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 الملخص: 
ائي والعوامل األكثر أعلية يف التأثَت على القرار ىدفت ىذه الدراسة لتحديد مراحل اختاذ القرار الشر 

الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة لغرض مجع البيانات األولية على 
 45كأداة رئيسية وادلوجهة إذل ادلدير العام، نائب ادلدير العام ورؤساء مصاحل األقسام ادلسؤولُت بــ   ةاالستبان

ة ومتوسطة يف والية برج بوعريريج، و م يف معاجلة وحتليل بيانات الدراسة رلموعة من األساليب مؤسسة صغَت 
وبناًءا على قياس متغَتات  spssاإلحصائية وادلسمات بـــ: احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واليت يرمز لو بــــ ـ

رلموعة من النتائج كان أبرزىا أنو توجد عبلقة تشخيصها، واختيار الفرضيات، وقد توصلت الدراسة إذل .الدراسة
ذات داللة احصائية بُت العوامل الكلية )الداخلية واخلارجية( رلتمعة على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة 
وادلتوسطة بربج بوعريريج، إال أهنا تتفاوت ىذه العوامل فيما بينها حيث احتلت العوامل الفردية ادلرتبة األوذل يف 

 أثَت على مركز قرار الشراء. الت
 الكلمات المفتاحية:

 .، مراحل قرار الشراءةالمشتري الصناعي، مركز قرار الشراء، العوامل المؤثر 
Abstract: 

This study aimed to determine the stages of purchasing decision 

making and the most important factors influencing the purchasing 

decision of small and medium enterprises. To archive this, the study, 

for the purpose of collecting primary data, relid and the questionnaire 

as a main tool addressed to the general manager, and Deputy General 

Manager, and the heads of departmental departments responsible for 

45 small and medium enterprises in the state of Bordj Bou Arreridj. 

In the processing and analysis of the study data, a set of statistical 

methods were used, which were formed by statistical packages for the 

social sciences, which are symbolized by SPSS and based on the 

measurement. 

 the study reached a set of results. the most important of which 

was that there is a statistically significant relationship between the 

total factors (external. Internal) combined on the purchasing behavior 

of small and medium enterprises in Borj bou Arreridj. 

Hewers. The factors differ among themselves. Where individual 

factors ranked first in influencing the position of the purchase 

decision. 
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تعتـــرب ادلؤسســـة الصـــناعية النـــواة األساســـية يف االقتصـــاد الـــوطٍت وتكمـــن أعليتهـــا يف حتقيـــق االكتفـــاء الـــذا ، 
تقليص نسبة البطالة وتعزيز ادلكانة االقتصادية ألي دولة وىذه ادلكانة مرىونة مبدى كفاءة وصلاح ىذه ادلؤسسـة يف 

األسـواق احملليـة واخلارجيـة مـن خـبلل تنيهـا أسـاليب وطـرق حديثـة يف  االستمرار، التوسـع وحتقيـق ادليـزة التنافسـية يف
التسويق الصناعي وتفهم سـلوك ادلشـًتي الصـناعي وزلاولـة ارضـاءه، ولضـمان صلـاح وكفـاءة ادلؤسسـة الصـناعة البـد 

ى بقيـــة ذلـــا مـــن االىتمـــام بعمليـــة الشـــراء ألنـــو يلعـــب دوًرا أساســـًيا يف عمليـــات دتـــوين ادلؤسســـة وعنصـــًرا مـــؤثًرا علـــ
الوظائف األخرى لتوفَته كل ما حتتاجو وحداهتا اإلنتاجية مـن مـواد ومسـتلزمات سلتلفـة بالكميـات ادلناسـبة والسـعر 

 ادلناسب واجلودة والسعر ادلناسبُت.
ولقد تطـور نشـاط الشـراء مـع تطـور النظـرة احلديثـة للشـراء الصـناعي، فأصـبث عمليـة أكثـر تعقيـًدا تقـوم علـى 

من أعضاء ادلؤسسـة علـى اخـتبلف رلـاالهتم الوظيفيـة يطلـق علـيهم مركـز الشـراء والـذي وجـب  أساس اختاذىا عدد
عليهم مراعاة توفر ادلنتجات وحتديد ادلوردين ادلؤىلُت واحلصـول علـى عطـاءات مـنهم، واالطـبلع بأحـداث السـوق 

هتم الشرائية واليت تواجو مركز الشراء لتوقع أظلاط الشراء الواجب اعتمادىا باإلضافة إذل حتليل العوامل ادلؤثرة يف قرار 
وقد تشكل لو ضغوطًا ال تستطيع ادلؤسسة التصدي ذلا بل يكون اخليار ادلتاح ىو االستجابة ذلا. ويف ىـذا اإلطـار 

 جاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على قرار الشراء للمشًتي الصناعي، مراحلو والعوامل ادلؤثرة فيو. 

 طرح اإلشكالية:
 ما سبق وبناًءا على ادلعلومات الواردة سلًفا ؽلكن طرح اإلشكالية على النحو التارل: من خبلل 
 يللللة االداخلللللة والخارجللللة  علللللى السلللللوك الشللللرائي للمؤسسللللات الصللللغيرة مىللللل تللللؤثر العوامللللل الك

  والمتوسطة ببرج بوعريريج؟
 ية: ولئلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بتجزئتها إذل األسئلة الفرعية التال

 على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج؟ىل تؤثر العوامل اخلارجية )البيئية(  .1
 العوامل التنظيمية على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج؟تؤثر ىل  .2
 ة بربج بوعريريج؟العوامل الفردية على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسط تؤثرىل  .3
 عامل العبلقات بُت األفراد على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج؟ تؤثرىل  .4
 العوامل الظرفية على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج. تؤثرىل  .5

 فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية: 
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اخليــة واخلارجيــة( رلتمعــة علــى الســلوك الشــرائي للمؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة العوامــل الكليــة )الد تــؤثر 
 بربج بوعريريج.
 الفرضيات الفرعية:

 العوامل اخلارجية )البيئية( على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج.ؤثر ت .1
 ادلتوسطة بربج بوعريريج.العوامل التنظيمية على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة و تؤثر  .2
 على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج. )الشخصية( العوامل الفردية تؤثر .3
 عامل العبلقات بُت األفراد على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج. يؤثر .4
 الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج. العوامل الظرفية على السلوك الشرائي للمؤسسات تؤثر .5

 دوافع اختيار الموضوع: 
 االىتمام الشخصي بادلواضيع ادلتعلقة بسلوك ادلشًتي الصناعي ورغبة البحث فيها؛ .1
 مبلئمة ادلوضوع مع طبيعة ختصصنا يف التسويق الصناعي؛ .2
 التعرف على العوامل ادلؤثرة يف عملية اختاذ قرار الشراء للمشًتي الصناعي. .3

 داف الدراسة:أى
 لتحقيق األىداف التالية:  ةتسعى ىذه الدارس

 حتديد اإلطار النظري لسلوك الشراء للمشًتي الصناعي؛ .1
 حتديد الدور الذي يلعبو مركز قرار الشراء للمشًتي الصناعي؛ .2
 معرفة ادلراحل اليت ؽلر هبا اختاذ قرار الشراء للمشًتي الصناعي؛ .3
 ملية اختاذ قرار الشراء للمشًتي الصناعي.معرفة العوامل األكثر تأثَتا يف ع .4

 أىمية الدراسة: 
 يكتسي ادلوضوع أعلية بالغة من حيث طبيعتو فالتسويق الصناعي من ادلواضيع احلديثة.

 على الصعيد األكاديمي:  .1
يف  ؽلكن اعتبار ىذه الدراسة مصدر للدارسُت والباحثُت ادلهتمُت بدراسة ومعرفة مركز الشراء والعوامل ادلؤثرة

 عملية اختاذ قرار الشراء للمشًتي الصناعي نظًر لقلة ادلواضيع اليت تناولتو.
 على الصعيد العملي: .2
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تظهـر أعليــة الدراســة بالنســبة ادلنشــيت الصــناعية خاصــة وأن واليتنـا بــرج بــوعريريج تعــد منطقــة صــناعية مــن 
ومعرفة مواقف الشراء وادلراحـل الـيت دتـر  حيث حتديد ىذه ادلنشيت الصناعية ألىدافها، واختيار صناع القرار فيها،

 هبا عملية الشراء والعوامل ادلؤثرة يف عملية اختاذ قرار الشراء فيها: 
 سادسا حدود الدراسة: 

 تتمثل حدود ىذه الدراسة فيما يلي: 
تنحصـــر الدراســـة علـــى القــرارات الشـــرائية للمشـــًتي الصـــناعي ومراحلهـــا والعوامـــل  الحلللدود الموضلللوعية: .1

 ة فيها.ادلؤثر 
وارتبطـــت الدسراســـة  0202أصلـــزت الدسراســـة يف السداســـي الثـــاجل مـــن ادلوســـم اجلـــامعي  الحلللدود الزمنيلللة: .2

أو  نائــب ادلــدير العــام،أو  التطبيقيــة جلمــع البيانــات باســتخدام االســتبيان الــذي  م مــؤله مــن ادلــدير العــام،
والـذي  م  0202يليـة وأوت مدير مصلحة قسم ادلشـًتيات للمؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة يف شـهر جو 

 ارسالو ذلم على شكل رسائل قصَتة عرب اذلاتف.
حيـــز مكـــان الدراســـة كـــان يف رلموعـــة مـــن ادلؤسســـات الصـــغَتة وادلتوســـطة ادلنتشـــرة يف  حلللدود المكانيلللة: .3

 منطقة والية برج بوعريريج.
 
 

 منهج الدراسة:
دلنهج الوصفي التحليلي، وذلـك لوصـف الظـاىرة استنادا إذل طبيعة الدراسة احلالية انتهجنا يف ىاتو الدراسة ا

 زلل البحث واختيار الفرضيات وحتليل تفسَت نتائج الدراسة.
 مرجعية الدراسة:

 األجنبية.أو   م االعتماد يف دراستنا على سلتلف الكتب وادلذكرات وادلواقع اإللكًتونية سوًءا باللغة العربية

 : ىيكل الدراسة
 سيم الدراسة إذل فصلُت: لئلحاطة بادلوضوع قمنا بتق

  الفصل األول: يتضمن ثبلثة مباحث أساسية يف ادلبحـث األول  م عـرض ماىيـة ادلشـًتي الصـناعي ومركـز
الشراء مث مراحل عملية اختاذ قرار الشراء للمشًتي الصناعي، ويف األخَت العوامل ادلؤثرة يف قرار اختاذ قرار 

 ماىيـــــة ادلؤسســـــات الصـــــغَتة وادلتوســـــطة وتصـــــنيفها مث الشـــــراء للمشـــــًتي الصـــــناعي. ويف ادلبحـــــث الثـــــاجل
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خصـائص ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة. أمـا ادلبحـث الثالـث واألخـَت فيتضـمن عـرض لـبع  الدراسـات 
 السابقة واحلالية.

 :يتضمن مبحثُت طبيعة الدراسة وكيفية اجرائها وأبرزنا فيو اإلطـار ادلنهجـي للدراسـة ادليدانيـة  الفصل الثاجل
ادلفاىيم والطرق االحصائية ادلسـتخدمة يف الدراسـة، وكـذا بنـاء وفحـص صـدق وثبـات أداة الدراسـة، وكذا 

، بتشــخيص وحتليــل البيانــات الشخصــية وادلبحــث الثــاجل عرضــنا فيــو متغــَتات الدراســة واختبــار الفرضــيات
د العينـة، والوظيفيـة لـدى عينـة الدراسـة وكـذا تشـخيص ووصـف مسـتوى إدراك متغـَتات الدراسـة لـدى أفـرا

  وكذلك  م اختبار الفرضيات وحتليل النتائج.
 صعوبات الدراسة:  

 نقص ادلراجع والدراسات اجلامعية حول العوامل ادلؤثرة يف القرارات الشرائية للمشًتي الصناعي.
األوضاع الصحية بسبب فَتوس كورونا الذي أعاقنا عن التفـر  أكثـر يف البحـث، وعـدم التنقـل للبحـث عـن 

 أكثر يف جامعات وأماكن أخرى.مراجع 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 األول الفصل

البحث متغيرات حول أساسية مفاىيم
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 تمهيد:
يســــعى ادلشــــًتي الصــــناعي لتحقيــــق أىدافــــو للبقــــاء، التميــــز، والتوســــع يف الســــوق الصــــناعي ب عطــــاء أعليتــــو 

أو  فمـنهم ادلبـادرة يف الشـراء، للمشـاركُت يف اختـاذ قـرار الشـراء والـذين يطلـق علـيهم مركـز الشـراء فلكـل مـنهم دوره،
ادلراقب، وعملية الشراء دتر بعدة مراحل بدءا من إدراك احلاجة وحتديـد اخلصـائص أو  صانع قرار الشراء،أو  ادلؤثر،

والكمية ادلطلوبة من ادلنتج مث البحث وتقيم واختيار ادلوردين ليتم يف األخـَت تقـيم عمليـة الشـراء بعـد اهنـاء الصـفقة 
قــد تتــأثر قــرارات الشــراء للمشــًتي الصــناعي بعــدة عوامــل أعلهــا العوامــل البيئيــة، التنظيميــة، الشخصــية مــع ادلــورد و 

 والفردية ومتغَتات مركز الشراء، ويف ىذا الفصل سنتطرق لثبلثة مباحث أساسية ىي:
 القرارات الشرائية للمشًتي الصناعي والعوامل ادلؤثرة فيها. المبحث األول:
 ىية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.ما المبحث الثاني:
 الدراسات السابقة. المبحث الثالث:
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 المبحث األول: القرارات الشرائية للمشتري الصناعي والعوامل المؤثرة فيها
هتدف ىذه الدراسة إذل معرفة ادلشًتي الصناعي واختاذ قرارتو الشرائية والعوامل ادلؤثرة فيها من خـبلل عـرض 

 ك كما يلي: ادلفاىيم ادلفسرة لذل

 المشتري الصناعي وقرار الشراءمطلب األول: لا
ســــــنتطرق يف ىــــــذا ادلطلــــــب إذل عــــــرض ادلفــــــاىيم الــــــيت توضــــــث مفهــــــوم وأنــــــواع ادلشــــــًتي الصــــــناعي وماىيــــــة 

 مراكز الشراء.
 :المشتري الصناعي ماىية: أوالً 

 مفهوم المشتري الصناعي: .2
اشـباع أو  لـيس بقصـد االسـتهبلك الشخصـي اجلهـة الـيت تشـًتي السـلع واخلـدماتأو  يعرف بأنو الشخص

ىــذا يشــَت ، و 1الســتعانة هبــا يف أداء أعماذلــااأو  رغبــات شخصــية، وإظلــا هبــدف اســتخدامها يف انتــاج ســلع أخــرى
أو  ن ادلشـــًتي الصـــناعي، قـــد يكـــون شخًصـــا واحـــًدا، وقـــد يكـــون ادلشـــًتي الصـــناعي مؤسســـة جتاريـــةأذل إلتعريـــف ا

، وأن األساس الذي تبٌت 2مؤسسات خاصةأو  ىذه ادلؤسسات ىيئات حكومية،خدماتية، وقد تكون أو  صناعية
 .النهائي االستهبلكعليو عملية الشراء يكون بقصد استخدام ادلشًتيات يف انتاج سلع أخرى وليس ألغراض 

ن ادلشــًتي الصــناعي ينتمــي إذل ســوق أخــرى ختتلــف عــن ســوق ادلســتهلك النهــائي يطلــق عليهــا الســوق أو 
، دلتكـــون مـــن مجيـــع األفـــراد وادلنظمـــات الـــيت تقـــوم بشـــراء الســـلع واخلـــدمات البلزمـــة لعملياهتـــا اإلنتاجيـــةالصـــناعي وا

ومــن خــبلل اجلــدول التــارل ســنحاول  .3تزويــدىا إذل جهــات أخــرىأو  تأجَتىــاأو  إلنتــاج ســلع أخــرى تقــوم ببيعهــا
 ستهلك النهائي وادلشًتي الصناعي.بُت ادل االختبلفاتبراز أىم إ

  مقارنة بين المشتري الصناعي والمشتري النهائي : 22ا مجدول رق
 المشتري الصناعي المستهلك النهائي االختالفأوجو 

 مؤسسات، منظمات، وحكومات أسرةأو  فرد طبيعة ادلشًتي
 انتاج سلع وخدمات أخرى االستهبلك النهائي اذلدف من الشراء

                                                             
 .00-00، ص0101 سنة ت العربية ادلتحدة،، ديب، االمارا0، دار الريادة للنشر، طالتسويق الصناعيتاح، حازم زلمد عبد الف  1
2
 ادلرجع نفسو.  

، قسـم لنيلل شلهادة اللدكتوراه مشلروع تخلرجينـة نـابلس، وأثره علـى سـلوك ادلشـًتي الصـناعي يف مد زلمود زيداوي، وأخرون، دوافع الشراء الصناعي 3
 .00، ص0100 سنة التسويق، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطُت،
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 قليل كبَت جًدا عدد ادلشًتين
 طلب مشتق طلب مباشر تالطلب على ادلشًتيا

 كبَت متغَت حجم الصفقة الشرائية
 مجاعي )أعضاء مركز الشراء( د ) العائلة(ار أففردي وأحيانًا عدد  قرار الشراء
 عقبلنية عاطفية يف أغلب األحيان دوافع الشراء

 .275، ص0222، دار الّراية للنشر والتوزيع، عمان، 2المصدر: سالم عرفة، التسويق الصناعي، ط
 الصناعين: نأنواع المشتري .0

  1يصنف ادلشًتي الصناعي إذل أربعة أنواع أساسية ىي:
: ىــم ادلنظمــات الــيت تشــًتي ادلنتجــات لغــرض اســتخدامها يف تصــنيع منتجــات أخــرى وحتقيــق المنتجللون 

تسـتخدم برز مشًتياهتم تتضمن ادلواد األولية، ادلواد النصف ادلصـنعة وادلنتجـات التامـة الصـنع الـيت أالربث و 
 يف تسهيل عملية التصنيع.

ذين لــطة بـُت ادلشــًتي والبــائع مثـل جتــار اجلملــة وجتـار التجزئــة ايىـم ادلنظمــات الوســ الموزعللون االتجللار : 
غـَت اخلصـائص ادلاديـة بتيقـوم التجـار  يشًتون البضائع تامة الصنع ويبيعوهنا مـرة أخـرى مـن أجـل الـربث وال

 للمنتجات اليت يتعاملون هبا.

لد السلع واخلدمات اليت حتتاجها يف دعم عملياهتـا الداخليـة بتشًتي احلكومة احمللية يف أي  ات:الحكوم 
ب لـــــيف جتهيـــــز زبائنهـــــا بادلنتجـــــات إن كميـــــة ونوعيـــــة ادلنتجـــــات الـــــيت تشـــــًتيها احلكومـــــة تشـــــتق مـــــن الط

 االجتماعي.

ربث عنـد شـرائها ادلنتجـات تستهدف ال ىي ادلنظمات التعليمية واالجتماعية واخلَتية اليت ال المؤسسات: 
الضــرورية إلصلــاز أعماذلــا مثــل: ادلــدارس، ادلستشــفيات، اجلامعــات، دور العبــادة، إذ تشــًتي كميــات كبــَتة 

 من ادلنتجات سنويًا حىت توفرىا دلن ػلتاجها من زبائنها كادلرضى والطلبة.

 
 
 

                                                             
رج ضلللمن مللذكرة تخلللرج تنللد، اســة حالــة يف مصـــنع اســفلت ادلوصــلر دور ادلــؤثرات البيئيــة يف الشــراء الصـــناعي )دحســُت يوســف زليميــد دل زويـــد،  1

 .00-01، ص0110سنة ، جامعة سانت كلمتنس العادليةدارة الصناعية، ، فلسفة يف االدكتوراه شهادة نيلمتطلبات 
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 ومواقف الشراءمركز الشراء ماىية  :ثانيا
 مركز الشراء:ماىية  .2

قــد الضــوء علــى اجلوانــب ادلختلفــة وادلرتبطــة هبــذا ادلفهــوم ف إللقــاءاىيم متعــددة دلركــز الشــراء نظــًرا توجــد مفــ
مجيــع األفــراد واجملموعــات ادلشــاركون يف عمليــة اختــاذ قــرار الشــراء، علــى أنــو   "Webster and Wind" عرفــو

مشوليــة مــن التعــاريف األكثــر و  ،1ميتشــاركون يف األىــداف العامــة، كمــا أهنــم يتحملــون أيــة سلــاطر ناجتــة عــن قــرارى
راد سـواء مـن داخـل افـأن مركز الشـراء عبـارة عـن وحـدة صـنع قـرار الشـراء يف ادلؤسسـة والـيت تتكـون مـن  يوعمًقا ى
 بطريقـةمـات عـن سلتلـف جوانـب قـرار الشـراء و من خارجها، واليت تتحدد مهمتها يف دراسة وتوفَت ادلعلأو  ادلؤسسة

السابق إذل  تعريفيشَت حتليل الحيث  القرارات الشرائية ادلختلفة" اختاذأو  سسة يف صنعكفاءة ادلؤ   زيادةدتكن من 
 أن مركز الشراء:

 عن وحدة صنع قرار الشراء بادلؤسسة. عربي -

 جخبـــربات أعضـــاء مـــن خـــار  االســـتعانةيتكـــون مركـــز الشـــراء مـــن أعضـــاء مـــن داخـــل ادلؤسســـة كمـــا ؽلكـــن  -
 ادلؤسسة إذ تطلب األمر.

للطبيعــة ادلميــزة يف قــرار الشــراء الصــناعي، واحلاجــة يعــود ركــز الشــراء مي وراء ظهــور مفهــوم الــدافع األساســ -
 .على ادلشاركة اجلماعية( بادلؤسسة )الًتكيزلتوفَت معلومات متنوعة يصعب اإلدلام هبا من قبل فرد واحد 

 .2ل أعضاء مركز الشراء ادلسؤولية مجاعية لتحقيق أىداف العملية الشرائيةمحتَ  -

 ار مركز الشراء:أدو  .0
يف كـل مركـز قـرار الشـراء يوجـد أعضـاء سلتلفـون ذلـم أدوار وسـلطات سلتلفـة  " أنWebster and Wind" يـرى

 .3لقرار واحلراساادلشًتون، ادلستخدمون، ادلؤثرون، صناع  ادلبادرون،ويتكون مركز الشراء من 
احلاجة، واليت ؽلكن أو  ديد ودتيز ادلشكلة: تتضمن ىذه الفئة األفراد الذين قاموا يف البداية بتحنالمبادرو  -

 ادلنـتج دلسـتخدمييكون  وعادة ما حلها عن طريق شراء منتج ويكون ادلبادرون أفراد من ادلؤسسة ادلشًتية
 اخلدمة دور ادلبادرين.أو 

                                                             
1 Webster fredrik , and Wind.yorom ;Arganizational buying behavior Englewood chiffs, N.y.prentice –Hall, 

1972, p6. 
مجلة جامعة القلدس  ،)دراسة حتليلية( ارات الشرائية بادلؤسسات الصناعية لوالية تبسةر الشراء على جودة القأثر مركز غريب الطاوس، رجم نصيب،  2

 .000، ص0100، سنة 00العدد  المفتحة لألبحاث والدراسات،
3
Arbnor Beluloi and Fredrik celion, industriol buyer behavior astudy of the industrial buying behavior in 

the life science Drganizations , ;qster thesis, 2011,p14 
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 :كاال ادلسؤوليات اليت يتحملها ادلشًتون ىي  أو  : إن األدوار الرئيسةالمشترون -

 ؛هزينتلقي الطلبات من اجمل 

 ز؛تقيم واختيار اجمله 

 ؛استكمال طلبات الشراء 

 ؛)التسليم( لتعجيل التوصي 

 يقوم هبا موظفي قسم ادلشًتيات تنفيذ سياسات الشراء يف ادلؤسسة، وعادة ما. 
اخلدمـة الـيت سـيتم شـراءىا، ويلعـب ىـؤالء أو  ذين يقومـون باسـتخدام ادلنـتجلـىـم األفـراد ا المسلتخدمون: -

 خصائص ادلنتج ادلطلوب. ػلددونين يف عملية الشراء، وىم من األفراد دور ادلبادر 

بشــكل عــام وىــم الفنيــون )مثــل  ئيةالشــرا راتقــراالىــم األشــخاص الــذين يسـتطيعون التــأثَت يف  المللؤثرون: -
الــذين ذلــم تــأثَت علــى القــرارات الشــرائية وأحيانًــا يكــون ىــم ضــبط اجلــودة( و  ومهندســواالتصــميم  مهندســوا

 .االستشاريُتمن خارج ادلؤسسة كاخلرباء  ادلؤثرون أشخاًصا

تم اختـــاذ القـــرارات الفعليـــة مـــن أصـــحاب القـــرار، وقـــد يشـــًتك يف عمليـــة اختـــاذ القـــرار يـــ أصلللحال القلللرار: -
ذا مــن ادلهــم أن يــتم حتديــد مــن ىــم متخــذي القــرار رغــم كوهنــا مهمــة صــعبة، عــدة أفــراد، وذلــأو  شــخص

، مــدير ادلشــًتياتأو  دلقرر ىــو الــذي يتخــذ قــرار الشــراءروتينيــة فــا وبشــكل عــام عنــدما تكــون ادلشــًتيات
ولكــن عنــدما تكــون ادلشــًتيات معقــدة تقنًيــا )ذات قيمــة عاليــة( فــ ن أصــحاب القــرار يف ىــذه احلالــة ىــم 

 .1التنفيذيون يف الشركة

علـى تــدفق  يســيطرون: ىـم مجاعــة مـن األفـراد داخــل ادلؤسسـة الصـناعية حلراس البوابللةأو  صلمام األمللان -
يعملون أو  ومات واالتصاالت بُت ادلشاركة يف مركز الشراء، وقد يكونون أفراد ذوي خربات بادلؤسسةادلعل

2يف إدارة مكاتب ادلديرين والسكرتارية مثل مساعدي ادلدير وسكرتَتة اخلاص وغَتىم.
 

  مواقف الشراء لدى المشتري الصناعي: .2
 تتعدد مواقف الشراء إذل ثبلث حاالت نذكرىا فيما يلي: 

 يتطلـب مـن ادلشـًتي البحـث عـن معلومـات جديـدة  يـدإن اختـاذ قـرار شـراء جدلية الشراء الجديلدة: مع
فادلؤسســـات الصـــناعية حتـــاول أن ، وسلتلفــة الكتشـــاف حلـــول الشـــراء ادلتاحـــة واختـــاذ قـــرار الشـــراء ادلناســـب

                                                             
 .00-00، ص0100، عمان، األردن، 0ط ،والتوزيع، دار حامد للنشر تسويق األعمال ،العباديُتنظام موسى سويدان، مسَت عزيز  1
 .00ص، جعفر صوفيا، مرجع سابق 2
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ارات اجلديـدة، كمـا تتخذ القرارات األقل خطًرا ألن قرارات الشراء فيها درجة من ادلخاطرة وباألخص القر 
مـــن حتديـــد احلاجـــة،  ابتـــداءأن عمليـــة الشـــراء اجلديـــدة تتطلـــب القيـــام  ميـــع مراحـــل اختـــاذ قـــرار الشـــراء، 

 .1توصيفها، التعرف على اجملهزين وادلفاضلة بينهم، اختيار ادلناسب منهم وتقيم قرار الشراء اجلديد
  وع مــن القــرارات عنــدما تقــوم ادلؤسســـة ظهــر ىــذا النــي: حالللة الشللراء المعللدل: امهمللة إعللادة الشلللراء

قـد يكـون أو  الصناعية بتعديل احلاجات اليت يطبقها من احلفـ  وىـذا نظـًرا لتغـَتات يف خصـائص ادلنـتج،
الـــيت تـــدفع إذل اتبـــاع ىـــذا  ســـبابالعديـــد مـــن األ كاجملهـــزين. ىنـــاالتغيـــَت نـــاتج مـــن الرغبـــة يف إعـــادة تقـــيم 
أن يقوم بع  اجملهزين اجلدد بتقـدمي عـروض سـعرية أو  كاليف،األسلوب فقد تكون الرغبة يف ختفي  الت

 .2نوعية ومواصفات جديدة للمنتج
 عادة شراء روتينية لنفس ادلنتج ومن اىي عملية  : امهمة إعادة الشراء المباشر حالة الشراء الروتيني

ورلهــــزا منتجــــات أو  اوىــــي حالــــة شــــائعة االســــتخدام حتــــدث عنــــدما جتــــرب ادلؤسســــة منتًجــــ زنفــــس اجملهــــ
علومـات والبحـث عـن مصـادر جتهيـز جديـدة، ادلمع جلر خبلذلا ادلشًتي ضطي فارتاحت للتعامل معو، وال

 .3وال تأخذ جزًءا من وقت ادلشًتي

 تخاذ قرار الشراء: مراحل عملية االمطلب الثاني
 يتم اختاذ قرار الشراء وفق عدة مراحل ىي: 

 ة :المرحلة األولى مرحلة إدراك المشكلة االحاج   .0

تعتـــرب مرحلـــة ادراك احلاجـــة أوذل مراحـــل عمليـــة اختـــاذ قـــرار شـــراء، ادلنتجـــات الصـــناعية، فـــبل فائـــدة مـــن اإلحســـاس 
بادلشكلة فقط بل غلب أن تتكون ادلعرفة ادلسبقة بادلشكلة الـيت تواجههـا ادلؤسسـة وىـي السـبب الرئيسـي يف عمليـة 

أي أو  لـف األقسـام سـواء قســم اإلنتـاج، قسـم التخــزينالشـراء الصـناعي، فيـتم ابــبل  قسـم ادلشـًتيات تاجــات سلت
الــيت ســيتخذىا يف نشــاطو، وتكــون أوذل اخلطــوات مــن طــرف ة كــل حســب ادلســتلزمات قســم دخــر داخــل ادلؤسســ

القســم صــاحب احلاجــة )مثــال قســم اإلنتــاج( يف شــكل قائمــة طلبيــات يقــدمها إذل إدارة ادلشــًتيات ىــذه األخــَتة 

                                                             
 .000-000، ص0100، ، عمان، األردن0، دار ادلسَتة، للنشر والتوزيع، طعيالتسويق الصنازلمود جاسم الصميدعي، ردنية عثمان يوسف،  1

 .000، ص0100، 0، دار الضمة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طإدارة التسويقانور اياد عبد الفتاح،   2
3 Baker Michael, Marketing An introductory text ,5th ed,The Macmillan press ltd – London, 1931,and 

reprinted 1993.,p 198. 
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ازن ادلؤسســـة، فقـــد تكـــون احلاجـــة ادلطلوبـــة متـــوفرة يف سلـــازن ادلؤسســـة لتتفقـــد ادلخـــزون تقـــوم أواًل بعمليـــة جـــرد دلخـــ
 .1االحتياطي ومدى توفر سلازهنا على ىذه ادلستلزمات من عدمها ومن مث تقدير احلاجة إذل الشراء

 المرحلة الثانية: تحديد الخصائص والكميات المطلوبة من المنتج: .0

ث ادلرحلــة الثانيـة ىـي البحــث عـن حلـول ىــذه ادلشـكلة، وذلـك بتحديــد حادلـا ػلصـل حتديــد ادلشـكلة تصـب  
ادلؤسســـة ادلواصـــفات العامـــة للمـــادة ادلطلوبـــة والكميـــة البلزمـــة، ويكـــون ىـــذا ســـهبًل بالنســـبة لؤلجـــزاء البســـيطة. أمـــا 

 .2ادلعقدة فعلى ادلهندسُت والفنُت وادلسوقُت بادلؤسسة التدخل لتحديد دقيق ذلذه اخلصائص ءاألجزا

 المرحلة الثالثة: البحث في مؤىالت المجهزون المحتملون:  .0

تقــوم الشــركة بالبحــث عــن اجملهــزين اجليــدين واخلطــوة االوذل يــتم اختاذىــا مــن قبــل ادلشــًتي للحصــول علــى   
معلومــات عــن مجيــع اجملهــزين ادلتــوفرين يف الســوق، ويف اخلطــوة الثانيــة يــتم اختيــار اجملهــزين ادلــؤىلُت للتعامــل معهــم 

ك، إن البحـــث عـــن اجملهـــزين احملتملـــُت متـــوفر مـــن عـــدة مصـــادر مثـــل الصـــحف، اجملـــبلت التجاريـــة، ادلعـــارض لـــذل
 التجارية، واتصاالت الكلمة ادلنقولة وادلعلومات ادلستقاة من مندويب ادلبيعات.

 استخراج وتحليل عروض المجهز: المرحلة الرابعة:  .0

ركة الراغبـــة بالشـــراء باحلصـــول علـــى العـــروض علـــى شـــكل عنـــدما يـــتم حتديـــد اجملهـــزين ادلـــؤىلُت، تقـــوم الشـــ  
، جعـروض رمسيـة، حتــت غطـاء رمســي يـتم طرحــو مـن قبــل اجملهـز للمشــًتي وغلـب أن يتضــمن اال : مواصـفات ادلنــت

السـعر، فــًتة التســلم، شــروط، دفــع الضـرائب والرســوم ادلطبقــة، تكــاليف الشــحن، كلفـة تــأمُت النقــل، وأيــة تكــاليف 
فقـد حتـدث ادلرحلـة الرابعـة واخلامسـة علـى التـوارل ويف نفـس الوقـت،  ةاخلـدمات الروتينيـأو  تجـاتأخرى، وشـراء ادلن

حيــث يقــوم ادلشــًتي باالتصــال مــع اجملهــزين ادلــؤىلُت للحصــول علــى دخــر ادلعلومــات عــن أســعار منتجــاهتم وىـــل 
أو  بالنســـبة للمنتجـــات احـــدث أي تغـــَت فيهـــا عمـــا كانـــت عليـــو ســـابًقا وكـــذلك التغـــَتات يف مواعيـــد التســـليم، أمـــ
 اخلدمات ادلعقدة فنًيا فسيتطلب األمر ادلزيد من الوقت للقيام بتحليل العروض ودراستها.

 المرحلة الخامسة: تقييم العروض واختيار المجهزين: .0

تقــوم الشــركة ادلشــًتية هبــذه ادلرحلــة بتقيــيم العــروض ادلقدمــة مــن اجملهــزين ادلتنافســُت ومــن مث تقــوم باختيــار    
اثنــُت مــن اجملهــزين بعــد ذلـك، قــد يــتم إجــراء ادلزيــد مــن ادلفاوضـات مــع اجملهــزين الــذين  م اختيــارىم حــول أو  حـدوا

شــروط الــدفعات، التســليم... وىكــذا، كمــا قــد يقــوم صــانع القــرار يف الشــركة ادلشــًتية أو  األســعار الــيت  م تقــدؽلها،

                                                             
 .01ادلرجع السابق، صجعفر صوفيا،  1

2
 Malaval p and Bensroya, 2009, Marketing Business to business, 4th ed, person Education, France, p43. 
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عليهــا مــن كبلعلــا مــع إعطــاء وزن نســن لكــل عامــل مــن بتقيــيم كــل رلهــر اســتناًدا علــى العديــد مــن العوامــل ادلتفــق 
العوامــل عنــد اختيــار اجملهــزين، حيــث أن اجملهــز الــذي ػلصــل علــى النســبة األعلــى سيحصــل علــى طلــب ادلؤسســة 

 ادلشًتية ويتم االتفاق معو.

 المرحلة السادسة: اختيار الشراء الروتيني: .0

لع واخلـدمات بـُت ادلشـًتي والبـائع وتتضـمن ىـذه ادلرحلـة يف ىـذه ادلرحلـة تبـدأ عمليـة التبـادل الروتينيـة لسـ   
تثبيت الطلبات مع اجملهزين ادلختارين، حتديد الكميات اليت غلب شراؤىا مـن اجملهـز، ومـدى تكـرار طلبـات الشـراء 
وجــداول التســليم الــيت يلتــزم هبـــا اجملهــزين، مســتويات التخــزين ادلطلوبــة، أيضـــا متابعــة التوصــيل الفعلــي للتأكــد مـــن 

 .1يف ادلوعد، وشروط الدفع اليت يتم تبنيها من قبل ادلشًتي مالتسلي

 المرحلة السابعة: تقييم ما بعد عملية الشراء: .0

ـري   قســم الشـراء تقيًمــا ألداء اجملهـز بعــد أن يـتم صــفقة الشـراء معــو، ألن ىـذا األمــر سـيحدد ادلشــًتيات  غلج
يتوقـف أو  يتغـَتأو  سيسـتمر تعامـل ادلؤسسـة ادلشـًتية مـع اجملهـز وقرارهتا ادلستقبلية من اجملهجز نفسو، ويقـرر فيهـا إذا

لـذا ػلتـاج وادلســتخدمون ألن يراقبـوا أداء اجملهجــز رمبـا غلــري تقـيم اجملهجــز ومنتجاتـو الــيت اشـًتهتا ادلؤسســة بأخـذ معــايَت 
ائمـة اجملهـزين اجليـدين التقييم اليت  م استخدامها يف حتليل اجملهجز، ف ن حصل علـى تقـيم مقبـول  م إضـافة امسـو يف ق

 .2ال يضاف إليهاأو  الذين دل يكن مسجبًل فيها، خببلف ذلك ػلذف امسو منها
 .: العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ قرار الشراءلثالمطلب الثا

يتــــأثر اختــــاذ قــــرار الشــــراء يف ادلؤسســــة الصــــناعية مبجموعــــة مــــن العوامــــل اخلارجيــــة والــــيت تتمثــــل يف العوامــــل 
السياســــية والتشــــريعية، التنافســــية، التكنولوجيــــة والثقافيــــة باإلضــــافة إذل العوامــــل الداخليــــة وادلتمثلــــة يف  االقتصــــادية

أو  العوامل التنظيمية الشخصية والفردية ومتغَتات مركز الشراء وىذه ادلؤثرات تشكل إما فرًصا يستوجب اسـتغبلذلا
 دائمة غلب على مؤسسة تفاديها.أو  مهددات مؤقتة

 
 
 
 

                                                             
 .00-01، صسابق جعمر نظام موسى سويدان، مسَت عزيز العبادي،  1
 .00ص سابق، مرجعميد دل زويد، يحسُت يوسف زل 2
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 : العوامل الخارجية االبيئية أوال
 ؤسســةتســتطيع ادل وتتمثــل يف الضــغوطات اخلارجيــة الــيت دتارســها البيئــة احمليطــة بادلؤسســة، وىــذه العوامــل ال

والــيت تتطلــب مــن  اختاذىــاترغــب  الســيطرة عليهــا، بــل العكــس فهــي تًتتــب عليهــا اختــاذ بعــ  القــرارات الــيت قــد ال
 .يندرج ضمنها العوامل التالية: ، حيث1ادلؤسسة زلاولة التكيف معها

 العوامل االقتصادية: .2

أو  شـكل أساسـي يف إصلـاحبتسـاعد  ألهنـاتتحرك ادلؤسسة ادلشًتية باجتاه رصد الظروف االقتصـادية وحتليلهـا 
، وؽلكــن ربـــط عــدم االســـتقرار االقتصــادي للبلـــد بفــًتات الركـــود زافشــال صـــفقة الشــراء الـــيت تــربم عقـــدىا مــع اجملهـــ

 .2االقتصادية باالعتماد على دورة األعمال الصناعية معينة ووفق الطلب االقتصادي، وحتدد الظروفواالنتعاش 

 :العوامل السياسية والتشريعية .0

تظهــــر التــــأثَتات السياســــية والتشــــريعية علــــى ســــلوك ادلشــــًتي الصــــناعي مــــن خــــبلل االتفاقــــات وادلعاىــــدات 
، واليت تفرض نفسها على ادلنظمات الصناعية وحتدد أعماذلا مثل القوانُت والتشريعات ادلتداولة يف اجملتمع ورلموعة

 قيود التجارة الدولية والتمويل احلكومي لبع  برامج التنمية.

 العوامل التنافسية: .2

ادلنافسـُت يف السـوق، لـذا فـ ن أىـم قضــية  عـددالتنافسـية والناجتـة عـن زيــادة  يتـأثر سـلوك ادلشـًتي بـالتطورات
إذ لـو  م الًتكيـز  اسسـات الصـناعية حتقيـق ادليـزة التنافسـية يف األعمـال عـن طريـق مشـًتياهتمعاصرة تواجـو معظـم ادلؤ 

 .3قيق أىداف الشراء ف ن ادلنظمة ستوفر ضمنًيا ادليزة التنافسية اليت دتكنها من التفوق على منافسيهاحت على

 العوامل التكنولوجية: .4

، ادلهــام إلصلــازتســتخدم يف رلـال تطــوير أســاليب جديـدة إن البيئـة التكنولوجيــة تعـٍت التطبيقــات العلميــة الـيت 
يتأثر بعدد االكتشافات التكنولوجية اجلديـدة ادلهمـة يف  االقتصادي، لذا ف ن معدل النمو تالعملياوتنفيذ سلتلف 

                                                             
مذكرة تخرج تندرج ضمن ، )دراسة حالة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف والية سطيف ةالتسويقيدور توث التسويقي اختاذ القرارات إبراىيم مسَت،  1

 .00، صجامعة العريب بن مهيدي، ام البواقي ختصص تسويق،، نت، اقتصاد ومنامجماجستير شهادة نيلمتطلبات 
 .00ص ،رجع السابقمزويد،  سُت يوسف دلح 2
، واإلدارية مجلة العلوم االقتصادية، جامعة بغداد سلوك ادلشًتي الصناعُت تث تطبيقي على جلان ادلشًتيات يف بع  كليات ،باسم حسُترغدة  3

 .000، ص00، العدد00اجمللد 
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 نياجملهـــزين الـــذادلؤسســـة ادلشـــًتية ىـــذه ادلســـألة جيـــًدا وحتـــاول أن تعـــرف  ميـــدان األعمـــال ولـــذا يتوجـــب أن تـــدرك
 .1ون حركة التطوريواكب

 العوامل الثقافية: .5

 تــأثَت تعــد الثقافــة أحــد العوامــل البيئيــة ادلــؤثرة يف ســلوك ادلشــًتي الصــناعي وىــذا التــأثَت ػلــدث مــن خــبلل
قـيم  تكـون مبنيـة علـى أسـاس ثقافتها اخلاصـة هبـا عـادة مـا ثقافة ادلنظمة على العاملُت فيها حيث دتلك كل منظمة

يها لادلنظمة ادلشًتية وع تتعامل معها ة اليتللمنظم لوك ادلشًتي الصناعي بالثقافات ادلختلفةس ويتأثرإدارهتا العليا، 
 .2التكيف مع الثقافات األخرى

 التنظيمية: ثانًيا: العوامل 
تشــمل األىــداف القائمــة بالشــراء والسياســة اخلاصــة بالشــراء وادلــوارد ادلتاحــة للمؤسســة باإلضــافة إذل حجــم 

 وتضم ىذه العوامل: 3ائي اخلاص هباوىيكل ادلركز الشر 
 ىداف الشراء: .0

بشكل عام، يتم تعريـف ىـدف إدارة الشـراء علـى أنـو شـراء العناصـر الصـحيحة مـن اجلـودة ادلطلوبـة بالكميـة 
 .4ادلناسبة ومن مث التسليم يف الوقت وادلكان ادلناسبُت

 لسلع واخلدمات ادلشًتات متاحة : أحد األىداف الرئيسة لوظيفة الشراء ىو ضمان أن االتسليم والتوافر
 ويتم تسليمها عندىا وعند احلاجة.

 غلب أن تكون جـودة ادلنـتج متسـقة مـع ادلواصـفات واالسـتخدام ادلنـتج. مـن ادلهـم ضـمان جودة المنتج :
االتساق يف جودة ادلنتج لتقليل تكلفة التفتيش وكذلك للحدد من االنقطاعات يف عملية اإلنتـاج بسـبب 

 الرف .

 يرغب ادلشًتون يف الشراء بأقل سعر يتفق عليو مع توفر جودة ادلنتج. السـعر ادلـنخف  ال  ألقل:السعر ا
 إذا كانت جودة ادلنتج غَت مقبولة.أو  معٌت لو إذا ال يتم تسليم ادلنتج عند احلاجة

 :ػلتاج ادلشًتين الصناعيُت ألنواع عديدة من اخلدمات ادلصاحبة لشراء البضائع. الخدمات 

                                                             
 .00ص، مرجع سابقدل زيد،  يميدمححسُت يوسف  1
 .000ص ، مرجع سابقباسم حسُت،  درغ 2
 .000، ص0100، دار ىومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، أصول وفصول التسويقمليحة يزيدن،  3

4  Hitesh Bhasin Tgged, 5 steps in consu;er buying behqvior, March 2, 2018, Marketing management, Vol. 12 

https://www.marketing91.com/5-steps-consumer-buying-behavior/ 

https://www.marketing91.com/5-steps-consumer-buying-behavior/
https://www.marketing91.com/5-steps-consumer-buying-behavior/
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 لشراء:سياسات ا .0

إن سياســة تفضــيل بعــ  ادلــوردين، تتطلــب أن تكــون سياســة ادلنظمــة المركزيــة يف الشــراء، حيــث أنــو كلمــا  
كانـت مصـانع ادلؤسسـة منتشــرة: وذات سـلع سلتلفـة كلمــا كـان ىنـاك حاجـة أكــرب إذل البلمركزيـة يف الشـراء، حيــث 

 ضــوء الظـــروف ادلتاحــة للمؤسســة، حيـــث ال للشــراء يف بأن الفــرد ادلســؤول عــن الشـــراء يقــوم باختــاذ القـــرار ادلناســ
 .1ؼلتلف ىذا القرار مع سياسيات الشراء يف ادلؤسسة

 موقع الهيكل التنظيمي: .2

توجـد سسـة متغـَتات سلتلفـة تتعلـق باذليكـل التنظيمـي للمؤسسـة   cillian  e Samaniegoوفًقا لـ )
 : 2ونذكر منها واإلجراءات الشكلية،دلركزيةا وحد،التخصص، مستوى ال م،احلج وىي: واليت تؤثر على مركز الشراء

حيــث يــؤثر حجــم ادلؤسســة بشــكل عــام علــى ظلــط وطريقــة شــراء حجللم المؤسسللة وتخصللص الشللراء:  -
الســلع واخلــدمات وىــذا بــدوره يــؤدي إذل التــأثَت علــى ادلــدخل التســويقي الواجــب اســتخدامو فادلؤسســات 

صــاحب ادلؤسســة نفســو. أو  مــدير ادلكتــبأو  ةالصــغَتة يقــوم بعمليــات الشــراء فيهــا، إمــا مراقــب ادلؤسســ
ىذا يعٍت أن ادلشًتي ليس متخصًصا، شلا يتطلب معو أن يقوم مدير التسويق ب جراء بيـع تعليمـي لـو، أمـا 
ادلؤسسات ادلتوسطة احلجم يف الغالـب يكـون لـدى ىـذه ادلؤسسـات قسـم ادلشـًتيات اخلـاص هبـا، ويكـون 

ان ادلوظفـــان متخصصـــان بالشـــراء، إال أن درجـــة ختصصـــهم هبـــذا القســـم مـــوظفُت إثنـــُت، فقـــد يكـــون ىـــذ
واحــًتافهم دل تصــل درجــة ختصـــص ادلــوظفُت يف ادلؤسســات الكبــَتة ىنـــاك قســم كبــَت للمشــًتيات، زلـــدد 

 الصبلحية والسلطة، كما أن موظفي ىذا القسم ىم من زلًتيف الشراء.

  :قســـم الشـــراء يف ىيكـــل ادلؤسســـة فموقـــع  ،يعـــًت ىـــذا العامـــل بالغـــة األعليـــةموقلللع المؤسسلللة التنظيملللي
التنظيمـــي، ألنـــو اخلطـــوة النقطـــة األوذل الـــيت ؽلكـــن االتصـــال هبـــا أوال مـــن قبـــل ا خـــرين يف اخلـــارج )قســـم 
ادلشــًتيات( ذلــذا فــ ن ادلعرفــة ادلســبقة بقســم الشــراء يف ادلؤسســة ىــي معلومــات ذات فائــدة دلــدير التســويق 

ســؤول عــن ادلشــًتيات علــى اتصــال مباشــر مــع ادلــدير فادلؤسســة ادلتوســطة احلجــم يكــون موقــع الشــخص ادل
العـــام، كمـــا ىـــو احلـــال مـــع بقيـــة الـــدوائر األخـــرى مثـــل: إدارة ادلاليـــة، وإدارة األفـــراد، إدارة اإلنتـــاج وإدارة 
التسويق، أما ادلؤسسات الكبَتة احلجم ف ن مسؤول ادلشًتيات يكون على اتصال مباشر مع أحد الـدوائر 

 اإلنتاج وغَتىا.أو  ير العام )البلمركزية( مثل: إدارة العملياتقبل الرجوع إذل ادلد

                                                             
 .00مرجع سابق، صحازم زلمد الصريف،  1

2 Arbnor Belulaj et Fredrik celion, p16 
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 ثالثًا: العوامل الشخصية والفردية
مستشــــاريو أو  القــــرار اختــــذمــــن  اتشــــمل ىــــذه العوامــــل كــــل األشــــخاص الــــذين ذلــــم عبلقــــة باختــــاذ القــــرار ســــواءً 

 : 1ومساعديو يف صناعة القرار وىذه العوامل تقسم إذل
 العوامل الشخصية: .2

لـــق بشخصـــية متخـــذ القـــرار وقدرتـــو الـــيت تـــؤثر يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات فـــالقرار يعتمـــد علـــى كثـــَت مـــن تتع
ادلميـــزات الشخصـــية للفــــرد والـــيت تطـــورت معــــو قبـــل وصـــولو إذل ادلؤسســــة، وعلـــى شـــكل عمليــــات اختيـــار األفــــراد 

 .ة القرارات ادلتخذة يف ادلؤسسةيعوامل مهمة يف نوعتعد وتدريبهم 

عوامل العبلقات الشخصية فمعظم ىذه العوامل تتعلق بالعبلقات والتفاعل بُت أعضاء مركز  باإلضافة إذل
 ,webester , and Wind ,1996)الشراء وىذا التفاعل يؤدي إذل سلوك شراء فريد يف كل مؤسسة مشًتية 

ادلرتبطـة بالعبلقـات  وبغية فهم التفاعل بُت األعضـاء داخـل مركـز الشـراء، مـن ادلهـم معرفـة كيـف تـؤثر العوامـل (02
بـــُت الفـــرد وا خـــرين علـــى ســـلوك ادلؤسســـة ادلشـــًتية وتتمثـــل ىـــذه العبلقـــات بصـــفة أساســـية بتلـــك الـــيت تنشـــأ بـــُت 
األعضاء الذين يكونون مركز الشراء إذ يتمتع كل منهم بسلطة معينة، ومركز معُت ولديـو اىتمامـات معينـة وشـعور 

 .2ى االقناعمعُت ضلو األعضاء ا خرين وقدرة معينة عل

 :العوامل الفردية .0
يســــعى كــــل مشــــارك يف عمليــــة اختــــاذ قــــرارات الشــــراء إذل إدخــــال بـََواع ثــــو ودوافعــــو وأحاسيســــو وأفضــــلياتو 
ــره ومســتوى دخلــو وثقافتــو ومؤىلــو الــوظيفي  الشخصــية، وىــذه العوامــل الفرديــة تــرتبط مبواصــفات الفــرد ذاتــو، كعجمو

 وطبعو وتعاملو مع ادلخاطر وادلغامرات.

إذا لدى كل مشًتي أسلوبو اخلاص للشراء فالبع  منهم يقومـون بتحليـل دقيـق للعـروض ادلنافسـة قبـل أن 
ؼلتـاروا ادلــورد الــذي سـيتعاملون معــو، ودخــرون ؽلكــن أن يكونـوا بــديهًيا وســطاء، وىــم خـرباء يف خلــق األوضــاع الــيت 

 .3روط ال برام الصفقة.يصدىم فيها ادلوردون مع بعضهم البع  وػلصلون بالتارل على أفضل الش

                                                             
 00، ص ادلرجع السابق 1

2
 .000، صرغدة باسم حسُت، مرجع سابق 
، 0227، اجلـزء الثـاجل، دار النشـر والطباعـة مؤسسـة رسـبلن، سـوريا، سـنة التسلويقيكـا يونـ ، فليب كوتار، جون سوندرز، غـاري أرمسـًتون ، فـَتو ن .3

 072-069ص
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 : ماىية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثاني
بالرغم من انتشار مصطلث ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف سلتلف دول العادل إال اهنـا دل تتفـق علـى حتديـد 
َتة تعريــف موحــد ذلـــا، ولــذا ســنحاول ضـــمن ىــذا ادلبحــث التطـــرق إذل بعــ  التعــاريف اخلاصـــة بادلؤسســات الصـــغ

 وادلتوسطة وأشكال تصنيفها وذكر شليزاهتا اليت دتيزىا عن ادلؤسسات الكبَتة احلجم.
 : مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب األول
هـو ؼلتلــف مـن دولــة فاألراء حـول حتديــد مفهـوم واضـث ودقيــق للمؤسسـات الصــغَتة وادلتوسـطة،  اختلفـت

االخـتبلف، ، ومن أىم مـا أدى إذل واالجتماعيةا الظروف االقتصادية إذل أخرى باختبلف إمكانياهتا وقدراهتا وكذ
غَتة وادلتوسطة فادلعايَت الكمية صتفق عليها لتحديد مفهوم ادلؤسسات الادلعايَت الكمية والنوعية اليت أً  اختبلف ىو

يــــار التنظــــيم، معيــــار عيــــة فتتمثــــل يف ادلعيــــار القــــانوجل للمؤسســــة، معو أمــــا ادلعــــايَت الن، تتمثــــل يف معيــــار رأس ادلــــال
وســـنقدم رلموعـــة مـــن التعـــاريف للمؤسســـات الصـــغَتة وادلتوســـطة لـــبع  الـــدول  .يالتكنولـــوج وادلعـــاير االســـتقبللية

 : 1يلي وادلنظمات الدولية كما
 :التعريف األول .2

( للمؤسســــات الصــــغَتة UNIDOتعريــــف جلنــــة األمــــم ادلتحــــدة للتنميــــة الصــــناعية يف الــــدول الناميــــة )
ة على معيار اليد العاملـة يف تصـنيفها للمؤسسـة الصـغَتة وادلتوسـطة، حيـث عرفـت جنىذه الل عتمدتاوادلتوسطة: 

عامــل، وادلؤسســة ادلتوســطة ىــي الــيت  00و 00بــُت  ادلؤسســة الصــغَتة علــى أهنــا تلــك ادلؤسســة الــيت ينشــط هبــا مــا
 .عامل 001عامل، يف حُت ادلؤسسة الكربى يعمل هبا أكثر من  00و 01بُت  تشغل ما

 :الثانيالتعريف  .0

( للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة كانت الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب UE) األورويب االحتادتعريف 
، لكـــن االحتـــاد األورويب 0000تعـــرف ادلؤسســـات الصـــغَتة وادلتوســـطة حســـب مضـــمون القـــانون الصـــادر يف ســـنة 

حتــــاد األورويب يعتمــــد يف تعريــــف ادلؤسســــات واال 0110انفي جــــ 10مــــن  ابتــــداءتمــــد تعريــــف جديــــد التنفيــــذ اع
أي أن تزيد مساعلة مؤسسة أخرى يف رأس مـال  االستقبلليةالصغَتة وادلتوسطة على معيار نوعي واحد ويتمثل يف 

)غــَت  اقتصــاديكحــد أقصــى وثبلثــة معــاير كميــة منهــا عــدد العمــال كمؤشــر %25ادلؤسســة زلــل التعريــف علــى 
ورقــم  01فادلؤسســة ادلصــغرة عــدد عماذلــا أقــل مــن .يزانيــة كمؤشــرات نقــديات (نقــدي( ورقــم األعمــال )ورلمــوع ادل

                                                             
 علللومرسللالة ماسللتر مللذكرة تخللرج مقدمللة ضللمن متطلبللات ، ادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة أدار لتحقيــق التنميــة االقتصــاديةعبــد القــادر حــاجي،  1
 .0، ص0100، ة، ختصص علوم التسيَت، جامعة ورقلرالتسيي
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الصــغَتة  ادلؤسســة. مليــون أورو 0تســاوي أو  مليــون أورو وادليزانيــة الســنوية أقــل 0يســاوي أو  أعماذلــا الســنوي أقــل
 ون.ملي 00يساوي من أو  مليون أورو مبل  ادليزانية السنوي أقل 01يساوي من أو  أقلد عماذلا عد

 ثالث:التعريف ال .2

ـــــــــوارد يف القـــــــــانون بـــــــــؤسســـــــــات الصـــــــــغَتة وادلتوســـــــــطة ادلزائـــــــــر تعـــــــــرف اجل وادلـــــــــؤرخ يف  00/10التعريف ال
يلـي"  مـا ىوادلمثل يف القانون التـوجيهي لتطـوير ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة والـذي يـنص علـ 01/10/0100

اخلـدمات وتشـغل أو  ية بأهنا مؤسسة إنتـاج السـلعتعرف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مهما كانت طبيعتها القانون
صــيلتها حيتعــدى إمجـارل  الأو  زائـري،جدينـار يــار شــخص، وال يتجـاوز رقـم أعماذلــا أربعـة مل 001مـن واحـد إذل 

ولئلشـارة فادلشــرع اجلزائــري يرتكـز تعريفــو للمؤسســة  1"االســتقبلليةالسـنوية مليــار دينـار جزائــري، وىــي حتـًتم معــايَت 
 .االستقبلليةادلتوسطة على السنوية، باإلضافة إذل معيار نوعي واحد أال وىو معيار الصغَتة و 
  مليــون دينــار  01عامــل رقــم أعماذلــا الســنوي أقــل مــن  10إذل  10مؤسســة مضــغرة: عــدد عماذلــا مــن

 مبليُت. 01اوز جيت جزائري، رلموع احلصيلة السنوية ال
  مليــون دينــار  01م أعماذلــا الســنوي أقــل مــن عامــل رقــ 00إذل  01مؤسســة صــغَتة: عــدد عماذلــا مــن

 مليون. 011يتجاوز  زائري، رلموع احلصيلة السنوية الج
  دينـار  يـارمل 0مليون و 011عامل رقم أعماذلا بُت  001إذل  01مؤسسة متوسطة: عدد عماذلا من

 .مليار دينار جزائري 10و 011جزائري، رلموع احلصية السنوية بُت 

ادلؤسســـة  ،يف تســـَت ادلؤسســـة ادلصـــغرة، الصـــغَتة ىـــافهـــو ضـــروري توفر  ســـتقبلليةاالأمـــا مـــن حيـــث معيـــار 
 ادلتوسطة.

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
 تصنيف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وىي:  أساسهاىناك عدة معايَت يتم على 

 :تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس توجيهها .0

 :2أخذ ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة األشكال التاليةتالتصنيف حسب ىذا 

                                                             
والتجلارة كليلة  لالقتصلادمجللة نملاء ، (لواقـع والتحـديات)ا قطـاع ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة يف اجلزائـرياسـر عبـد الرمحـان، براشـن عمـاد الـدين،  1

 .000، ص0100ن ثالث، جوا، اجلزائر، العدد ال، جامعة جيجلالعلوم االقتصادية
نيلل شلهادة تخلرج مقدملة ضلمن متطلبلات ملذكرة ، الصغَتة وادلتوسـطة علـى النمـو االقتصـادي يف اجلزائـرأثار سياسة تأىيل ادلؤسسات زراية أمساء،  2

 .00و00، 0100 ، جامعة ادلنتوري، قسنطينة، اجلزائر،قتصاديةختصص، نقود ومالية ادلؤسسات، كلية العلوم اال الماستر
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 :ويكـون مقرىـا يف  وادلتوسـطة ىـذه ادلؤسسـات تكـون أصـغر مـن ادلؤسسـات الصـغَتة المؤسسات العائلية
د ومهـــارات أفــــراد العائلــــة يف أغلــــب حــــعلــــى  العتمادىـــاغــــَت مكلفــــة  ةاإلنتاجيـــادلنـــزل كمــــا أن عمليــــات 

ليدية تلن سوًقا زلدًدا وبكميات زلدودة جًدا، ففي سويسرا صلد أن معظم القطع التق اومنتجاهتاألحيان، 
يكــون مصــدرىا مــن طــرف عــائبلت بســيطة تقــوم بتزويــدىا يف  Swatchالصــغَتة الــيت حتتاجهــا شــركة 

 يعرف بادلقاولة الباطنية. إطار ما

 :العائليـــة فهـــي تتميـــز  ؼلتلـــف كثـــَتًا عـــن ادلؤسســـات ىـــذا النـــوع مـــن ادلؤسســـات ال المؤسسلللات الحرفيلللة
لبلســتعانة بالعامــل األجــَت األجنــن عــن العائلــة كمــا أهنــا دتــارس نشــاطها يف زلــل صــناعي معــُت  بلجوئهــا

 مستقل عن ادلنزل باإلضافة إذل دتيز معداهتا ادلستعملة يف النشاط اإلنتاجي بالبساطة.

 :إنتاجيـــة وإداريــة حديثـــة  طــرق باعتمادىـــاتتميـــز ىــذه ادلؤسســات  المؤسسللات المتطلللورة وشللبو متطلللورة
ومتطورة سواء من ناحية اسـتخدام رأس ادلـال الثابـت أومـن الناحيـة التكنولوجيـة والـيت ختتلـف درجاهتـا بـُت 

العصرنة وفق معيار اجلودة وتتميز بوجود و  ادلؤسسات ادلتطورة والشبو ادلتطورة. كما تتميز منتجاهتا بالتطور
 .أجَتة أيادي عاملة واستعمالنظام ىيكلي بسيط 

 يعة المنتجات:بتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ط .0

 :1إذل ثبلثة أنواع أساسية ىي ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة حسب طبيعة ادلنتجات تصنفيتم 

  ادلنتجــات ) : تنــتج ادلؤسســات ســلع ذات االســتهبلك األورل مثــلاالسللتهالكيةمؤسسللات انتللاج السلللع
، ويرجــع ســبب (ومشــتقاتو الــورق ومنتجــات اخلشــب اجللــودفبلحيــة، منتجــات الغذائيــة، حتويــل ادلنتجــات ال

 وكذلك سهولة التسويق. اعتماد ادلؤسسات على مثل ىذه الصناعات الستخدامها ادلكثف لليد العاملة
 :وتضم ادلؤسسات اليت تنشط يف قطاع النقل، الصناعية ادليكانيكيـة  مؤسسات انتاج السلع والخدمات

 َتاعة مواد البناء ويرجع سبب االعتماد على مثل ىذه الصناعات علـى الطلـب احمللـي الكبـ، صنوالكهربائية
 على منتجاتو.

 تســــتخدم ادلؤسســــات معــــدات وأدوات لتنفيــــذ انتاجهــــا تكــــون ذات مؤسسللللات انتللللاج سلللللع التجه يللللز :
وادلتوســطة  الصــغَتة تادلؤسســاتكنولوجيــا حديثــة كمــا أهنــا تتميــز برأمســال كبــَت وىــذا مــا غلعــل رلــال تــدخل 

 الًتكيب.أو  كاإلنتاجضيق تيث يكون يف بع  الفروع البسيطة فقط  

                                                             
ملذكرة نيلل ، ، دراسـة حالـة، دىـرة فيـب حجـاحياجلزائـر لتنميـة الشـاملة يف االقتصـاد ، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ودورىا يف احـداث ابلغاشم نورية 1

 .01-10، ص0100امعة عبد احلميد بن باديس، مستغازل، ج، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، ماستر في مالية النقد وتأمينات
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  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلول تنظيم العمل: .0

1 وظليز نوعُت من ادلؤسسات ىي:
 

 جتمع ادلؤسسات الغَت ادلصنعة بُت نظام اإلنتاج العائلي والنظام احلريف.مؤسسات غير المصنعة : 
 يضــم ىــذا الصــنف كــل ادلصــانع ادلصــغرة وادلتوســطة وادلصــانع الكبــَتة ويتميــز عــن  ؤسسللات المصللنعة:الم

األســـاليب  واســـتخدام ادلؤسســـات الغـــَت ادلصـــنعة مـــن حيـــث تقســـيم العمـــل، وتعقيـــد العمليـــات اإلنتاجيـــة
 سَت واتباع أسواقها. تاحلديثة يف ال

 : خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثالث
 : ا فيما يليأىم شليزاهتتتعدد شليزات ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، حيث تكمن 

ػلتــاج رأس مــال كبــَت مقاربــة بادلؤسســات الكبــَتة، واحتياجاهتــا مــن ادلعــدات واألدوات ومســتلزمات  انشــاءىا ال .0
 ؛وبعضها يكون يدويًا اإلنتاج بسيطة نسبًيا

شــكل أساســي علــى اخلامــات احملليــة وادلــوارد الطبيعيــة ادلتاحــة  تعتمــد ادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة يف انتاجهــا .0
 ؛داخل ادلنتج احمللي

أو  حتتاج إذل العمالة ادلاىرة وادلدربة تدريًبا عالًيا، ما غلعلها قادرة على اتعاب أعداد كبَتة من العمالة الزائـدة ال .0
وتنميــة مهــارات قــدامى  يــة جديــدةالداخلــة حــديثًا إذل ســوق العمــل األمــر الــذي يســاعد علــى توليــد إطــارات فن

 ؛العاملُت يف النشاط

 ؛تساىم يف حتقيق نسبة االكتفاء الذا  .0

 ؛التكنولوجيا ادلستخدمة وبساطة العمل فيها التعقيدتتميز ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بعدم  .0

ربـــاح وحتمـــل التجـــاري، الشـــهرة، األ االســـمة يف حتقيـــق غبـــاالبتكـــار والتجديـــد والر و وجـــود حـــوافز علـــى العمـــل  .0
 ؛ادلخاطر

اخلدمــة حســب رغبــات الســوق ومبعــدل قــد ينــافس نظــَته مــن ادلؤسســات أو  التجديــد ادلســتمر وجــودة الســلعة .0
 أحيانا؛الكبَتة 

                                                             
تخرج مقدملة ضلمن مذكرة ، بـوقَتات BADR دراسة حالة -الصغَتة وادلتوسطةاإلغلاري كأداة التمويل ادلؤسسات  االئتمان، قدور بن عطية فتيحة 1

بـن اديـس،  لتجاريـة، جامعـة عبـد احلميـداالقتصـادية وا ختصص ماليـة نقـود وتأمينـات، كليـة العلـوم ،االقتصاديةنيل شهادة ماستر في العلوم متطلبات 
 .00، ص0100مستغازل، 
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اخلــــروج مــــن الســــوق لــــنقص نســــبة األصــــول لثابتــــة إذل األصــــول الكليــــة يف أغلــــب أو  الســــهولة واحلريــــة للــــدخل .0
 ؛األحيان

تقلــــص طــــول فــــًتة مـــن يعـــات وأرقــــام األعمــــال شلــــا ؽلكـــن ادلؤسســــة الصــــغَتة ارتفـــاع معــــدل دوران البضــــاعة وادلب .0
 لرأس ادلال ادلستثمر. االسًتداد

 ؛وسرعة احلصول على ادلعلومات البلزمة للعمل االتصالارتفاع مستوى وفعالية  .01

 .السرعة والدقة وادلرونة يف اختاذ القرارات بادلقارنة مع ادلؤسسات الكبَتة .00
  سات السابقةالدرا :ثالثالمبحث ال

تطرقنا يف ىذا ادلبحـث لـبع  الدراسـات وفـق تسلسـلها الـزمٍت مث بعـد ذلـك التعليـق عليهـا مـع أبـرز، أىـم 
 نقاط التشابو واالختبلف بينهما وبُت الدراسة احلالية.

دراسللات سلابقة خاصللة العوامللل الملؤثرة فللي قللرار الشلراء للمؤسسللات الصللغيرة المطللب األول: 
 والمتوسطة 
 دراسات السابقة الخاصة بالعوامل المؤثرة في قرار الشراء الصناعي.أوال: ال

  :0225دراسة ارغد باسم حسين  .2

سللوك المشلتري الصلناعي بحلث تطبيقلي عللى لجلان المشلتريات فلي بعل   جاءت الدراسة بعنـوان "
وادلتمثـل يف  85د ، العـد02. نوع البحث مقال يف رللة العلوم االقتصـادية واإلداريـة اجمللـد كليات جامعة بغداد"

رســالة ماجســتَت وهتــدف الدراســة لتحليــل ســلوك ادلشــًتي الصــناعي وحتديــد طبيعــة اختبــار جلــان ادلشــًتيات ودورىــا 
ومعرفـــة تـــأثَت العوامـــل البيئيـــة، التنظيميـــة االجتماعيـــة الفرديـــة ومواقـــف الشـــراء وتكمـــن أعليـــة البحـــث يف مســـاعدة 

ضاء جلان ادلشًتيات وتبُت أعلية الشراء. استخدم يف البحث استمار  اإلدارات اجلامعية يف االختيار الصحيث ألع
جلمع البيانات وادلوزعة على عمداء ومعاوجل العمداء ورؤساء األقسام ادلسؤولُت ودلعاجلة ولتحليـل البيانـات  ناستبيا

، التنظيميـــة ةيــوتوصــل البحــث إذل أن ىنــاك تــأثر للعوامــل البيئ  SPSS م اعتمــاد األســاليب اإلحصــائية بنظــام )
 االجتماعية الفردية ومواقف الشراء على ادلشًتي الصناعي واحتلت العوامل التنظيمية ادلرتبة األوذل يف التأثَت.

  :0220دراسة اجعفر صوفيا  .0

" الواقع التسويقي الصناعي في المؤسسلة الجزائريلة دراسلة ميدانيلة لمجموعلة جاءت الدراسة بعنوان
مذكرة ماجستَت جامعة فرحـات عبـاس سـطيف. ىـدفت الدراسـة إذل معرفـة واقـع  نوع البحث مؤسسات صناعية"
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تطبيـــق التســـويق الصـــناعي يف ادلؤسســـات الصـــناعية اجلزائريـــة ومســـاعدهتا علـــى تبـــٍت األســـاليب التســـويقية ادلناســـبة 
يق داخــل خلصوصــية ادلنتــوج وادلشــًتي الصــناعي، و م اســتخدام االســتبيان الــذي  م توزيعــو علــى مــديري قســم التســو 

ادلؤسسات الصناعية لوالية بـرج بـوعريريج و م عـرض النتـائج وحتليلهـا باالعتمـاد علـى األسـاليب اإلحصـائية ادلتمثلـة 
( وقـد توصـلت الدراسـة SPSSالتحليلل اإلحصلائي ) يف ادلتوسـط احلسـايب واالضلـراف ادلعيـاري دلتغـَتات الدراسـة

صناعي عند اختـاذ قراراهتـا الشـرائية وتنـتهج اسـًتاتيجيات ادلـزيج اذل أن ادلؤسسات الصناعية تتحلى بسلوك الشراء ال
 التسويقي الصناعي وفق متطلبات السوق الصناعي.

 ثانًيا: الدراسات السابقة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
  :0222دراسة ابراىيمي سمير  -

ة دراسة حاللة المؤسسلات " دور بحوث التسويق في اتخاذ القرارات التسويقيجاءت الدراسة بعنـوان
" نــوع الدراســة مــذكرة لنيــل شــهادة ادلاجســتَت جامعــة العــريب بــن مهيــدي أم الصللغيرة والمتوسللطة لواليللة سللطيف

البواقي وقد ىدفت الدراسة إلظهار أعلية البحوث التسويقية كأداة تسـمث للمسـَتين بكشـف نقـاط ضـعف والقـوة 
ية. وتكمـــن أعليـــة الدراســـة يف ابـــراز االىتمـــام الواجـــب أن توليـــة للمؤسســـة ومســـاعدهتم يف اختـــاذ القـــرارات التســـويق

ادلؤسســـات الصـــغَتة وادلتوســـطة يف اجلزائـــر لبحـــوث التســـويق باعتبـــاره أداة مهمـــة تســـاعد يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات 
و علـى التسويقية و م االعتماد على أسلوب االستقصاء وادلقابلة واستخدم االستبيان جلمع البيانـات حيـث  م توزيعـ

مســـتوى ادلؤسســـات الصـــغَتة وادلتوســـطة لواليـــة ســـطيف ليـــتم تفريـــ  البيانـــات يف جـــدول إحصـــائية لتحليلهـــا، وقـــد 
توصــلت الدراســة إذل القصــور الواضــث لــدى مســَتي ادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة يف اســتخدام التســويق بشــكل 

 ت التسويقية.عام والبحوث التسويقية بشكل خاص وخصوًصا على مستوى اختاذ القرارا

 المطلب الثاني: المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 
سنتطرق يف ىذا ادلطلب إذل ادلقارنة بُت الدراسات السابقة والدراسة احلالية من خبلل حتديد أوجـو الشـبو 

 وأوجو االختبلف بينهما.
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 ية:أوال: أوجو التشابو بين الدراسات السابقة والدراسة الحال
 أوجو تشابو الدراسات السابقة والحالية : 02الجدول رقما

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أوجو الشبو 
 االستبيان أدوات جمع المعلومات 01
توحيو االستبيان إذل اإلطارات ادلسؤولة يف ادلؤسسات  حدود الدراسة البشرية 02

سسة، ميدان الدراسة: رئيس قسم التسويق، مالك ادلؤ 
 مسَت ادلؤسسة، عمداء اجلامعة....

( جامعة: مؤسسات وىيئات )نوع ميدان الدراسة 03
 (مؤسسات صغيرة ومتوسط+ادلنتجُت )

 مشًتي صناعي

 spssاستخدام األساليب اإلحصائية نظام  معالجة وتحليل البيانات 24

 لبة اباالعتماد على الدراسات السابقة المصدر: من إعداد الط

 وجو االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةثانيا: أ
 بين الدراسات السابقة والحالية االختالفأوجو :  22االجدول رقم 

 الدراسات الحالية الدراسات السابقة أوجو االختالف 
 0202سنة  0228، 0225، 0222سنة  الحدود الزمنية 01
ؤسسات البيئة دتت الدراسة ادليدانية يف م الحدود المكانية 02

العربية ) ادلوصل، بغداد( وعلى ادلستوى 
 الوطٍت والية سطيف.

دتت الدراسة ادليدانية يف رلموعة 
من ادلؤسسات الصغَتة 

 وادلتوسطة بوالية برج بوعريريج
تناولت الدراسات السابقة متغَتات  من حيث المتغيرات 03

سلتلفة منها مزيج التسويقي الصناعي 
رارات التسويقية توث التسويق، الق

 السوق الصناعي...

العوامل ادلؤثرة يف الشراء 
الصناعي )البيئة التنظيمية 
الشخصية والفردية، متغَتات 
مركز الشراء( + ادلؤسسات 

 الصغَتة وادلتوسطة.
 استخدم دراسات سابقة قليلة استخدم دراسات سابقة كثَتة من حيث الدراسات  24
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 السابقة 
 السابقة  تلبة اباالعتماد على الدارساطالمصدر: من إعداد ال

 :ثالثًا: مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ىــذه الدراســـة حتــدد طبيعـــة اختــاذ القـــرارات الشـــرائية للمؤسســات الصـــغَتة وادلتوســطة وادلراحـــل الــيت ؽلـــر هبـــا 

شخصية، والفردية( بينما الدراسـات السـابقة دل والعوامل ادلؤثرة يف اختاذ عملية الشراء )العوامل البيئية، التنظيمية، ال
 تتطرق ذلا بشكل مفصل.
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 خالصة الفصل:
يتضث من خبلل دراسة ادلبحث األول أن ادلشًتي الصناعي يكون قراراه الشـرائي عقبلنيًـا يتخـذ مـن طـرف 

الشــراء. ودتــر  رلموعــة مــن األفــراد داخــل ادلؤسســة وتكــون ذلــم أدوار وســلطات سلتلفــة فيهــا يطلــق علــيهم مركــز قــرار
عمليــة اختــاذ القــرار الشــرائي وفــق سلســة مــن ادلراحــل ادلتعاقبــة تبــدأ باكتشــاف احلاجــة وحتديــد ادلواصــفات وكميــات 
احلاجة مث تقيم واختيـار اجملهـز دون االغفـال دلرحلـة مـا بعـد الشـراء الـيت يـتم فيهـا تقـيم الصـفقة ويتـأثر قـرار الشـرائي 

 ةكاالقتصـادية والسياسـية والتشـريعية وغَتىـا والعوامـل التنظيميـة والعوامـل الشخصـيبعدة عوامل منها العوامل البيئية  
والفردية باإلضافة إذل التأثَتات اإلضافية وبالنسبة لدراسة ادلبحث الثاجل يتضث بأنو ال يوجد تعريف شامل وموحد 

ول يف العـادل باإلضــافة إذل للمؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة الخــتبلف درجـات النمـو واألنشـطة االقتصــادية بـُت الـد
تعــدد معــايَت تصــنيفها كحجــم العمالــة، حجــم ادلبيعــات طبيعــة، ادللكيــة والســوق.......وغَتىا، وبــالرغم مــن ىــذا 
االخـــتبلف إال أن للمؤسســـات الصــــغَتة وادلتوســـطة خصـــائص كثــــَتة دتيزىـــا عـــن ادلؤسســــات الكبـــَتة منهـــا ســــهولة 

فيهــــا، وتعـــــد ادلصــــدر الرئيســــي لؤلفكـــــار اجلديــــدة واالخًتاعـــــات، تأسيســــها واطلفــــاض رؤوس األمـــــوال لبلســــتثمار 
 .وسنتطرق يف الفصل ادلوارل للدراسة ادليدانية



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل

للدراسة التطبيقي اإلطار
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 تمهيد:
للمفــــاىيم  النظــــريل تطرقنــــا يف الفصــــ ،ة باجلانــــب النظــــري دلوضــــوع الدراســــةإحاطــــمــــن ســــبق عرضــــو  مــــافي

مفهــــوم ادلؤسســــات الصــــغَتة  ،العوامــــل ادلــــؤثرة فيــــو، عــــرض ألىــــم الشــــرائي القــــراركونــــات ممــــن  كــــلاألساســــية ل
يف إذ يعترب ما تعرضنا إليو يف اجلانب النظري مبثابة خبلصة ما توصلنا إليو من خبلل البحـث والتحـري وادلتوسطة، 
لعوامـل ادلـؤثرة علـى القـرار ا ةلكنو ليس كافيـا إذ البـد مـن إسـقاطو علـى الواقـع العملـي بغيـة معرفـ، وضوعحيثيات ادل

ة الكًتونية  م توزيعهـا علـى شـكل اننا بتصميم استبقم ذلك معرفة وألجلالشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، 
 ادلتوسـطةؤسسـات الصـغَتة و مسيَتين ومسؤولُت بادل  من ( عرب اذلاتف اجلوال على كل أفراد العينةSMSرسالة )

  :التاليُت بحثُتحتليل نتائج البحث التطبيقي يف ادلو م  ،برج بوعريريج والية يف
  طبيعة الدراسة ادليدانية وكيفية إجرائها المبحث األول:
 عرض ومناقشة متغَتات الدراسة واختبار الفرضيات المبحث الثاني:
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 طبيعة الدراسة الميدانية وكيفية إجرائها المبحث األول:
الدراسـة ادليدانيـة مـن خـبلل إعطـاء حملـة مـوجزة حـول عينـة سنحاول مـن خـبلل ىـذا ادلبحـث توضـيث طبيعـة 

سـنقوم بعـرض  لكوكـذ الدراسة ومن مث سوف نوضث أىم اإلجـراءات ادليدانيـة واألسـاليب اإلحصـائية ادلسـتخدمة،
 .إدراكها لدى افراد عينة الدراسةومناقشة متغَتات الدراسة ومستوى 

 ة:اإلطار المنهجي للدراسة الميداني المطلب االول:
مهما اختلف موضوع الدراسة ادلتناولة فهي تتطلب إجراءات منهجية يتبناىا أي باحث للوصول إذل نتـائج 

العوامل ادلؤثرة على القرار الشرائي علمية إغلابية تعكس اإلجابة عن إشكالية البحث ادلطروحة، وضلن أمام موضوع 
 ن اخلطوات اليت سنعرضها تواليا.إرتأينا يف ذلك إتباع مجلة م ،للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة: أوال:
فـي ضـوء ، فاحلقيقـة الكتشـافويقصد بو الطريقة اليت يتبعهـا الباحـث يف دراسـتو للمشـكلة  :منهج الدراسة-أ

د علــى دراســة ادلــنهج الوصــفي التحليلــي والــذي يعتمــ اســتخدامطبيعـة الدراســة واألىــداف الــيت تســعى لتحقيقهــا مث 
ا بوصـــفها وتوضـــيث ا كيفيًـــويعـــرب عنهـــا تعبـــَتً  ا،ا دقيًقـــالظـــاىرة كمـــا ىـــي يف الواقـــع ويهـــتم بوصـــفها وصـــفً أو  الواقـــع

يهدف إذل  وىذا ادلنهج ال مها ودرجات ارتباطها مع الظواىر األخرى،احجأا مبا يوضث وتعبَتىا كميً  خصائصها،
  .يف فهم الواقع وتطويره الستنتاجاهتمعداه إذل الوصول وصف الظواىر ووصف الواقع كما ىو فحسب، بل يت

 مصدرين أساسيُت للمعلومات: ناوقد استخدم أدوات جمع البيانات:-ل
 على: برج بوعريريج والية يف سيَتين وادلسؤولُت بادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطةادلمن  اعتمدنا يف مجع البيانات

 اإلطــار النظـري للبحـث إذل مصــادر البيانـات الثانويـة الــيت يف معاجلـة  نـاحيــث إجته لمصلادر الثانويلة:ا
تتمثـــل يف الكتـــب وادلراجـــع العربيـــة واألجنبيـــة ذات العبلقـــة، والـــدوريات وادلقـــاالت والتقـــارير واألتـــاث والدراســـات 

 وادلطالعة يف مواقع اإلنًتنت ادلختلفة. البحثكما جلأنا إذل السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة  

 دلعاجلــة اجلوانــب التحليليــة دلوضــوع الباحــث جلــأ الباحــث إذل مجــع البيانــات األوليــة األوليللة:  المصللادر
ا ذلذا خصيصً االستبانة صممت ، وقد لبحث، وادلقابلة الشخصية مع أفراد عينة امن خبلل اإلستبانة كأداة رئيسية

مســيَتين صــَتة عــرب اذلــاتف علــى اســتبانة الكًتونيــة  م توزيعهــا علــى شــكل رســائل ق (01)نــا حــاورل الغــرض ووزع
 برج بوعريريج. والية يف ومسؤولُت بادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة
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 :مجتمع وعينة الدراسة :ثانيا
 وبـذلك فـ ن رلتمـع الدراسـة ىـو  ،ردات الظـاىرة الـيت يدرسـها الباحـثيعـٍت مجيـع مفـ :مجتمع الدراسة

 .  بحثالذين يكونون موضوع مشكلة ال األفرادأو  مجيع األشياء
 عبارة عن رلموعة الوحدات اليت يتم اختيارىا من رلتمع الدراسـة لتمثـل ىـذا اجملتمـع يف عينة البحث :

مســـيَتين ومســـؤولُت ، ويف االجابـــة عـــن اشـــكالية دراســـتنا فقـــد  م اختيـــار رلموعـــة مـــن البحـــث زلـــل الدراســـة
عامـل  01تتكـون مـن  قصـديةينـة وقـد  م اختيـار ع، بـرج بـوعريريج واليـة يف بادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة

 00اســًتجع  ،اســتبيانا 01حيــث  م توزيــع  ،مســؤول بادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة بواليــة بــرج بــوعريريج
 واجلدول التارل يوضث ذلك: ،للمعاجلة اإلحصائية صاحل استبيان

 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة 24ارقمالجدول 
 متوسطةالمؤسسة الصغيرة وال الرقم

 ش ذ م م شيك اجلزائر 10

10 eurl brand arina 

10 eurl industrie technique caoutchouc 

10 eurl serda 

10 
sarl algérienne Geomombrane 

mecheri 

10 sarl biamo  benouatas 

10 sarl bordj medic 

10 sarl bounda 

10 sarl chauxeme 

01 SARL FALCO 

00 sarl lota travaux 

00 SARL MEDIDIAL 

00 SARL MISS FLOWERS PARIS 

00 sarl morsly réalisation 

00 sarl saim textiles 

00 sarl San com 

00 sarl sapeint 

00 sarl sbika agro 
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00 sarl slafer industrie 

01 sarl tadj adim 

00 sarl trasfil 

00 sarl tube dadouche et frères 

00 SNC ALINAC 

00 
snc biscuiterie bellih Missour père 

et fils 

00 SNC CLINIQUE AKHROUF 

 ش تضامن مساوي وإخوانو 00

 ش ذ م م اس موطورس 00

 ش ذ م م احلديدي لؤلشغال ادلعدنية واالنشاءية 00

 ش ذ م م امباق أمي 00

 ش ذ م م اناس كومسيتكس 01

 ش ذ م م باكسي بورنان للشفاء 00

 ش ذ م م بورل اكسًتا 00

 ش ذ م م شينوا لبلحذية 00

 ش ذ م م عطية الكًتونيك 00

 م م فانديا ش ذ 00

 ش ذ م م قبلس ديزاين األخوة محور 00

 ش ذ م م مغرب ببلستيك 00

 ش ذ م م مناىل للعطور والتجميل 00

 ذ م م رفيق بن سهيل لصناعة العطورو  ش 00

 ذ م م علواجل تكستيلو  ش 01

 ش وذم م باديدو فروماج 00

 ذ م م ماجيك ديزاينو  م ش 00

 طور والتجميلذ م م أبو السعد للعو  م ش 00
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 م ش وذ م م قو اروم 00

 م ع ص ت ديوان الًتقية التسيَت العقاري برج بوعريريج 00

 المصدر: مخرجات االستبيان.
 المفاىيم والطرق اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  المطلب الثاني:

 ،إلحصـائية ادلناسـبةمـن األسـاليب ا لتحقيق أىداف البحـث وحتليـل البيانـات اجملمعـة اعتمـدنا علـى رلموعـة
ـ احلــزم اإلحصــائية للعلـوم االجتماعيــة والــذي يرمـز لــو اختصــارا بالــ وذلـك باســتخدام برنــامج اإلعـبلم ا رل ادلســمى:

(spss ( 00، ومر ب صدارات متتابعة إذل أن وصل إذل إصداره احلارل اصدار. 
يـــد ادلفـــاىيم ادلرتبطـــة باإلحصـــاء اســـتخدمنا يف حتليـــل بيانـــات الدراســـة العد :المعالجلللات اإلحصلللائية: أوال

 تربز أعلها فيما يلي: الوصفي واالستدالرل،
للتعــرف التفصــيلي علــى الصــفات الشخصــية والوظيفيــة ألفــراد عينــة الدراســة  التكــرارات والنســب ادلئويــة: -
 وحتليلها.
و كـــل اطلفـــاض اســـتجابات أفـــراد الدراســـة ضلـــأو  وذلـــك دلعرفـــة مـــدى ارتفـــاع :Meanادلتوســـط احلســـايب  -

 فقرات االستبانة.
وذلك بغيـة التعـرف علـى مـدى اضلـراف اسـتجابات أفـراد  :Standard Deviationاالضلراف ادلعياري  -

فكلمـــا اقًتبـــت قيمتـــو مـــن  بعـــد، ويوضـــث أيضـــا التشـــتت يف اســـتجابات أفـــراد الدراســـة،أو  الدراســـة ضلـــو كـــل فقـــرة
تسـاوي الواحـد فهـذا يعـٍت أو  ال كانت قيمتو أكـرب مـنأما يف ح فهذا يعٍت تركز االجابات وعدم تشتتها، الصفر،

كما أنو يفيد أيضا يف ترتيب العبارات أوفقرات لصـاحل األقـل تشـتت عنـد تسـاوي  تشتت االجابات وعدم تركزىا،
 ادلتوسط احلسايب ادلرجث بينهما.

ىذا العامل  حيث يؤخذ وذلك بغية تقدير ثبات الدراسة، :cronbach's alpha(α)معامل ألفاكرونباخ  -
ـــ .وتضـــع 1ا أكـــرب للدراســـة فيمـــا تـــًتاوح بـــُت الصـــفر والواحـــد، وكلمـــا اقـــًتب مـــن الواحـــد الصـــحيث فهـــذا يعـــٍت ثباًت

 :2ا  أوماسيكاران قاعدة عامة للتعامل مع ىذا ادلعامل مفادىا 

                                                             
 ،ادلملكة العربية السعودية ، جدة،التوزيعو  خوارزم العلمية للنشر،  spssي واالستداللي باستخدام امقدمة في االحصاء الوصفعز عبد الفتاح، .1

 .536، ص 2008
علمية ، ترمجة امساعيا علي بسيوجل وعبد اهلل بن سليمان العزاز، ادلنشورات الطرق البحث في االدارة، مدخل بناء المهارات البحثية ،اوما سيكازان 2

 .445، ص 1998دية، ، ادلملكة العربية السعو ضسعود، الرياجلامعة ادللك 
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 ( فهـذا يعـٍت أن الدراسـة تتمتـع بثبـات ضـعيف،1.0إذا كان معامـل ألفاكرونبـاخ أقـل مـن ) ذي األمـر الـ
 .يلزم إعادة النظر يف أداة الدراسة

 ( 1.0-1.0إذا كان معامل ألفاكرونباخ يًتاوح بُت) فهذا يعٍت أن الدراسة تتمتع بثبات مقبول. 

 ( 1.0-1.0إذا كان معامل ألفا كرونباخ يًتاوح بُت) فهذا يعٍت أن الدراسة تتمتع بثبات جيد. 

 ( 1.0إذا كان معامل ألفا كرونباخ أكرب من)  يعٍت أن الدراسة تتمتع بثبات شلتازفهذا. 

  :تحديد األوزان المعطاة ثانًيا: 
الـذي  ثبلثـيا فقـد اسـتخدمنا يف االسـتبانة األسـئلة ادلغلقـة وادلصـممة وفـق مقيـاس ليكـرت الكما ذكرنا سـابقً  

 ،زلايــد ،قغـَت موافــيعـد األنســب بالنسـبة ذلكــذا دراســات، وقـد كانــت اخليــارات ادلتاحـة أمــام كــل عبـارة كمــا يلــي )
ومــن أجـل حتديــد  وقــد أكـدنا ألفــراد عينـة البحــث علـى ضــرورة اختيـار إجابــة واحـدة فقــط أمـام كــل فقـرة، (،موافـق

 أوزان زلددة كما ىو موضث يف اجلدول ا  : ثبلثةاالجتاه أعطينا الحتماالت اإلجابة ال
 األوزان المعطاة لخيارات اإلجابة المتاحة في االستبانة:  25ارقمجدول 

 الوزن خيارات االجابة
 0 غَت موافق
 0 زلايد
 0 موافق

 انمن اعداد الطالب المصدر:
وانطبلقــا مــن األوزان ادلوضــحة يف اجلــدول أعــبله وحلســاب طــول خبليــا مقيــاس ليكــرت اخلماســي )احلــدود 

ليــة مث تقســيمو علــى عــدد فئــات ادلقيــاس للحصــول علــى طــول اخل (0=00 م حســاب ادلــدى ) العليــا والــدنيا(،
واســتمرت  مث بعــد ذلــك  م إضــافة ىــذا العــدد إذل أقــل قيمــة يف ادلقيــاس وىــو الواحــد الصــحيث، (،1.00=0/0)

ج كمــا ىــو موضــث يف اجلــدول اإلضــافة إذل غايــة الوصــول إذل أعلــى قيمــة يف ادلقيــاس وىــي العــدد سســة وكــان النــات
 ا  : 

 هاالمتوسطات المرجحة واالتجاه الموافق ل  :26الجدول رقم ا
 االتجاه المتوسط المرجح

 اأبدً  (0-0.00) 0
 اأحيانً  (0.00-0.00) 0
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 ادائمً  (0.00-0) 0
 452ص مرجع سابق، عز عبد الفتاح، المصدر:

كــل فقــرة مــن فقــرات الدراســة  ؽلكننــا أن نســتنتج بــأن حتــدي االجتــاه العــام ضلــو (،10)مــن خــبلل اجلــدول 
 ق.ادلوضحة يف اجلدول السابيكون وفقا لآللية 

 المطلب الثالث: بناء وفحص صدق وثبات أداة الدراسة 
 :بناء أداة الدراسة .2

 قسمنا االستبيان إذل جزأين كالتارل:حيث  :مكونات االستبيان 

يهــدف ىــذا القســم للتعــرف علــى بعــ  اخلصــائص الشخصــية  :البيانللات الشخصللية :الجللزء األول
اجلنس، ادلوسسة، اذلدف من شراء ادلواد وادلستلزمات،  نوع وحجمساسا يف أوالوظيفية لعينة الدراسة وادلتمثلة 

 ..اخل.،اخلربة الوظيفة، العمر، ادلؤىل العلمي،
مـن العبـارات الـيت  وتضمن ىـذا اجلـزء سلتلـف احملـاور الـيت تضـم مجلـة :محاور االستبيان الجزء الثاني:

لـيت تعـرب عـن وجهـة نظـره على كل مستجوب اختيـار اخلانـة ايتوجب حيث  تقيس كل بعد من أبعاد كل زلور
 حول كل عامل من العوامل ادلذكورة وػلتوي ىذا اجلزء على:

، العوامـــل الفرديـــة، العبلقـــات مـــا بـــُت االشـــخاص، العوامـــل التنظيميـــة، العوامـــل البيئيـــةؤثرة االعواملللل المللل -
 التأثَتات الظرفية(

إجراء التعديبلت البلزمـة على رلموعة من احملكمُت و  بعد عرض االستبانةالسلوك الشرئي للمؤسسات:  -
وذلـــك وفـــق  جـــاىزة للتطبيـــق ادليـــداجل، أصـــبحت االســـتبانة وبعـــد التأكـــد مـــن مـــدى صـــدقها وثباهتـــا، عليهـــا،
 :اخلطوات

  قمنا بعرض ظلوذج اإلستبانة النهـائي علـى األسـتاذ ادلشـرف والـذي أعطـى موافقتـو علـى تطبيـق
 أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة.

 مبؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة واليـة بـرج العـاملُت  االفـرادمارات علـى عـدد مـن  م توزيع االسـت
(  م ارسـاذلا عـرب اذلـاتف smsوذلك عـن طريـق رابـط الكـًتوجل  م نسـخو علـى شـكل رسـالة قصـَتة ) بوعريريج

 الشخصي لكل االفراد ادلستهدفُت.
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أكـد مــن أن االجابـة ســتكون واحــدة ثبــات أداة البحـث )االســتبانة( الـذي يعــٍت الت أن :ثبلات أداة الدراسللة .0
( اســـتخدم ااالسلللتبانةولقيـــاس مـــدى ثبـــات أداة البحـــث ، تقريبـــا إذــــ تكـــرر تطبيقهـــا علـــى األشـــخاص ذاهتـــم

( والـذي يعتـرب أفضـل الطـرق للداللـة علـى Cronbach's alpha(α)ثبات ألفا كرونبلاخ الباحث معامل )
ولكــل متغــَت علــى حــدى، ومــن مث احتســابو لكــل  ،حيــث قمنــا ب حتســابو ألداة الدراســة ككــل، تقــدير الثبــات

 ربزه يف اجلدول التارل:نوىذا ما بعد من أبعاد الدراسة،

 :معامالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ  :27رقم االجدول 
 ثبات المحور عدد العبارات أبعاد ومحاور الدراسة

 1.000 10 العوامل البيئيةبعد 
 1.000 10 تنظيميةالعوامل ال

 1.000 10 العبلقات ما بُت األشخاصبعد 
 1.000 10 العوامل الفرديةبعد 

 1.000 10 التأثَتات اإلضافية )الظرفية(بعد 
 21727 22 العوامل المؤثرة: المحور األول

 1.000 10 مرحلة حتديد ادلشكلة واالعًتاف باحلاجة
 1.000 10 مرحلة حتديد اخلصائص والصفات بدقة

 1.000 10 مرحلة البحث عن ادلوردين
 1.000 10 مرحلة استكمال الردود على طلبات العروض
 1.000 10 مرحلة اختصار قائمة ادلوردين ادلؤىلُت

 1.000 10 مرحلة اختاذ قرار الشراء
مرحلة إجراء تقييم ما بعد الشراء وتقدمي التعليقات إذل 

 البائع
10 1.000 

 21740 00 ار الشرائي للمؤسسة: القر نيالمحور الثا
 21822 00 ككل  االستبيان
 Spssل ان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر
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ككـــل بلغـــت قيمتـــو العواملللل الملللؤثرة  لمحـــور األولليتضــث مـــن خـــبلل اجلـــدول أعــبله أن معامـــل الثبـــات 
( وىـي 1.000) العوامـل البيئيـةد ( وىي قيمة مرتفعة، حيث كان معامل ثبات البعد األول اخلـاص ببعـ21727)

، أما مرتفعة( وىي قيمة 1.000فكان ) العوامل التنظيميةبعد أما معامل ثبات البعد الثاجل وادلتمثلة يف  ،متوسطة
أما  ،متوسطةوىي قيمة  (1.000فكان ) العبلقات ما بُت األشخاصبعد معامل ثبات البعد الثالث وادلتمثل يف 

، أمــا مرتفعــة( وىــي قيمــة 1.000فقــد بلغــت قيمتــو ) العوامــل الفرديــةبعــد وادلتمثــل يف  معامــل ثبــات البعــد الرابــع
 .متوسطة وىي قيمة (1.000فكان )التأثَتات اإلضافية )الظرفية( بعد معامل ثبات البعد اخلامس وادلتمثل يف 

" للمؤسسلةالقلرار الشلرائي عامـل الثبـات للمحـور الثـاجل ككـل "كما يتضث من خبلل اجلدول أعـبله أن م
رحلـة دل( 1.000تـًتاوح بـُت ) بعـادألاحيـث كانـت معـامبلت ثبـات  مرتفعـة،( وىـي قيمـة 1.000فبلغت قيمتو )

مبعامل ثبات  مرحلة حتديد اخلصائص والصفات بدقةليها ي، متوسطةوىي قيمة  حتديد ادلشكلة واالعًتاف باحلاجة
رحلـة دلمـا معامـل ثبـات أ، متوسـطة ة( وىـي قيمـ1.000) مرحلة البحـث عـن ادلـوردين( وكذا 1.000)شلتاز قدره 

مرحلـة اختصـار . وبلغـت قيمـة الثبـات ضعيفةوىي قيمة  (1.000فكان ) استكمال الردود على طلبات العروض
 مرحلـة اختـاذ قـرار الشـراءوبلغـت قيمـة الثبـات  ،( ويف قيمة مرتفعة اي ثبـات عـال1.000) قائمة ادلوردين ادلؤىلُت

مرحلــة إجــراء تقيــيم مــا بعــد الشــراء كمــا بلغــت قيمــة الثبــات ،  مــنخف اي ثبــات ســطة متو ( ويف قيمــة 1.000)
أمـا فيمـا ؼلـص معامـل الثبـات ، مـنخف اي ثبـات  ضعيفة جدا( ويف قيمة 1.000) وتقدمي التعليقات إذل البائع

 شلتــاز( وىــي قيمــة تــدل علــى أن الدراســة تتمتــع بثبــات 1.000العــام اخلــاص بالدراســة ككــل فقــد بلغــت قيمتــو )
 .ومرتفع
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 واختبار الفرضياتعرض ومناقشة متغيرات الدراسة  المبحث الثاني:
ذلك بـالتعرف علـى  سنقوم يف ىذا ادلبحث بعرض وتشخيص النتائج اليت توصلنا إليها مع القيام بتحليلها،

صـف مسـتوى ومـن مث سـنقوم بعـرض وحتليـل وو  اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينـة الدراسـة مـع القيـام بتحليلهـا،
العوامـل بمـن خـبلل عـرض نتـائج احملـور األول ادلتعلـق  متغَتات الدراسة لدى األفراد بادلؤسسـة زلـل الدراسـة، إدراك
  .عينة الدراسة القرار الشرائي للمؤسساتوكذا عرض النتائج ادلتعلقة باحملور الثاجل للدراسة وادلتمثل يف  ،ادلؤثرة

 الدراسةت الشخصية والوظيفية لدى عينة تشخيص وتحليل البيانا المطلب األول:
هبدف اإلدلام  ميع جوانب موضوع الدراسة سنقوم بعرض تفصـيلي ألىـم اخلصـائص الشخصـية والوظيفيـة 

اذلـدف مـن شـراء  نـوع ادلؤسسـة، حجـم ادلؤسسـة، أبعـاد أساسـية دتثلـت يفعـدة لدى العاملُت بادلؤسسة من خـبلل 
وبعـد تفريـ   ،ةالوظيفيـ عـدد سـنوات اخلـربة العلمـي، ؤىـلادل ،السـن ،، اجلـنسادلـواد وادلسـتلزمات الضـرورية للمؤسسـة
 االستمارات حتصلنا على النتائج التالية:

: يلخص اجلدول والشكل التاليُت النتائج ادلتحصل عليها توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسسة :أوال
 .خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب نوع ادلؤسسة
 نوع المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب  : 28الجدول رقم ا

 النسبة المئوية التكرار نوع المؤسسة
 %0.0 10 عمومية

 %00.0 00 خاصة

 %100 00 اجملموع

 spssل إعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال :المصدر
 توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسسة  :01االشكل رقم 

 
 spssل مخرجات البناءا على  انإعداد الطالب :المصدر
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أن عينـــــة الدراســـــة تتشـــــكل يف أغلبهـــــا مـــــن  (10( والشـــــكل رقـــــم )10يتضــــث مـــــن خـــــبلل اجلـــــدول رقـــــم )
، %0.0يف عينـة الدراسـة  ادلؤسسـات العموميـةيف حـُت كانـت نسـبة  ،%00.0بنسـبة بلغـت خاصـة  اتمؤسس
 .شباب على اقامة ادلشاريعع ذلك اذل سياسة االستثمار وتطوير ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وتشجيع الويرج

يلخــص اجلـدول والشــكل التـاليُت النتــائج ادلتحصــل  :توزيللع عينللة الدراسللة حسللب حجلم المؤسسللة :ثانًيلا
 :يع عينة الدراسة حسب حجم ادلؤسسةعليها خبصوص توز 

 توزيع عينة الدراسة حسب حجم المؤسسة  :29الجدول رقم ا
 النسبة المئوية التكرار حجم المؤسسة

 %01 10 صغَتة

 %01 00 متوسطة
 %100 00 اجملموع

 لspssبناءا على مخرجات ال انإعداد الطالب المصدر:
 توزيع عينة الدراسة حسب حجم المؤسسة  :02االشكل رقم 

 
 spssلللان بناءا على مخرجات الإعداد الطالب المصدر:

مـــــن يف أغلبهـــــا  أن عينـــــة الدراســـــة تتشـــــكل (10( والشـــــكل رقـــــم )10يتضــــث مـــــن خـــــبلل اجلـــــدول رقـــــم )
، %01يف عينــة الدراســة  الصــغَتةؤسســات ادليف حــُت كانــت نســبة  ،%01بنســبة بلغــت  ةتوســطادلؤسســات ادل

 .ن جل ادلؤسسات ىي انتاجية وحتتاج اذل رأس مال عال ويد عاملة كافيةأإذل  ويرجع ذلك
يلخـص  :للمؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب الهدف من شراء المواد والمستلزمات الضرورية  :ثالثًا

اجلــدول والشـــكل التـــاليُت النتـــائج ادلتحصـــل عليهــا خبصـــوص توزيـــع عينـــة الدراســـة حســب اذلـــدف مـــن شـــراء ادلـــواد 
 وادلستلزمات الضرورية للمؤسسة
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توزيع عينة الدراسة حسب الهدف من شراء المواد والمستلزمات الضرورية   :22الجدول رقم ا
 للمؤسسة

زمات الضرورية الهدف من شراء المواد والمستل
 للمؤسسة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 %00.0 10 اعادة البيع

 %00.0 00 حتويلو اذل منتج

 %01 0 يساعد يف عملية االنتاج
 %100 00 اجملموع

 spssلل إعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال :المصدر
تلزمات الضرورية توزيع عينة الدراسة حسب الهدف من شراء المواد والمس  :03االشكل رقم 

 للمؤسسة

 
 spssللان بناءا على مخرجات الإعداد الطالب:المصدر

المللواد ان اذلـدف مـن شـراء عينـة الدراســة  ومـن (10( والشـكل رقـم )01) يتضـث مـن خـبلل اجلـدول رقــم
يف ،%00.0بنسـبة بلغـت  اجل تحويلهلا اللى منلتج ىي من اتمؤسسلدى اغلبية الوالمستلزمات الضرورية 

شلا  %00.0وتليها من اجل اعادة البيع بنسبة  ،%01 فكانت بنسبة مساعدة يف عملية االنتاجلل فاذلدحُت 
، والـبع  االخـر يقـدم خـدمات للمؤسسـات الصـناعية، انتاجيـةمؤسسات صناعية ن معظم ادلؤسسات ىي يعٍت أ

 والبع  ادلتبقي ىي مؤسسات توزيع للمنتجات الصناعية.
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يلخــص اجلــدول والشــكل التــاليُت النتــائج ادلتحصــل عليهــا  :الجللن سللب توزيللع عينللة الدراسللة ح :رابًعللا
  اجلنسخبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 

 الجن توزيع عينة الدراسة حسب   :22االجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الجن 
 %00.0 00 ذكر

 %0.0 10 أنثى

 %100 00 اجملموع

 spssللال إعداد الطالبان بناءا على مخرجات :المصدر
 الجن توزيع عينة الدراسة حسب   :04االشكل رقم 

 
 spssللان بناءا على مخرجات الإعداد الطالب :المصدر

أن عينـة الدراسـة تتشـكل يف أغلبهـا مـن الــذكور  (10والشـكل رقــم )( 00يتضـث مـن خـبلل اجلـدول رقـم )
باحثــان ويرجــع ذلــك حســب ال ،%0.0يف حــُت كانــت نســبة اإلنــاث يف عينــة الدراســة  ،%00.0بنســبة بلغــت 

ن الـذكور ىــم االكثـر توجهــا القامـة ادلشــاريع واالسـتثمار علــى عكـس االنــاث اللـوا  يفضــلن الوظـائف الثابتــة إذل أ
 .كثرأ

يلخــص اجلــدول والشــكل التــاليُت النتــائج ادلتحصــل عليهــا  :سللنتوزيللع عينللة الدراسللة حسللب ال :خامًسللا
 .السنخبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 

 السنتوزيع عينة الدراسة حسب   :20جدول رقم اال
 النسبة المئوية التكرار سنال

 %00.0 01 سنة 00و00بُت 
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 %00.0 00 سنة00و00بُت 
 %00.0 00 سنة 00أكثر من 

 %011 00 اجملموع
 للspssلللان بناءا على مخرجات امن إعداد الطالب :المصدر

 سنتوزيع عينة الدراسة حسب ال  :05الشكل رقم ا

 
 spssان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب المصدر:

أن الفئة العمرية الغالبة على أفراد عينـة الدراسـة ىـي   25الشكل رقم او (00يتضث من خبلل اجلدول )
 00) تليهـا الفئـة، %00.0 بنسـبة سـنة 00اكثـر مـن الفئـة تليهـا  %، 00.0( بنسبة مئوية بلغت 00 - 00)
رب أكـــوخــربة  حتتــاج إذل وعــي انتاجيــة اتؤسســادلإدارة راجــع مبـــا أن رمبــا  %. 00.0بلغــت ( بنســبة مئويــة 00 -

 كافية.وادلعرفة ال
يلخـص اجلـدول والشـكل التـاليُت النتـائج ادلتحصـل  :العلمي ؤىلتوزيع عينة الدراسة حسب الم :سادًسا

 :ادلؤىل العلميعليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 

 المؤىل العلميحسب  يع عينة الدراسةتوز   :22الجدول رقم ا
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العلمي

 %00.0 01 اقلأو  ثانوي
 %0.0 10 تدريب يف معهد للتكوين

 00.0% 00 مستوى جامعي
 %011.1 00 اجملموع

 spssللان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر
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 سب المؤىل العلميح توزيع عينة الدراسة:   06الشكل رقم ا

 
 spssن بناءا على مخرجات الامن إعداد الطالب:المصدر

أن ادلؤىـل العلمـي الغالـب علـى أفـراد عينـة الدراسـة   26والشكل رقم ا. (00بلل اجلـدول )يتضث من خ
بنســــبة اقــــل أو  ثــــانويادلســــتوى ال ليهــــا، ي%00.0 حيــــث بلغــــت نســــبة يف عينــــة الدراســــة مســــتوى اجلــــامعيىــــو 

طبيعة العمل الذي ػلتـاج ل%، رمبا يعود ذلك 0.0 بنسبةيف معهد للتكوين  بُتدر مستوى ادلتتليها %، مث 00.0
ا للمعــارف ادلكتســبة يف اجلامعــة وتطبيقهــا وكــذلك تطبيًقــ علــى إصلــاز األعمــال بالكفــاءة ادلطلوبــة القــدرة العاليــةاذل 
 .مشاريعيف شكل  الواقعرض أعلى 

يلخــص اجلــدول والشــكل التــاليُت النتــائج ادلتحصــل عليهــا  :لخبللرةاتوزيللع عينللة الدراسللة حسللب : سللابًعا
 الخبرة خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 

 الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب  : 24الجدول رقم ا
 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 %0.0 10 سنوات0و 0بُت 
 %00.0 00 سنوات00و 0بُت 

 %01.1 00 سنوات00أكثر من 
 %22212 45 المجموع

 spssللان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر
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 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة : 07الشكل رقم ا

 
 spssان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب:المصدر

حيث ، سنة 00اكثر من الغالبة ىي اخلربة أن مدة   27الشكل رقم او (00يتضث من خبلل اجلدول )
بنســـبة  واتســن0اذل  0مــابُت  ةمث فئــ %،00.0بنســبة  ســـنة 00اذل  0فئــة مــن التليهــا ل %،01 تهابلغــت نســب

 .يف الفًتة ادلاضيةدولة اليت انتهجتها ال ستثمار وتشجيع اقامة ادلشاريعلسياسة االرمبا ذلك راجع و  ،0.0%
ئج ادلتحصــل عليهــا : يلخــص اجلــدول والشــكل التــاليُت النتــاةتوزيللع عينللة الدراسللة حسللب الوظيفلل :ثامًنللا

 .ةخبصوص توزيع عينة الدراسة حسب الوظيف

 ةتوزيع عينة الدراسة حسب الوظيف  :25الجدول رقم ا
 النسبة المئوية التكرار الصنف الوظيفي

 %00.0 00 مدير عام
 %0.0 0 نائب ادلدير العام
 %0.0 0 قسمأو  مدير مصلحة

 %011.1 00 اجملموع

 spssلللبناءا على مخرجات ال انمن إعداد الطالب المصدر:
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 توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة  :08الشكل رقم ا

 
 spssللمن إعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:

بنســـبة بلغـــت  مـــدير عـــاموظيفـــة ىـــي  ةالغالبـــالوظيفـــة أن  (10)والشـــكل (00يتضـــث مـــن خـــبلل اجلـــدول )
ىــذا  ،%0.0بنســبة بلغــت  قســمرئــيس أو  مــدير ادلصــلحة وظيفــة مثنائــب ادلــدير العــام وظيفــة %، تليهــا 00.0
 إذل طبيعة الدراسة ومن ىو أدرى بقرارات ادلؤسسة وخاصة قرار الشراء.راجع 

: يلخــص اجلـدول والشــكل التــاليُت النتــائج ادلتحصــل الشللراء تتوزيللع عينللة الدراسللة حسللب قللرار  :تاسللًعا
 .قرارت الشراءاذ نوعية اختعليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 
 قرارت الشراء :توزيع عينة الدراسة حسب 26الجدول رقم ا
 النسبة المئوية التكرار قرارت الشراء

 %0.0 0 فرديا
 %00.0 00 مبشاركة عمال اخرين

 %011.1 00 اجملموع
 spssان بناءا على مخرجات ال من إعداد الطالب:المصدر
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 قرارت الشراءاسة توزيع عينة الدر   :29الشكل رقم ا

 
 spssللمن إعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:

( أن قــرار الشــراء الغالــب ىــو قــرار مبشــاركة عمــال اخــرين 10) والشــكل (00يتضــث مــن خــبلل اجلــدول )
 والسبب موضث يف اجلدول ادلوارل: ،%0.0بنسبة بلغت  ر الشراء فردياا%، يليها قر 00.0بنسبة بلغت 

 توزيع عينة الدراسة حسب أسبال اتخاذ القرارات بالمشاركة  :27م االجدول رق
 النسبة المئوية التكرار أسبال اتخاذ القرارات بالمشاركة
 %11 1 عدم اليقُت والتأكد من تبعات القرار

 %00.0 0 القانون الداخلي للمؤسسة ينص على ذلك 
 %0.0 0 القرار كبَت وػلمل سلاطرة كبَتة 

 %00.0 01 لية اجلماعية لقرارات الشراءحتمل ادلسؤو 
التنويع يف مصـادر ادلعرفـة مـن خـبلل العمـال األكثـر 

 إطبلعا

0 00.0% 

 %22212 45 المجموع
  spss للان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر

حتمــــل  تعــــود بالدرجــــة االوذل اذل أســــباب اختــــاذ القــــرارات بادلشــــاركةأن  (00يتضــــث مــــن خــــبلل اجلــــدول )
 يــنص علـــى ذلـــك الـــذي القـــانون الــداخلي للمؤسســـة، تليهــا %00.0بنســـبة  ادلســؤولية اجلماعيـــة لقــرارات الشـــراء
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مـا بالنسـبة أ، 00.0بنسـبة  التنويع يف مصادر ادلعرفة من خبلل العمال األكثر إطبلعـاجل أ، مث من 00.0بنسبة 
 :موضث يف اجلدول التارلالشراء فهم لدور اجمليبُت من خبلل ادلشاركة يف اختاذ قرار 

ر المجيبين من خالل المشاركة في اتخاذ قرار ادو أتوزيع عينة الدراسة حسب   :28الجدول رقم ا
 الشراء
لدور المجيبين من خالل المشاركة في اتخاذ قرار 

 الشراء
 النسبة المئوية التكرار

 %0.0 0 صاحب االحتياج للمشًتيات
 %0.0 0 كشلثل عن أصحاب فكرة الشراء عن قسم

 %00.0 00 لديك خربة سابقة حول ادلوردين وأسعار ادلشًتيات
مسؤول عن  كل ادلعلومات اليت ختص ادلؤسسة 

 وعبلقاهتا اخلارجية
00 00.0% 

 %0.0 0 مساىم يف راس مال الشركة
 %00.0 00 صاحب القرار النهائي يف اختاذ قرار الشراء

 %22212 45 المجموع
 spss للان بناءا على مخرجات الطالبمن إعداد ال :المصدر

 ب القرار النهائي يف اختاذ قرار الشـراءاحصأادلدراء العامُت ونواهبم ىم ( ان 00يتضث من خبلل اجلدول )
، %00.0بنسبة بلغـت  مخربة سابقة حول ادلوردين وأسعار مشًتياهتلديهم  ن%، يليها الذي00.0بنسبة بلغت 

دور ، مث %00.0بنســبة بلغـــت  ومــات الـــيت ختــص ادلؤسســـة وعبلقاهتــا اخلارجيـــةســـؤول عــن كـــل ادلعلادل ليهــا دورلي
عـن ادلصـلحة الـيت عن أصـحاب فكـرة الشـراء  شلثل يليها دور، %0.0بنسبة بلغت  االحتياج للمشًتياتصاحب 
 .%0.0بنسبة بلغت مساىم يف راس مال الشركة و  ترأسها

: يلخــص اجلــدول والشــكل قللرار الشللراء المشللاركون فللي اتخللاذتوزيللع عينللة الدراسللة حسللب  :خامسللا
المشلاركون مللع المجيلب فلي اتخلاذ قللرار التـاليُت النتـائج ادلتحصـل عليهـا خبصـوص توزيــع عينـة الدراسـة حسـب 

 .الشراء
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 المشاركون في اتخاذ قرار الشراءتوزيع عينة الدراسة حسب   :29الجدول رقم ا
 ئويةالنسبة الم التكرار المشاركون في اتخاذ قرار الشراء

 %0.0 10 العمال الذين سيستعملون تلك ادلشًتيات
ادلســـــــؤول عـــــــن العمـــــــال الـــــــذين سيســـــــتعملون تلــــــــك 

 ادلشًتيات
10 00.0% 

 %00.0 00 مسؤول قسم الشراء بادلؤسسة
 %0.0 0 مسؤول العبلقات العامة بادلؤسسة
 %00.0 00 ادلسؤول عن كل بيانات ادلؤسسة

 %011.1 00 اجملموع

 spssلل ان بناءا على مخرجات الداد الطالبمن إع المصدر:

ىــــي العينــــة الغالبــــة بنســــبة بلغــــت مســــؤول قســــم الشــــراء بادلؤسســــة  ( ان00يتضــــث مــــن خــــبلل اجلــــدول )
ادلســـؤول عـــن العمـــال الـــذين %. يليهـــا 00.0بنســبة بلغـــت  ادلســـؤول عـــن كـــل بيانـــات ادلؤسســـة %، يليهــا00.0

مســؤول الــذين سيســتعملون تلــك ادلشــًتيات و العمـال  ليهــا%. ي00.0بنســبة بلغــت سيسـتعملون تلــك ادلشــًتيات 
وىـذا يعــود اذل مـن لــو عبلقــة مباشـرة بــالقرار مـع الدرايــة الكافيــة %. 0.0بنســبة بلغــت  العبلقـات العامــة بادلؤسسـة

 باحتياجات ادلؤسسة.
 تشخيص ووصف مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى أفراد العينة المطلب الثاني:

مــن خــبلل زلاولــة تشــخيص  ا مبحــور،النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة ادليدانيــة زلــورً ســنقوم ىنــا بعــرض 
 .وحتليلها وتفسَتىا اجمليبُتووصف مستوى إدراك متغَتات الدراسة لدى 

  لعوامل المؤثرةالعينة لتشخيص ووصف مستوى إدراك  :أوال
  العوامل البيئية-2

 ومـــن (،10-10يف اإلســـتبانة وفقــا للًتتيــب ا   ) ( فقــرات كانــت موزعــة10مـــن ) عنصــريتكــون ىــذا ال
 العوامــل البيئيــة تــأثَتوذلــك دلعرفــة درجــة  واإلضلرافــات ادلعياريــة، أجــل حتليلهــا ســنقوم تســاب ادلتوســطات احلســابية،

  .واجلدول التارل يوضث ذلك ،ات الصغَتة وادلتوسطةداخل ادلؤسس
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العوامل ات المعيارية ومستويات الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحراف  :02الجدول رقم ا
 البيئية

 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العوامل البيئية
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.11 10 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.111 10 10العبارة رقم 
 دائما 1.010 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.111 10 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 21228 0192 المجموع

 spss للان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر

 (،0.01بلـــ  ) وامـــل البيئيـــةالعأن ادلتوســـط العـــام ادلـــرجث لفقـــرات  (01ن خـــبلل اجلـــدول )لنـــا ومـــيتضـــث 
 وجود تباين يف إجابات أفراد العينة حول ماجاء يف الدراسة، عدم شلا يشَت إذل ،(1.000ب ضلراف معياري قدره )

بنــاءا علــى ادلتوســط  ،عوامــل البيئيــةللادلشــكلة  شــرح الفقــراتؽلكــن  وانطبلقــا مــن النتــائج الــواردة يف اجلــدول أعــبله،
 ري كما يلي:احلسايب واالضلراف ادلعيا

(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
كسـاد والتغـَتات ادلصـاحبة أو   بلـد مـن رواجللقتصـاد الأوضـاع ان أأفـراد عينـة الدراسـة  معظـم يـدل حسـب وىذا ما

 سياسات شرائية زلددة. همتفرض علي لؤلسواق احمللية

(، وىـذا 1.11) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 10حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلـرجث ذلـا ) :10رقم  الفقرة -
بالوضـع االقتصــادي  تــرتبطوكمياهتـا  معمليـة حتديــد أسـعار مشــًتياهتبــأن أفـراد عينــة الدراسـة  مجيــع يــدل حسـب مـا

 لؤلسواق العادلية.
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(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
م وبُت ادلوردين حتكمهـا القـوانُت ادلاليـة هبنود وشروط التعاقد بين أنأفراد عينة الدراسة  اغلبية يدل حسب وىذا ما

 للببلد )الضريبة(.

(، وىـذا 1.11) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 10حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
رلموعـــة القــــوانُت والتشـــريعات ادلتداولـــة يف الــــببلد مـــن اتفاقيــــات  بــــأنأفــــراد عينـــة الدراســـة مجيـــع حســــب  يـــدل مـــا

 مثل القيود على التجارة الدولية. متفرض نفسها يف حتديد أعماذل اليتىي  ومعاىدات دولية
(، 1.010) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
م الوصـول تتيث ذل مهتاتكنولوجيا ادلعلومات اليت دتتلكها مؤسس ، انأفراد عينة الدراسةاغلبية يدل حسب  وىذا ما

 إذل ادلعلومات الضرورية بالوقت ادلناسب والشكل ادلبلئم.
(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -

 م يف الســوق وتطــورىم تكنولوجيــاعــدد ادلنافســُت ذلــيف زيــادة ال أفــراد عينــة الدراســة أن اغلبيــة يــدل حســب اىــذا مــو 
 م بتكنوجليا عالية.م للحصول على ادلوارد البلزمة ألعماذلهيدفع

(، وىـذا 1.11) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره10حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
م تنطلــق مــن قــيم اإلدارة العليــا للمؤسســة سياســات الشــراء اخلاصــة هبــأفــراد عينــة الدراســة أن مجيــع حســب  مايــدل

 وىي قيم ثابتة.
(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :10الفقرة رقم  -
م تبــٌت بــالتكييف بــُت الثقافــات خلاصــة هبــسياســات الشــراء ابــأن أفــراد عينــة الدراســة  معظــم يــدل حســب وىــذا مــا

 م ادلشًتية.هادلختلفة للمتعاملُت االقتصاديُت الذين تتعامل معها مؤسست
عوامل للالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة   :02الجدول رقم ا

 التنظيمية

 اإلنحراف المعياري اإلتجاه
المتوسط الحسابي 
 المرجح

العوامل 
 التنظيمية

 10العبارة رقم  0.00 1.000 دائما
 01العبارة رقم  0.00 1.000 دائما
 00العبارة رقم  0.00 1.000 دائما
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 00العبارة رقم  0.00 1.001 دائما
 00العبارة رقم  0.00 1.010 دائما
 00العبارة رقم  0.00 1.000 احيانا
 المجموع 0174 21002 دائما

 .spssللللن بناءا على مخرجات الاالبمن إعداد الط المصدر:

 ،(0.00بلــ  ) العوامــل التنظيميــة( أن ادلتوســط العــام ادلــرجث لفقــرات 00يتضــث مــن خــبلل اجلــدول رقــم )
 وجود تباين يف إجابات أفراد العينة حول ماجاء يف الدراسة، عدم شلا يشَت إذل ،(1.000ب ضلراف معياري قدره )

بنـاءا علـى ادلتوسـط  ،لعوامـل التنظيميـةلادلشـكلة  شرح الفقـراتؽلكن   اجلدول أعبله،وانطبلقا من النتائج الواردة يف
 :يليساحلسايب واالضلراف ادلعياري كما 

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :09الفقرة رقم  -
يف البحـث عـن  مسـاعدوهنيادلكتب داخل مكـان العمـل زمبلء  أنبأفراد عينة الدراسة اغلبية يدل حسب  وىذا ما

 ادلعلومات ادلناسبة حول مشًتبات ادلؤسسة.

(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 10الفقرة رقم  -
إذل  يصـلون هـمعلغلحجـم ادلنظمـة وتوجههـا االسـًتاتيجي  أنعلـى أفـراد عينـة الدراسـة اغلبيـة يدل حسب  وىذا ما

 شًتيات.ادلاجات ادلؤسسة من يادلعلومات الصحيحة ويف الوقت ادلناسب حول احت

(، 1.000) معيــاري قــدره بــاضلراف(، 0.00حيــث بلــ  ادلتوســط احلســايب ادلــرجث ذلــا ) 11:الفقــرة رقــم -
ور علـى ادلـوردين سهل العثتم يف السوق هوضعية ومكانة مؤسست أنبأفراد عينة الدراسة  جل يدل حسب وىذا ما
 ادلناسبُت.
(، 1.001) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 12الفقرة رقم  -
نظام األجور للمؤسسة ػلفز العمال للمشاركة مبعلوماهتم حول بأن أفراد عينة الدراسة  غلبيةأ يدل حسب وىذا ما

 عملية الشراء والتموين.

(، 1.010) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 13الفقرة رقم  -
جـــات ياحتديـــد احتيف يســـهل  وأفقيـــا مشـــاركة اإلدارة رأســـيا بـــانأفـــراد عينـــة الدراســـة غالبيـــة يـــدل حســـب  وىـــذا مـــا

 .ادلؤسسة من ادلشًتيات الضرورية
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(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.73حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 15الفقرة رقم  -
جتـرب العمـال للمشـاركة يف  ال الفلسـفة التنظيميـة داخـل ادلؤسسـةأفراد عينـة الدراسـة أن  غلبيةأ وىذا ما يدل حسب

 .جلنة الشراء وحتديد ادلشًتيات
العالقات المعيارية ومستويات الموافقة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية   :00الجدول رقم ا

 .االشخاص ينماب
العالقات مابين 
 االشخاص.

 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 01العبارة رقم 
 دائما 21002 0189 عالمجمو 

 للللspssللللن بناءا على مخرجات اامن إعداد الطالب:المصدر

بلــ   العبلقــات مــابُت االشــخاص.أن ادلتوســط العــام ادلــرجث لفقــرات  (00يتضــث مــن خــبلل اجلــدول رقــم )
جاء  ماوجود تباين يف إجابات أفراد العينة حول  عدم شلا يشَت إذل ،(1.001ب ضلراف معياري قدره ) ،(0.00)

العبلقــات مــابُت  لعنصــر ادلشــكلة شــرح الفقــراتؽلكــن  ،النتــائج الــواردة يف اجلــدول أعــبلهوانطبلقــا مــن  ،يف الدراســة
 :بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي ،االشخاص

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 16الفقرة رقم  -
 .ةوظيفالداخل مركز الشراء ىو األىم تكم نوعية  ىمدور  بأنأفراد عينة الدراسة غلبية أيدل حسب  وىذا ما
(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 17الفقرة رقم  -
وبـــُت أعضـــاء مركـــز الشـــراء يف تبـــادل  همىنـــاك تفاعـــل بيـــن أنبـــأفـــراد عينـــة الدراســـة  غلبيـــةأيـــدل حســـب  وىـــذا مـــا

 لمعلومات.ل
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(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 18الفقرة رقم  -
بــاقي األفــراد ادلشــاركُت يف مركــز الشــراء متفــاعلون مــع بــاقي  أنبــأفــراد عينــة الدراســة  أغلبيــة يــدل حســب وىــذا مــا

 .زمبلئهم يف نفس الوظيفة

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 19الفقرة رقم  -
سبب اخـتبلف رلـاالت ادلسـؤولية الوظيفيـة لكـل مـن أعضـاء وب وأنبأفراد عينة الدراسة  أغلبيةيدل حسب  وىذا ما

 مركز الشراء، فلدى كل عضو تصور سلتلف عن دوره يف اختاذ قرار الشراء.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 20الفقرة رقم  -
وقــرار  ادلشــاركُت يف اختــاذ قــرار الشــراء لؤلفــراد ىنــاك مكافــيتن أأفــراد عينــة الدراســة  أغلبيــة وىــذا مــا يــدل حســب

 اختيار ادلورد.
العوامل عيارية ومستويات الموافقة  : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات الم02الجدول رقم ا

 الفردية

 العوامل الفردية
المتوسط 
 الحسابي

 االتجاه العام االنحراف المعياري

 احيانا 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.01 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.010 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.01 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 21094 0177 المجموع

 spssللل ان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب المصدر:

 ،(0.00بلـــ  ) العوامـــل الفرديـــة( أن ادلتوســـط العـــام ادلـــرجث لفقـــرات 00يتضـــث مـــن خـــبلل اجلـــدول رقـــم )
جـــاء يف  شلـــا يشـــَت إذل عـــدم وجـــود تبـــاين يف إجابـــات أفـــراد العينـــة حـــول مـــا ،(1.000ف معيـــاري قـــدره )بـــ ضلرا
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بنـاءا  ،العوامـل الفرديـة لعنصـر ادلشـكلة شرح الفقـراتؽلكن  وانطبلقا من النتائج الواردة يف اجلدول أعبله، الدراسة،
 على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي:

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :22 الفقرة رقم -
علــى عكــس  الوظيفيــة همومكــانت همعبلقــة بــراتب اذلــ مهتقــرار  أنبــأفــراد عينــة الدراســة بعــ  يــدل حســب  وىــذا مــا

 .البع  االخر

(، 1.000) اري قـدره(، بـ ضلراف معيـ0.01حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 23الفقرة رقم  -
  م دوافع شخصية وتصورات وتفضيبلت خاصة هب هملدي بأن معظمهميدل حسب أفراد عينة الدراسة  وىذا ما

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 24الفقرة رقم  -
  جتاه ادلخاطر همومواقف همعبلقة بشخصيتا ذل هتمقراراأن بأفراد عينة الدراسة  اغلبية يدل حسب وىذا ما

(، 1.010) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 25الفقرة رقم  -
 مبهارات االستقبال والتعلم. عبلقةا ذلهتم قراراأن أفراد عينة الدراسة  اغلبية يدل حسب وىذا ما

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00سـايب ادلـرجث ذلـا )حيـث بلـ  ادلتوسـط احل: 26الفقرة رقم  -
  وىذا ما

اخللفيـــة الدؽلوغرافيـــة واالجتماعيـــة والتعليميـــة وأســـلوب احليـــاة بـــأن أفـــراد عينـــة الدراســـة اغلبيـــة يـــدل حســـب 
 ادلختلفة لؤلفراد ىي العوامل األكثر أعلية يف اختيار األشخاص ادلشاركُت يف عملية الشراء.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.01حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 27 الفقرة رقم -
 .باعمارىم ومستوى تعليمهمعبلقة  اذل هتمقرار أن بأفراد عينة الدراسة اغلبية وىذا ما يدل حسب 

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 28الفقرة رقم  -
عــوادل  جيــدا أوجــو الشــبو واالخــتبلف يف نفســية يتفهمــون بــأهنمأفــراد عينــة الدراســة  اغلبيــة ىــذا مــا يــدل حســبو 

 األفراد ادلشاركُت يف مركز الشراء.
 التاثيرات االضافية : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات 04الجدول رقم ا

 االظرفية 

 متوسط الحسابيال التاثيرات االضافيةاالظرفية 
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه العام

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
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 دائما 1.000 0.00 01العبارة رقم 
 دائما 1.010 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 احيانا 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 21042 0.64 المجموع

 spss للالن بناءا على مخرجات االطالبمن إعداد  :المصدر

بلـــ   التـــاثَتات االضــافية)الظرفية(( أن ادلتوســط العــام ادلـــرجث لفقــرات 00يتضــث مــن خـــبلل اجلــدول رقـــم )
جاء  راد العينة حول ماشلا يشَت إذل عدم وجود تباين يف إجابات أف ،(1.000ب ضلراف معياري قدره )، (0.00)

 التـاثَتات االضـافية لعنصـر ادلشـكلة شرح الفقـراتؽلكن  ،اجلدول أعبله ئج الواردة يفوانطبلقا من النتا ،يف الدراسة
 :بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي ،)الظرفية(

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 29 الفقرة رقم -
م وادلوردين الذين تتعـاملون معهـم هتابُت مؤسس طبيعة العبلقات فراد عينة الدراسة أنأأغلبية  يدل حسب وىذا ما
 م العادة الشراء منهم مباشرة.هتدفع

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 30الفقرة رقم  -
 لســوق كطريقــة تســويق ادلــواد الصــناعية يف الســوق،متغــَتات ا أنبــاد عينــة الدراســة أفــر  أغلبيــةوىــذا مايــدل حســب 

 م اختيار موردين زلددين.هتفرض علي

(، 1.010) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 31الفقرة رقم  -
م هيسهل عليقدرة بع  ادلوردين على تسعَت ادلنتجات وتوزيعها  أفراد عينة الدراسة أن أغلبيةوىذا مايدل حسب 

 مراحل عملية الشراء واختيار ادلوردين.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 32الفقرة رقم  -
م هدلنتجــاهتم تفــرض علــي االســًتاتيجيات التســويقية للمــوردين أفــراد عينــة الدراســة أن أغلبيــة يــدل حســب وىــذا مــا

 طريقة شراء زلددة.
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(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 33الفقرة رقم  -
تفــرض  ال تغيــَت يف مراحــل عمليــة اختــاذ القــرار، وعــدد مراهتــاال أفــراد عينــة الدراســة أن أغلبيــةيــدل حســب  وىــذا مــا

 م طريقة شراء جديدة.هعلي
المعياري إلجابات ومفردات العينة الخاصة   : المتوسط الحسابي واإلنحراف25لجدول رقم اا

 بالمحور األول

 اإلنحراف المعياري اإلتجاه
المتوسط الحسابي 

 المرجح
 العوامل المؤثرة

رقم 
 األبعاد

 10 العوامل البيئية 0.01 1.000 دائما

 10 العوامل التنظيمية 0.00 1.000 دائما

 10 العبلقات بُت االشخاص 0.00 1.001 دائما

 10 العوامل الفردية 0.00 1.294 دائما

 0.00 1.000 دائما
 التاثيرات االضافية
 االظرفية 

10 

 المحور االول المجموع 0178 21022 دائما

 spss لللان بناءا على مخرجات الالطالب من إعداد المصدر:

يـــة والعوامـــل دائمـــا مـــا تـــؤثر العوامـــل البيئيـــة والتنظيم( أن نتـــائج احملـــور 00يتضـــث مـــن خـــبلل اجلـــدول رقـــم )
الفردية والظرفية والعبلقات بـُت االشـخاص، رلتمعـة علـى أداء الطـاقم االداري ومركـز الشـراء لـدى ادلؤسسـات عينـة 

بــــ ضلراف معيــــاري قــــدره  (0.00وىــــذا مايعكســــو ادلتوســــط احلســــايب العــــام ادلــــرجث ذلــــذا احملــــور إذ بلــــ  ) ،الدراســــة
 .جاء يف ىذا احملور إجابات أفراد عينة الدراسة حول ماذل عدم وجود تباين كبَت يف ا(، شلا يشَت 1.001)
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 :القرار الشرائي للمؤسسةمحور تشخيص ووصف  ثانيا:
مرحلة تحديد ل مستويات الموافقةل المعياري واإلنحراف الحسابي  : المتوسط26الجدول رقم ا

 المشكلة واالعتراف بالحاجة
مرحلللللة تحديللللد المشللللكلة واالعتللللراف 

 بالحاجة 
االنحللللللللللللللللللللللللللللراف  وسط الحسابيالمت

 المعياري
 االتجاه العام

 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 21220 0187 المجموع

 spss لللن بناءا على مخرجات الاعداد الطالبمن إ :المصدر

مرحلــة حتديــد ادلشــكلة واالعــًتاف ( أن ادلتوســط العــام ادلــرجث لفقــرات 00يتضــث مــن خــبلل اجلــدول رقــم )
وجـود تبـاين يف إجابـات أفـراد العينـة عـدم شلا يشـَت إذل  (،1.010ب ضلراف معياري قدره ) (،0.00بل  )باحلاجة 

مرحلة  لعنصر ادلشكلة شرح الفقراتؽلكن  ،وانطبلقا من النتائج الواردة يف اجلدول أعبله حول ماجاء يف الدراسة،
 بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي: ،حتديد ادلشكلة واالعًتاف باحلاجة

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ) :01الفقرة رقم  -
عنـدما تكـون ادلـواد ادلوجـودة بـادلخزن غـَت تظهـر احلاجة للشـراء  نبأأفراد عينة الدراسة أغلبية وىذا مايدل حسب 

 التوافر.أو  من حيث اجلودة مرضية

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ) :10الفقرة رقم  -
رص جديــدة زلتملــة يف تظهــر فــ تظهــر احلاجــة للشــراء عنــدماو أنــبأفــراد عينــة الدراســة  أغلبيــةوىــذا مايــدل حســب 

 .مىالسوق وألجل حتسُت أداء

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 03الفقرة رقم  -
تظهر احلاجة للشراء عندما تنشأ أفكـار ادلنتجـات اجلديـدة مـع و أنبأفراد عينة الدراسة  أغلبية وىذا مايدل حسب

 م.ىعمبلء
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(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ) :04الفقرة رقم  -
تظهر احلاجة للشراء عندما تنشأ أفكار ادلنتجـات اجلديـدة مـن أنو بأفراد عينة الدراسة  أغلبية وىذا مايدل حسب
 .مهخبلل عمال مؤسست
مرحلة تويات الموافقة  : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومس27ا مالجدول رق

 .تحديد الخصائص والصفات بدقة
مرحلة تحديد الخصائص والصفات 

 بدقة
 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.001 0.00 10العبارة رقم 
 مادائ 1.11 10 10العبارة رقم 
 دائما 21098 0196 المجموع

 spss للان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب المصدر:

مرحلـــة حتديـــد اخلصـــائص ( أن ادلتوســـط العـــام ادلـــرجث لفقـــرات بعـــد 00يتضـــث مـــن خـــبلل اجلـــدول رقـــم )
بــات وجــود تبــاين يف إجا عــدم شلــا يشــَت إذل ،(1.000بــ ضلراف معيــاري قــدره ) ،(0.00بلــ  ) ،والصــفات بدقــة

 ادلشـكلة شـرح الفقـراتؽلكـن  وانطبلقـا مـن النتـائج الـواردة يف اجلـدول أعـبله، أفراد العينـة حـول ماجـاء يف الدراسـة،
 بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي: ،مرحلة حتديد اخلصائص والصفات بدقة لعنصر

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :05الفقرة رقم  -
حتديـــد خـــبلل ا مـــن ا دقيًقـــيـــتم توصـــيف ادلشـــًتيات وصـــفً و أنـــبأفـــراد عينـــة الدراســـة  أغلبيـــةيـــدل حســـب  وىـــذا مـــا

 .سمات وادلميزات األساسيةال

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 10الفقرة رقم  -
ادلوثوقية وادلتانة تشمل السمات األساسية للمشًتيات ادلطلوبة  أنبأفراد عينة الدراسة  أغلبية بيدل حس وىذا ما

 .والسعر ادلناسب
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(، 1.001) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 07الفقرة رقم  -
 لمات حول ما غلب شراؤه.يتم وضع بع  ادلعو أفراد عينة الدراسة أن أغلبيةيدل حسب  وىذا ما

(، وىـذا 1.11) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره10حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلـا ): 08الفقرة رقم  -
القيـــام بتطـــوير ادلواصــفات الفنيـــة للمنتجــات ادلطلوبـــة، والعـــدد  يــتمو أنـــبأفـــراد عينـــة الدراســة  مجيــعمايــدل حســـب 

 غلب توفَتىا...اخل. ادلطلوب منها، ومن أين

مرحلة البحث عن  : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة 28دول رقماالج
 .الموردين

مرحلة البحث عن 
 الموردين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
االتجاه 
 العام

 دائما 1.000 0.00 10العبارة رقم 
 دائما 1.111 0.11 01العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 ابدا 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 21252 0160 المجموع

 spss لللان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر

بلـ   البحلث علن الملوردين مرحللة( أن ادلتوسـط العـام ادلـرجث لفقـرات 00يتضث من خبلل اجلدول رقم )
راد العينـة حـول ماجـاء وجود تباين يف إجابـات أفـ عدم شلا يشَت إذل (،1.000ب ضلراف معياري قدره ) ،(0.00)

مرحلـة البحـث عـن  لعنصر ادلشكلة شرح الفقراتؽلكن  ،النتائج الواردة يف اجلدول أعبلهوانطبلقا من  ،يف الدراسة
 ايب واالضلراف ادلعياري كما يلي:بناءا على ادلتوسط احلس ،ادلوردين

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 09الفقرة رقم  -
من أن ادلورد مدرج يف قائمـة ادلـوردين احملتملـُت أوال التأكد يتم و أفراد عينة الدراسة أن أغلبية يدل حسب وىذا ما

  يف نظام معلومات ادلؤسسة
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(، 1.11) (، بــ ضلراف معيــاري قــدره0.00حيــث بلــ  ادلتوســط احلســايب ادلــرجث ذلــا ): 10رة رقــم الفقــ -
البـدء يف البحـث عـن مصـادر بديلـة لئلمـداد، يـتم بعـد التأكـد  وأفـراد عينـة الدراسـة أنـ مجيـعيدل حسـب  وىذا ما

 موردين خارجيُت جدد.

(، 1.000) ، بـ ضلراف معيـاري قـدره(0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 11الفقرة رقم  -
 .عملية البحث عن موردين جدد تكون عرب اإلنًتنت أوالتتم انو أفراد عينة الدراسة  أغلبية وىذا مايدل حسب

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 00الفقرة رقم  -
حضـور ادلعـارض التجاريـة  بعد عملية البحث عـرب االنًتنـت يـتمو ة أنأفراد عينة الدراس أغلبية وىذا مايدل حسب

 الربيد اإللكًتوجل لربطهم بعبلقات دائمة.أو  الصناعية لعقد االتفاقيات وربط ادلوردين باذلاتف

(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :13الفقرة رقم  -
باستشـارة اجملـبلت التجاريـة ومـدونات خـرباء  ابـداقومـون ي ال بـأهنم أفـراد عينـة الدراسـة بيةأغل وىذا مايدل حسب

 الصناعة.

(، 1.000) معيـاري قـدره بـاضلراف(، 0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 00الفقرة رقم  -
أو  نت الـيت أجراىـا البـائعونضور الندوات عرب اإلنًت م يقومون تأفراد عينة الدراسة أهن أغلبيةوىذا مايدل حسب 

 زيارة مرافقهم.
مرحلة استكمال ل : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة 29الجدول رقم ا

 الردود على طلبات العرض
مرحلللة اسللتكمال الللردود علللى طلبللات 

 العرض
المتوسلللللللللللللللللللللللللللللللط 

 الحسابي
 االتجاه العام االنحراف المعياري

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.010 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 01العبارة رقم 
 دائما 21092 0196 المجموع

 spssللن بناءا على مخرجات الامن إعداد الطالب المصدر:
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مرحلة استكمال الردود على طلبات  ( أن ادلتوسط العام ادلرجث لفقرات00يتضث من خبلل اجلدول رقم )
راد العينـة حـول شلا يشـَت إذل وجـود تبـاين يف إجابـات أفـ ،(1.001ب ضلراف معياري قدره ) ،(0.00بل  ) العرض

مرحلـــة  لعنصـــر ادلشــكلة شــرح الفقـــراتؽلكـــن  ،النتــائج الـــواردة يف اجلـــدول أعــبلهوانطبلقــا مـــن  ،ماجــاء يف الدراســـة
 :بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري كما يلي ،استكمال الردود على طلبات العرض

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 16الفقرة رقم  -
ىلُت اسـتكمال الـردود علـى مـن ادلـوردين ادلـؤ اهنـم يقومـون بالطلـب أفـراد عينـة الدراسـة  أغلبيـةوىذا مايدل حسـب 

 م.هطلبات عروض

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 17الفقرة رقم  -
م بعينـــات رلانيـــة ألجـــل فحصـــها ىتزويـــدب يقومـــون ادلـــوردين أنبـــأفـــراد عينـــة الدراســـة  أغلبيـــة وىـــذا مايـــدل حســـب

 واختبارىا.

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00توسط احلسايب ادلرجث ذلا )حيث بل  ادل: 18الفقرة رقم  -
م علـى ناقشـة معهـم دلسـاعدهتادلم البـدء يف همـن ونيطلبـ ادلـوردين أفراد عينة الدراسة أن أغلبيةوىذا مايدل حسب 
 الثقة يف منتجاهتم.

(، 1.010) قدره(، ب ضلراف معياري 0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 00الفقرة رقم  -
مراجعــة طلبــات تقــدمي العــروض ويــتم طلــب ادلناقشــة  بعــدتــتم و أفــراد عينــة الدراســة أنــ أغلبيــةوىــذا مايــدل حســب 

 م.البائعُت ادلناسبُت ذلأو  حتديد البائع

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 20الفقرة رقم  -
يتم تقييم طلبات العروض بشكل أفضل إذا وافق أعضاء مركز أنو بأفراد عينة الدراسة  بيةأغلوىذا مايدل حسب 

 الشراء على ادلعايَت اليت يتم تقييمها.
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مرحلة اختصار ل : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة 30لجدول رقم اا
 قائمة الموردين المؤىلين

الموردين  مرحلة اختصار قائمة
 المؤىلين

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.111 0.11 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.111 10.11 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.111 10 00العبارة رقم 
 دائما 21249 0199 المجموع

 spssلللان بناءا على مخرجات المن إعداد الطالب :المصدر
مرحلـــة اختصـــار قائمـــة ادلـــوردين ( أن ادلتوســـط العـــام ادلـــرجث لفقـــرات 01يتضـــث مـــن خـــبلل اجلـــدول رقـــم )

راد العينـة وجـود تبـاين يف إجابـات أفـ عـدم شلا يشـَت إذل (،1.000ب ضلراف معياري قدره ) ،(0.00بل  ) ادلؤىلُت
مرحلة  لعنصر ادلشكلة شرح الفقراتؽلكن  ،النتائج الواردة يف اجلدول أعبلهوانطبلقا من  ،حول ماجاء يف الدراسة

 :سايب واالضلراف ادلعياري كما يليبناءا على ادلتوسط احل ،اختصار قائمة ادلوردين ادلؤىلُت

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :21الفقرة رقم  -
يـتم اختصـار قائمـة ادلـوردين ادلـؤىلُت علـى أسـاس عوامـل زلـددة أفراد عينة الدراسة أنو  أغلبية وىذا مايدل حسب

 سلفا.

(، 1.11) دره(، بــ ضلراف معيــاري قــ0.11حيــث بلــ  ادلتوســط احلســايب ادلــرجث ذلــا ): 22 الفقــرة رقــم -
بعـــد ذلـــك دعـــوة بعـــ  ادلـــوردين ادلـــؤىلُت لتقـــدمي عـــرض  يـــتمأفـــراد عينـــة الدراســـة أنـــو  مجيـــعوىـــذا مايـــدل حســـب 

 تقدؽلي، غلب أن يتضمن العرض مجيع ادلواصفات مثل السعر وفًتة التسليم والرسوم والضرائب.
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(، 1.000) عيـاري قـدره(، بـ ضلراف م0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) :23الفقرة رقم  -
 ل شـروطمـع ادلـوردين ادلختـارين حـو  الـدخول يف مفاوضـات يـتمأفراد عينة الدراسة أنو  أغلبيةوىذا مايدل حسب 

 ....وغَتىاعمليات تسليمأو  أسعارأو 

(، 1.11) (، بــ ضلراف معيــاري قــدره0.11حيــث بلــ  ادلتوســط احلســايب ادلــرجث ذلــا ): 24الفقــرة رقــم  -
يــتم تصــنيف كــل عــرض تقــدؽلي للمــورد وفًقــا لنمــوذج التقيــيم أفــراد عينــة الدراســة أنــو  يــعمج وىــذا مايــدل حســب

 احملدد.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 25الفقرة رقم  -
قيـة والوقـت ادلتوقـع مـن حيـث ادلوثو  ىتـتم ادلفاضـلة بـُت العروضـأفـراد عينـة الدراسـة أنـو  أغلبيـة وىذا مايدل حسب

 للتسليم.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00يـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): ح00 الفقرة رقم -
مرونـة السـعر واخلـدمات  مـن حيـث تـتم ادلفاضـلة بـُت العـروضأفـراد عينـة الدراسـة أنـو  أغلبيـة وىـذا مايـدل حسـب

 ادلرفقة.
(، 1.11) (، بــ ضلراف معيــاري قــدره0.11ايب ادلــرجث ذلــا )حيــث بلــ  ادلتوســط احلســ: 27الفقــرة رقــم  -

مــــن حيــــث ادلواصــــفات الفنيــــة  تــــتم ادلفاضــــلة بــــُت العــــروضأفــــراد عينــــة الدراســــة أنــــو  مجيــــع وىــــذا مايــــدل حســــب
 للمشًتيات والكمية ادلطلوبة.

ذ قرار مرحلة اتخا : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة 31الجدول رقم ا
 الشراء

مرحلة اتخاذ قرار 
 الشراء

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه العام

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.001 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.111 10.11 00العبارة رقم 
 دائما 21002 0195 المجموع

 spssللن بناءا على مخرجات الاإعداد الطالب من المصدر:



 اإلطار التطبيقي للدراسة الثاني................................................................. الفصل
 

[63] 
 

بلــــ   مرحلــــة اختـــاذ قــــرار الشـــراء( أن ادلتوســــط العـــام ادلــــرجث لفقـــرات 00يتضـــث مــــن خـــبلل اجلــــدول رقـــم )
راد العينـة حـول ماجـاء وجود تباين يف إجابـات أفـ عدم شلا يشَت إذل ،(1.001ب ضلراف معياري قدره ) ،(0.00)

مرحلـة اختـاذ قـرار  لعنصـر ادلشـكلة شـرح الفقـراتؽلكـن  ،ائج الـواردة يف اجلـدول أعـبلهالنتـوانطبلقـا مـن  ،يف الدراسة
 :ري كما يلي، بناءا على ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياالشراء

(، 1.000) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ) :28الفقرة رقم  -
إنشاء األمر الروتيٍت، وطلب ادلشًتيات من عند  خَتاليتم يف اينة الدراسة أنو أفراد ع أغلبيةيدل حسب  وىذا ما

 ادلورد ادلختار.

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ) 29الفقرة رقم  -
يـو والكميـات والوقـت يشـمل الطلـب: السـعر ادلتفـق عل البـد انأفراد عينة الدراسة أنـو  أغلبيةوىذا مايدل حسب 

 ادلتوقع للتسليم وسياسات اإلرجاع والضمانات وأي شيء دخر مع شروط التفاوض.

(، 1.001) (، ب ضلراف معياري قدره0.00حيث بل  ادلتوسط احلسايب ادلرجث ذلا ): 31الفقرة رقم  -
 للبائع عرب اإلنًتنت.يتم اجراء الطلب الكًتونيا وارسالو أفراد عينة الدراسة أنو  أغلبيةوىذا مايدل حسب 

(، 0.00) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره3.00يـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): ح32الفقرة رقـم  -
العـادة الطلـب متكـون مـن أوامـر متعـددة تقـدم بشـكل  يكـون يفأفراد عينة الدراسـة أنـو  مجيع وىذا مايدل حسب

 دوري ألن الشركة حتتاج إذل السلع بشكل مستمر.
مرحلة اجراء تقييم  : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة 32م االجدول رق

 مابعد الشراء وتقديم التعليقات الى البائع
مرحلة اجراء تقييم مابعد الشراء وتقديم التعليقات 

 الى البائع
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
االتجاه 
 العام

 دائما 1.000 0.00 00العبارة رقم 
 دائما 1.111 10 00العبارة رقم 
 دائما 21242 0199 المجموع

 spssلللللان بناءا على مخرجات امن إعداد الطالب المصدر:
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مرحلــة اجــراء تقيــيم مابعــد الشــراء ( أن ادلتوســط العــام ادلــرجث لفقــرات 00يتضــث مــن خــبلل اجلــدول رقــم )
وجــود عــدم شلــا يشــَت إذل  ،(1.001بــ ضلراف معيــاري قــدره ) ،(0.00بلــ  )، حيــث وتقــدمي التعليقــات اذل البــائع

شـرح ؽلكـن  وانطبلقـا مـن النتـائج الـواردة يف اجلـدول أعـبله، تباين يف إجابات أفراد العينـة حـول ماجـاء يف الدراسـة،
ط احلسـايب ، بناءا على ادلتوسـمرحلة اجراء تقييم مابعد الشراء وتقدمي التعليقات اذل البائع لعنصر ادلشكلة الفقرات

 واالضلراف ادلعياري كما يلي:

(، 1.000) (، بـ ضلراف معيـاري قـدره0.00حيـث بلـ  ادلتوسـط احلسـايب ادلـرجث ذلـا ): 33الفقرة رقم  -
يـتم تقيـيم ادلشـًتيات وعمليـة الشـراء وارسـال التقيـيم بطلـب مـن أفراد عينة الدراسة أنـو  أغلبيةوىذا مايدل حسب 

 ادلورد.

(، 1.11) (، بــ ضلراف معيــاري قــدره0.11  ادلتوســط احلســايب ادلــرجث ذلــا )حيــث بلــ: 34الفقــرة رقــم  -
م حول عملية الشراء واخلدمات ادلرفقة ذلـا قدمون تعليقاهتي دائماأفراد عينة الدراسة أنو  مجيع وىذا مايدل حسب

 للبائعُت، بعد أي عملية شراء.
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 :اختبار الفرضيات :لثالمطلب الثا
بـــاط والتـــأثَت بـــُت متغـــَتات الدراســـة الرئيســـية والفرعيـــة ب ســـتعمال األســـاليب وىنـــا يـــتم عـــرض عبلقـــات االرت

كمــا يــتم اســتعمال األســاليب  وذلــك لغــرض اختبــار الفرضــيات ادلتعلقــة بعبلقــات االرتبــاط، اإلحصــائية التحليليــة،
 اإلحصائية التحليلية لغرض قياس أثر ادلتغَتات الرئيسية والفرعية يف ادلتغَت ادلعتمد.

 عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة  اختبار -2

يســعى اختبــار عبلقــات االرتبــاط بــُت متغــَتات الدراســة إذل حتديــد عبلقــات االرتبــاط بــُت متغــَتات الدراســة 
ي والـذ ،(pearsonالرئيسية والفرعية ب ستعمال األساليب اإلحصائية التحليلية ادلتمثلـة مبعامـل ارتبـاط لبَتسـون )

 وذلك لغرض اختبار الفرضية الرئيسية األوذل. ،ادلعلمية يتوافق مع االختبارات

دتهيدا ألسلوب حتليل االضلدار يف اختبار الفرضيات اليت تقوم  :ر عالقات االرتباط لعينة الدراسةاختبا -
للمتغــَتات ادلســتقلة للتأكــد  (،pearsonقــيم االرتبــاط دلعامــل بَتســون ) باســتخراجعليهــا الدراســة ســنقوم 

 :ارتباطية بينهمامن وجود عبلقة 
 حيث تضمنت مايلي: :ولىاختبار الفرضية الرئيسية اال-

العوامــل ادلـــؤثرة بــُت  (،α≤1.10توجــد عبلقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى معنويــة )
لســلوك او ( التــأثَتات الظرفيــة، العوامــل الفرديــة، العبلقــات مــا بــُت االشــخاص، العوامــل التنظيميــة، العوامــل البيئيــة)

 فرضيات فرعية وىي: سسةوتتفرع ىذه الفرضية إذل الصغَتة وادلتوسطة لوالية برج بوعريريج، الشرائي للمؤسسات 
، بـُت العوامـل البيئيـة(، α≤1.10توجد عبلقة ارتباط موجبـة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ) -

 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسةو 

بـــــُت العوامـــــل (، α≤1.10جبـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة )عبلقـــــة ارتبـــــاط مو  توجــــد -
 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و التنظيمية

بُت العبلقات ما بُت  (،α≤1.10عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) توجد -
 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و االشخاص

 العوامـل الفرديـةبـُت  (،α≤1.10ارتباط موجبـة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ) توجد عبلقة -
 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسةو 

 التأثَتات الظرفيـة(، بُت α≤1.10توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) -
 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسةو 
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وذلـك  (،Pearsonتبار الفرضيات السـابقة سـنعتمد علـى حسـاب معامـل ارتبـاط بَتسـون )ومن أجل اخ
وحتديــــد مــــدى جتاذهبــــا وتقارهبــــا مــــن تنافرىــــا  ،اطــــات فيمــــا بــــُت ادلتغــــَتات الفرعيــــةللتعــــرف أوال علــــى طبيعــــة االرتب

 :يوضث ذلكس ومن مث بيان دقة اختيار ىذه ادلكونات وانتمائها جملتمع واحد واجلدول التارل وتباعدىا،

   بين ادارة المعرفة والميزة التنافسيةPearsonقيم االرتباط لمعامل ا  :33الجدول رقم ا
 السلوك الشرائي للمؤسسات معامل االرتباط

 العوامل البيئية
Pearson 1.010 

Sig 1.000 
 Pearson 1.000 العوامل التنظيمية

 Sig 1.010 

 Pearson 1.000 العبلقات ما بُت االشخاص
Sig 1.110 

 Pearson 1.000 العوامل الفردية
Sig 1.111 

 التأثَتات الظرفية
Pearson 1.000 

Sig 1.000 
 spss لللان بناءا على مخرجات المن اعداد الطالب :المصدر

، السـلوك الشـرائي للمؤسسـاتو العوامل ادلؤثرة ( أن معامل االرتباط بُت 00يتضث من خبلل اجلدول رقم )
وجـود عبلقـة ارتبـاط موجبـة وقويـة بـُت  وقـد تبـُت(، α≤1.10) دالة احصائيا عند مستوى الداللـة تكن مجيعهادل 

 :وبناءا عليو السلوك الشرائي للمؤسساتو  عاملُت )العبلقات ما بُت االشخاص، العوامل الفردية(
 اختبار الفرضيات الفرعية الخمسة بناءا على ما توصلنا إليو -

توجــد ال :" لفرضــية الصــفرية الــيت تــنص علــى أنــوونقبــل ا نــرف  الفرضــية البديلــة، ولللى:الفرضللية األ -
الســـــلوك الشـــــرائي ، و العوامـــــل البيئيـــــة، بـــــُت (α≤1.10عبلقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة )

 .للمؤسسات زلل الدراسة
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 ال" :نص علــى أنــولفرضــية الصــفرية الــيت تــونقبــل ا : نــرف  الفرضــية البديلــة،اختبللار الفرضللية الثانيللة -
السلوك الشـرائي ، و العوامل التنظيميةبُت  (،α≤1.10داللة احصائية عند مستوى معنوية ) تتوجد عبلقة ذا

 .للمؤسسات زلل الدراسة

:" توجـد عبلقـة لفرضـية البديلـة الـيت تـنص علـى أنـوونقبـل ا ،نرف  الفرضـية الصـفرية :رضية الثالثةلفا -
الســـلوك ، و بـــُت العبلقـــات مـــا بـــُت االشـــخاصبـــُت  (،α≤1.10يـــة )ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى معنو 

 .الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة

:" توجـد عبلقـة ضـية البديلـة الـيت تـنص علـى أنـوونقبل الفر  ،: نرف  الفرضية الصفريةالفرضية الرابعة -
لوك الشــرائي الســو  العوامــل الفرديــة( بــُت α≤1.10ارتبــاط موجبــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى معنويــة )

 .للمؤسسات زلل الدراسة

توجـد ال :" لفرضـية الصـفرية الـيت تـنص علـى أنـوونقبـل ا : نـرف  الفرضـية البديلـة،الفرضلية الخامسلة -
الســلوك و  التــأثَتات الظرفيــة( بــُت α≤1.10عبلقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى معنويــة )

  .الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة

التأكـــد مـــن الـــيت تعتـــرب جـــوىر البحـــث البـــد أوال ً  الرئيســـية والفرضـــيات الفرعيـــة تبـــار الفرضـــيةومـــن أجـــل اخ
 وذلــــــــــك باإلعتمــــــــــاد علــــــــــى نتــــــــــائج حتليــــــــــل التبــــــــــاين االضلــــــــــدار ،حية النمــــــــــوذج إلختبــــــــــار ىــــــــــذه الفرضــــــــــيةصــــــــــبل

(variance،Analysis of )  المتعلللدد التلللدريجي معاملللل اإلنحلللدار الخطللليباإلضـــافة إذل حتليـــل 
Multiple Regression Analysis) وذلـك لتحديـد ادلتغـَتات ادلسـتقلة األكثـر تـأثَتا علـى ادلتغـَت )

 التابع.
، العوامل البيئيةنتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر   :34الجدول رقم ا

 .السلوك الشرائي للمؤسسات محل الدراسةو 

مصلللللللللللللللللللدر 
 التباين

درجلللللللللللللللللللللللة 
 الحرية

مجمللللللللللللللللللللللللللللللوع 
 تالمربعا

متوسللللللللللللللللللللللللللللللللط 
 المربعات

قيملللللللللللللللللة 
  Fا

 معامل التحديد

  R²ا
مسللللللللللللللللللللللللتوى 

  Fا الداللة
 1.000 1.100 1.000 1.110 1.110 0 اإلضلدار
    1.110 1.010 00 اخلطأ

     21427 44 المجموع
 SPSSللل من اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:
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( 0.479والبالغـة )(F) ن قيمـة مسـتوى الداللـة ( يتضـث أ00من خبلل النتـائج الـواردة يف اجلـدول رقـم )
( 1.000احملسـوبة الـيت بلغـت ) (F)( وأن قيمة α≤1.10من مستوى الداللة ادلفروض والذي يبل  ) اكربوىي 

عبلقـة  وبالتارل عدم وجـودصاحل إلختبار ىذه الفرضية  غَت من قيمتها اجملدولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذج قلا
الســـــلوك الشـــــرائي ، و بـــــُت العوامـــــل البيئيـــــة(، α≤1.10داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة ) تـــــأثَت موجبـــــة ذا

 .للمؤسسات زلل الدراسة
، العوامل التنظيميةنتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر   :35الجدول رقم ا

 .السلوك الشرائي للمؤسسات محل الدراسةو 

مصلللللللللللللللللللللدر 
 التباين

درجللللللللللللللللللللللة 
 ةالحري

مجملللللللللللللللللللللللللللللللوع 
 المربعات

متوسللللللللللللللللللللللللللللللللط 
 المربعات

قيمللللللللللللللللللة 
  Fا

 معامل التحديد

  R²ا
 مستوى الداللة

  Fا
 1.010 1.100 0.100 1.101 1.101 0 اإلضلدار
    1.110 1.000 00 اخلطأ

     21427 44 المجموع
 spssلل من اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال :المصدر

( 1.010والبالغـة )(F) ( يتضـث أن قيمـة مسـتوى الداللـة 00قـم )من خبلل النتـائج الـواردة يف اجلـدول ر 
( 0.100احملسـوبة الـيت بلغـت )(F)( وأن قيمـة α≤1.10من مستوى الداللـة ادلفـروض والـذي يبلـ  ) اكربوىي 
عبلقـة  وبالتارل عدم وجـودصاحل إلختبار ىذه الفرضية  غَت من قيمتها اجملدولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذج اقل
الســـلوك الشـــرائي ، و بـــُت العوامـــل التنظيميـــة(، α≤1.10أثَت موجبـــة ذا داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )تـــ

 .للمؤسسات زلل الدراسة
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العالقات ما نتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر   :36الجدول رقم ا
 .سةالسلوك الشرائي للمؤسسات محل الدرا، و بين االشخاص

مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة ا
معامل 
 التحديد

  R²ا

مستوى 
  Fا الداللة

 1.110 1.000 01.000 1.100 1.100 0 اإلضلدار
    1.110 1.000 00 اخلطأ
     21427 44 المجموع

 spssلل من اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:
( 1.110والبالغـة )(F) ( يتضـث أن قيمـة مسـتوى الداللـة 00النتـائج الـواردة يف اجلـدول رقـم ) من خبلل

( 00.000احملسوبة الـيت بلغـت )(F)( وأن قيمة α≤1.10من مستوى الداللة ادلفروض والذي يبل  ) اقلوىي 
ويتضث مـن اجلـدول نفسـو أن اكرب من قيمتها اجملدولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذج صاحل إلختبار ىذه الفرضية 

السـلوك الشـرائي % مـن التبـاين يف ادلتغـَت التـابع )00.0تفسـر علـى ضلـو عـام مقـداره  العبلقات ما بُت االشخاص
ىنــاك عبلقــة تــأثَت موجبــة ذا داللـة احصــائية عنــد مســتوى معنويــة وبالتـارل .ضــعيفة( وىــي قــوة تفســَتية للمؤسسـات

(1.10≥α،) السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و اصبُت العبلقات ما بُت االشخ.  
 العوامل الفرديةنتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر   :37الجدول رقم ا

 السلوك الشرائي للمؤسسات محل الدراسةو 

مصلللللللللللللللللللللللدر 
 التباين

درجللللللللللللللللللللللللة 
 الحرية

مجملللللللللللللللللللللللللللوع 
 المربعات

متوسللللللللللللللللللللللللللللللللط 
 المربعات

 معامل التحديد  Fقيمة ا

  R²ا
توى مسللللللللللللللللللللللللل
  Fا الداللة

 1.111 1.000 00.000 1.000 1.000 0 اإلضلدار
    1.110 1.000 00 اخلطأ

     21427 44 المجموع
 spssلللمن اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:

( 1.111والبالغـة )(F) ( يتضـث أن قيمـة مسـتوى الداللـة 00من خبلل النتـائج الـواردة يف اجلـدول رقـم )
( 00.000احملسوبة الـيت بلغـت )(F)( وأن قيمة α≤1.10من مستوى الداللة ادلفروض والذي يبل  ) قلاوىي 
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اكرب من قيمتها اجملدولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذج صاحل إلختبار ىذه الفرضية ويتضث مـن اجلـدول نفسـو أن 
( السـلوك الشـرائي للمؤسسـاتَت التـابع )% مـن التبـاين يف ادلتغـ00.0تفسر على ضلو عـام مقـداره  العوامل الفردية

 (،α≤1.10ىنـاك عبلقــة تـأثَت موجبـة ذا داللـة احصـائية عنـد مسـتوى معنويــة )وبالتـارل .جيـدةوىـي قـوة تفسـَتية 
  .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و بُت العوامل الفردية
 التأثيرات الظرفيةإلختبار أثر نتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج   :38الجدول رقم ا

 السلوك الشرائي للمؤسسات محل الدراسةو 

مصللللللللللللللللللللللدر 
 التباين

درجلللللللللللللللللللللللللللة 
 الحرية

مجملللللللللللللللللللللللللللللللوع 
 المربعات

متوسللللللللللللللللللللللللللللللللط 
 المربعات

قيملللللللللللللللللة 
  Fا

معاملللللللللللللللللللللللللللللل 
 التحديللللد

  R²ا

مسللللللللللللللللللللللللتوى 
  Fا الداللة

 1.000 1.100 0.010 1.100 1.100 0 اإلضلدار
    1.110 1.000 00 اخلطأ

     21427 44 المجموع
 spssلللللمن اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ا المصدر:

( 1.000والبالغـة )(F) ( يتضـث أن قيمـة مسـتوى الداللـة 00من خبلل النتـائج الـواردة يف اجلـدول رقـم )
( 0.010احملسـوبة الـيت بلغـت )(F)( وأن قيمـة α≤1.10من مستوى الداللـة ادلفـروض والـذي يبلـ  ) اكربوىي 
عبلقـة  وبالتارل عدم وجـودصاحل إلختبار ىذه الفرضية  غَت دولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذجمن قيمتها اجمل اقل

الســــلوك الشــــرائي و  ،بــــُت التــــأثَتات الظرفيــــة(، α≤1.10تــــأثَت موجبــــة ذا داللــــة احصــــائية عنــــد مســــتوى معنويــــة )
 .للمؤسسات زلل الدراسة

العوامل ار للتأكد من صبلحية النموذج إلختبار أثر حتليل اإلضلدسنقوم  اختبار الفرضية الرئيسية:وألجل 
( التـــأثَتات الظرفيــــة، العوامـــل الفرديـــة، العبلقـــات مـــا بـــُت االشـــخاص، العوامـــل التنظيميـــة، العوامـــل البيئيـــة)ادلـــؤثرة 

 السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة.و 
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العوامل المؤثرة ج إلختبار أثر نتائج تحليل اإلنحدار للتأكد من صالحية النموذ   :39الجدول رقم ا
  التأثيرات الظرفية، العوامل الفردية، العالقات ما بين االشخاص، العوامل التنظيمية، العوامل البيئيةا

 .السلوك الشرائي للمؤسسات محل الدراسةو 

مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة ا
معامل 
 التحديد

  R²ا

مستوى 
  Fا لداللةا

 1.111 1.000 00.000 1.100 1.001 0 اإلضلدار
    1.110 1.000 00 اخلطأ
     1.010 00 اجملموع

 spssلل من اعداد الطالبان بناءا على مخرجات ال المصدر:
( 0.000والبالغـة )(F) ( يتضـث أن قيمـة مسـتوى الداللـة 00من خبلل النتـائج الـواردة يف اجلـدول رقـم )

( 00.000احملسوبة الـيت بلغـت )(F)( وأن قيمة α≤1.10مستوى الداللة ادلفروض والذي يبل  ) من اقلوىي 
اكرب من قيمتها اجملدولة وبناءا عليو نستنتج أن النموذج صاحل إلختبار ىذه الفرضية ويتضث مـن اجلـدول نفسـو أن 

( التأثَتات الظرفية، العوامل الفردية، الشخاصالعبلقات ما بُت ا، العوامل التنظيمية، العوامل البيئية)العوامل ادلؤثرة 
( وىـي قـوة السلوك الشرائي للمؤسسات% من التباين يف ادلتغَت التابع )00.0تفسر على ضلو عام مقداره  رلتمعة

 .عاليةتفسَتية 
العوامل االعوامل المؤثرة نتائج تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد إلختبار أثر   :40الجدول رقم ا

السلوك و   التأثيرات الظرفية، العوامل الفردية، العالقات ما بين االشخاص، العوامل التنظيمية ،البيئية
 .الشرائي للمؤسسات محل الدراسة

 β 
T المحسو

 بة
 Rاالرتباط

معامل 
  التحديد

(R²) 

مستوى 
  Tا الداللة

وجود 
 األثر

 00.000 0.000 الثابت
1.000 1.000 

 نعم 1.111

- العوامل البيئية
1.100 

 ال 1.000 1.000
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- العوامل التنظيمية
1.100 

 ال 1.000 0.000

العبلقات ما بُت 
 االشخاص

 ال 1.000 0.000 1.100

 نعم 1.111 0.000 1.000 العوامل الفردية

- التأثَتات الظرفية
1.101 

 ال 1.000 1.000

 spss للل ان بناءا على مخرجات المن اعداد الطالب المصدر:
العوامــل )العوامــل ادلــؤثرة داللــة احصــائية  جلميــع  أنــو يوجــد تـأثَت ذو (،01ن خــبلل اجلــدول رقــم )يتضـث مــ

علـى السـلوك  مجتمعلة (التأثَتات الظرفية، العوامل الفردية، العبلقات ما بُت االشخاص، العوامل التنظيمية، البيئية
( 1.000والبالغـة ) للعوامـل البيئيـةسـوبة احمل (T) وذلـك اسـتنادا إذل أن قيمـة ،الشـرائي للمؤسسـات زلـل الدراسـة

أقــل مــن قيمتهــا  (0.000والبالغــة ) للعوامــل التنظيميــةاحملســوبة  (T )كمــا أن قيمــة ،دولــةمــن قيمتهــا اجمل اقــل
قيمتهـا اجملدولـة بينمـا  ( وىي أقل من0.000والبالغة قيمتها احملسوبة ) العبلقات ما بُت االشخاصوكذا  اجملدولة،
 ) كمـا أن قيمـة اجملدولـة،  (T) من قيمـة اكربوىي  (0.000احملسوبة ) (T )بلغت قيمة  لفرديةالعوامل ابعد 

T)  كمــا تشـَت قيمــة،  أقــل مـن قيمتهــا اجملدولـة (1.000والبالغـة ) التـأثَتات الظرفيــةســوبة احمل(R)   إذل أن قــوة
العوامـل فيمـا فسـرت  ات ادلتغـَت أي أن ىنـاك عبلقـة طرديـة قويـة بـُت (1.000االرتباط بُت ىذه ادلتغَتات بلغـت )

بصـفة  (التـأثَتات الظرفيـة، العوامـل الفرديـة، العبلقات ما بُت االشـخاص، العوامل التنظيمية، العوامل البيئية)ادلؤثرة 
الســـــلوك الشـــــرائي %مـــــن التبـــــاين يف ادلتغـــــَت التـــــابع )00.0مامقـــــداره (R²) لتحـــــديمشـــــًتكة قيمـــــة معامـــــل ا

رمبـــا لعـــدم إدراج متغـــَتات أو  ،ائي يف ادلعادلـــةذه النســـبة يعـــود إذل اخلطـــأ العشـــو وأن ادلتبقـــي مـــن ىـــ ،(للمؤسســـات
وبالتــارل  إلخــتبلف طبيعــة ظلــوذج اإلضلــدار علــى النمــوذج األخــرى،أو  مســتقلة أخــرى كــان مــن ادلفــروض إدراجهــا،

ص علـى أن ىنـاك عبلقـة واليت تن الرئيسيةوطبقا ذلذه النتائج ىناك مربر قوي لقبول الفرضية  فهي قوة تفسَتية قوية
العوامـــل ، العوامـــل البيئيـــة)العوامـــل ادلــؤثرة  ( بـــُتα≤1.10تــأثَت موجبـــة ذا داللـــة احصــائية عنـــد مســـتوى معنويــة )

علـــى الســـلوك الشـــرائي  مجتمعلللة( التـــأثَتات الظرفيـــة، العوامـــل الفرديـــة، العبلقـــات مـــا بـــُت االشـــخاص، التنظيميـــة
 .للمؤسسات زلل الدراسة
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 تحليل النتائج :رابعالمطلب ال
 من النتائج نعرضها يف النقاط التالية:  اليت قمنا هبا توصلنا إذل رلموعةمن خبلل الدراسة 

 %00.0مؤسســــة منهــــا  00بلــــ   موعــــة ادلؤسســــات الصــــغَتة وادلتوســــطة لواليــــة بــــرج بــــوعريريجن رلا -
نتهجــة ويرجـع الســبب لسياسـة الدولــة ادل % 0.0 بنســبة مؤسســات عموميـة والبـاقيخاصــة مؤسسـات 

لــــدعم وتشــــجيع الشــــباب لبلســــتثمار وتطــــوير ادلؤسســــات الصــــغَتة وادلتوســــطة. باإلضــــافة إذل ســــهولة 
 يتطلب رؤوس أموال كبَتة. ال وإنشاىاتأسيسها 

بادلقارنــة مــع ادلؤسســة الصــغَتة ويرجــع ذلــك ألن  %01إن ادلؤسســة ادلتوســطة احلجــم نســبتها تقــدر بــــــ  -
ي تقــــوم بشـــراء ادلــــواد وادلســـتلزمات الضــــرورية لنشـــاطها بغــــرض ادلؤسســـات ادلتوســـطة ذات طــــابع انتـــاج

مـــن رلمــــوع  %01ـدلؤسســـة الصــــغَتة قـــدرت نســـبتها بــــــيف حـــُت ا %00.0حتويلهـــا إذل منـــتج بنســـبة 
 ادلؤسسات وتكون حرفية يف غالب األحيان.

هــا مـنهم مـدراء عـامُت تلي %00.0إن مـوظفي ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة أغلـبهم مسـؤولُت نسـبة  -
نائــب ادلـــدير العـــام ورؤســاء مصـــاحل األقســـام. وميــزهتم أن غـــالبيتهم مـــن جــنس الـــذكور مشـــكلُت نســـبة 

يف  ةويرجـع ذلـك لتطلـع الـذكور ضلـو االسـتقبللي %0.0بادلقارنة مـع نسـبة اإلنـاث ادلقـدرة بــــ 00.0%
 ناث الوظيفة يف القطاع العام.ادلشاريع االستثمارية يف حُت تفضل اإل

باإلضـــافة إذل مـــؤىلهم العلمـــي  %01ســـنة بنســـبة  00ؤسســـة ذلجـــم خـــربة عمليـــة تفـــوق ادل مســـؤورلإن  -
 والراجث دلناصبهم احلساسة يف ادلؤسسة. %00.0ادلتمثل يف ادلستوى اجلامعي بنسبة 

نظـًرا  %00.0إن اختاذ قرار الشراء يكون مجاعي مبشـاركة عمـال دخـرين بادلؤسسـة حيـث جتسـد نسـبة  -
، ويرجع سبب ادلشاركة يف قرار الشـراء هبـدف حتمـل  ادلنتج، ونقص ادلعلوماتعقيده يفألعلية الشراء وت

 ية اجلماعية لقرار الشراء يف حالة ادلخاطر.ادلسؤول

ان صاحب القرار النهائي يف اختاذ قرار الشراء لو الدور الكبَت من خبلل ادلشاركة يف اختـاذ قـرار الشـراء  -
قــــرار الشــــراء بادلؤسســــة مســــؤول قســــم الشــــراء بنســــبة وأن أكثــــر وأىــــم ادلشــــاركُت يف  %00.0نســــبة ب

00.0%. 

عامـــــل القـــــوانُت  مـــــل البيئيـــــة يف ادلؤسســـــة، بينمـــــااتعـــــد ادلؤشـــــرات الثقافيـــــة أكثـــــر العوامـــــل تـــــأثَتًا يف العو  -
تؤثر فيها لكون ادلؤسسـة ال تعتمـد علـى االسـتَتاد  بالقوانُت واالتفاقيات الدولية ال والتشريعات اخلاصة

 والتصدير.
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لعوامــل البيئيــة، التنظيميــة، العبلقــات بــُت األشــخاص، العوامــل الفرديــة والتــأثَتات اإلضــافية رلتمعــة ان ا -
 تؤثر يف أداء مركز الشراء للمؤسسات.

مراحــل قــرار الشـــراء يف ادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســـطة تبــدأ بظهــور احلاجـــة للشــراء يف ادلؤسســة عنـــدما  -
عنــدما تظهــر فــرص جديــدة أو  التــوفَت.أو  مــن حيـث اجلــودة بــةتكـون ادلــواد ادلوجــودة بادلخــازن غــَت مرك

وأن  غلـب شـراءه، زلتملة يف الوقت. ويتم حتديد اخلصائص والصفات بوضع بع  ادلعلومات حول ما
يعتمــد بالدرجــة األوذل علــى عمليــة البحــث عــرب االنًتنــات  مرحلــة البحــث عــن ادلــوردين يف ادلؤسســة ال

الــردود علــى طلبــات العــرض تًتكــز علــى قيــام مرحلــة اســتكمال ف، ادلعــارض التجاريــة الصــناعية روحضــو 
واختبارىـا مث مراجعــة طلبـات تقــدمي العــروض  اادلـوردين بتزويــد ادلؤسسـات بعينــات رلانيـة ألجــل فحصــه

 ذلم. بويتم من خبلذلا حتديد البائع ادلناس

الختيارىـا مورىـا أو  للسلعإن مرحلة اختاذ قرار الشراء يف ادلؤسسة يكون عادة روتيٍت للحاجة ادلستمرة  -
للتحفيـزات والشــروط ادلقدمـة مـن ادلــورد وادلتمثلـة يف الســعر، الكميـات، الوقــت أو  ادلعتـاد التعامـل معــو.

ادلشـــًتيات وعمليـــة الشـــراء مـــن قبـــل  مبتقيـــيبعـــد الشـــراء يكـــون  ادلناســـب، وغَتىـــا. وإن اجـــراء تقـــيم مـــا
 ادلؤسسة وإرسال التقييم بطلب من ادلورد.

 بلقات بُت األشخاص والعوامل الفردية دوًرا ىاما يف التأثَت على السلوك الشرائي للمؤسسة.تلعب الع -

 بسلوك الشراء للمؤسسة. الظرفيةتؤثر عوامل البيئية والتنظيمية والتأثَتات  ال -

وادلكانة الوظيفية من العوامل الفرديـة ادلـؤثرة علـى سـلوك  توالتفضيبلإن الدوافع الشخصية والتصورات  -
 راء بادلؤسسة.الش

 
 
 
 



 اإلطار التطبيقي للدراسة الثاني................................................................. الفصل
 

[75] 
 

  الصة الفصل:خ
استعرضنا يف ىذا الفصل طبيعة الدراسة ادليدانية وكيفية إجرائها حيث تطرقنـا بعـد ذلـك إذل حتليـل وتفصـيل 
اإلطــار ادلنهجــي وذلــك بتحديــد ادلــنهج واألدوات ادلســتخدمة يف الدراســة وكــذا حتديــد رلتمــع وعينــة الدراســة وأىــم 

تطرقنــا إذل إختبــارات وبعد ذلــك ،مث تطرقنــا إذل بنــاء وتصــميم أداة الدراســة،ادلســتخدمةادلفــاىيم والطــرق اإلحصــائية 
وذلـــك مــــن خــــبلل عـــرض وحتليــــل أىــــم ادلتغــــَتات  كمــــا استعرضــــنا وصـــف وحتليــــل متغــــَتات الدراســــة،،  الصـــبلحية

غَتة لــــدى عينــــة مــــن ادلؤسســــات الصــــباإلضــــافة إذل معرفــــة مســــتوى إدراك متغــــَتات الدراســــة ،الشخصــــية والوظيفية
  :وقد خلصنا يف ىذا الفصل إذل أنو، وادلتوسطة
  إحصـائيةذات داللـة ارتبــاط توجـد عبلقـة ال ( 1.10عنــد مسـتوى معنويـة≥α  بــُت ،) كـل مـن العوامــل

 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و التأثَتات الظرفية، العوامل التنظيمية، البيئية
 عنــ إحصــائيةذات داللــة  ارتبــاط توجـد عبلقــة( 1.10د مســتوى معنويـة≥α،) 366666666  بــُت

 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسةو العوامل الفردية، ، كل من العبلقات ما بُت األشخاص
 عـــدم وجـــود ( 1.10عبلقـــة تـــأثَت موجبـــة ذا داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة≥α ،) بـــُت العوامـــل

 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و البيئية
 م وجـــودعـــد ( 1.10عبلقـــة تـــأثَت موجبـــة ذا داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة≥α ،) بـــُت العوامـــل
 .السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسة، و التنظيمية
 توجد ( 1.10عبلقة تأثَت موجبة ذا داللة احصـائية عنـد مسـتوى معنويـة≥α،)  بـُت العبلقـات مـا بـُت
 .لدراسةالسلوك الشرائي للمؤسسات زلل ا، و االشخاص
 توجـد ( 1.10عبلقـة تـأثَت موجبــة ذا داللـة احصـائية عنـد مســتوى معنويـة≥α،) بـُت العوامـل الفرديــة ،

 السلوك الشرائي للمؤسسات زلل الدراسةو 

 عــدم وجــود ( 1.10عبلقــة تــأثَت موجبــة ذا داللــة احصــائية عنــد مســتوى معنويــة≥α ،) بــُت التــأثَتات
 .الدراسةالسلوك الشرائي للمؤسسات زلل ، و الظرفية

العوامل )العوامل ادلؤثرة  ( بُتα≤1.10ىناك عبلقة تأثَت موجبة ذا داللة احصائية عند مستوى معنوية )-
علـى السـلوك الشـرائي ( التـأثَتات الظرفيـة، العوامـل الفرديـة، العبلقات ما بُت االشخاص، العوامل التنظيمية، البيئية

 للمؤسسات زلل الدراسة.



 ا
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رقنا يف ىذه ادلكرة إذل العوامل ادلؤثرة يف القرار الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يز بُت لقد تط 
أنواعها وأعلية حتليلها عند اختاذ قرار الشراء، حيث تناولنا يف الفصل األول األدبيات النظرية مفاىيم حول 

على قرار الشراء باإلضافة إذل مفهوم حول ادلشًتي الصناعي ومركز قرار الشراء وكذا ادلراحل والعوامل ادلؤثرة 
متناولُت فيو قرار  ةقيالتطبيبعا بالفصل الثاجل الدراسة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وخصائصها، واتسعا بات

السلوك الشرائي ومراحلو والعوامل ادلؤثرة يف قرار الشراء بادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دراسة ميدانية جملموعة من 
مؤسسة، حيث أسقطنا اجلان النظري على ىذه  00الصغَتة وادلتوسطة بوالية برج بوعريرج وادلقدرة بـــ ادلؤسسات

ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دلعرفة مدى أعلية مركز الشراء وادلراحل والعوامل ادلؤثرة على قرار الشراء بادلؤسسة، 
 عانا إذل طرح اإلشكالية التالية: د وىذا ما

الكلية )الداخلية واخلارجية( على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج  ملتؤثر العواىل 
لئلجابة عليها باقًتاح فرضيات لنستطيع يف الدراسة تقيم ىذه الفرضيات ومعرفة مدى  ىبوعريريج؟ واليت نسع

 .صحتها على أرض الواقع

 اختبار الفرضيات:

العوامل اخلارجية )البيئية( على السلوك الشرائي  تأثَتتفًتض وجود أوال: كانت الفرضية األوذل يف الدراسة 
)البيئية(  العوامل اخلارجية تأثَتللمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة برج بوعريرج وقد توصلنا يف الدراسة لعدم وجود 

والتشريعية، على السلوك الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أي عدم تأثَت العوامل )االقتصادية، السياسية، 
 عدم صحة الفرضية األوذل ؤدي لسسة الصغَتة وادلتوسطة وىذا ما يوالتنافسية، والتكنولوجية( على قرار الشراء للمؤ 

للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة العوامل التنظيمية على السلوك الشرائي  تأثَتثانًيا: الفرضية الثانية تفًتض 
ود عبلقة بُت العوامل الداخلية على السلوك الشرائي للمؤسسات. وعريرج وتوصلنا يف الدراسة لعدم وجب برج

وادلناسبة حول ادلشًتيات بادلؤسسة وموقعها يف السوق  والراجع لتوفر ادلعلومات الصحيحةالصغَتة وادلتوسطة 
 الذي يساعدىا يف العثور على ادلوردين ادلناسبُت وبالتارل عدم صحة الفرضية الثانية.

تأثَت العوامل الفردية )الشخصية( على السلوك الشرائي للمؤسسات  الثالثة تفًتض وجودثًا: الفرضية ثال
تأثَت العوامل الفردية على مركز وجود لصحة الفرضية يف الدراسة لوتوصلنا  الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج،

اختاذ قراراهتم  اطر يفوتفضيبلهتم اخلاصة ومواقفهم اجتاه ادلخ الشخصيةعبلقاهتم  إدخالمن خبلل الشراء 
 وىذا يؤكد صحة الفرضية. باإلضافة إذل مستوياهتم التعليمية خربهتم،
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السلوك الشرائي للمؤسسات  تأثَت عامل العبلقات بُت األفراد علىرابًعا: الفرضية الرابعة تفرض وجود 
 ات بُت األفراد على السلوكعبلقتأثَت لعوامل الحة الفرضية بوجود إذل صالصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريرج وتوصلنا 
برج بوعريريج والراجث الختبلف تصورات ورلاالت ادلسؤولية الوظيفية الشرائي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

 لكل عضو من أعضاء مركز الشراء وذلذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.

ات اإلضافية( على السلوك الشرائي تأثَت للعوامل الظرفية )ادلؤشر ض وجود ًت خامًسا: الفرضية اخلامسة نف
على السلوك توصلنا يف الدراسة أن ادلؤشرات اإلضافية ال تؤثر  للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بربج بوعريريج

موردين  واختيارالعتمادىا على ظلط الشراء الروتيٍت  نظراج وعريريج ي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة برب الشرائ
 .الفرضية اخلامسة زلددين وبالتارل عدم صحة

 نتائج البحث: 

 توصلنا للنقاط التالية أعلها: 

 مركز قرار الشراء بادلؤسسة لو أعلية بالغة يلزمها االىتمام بو ألثره البال  يف تنفيذ عملية الشراء. .0

ًيا، قرار الشراء يف ادلؤسسة بالعوامل الفردية ويتم رلاهبتها باختبار أعضاء مركز الشراء ادلؤىلُت علم يتأثر .0
 ثقافًيا وذوي اخلربة.

يتأثر قرار الشراء بعامل العبلقات بُت األفراد فعلى متخذ القرار أن يكون لو عبلقات داخلية مع  .0
 ادلوظفُت.

أن االعتماد على ظلط الشراء الروتيٍت يف ادلؤسسة باختيار مورد زلدد ومشًتيات بنفس ادلواصفات ػلد  .0
 لى قرار الشراء للمؤسسة.من تأثَت العوامل اخلارجية )البيئية( ع

سلسلة من اخلطوات ادلتعاقبة تبدأ بتحديد احلاجة وموصفات وكمية ادلنتج مث بادلؤسسة يف ؽلر قرار الشراء  .0
 قيم ما بعد الشراء.تد لينفذ قرار الشراء ويف األخَت اختيار وتقيم ادلور 

لعام لعدم توفر موظفُت سلتصُت يف النهائي يف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة ىو ادلدير ا اءصاحب قرار الشر  .0
 قسم ادلشًتيات.
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 التوصيات: 

 خرجنا من الدراسة بالتوصيات التالية: 

 ضرورة اقتناع ادلؤسسة بأعلية مركز الشراء لتحسُت قراراهتا الشرائية. .0

 خاطر.للخروج بأقل ادلهبتها  قرار الشراء بادلؤسسة جملاإعطاء مركز الشراء أعلية لتحليل العوامل ادلؤثرة يف .0

ضرورة توفر أعضاء مركز الشراء على اخلربة وادلؤىبلت العلمية وروح ادلغامرة عند اختاذ قرار الشراء  .0
 )ادلخاطرة(.

العبلقة مع ادلوردين األساسُت خصوًصا يف ادلشًتيات ذات الطلب الروتيٍت لتقليل اجلهد والوقت  توطيد .0
 يف قرار الشراء. وسلاطر الشراء وبالتارل التقليل من العوامل ادلؤثرة

أو  توفَت ادلعلومات الصحيحة وادلناسبة حول ادلشًتيات وادلوردين سواًءا باالعتماد على أطراف داخلية .0
 خارجية للتخفيف من تأثَت العوامل الداخلية على قرار الشراء.

 عي.ورسكلة موظفيها احلاليُت على التسويق الصنا بقيام ادلؤسسة بتوظيف سلتصُت يف التسويق وتدري .0
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 قائمة المراجع: 
 أواًل: المراجع باللغة العربية:

)دراسـة حالـة ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة  ةالتسـويقيإبراىيم مسَت، دور تـوث التسـويقي اختـاذ القـرارات  .1
، نــت، اقتصــاد ومنامجماجسللتير شللهادة نيلللمللذكرة تخللرج تنللدرج ضللمن متطلبللات ، يف واليــة ســطيف

 .تسويق، جامعة العريب بن مهيدي، ام البواقيختصص 
 .0100، 0، دار الضمة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طإدارة التسويقانور اياد عبد الفتاح،  .2
، ترمجـة امساعيـا علـي بســيوجل طلرق البحلث فلي االدارة، ملدخل بنللاء المهلارات البحثيلة ،اومـا سـيكازان .3

، ادلملكـة العربيـة السـعودية، ضالعلميـة جلامعـة ادللـك سـعود، الريـاوعبد اهلل بن سليمان العزاز، ادلنشـورات 
 .445، ص 1998

، ياجلزائــر بلغاشــم نوريــة، ادلؤسســات الصــغَتة وادلتوســطة ودورىــا يف احــداث التنميــة الشــاملة يف االقتصــاد  .4
دية ، كليـة العلـوم االقتصـامذكرة نيلل ماسلتر فلي ماليلة النقلد وتأمينلاتدراسة حالة، دىرة فيب حجـاح، 

 .0100امعة عبد احلميد بن باديس، مستغازل، جوعلوم التسيَت، 
 ، ديب، االمــارات العربيــة ادلتحــدة،0، دار الريــادة للنشــر، طالتسللويق الصللناعيحــازم زلمــد عبــد الفتــاح،  .5

 .0101 سنة
اسـة حالـة يف مصـنع اسـفلت ر حسُت يوسف زليميد دل زويد، دور ادلؤثرات البيئية يف الشراء الصـناعي )د .6

دارة الصناعية، جامعـة ، فلسفة يف االدكتوراه شهادة نيلمذكرة تخرج تندرج ضمن متطلبات ، دلوصلا
 .0110، سنة سانت كلمتنس العادلية

رغـــدة باســـم حســـُت، ســـلوك ادلشـــًتي الصـــناعي، تـــث تطبيقـــي علـــى جلـــان ادلشـــًتيات يف بعـــ  كليـــات  .7
 .00، العدد 00، اجمللد واإلدارية ةمجلة العلوم االقتصاديجامعة بغداد، 

مللذكرة زرايـة أمسـاء، أثـار سياسـة تأىيــل ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة علــى النمـو االقتصـادي يف اجلزائـر،  .8
ختصــص، نقــود وماليــة ادلؤسســات، كليــة العلــوم  نيللل شللهادة الماسللترتخللرج مقدمللة ضللمن متطلبللات 

 .0100االقتصادية، جامعة ادلنتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
مذكرة تخرج مقدمة ، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أدار لتحقيق التنمية االقتصادية، عبد القادر حاجي .9

 .0100، ة، ختصص علوم التسيَت، جامعة ورقلرالتسيي علومرسالة ماستر ضمن متطلبات 
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خوارزم ،  spssمقدمة في االحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام اعز عبد الفتاح،  .10
 .2008، ادلملكة العربية السعودية، العلمية للنشر والتوزيع، جدة

ارات الشــــرائية بادلؤسســــات ر غريــــب الطــــاوس، رجــــم نصــــيب، أثــــر مركــــز الشــــراء علــــى جــــودة القــــ .11
العــدد  مجلللة جامعللة القللدس المفتحللة لألبحللاث والدراسللات، ،)دراســة حتليليــة( الصــناعية لواليــة تبســة

 .0100، سنة 00
، اجلــزء الثــاجل، دار التسللويقنيكــا يونــ ،  فليــب كوتــار، جــون ســوندرز، غــاري أرمســًتون ، فــَتو .12

 02271النشر والطباعة مؤسسة رسبلن، سوريا، سنة 
دراسـة  -اإلغلـاري كـأداة التمويـل ادلؤسسـات الصـغَتة وادلتوسـطة االئتمـانقدور بن عطية فتيحـة،  .13

نيلللل شلللهادة ماسلللتر فلللي العللللوم تخلللرج مقدملللة ضلللمن متطلبلللات ملللذكرة بـــوقَتات،  BADR حالـــة
بــن  االقتصــادية والتجاريــة، جامعــة عبــد احلميــد ختصــص ماليــة نقــود وتأمينــات، كليــة العلــوم ،االقتصللادية

 .0100اديس، مستغازل، 
، دار ادلســــَتة، للنشــــر التسللللويق الصللللناعيزلمــــود جاســــم الصــــميدعي، ردنيــــة عثمــــان يوســــف،  .14
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  2الملحق رقم ا
 االستبيان أسئلة 

 :موجهة لفئة المديرين المسؤولين بالمؤسسة

العوامل المؤثرة عمى القرار الشرائي لممؤسسات  في إطار التحضير لمذكرة ماستر تسويق صناعي بعنوان
، بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، بجامعة محمد البشير االبراهيمي رة والمتوسطةالصغي

برج بوعريريج، تم إعداد هذا االستبيان الستكمال الجزء التطبيقي، فنتمنى مساعدتكم في اإلجابة عمى 
ى حالتك والقيام مبق عتنط يالرجاء اختيار اإلجابة التاالستبيان، حيث ستحاط اجابتكم بكل سرية، ف

 :العبارات التالية نعبارة م مقابل كل)×( بوضع إشارة 
 

 معلومات عامة حول المؤسسة عينة الدراسة. .2

 اسم المؤسسة: .................................... [2]

  نوع المؤسسة: عمومية                           خاصة. [0]

 متوسطة        حجم المؤسسة: صغيرة                    [2]

 الهدف من شراء المواد والمستلزمات الضرورية للمؤسسة:  [4]

 إعادة البيع                -

 تحويلو إلى منتج -

 يساعد في عملية اإلنتاج  -

 
 :حول المديرينعلومات شخصية م .0

 الجن :       ذكر .                     أنثى . [2]

 

 :السن [0]

 سنة 45إلى  35من  -
 سنة 56إلى  46من  -
 سنة 56أكثر من  -

 

 المؤىل العلمي:  [2]

 ثانوي أو أقل                      -

 تكوين                للمعهد  تدريب في -

 جامعي مستوى  -
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 الوظيفة الحالية داخل المؤسسة:     [4]

            مدير عام             -

 .نائب المدير العام -

 مدير مصلحة او قسم  -

  

 ك الحالي: الخبرة العملية في منصب [5]
 سنوات 5إلى سنوات  0من  -

 .سنوات 8سنوات إلى  5من  -

 سنة. 22سنوات إلى  8من  -

  .سنلللة 22أكثر من  -
  خربندفرديا                 ام مبشاركة عمال ىل تتخذون قرارات الشراء:  [6]

 إذا كان قرارا تشاركيا ماىو السبب لذلك:  [7]

 عدم اليقُت والتأكد من تبعات القرار -

 قانون الداخلي للمؤسسة ينص على ذلك ال -

 القرار كبَت وػلمل سلاطرة كبَتة  -

 ل ادلسؤولية اجلماعية لقرارات الشراءحتم -

 التنويع يف مصادر ادلعرفة من خبلل العمال األكثر إطبلعا -

 .......سبب دخر دل نذكره: ........................................................................... -

 

 إذا كان قرارا تشاركيا ماىو دورك الذي شاركت بو في اتخاذ قرار الشراء: [8]

 صاحب االحتياج  للمشًتيات    -

 شلثل عن أصحاب فكرة الشراء عن قسمك -

 لديك خربة سابقة حول ادلوردين وأسعار ادلشًتيات  -

 مسؤول عن  كل ادلعلومات اليت ختص ادلؤسسة وعبلقاهتا اخلارجية -

 يف راس مال الشركةمساىم  -

 صاحب القرار النهائي يف اختاذ قرار الشراء -

 ..............................................................................  صفة أخرى أذكرىا: -

 

 من ىم المشاركون معك في اتخاذ قرار الشراء: [9]
 العمال الذين سيستعملون تلك ادلشًتيات -
 الذين سيستعملون تلك ادلشًتيات ادلسؤول عن العمال -
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 مسؤول قسم الشراء بادلؤسسة -

 مسؤول العبلقات العامة بادلؤسسة -
 ادلسؤول عن كل بيانات ادلؤسسة -

 أخرين دل نذكرىم: ............................................................................. -
 

 العوامل المؤثرة  .2
 غير موافق يدمحا موافق العبارة الرقم

    العوامل البيئية 

أوضاع اقتصاد البلد من رواج أوكساد والتغَتات ادلصاحبة لؤلسواق احمللية، تفرض عليكم   [2]
 سياسات شرائية زلددة.

   

    عملية حتديد أسعار مشًتياتكم وكمياهتا مرتبطة بالوضع االقتصادي لؤلسواق العادلية.  [0]

    بُت ادلوردين حتكمها القوانُت ادلالية للببلد )الضريبة(.بنود وشروط التعاقد بينكم و إن   [2]

رلموعة القوانُت والتشريعات ادلتداولة يف الببلد من اتفاقيات ومعاىدات دولية، تفرض   [4]
 نفسها يف حتديد أعمالكم مثل القيود على التجارة الدولية.

   

إذل ادلعلومات الضرورية  تكنولوجيا ادلعلومات اليت دتتلكها مؤسستكم تتيث لكم الوصول  [5]
 بالوقت ادلناسب والشكل ادلبلئم.

   

زيادة عدد ادلنافسُت لكم يف السوق وتطورىم تكنولوجيا يدفعكم للحصول على ادلوارد   [6]
 البلزمة ألعمالكم  بتكنوجليا عالية.

   

    سياسات الشراء اخلاصة بكم تنطلق من قيم اإلدارة العليا للمؤسسة وىي قيم ثابتة.  [7]

سياسات الشراء اخلاصة بكم تبٌت بالتكييف بُت الثقافات ادلختلفة للمتعاملُت   [8]
 االقتصاديُت الذين تتعامل معها مؤسستكم ادلشًتية.

   

    العوامل التنظيمية 

زمبلء ادلكتب داخل مكان العمل بساعدونك يف البحث عن ادلعلومات ادلناسبة حول   [9]
 مشًتبات ادلؤسسة.
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وتوجهها االسًتاتيجي  علك تصل إذل ادلعلومات الصحيحة ويف الوقت  حجم ادلنظمة  [22]
 ادلناسب حول احتباجات ادلؤسسة من مشًتيات.

   

    وضعية ومكانة مؤسستكم يف السوق يسهل العثور على ادلوردين ادلناسبُت.  [22]

    ن.نظام األجور للمؤسسة ػلفز العمال للمشاركة مبعلوماهتم حول عملية الشراء والتموي  [20]

    مشاركة اإلدارة رأسيا وأفقيا يسهل حتديد احتباجات ادلؤسسة من ادلشًتيات الضرورية  [22]

    يساعد العمال على ادلساعلة يف اختاذ القرار الشرائي. الاذليكل التنظيمي للمؤسسة   [24]

الفلسفة التنظيمية داخل ادلؤسسة جترب العمال للمشاركة يف جلنة الشراء وحتديد   [25]
 تادلشًتيا

   

    العالقات ما بين األشخاص 

    دورك داخل مركز الشراء ىو األىم تكم نوعية وظيفتك  [26]

    ىناك تفاعل بينك وبُت أعضاء مركز الشراء يف تبادل ادلعلومات.  [27]

    باقي األفراد ادلشاركُت يف مركز الشراء متفاعلون مع باقي زمبلئهم يف نفس الوظيفة  [28]

كل لدى  أعضاء مركز الشراء، ف ادلسؤولية الوظيفية لكل منرلاالت اختبلف بسبب   [29]
 .الشراء تصور سلتلف عن دوره يف اختاذ قرار عضو

   

    .قرار اختيار ادلوردو  الشراء اختاذ قرارادلشاركُت يف  فرادلؤل يتمكاف ىناك  [02]

    العوامل الفردية 

اختاذ القرار أنت بصفتك عضو يف رلموعة ؽلكنك وصف وحتليل حاالت الشراء و   [02]
 والتصرف لوحدك.

   

    أنت كعضو يف مركز الشراء قرارك لو عبلقة براتبك ومكانتك الوظيفية  [00]

    أنت كعضو يف عملية الشراء لديك دوافع شخصية وتصورات وتفضيبلت خاصة بك  [02]

    أنت كعضو يف مركز الشراء قراراك لو عبلقة بشخصيتك ومواقفك جتاه ادلخاطر  [04]
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    يف مركز الشراء قراراك لو عبلقة مبهارات االستقبال والتعلم.أنت كعضو   [05]

اخللفية الدؽلوغرافية واالجتماعية والتعليمية وأسلوب احلياة ادلختلفة لؤلفراد ىي العوامل   [06]
 األكثر أعلية يف اختيار األشخاص ادلشاركُت يف عملية الشراء.

   

    ومستوى تعليمك. أنت كعضو يف مركز الشراء قرارك لو عبلقة بعمرك  [07]

عوادل األفراد  أوجو الشبو واالختبلف يف نفسيةأنت كعضو يف مركز الشراء تفهم جيدا   [08]
 .ادلشاركُت يف مركز الشراء

   

    التأثيرات اإلضافية االظرفية :  

مؤسستكم وادلوردين الذين تتعاملون معهم تدفعكم العادة بُت  العبلقاتإن طبيعة   [09]
 رة. الشراء منهم مباش

   

تفرض عليكم اختيار  ،دلواد الصناعية يف السوقتسويق االسوق كطريقة متغَتات إن   [22]
 موردين زلددين.

   

ها يسهل عليكم مراحل عملية وتوزيعادلنتجات  َتسعتعلى إن  قدرة بع  ادلوردين   [22]
 الشراء واختيار ادلوردين.

   

    ض عليكم طريقة شراء زلددة.التسويقية للموردين دلنتجاهتم تفر سًتاتيجيات إن اال  [20]

    ر، وعدد مراهتا تفرض عليكم طريقة شراء جديدة.مراحل عملية اختاذ القرايف التغيَت  أن  [22]

 

 القرار الشرائي للمؤسسة .4
 غير موافق محايد موافق العبارة الرقم

    مرحلة تحديد المشكلة واالعتراف بالحاجة 

اجلودة أو من حيث  َت مرضيةبادلخزن غد ادلوجودة ادلواتظهر احلاجة للشراء عندما تكون   [2]
 .فراالتو 

   

    كمسُت أداء تظهر فرص جديدة زلتملة يف السوق وألجل حت تظهر احلاجة للشراء عندما  [0]

    ءكم.تنشأ أفكار ادلنتجات اجلديدة مع عمبل تظهر احلاجة للشراء عندما  [2]

    من خبلل عمال مؤسستكمجلديدة تنشأ أفكار ادلنتجات ا تظهر احلاجة للشراء عندما  [4]
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    مرحلة تحديد الخصائص والصفات بدقة 

    يتم توصيف ادلشًتيات وصفا دقيقا من حتديد للسمات وادلميزات األساسية   [5]

    تشمل السمات األساسية للمشًتيات ادلطلوبة ادلوثوقية وادلتانة والسعر ادلناسب  [6]

    اؤه.يتم وضع بع  ادلعلمات حول ما غلب شر   [7]

القيام بتطوير ادلواصفات الفنية للمنتجات ادلطلوبة، والعدد ادلطلوب منها، ومن أين   [8]
 غلب توفَتىا...اخل.

   

    مرحلة البحث عن الموردين  

    أوال التأكد من أن ادلورد مدرج يف قائمة ادلوردين احملتملُت يف نظام معلومات ادلؤسسة  [9]

    د، موردين خارجيُت جدد.بديلة لئلمدا يف البحث عن مصادر مث البدء  [22]

    عملية البحث عن موردين جدد تكون عرب اإلنًتنت أوال .  [22]

مث حضور ادلعارض التجارية الصناعية لعقد االتفاقيات وربط ادلوردين باذلاتف أو الربيد   [20]
 اإللكًتوجل لربطهم بعبلقات دائمة.

   

    ومدونات خرباء الصناعة.تقومون أيًضا باستشارة اجملبلت التجارية   [22]

    حضور الندوات عرب اإلنًتنت اليت أجراىا البائعون أو زيارة مرافقهم.  [24]

    يلعب وكبلء الشراء لديكم، الدور رئيسي يف اختيار ادلوردين األكثر تأىيبًل.  [25]

    مرحلة استكمال الردود على طلبات العروض 

    ردود على طلبات عروضكم.تطلبون من ادلوردين ادلؤىلُت استكمال ال  [26]

    يتم تزويدكم من طرف ادلوردين بعينات رلانية ألجل فحصها واختبارىا.   [27]

    يطلب منكم ادلوردين البدء يف مناقشة معهم دلساعدتكم على الثقة يف منتجاهتم.  [28]

     بعدىا تتم مراجعة طلبات تقدمي العروض ويتم حتديد البائع أو البائعُت ادلناسبُت لكم.  [29]
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يتم تقييم طلبات العروض بشكل أفضل إذا وافق أعضاء مركز الشراء على ادلعايَت اليت   [02]
 يتم تقييمها.

   

    مرحلة اختصار قائمة الموردين المؤىلين 

    يتم اختصار قائمة ادلوردين ادلؤىلُت على أساس عوامل زلددة سلفا.   [02]

مي عرض تقدؽلي، غلب أن يتضمن بعد ذلك تتم دعوة بع  ادلوردين ادلؤىلُت لتقد  [00]
 العرض مجيع ادلواصفات مثل السعر وفًتة التسليم والرسوم والضرائب.

   

شروط أو أسعار أو عمليات تسليم حول مع ادلوردين ادلختارين  مفاوضاتالدخول يف   [02]
 غَتىا...و 

   

    مث يتم تصنيف كل عرض تقدؽلي للمورد وفًقا لنموذج التقييم احملدد.   [04]

    م ادلفاضلة بُت العروض من حيث ادلوثوقية والوقت ادلتوقع للتسليم.تت  [05]

    تتم ادلفاضلة بُت العروض من حيث مرونة السعر واخلدمات ادلرفقة.  [06]

    تتم ادلفاضلة بُت العروض من حيث ادلواصفات الفنية للمشًتيات والكمية ادلطلوبة.  [07]

    مرحلة اتخاذ قرار الشراء 

    شاء األمر الروتيٍت، وطلب ادلشًتيات من عند ادلورد ادلختار.أخَتا يتم إن  [08]

البد أن يشمل الطلب: السعر ادلتفق عليو والكميات والوقت ادلتوقع للتسليم وسياسات   [09]
 اإلرجاع والضمانات وأي شيء دخر مع شروط التفاوض.

   

    يتم إجراء الطلب على الورق يف شكل تقليدي  [22]

    كًتونيا وارسالو للبائع عرب اإلنًتنت.يتم اجراء الطلب ال  [22]

يف العادة يكون الطلب متكون من أوامر متعددة تقدم بشكل دوري ألن الشركة حتتاج   [20]
 إذل السلع بشكل مستمر.

   

    مرحلة إجراء تقييم ما بعد الشراء وتقديم التعليقات إلى البائع 
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    م بطلب من ادلورد.يتم تقييم ادلشًتيات وعملية الشراء وارسال التقيي  [22]

دائما تقدمون تعليقاتكم حول عملية الشراء واخلدمات ادلرفقة ذلا للبائعُت، بعد أي   [24]
 عملية شراء.
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Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 68 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 
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Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,883 20 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 68 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 68 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,892 37 

 

 

Frequencies 
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 الجنس

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 19,1 19,1 19,1 13 ذكر

 100,0 80,9 80,9 55 انثى

Tot

al 

68 100,0 100,0 
 

 

 

 العمر

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

-35من 

سنة 45  

61 89,7 89,7 89,7 

-46من 

سنة 56  

3 4,4 4,4 94,1 

اكثر من 

سنة 56  

4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

 المؤهل

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

ون الثالثة ثانوي وما د

 ذلك

7 10,3 10,3 10,3 
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شهادة التكوٌن 

المتخصص الشبه 

 الطبً

14 20,6 20,6 30,9 

 100,0 69,1 69,1 47 شهادة جامعٌة

Total 68 100,0 100,0  

 

 

 الوظيفة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

عامل 

 مهنً

23 33,8 33,8 33,8 

عامل 

 اداري

16 23,5 23,5 57,4 

معاون 

 طبً

22 32,4 32,4 89,7 

 100,0 10,3 10,3 7 طبٌب

Total 68 100,0 100,0  

 

 

 البطاقة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

بطاقة الدفع محلٌة 

 ()الذهبٌة

50 73,5 73,5 73,5 

بطافة الدفع دولٌة ) 

 (فٌزا كارت

6 8,8 8,8 82,4 

بطاقة الدفع من 

 خالل االنترنت

12 17,6 17,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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 net_التسوق

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 66,2 66,2 66,2 45 نعم

 100,0 33,8 33,8 23 ال

Tot

al 

68 100,0 100,0 
 

 

 

Frequencies 

 

x1 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

7 10,3 10,3 10,3 

 30,9 20,6 20,6 14 محاٌد

 100,0 69,1 69,1 47 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x2 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

3 4,4 4,4 4,4 

 8,8 4,4 4,4 3 محاٌد
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 100,0 91,2 91,2 62 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x3 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

3 4,4 4,4 4,4 

 10,3 5,9 5,9 4 محاٌد

 100,0 89,7 89,7 61 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x4 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

8 11,8 11,8 11,8 

 33,8 22,1 22,1 15 محاٌد

 100,0 66,2 66,2 45 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x5 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

22 32,4 32,4 32,4 

 55,9 23,5 23,5 16 محاٌد
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 100,0 44,1 44,1 30 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x6 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

7 10,3 10,3 10,3 

 22,1 11,8 11,8 8 محاٌد

 100,0 77,9 77,9 53 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x7 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

12 17,6 17,6 17,6 

 35,3 17,6 17,6 12 محاٌد

 100,0 64,7 64,7 44 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x8 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

20 29,4 29,4 29,4 
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 51,5 22,1 22,1 15 محاٌد

 100,0 48,5 48,5 33 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x9 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

9 13,2 13,2 13,2 

 27,9 14,7 14,7 10 محاٌد

 100,0 72,1 72,1 49 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x10 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

7 10,3 10,3 10,3 

 29,4 19,1 19,1 13 محاٌد

 100,0 70,6 70,6 48 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x11 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 
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Vali

d 

غٌر 

 موافق

9 13,2 13,2 13,2 

 29,4 16,2 16,2 11 محاٌد

 100,0 70,6 70,6 48 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x12 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

20 29,4 29,4 29,4 

 57,4 27,9 27,9 19 محاٌد

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x13 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

14 20,6 20,6 20,6 

 39,7 19,1 19,1 13 محاٌد

 100,0 60,3 60,3 41 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x14 
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Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

28 41,2 41,2 41,2 

 70,6 29,4 29,4 20 محاٌد

قمواف  20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x15 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

45 66,2 66,2 66,2 

 86,8 20,6 20,6 14 محاٌد

 100,0 13,2 13,2 9 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

x16 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

39 57,4 57,4 57,4 

 83,8 26,5 26,5 18 محاٌد

 100,0 16,2 16,2 11 موافق

Total 68 100,0 100,0  
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x17 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

38 55,9 55,9 55,9 

 75,0 19,1 19,1 13 محاٌد

وافقم  17 25,0 25,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y1 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

17 25,0 25,0 25,0 

 45,6 20,6 20,6 14 محاٌد

 100,0 54,4 54,4 37 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y2 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

18 26,5 26,5 26,5 

 44,1 17,6 17,6 12 محاٌد

 100,0 55,9 55,9 38 موافق

Total 68 100,0 100,0  
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y3 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

8 11,8 11,8 11,8 

 23,5 11,8 11,8 8 محاٌد

افقمو  52 76,5 76,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y4 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

7 10,3 10,3 10,3 

 25,0 14,7 14,7 10 محاٌد

 100,0 75,0 75,0 51 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y5 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

17 25,0 25,0 25,0 

 48,5 23,5 23,5 16 محاٌد

 100,0 51,5 51,5 35 موافق

Total 68 100,0 100,0  
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y6 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

37 54,4 54,4 54,4 

 72,1 17,6 17,6 12 محاٌد

افقمو  19 27,9 27,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y7 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

33 48,5 48,5 48,5 

 69,1 20,6 20,6 14 محاٌد

 100,0 30,9 30,9 21 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y8 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

33 48,5 48,5 48,5 

 67,6 19,1 19,1 13 محاٌد

 100,0 32,4 32,4 22 موافق
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Total 68 100,0 100,0  

 

 

y9 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

35 51,5 51,5 51,5 

 67,6 16,2 16,2 11 محاٌد

وافقم  22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y10 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

33 48,5 48,5 48,5 

 72,1 23,5 23,5 16 محاٌد

 100,0 27,9 27,9 19 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y11 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

34 50,0 50,0 50,0 

 70,6 20,6 20,6 14 محاٌد
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 100,0 29,4 29,4 20 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y12 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

24 35,3 35,3 35,3 

 48,5 13,2 13,2 9 محاٌد

 100,0 51,5 51,5 35 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y13 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

28 41,2 41,2 41,2 

 67,6 26,5 26,5 18 محاٌد

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y14 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

32 47,1 47,1 47,1 
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 64,7 17,6 17,6 12 محاٌد

 100,0 35,3 35,3 24 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y15 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

38 55,9 55,9 55,9 

 77,9 22,1 22,1 15 محاٌد

 100,0 22,1 22,1 15 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y16 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

24 35,3 35,3 35,3 

 50,0 14,7 14,7 10 محاٌد

 100,0 50,0 50,0 34 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y17 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 
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Vali

d 

غٌر 

 موافق

31 45,6 45,6 45,6 

 83,8 38,2 38,2 26 محاٌد

 100,0 16,2 16,2 11 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y18 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

30 44,1 44,1 44,1 

 67,6 23,5 23,5 16 محاٌد

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y19 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

18 26,5 26,5 26,5 

 57,4 30,9 30,9 21 محاٌد

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y20 
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Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

غٌر 

 موافق

21 30,9 30,9 30,9 

 57,4 26,5 26,5 18 محاٌد

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

x1 68 2,59 ,674 

x2 68 2,87 ,454 

x3 68 2,85 ,466 

x4 68 2,54 ,700 

x5 68 2,12 ,873 

x6 68 2,68 ,657 

x7 68 2,47 ,782 

x8 68 2,19 ,868 

x9 68 2,59 ,717 

x10 68 2,60 ,672 

x11 68 2,57 ,719 

x12 68 2,13 ,845 

x13 68 2,40 ,813 

x14 68 1,88 ,838 

x15 68 1,47 ,722 

x16 68 1,59 ,758 

x17 68 1,69 ,851 

y1 68 2,29 ,847 
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y2 68 2,29 ,865 

y3 68 2,65 ,686 

y4 68 2,65 ,664 

y5 68 2,26 ,840 

y6 68 1,74 ,874 

y7 68 1,82 ,880 

y8 68 1,84 ,891 

y9 68 1,81 ,902 

y10 68 1,79 ,856 

y11 68 1,79 ,873 

y12 68 2,16 ,924 

y13 68 1,91 ,859 

y14 68 1,88 ,907 

y15 68 1,66 ,822 

y16 68 2,15 ,919 

y17 68 1,71 ,734 

y18 68 1,88 ,873 

y19 68 2,16 ,822 

y20 68 2,12 ,856 

X 68 2,308

0 

,35120 

Y 68 2,028

7 

,47208 

Valid N 

(listwise) 

68 
  

 

 

Regression 

 

Model Summary 
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Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,484
a
 ,234 ,223 ,41623 

 

a. Predictors: (Constant), X 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

3,497 1 3,497 20,18

7 

,000
b
 

Residu

al 

11,434 66 ,173 
  

Total 14,932 67    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

,527 ,338 
 

1,560 ,124 

X ,651 ,145 ,484 4,493 ,000 

 

a. Dependent Variable: Y 
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 : 02الملحق 
Reliability 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,541 8 

 

Reliability 

 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 
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a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,673 6 

 

Reliability 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,562 5 
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Reliability 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,748 7 

 

Reliability 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 
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a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,521 5 

 

 

Reliability 

 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 
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Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,717 31 

 

 

 

 

Reliability 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,586 4 

 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 
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Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,865 4 

 

Reliability 

 

 

 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 
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Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,579 6 

 

. 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,488 5 

 

 

Reliability 
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Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,875 7 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 
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a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's Alpha 

N of 

Items 

,517 4 

 

 

Reliability 

Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbac

h's 

Alpha
a
 

N of 

Items 

0.275 2 
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Case Processing 

Summary 

 N % 

Cas

es 

Valid 45 100,0 

Exclud

ed
a
 

0 ,0 

Total 45 100,0 

a. Listwise deletion based 

on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbach

's Alpha 

N of 

Items 

,742 32 

 

 

Frequencies 

 

Frequency Table 

 

 نوع المؤسسة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

عموم

 ٌة

1 2,2 2,2 2,2 



 لمالحق......................................................................................قائمة ا
 

[123] 
 

خاص

 ة

44 97,8 97,8 100,0 

Tot

al 

45 100,0 100,0 
 

 

 

المؤسسة حجم  

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

صغٌر

 ة

9 20,0 20,0 20,0 

متوس

 طة

36 80,0 80,0 100,0 

Tota

l 

45 100,0 100,0 
 

 

 

 هدف من شراء المواد والمستلزمات الضرورية للمؤسسة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

عادة البٌعإ  7 15,6 15,6 15,6 

تحوٌله إلى 

 منتج

29 64,4 64,4 80,0 

ٌساعد فً 

 عملٌة اإلنتاج

9 20,0 20,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 الجنس
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Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 95,6 95,6 95,6 43 ذكر

 100,0 4,4 4,4 2 انثى

Tot

al 

45 100,0 100,0 
 

 

 

 السن

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 35من  -

سنة 45إلى   

10 22,2 22,2 22,2 

إلى  46من 

سنة 56  

19 42,2 42,2 64,4 

أكثر  -

سنة 56من   

16 35,6 35,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 مؤهل

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

أو  ثانوي -

 أقل

10 22,2 22,2 22,2 

تدرٌب  -

فً معهد 

 للتكوٌن

1 2,2 2,2 24,4 

 100,0 75,6 75,6 34 مستوى جامعً
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Total 45 100,0 100,0  

 

 

 وظيفة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

مدٌر  -

 عام

43 95,6 95,6 95,6 

نائب المدٌر 

 العام

1 2,2 2,2 97,8 

مدٌر  -

أو  مصلحة

 قسم

1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 خبرة

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 2من  -

 5سنوات إلى 

 سنوات

2 4,4 4,4 4,4 

سنوات إلى  8من 

سنة 11  

16 35,6 35,6 40,0 

 11ن أكثر م

 سنـــة

27 60,0 60,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 هل تتخذون قرارات الشراء
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Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

 2,2 2,2 2,2 1 فردٌا

ام بمشاركة 

 عمال آخربن

44 97,8 97,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

السبب لذلكذا كان قرارا تشاركيا ماهو   

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

القانون الداخلً 

للمؤسسة ٌنص على 

 ذلك

8 17,8 17,8 17,8 

القرار كبٌر وٌحمل 

 مخاطرة كبٌرة

1 2,2 2,2 20,0 

تحمل المسؤولٌة 

الجماعٌة لقرارات 

 الشراء

30 66,7 66,7 86,7 

التنوٌع فً مصادر 

ة من خالل المعرف

 العمال األكثر إطالعا

6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 ذا كان قرارا تشاركيا ماهو دورك الذي شاركت به في اتخاذ قرار الشراء

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

صاحب االحتٌاج 

 للمشترٌات

2 4,4 4,4 4,4 
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ة حول لدٌك خبرة سابق

الموردٌن وأسعار 

 المشترٌات

13 28,9 28,9 33,3 

مسؤول عن  كل 

المعلومات التً تخص 

المؤسسة وعالقاتها 

 الخارجٌة

12 26,7 26,7 60,0 

مساهم فً راس مال 

 الشركة

1 2,2 2,2 62,2 

صاحب القرار النهائً 

 فً اتخاذ قرار الشراء

16 35,6 35,6 97,8 

صفة أخرى  -

 أذكرها

1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 ن هم المشاركون معك في اتخاذ قرار الشراء

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

العمال الذٌن 

سٌستعملون تلك 

 المشترٌات

2 4,4 4,4 4,4 

المسؤول عن العمال 

الذٌن سٌستعملون تلك 

 المشترٌات

6 13,3 13,3 17,8 

مسؤول قسم الشراء 

 بالمؤسسة

19 42,2 42,2 60,0 

مسؤول العالقات العامة 

 بالمؤسسة

2 4,4 4,4 64,4 

المسؤول عن كل 

 بٌانات المؤسسة

16 35,6 35,6 100,0 
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Total 45 100,0 100,0  

 

 

Descriptives 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

x11 45 2,98 ,149 

x12 45 3,00 ,000 

x13 45 2,98 ,149 

x14 45 3,00 ,000 

x15 45 2,96 ,208 

x16 45 2,84 ,424 

x17 45 3,00 ,000 

x18 45 2,47 ,894 

x21 45 2,91 ,358 

x22 45 2,93 ,252 

x23 45 2,98 ,149 

x24 45 2,93 ,330 

x25 45 2,96 ,208 

x27 45 1,73 ,939 

x31 45 2,98 ,149 

x32 45 2,98 ,149 

x33 45 2,91 ,288 

x34 45 2,78 ,599 

x35 45 2,84 ,424 

x42 45 2,18 ,576 

x43 45 2,80 ,588 
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x44 45 2,89 ,383 

x45 45 2,96 ,208 

x46 45 2,87 ,457 

x47 45 2,80 ,548 

x48 45 2,89 ,383 

x51 45 2,96 ,298 

x52 45 2,91 ,417 

x53 45 2,76 ,609 

x54 45 2,49 ,843 

x55 45 1,62 ,912 

y11 45 2,98 ,149 

y12 45 2,98 ,149 

y13 45 2,98 ,149 

y14 45 2,56 ,813 

y21 45 2,96 ,298 

y22 45 2,96 ,298 

y23 45 2,93 ,330 

y24 45 3,00 ,000 

y31 45 2,91 ,417 

y32 45 3,00 ,000 

y33 45 2,89 ,383 

y34 45 2,93 ,252 

y35 45 1,18 ,535 

y36 45 2,82 ,535 

y41 45 2,98 ,149 

y42 45 2,96 ,298 

y43 45 2,96 ,208 

y44 45 2,96 ,298 

y45 45 2,98 ,149 

y51 45 2,98 ,149 

y52 45 3,00 ,000 
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y53 45 2,98 ,149 

y54 45 3,00 ,000 

y55 45 2,98 ,149 

y56 45 2,98 ,149 

y57 45 3,00 ,000 

y61 45 2,98 ,149 

y62 45 2,98 ,149 

y64 45 2,84 ,520 

y65 45 3,00 ,000 

y71 45 2,98 ,149 

y72 45 3,00 ,000 

Y 45 2,893

1 

,09620 

X1 45 2,902

8 

,13819 

X2 45 2,740

7 

,22348 

X3 45 2,897

8 

,22001 

X4 45 2,768

3 

,29417 

X5 45 2,640

0 

,24346 

Valid N 

(listwise) 

45 
  

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 
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1 X1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,108
a
 ,012 -,011 ,09674 

 

a. Predictors: (Constant), X1 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,005 1 ,005 ,511 ,479
b
 

Residu

al 

,402 43 ,009 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2,674 ,307 
 

8,720 ,000 

X1 ,075 ,106 ,108 ,715 ,479 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 

1 X2
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,157
a
 ,025 ,002 ,09611 

 

a. Predictors: (Constant), X2 



 لمالحق......................................................................................قائمة ا
 

[133] 
 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,010 1 ,010 1,081 ,304
b
 

Residu

al 

,397 43 ,009 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2,708 ,178 
 

15,19

2 

,000 

X2 ,067 ,065 ,157 1,040 ,304 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 
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1 X3
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,438
a
 ,192 ,173 ,08747 

 

a. Predictors: (Constant), X3 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,078 1 ,078 10,21

8 

,003
b
 

Residu

al 

,329 43 ,008 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2,338 ,174 
 

13,42

2 

,000 

X3 ,192 ,060 ,438 3,196 ,003 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Regression 

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 

1 X4
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,818
a
 ,669 ,662 ,05597 
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a. Predictors: (Constant), X4 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,273 1 ,273 86,99

9 

,000
b
 

Residu

al 

,135 43 ,003 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2,152 ,080 
 

26,96

2 

,000 

X4 ,268 ,029 ,818 9,327 ,000 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
a
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Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 

1 X5
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,165
a
 ,027 ,005 ,09598 

 

a. Predictors: (Constant), X5 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,011 1 ,011 1,203 ,279
b
 

Residu

al 

,396 43 ,009 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

3,065 ,158 
 

19,45

5 

,000 

X5 -,065 ,059 -,165 -

1,097 

,279 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Remove

d 

Metho

d 

1 X5, X3, 

X4, X1, 

X2
b
 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables 

entered. 

 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 
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1 ,829
a
 ,688 ,648 ,05710 

 

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, 

X1, X2 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

,280 5 ,056 17,17

7 

,000
b
 

Residu

al 

,127 39 ,003 
  

Total ,407 44    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X1, X2 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2,292 ,196 
 

11,68

4 

,000 

X1 -,045 ,078 -,065 -,578 ,566 

X2 -,057 ,050 -,133 -

1,153 

,256 
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X3 ,071 ,060 ,163 1,191 ,241 

X4 ,256 ,034 ,782 7,476 ,000 

X5 -,010 ,038 -,026 -,267 ,791 

 

a. Dependent Variable: Y 
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 الفهرس: 
 رقم الصفحة العنوان
  إىداء

  الملخص
  قائمة المحتويات
  قائمة الجداول
  قائمة األشكال

  قائمة االختصارات والرمز
  المقدمة

  الفصل األول
  مدخل إلى مفاىيم اساسية حول متغيرات البحث

  العوامل المؤثرة فيهاالمبحث األول: القرارات الشرائية للمشتري الصناعي و 
  المشتري الصناعي وقرار الشراءمطلب األول: لا
  المشتري الصناعي ماىية: أوالً 
  ومواقف الشراءمركز الشراء ماىية  :ثانيا

  تخاذ قرار الشراء: مراحل عملية االمطلب الثاني
  .: العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ قرار الشراءلثالمطلب الثا
  عوامل الخارجية االبيئية أوال: ال

  التنظيميةثانًيا: العوامل 
  ثالثًا: العوامل الشخصية والفردية

  : ماىية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثاني
  : مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب األول
  نيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تصالمطلب الثاني
  صائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خالمطلب الثالث
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  الدراسات السابقة  :ثالثالمبحث ال
المطلب األول: دراسات سابقة خاصة العوامل المؤثرة في قرار الشراء للمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة 
 

  أوال: الدراسات السابقة الخاصة بالعوامل المؤثرة في قرار الشراء الصناعي.
  اصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبقة الخثانًيا: الدراسات السا

  المطلب الثاني: المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
  دراسات السابقة والدراسة الحاليةأوال: أوجو التشابو بين ال

  ثانًيا: أوجو االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
  عن الدراسات السابقة: ثالثًا: مميزات الدراسة الحالية

  خالصة الفصل:
  الفصل الثاني: اإلطار التطبيقي للدراسة

  تمهيد
  طبيعة الدراسة الميدانية وكيفية إجرائها المبحث األول:
  إلطار المنهجي للدراسة الميدانيةا المطلب االول:

  في الدراسةالمنهج واألدوات المستخدمة  أوال:
  الدراسة مجتمع وعينة ثانيا:

  المطلب الثاني: المفاىيم والطرق اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
  المعالجات اإلحصائية: أوال
  تحديد األوزان المعطاةثانًيا:  

  المطلب الثالث: بناء وفحص صدق وثبات أداة الدراسة 
  واختبار الفرضياتعرض ومناقشة متغيرات الدراسة  المبحث الثاني:

  تشخيص وتحليل البيانات الشخصية والوظيفية لدى عينة الدراسة األول: المطلب
  توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسسة أوال:
  توزيع عينة الدراسة حسب حجم المؤسسة :ثانًيا
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توزيع عينة الدراسة حسب الهدف من شراء المواد والمستلزمات الضرورية  :ثالثًا
 للمؤسسة

 

  الدراسة حسب الجن  توزيع عينة :رابًعا
  توزيع عينة الدراسة حسب السن :خامًسا
  توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي :سادًسا
  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة: سابًعا
  توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة :ثامًنا
  توزيع عينة الدراسة حسب المشاركون في اتخاذ قرار الشراء :تاسًعا
  تشخيص ووصف مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى أفراد العينة ب الثاني:المطل
  لعوامل المؤثرة العينة لتشخيص ووصف مستوى إدراك  أوال:
  القرار الشرائي للمؤسسةمحور تشخيص ووصف  ثانيا:

  اختبار الفرضيات :لثالمطلب الثا
  المطلب الرابع: تحليل النتائج

  الصة الفصلخ
  مةالخات

  قائمة المراجع
  المالحق
  الفهرس
 




