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( 2)تنظيم املتجر وإدارة املوارد البشرية  

 

 

 األنماط التنظيمية في تجارة التجزئة:

 

ئالهتختالففااعففكؤتسةا ففلىالتيل فاثال, ففوالففتالالتاففكص ا  ففل الهتميففا ال  ففك ا
ز
تختلف الهياكلففلالهتميا اففاات اففك

له ل فلاثالفكل صايا لل فشاساف لااة لحدا  ف لئاع تخرالهتختالفااس فت لاسط فكاعرامف اسف الهفصال  فك اع تخفرا

ط,افففف داملفففف التتخففففرالهرال افففف اثال ففففكاس التفففف  رالتكهففففصا اففففرةاملففففك دامل ففففوا  افففف اله,ففففكسلم  ال ففففكاس ا  افففف اله,ففففكسلم ا

 تصلل اسبكشرابهذلالت  رالتكهصافياسياسا لا الللءالك تاش صاااس است,ل ااعكه, لثا ففيالت كعفلالفم استخفرا

  الافاففااتفففلملهالتيففكت ا لهت  ففالاعففم امل لاففكئالتمكلففذالتت,فف  د ا   فف الاكلففكئاملكسففااله ل ففلاا خفف اس ا  فف

ا ج ا اله,كسلم ث

ا  مكقشالا كا  يالهت ت بكئالهتميا ااالهتاات تخ تاعلللطاالل للىالمل تلفااس استك رالهتختالاث

ا

 الترتيبات التنظيمية ملتاجر التجزئة املستقلة الصغيرة:

لهتختالاالت ت لاالهصغم داعصفااملكسااترت بكئاتميا اااط اطا ا ملر  اله فت اففيالهفصاةمفواسفكات تخ تاستك را

ا  ي:

فاقلفففففااملففففف  الت فففففتلملكئالي لحملفففففاالوهفففففكثاسلا  فففففك ا  فففففل الهل ففففف الهافففففك  ا فففففلا  فففففل اس فففففتلملم ا  فففففكالتكهفففففصالتففففف  ر ا1

ا له,كسلم ث

اكسلم ثفاقاكتالتكهصالت  راش صاكاعم لحدالتار ىا لإلشرلةامل واله,2

افاله,  الملح   اهل,كسلم ث3

افاليلتخ لتالملح   اهلتخصصث4

افامل تا  ل ا   لئالفر ىاهل ار ىث5

تام :
ز
ا مل ر اتل احالهيا لالهتمياماالهذيا تب,شا ذلالهملىاس التتك راس اؤسصالتاكهم الي

:اففيا كهففااستخففراتختالفااس ففت لاتسطفف اله ففا لئ
ً
امففاامل فوالهم ففلالهتففكميا لهففذيا ا  رف اس ا ييففرالهيا ففلالهتميس ي

ا  ر الملتبكحالللكسالهذيا تب,شافياس  شاله اكطا لالللكسالهلظافيث

اا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 المالك / المدير

 األفراد المسؤولون عن العمليات اإلدارية األفراد المسؤولون عن العمليات التجارية
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ا  ي:فا  لتالللرل الت ي هل امل اله, لاكئالهتخكحملااع كا1

اسفالهارلءا لهبا ث

ابافاتارالاالتمتخكئث

اجافاله,رضا لؤلالتتخرا فيالهملللذث

ا فالإلملس ث

افا  لتالللرل الت ي هل امل ال   سكئالإل لحملااع كا  ي:2

اسفاصاك االتتخرث

ابافالهمللحيالتكهااا لملحكلتااث

:اففففيا كهفففااستخفففراتختالفففااس فففت لاه ثفففك 
ً
كطالافففشامل فففواسلفففكسالتمتخفففكئ ا  رففف اس ا  فففلتاعتخ اففف اس  فففشاله افففاثك افففك

ا ييرا ا لشالهتمياماامل والهم لالهتكمي:

ا

ا

ااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 الترتيبات التنظيمية ملتاجر األقسام:

 تبفف الهرامفف اسفف استففك راللق ففكتالتتللففطاا لهربمفف داترت بففكئاتميا اففاات ففلتامل ففواسلففكساسففكا ,ففرةاعخطففااسففك  حا

Mazur Planثا ت  ففف ا فففذيالهطرمل فففاا  اففف اس افففطاالهتختالفففااةمفففواسح ففف اسخ لملفففكئاسففف ا1927ثا لهتفففااظيفففرئاملفففكتا

اسخكيئالل اطاا هي:

ات,ل ااعكهبضكملاثفاله, لاكئالت1

اافالهت  ملجث2

اثال لحدالتتخر3

اثالملحكلباا لهرقكعاث3

ا

ا

 المالك / المدير

المسؤولون عن أثاث حجرات 

 المعيشة

المسؤولون عن أثاث 

 حجرات الطعام
المسؤولون عن أثاث 

 حجرات النوم

المسؤولون عن أثاث 

 المطابخ 



  

3 
 

تاا:
ز
ا تض ا ذيالملجكيئالل اطاالي

افالل اطاالتت,ل ااعكهبضكملا ا تض :1

افالهارلء

افالهبا 

افاتخطاكا سرلقباالمل ت  ث

افالهت  ملج ا يا ل:2

افاتميا اله,رضا لؤلالتتخر ا فيالهملللذث

الإلملس ثفا

افاتميا ا تمفاذالل اطاالهت  ملخااا)عكهت,ك  اس اق  الهبضكملا(

افاع ل الإلملس ث

افاله,سقكئاله,كساث

افاة لحدالتتخر ا تا ل:2

افاله,مك ااعكهبضكملاث

افاؤ سكئالت تهلصث

اثاشرلءاس تلتسكئا س, لئالتتخرث

افاصاك االتتخرثا

الهتاغالاا)للتست اشح  اسس اثثاة خ(فالل اطاا

افالملحكلباا لهرقكعا ا تا ل:4

افاليالت ك ا لهت صالث

اسلل  االتصر لكئث

اس صاله لكترا لهسجسئث

افاتخطاكا سرلقباالمل ت  ث

  ل ففففكا  طفففففااسفففففك  حا  فففففل اح فففففلالهافففففرلءاس فففففي ياس فففففي هااالكسلفففففااملففففف اسرلقبفففففاالتصفففففر لكئا ت  افففففلالل ففففف لةا

اعكهربحافياق  شثلتت,ل اا

ا تتض  ا ل بكتش:

افاةمل ل التلل  كئالتب الااث

افا حللاالتخك كئالتل اث

افالت ك ساا لهتفك ضاس التلح   ث

افاتخطاكامل  اح كصالهبا الهس سم ث

اةملستاح كصالهبا اعكتمتخكئالتات ليا لتخك كئالتل اث

اسا لااسلكلااافيا ذيالهميكتثاتات ى( مل الال ج  اعم اس اطاالهارلءا لهبا افيا ظافاا ل  يا)ل

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا  بم الا كا  ياسض ل اللاس ا ذيالهب لالل:

 أوال: في حالة اتباع البديل األول:

افات ل اس,ي اله لطااس الت  رمل افيالترلتالهرال ا اث1

تخطففففاكالتمتخففففكئ الهاففففرلء الإلملففففس  الهرقكعففففاالتكهاففففا ات   فففف الففففكملكئاله, ففففل اتفففف لحالليففففكافالل اففففطاالتت,ل ففففااع2

اعطرمل ااسرلتملاث

افا ت اتم اكا تل ا الل لءافياللاس الترلتالهرال ا اا لهفر ىث3

فا  ففلتاسفف  ر الهفففر ىاعتلظافف الللففرل ا لإلشففرلةامل ففواله,ففكسلم افففيالففر ملي ثا مل ل ففل اس ففي هم املفف الهت لفف اسفف ا4

الل اطاالهالسااا ل كاه اكلاالهارلاثلم ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 وقد أدى نمو متاجر األقسام ذات الفروع إلى ظهور أشكال بديلة جديدة لخطة مازور األصلية. وتتمثل هذه البدائل فيما يلي:

 

قيام الفرع األم بتشغيل 

 وإدارة جميع الفروع

اعتبار كل فرع مسؤوال عن 

 مشترياته 

 

الرئيسي بالشراء قيام المركز 

لجميع الفروع )مركزية الشراء( 

واعتبار الفروع بمثابة وحدات بيع 

 ذات مكانة تنظيمية متساوية

 ويصلح هذه البديل في األحوال االّتية 

عندما يكون عدد 

 الفروع قليال
عند تشابه التفضيالت الشرائية 

للمستهلكين في الفروع المختلفة 

 مع المركز الرئيسي

 ولكن يعاب عليه ما يلي 

عند زيادة عدد الفروع تزداد 

األعباء الملقاة على مسؤولي 

الشراء واإلعالن والمراقب 

المالي, مما يقلل من درجة 

 االهتمام المعطاة للفروع.

أن التباعد المكاني بين 

المركز الرئيسي والفروع 

يمكن أن يؤدي إلى إغفال 

الفروق بين تفضيالت 

 المستهلكين.
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: في حالة اتباع البديل الثاني:
ً
 ثانيا

ا   الت  رمل الت ي هم امل التمتخكئافيالهفر ىالتبكشردثفا ت ا1

افا  ل اللالرىاس ت ساس ا اثاله رلحلئالتت,ل ااعكتمتخكئا له, لاكئث2

افا  ر ا ذلاس الرملاالهت,رةامل وا ك كئاله, سءا تلباتهكث3

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

 

 

 ثالثا: في حالة اتباع البديل الثالث:

افات ك صاستك راللق كتال ج  اعم استل كاللاس الترلتملاا لهسسرلتملاث1

افا  الاسلث اللش كصاللتخ لسكافيالهلقتال حك رث2

 لهارلء ا لهت ,م  ا تل يف التمتخفكئاعفم الهففر ى افاعكه  بااه  اطاالتت,ل ااعكهت بياعكي تاك كئ ا لهتخطاك ا3

ا لهت  ملج المنهكات لحاسرلتملكث

فاسسكاعكه  بااه  افطاالهبا,افااسافلاله,فرض الهباف  اؤ سفااله, فسء ات   ف الفكملكئاله, فل المنهفكاتف لحاعلللفطاا4

اللالرىا)ياسرلتملك(ث

 

ا

 ويعاب على هذا البديل ما يلي

 

احتمال حدوث ازدواج 

)تكرار( بين المديرين في 

 الفروع والمركز الرئيسي

 صعوبة

 التنسيق  

 

أن عمليات تحويل البضاعة بين 

الفروع تصبح أكثر تعقيدا وأعلى 

 تكلفة

 ويكون هذه البديل مناسبا في الحاالت االّتية

 

 كبر حجم الفروع

البعد الجغرافي الواضح بين 

 الفروع 

 

التباين الكبير في أذواق 

 المستهلكين في المناطق المختلفة


