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أ.و .دَ.ؼًت شهٍبت انكؼبً /كهٍت االدارة ٔاالقتصاد /جايؼت بغذاد
انباحث /رغذة باضى حطٍٍ

املستخهص

تناول هذا البحث دراسة وتحليل سلوك المشتري الصناعي ،وحددت أهدافه بتحديدد ببيةدة ايتيدار أع دا

لجددان المشددتريات وتحديددد الدددور الددذي تلةبدده لجددان المشددتريات بتددوفير مسددتلزمات الةمليددة التةليميددة والةلميددة

ومةرفددة تدددالير الةوامدددل البينيدددة ،التن يميددة ،ا جتماعيدددة ،اليرديدددة ومواردددف الشدد ار فدددي سدددلوك أع دددا لجدددان

المشددتريات ،وتنبلددأ أهميددة البحددث فددي اندده يسدداعد اعدارات الجامةيددة فددي ا يتيددار الصددحي
المشتريات ويةبي صورة عن السلوك المهني المحترف الذي ييتدر

ع ددا لجددان

إن تمارسده لجدان المشدتريات عندد الميدام

بةمليددة الشد ار وينبدده إلدى أهميددة الشد ار وتدداليرع علددى عمليددات المن مددة ا يددرى ،وحددددت يليددات جامةددة ب ددداد

مجتمةددا للدراسددة وجددرى ايتيددار  ) 66يليددة يةيندده للبحددث ،ورددد اعتمددد البحددث اسددتمارتي اسددتبيان ل ددر

جمد

البيانات ا ولى موجهه الدى الةمددا ومةداوني الةمددا ورؤسدا ا رسدام المسدنولين عدن ايتيدار أع دا لجدان
المشتريات ورد بلغ عددهم  ) 36فردا  ،واللانيدة

دمت أع دا لجدان المشدتريات وبلدغ عدددهم  )77فدردا ،

واسددتيدم فددي البحددث مجموعددة مددن ا سدداليب اعحصددانية المحوسددبه بن ددام  spssلمةالجددة وتحليددل البيانددات ،

وبنددا اً علددى ريدداس مت ي درات البحددث وتشييصددها وايتبددار فر دديات البحددث  ،توصددل البحددث إلددى مجموعددة مددن
ا ستنتاجات يان مدن أبرزهدا هنداك الدر للةوامدل البينيدة ،التن يميدة ،ا جتماعيدة ،اليرديدة) ومواردف الشد ار فدي

سددلوك لجددان المشددتريات ورددد تياوتددت هددذع الةوامددل فيمددا بينهددا مددن حيددث درجددة ا هميددة ورددد احتلددت الةوامددل
التن يمية المرتبة ا ولى في التالير ،وردد جدرى و د مجموعدة مدن التوصديات بندا اً علدى مدا توصدل إليده هدذا

البحث من استنتاجات

املصطهحاخ انرئُسُح نهثحث /سلوك المشتري الصناعي  -مريز الش ار
موارف الش ار

 -لجان المشتريات-

.

*البحث مستل عن رسالة ماجستير
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املقذمح :

أن للش د ار أهميددة يبيددرة فددي جمي د المن مددات إذ ينبددوي علددى نتددان ايجابيددة أو سددلبية ت هددر علددى وار د

المن مات من يالل تاليرع في ببيةة ا عمال الالحمة مما يتبلب ا هتمام اليبير وتدوفير متبلبدات انجدازع علدى
ميتلدددف الصدددةد  ،ومدددن الجددددير بالدددذير أن الن دددرة إلدددى الشددد ار ردددد تبدددورت إلدددى عمليدددة مةمددددة لصدددن المدددرار

وا تصا ت التي تحدث وتتيرر بمرور الورت والتي تت من الةديد من المشاريين فيها والةالرات م الشدريات
والمؤسسات  ،ولذلك فان مهمة الش ار وسلوك المشتري يشمل أيلر من أفةال بسيبة تتملل بانجاز البلدب مدن
ربل المجهزين ،ولةل المستوى المهم فدي انجداز هدذع المهمدة يدرتبب بالسدلوك المهندي المحتدرف) الموجده نحدو

تحميددأ حاجددات ور بددات المن مددة فددي مددا ييددا السددل واليدددمات التددي تسددد الددنما الحاصددل جد ار عملياتهددا
وأنشبتها الميتلية في الورت المناسب والميان المناسب وا سةار والشروب المناسبة ا يرى ،ومن هندا تتجلدى
الميانة المرمورة في دراسة سلوك المشتري الصناعي بوصديه بدايورة التسدويأ الصدناعي ،إذا يةتمدد التسدويأ
الصناعي الناج  ،على مةرفة وفهم الزبانن الذين توجه إليهم الجهود التسدويمية ،وسدلويهم فدي اتيداذ المد اررات

الشرانية ،وأ دف الدى ذلدك أن تدوفر المةلومدات اليافيدة والدريمدة عدن المشدتري الصدناعي يةدد مدن بدين الريدانز
ا ساسددية عدارة التسددويأ وانبالردداً مددن أهميددة هددذا المو ددول بالنسددبة للتسددويأ الصددناعي ويددذلك للمشددتري

الصناعي نيسه ،أيتا البحث بهذا المو ول ب ية الوروف على أهم المرتيزات والمياهيم المتةلمة بده  ،عبدر
دراسة سلوك المشتري الصناعي متملال بلجان المشتريات في بة

يليات جامةة ب داد ،ويمد البحدث الحدالي

في أرب مباحث  ،تناول المبحث ا ول اعبار المنهجي للبحث والذي ت دمن عر داً لمنهجيدة البحدث واشدتمل

على مشيلة البحث وأهميته وأهدافه وميبب البحث الير ي وفر يات البحث ومنهجه وحدودع ومجتم وعيندة
البحث وأساليب جمد البياندات والمةلومدات وا سداليب اعحصدانية المسدتيدمة ،وتنداول المبحدث اللداني اعبدار

الن دددري لدراسدددة سدددلوك المشدددتري الصدددناعي  ،واشدددتمل علدددى لاللدددة جواندددب ،ت دددمن ا ول سدددلوك المشدددتري

الصناعي  ،في حين ت من الجانب اللاني مريدز الشد ار  ،أمدا الجاندب اللالدث فمدد ت دمن الةوامدل المدؤلرة فدي
سلوك المشتري الصناعي ،ويصا المبحث اللالث لةر

عملية التحليل ،ورد اشتمل على جانبين ،تناول ا ول عر

عملية تحليل البيانات والنتدان التدي تمي دت عدن
النتان وتحليلها وتيسيرها علدى مسدتوى اليليدات

المبحولددة  ،فددي حددين تندداول اللدداني ايتبددار فر دديات البحددث للورددوف علددى مدددى ربولهددا أو رف ددها ،وتندداول

المبحث الراب وا يير عر اً لالستنتاجات والتوصيات والممترحات التي تيدم هذا الجانب .
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ً
أوال  :مشكهح انثحث

املثحث األول  /اإلطار املنهجٍ نهثحث

للش ار أهمية يبيرة في المن مات إذ ينبوي على نتان ايجابية أو سلبية ت هر علدى وارد المن مدات وان

فهمدده لدديس عمليددة سددهلة بددل هددي فددي ايددة ا هميددة والدرددة ن الشد ار الصددناعي فددي ال الددب يددؤدى باسدداليب

وبرانأ فريدة ويةتمد مجموعة من ا شياا ومن النادر لشيا واحد مزاولته حيث يشارك أشياا عدة فدي
عمليددة الش د ار الصددناعي يبلددأ علدديهم لجنددة المشددتريات ون د ار لمحدوديددة ا هتمددام بتيةيددل دورهددم فددي عمليددة

الش د ار فددي الةديددد مددن المن مددات وا رتبدداك الددذي يحدددث فددي عمليددة ايتيددارهم نواعدددادهم وتدددريبهم ف ددال عددن

محدودية اعدراك لوار ومهام الةمل هذع تتبلور مشيلة البحث المتاصلة في وار سلوك لجدان المشدتريات فدي

اليليددات بوصدديها تملددل احددد أن دوال الزبددانن الصددناعيين فددي سددوأ اععمددال وتتجسددد المشدديلة مددن يددالل إلددارة
ا سنلة اآلتية:

 -6ييدددف تن دددر اعدارات الجامةيدددة إلدددى أع دددا لجدددان المشدددتريات وييدددف تجدددري عمليدددة ايتيدددارهم ومددداهي

اليصانا التي تةتمد عند ا يتيار ؟

 -2هل يةي أع ا لجان المشتريات ا دوار التي يجب إن يموم بها المشتري الصناعي؟
 -3مددا هددو مسددتوى تددالير الةوامددل البينيددة والتن يميددة وا جتماعيددة واليرديددة وموارددف الشد ار فددي سددلوك لجددان
المشتريات ؟

ثانُا  :أهذاف انثحث

يهدف البحث إلى جملة من ا مور وهي:

 -6تحديد ببيةة ايتيار أع ا لجان المشتريات في اليليات المن وية تحت جامةة ب داد وا سدس والمةدايير
المستيدمة في عملية ا يتيار .

 -2تحديد الدور الذي تلةبه لجان المشتريات في يليات جامةة ب داد في توفير مستلزمات الةمليدة التةليميدة
بالمياس إلى م امين عملية الش ار .

 -3بيان مدى تالير الةوامل البينية والةوامل التن يمية والةوامل ا جتماعية والةوامدل اليرديدة ومواردف الشد ار
في سلوك لجان المشتريات .

ً
ثانثا  :أهمُح انثحث

تتجسد أهمية البحث بما ياتي :

 -6يسهم البحث فدي إعبدا صدورة عدن السدلوك الشدراني المحتدرف المهندي ) الدذي ييتدر
المن مات بشيل عام سوا يانت من مات هادفة إلى الرب أم من مات يدمة عامة .

أن يمدارس فدي

 - 2يسدداعد اعدارة بشدديل عددام واعدارة الجامةيددة بشدديل يدداا علددى ايتيددار أع ددا لجددان المشددتريات التددي
ت دددبل بتدددوفير المسدددتلزمات الميتليدددة ذات الةالردددة بتنييدددذ بدددرام اليليدددات الةلميدددة والتةليميدددة وعلدددى وفدددأ
اليصانا والمةايير المةتمدة والشانةة أياديميا لدى المن مات ا يرى .
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 -3ينبدده المددانمين علددى الش د ار فددي اليليددات المبحولددة إلددى

ددرورة مراجةددة وفحددا عمليددات الشد ار والتمييددز

النوعي ب ية تحميأ المياسب في عمليات الش ار سوا في السةر والجودة والشروب ا يرى .

 -4يةبي فهماً أف ل ليل المانمين على عملية الش ار واعدارات الجامةية لل دروف الذاتيدة والمو دوعية التدي
تسهم في بلورة عملية الش ار بما يحمأ صيمات ش ار با هداف المرسومة لها .

راتعا :املخطط انفرضٍ نهثحث

و م امين مشيلة البحث وأهدافها والذي يو

ُبني الميبب الير ي للبحث في
الرنيسة والةالرات التاليرية فيما بينها ويما مو

في الشيل . ) 1

أو يحدد المت يرات

يتمحور الميبب الير ي حول مت يرين أساسين هما ،المت ير المستمل وهو الةوامل المؤلرع على المشتري

الصناعي والذي يتيون من عدد من ا بةاد اليرعية وهي الةوامل البينية والةوامل التن يمية والةوامل
ا جتماعية والةوامل اليردية وموارف الش ار ) والمت ير التاب هو

المشتري الصناعي ) ،ويو

ا تجاع الواحد عالرات التالير بين ابةاد المت ير المستمل والمت ير المةتمد .

انًشتري انصُاػً

السهم ذو

الةوامل البينية

يركس انشراء

انؼٕايم انتُظًٍٍت

ػًهٍت اتخار
قرار انشراء

الةوامل ا جتماعية

ج

التكنولوجية
السياسية

السعر

المكان

الةوامل اليردية
موارف الش ار

عالرة التالير

الشيل ) 1
الميبب الير ي للبحث
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خامسا  :فرضُاخ انثحث

تنمسم فر يات البحث على لاللة محاور أساسية وهي:

توجد فرورات ذات د لة مةنوية بين المبحولين بالنسبة لليصانا التي يجب إن

 -6الير ية ا ولى :

تتوفر في أع ا لجان المشتريات تةزى للةوامل الديمو رافية سنوات اليدمة والمؤهل الةلمي واللمب الةلمي

والةنوان الو ييي ).

يوجد وعي لدى أع دا لجدان المشدتريات بدا دوار التدي يجدب إن يمدوم بهدا المشدتري

 -2الير ية اللانية :
الصناعي .

 -3الير ددية اللاللددة :هندداك تددالير للةوامددل البينيددة والةوامددل التن يميددة والةوامددل ا جتماعيددة والةوامددل اليرديددة
وموارف الش ار في سلوك لجان المشتريات .

ً
سادسا  :حذود انثحث

 -6الحدود الميانية  :أجري البحث في عينة من يليات جامةة ب داد .

 -2الحد ود الزمنية  :تتملل بمدة إعداد البحث الميداني في اليليات عينة البحث  ،والتي امتدت مابين / 64
 2763 / 6ول اية . 2763 / 67 / 28

 . 3الحدود البشرية :أ .الةمدا ومةاونيهم ورؤسا ا رسام .
ب.أع ا لجان المشتريات في اليليات المبحولة .

ساتعا :جمتمع وعُنته

تملل مجتم البحث بمستويين

 المستوى ا ول  :يليات جامةة ب داد والتي يبلغ عددها  )25يلية  ،وجرى ايتيار  ) 66يلية يةينه للبحث
وبنسبة

 )%66من مجمول يليات جامةة ب داد واليليات الميتارة هي المانون واععالم والل ات والتربية

الريا ية والهندسة والةلوم والةلوم بنات وتربية أبن الهيلم واعدارة وا رتصاد واآلداب والتربية ابن رشد

والصيدلة والةلوم السياسية والةلوم اعسالمية والهندسة يوارزمي وتربية بنات) ،ورد أعتمد أسلوب الةينة
الةشوانية في ا يتيار .
 المستوى اللاني :

م المستوى اللاني على مجتمةين هما :

 .6الةمدا ومةاونيهم ورؤسا ا رسام ممدن تمد علدى عداتمهم مسدؤولية ايتيدار أع دا لجدان المشدتريات

في اليليات المبحولة ورد تم شملهم جميةا

بوار د

من اليليات المبحولة  ،ورد بلغ عدد ا ستمارات الموزعة لألفراد

 )36اسددتمارة فددي حددين يددان عدددد ا سددتمارات المسددترجةة بوار د

 )33اسددتمارة أي بنسددبة اسددتجابة

 (%92على مستوى اليليات المبحولة بشيل عام ويانت جميةها صالحة للتحليل .

 .2أع ا لجان المشدتريات فدي اليليدات المبحولدة  ،وردد تدم ايدذهم جميةدا
عدد ا ستمارات الموزعة بوار

أي بنسبة استجابة

دمن اليليدات المبحولدة اذ بلدغ

 )77استمارة في حين يان عدد ا ستمارات المسدترجةة بوارد

 )63اسدتمارة

 (%97على مستوى اليليات المبحولة بشيل عام ويانت جميةها صالحة للتحليل.
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ثامنا  :أدواخ انثحث

شيلت استمارة ا ستبيان المصدر ا ساس الذي اعتمدته الباحلة في الحصول على المةلومات المتةلمة

بالجانب الةملي  ،و م البحث استبانتين ا ولى موجهه لإلدارة الةليا في اليليات المبحولة الةميد ومةاونو

الةميد ورؤسا

ا رسام) واللانية

ع ا

لجان المشتريات في اليليات المبحولة وصممت مة م فمرات

ا ستبانتين على المماييس الجاهزة في البحوث والدراسات ا جنبية والةربية المريبة من مو ول البحث ،والتي

عدلت بة

الشي بما يتناسب ومتبلبات البحث والجدول  ) 6و

 )2يو

ترييبة يل أستبانة على وفأ

مت يراتها الرنيسة واليرعية والمماييس المةتمدة ،يما تمت صيا ة فمرات ا ستبانه على وفأ ممياس Likert

) اليماسي ا بةاد  ،الذي يةد من أيلر ا ساليب المستيدمة يونه يتسم بالسهولة والدرة في الورت نيسه ،

إذ تحصل بموجبه أعلى اعجابات على يمس درجات  ،بينما تحصل بموجبه أوبا اعجابات على درجة واحدة .
جدول  )6ترييبة ا ستبانة ا ولى ومت يراتها ومصادر رياسها
ت

المحاور

المت يرات الرنيسة

عدد

تسلسل اليمرة

مصدر الممياس

اليمرات
أو

المت ير الديمو رافي
يصددددددددانا أع ددددددددا

لانياً

لجان المشتريات

الجدددنس ،الةمدددر ،عددددد سدددنوات اليدمدددة ،المؤهدددل الةلمدددي،

اللمب الةلمي ،عنوان الو ييي

إعداد الباحلة

6

عية النيس ،النزاهة ،المةرفدة ،الدذيا  ،اعصد ا  ،المهدارات
التحليليدددة ،التييدددف ،المددددرات الرياديدددة المبدددادرة ،التجسددديد،

اعرنددددال ،الملددددابرة ،المرونددددة ،التسددددوية ،مهددددارات اليريددددأ،

الشمري )2775 ،
91

الةالرات اعنسانية ،التييير ا يجابي ،ا ستد ل
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سموك املشرتي الصناعي حبث تطبيقي عمى جلان املشرتيات
يف بعض كميات جامعة بغداد
جدول  )2ترييبة ا ستبانة اللانية ومت يراتها ومصادر رياسها
ت

المحاور

أو

مةلومددددددددددددددددات

المت يرات الرنيسة

عدد اليمرات

تسلسددددددددددددددددل

مصدر الممياس

اليمرة
الجددددنس  ،الةمددددر  ،التحصدددديل الدراسددددي ،
تةرييية

الحالي

.2ارامة عالرات م المجهز .
.3تحليل الميمة.

لانياً

المشدددددددددددددددددتري

لاللاً

موارف الش ار

رابةا

الةوامددددددددددددددددددددل

التن يمية

المدددددؤلرة فددددددي

ا جتماعية

الصناعي

5

عدددد سددنوات اليدمددة  ،المنصددب الددو ييي
 .6تمييم وايتيار المجهز .

ادوار

إعداد الباحلة

 .4تحليل الصن او الش ار .
.5التياو .

المجمول
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سموك املشرتي الصناعي حبث تطبيقي عمى جلان املشرتيات
يف بعض كميات جامعة بغداد
يما أجرت الباحلة الةديد من ا يتبارات على ا ستبانتين الموزعتين على يل عينة ويا تي :


ايتبارات على ا ستبانة  )6الموزعة على الةمدا  ،مةاونو الةميد ورؤسا ا رسام ) وتت من:

 -1انصذق  :يةد الصدأ من الشروب ال رورية والالزمة لبنا ا يتبارات والمماييس والصددأ يددل علدى مددى

رياس اليمرات لل اهرة المراد رياسها ،وان أف ل بريمدة لميداس الصددأ هدو الصددأ ال داهري الدذي هدو عدر

فمرات الممياس على مجموعة من اليبد ار للحيدم علدى صدالحيتها  ،وردد تحمدأ صددأ المميداس اهريداً مدن يدالل
عر

اليمرات على مجموعة من اليب ار ومن عدة ايتصاصات للتحييم وفي

ربل السادة المحيمين تم إعادة صيا ة بة

و المالح ات والممترحات الممدمدة مدن

اليمدرات ولدم يدتم حدذف أو إ دافة إي فمدرة ،وياندت نسدبة ا تيداأ لليبد ار

على فمرات الممياس لالستبانة الياصة بالةمدا أيلر من  ) %97وهي نسبة عالية .

 -2انثثاخ  :وهو ا تساأ في نتان الممياس إذ يةبي النتان نيسدها بةدد تببيمده مدرتين فدي زمندين ميتليدين
على اعفراد نيسهم ،وتم حساب اللبات ببريمتين:

أ  .اللبددات ببريمددة التجزنددة النصدديية  :تمددوم فيددرة التجزنددة النصدديية علددى أسدداس رسددمة فمدرات المميدداس علددى
نصدديين متجانسددين ول ددر

حسدداب اللبددات علددى وفددأ هددذع البريمددة تددم اسددتيدام جميد اسددتمارات أفد ارد الةينددة

والبددالغ عددددها  )33اسددتمارة وتددم تمسدديم فم درات المميدداس البددالغ عددددها  )69فمددرة إلددى نصدديين ي ددم ا ول
اليمرات الزوجية وي م اللاني اليمرات اليردية  ،وتم استيراج مةامل ارتباب بيرسون بين درجدات النصديين فبلدغ
 )7.65وباستيدام مةادلة سبيرمان براون التصحيحية بلغ مةامل اللبدات بهدذع البريمدة  )7.75وهدو مةامدل

لبات عال.

ب -مةامددل أليددا ) لالتسدداأ الدددايلي  :أن مةامددل أليددا يزودنددا بتمدددير جيددد فددي ا لددب الموارددف وتةتمددد هددذع
البريمة على اتساأ أدا اليرد من فمرة إلى أيرى و ستيراج اللبات على وفأ هذع البريمة تم اسدتيدام جميد

اسددتمارات البحددث البددالغ عددددها  )33اسددتمارة ،لددم اسددتيدمت مةادلددة أليددا) ورددد بلددغ مةامددل لبددات المميدداس
 )7.78ويةد الممياس متسماً دايلياً ،ن هذع المةادلة تةيس مدى اتساأ اليمرات دايلياً.



ايتبارات على ا ستبانة  )2والموزعة على اع ا لجان المشتريات وتت من :

 -1انصذق  :يةد الصدأ من الشروب ال رورية والالزمة لبنا ا يتبارات والمماييس والصددأ يددل علدى مددى
رياس اليمرات لل اهرة المراد رياسها ،وان أف ل بريمة لمياس الصدأ هدو الصددأ ال داهري والدذي هدو عدر

فمرات الممياس على مجموعة من اليب ار للحيم على صالحيتها ،ورد تحمأ صدأ المميداس اهريداً مدن يدالل
عر

اليمرات على مجموعة من اليب ار ومن عدة ايتصاصدات للتحيديم  ،وفدي

الممدمة من ربل السادة المحيمين تم إعادة صيا ة بة

نسبة ا تياأ لليب ار على فمرات الممياس ستبانة ا ع ا

دو المالح دات والممترحدات

اليمدرات ولدم يدتم حدذف أو إ دافة إيدة فمدرة  ،وياندت

 )%97وهي نسبة عالية.

-2انثثاخ  :وهو ا تساأ في نتان الممياس إذ يةبي النتدان نيسدها بةدد تببيمده مدرتين فدي زمندين ميتليدين
على اعفراد نيسهم ،وتم حساب اللبات ببريمتين:
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سموك املشرتي الصناعي حبث تطبيقي عمى جلان املشرتيات
يف بعض كميات جامعة بغداد
أ -انثثاخ تطرَقح انتجزئح اننصفُح  :تموم فيدرة التجزندة النصديية علدى أسداس رسدمة فمدرات المميداس إلدى

نصدديين متجانسددين ول ددر

حسدداب اللبددات علددى وفددأ هددذع البريمددة تددم اسددتيدام جميد اسددتمارات أفدراد الةينددة

والبددالغ عددددها  )63اسددتمارة وتددم تمسدديم فمدرات المميدداس البددالغ عددددها  )49فمددرة علددى نصدديين ي ددم ا ول
اليمرات الزوجية وي م اللاني اليمرات اليردية  ،وتم استيراج مةامل ارتباب بيرسون بين درجدات النصديين فبلدغ
 )7.62وباستيدام مةادلة سبيرمان براون التصحيحية بلغ مةامل اللبدات بهدذع البريمدة  )7.77وهدو مةامدل

لبات عالي .

ب -معامم ( أنفا ) نالتساق انذاخهٍ :أن مةامل أليا يزودنا بتمدير جيد في ا لب الموارف وتةتمد هذع
البريمة على اتساأ أدا اليرد من فمرة إلى أيرى و ستيراج اللبات على وفأ هذع البريمة تم استيدام جمي

استمارات البحث البالغ عددها  )63استمارة ،لم استيدمت مةادلة أليا) ورد بلغ مةامل لبات الممياس
 )7.83ويةد الممياس متسماً دايلياً ،ن هذع المةادلة تةيس مدى اتساأ اليمرات دايلياً.

ً
تاسعا  :انىسائم واألسانُة املستخذمح

اعتمد البحث الحالي على أساليب ميتلية في جم البيانات ل ر

تحميأ أهدافه ومنها المس

الميتبي من اجل أ نا الجانب الن ري للبحث  ،فمد أجرت الباحلة مس عما هو متاح من المصادر الةربية

وا جنبية التي تناولت مو ول البحث من يتب ،وأبروحات ،وبحوث ،ودراسات ،ومما ت) ،ف ال عن اعتماد
عدد من الممابالت الشيصية م بة

ا ع ا من عينة البحث وبمستويات ميتلية وايتصاصات متنوعة

يما جرى استيدام وتو يف عدد من ا ساليب والوسانل اعحصانية ل ر

وصف البيانات وتحليلها من الوسب

الحسابي وا نحراف المةياري ومةامل ا يتالف وا همية النسبية وايتبار مرب ياي سيوير وا يتبار التاني

لةينة واحدة والتحليل الةاملي وايتبار . )KMO and Bartlett’s

املثحث انثانٍ  /اإلطار اننظرٌ نهثحث

أوال  :سهىك املشرتٌ انصناعٍ

 -1مفهىو سهىك املشرتٌ انصناعٍ :بددا ا هتمدام بدراسدة سدلوك المشدتري الصدناعي فدي السدبةينات مدن
المرن الما ي وتحديدا عندما ردمت نماذج متبورة رامت على أسداس دراسدة سدلوك المشدتري الصدناعي حيدث

رام الةديدد مدن اليتداب والبداحلين بوصديه مدن وجهدات ن در ميتليدة وحداولوا بندا نمداذج شداملة ت دم الجواندب

الييزيولوجيده لإلفدراد المشداريين فددي رد اررات الشد ار والةمليددات التدي تحددث بيدنهم والةوامددل المدؤلرة فدي سددلويهم

) ، ) Tina & Manaberi ,2005:1وعند البحث في ا دبيات المتوافر لوح بروز نموذجين فدي ايدة مدن
ا هميدة أعبدت ميداهيم وانبباعدات حدول سدلوك المشدتري الصدناعي وهمدا نمدوذج Webster &Wind ,

) )1972و نمدوذج ) ) Sheth,1973إذ أصدب يالهمدا الحجدر ا سداس للةديدد مدن الدراسدات وا بحداث التدي

ردمت بةد ذلك.
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سموك املشرتي الصناعي حبث تطبيقي عمى جلان املشرتيات
يف بعض كميات جامعة بغداد
ويمين تةريف المشتري الصناعي بشيل عام " بانه يل اعفراد والمؤسسات التي رد تشتري السدل تامدة
الصن أو نصف مصنةة والمواد اليام بهدف استيدامها في إنتداج سدل جديددة أو مدن اجدل إعدادة اسدتيدامها

فدددي أدا أنشدددبة وفةاليدددات أيدددرى أومدددن اجدددل إعدددادة بيةهدددا لتحميدددأ اعربددداح لدددبة

المشدددترين الصدددناعيين

المتيصصددين فددي إعددادة البيد " عبيدددات ،) 95: 6992 ،ويمد المشددتري الصددناعي فددي أربد فنددات أساسدديه

تشترك في الةديد مدن الصديات ألةامده لةمليده الشد ار علدى الدر م مدن تندول وايدتالف أهدداف نواعمدال يدل منهدا
وهي :المنتجون والحيومات والمؤسسات والوسدبا ) .)McDonald et al, 2011:239أمدا سدلوك المشدتري
الصناعي تحديدا فيةرف بحسب )) Zikmuund & Amico, 2000 :211على انه "مجموعة أنشبة تياذ

ررار من ربل المشترين الصناعيين والتي تةود إلى ش ار المنتجات".

وذيدر  ) Buvik,2001: 1أن سدلوك المشدتري الصدناعي هدو" المةرفدة عدن الةوامدل أو الشدروب التدي

وعرفَده
تؤلر على دواف الش ار والبحث عن المةلومات ورد اررات الشد ار وييدف يتيدذ مريدز الشد ار ر ارراتده" ِّ .

 ) Osmonbekov et al .،2002 : 2بانده "سلسدلة مةمددة مدن اعحدداث التدي تسدم بتحديدد الحاجدة إلدى
المواد واليدمات من يالل المواصيات التمنيدة وتميديم وايتيدار المجهدزين المحتملدين للوصدول إلدى ردرار الشد ار

النهدداني .وأشددار إليدده ) ) Brough and Fattahi ,2006:11باندده "عمليدده مةمدددة تت ددمن اتيدداذ رد اررات
واتصا ت على بول الورت بين ا ع ا وعالرات بين الشريات ا يرى والمؤسسات .

وعرفه  ) Kerin et al. , 2007:128على انه "عملية صن المرار الذي تمدوم بده المن مدات والدذي

تموم من يالله بتحديد احتياجاتها من السدل واليددمات لدم تمدوم بةمليدة تن ديم ا نشدبة التدي يدتم بندا عليهدا
التمييم وا يتيار من بين البدانل الميتلية والمبروحة من ربل الموردين " .وأن فهدم سدلوك المشدتري الصدناعي
يتبلب فهم أهدافه إذ أنها تتمحور حول الحصدول علدى ا ربداح وتييدي

التيداليف وممابلده احتيداج المدو يين

وممابله ا لتزامات المانونية وا جتماعية سويدان وحداد  ،)678 :2779،ف ال عن تبوير المريز التنافسي،
أدارع وتبوير الةالرة م المجهزين  ،والحصول على الجودة المبلوبة وتمليل ا ستلمار فدي الميدزون Hutt

 ، )& Speh, 2010:38ولمدة ادوار ومهدام يتولهدا المشدتري الصدناعي يلهدا أو بةد

منهدا بحسدب ببيةدة

النشاب الذي يمارسه والن ام الذي ينشب فيه ومن ا دوار التي يموم بها هي ), (Havalder , 2010 : 45

):) Bingham & Gomes ,2001: 26

أ .تمييم وايتيار المجهز :يموم المشتري الصناعي بايتيار المجهز المناسدب بةدد الميدام بتميديم وتحليدل شدامل
له وعلى وفأ احتياجات المن مة ). ( Knight ,2010:33

ب .إرامة عالرات م المجهز  :يجب على المن مة المشترية تنمية وتبدوير الةالردات مد المجهدزين باعتبدار
إن الةالرددات البيبددة م د المجهددزين تميددن المن مددة مددن الحصددول علددى الم دواد والسددل مددن المجهددزين باف ددل

ا سدةار والشدروب يمددا إن الةالردات الجيددة تدددف المدوردين إلدى تمددديم أف دل اليددمات للمن مددة وردد تمتدد تلددك

اليدددمات إلددى أيلددر مددن تجهيددز المن مددة با صددناف المبلوبددة ولددذلك تمد علددى لجددان المشددتريات فددي المن مددة
مسؤولية يلأ أف ل الةالرات م المجهزين وعليها أن تميم هذع الةالرات على وفأ الميداهيم التدي تسدهم فدي

تحميأ ا هداف التي تسةى لها بييا ة موسى وحسين . )24 :2777،
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سموك املشرتي الصناعي حبث تطبيقي عمى جلان املشرتيات
يف بعض كميات جامعة بغداد
ج .تحليددل الميمددة  :هددو دراسددة منتددوج مددا مد يددل عناصددرع لتحديددد برانددأ أنتاجدده بارددل يليددة ممينددة ،تحسددين
نوعيته أو صنةه من مادع أف ل .)Blythe & Zimmerman,2005:26

د.

تحليل الصن او الش ار  :إن هذا التحليل هو جز من و يية المشدتري الصدناعي والدذي يمدوم فيده بتمريدر فيمدا إذا

يصن المنت دايل المن مة أو إن يشترى من مصدر يارجي .)Kulkarni & Jenamani ,2008:3

ه .التيدداو  :هددو أسددلوب عيصددال ا فيددار ومحاولددة يددل مددن المشددتري والبددان ربددول البلبددات والوصددول إلددى
اتيدداأ نهدداني يحمددأ المنيةددة للبددرفين وممددا شددك فيدده إن المشددتريات الصددناعية تت ددمن فم درات ميليدده جدددا

ويتبلب تجهيزها باستمرار وشروب الةمد الياصة ببي هذع المنتجات تيون بويلة ويؤدي ذلك إلى الديول في
منارشات وتياو ات تايذ ورت وجهد من ربل المشتري والبان ) . (Pride & Ferrell, 2000:232

 -2اننظرَاخ اخلاصح تسهىك املشرتٌ انصناعٍ

برحت بة

الن ريات أفيا ار في محاولة لتيسير بة

جوانب سلوك الش ار الصناعي ومنها :

أ -ن ريدده الميدداس – المياف داة  :تشددير هددذع الن ريددة الددى أن المشددترين يددتم دفةهددم بواسددبة المياف د ت
الدايلية أو الميافات التي تةبى نيسهم ملل مشداعر ا رتندال أو اعشدبال  ،والميافد ت اليارجيدة ملدل الراتدب

والترريدة ومةندى هدذع الن ريدة إن المشدتري يمدوم بانجداز مهدام متةدددة نده يةدرف بانده سدوف يحصدل بالممابددل
على ميافنه مةينه ).) Tanner ,1999: 3

ب -ن رية ايتيار السلوك  :تنا هذع الن رية على ان المشتري الصدناعي يمدر يدالل عمليده ا يتيدار
بمجموعه من اليبوات للوصول إلى المد اررات التدي تتةلدأ بييييده الميدام بالشد ار

وهدذع اليبدوات هدي تحديدد

المورف  ،تمييم ا رتباب الشيصي  ،تمييم بدانل ومتبلبات الةمل  ،ايتيار إستراتيجيه للسلوك)
. (Wilson, 2000 : 3

ج -ن ريدده الدددور :تشددير هددذع الن ريددة الددى ان الندداس يتصددرفون

ددمن مجموعددة مددن المةددايير أو تورةددات

اآليرين وهذا نات من الدور الذي يتم و ةهم فيه فيي المن مات يموم بةملية الش ار مجموعه من ا شياا
يتشاريون في اتياذ ررار الشد ار

على فهدم ييدف يتياعدل هدؤ

يبلدأ علديهم مريدز الشد ار أو وحددع صدن المدرار وان ن ريده الددور تسداعدنا

المشداريين نهدا تةبدي وصديا دريمدا للددور الدذي يمدوم بده يدل واحدد فمدنهم مدن

ييون مبادر في الشد ار أوردد ييدون مدؤلر أو صدان ردرار ،أو مشدتري أو مراردب  ،وهدذع الن ريدة تشدرح الةالردة

بين دور اليرد والحلول أو الم اررات التي يمدمها عتمام الش ار حيدث تيتلدف رد ارراتهم بحسدب الددور الدذي يحتلده
يل واحد منهم ). ) Tollner et al. ,2011:4

د -ن ريه محددات الش ار  :هدي ن ريدة عامدة نوعدا مدا حيدث تسداعد فدي جمد الن ريدات السدابمة لتةبدي
وصيا لسلوك المشتري الصناعي النات عن التاليرات المندمجة ربةة عوامل هي البينية ،السدوأ ،التن يميدة

واليردية ) . ) Dwyer & Tanner,2006 :97
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ثانُا :مفهىو مركز انشراء

هناك فيرة ممبولة بشيل عام في دراسة سلوك الش ار

الصناعي ميادها يتيذ المشتري

الصناعي المن مة) في ال الب ر ارراته الشرانية اعتمادا على مجموعة من اعفراد الذين يةملون مةا نجاز

و يية الش ار بشيل فاعل  ،)Mc Quiston & Dickson,2: 1991ويبلأ على هو
في عملية صن ررار الش ار في المن مة اسم "مريز الش ار " وأول

اعفراد المشاريين

هور لهذا المصبل

يان من ربل

) )Robinson,1967:101ورد ايتليت آ ار اليتَّاب والباحلين حول تحديد ميهوم مريز الش ار  ،حيث عرف
) )Kotler, 2000:196مريز الش ار بانه جمي ا فراد والجماعات الذين يشاريون في عملية اتياذ الم اررات
الشرانية ،والذين يشتريون ببة

ا هداف المشترية ويذلك الميابر التي تنجم عن تلك الم اررات

وأشار  ( Pride& Ferrel،2003: 232إلى مريز الش ار " بانه مجموعة من ا فراد دايل المن مة يمومون
باتياذ المرارات الشرانية ويمومون با دوار اآلتية :المستيدمون ،المؤلرون ،المشترون ،الممررون ،المراربون

" .وعدع

 ) Wood ,2005: 4نمبه رنيسة للتياعل بين المن مة وبينتها من يالل شبية من اعفراد

المتيصصين والمشاريين في ررار الش ار للمن مة  ،وان الوصف السابأ ينببأ على المن مات التي يشيل

فيها الشرا نشابا أساسيا نجاز إعمالها وتحميأ أهدافها في حين ي لب على المن مات ا يرى يالمن مات
ير الهادفة للرب أو المن مات اليدمية يالمؤسسات التةليمية والةلمية وا جتماعية هور ترييبات و ييية

تمارس نشاب الش ار يبلأ عليها لجان المشتريات وهي تةبر عن مريز الش ار لينها
مستملة في هيايل المن مات

وت م أفراد ذوي يلييات متنوعة

) ، )Glynn& Woodside,2012:87ويلةب مريز الش ار

ت هر يوحدات

تستبدل بين حين وأيرى

,

دو ار محوريا في نجاح المهام الشرانية

لمن مات اععمال ) ( Jarvi & Munnukka ,2009:2ويستيدم بشيل واس لتةزيز ا هداف اآلتية :
)Sternquist & Wang , 2010 :2

 -6توفير نباأ واس من اليبرة في عملية صن المرار.

 -2الميام بةملية صن المرار للةمليات ذات الباب التمني.
 -3ليي

مستوى ال

ب الشيصي التي تحدث البا بين المشتري والبان .

و بددد إن يتددوفر فددي ع ددو مريددز الشد ار مجموعدده مددن اليصددانا والمهددارات الذاتيددة التددي تسدداعدع فددي

التةامالت اليومية مد مجهدزي المن مدة اليدارجيين ف دالً عدن التةامدل مد المجدا ت الو يييدة الميتليدة دايدل
المن مة ومن ابرز تلدك المهدارات واليصدانا الذاتيدة هدي :عيدة الدنيس ،النزاهدة ،المةرفدة ،الدذيا  ،اعصد ا ،

المهارات التحليلية ،التييف ،المدرات الريادي ،المبادرة ،التجسيد ،اعرنال ،الملدابرة ،المروندة ،التسدوية ،مهدارات

اليريأ ،الةالرات اعنسانية ،التييير ا يجابي ،ا ستد ل الشمري , (75: 2775 ،
عميلي وآيرون.)43 : 2779 ،
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ثانثا :انعىامم املؤثرج يف سهىك املشرتٌ انصناعٍ

يتالر سدلوك المشدتري الصدناعي بدارب مجدامي مدن الةوامدل وهدي )Kotler & ) Nurmi ,2012:15

): )Bayle ,2003:22 )Armstrong , 2009 :362

 -6الةوامدل البيندة  Environmental Factors :عدادة مدا تيدون الةوامدل البينيدة يدارج سديبرة

المشتري الصناعي ورد تير علية وباً ميتلية يمين أن تؤلر فدي تدوفير نواتاحدة المشدتريات مدن السدل
واليدمات أو في تحديد ريم ورموز التةامل التدي ترشددد وتوجده الةالرددات بدين المن مددات المشتريددة والمجهدزة ،
ملدل المدوانين وا ن مدة الرسدمية )،)Laios & Moschuris,2001, 3وت دم الةوامدل البينيدة مجموعده مدن

المؤلرات وهي ا رتصادية ،التينولوجية ،السياسية والتشريةية ،التنافسدية ،اللمافيدة وسديتم شدرح يدل مدؤلر

بإيجاز ويا تي :

أ  -ا رتصدددددادية  :تدددددؤلر المدددددوى ا رتصدددددادية فدددددي المدددددوة الشدددددرانية للمن مدددددة وفدددددي ر بتهدددددا بالشددددد ار
) ، ) Hutt&Speh,2010:72فالتملبددات ا رتصددادية مددن رواج ويسدداد والت ي درات المصدداحبة لألس دواأ تددؤلر
بشيل يبير فدي عمليدات الشد ار ومدن لدم علدى المشدتري ،البدان ،تحديدد ا سدةار ،اليميدات التدي يميدن توفيرهدا
،ورت التجهيز وعلى شروب التةارد ).( Meehan & Wright ,2011:2

ب-

التينولوجيدة :إن للتمددم التينولدوجي ألدرع اليبيدر فدي عمليدة اتيداذ المد اررات الشدرانية الرشديدة للمن مددة

وذلك من يالل تينولوجيدا المةلومدات ودورهدا فدي سدرعة الوصدول إلدى المةلومدات ال درورية لمتيدذي المد اررات

بالورت المناسب والشيل المالنم ). )Kotler and Armstrong, 2011:173

ج -السياسددية والتشددريةية  :ت هددر التدداليرات السياسددية والتشددريةية علددى سددلوك المشددتري الصددناعي مددن
يالل ا تياريات والمةاهدات ومجموعة الموانين والتشريةات المتداولة في المجتم  ،والتي تيدر

نيسدها علدى

المن مات الصناعية وتحدد أعمالها ملل ريود التجارة الدولية  ،والتوجهدات الحيوميدة نحدو ا عمدال والنشدابات

ا جتماعية ،والتمويل الحيومي لبة

برام التنمية .) Bingham & Gomes ,2001 :47

د -التنافسية  :يتالر سلوك المشتري الصناعي بالتبورات التنافسية والناتجة عن زيادة عدد المنافسدين فدي
السوأ والتبور التينولوجي الحاصل حيدث تحداول جميد المن مدات الحصدول علدى المدوارد الالزمدة عمالهدا
مدن البينددة وربمددا يانددت تلددك المحاولددة تت ددمن الشد ار  ،لدذا فددإن "أهددم ر ددية مةاصددرة تواجدده مة ددم المن مددات
الصددناعية تحميددأ الميددزة التنافسددية فددي ا عمددال عددن بريددأ مشددترياتها إذ لددو تددم الترييددز علددى تحميددأ أهددداف

الش د ار  ،فددان المن مددة سددتوفر

.)47: 2775

ددمنياً الميددزة التنافسددية التددي تمينهددا مددن التيددوأ علددى منافسدديها الش دمري ،

ه -اللمافية  :تةد اللمافة احد الةوامل البينية المؤلرة في سلوك المشتري الصناعي وهذا التالير يحدث
من يالل تالير لمافة المن مة على الةاملين فيها حيث تملك يل من مه لمافتها الياصة بها وعادع ماتيون
مبنية على أساس ريم إدارتها الةليا ويذلك يتالر سلوك المشتري الصناعي باللمافات الميتلية للمن مات
التي تتةامل مةها المن مة المشترية وعليها التييف م اللمافات يافة .)Winer&Dhar,2011:144
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 -2الةوامل التن يميةOrganizational Factors :

إن مصدبل الةوامدل التن يميدة يشدير

إلددى تصددميم المحتددوى التن يمددي لو ييددة الشد ار وييييددة تدداليرع فددي ردرار الحصددول علددى المشددتريات مددن المدواد

واليدددمات المبلوبددة

)  ( Peter and Donnelly,2007:58وت ددم هددذع الةوامددل أهددداف الش د ار ،

سياسات الش ار  ،واعج ار ات ،والهييل التن يمي وا ن مة .

 -3الةوامددل ا جتماعيددة  Interpersonal/ Social Factors :مة ددم هددذع الةوامددل تتةلددأ

بالةالرات والتياعل بين أع ا مريز الش ار وهذا التياعل يؤدي إلى سلوك ش ار فريد في يل من مدة مشدترية
 (Webster and Wind, 1996 : 2وب يدة فهدم التياعدل بدين ا فدراد دايدل مريدز شد ار  ،مدن المهدم مةرفدة

ييف تؤلر الةوامل المرتببة بالةالرات بين اليرد واآليرين على سلوك المن مة المشترية وتتملدل هدذع الةالردات
بصديه أساسدديه بتلددك التددي تنشددا بددين ا ع ددا الددذين ييوندون مريددز الشد ار اذ يتمتد يددل مددنهم بسددلبة مةيندده
،ومريز مةين ولديه اهتمامات مةينده ،وشدةور مةدين نحدو ا ع دا اآليدرين ورددرع مةينده علدى اعرندال أبدو

جمةه . ) 676 :6999،
-4

الةوامل اليردية Individual Factors:

يتالر المرارالشراني للمن مة

بالةوامل اليردية

لألع ا حيث إن ليل مشارك في عملية الش ار دوافةه وادراياته وتي يالته الشيصية وهي تتالر بةمر

المشارك وتةليمه ومنصبه الو ييي وشيصيتة ومواريه اتجاع ألميابرع ).)Kotler ,2000:199

ف ال عن الةوامل المدذيورة انيدا يتدالر سدلوك المشدتري الصدناعي بمواردف الشد ار التدي يواجههدا وي هدر هدذا

التدالير علدى مريدز الشد ار والمشدارية فيده وهدذا مدا أشدارت إليده دراسدة ) ،)Lewin , &Donthu , 2005:1

وعادة يتةر

المشتري الصناعي للالث موارف للش ار هي:

أ -الش ار للمهمدة الجديددة  : New taskهدذا الموردف يواجهده المشدتري الصدناعي عنددما يصددر أمدر

شد ار سددل أو يددمات ول مددرة ف البداً مدا تيددون المشدتريات فددي ددل هدذا المورددف عاليدة اليلددف والميددابرة،
وبذلك فإنها تتبلب مشارية ايبر عدد ممين من ذوي اليبرات الينية عند اتياذ ردرار الشد ار  .يمدا تتبلدب جمد

مةلومدات يليدرة وتيصديلية ،لدذا فدان ردرار الشد ار ردد يسدت رأ مددة بويلدة فدي دل هدذا الموردف &( Kotler
). Keller,2012:208

ب -أعادع الش ار المباشدر  : Straight Rebuyتتةر

المن مة المشترية لمورف الشد ار المباشدر

عندما تةيد إصددار البلدب نيسده بشديل متيدرر وعلدى أسدس روتينيدة  ،وتحتداج المن مدة المشدترية لمةلومدات
رليلة بشان ررار الش ار  ،وعادة تحصل على مشترياتها من نيس المجهزين الذين تةاملدت مةهدم سدابماً :11

. ( Goncalves & Vaqure, 2006

المةدل  : ModifiedRebuyيملل حالة الش ار التي تموم بها المن مات الصدناعية
ج-إعادة الش ار
ّ
والتي سبأ وان رامت بها ولين م إج ار ت يرات وتةدديالت علدى هدذع الصديمة فيمدا يتةلدأ بدالمجهزين  ،يميدة
البلددددددددددددددب  ،نددددددددددددددول السددددددددددددددلةة المبلوبددددددددددددددة وت يددددددددددددددر أسددددددددددددددةار الشدددددددددددددد ار وشددددددددددددددروب التسددددددددددددددديد

). ) Dwyer & Tanner,2006 :4
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املثحث انثانث  /اإلطار انعمهٍ نهثحث

أوال :عرض اننتائج وحتهُهها وتفسريها عهً مستىي انكهُاخ املثحىثح

 -6عددر

وتيسدديرها نتددان إجابددات الةمدددا ،مةاونيهم ورؤسددا ا رسددام) وبحسددب فمدرات يصددانا أع ددا

لجان المشتريات:

لمةرفة اتجاهات إ جابات ليل فمرة فدي اسدتبانه الةمددا ،مةاونيهم ورؤسدا ا رسدام) والتدي تيدا يصدانا

لجان المشتريات تم استيدام النسب والتي اررات وا وساب الحسابية وا نحرافدات المةياريدة ،وبل دت ريمدة الوسدب
الحسابي لليصانا  )4.26وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي والبالغ  )3وهذا يةني ان إجابات الةينة في
هددذا المت يددر متجدده نحددو ا تيدداأ وا تيدداأ التددام ،وبددانحراف مةيدداري  ،)7.36أمددا نتددان اليم درات فمددب فهددي

مو حة بالجدول : )3

الجدول  )3يبين وصف عام ليمرات يصانا لجان المشتريات
انفقراث
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

انٕضطططططظ االَحراف
انحطابً انًؼٍاري
1.1

1.1

ٌُبغً إٌ ٌكٌٕ يٕظف انشراء را ضًؼت حطُت ٔضجم اٌجابً .

1.11

1.11

ٌتطهب يٍ يٕظف انشراء يؼرفّ ػهًٍت تجارٌت ٔاقتصادٌت .

1.11

1.11

1.11
ٌتصف يٕظف انشراء بانقذرة ػهى تحذٌذ يحٍظ يٕقف انشراء ٔيتغٍراتّ انرئٍطت.
ٌُبغً نًٕظف انشراء انتصرف بطرائق أخالقٍّ بانتفكٍر ٔانتؼايم ضٕاء يغ زيالئّ أٔ انًجٓسٌٍ1.11 .
انرغبت فً اإلصغاء نًقترحاث اإلدارة ٔانًجٓسٌٍ أضاضا يٓى نًًارضت انًٕظف إػًانطّ فطً نجُطّ 1.11
انًشترٌاث.
1.11
ٌحتاج انًٕظف يٓاراث تحهٍهٍت ٔتفكٍر يُطقً كأضاش نًًارضت إػًانّ فً نجُّ انًشترٌاث.
1.11
ضرػّ انتغٍر انتكُٕنٕجً تتطهب إٌ ًٌتهك يٕظف انشراء درجّ ػانٍت يٍ انتكٍف.
1.11
ٌؼًم يٕظف انشراء ػهى تحقٍق يردٔداث اٌجابٍت ػُذ انقٍاو بؼًهٍاث انشراء.
1.11
قابهٍّ ػانٍّ فً اتخار قراراث تؼتًذ ػهى ضؼّ األفق كانبحث ػٍ انًٕردٌٍ أٔ يٕاد بذٌهت .
1.11
يقذرِ يٕظف انشراء تجطٍذ صٕرة انًُظًت ٔإٌصال انًؼهٕياث إنى انًجٓس.
ضرٔرة أٌ ٌكٌٕ يٕظف انشراء قادرا ػهى اضتًانّ اَخرٌٍ َحِٕ يٍ خالل تأثٍرِ فٍٓى ٔإضًاع 1.11
صٕتّ.
ٌقغ ػهى ػاتق يٕظف انشراء يؼرفّ انًطتهسياث انتً تحتاجٓا انكهٍت ٔيٕاصفاتٓا انفٍُت أنؼايّ 1.11 .
1.11
ٌتصف يٕظف انشراء بقذرتّ ػهى تحقٍق أْذاف انشراء بطرائق ػذِ دٌٔ تؼذٌم فٍٓا.
ٌتًٍس يٕظف انشراء بقذرتّ ػهى انتٕصم إنى حهٕل ترضً كافّ اإلطراف فً انصفقاث انصؼبت1.11 .
ٌُبغً أٌ ٌتحهى يٕظف انشراء بًٍساث انؼًم أنفرقً كانتؼأٌ ٔتطٍٓم أداء اَخرٌٍ داخم انفرٌق 1.11 .
1.11
البذ إٌ ًٌتهك يٕظف انشراء قذرِ تأضٍص ػالقاث طٌٕهت األيذ يغ انًجٓسٌٍ.
يٍ انضرٔري إٌ ًٌتهك يٕظف انشراء إدراكا اٌجابٍا نًٍ حٕنّ ٔتبًُ تٕجٓاث شخصٍت اٌجابٍطت 1.11
نتطٌٕر حهٕل اٌجابٍت نًشاكم انشراء .
1.11
ٌطتذل ػهى يٕظف انشراء يٍ خالل انًٓاو انضرٔرٌت انتً ٌؤدٌٓا فً انكهٍت.

1.11
1.11
1.11

ضرٔرة إٌ ٌتًتغ يٕظف انشراء بقٕة يقأيّ نإلغراءاث انًادٌت.
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من يالل الجدول  )3ي هر :
 .6اتجهددت إجابددات ا ف دراد ليمددرة

ددرورة أن يتمت د مو ددف الش د ار بمددوة مماوم دة لإل د ار ات الماديددة) نحددو

ا تياأ وا تيداأ التدام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )5.7وهدي ايبدر مدن ريمدة الوسدب

الير ي.

 .2اتجهددت إ جابددات بالنسددبة ليمددرة ينب ددي إن ييددون مو ددف الش د ار ذو سددمةة حسددنة وسددجل ايجددابي) نحددو
ا تياأ وا تياأ التدام وهدذا ماأيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )4.97وهدي ايبدر مدن ريمدة الوسدب

الير ي.

 .3اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة يتبلب من مو دف الشد ار مةرفده علميده تجاريده وارتصداديه) نحدو ا تيداأ
وا تياأ التام وهذا ماأيدع الوسب الحسابي والذي بل ت ريمته  )4.37وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .4اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة يتصف مو ف الش ار بالمدرة علدى تحديدد محديب موردف الشد ار ومت يراتده
الرنيسة) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسب الحسابي والذي بل دت ريمتده  )3.85وهدي ايبدر مدن

ريمة الوسب الير ي.

 .5اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة ينب ي لمو ف الش ار التصرف ببرانأ أيالرية بالتييير والتةامل سدوا مد
زمالنه أو المجهزين) نحو ا تياأ وا تيداأ التدام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده )4.52

وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .6اتجهددت إ جابددات بالنسددبة ليمددرة الر بددة فددي اعصد ا لممترحددات اعدارة والمجهددزين أساسددا مهددم لممارسدده
المو ف إعماله في لجنه المشتريات) نحو ا تياأ وا تيداأ التدام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت

ريمته  )4.36وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .7اتجهت إ جابات بالنسبة ليمدرة يحتداج المو دف مهدا ارت تحليلدة وتيييدر منبمدي ياسداس لممارسدة إعمالده
في لجنه المشتريات) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده )3.96

وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .8اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة سرعة الت ير التينولوجي تتبلب إن يمتلك مو دف الشد ار درجدة عاليدة مدن
التييف) نحو ا تياأ وا تياأ التدام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )4.7وهدي ايبدر مدن

ريمة الوسب الير ي.

 .9اتجهدت إ جابددات بالنسدبة ليمددرة يةمدل مو ددف الشد ار علدى تحميددأ مدردودات ايجابيدده عندد الميددام بةمليددات
الش ار ) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )4.24وهدي ايبدر مدن

ريمة الوسب الير ي.

 .67اتجهددت إ جابددات بالنسددبة ليمددرة رابليدة عالي دة فددي اتيدداذ ر د اررات تةتمددد علددى سددةة ا فددأ يالبحددث عددن
الموردين أو مواد بديله) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسب الحسابي والذي بل دت ريمتده )4.42

وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.
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 .66اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة ممدرة مو ف الش ار على تجسيد صورة المن مة نوايصال المةلومدات إلدى
المجهز) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسب الحسابي والذي بل دت ريمتده  )4.73وهدي ايبدر مدن

ريمة الوسب الير ي.

 .62اتجهت إ جابات بالنسبة ليمدرة

درورة أن ييدون مو دف الشد ار رداد ار علدى اسدتماله اآليدرين نحدوع مدن

يالل تاليرع فيهم نواسمال صوته) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده
 )3.97وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .63اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة يم على عاتأ مو ف الش ار مةرفه المستلزمات التدي تحتاجهدا اليليدة
ومواصددياتها الينيددة ألةامدده) نحددو ا تيدداأ وا تيدداأ التددام وهددذا مددا أيدددع الوسددب الحسددابي والددذي بل ددت ريمتدده
 )4.45وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .64اتجهت إ جابات بالنسدبة ليمدرة يتصدف مو دف الشد ار بمدرتده علدى تحميدأ أهدداف الشد ار ببراندأ عددع
دون تةديل فيها) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )3.94وهدي
ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .65اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة يتميز مو ف الش ار بمدرته على التوصل إلى حلول تر ي يافه اعبراف
في الصيمات الصةبة) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا ما أيدع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده )3.96

وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .66اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة ينب ي أن يتحلى مو دف الشد ار بميدزات الةمدل أليرردي يالتةداون وتسدهيل
أدا اآليددرين دايددل اليريددأ) نحددو ا تيدداأ وا تيدداأ التددام وهددذا مددا أيدددع الوسددب الحسددابي والددذي بل ددت ريمتدده
 )4.42وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .67اتجهددت إ جابددات بالنسددبة ليمددرة

بددد إن يمتلددك مو ددف الشد ار ردددرع تاسدديس عالرددات بويلددة ا مددد مد

المجهزين) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهدذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )3.37وهدي ايبدر

من ريمة الوسب الير ي.

 .68اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة من ال روري إن يمتلدك مو دف الشد ار إدراك ايجدابي لمدن حولده وتبندي
توجهات شيصديه ايجابيده لتبدوير حلدول ايجابيده لمشدايل الشد ار ) نحدو ا تيداأ وا تيداأ التدام وهدذا مدا أيددع

الوسب الحسابي والذي بل ت ريمته  )4.26وهي ايبر من ريمة الوسب الير ي.

 .69اتجهت إ جابات بالنسبة ليمرة يستدل على مو ف الش ار من يالل المهام ال رورية التدي يؤديهدا فدي
اليلية) نحو ا تياأ وا تياأ التام وهذا مدا أيددع الوسدب الحسدابي والدذي بل دت ريمتده  )4.26وهدي ايبدر مدن

ريمة الوسب الير ي.
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 -2عر

وتيسير نتان ا ستبانه اللانية والياصة باع ا لجان المشتريات

لمةرفددة اتجاهددات إجابددات ليددل محددور مددن محدداور الدراسددة تددم اسددتيدام اعحصددا الوصدديي وسدديتم اسددتيراج
الوسب الحسابي وا نحراف المةياري ومةامل ا يدتالف والنسدبة المتجده حسدب الوسدب الحسدابي وسديتم عدر

النتان على المحاور والجدول  )4يبين ذلك:

الجدول  )4يبين نتان محاور ا ستبانة لألع ا لجان المشتريات
الوسب

الحسابي

ا نحراف
المةياري

ا همية

النسبية

ترتيب ا همية
النسبية

اتجاع ا همية
النسبية

مةامل ا يتالف

ادوار المشتري الصناعي

3.92

0.54

78.4

اللاني

ا تياأ

13.78

موارف الش ار

3.82

0. 43

76.4

اللالث

ا تياأ

11.26

الةوامل البينية

3.67

0.49

73.4

اليامس

ا تياأ

13.35

الةوامل التن يمية

4.00

0.45

80.0

ا ول

ا تياأ

11.25

الةوامل ا جتماعية

3.64

0.43

72.8

السادس

ا تياأ

11.81

الةوامل اليردية

3.68

0.57

73.6

الراب

ا تياأ

15.49

من يالل الجدول  )4نالح ان الةوامل التن يمية التي هي

من محور الةوامل المؤلرة في المشدتري

الصناعي حصلت على اعلى وسب حسابي إذ بلغ  )4.77وباعلى أهميدة نسدبية إذ بل دت  )%87.7وباتجداع
ا تيداأ وهددذا يدددل علددى إن الةوامددل التن يميددة هددو أهددم محددور ويليدده مددن حيددث ا هميددة محددور ادوار المشددتري

الصناعي بوسب حسابي  )3.92وباهمية نسبية  )%78.4ونحدو ا تيداأ ،وفدي المرتبدة اللاللدة جدا محدور

موارف الش ار بوسب  )3.82وباهمية نسبية  )%76.4متجده نحدو ا تيداأ ،أمدا المرتبدة الرابةدة فياندت مدن
نصيب الةوامل اليردية

من محدور الةوامدل المدؤلرة فدي المشدتري الصدناعي بوسدب حسدابي  )3.68وباهميدة

نسدبية  )%73.6متجدده نحدو ا تيدداأ ،وفدي المرتبددة اليامسددة فياندت مددن نصديب البينددة الةامدة

ددمن محددور

الةوامدددل المدددؤلرة علدددى المشدددتري الصدددناعي بوسدددب حسدددابي  )3.67وباهميدددة نسدددبية  )%73.4متجددده نحدددو
ا تياأ ،إما المرتبة السادسة فيانت من نصيب الةوامل ا جتماعية

من محور الةوامل المدؤلرة فدي المشدتري

الصددناعي بوسددب حسددابي  )3.64وباهميددة نسددبية  )%72.8متجدده نحددو ا تيدداأ ،ومددن يددالل ردديم مةامددل

ا يتالف والتي تبين إي من المحاور يان أفراد الةينة أيلر تجانساً في إجاباتهم حيث ا رل مةامل ايتالف هو

ا يلر تجانساً فنالح بان الةوامل التن يمية جا ت بالمرتبة ا ولى من حيث التجانس إذ بلغ مةامل ا يدتالف

له  )66.25وتليها موارف الش ار وبمةامدل ايدتالف  )66.26وتليهدا الةوامدل ا جتماعيدة وبمةامدل ايدتالف
 )66.86أمددا فددي المرتبددة الرابةددة فددي تجددانس اعجابددات يانددت مددن نصدديب البينددة الةامددة وبمةامددل ايددتالف
 ،)63.35وفددي المرتبددة اليامسددة فجددا محددور ادوار المشددتري الصددناعي وبمةامددل ايددتالف  )63.78أمددا

المرتبة السادسة في تجانس اعجابات فيانت من نصيب اليردية وبمةامل ايتالف .)65.49
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ثانُا  :اختثار فرضُاخ انثحث

أوال :الختثاااار انفرضاااُح األوىل :والمانلدددة

توجدددد فروردددات ذات د لدددة مةنويدددة بدددين المبحدددولين بالنسدددبة

لليصددانا التددي يجددب إن تتددوفر فددي أع ددا لجددان المشددتريات) تةددزى للةوامددل الديم رافيددة سددنوات اليدمددة

والمؤهل الةلمي واللمب الةلمي والةنوان الو ييي)  ،ولتحميأ هذع الير ية سنستيدم ايتبار مرب ياي سديوير
وذلدك نده لددينا مت يددرين يدل مت يدر يحتدوي علددى عددة مسدتويات ،وهدذع الير ددية سنسدتيدم بياندات ا سددتبانة
الياصة بالةمدا ومةاونيهم ورؤسا ا رسام  ،ويانت النتان يما يلي :

 .1اجابات أ فراد المبحولين بحسب سنوات اليدمة يما مو حة بالجدول (:)5

الجدول ( )5إجابات أ فراد المبحولين بحسب سنوات اليدمة
Q
اتيأ

Total

محايد

اتيأ

اتيأ

12

4

7

1

0

تماما
0

اتيأ تماما

Count

36.4%

12.1%

21.2%

3.0%

.0%

.0%

% of Total

13

0

13

0

0

0

Count

39.4%

.0%

39.4%

.0%

.0%

.0%

% of Total

8

1

6

1

0

0

Count

24.2%

3.0%

18.2%

3.0%

.0%

.0%

% of Total

33

5

26

2

0

0

Count

100.0%

15.2%

78.8%

6.1%

.0%

.0%

% of Total

يو

سنوات اليدمة

10-20

21- 30

31-40

Total

الجدول  )6ايتبار مرب ياي سيوير على اساس اجابات افراد الةينه حسب سنوات اليدمة
الجدول  )6ايتبار مرب ياي سيوير بحسب سنوات اليدمة
ريمة مرب ياي المحسوبة

7.46

درجة

ريمة مرب ياي الجدولية مستوى د لة

الحرية

)7.75

4

9.49

الد لة

توجد فرورات

ي هر من يالل الجدول  )6أن ريمة مرب ياي المحسوبة بل ت  )7.46وهي اص ر من ريمتها الجدوليدة

عنددد مسددتوى د لددة  )7.75ودرجددة حريددة  )4والبال ددة  )9.49وهددذا يةنددي عدددم وجددود فرورددات ذات د لددة
مةنويدة بحسددب سددنوات اليدمددة عفدراد عينددة البحددث اعدارات الجامةيددة فدي اليليددات ) بالنسددبة لليصددانا التددي

يجب إن تتوفر في أع ا لجان المشتريات .
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يف بعض كميات جامعة بغداد
 .2إجابات أ فراد المبحولين بحسب المؤهل الةلمي ويما مو حة بالجدول (. )7
الجدول ( )7إجابات أ فراد المبحولين بحسب المؤهل الةلمي
Q
Total
2
6.1%
31
93.9%
33
100.0%

يو

اتفق تًايا
1

اتفق

يحاٌذ

الاتفق

1

0

0

الاتفق تًايا
0

3.0%

3.0%

.0%

.0%

.0%

4

25

2

0

0

12.1%

75.8%

6.1%

.0%

.0%

5
15.2%

26
78.8%

2
6.1%

0
.0%

0
.0%

Count
% of Total
Count
% of Total

ياجطتٍر

انًؤْم_انؼهًً

دكتٕراِ
Total

Count
% of Total

الجدول  )8ايتبار مرب ياي سيوير على اساس اجابات افراد الةينه بحسب المؤهل_الةلمي .
الجدول  )8نتان ايتبار مرب ياي سيوير بحسب المؤهل الةلمي

ريمة مرب ياي المحسوبة

درجة الحرية

ريمة مرب ياي الجدولية

2.76

2

5.99

الد لة

مستوى د لة )7.75

توجد فرورات

ي هر من يالل الجدول  )8أن ريمة مرب ياي المحسوبة بل ت  )2.76وهي اص ر من ريمتها

الجدولية عند مستوى د لة  )7.75ودرجة حرية  )2والبال ة  )5.99وهذا يةني عدم وجود فرورات ذات

د لة بحسب المؤهل الةلمي عفراد عينة البحث اعدارات الجامةية في اليليات ) بالنسبة لليصانا التي يجب

إن تتوفر في أع ا لجان المشتريات.

 .3إجابات أ فراد المبحولين حسب اللمب الةلمي ويما مو حة بالجدول (. )9

الجدول ( )9إجابات أ فراد المبحولين حسب اللمب الةلمي
Q

Total
7
21.2%
14

اتفق تًايا
1
3.0%
3

اتفق

يحاٌذ

ال اتفق

5
15.2%
11

1
3.0%
0

0
.0%
0

الاتفق تًايا
0
.0%
0

42.4%

9.1%

33.3%

.0%

.0%

.0%

12
36.4%
33
100.0%

1
3.0%
5
15.2%

10
30.3%
26
78.8%

1
3.0%
2
6.1%

0
.0%
0
.0%

0
.0%
0
.0%

ويو

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

يذرش

انهقب_انؼهًً

اضتار
يطاػذ
اضتار
Total

الجدول  )67ايتبار مرب ياي سيوير على اساس اجابات افراد الةينه حسب اللمب الةلمي
الجدول  )67نتان ايتبار مرب ياي سيوير حسب اللمب الةلمي

ريمة مرب ياي المحسوبة
2.55

درجة

ريمة مرب ياي الجدولية

الحرية

مستوى د لة )7.75

4

9.49
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ي هر من يالل الجدول  )67أن ريمة مرب ياي المحسوبة بل ت  )2.55وهي اص ر من ريمتها
الجدولية عند مستوى د لة  )7.75ودرجة حرية  )4والبال ة  )9.49وهذا يةني عدم وجود فرورات ذات

د لة مةنوية بحسب اللمب الةلمي عفراد عينة البحث اعدارات الجامةية في اليليات ) بالنسبة لليصانا التي

يجب إن تتوفر في أع ا لجان المشتريات .

 .4إجابات أ فراد المبحولين بحسب الةنوان الو ييي ويما مو حة بالجدول ()99
الجدول ( )99إجابات أ فراد المبحولين بحسب الةنوان الو ييي
Q
اتفق

Total

الاتفق

0

0

الاتفق
تًايا
0

يحاٌذ

.0%

.0%
0

5

اتفق تًايا
0

5

15.2%

.0%

15.2%

.0%

17

5

10

2

0

51.5%

15.2%

30.3%

6.1%

.0%

.0%

11

0

11

0

0

0

33.3%

.0%

33.3%

.0%

.0%

.0%

33
100.0%

5

26

2

0

0

15.2%

78.8%

6.1%

.0%

.0%

ويو

رئٍص
قطى

Count
% of
Total
Count
% of
Total
Count
% of
Total
Count
% of
Total

انؼُٕاٌ
انٕظٍفً

يؼأٌ
ػًٍذ
ػًٍذ

Total

الجدول  )62ايتبار مرب ياي سيوير على اساس اجابات افراد الةينه بحسب الةنوان الو ييي

الجدول  )62نتان ايتبار مرب ياي سيوير بحسب الةنوان الو ييي
ريمة مرب ياي المحسوبة

درجة الحرية

8.36

4

ريمة مرب ياي الجدولية مستوى

الد لة

د لة )7.75
9.49

توجد فرورات

ي هر من يالل الجدول  )62أن ريمة مرب ياي المحسوبة بل ت  )8.36وهي اص ر من ريمتها الجدولية

عند مستوى د لة  )7.75ودرجة حرية  )4والبال ة  )9.49وهذا يةني عدم وجود فرورات ذات د لة

مةنوية بحسب الةنوان الو ييي عفراد عينة البحث اعدارات الجامةية في اليليات ) بالنسبة لليصانا التي

يجب إن تتوفر في أع ا لجان المشتريات.
ً
ثانُا :الختثار انفرضُح انثانُح  :والمانلة يوجدد وعدي لددى أع دا لجدان المشدتريات بدا دوار التدي يجدب
إن يمددوم بهددا المشددتري الصددناعي) سنسددتيدم فددي ايتبددار هددذع الير ددية ا يتبددار التدداني لةينددة واحدددة ومددن لددم

نمارن الوسب الحسابي م الوسب الير ي ،ويانت النتان
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الجدول  )63يبين ا يتبار التاني لةينة واحدة لمحور ادوار لجان المشتريات
الوسب الحسابي

ا نحراف المةياري

الميمددددددددددة التانيددددددددددة

الميمدددددددددة التانيدددددددددة

الوسب الير ي

الد لة

36.33

4.34

63.46

2.37

24

دال

وفي

المحسوبة

الجدولية

دو الجددول  )63بل دت الميمدة التانيدة المحسدوبة  )63.46وهدي ايبدر مدن ريمتهدا الجدوليدة

عند مستوى د لة  )7.76ودرجة حرية  )62والبال ة  )2.37وهذا يةندي هنداك فروردات ذات د لدة مةنويدة
بين إجابات أفراد الةينة والوسب الير ي عندد مسدتوى د لدة  ،)%6وردد بل دت ريمدة الوسدب الحسدابي لمحدور
ادوار لجان المشتريات  )36.33وهي ايبر من الوسب الير ي والبالغ  )24وهذا يةني بان الد لة لصال أفراد

الةينة أي أن هناك وعي من ربل أع ا لجان المشتريات با دوار التي يجب إن يموم بها المشتري الصناعي.

ً
ثانثااا :الختثااار انفرضااُح انثانثااح والمانلددة هندداك تددالير للةوامددل البينيددة والتن يميددة وا جتماعيددة واليرديددة)
وموارف الش ار في سلوك لجان المشتريات .

تم استيدام التحليل ألةاملي  ،ورد تم استيدام بريمة المريبات الرنيسية  ) Principal componentsربل

التدوير والبررة المتةامدة  )Varimaxبةد التدوير ،وللحيم على أهمية المت يرات دايل الةوامل تم استيدام التحميالت

نسب التشب ) ا يبر من  ،)7.35وألبتت النتان ربدول ودعدم الير دية حيدث هدر بانده هنداك تدالير للةوامدل ا ربةدة

وموارف الش ار على سلوك لجان المشتريات وردد احتلدت الةوامدل التن يميدة المرتبدة ا ولدى وبنسدبة تبداين لهدذع الةوامدل
 )%23.999بالنسبة أهمية تاليرها وجا بالمرتبة اللانية موارف الش ار وبنسبة تباين لهذع الةوامل  )%66.962لم

الةوامدددل ا جتماعيدددة وبنسدددبة تبددداين لهدددذع الةوامدددل  ،)%65.428لدددم الةوامدددل البينيدددة وبنسدددبة تبددداين لهدددذع الةوامدددل
 ،)%67.568وبالمرتبدددة ا ييدددرع الةوامدددل اليرديدددة وبنسدددبة تبددداين لهدددذع الةوامدددل  ، )%8.636والشددديل  )2يو ددد

المحاور حسب أهميتها با عتماد على نتان التحليل ألةاملي .

الشيل  ) 2تسلسل الةوامل المؤلرة في سلوك لجان المشتريات وعلى حسب أهميتها
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أ  -االستنتاااخ

املثحث انراتع  /االستنتاااخ وانتىصُاخ

 -6تتجه اعدارة في ايتيار أع ا ورنيس لجنة المشتريات نحو اليصانا المرتببة بالنزاهة بشيل تام أيلدر
من توجهها إلى اليصانا والمهارات ا يرى .

 -2لم تريز ا دارت الجامةية في ايتيار أع دا لجدان المشدتريات المدؤهلين علدى إرامدة عالردات مد المجهدز
وربمدا ييددون ذلدك بسددب التيدوف مددن تةزيدز الةالرددات مد المجهددزين

من مات ا عمال .

دمن إبددار اليدمدة الةامددة بالميداس إلددى

 -3تبين من يالل نتان البحث عدم وجود فدروأ مةنويدة بدين اعدارات الجامةيدة نحدو اليصدانا التدي يجدب
أن تتوفر باع ا لجان المشتريات تةزى للةوامل الديمو رافية سنوات اليدمة والمؤهل الةلمدي واللمدب الةلمدي

والةندوان الددو ييي ) ولةددل ذلددك يةددود يددون اعدارة الجامةيددة احترافيددة وملتزمددة بتةليمددات ايتيددار أع ددا لجددان
المشتريات.

 -4تةي لجان المشتريات ادوار المشتري الصدناعي بصدورة جيددع و سديما دوري تحليدل الميمدة وتميديم وايتيدار
المجهز حيث احتال ا همية ا يبر بالنسبة لبمية ا دوار وذلدك مدن يدالل مدا أ هرتده النتدان مدن سدةي اللجندة

الدانم في الحصول على المنت بارل ا سةار وأف ل ييا ة ممينه ،ويما أنها تموم بايتيدار المجهدز علدى وفدأ

أسس ومةايير لابتة.

 -5تبددرز الةوامددل التن يميددة وتحتددل ا هميددة ا يبددر فددي التددالير فددي سددلوك لجددان المشددتريات ويةددزى ذلددك لمددا
تلةبه الةوامل التن يميدة مدن دور فدي تصدميم المحتدوى التن يمدي لو ييدة الشد ار وتوجيده وتحديدد أدا مو دف

الشد ار والتمليددل مددن سددلويياته الشيصددية فددي عمليددات الشد ار ومددن لددم فهددي تددؤدي إلددى التدزام اللجنددة برسددمية

الش ار  ،وت انل فرا اعبدال من رنيس وأع ا لجان المشتريات .

 -6تحتل أهدداف الشد ار بدالجودة الةاليدة وا سدةار ا ردل دو ار بدار از فدي توجهدات لجدان المشدتريات ويداتي هدذا
بسددبب ي ددول لجددان المشددتريات إلددى المسددالة المانونيددة والتدددريأ الحيددومي ف ددال عددن إج د ار ات وتةليمددات

صارمة في هذا المجال .

 -7هناك تالير لتوجهات اعدارة الةليا في ر اررات لجان المشتريات مما رد يبةدها أحيانا عن اتياذ ر اررات حيوية .

 -8تتدالر رد اررات لجدان المشدتريات بالبيندة الدايليدة والتدي تتملدل بالةوامدل التن يميدة ومواردف الشد ار والةوامدل
ا جتماعية بممدار ايبر من تالرها بةوامل البينة اليارجية .

 -9تلةب موارف الش ار دو ار يبير بالتالير في سلوك لجدان المشدتريات ويةدد موردف الشد ار الجديدد هدو ا يلدر
أهميددة وتددالير ولةددل ذلددك يةددود لمددا يرافمدده مددن درجدده عاليددة مددن ال مددو

والميددابرة والتددي تزي دد الحاجددة إلددى

المةلومات وا تصا ت وا ستةانة بذوي اليبرة مما يجةل سلوك لجان المشتريات يتسم بالتةميد.

 -67يسود رأي الة و ذو اليبرة المهنية الةالية في الش ار على بمية ا ع ا بمدا فديهم رنديس اللجندة وهدذا
يةني عدم ارتباب السلبة الرسمية بموع التالير في ررار الش ار
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 -66تبين أن لالندماج وا نسجام بين ا ع دا تدالير يبيدر فدي سدلوك لجدان المشدتريات فيلمدا زاد ا نددماج
بين ا ع ا الر ذلك على سالسة عملية الش ار وعدم توريها .

 -62احتلدت اليبدرة والتةلدديم أعلدى أهميددة بالنسدبة للةوامددل اليرديدة وذلددك لمدا تلةبدده مدن دور فددي يسدب مزايددا
مهمة يتوفر الورت والجهدد وزيدادة منبميدة وعمالنيدة ردرار الشد ار بينمدا احتلدت الشيصدية ومدا مدرتبب بهدا مدن
دواف وعوابف ارل أهمية وذلك ن سلوك الش ار الصناعي هو سلوك عمالني رشيد

تتحيم بده الةوابدف أو

الدواف الشيصية لإلفراد .

 -63هناك تالير وا

للةوامل البينية في سلوك لجان المشتريات و سيما الةوامل السياسدية والمانونيدة حيدث

وجددد أن لجددان المشددتريات تددذعن للم دوانين التددي تصدددرها الحيومددة ولةددل ذلددك ي هددر مددن يددالل الت دزام لجددان

المشتريات بالمياببات التي تصدرها وزارة الصناعة والمةادن إلى اليليات نوالزامها بالش ار من شرياتها واليليدة
بدورها تنساأ لبلبها على أن تيون منتجاتها اريا من المنتجات المبروحة بالسوأ .

 -64أن بة

يليات الجامةة بورت مبادرة في مجدال دعدم لجندة المشدتريات تهددف إلدى تحميدأ رصدانة ايبدر

في عملياتها الشرانية با يا في مجا ت ايتيار أف ل الةرو

وا سةار وتشييل لجنة دعم ا سةار .

 -65ت هددر نتددان البحددث عدددم وجددود مددردودات ايجابيددة تددنةيس علددى رندديس وأع ددا لجددان المشددتريات عن دد
الميام باعمالهم في لجان المشتريات مما

ب -انتىصُاخ
.6

يلري عمل هذع اللجان ومسؤولياتها .

ددرورة عدددم إهمددال اليصددانا والمهددارات التددي تتصددل باعبدددال فددي لجددان المشدتريات وعدددم الترييددز علددى

يصانا محددة بذاتها يالنزاهة بهدف انجاز صيمات مالنمة للحاجات الحميمية لليليات .

 . 2يجب أن تتوفر لإلدارة الجامةية مةرفة سدابمة بداعفراد التدي تندوي ايتيدارهم و دمهم الدى لجدان المشدتريات
و سيما يبراتهم وررب تيصصاتهم من ا عمال التي سييليون بها .

 .3مددن ال ددروري جدددا أن ين ددوي رندديس وأع ددا لجددان المشددتريات فددي دورة تدريبيددة رصدديرة ربددل ممارسددة
مهامهم بمدة لتهينتهم وتةزيز جانب اللمة بمدراتهم ونزاهتهم .

 .4ينب ي علدى لجدان المشدتريات أن تيدرأ بدين شد ار السدل ذات الموصديات المةياريدة والتدي يدتم شد ارؤها فدي
و ارل ا سةار والمنتجات التي

تتسم بمواصيات رياسية و يةتبدر السدةر الموجده الحميمدي للشد ار بدل ردد

تؤيذ يصانا يالجودة واليدمات يةناصر حاسمة عند الش ار .
.5

دددرورة توليدددأ وتمويدددة الةالردددة مددد المجهدددزين ا ساسدددين يصوصدددا فدددي المدددواد والمنتجدددات ذات البلدددب

.6

ددرورة أن ييددون ييددار تشددييل لجنددة المشددتريات باليددات جديدددة يالجنددة اعسددناد ) داعمددة لجهددود لجددان

الروتيني والبلب المةدل لتمليل الجهد والورت واليلية ولتحميأ تةاون متبادل وهدف منسجم للبرفيين .
المشتريات و ير مشيية بادوارهم يي

يربك اللمة بين اللجنة واعدارة .

 .7علددى اعدارات الجامةيددة عدددم ايتدزال ردددرات ومبددادرات لجددان المشددتريات بلدوان وتةليمددات اعدارة وسياسددتها
بهدف بلوغ ا هداف الحميمية من عملية الش ار .
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 .8تةميددأ تددالير الةوامددل ا جتماعيددة واليرديددة فددي توجهددات لجددان المشددتريات بمددا يةددزز مددن ريمددة المشددتريات
وي يي الباب الحرفي في الش ار أو عدم اهمالة يونه يملل لروة مةرفية لليلية .

.9

رورة أن

تميد لجان المشتريات في اليليات بابر

تيمد مصداريتها في الش ار و تيون حيادية .

يمة مدن عمدادات اليليدات أو شديوا محدددع ليدي

 .67من المهم جدا أل ار عمل اللجان يالل وبةد انتها أعمالها من يالل و

ن ام لتيريم وتحييدز اللجدان

وذلدددك سيشدددجةهم علدددى أدا عملهدددم بايمدددل وجددده ويمدددنةهم مدددن ا نحدددراف ويبةددددهم عدددن التصدددرفات يدددر
أ يالرية يايتالس ا موال وهذا شان جدا في مجتمةنا الة راري .
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The Industrial Buyer Behavior
Abstract
This research deals with study and analyze the industrial buyer behavior and
identified its objectives by determine the nature of selection the members of the
purchases committees and determine the role of the purchases committees to
provide requirements of the educational and scientific process and knowledge
Impact of the factors ( environmental , organizational , social , and individual )
and positions of the purchase in the behavior of the members of the purchases
committees and starts the importance of research in it helps university
administrations in the correct choice for the members of the purchases
committees and gives a picture of professional conduct professional who is
supposed to be practiced by purchases committees when doing currency
purchase and alert to the importance of the purchase and its impact on the
operations of the other organization , Included research two samples first
included deans and assistants deans and department heads responsible for the
selection of members of procurement committees have been numbered (33 )
individuals , and the second involving the members of the purchases committees
and numbered ( 63 ) individuals , so it has been adopted Find my application
questionnaire for the purpose of data collection , and used in the research group
of statistical methods computerized system spss for processing and analysis of
data , Based on measuring the study variables , identifying them and testing the
research hypotheses , the research has come to a set of conclusions was the most
prominent of which are the impact of environmental factors , organizational ,
social , individual ) and Buying Situatios in behavior of the purchases committees
have varied among these factors in terms of the degree of importance
organizational factors has occupied the first rank in effect , The development of a
set of recommendations based on the findings of this research conclusions.

Keywords: the Industrial buyer behavior- the purchases Committees- buying
center- Buying Situations.
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