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القائمة عمى اإلنتاج السمعي ُيعد السوق مركز النشاط االقتصادي لشركات األعمال وخاصة لمشركات 

دراسات متقدمة تمك الشركات إاّل بدراستو. فبدون )االستيالكي(، حيث التكتمل صورة السوق في نظر إدارة 
يط لإلنتاج والمبيعات ولبقية أنشطة عمى منتجاتيا تبقى عمميات التخطلمسوق وتقدير حجم الطمب المتوقع 

التخطيط لممستويات اإلدارية األخرى في الشركة عاجزة عن تحقيق أىدافيا. وتتضح أىمية الدراسة من كون 
دراسات السوق تحقق التطابق أو المواءمة بين التطوير في خصائص السمع المنتجة مع حاجات الطمب في 

 التي يطمبيا السوق. ات ضمن المواصفالسوق وعمييا يتم اإلنتاج 
قدرة الشركات الصناعية العامة في العراق في التكييف السريع لمتغيرات بيئة السوق ونظرًا لمحدودية  

التحدي األول قت الحاضر تمثل العراقية ومنيا الشركة العامة لمصناعات الكيربائية. أصبحت ىذه السوق في الو 
تنفيذ خطة اإلنتاج والتسويق لدييا. من ذلك تتضح مشكمة ي تعرقل اليومية التالذي يؤشر لمعديد من المشاكل 

العامة لمصناعات الكيربائية تقرب أسواق الشركة الدراسة والتي تتمثل في عدم وجود دراسات لمسوق في الشركة 
بين وظيفتي اإلنتاج والتسويق في الشركة، والى عدم إلى التسويق، األمر الذي أدى إلى عدم تحقيق الربط 

 بين قرارات اإلنتاج ومتطمبات اإلنتاج. المواءمة 
 يتبين اليدف منيا وكاآلتي: مشكمة الدراسة ولمعالجة  

ومن إدارة الشركة تعتمده باألسواق إلعادة وتنظيم المعرفة تحديد أسموب استقرائي )تجريبي أو واقعي(  -1
 لسوق. المحمية ضمن مبادئ اقتصاد اخالل رؤية جديدة في التعامل مع أسواقيا 

قرارات اإلنتاج، وذلك باستخدام ىذه الدراسات من جانب قياس من تأثير دراسات السوق في كفاءة أداء  -2
وقائية مبكرة تجنبيا من اتخاذ قرارات في اإلنتاج التستجيب لمتطمبات السوق إدارة الشركة، كوسيمة 

 التطبيقية لدراسات السوق: معياري لقياس كفاءتيا اإلنتاجية وذلك عن طريق تحديد الجوانب وكمؤشر 
في تحديد عالقة وظروف الشركة ويساعد إدارة الشركة اختيار أسموب إحصائي لمتنبؤ بالمبيعات يتالءم  -

كمتغير مستقل ومؤثر في كمية اإلنتاج، الطاقات، األسعار، واألرباح، وكذلك في تحديد المبيعات 
 .. االحتياجات المستقبمية الالزمة لإلنتاج لسنوات الحقة

في ضوء دراسات متقدمة معايير مناسبة لقياس كفاءة األداء االقتصادي لقرارات اإلنتاج والمتخذة تحديد  -
 ألسواق الشركة. 

د تحميل البيانات التي حصل عمييا الباحث من الشركة )ميدان الدراسة(، توصمت الدراسة إلى وبع
  -مجموعة من االستنتاجات والتي تمثمت في التوصل إلى:



يكن السوق يومًا يشكل ىاجس أو توقع اإلدارة في خطط وبرامج اإلنتاج والتسويق في الشركة العامة لم  -1
 (. 2006-1995لمصناعات الكيربائية طيمة مدة التقويم )

التنفيذية بل وحتى عمى معظم تفكير واىتمامات اإلدارة العميا لمشركة والقيادات اإلدارية يستحوذ اإلنتاج  -2
دون التفكير الجدي بالسوق الذي أصبح اآلن يقرر مايرغب بو أو من وغير المباشرة  العمالة المباشرة

 يرفضو من منتجات الشركة. 
التممك أي مؤشرات تدل عمى سوقية متقدمة، فإن إدارة التسويق في الشركة ولعدم وجود دراسات  -3

يساعد إدارة اإلنتاج عات بالمبياستخداميا األساليب اإلحصائية واالقتصادية في تقدير الطمب والتنبؤ 
والعمالة المطموبة... والتخطيط في اتخاذ القرارات في تحديد كميات اإلنتاج والطاقات والمواد األولية 

 وغيرىا. 
لذلك، ولقياس تأثير دراسات السوق في كفاءة قرارات اإلنتاج، فقد اعتمدت الدراسة عمى استخراج قيم 

والمحرك )كمتغير مستقل( من مضخة الماء )لممبردة(  (X)بين المبيعات لتفسير العالقات  (R2)معامل التحديد 
وىامش الربح  (y3)واألسعار  (y2)ونسبة استغالل الطاقات  (y1)الكيربائي والمتغيرات التابعة، كمية اإلنتاج 

(y4) . 
 ميةمن مضخة الماء )لممبردة( تأثير عمى ك (X)، أن لممبيعات (R2)حيث فسرت قيم معامل التحديد 

من المحرك  (X). وأن لممبيعات (y4, y3, y2)%(. ولكن ليس ليا تأثير في 70.3بنسبة ) (y1)اإلنتاج 
بنسبة  (y2)%( وفي نسبة استغالل الطاقات المتاحة 90.4بنسبة ) (y1)اإلنتاج في كمية الكيربائي تأثير 

 . (y4, y3)%(، ولكن ليس ليا تأثير في 81.7)
(، 2006-1995)إلنتاج من مضخة الماء )لممبردة( طيمة مدة التقويم خطة القد بمغت نسبة تحقق 

لما يمكن إنتاجو حسب التخطيط لإلنتاج وضعت استجابة ، حيث تشير ىذه النسبة إلى أن قرارات %(42)
 اإلمكانات المتاحة لمشركة )المادية، والبشرية، والمالية( وليست استجابة لمتطمبات السوق ومتغيراتو. 

التخطيط لمطاقات المتاحة فقد انحدرت إلى أدنى مستوى ليا، حيث وصمت لسنة شرات أما عن مؤ 
(. وىذا يؤشر تناقص 900بعد أن كانت في السنوات الخمس األولى من مدة التقويم )( 200( إلى )2006)

وألن إدارة وتآكميا وخروج العديد منيا عن خطوط اإلنتاج. قدم المكائن في مجال الطاقات بسبب إمكانات الشركة 
فقد حركت ما متاح لدييا من طاقاتيا الصعوبات لتجاوز سعيًا منيا إلى بيع كل مايمكن إنتاجو الشركة تيدف 

)لممبردة(، وذلك لتجاوز األزمات  لتنسجم وما يمكن إنتاجو وبيعو لجميع منتجاتيا ومنيا مضخة الماءالمختمفة 
 بيا حاليًا. والمشاكل التي تمر 

التسويق الذي يوضح كمية المبيعات التي حققتيا الشركة كفاءة الل قياس مؤشر ذلك من خونالحظ 
%( ىذه النسبة تؤكد 99( وحدة، وبنسبة )1077757اإلنتاج المتحقق )وحدة من مجموع ( 1068081والبالغة )

 ان المبيعات تجري وفق طاقة الشركة عمى اإلنتاج في ظل الظروف الحالية. 
رغبات نتاج أواًل ومن ثم محاولة بيع مايمكن إنتاجو دون األخذ بنظر االعتبار إن بقاء التركيز عمى اإل

ومن دون القيام بدراسات وتحميالت ألسواقيا )العرض والطمب، المرونات، المنافسة، وحاجات زبائن الشركة 



تيا عمى إشباع األسعار... وغيرىا(، يفقد الشركة موقعيا التنافسي في المستقبل وبالتالي يضعف كثيرًا من قدر 
 أكبر قدر ممكن من احتياجات زبائنيا. 

الدراسة عمى ستة فصول، تناول الفصل األول منيجية الدراسة والدراسات السابقة. أما الفصل احتوت 
الثاني، فقد تناول المداخل األساسية لدراسات السوق. في حين عرض الفصل الثالث دراسات السوق. أما الفصل 

فقد راسة العرض والطمب، و تناول الفصل الخامس قرارات اإلنتاج. أما الفصل السادس الرابع فقد اختص بد
 .من خالليا إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات الباحث  تناول الجانب التطبيقي لمدراسة والتي توصل

 


