اثر سهىك املشرتي انصناػي يف قنىاخ انرىزيغ

حبث ذطثيقي يف انشركح انؼايح نهصناػاخ انكهرتائيح

م .سناء حسن حلو
معهد االدارة  /الرصافة

املسرخهص :

تناااوا الثحاار الاار ساالوي المنااترف الصااناال فاال نااوا التو ا  ،اذ ترك ا امتمااام مااذا الثحاار ال ا
نر حة من المستو ا االدار ة ،ومم المد رون االدار ون  .وتملل منكلة الثحر فل محاولاة دراساة وتحل اا
تاال ر ساالوي المنااترف الصااناال فاال نااوا التو ا وسااع الثحاار الا تحا اار يملااة ماان االماادا المعرف ااة
والتطث ا ااة ثاالسااتناد الا فريا ة رق سااة  .و ااد اسااتفدم االسااتثانة فاال يما الث انااا والمعلومااا المتعلااة
ثالثحر اذ تم تو عها ال ا ناة مكوناة مان  )03فارد مان ماد رف اال ساام ومسا ولل الناعل فال الناركة
العامة للصنااا الكهرثاق ة واليا معالية الث اناا اساتفدم العد اد مان االساال ل االحصااق ة ومال الوساط
الحساثل ،االنحرا المع ارف ،واالنحدار) و د افر االسال ل االحصاق ة ادد من النتاقج لعاا اثر ماا تملاا
ثويود اال اة تاال ر معنو اة لسالوي المناترف الصاناال فال ناوا التو ا  .وفال اطاار منا ناة النتااقج اكاد
الثحر التطث ال ال االمتمام ثسلوي المنترف الصناال والمتملا ل ايراءا الناراء ،واناوا المناتر ا
الصناا ة) لدورما فال تحا ار االداء الي اد ،كماا اههار الثحار صالة الموا ا اال ياث اة تيااا متن ارا ناوا
التو والمتمللة ثـ استرات ي ا نوا التو ) و انوا نوا التو ).
املصطططهتاخ انرئيسططيح نهثتططث /ساالوي النااراء المنهماال -ساالوي نااراء االاماااا -ساالوي النااراء
الصناال -نوا التو

 -المكان فل التسو ر.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 19
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املقذيح

تهتم االدارة العل ا ثنناط النراء وذلاي الناي ناكا يا ءا مهماا مان االساترات ي ة الكل اة للمنهماة و عاود
سثل ذلي لا ام المنهما ثنراء الكل ر من المواد والمكونا والمستل ما اليرور ة لالنتاج .
والمم ة الميه ن الفاري ن صثح النراء ي ة استرات ي ة واساس ة وفاصة ان المنهما تعما
تح ينوط النوا ة الي دة والو المناسل ،ومن ايا تال ا الكل وتحس ن اللاال ة واستثعاد المواد
واالي اء المع ثة والمفاللة للمواصلا المتلر ال ها فالمع ار الوح د لالفت ار ما ث ن الميه ن يودة
منتياتهم و درتهم ال تلث ة يداوا التسل م ثاالو ا المحددة .
لذلي تاوم منهما االاماا ثتطو ر اال ا منتركة طو لة االمد م ادد ل ا من الميه ن ليمان
الحصوا ال ما حتايوني من المواد والمستل ما .
وانطال ا من االمم ة انلة الذكر ياء مذا الثحر الذف هد للتعر ال الر سلوي المنترف الصناال فل
لوا النركة العامة للصنااا الكهرثاق ة .
نوا التو
؟ ) من فالا
انطلر الثحر من منكلة اساس ة ملادما ما الر سلوي المنترف الصناال فل نوا التو
التطث ر ال النركة العامة للصنااا الكهرثاق ة وتتيل امم ة الثحر فل المساممة المعرف ة فل حاا ادارة
التسو ر والمتمللة ثامم ة سلوي المنترف الصناال ،كما انها محاولة الستكنا الر سلوي المنترف
الصناال فل نوا التو وتطو ر تصور تسم ثالنمول ة اند االدارة العل ا فل النركة ثنان العال ة ث ن
سلوي المنترف الصناال و نوا التو .
اما االمدا التل سع الثحر ال ها ،فاد تحدد ثمعرفة الك ل ة التل تستفدم ف ها النركة ايراءا
النراء ،وتحل ا امتمام مدراء النركة ثمويو سلوي المنترف الصناال و نوا التو .
وانتما الثحر ال فري ة رق سة وااتمد االستثانة ثنكا رق س ايافة ال المااثال النفص ة فل
يم الث انا والمعلوما المتعلاة ثاليانل التطث ال ،اذ تيمن  )22فارة تنطل متن را الثحر ،وتم
تو عها ال ا نة ثلن  )03نفصا من مدراء اال سام وروساء النعل  .وثن ة الوصوا ال النتاقج
المريوة استفدم العد د من االسال ل االحصاق ة المناسثة ،و د افر ادد من النتاقج لعا اثر ما تملا
ثويود اال ة تال ر معنوف يع لة لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو .
كما غلث ال اراء ا نة الثحر صلة الموا اال ياث ة ف ما فص متن را سلوي المنترف الصناال
مما عنل االدراي المتاارل لهذا المتن را
ومتن را نوا التو
وثناءا ال ما تادم فاد تم تنط ة مويو الثحر اثر ارثعة مثاحر ومل
 المثحر االوا  /منهي ة الثحر وثعض الدراسا الساثاة
 المثحر اللانل  /اليانل النهرف
 المثحر اللالر  /اليانل العملل
 المثحر الراث  /االستنتايا والتوص ا
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املثتث االول  /ينهديح انثتث وتؼط انذراساخ انساتقح

ً
أوال  -:يشكهح انثتث
عد النراء نناطا يرور ا ليم منهما االاماا المنهما الهادفة للرثح وغ ر الهادفة ال
الرثح )الن السل التل حسن نراء موادما االول ة تعد نص مثااة ،وت لر طث عة العمل ا من
نراء ،وتصن  ،وث ) فل السلوي النراقل لهذا المنهما تثعا لطث عة العمل ة ونواها ،مما دف ال
االفتال فل امل ة اتفاذ الارارا النراق ة لتلي المنهما .
لذلي تهتم النركا والمصان ثا ياد اال ا متنواة م مورد ن للمدفال االنتاي ة لتيمن ان ال تو
االنتاج ف ها ولتيمن الحصوا ال حايتها ثافيا االسعار والنوا ا  ،ايافة ال اليهود الهادفة الاادة
الفال ة والمثداة االتل تملا ي ء
تنك ا السلعة ثنكا يد د ل صا ال المستهلي من فالا نوا التو
اذ ان االفت ار
يومر ا من الم ج التسو ال الف منهمة تيار ة م الدور االسترات يل الذف لعثي التو
الصح ح الف نوا تو ع ة ملا اامال فاقر االمم ة لنياح اف نركة ااماا .
واستنادا ال ذلي مكن ص اغة منكلة الثحر اثر التسا ال االت ة -:
 -9ما مدى تال ر سلوي المنترف الصناال فل نوا التو ؟
 -2ما مدى تال ر فطوا رار النراء فل نوا التو ؟
 -0ما مدى تال ر انوا المنتر ا الصناا ة فل نوا التو ؟
 -4ما مستوى امم ة متن را الثحر فل النركة المثحولة ؟
ً
ثانيا  -:اهذاف انثتث
هد الثحر ال تحا ر االمدا االت ة-:
 -9تحد د ألركا من -:
أ -فطوا رار النراء الصناال فل نوا التو .
ل -انوا المنتر ا الصناا ة فل نوا التو .
.
 -2افتثار معنو ة العال ة لمتن را السلوي النراقل للمنهمة المثحولة ومتن را نوا التو
 -0الكن ان مدى توفر استرات ي ا لانوا التو فل النركة.
ثهد ته قة ال ة
 -7تاد م ادد من التوص ا فل مياا السلوي النراقل الصناال و نوا التو
تسااد المدراء فل تطث اها ومن لم تحا ر مستوى اداء ي د.
ثانثا -:اهًيح انثتث
تتيل امم ة الثحر فل المياال االت ة -:
 -9عد محاولة الستكنا الر سلوي المنترف الصناال فل نوا التو .
 -2محاولة تنف ص اف من متن را سلوي المنترف الصناال التل تسهم ثنكا فااا واكلر من
غ رما فل نوا التو .
 -0تاد م مساممة معرف ة فل حاا ادارة التسو ر .
 -7مساممة فل تطو ر الر ة لالدارة العل ا المم ة السلوي النراقل وث ان الرا فل نوا التو
للنركة المثحولة .
 -5اثرا دور وامم ة السلوي النراقل ال اداء النركة .
راتؼا  -:فرظيح انثتث
للوصوا ال امدا الثحر فان فري ة الثحر الرق سة تتيسد فل الس اا االتل -:
مناي اال ة تال ر ذا داللة معنو ة لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو )
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خايسا  -:خمطط انثتث
فل ي منكلة وامدا الثحر وفري تي فان التصور العام لمفطط الثحر ههر من فالا
النكا )9

المنترف الصناال

سلوي نوا التو

خطوات

استراتيجيات

قرار الشراء

قنوات التوزيع

انواع المشتريات

انواع

الصناعية

قنوات التوزيع

شكل رقم ( )1المخطط الفرضي لمبحث
المصدر  /المفطط ااداد الثاحلة استنادا ال االدث ا الساثاة

انواع
قنوات التوزيع الصناعية
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ً
سادسا  :ػينح انثتث واسرًارج االسرثياٌ

حدد ا نة الثحر وفر اسلول الع نة الاصد ة العمد ة ) المحصورة ثالمد ر ن ومس ولل النعل فل
ا سام النركة العامة للصنااا الكهرثاق ة و د يم  )03فردا للحصوا ال اياثا د اة ومويوا ة لما
تتطلثي فارا االستثانة من اللهم واالست عال والفثرة النفص ة اند االياثة ال ها من ثا االفراد ا نة
الثحر ) و د تيمن االستثانة  )22فارة .

ساتؼا :اسانية مجغ انثياناخ

للحصوا ال الث انا والمعلوما المطلوثة لتحا ر امدا
يهة افرى ااتمد االدوا االت ة -:

الثحر من يهة وتعدد مصادر الحصوا ال ها من

أ -االستثانة  /من فالا االياثة ال فارا االسقلة .
ل -المااثلة النفص ة  /م ادد من المدراء فل ا سام التيار ن ،التسو ر ،الثحر والتطو ر )
 -المالحهة  /من فالا ال ارة المتكررة .

ثاينا :االسانية االحصائيح املؼرًذج

استفدم الوساقا االحصاق ة االت ة -:
 -9النسل المقو ة  /لث ان اتياما واراء الع نة من فالا التكرار
 -2الوسط الحساثل  /توي ح معدا اياثا ا نة الثحر ان متن ر مع ن
 -0االنحرا المع ارف  /لا اس درية التنت فل اياثا الع نة
 -4افتثار / Fالفتثار معنو ة العال ة التال ر ة

ذاسؼا /انذراساخ انساتقح :

 -9دراسة -: (2012) Rozita shahboz keshvari – etal
تال ر سلوي النراء فل ري ال ثون)تهد الدراسة ال ث ان تال ر سلوي النراء فل ري ال ثون
من فالا الترك ال امم ة سلوي المنترف الصناال لتفل ض المفاطر المرتثطة ثعمل ة رار النراء
والر ذلي ثتحا ر ري ال ثاقن المتعلاة السعر ،اليودة ،الفدمة ) و د توصل الدراسة .
* يرورة الحصوا ال المعلوما الكاف ة ان ال ثاقن وتحل لها لتحا ر ريا ال ثون
* الحاية ال ثرنامج افيا للتسو ر ول ادة الرثح ة واالداء الي د
* االمتمام ثعناصر افرى ملا العال ة م ال ثون والمرونة والتسل م

 –2دراسة مد حة اثاس فل





)2334

دور نهام المعلوما التسو ا ة فل السلوي النراقل لمنهما االاماا )تهد الدراسة ال تحد د
دورنهام المعلوما فل السلوي النراقل لمنهما االاماا من فالا متن را اي اء نهام المعلوما
فل متن را السلوي النراقل المتمللة *امل ة النراء *مرك النراء* العواما الم لرة ال امل ة
ومرك النراء )
و د توصل الدراسة ال :
ت و د المعلوما اليرور ة اند اتفاذ الارارا النراق ة فل الحاال اللاللة النراء الوا مرة،
النراء المتكرر ،النراء المعدا )
ت و د ا لمعلوما اليرور ة لمرك النراء
ت و د المعلوما اليرور ة لتحد د العواما الم لرة ال امل ة النراء ومرك النراء لتتمكن
النركة من التصدف لها
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املثتث انثاني /اجلانة اننظري

ً
أوال /سهىك املشرتي انصناػي
 -9ملهوم سلوي المنترف الصناال

تاوم منهما االاماا ثنراء مستل ما انتايها وااليه ة التل تمكنها من االنتاج و تم نراء مذا
المستل ما من نركا متفصصة ثتسو اها  .لهذا تويل ال النركا كافة فهم طث عة النراء،لذلي
المنترف الصناال سواء كان صناال ام تيارف ام حكومل ) مو الذف نترف المنتيا ثهد استفدامها
فل امل ا االنتاج او ثهد ااادة ث عها ملا الوسطاء) العمر.)907:2330،
وانار  ) Armstrong & kotler,2005:166ال ان النراء الصناال :مو سلوي النراء
للمنهما اندما تنترف السل والفدما الستفدامها فل انتاج منتيا وفدما افرى لنرض ااادة ث عها او
تاي رما ال المنهما االفرى لتحا ر الرثح.
كما ارفي الصم دال والسااد ) 4 : 2332،ثانها :االفراد والتنه ما التل تكتسل الفدما والسل
الستفدامها فل انتاج المنتيا االفرى او الفدما التل ت ير او تثا او توفر لالفر ن)
 : ) pride & Ferrell,2003:232ن ر السلوي النراقل لمنهما االاماا
كما اكد ال ذلي كا من
ال سلوي النراء لدى المنتي ن ،الوحدا الحكوم ة ،الموسسا والتيار الذ ن اومون ثااادة الث لتيار
اليملة والملرد .
وفل ذا االطار ار الار وتل ) 939 :2339،سلوي النراء المنهمل ثاني  :امل ة اتفاذ الارارا
التل تاوم ثها المنهما المفتللة من نركا ومصان وم قا حكوم ة او محل ة ثنان نراء السل
والفدما  ،وتحد د الثداقا الممكنة لتحا ر ذلي ،ومن لم تا م تلي السل ومصادر الحصوا ال ها وافت ار ما
حار امدافها ثنكا افيا .

 -2فطوا

رار النراء الصناال

لاد افتل الكتال والثاحل ن ل ويها النهر ان فطوا النراء لمنهما االاماا .
فاد حدد العمر ) 904: 2330،فطوا النراء ثسث مراحا :
أ -النعور ثالحاية
ل -تحد د المواصلا والكم ا
 يم المعلومار -تا م العروض
ج -التلاوض
ح -االفت ار النهاقل
خ -الر اثة وتا م النتاقج
فل ح ن حدد الار وتل) 999: 2339،فطوا النراء ثس مراحا :
أ -تحد د المنكلة
ل -تحد د مواصلا السل المطلول نرواما
 الثحر ان الثداقا ومصادر الحصوا ال هار -تا م الثداقا المفتللة
ج -اتفاذ الارار ثنراء السلعة التل تملا الثد ا االفيا
ح -مرحلة التا م
كما حدد  )Stanton & others,1997:140فطوا النراء ثفمس مراحا :
تحد د الحاية
أ-
تحد د الثداقا
ل-
تا م الثداقا
رار النراء
ر-
سلوي النراء الساثر
ج-
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اما  )peter& Donnelly,2001:65فاد حددا فطوا النراء ثفمس مراحا :
أ -حاية المنهمة
ب -تحل ا الثياق

ت -نناطا النراء

ث -رار النراء

ج -تا م النراء الساثر

كما اكد ال ذلي حداد وسو دان)9110 :43،
أ -ادراي المنكلة
ل -الثحر
 تا مر -النراء
ج  -تا م ما ثعد النراء
فل ح ن حدد  )Kotler,2000:203-208فطوا النراء ثلمان مراحا -:
أ -ادراي الحاية
ل -توص الحاية
 تحد د حصاقص المنتوجر -الثحر ان الميه
ج -طلل العروض
ح -افت ار الميه
خ -تحي ر طلل النراء
د -تا م ومرايعة االداء
و د ااتمد تاس م  )Kotlerلتوي ح المراحا ثااتثارما اكلر تلص ال -:
أ -ادراي الحاية /تم ذلي اند احت اج ثعض االفراد او اال سام لمادة او سلعة او فدمة مع نة تم طلثها
من السور لعدم توفرما فل مفا ن النركة.
ل -التوص العام للحاية  /و عنل تحد د مواصلا وكم ا المادة المطلوثة ثنكا اام من ثا االدارة
مستوف ا للنو والفصاقص واالحيام .
الطالثة ،يل ان كون التوص
 تحد د فصاقص المنتوج  /من ناح ة الصلا اللن ة والتان ة ثد ةر -الثحر ان الميه  /من فالا يم المعلوما ان المورد ن وتحل لها والا ام
ثلحص وافت ار العروض ال وفر ااتثارا اليودة والسعر والفدمة واالداء.
ج -طلل العروض  /اف افت ار المورد ن ال وفر معا ر محددة ثح ر ان ال ملا السعر المتن ر الوح د
فل االفت ار .
ح -افت ار الميه  /من فالا التلاوض م المورد ن حوا مدة التسل م،

االنتهام فل التور د ،فدمة ما ثعد الث  ،السعر .
خ -تحي ر طلل النراء  /تم ارساا امر النراء ومتاثعة النراء والتسل م

والر اثة والتاكد من مطاثاة المواد المستلمة م المواصلا المطلوثة.
د -تا م ومرايعة االداء  /و اصد ثها تحد د مدى نياح المورد ثالرد ال النروط المطلوثة وتحد د
امكان ة االستمرار معي وتكرار النراء مني او استثعادا والتلت ش ان مورد افر.والنكا  )2ويح
فطوا رار النراء الصناال
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شعور بالحاجة

توصيف الحاجة
تحديد خصائص المنتوج

البحث عن المجهز
طمب العروض
اختيار المجهز
تحضير طمب الشراء

التقييم ومراجعة االداء

فطوا

نكا )2
رار النراء الصناال

Source: Armstrong, Gary &kotler Philip, marketing –An Introduction, 7th ed .
2005 .p/72

-3انىاع املشرتياخ انصناػيح
مكن التم

ث ن لالر حاال من النراء الصناال-:

أ-شراء املهًح اجلذيذج ( الول يرج )

تعد مذا الحالة من الحاال المعادة وذلي النها تتطلل اكثر ادد ممكن من المنارك ن الذ ن لرون ال
ايراءا النراء ويم المعلوما فالنراء الوا مرة تطلل المرور ثكافة مراحا اتفاذ رار النراء ،ث نما
النراء المكرر ثدون تعد ا ال تطلل اال المرور ثعدد ل ا من مذا المراحا ،.
العمر)904:2330،

ب -اػادج انشراء املثاشر (يركررج)

مارس مذا النو من المنتر ا الصناا ة المنهما التل تنترف مواد ومنتيا ثنكا منهم ومن
الميه ن انلسهم و حتاج المنتر ن ال معلوما ل لة اند اتفاذ رار النراء ثسثل روت ن ة النراء .
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ج-اػادج انشراء املؼذل (يرى ذغيري تؼط يىاصفاخ املنرداخ)

ليا المنترف الصناال ال مذا النو من المنتر ا وذلي للثحر ان التسل م االسر للمواد ،االسعار
اال طا او مست نوا ة افيا او فل حالة ادم ري المنترف الصناال ان الميه الحالل
)(Zikmund & Amico, 2000:14
واليدوا  )9ويح ماارنة ث ن انوا المنتر ا الصناا ة :
يدوا  /)9ماارنة ث ن انوا المنتر ا الصناا ة
نو النراء
نراء مهمة يد دة
ااادة النراء المثانر
ااادة النراء المعدا

التعا د

الو

ادد الميه ن

معاد
ثس ط
متوسط

طو ا
صر
وسط

كل ر
واحد
لا

التطث اا
منتيا غال ة اللمن ونادرة النراء
النراء الروت نل والمتكرر
تن ر ثالنراء الروت نل ثطر اة ما

Source: (Peter, Panl & Donnelly, James, Hi, marketing management)Knowledge & skills, 6th, McCaw- Hill, 2001.p60

ثانيا /قنىاخ انرىزيغ

-1يفهىو قنىاخ انرىزيغ

و اصد ثي يم النناطا التل تمارنها النركة من ايا ا صاا السل والفدما ال المستهلك ن فل
الو والمكان المناسث ن وثالكم ة المناسثة ولتحا ر درية اال ة من الري والوالء لدى المستهلك ن
المثانر او د تستفدم م يا من
المستهدف ن وثا ا تكللة ممكنة فالس اسا التو ع ة د تعتمد التو
الس است ن  .النرمان واثد السالم)22:2339 ،
و مكن تعر لي ثاني  :طرر النركة المستفدمة ال صاا المنتيا ال السور ليعلها فل متناوا ال ثاقن
ومناي نوا تال د ة ملا الميه ن ،المصنع ن ،المو ا ن ،تيار اليملة،تيار الملرد ) ومناي نواان من
نوا التو المويودة المثانرة،وغ ر المثانرة ) ) Businesswww.eHow
و مكن تعر لي ثاني ذلي الم ج المعاد من الوكالء ،وتيار اليملة ،وثااة التي قة والذف تم من فاللي تحر ي
المنتيا او الفدما من ثا المنتي ن ال االسوار الماصودة) Lancaster & Reynolds, 1998:169 .

فل تطو ر مكانة للمنتيا او الفدما فل السور المستهد من فالا استفدام
و سامم التو
الطر اة المناسثة لتوص ا الفدما او المنتيا مما تري االلر الثار فل تكو ن االنطثااا لدى ال ثاقن
ثسهولة امل ة الحصوا ال المنتيا او الفدما من فالا نثكة التيه المتكاملة والناملة م متاير
ث سهلة الوصوا ال ها من ثا ال ثاقن وتصم م فاريل يذال.
ذا ث ثالتي قة وموا
) Cravens,2000:194
ثما ن ر ال ي اال تصاد ن المنلعة ال مان ة والمكان ة ) فالسل والفدما د
وتسامم نوا التو
مة ا تصاد ة فعل ة او حا ا ة مالم تكون متاحة
تم انتايها وتوف رما ولكن مكن ان تكون غ ر ذا
لالستهالي فل مكان محدد او من مع ن  )Lancaster & Reynolds, 1998:169 .كذلي سامم
ثتحا ر فرص للترو ج ان منتيا النركة ثاالرتثاط م العناصر االفرى للم ج التسو ال فعل
التو
سث ا الملاا مكان العرض وتاد م الع نا ،وكافة اننطة متاير العرض ))www.lars perner .

 -2انىاع وذصنيف قنىاخ انرىزيغ

نوا

التو

طثاا لعدد من المستو ا

ويح النكا  )0والنكا  )7اصنا
فهناي ارثعة انوا اساس ة من مستو ا الاناة فل
اسوار السل االستهالك ة : ) Lancaster & Reynolds, 1998:17

وحسل الوسطاء،

 ناة  /)Aمن المنتج ال المستهلي ومل ناة المستوى الصلرف وتسم الاناة العمود ة او المثانرة او من الثال
ال الثال فهل ذا مستوى واحد وتستفدم للمنتيا التل تحتاج تكنولوي ا ملا . (TV
 ناة  /) Bومل ناة مثانرة ا يا ذا وس ط واحد وتستفدم للمنتيا ذا كللة التف ن والناا العال ة ملا
الس ارا ،المالثس).
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ومن م ا ا الث المثانر -:
*ثس طة وسر عة*،ا تصاد ة*،س طرة اال ال
اما ا وثي -:
* تطلل استلمار كث ر * حتاج ال فدما ورياا ث *ال ستفدم للمنتيا
الكث رة ) )WWW.MEHTA
 ناة  /)Cومل ناة ذا مستو ن وتستفدم للمنتيا الصن رة وكل رة الطلل ال ها ملا المواد النذاق ة )
 ناة  / )Dومل ناة ذا لالر مستو ا وتستفدم للتو الواس ملا االطعمة ،والمنتيا الصن رة )
نوا التو

للمنتيا
اما ثالنسثة لانوا التو
االستهالك ة ( www.udel. Edul/ Alex





ناة
ناة
ناة
ناة

)

الصناا ة فهل اكلر مثانرة من نوا

التو

للسل

 / )Eوتستفدم للمنتيا ذا الكل العال ة .
 / )Fوتستفدم فل حالة التو للعد د من ال ثاقن.
/ )Gوتستفدم اليا االستلادة من رياا الث فل سم التسو ر الداء المهام
 / )Hوتستفدم للتو الواس ملا اغراض التصد ر .

المستهمك

مصنع
( قناة )A
مصنع

المستهمك

تاجر مفرد
(قناة )B

مصنع

تاجر مفرد

تاجر جممة

المستهمك

( قناة )C
مصنع

وكيل

تاجر جممة

تاجر مفرد

المستهمك

(قناة )D
نكا )0
نوا التو االستهالك ة )
)SOURCE :( http// Alex/ chapt'5.htmI
WWW.udel.ed
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المشتري

مصنع

( قناة )E

موزع

مصنع

مشتري

(قناة)F

مصنع

مشتري

وكيل
(قناة)G

مصنع

موزع

وكيل

مشتري

( قناة)H
نكا )7
نوا التو الصناا ة)
SOURCE :( http// Alex/ chapt'5.htmI) WWW.udel.edu /
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 -3اسرتاذيدياخ قنىاخ انرىزيغ وانؼىايم املؤثرج فيها

وادد الوسطاء الذ ن تم استفدامهم

تحدد درية التوس التسو ال للنركة ص اغة س اسة التو
فافت ار استرات ي ة التو تعتمد ال ادد من العواما منها -:
 طث عة المنتوج او الفدمة
 التعا د التكنولويل للمنتيا
))Lancaster & Reynolds, 1998:179
 الصورة التل ترسمها النركة فل اذمان ال ثاقن
ايافة ال ذلي ايافة -: )Build
 م كل ة السور
 امدا النركة
 الموارد المتوفرة فل استرات ي ة التسو ر ))WWW. Consumer psychologist.com
ومنا مكن التم ث ن لاللة استرات تي ا تو -:
)Lancaster & Reynolds, 1998:175
))WWW. Kotler, Keller &Burton
أ -اسرتاذيديح انرىزيغ املكثف او املركس
ومل التل تستفدم من ثا منتيل السل الم سرة والمواد االول ة الناقعة االستفدام و مكن استفدام
اكلر ما مكن من المنافذ التسو ا ة وتعتمد ال المنلعة المكان ة .
ب -اسرتاذيديح انرىزيغ االنرقائي
وتعتمد ال تحس ن مههر المنتوج و طور من التصور االل النوا ة للعالمة التيار ة و ستفدم
المو س اسة التعاما االنتااقل فالمنتج د طلل من المو ثعدم التعاما م المنتيا المنافسة كما مو
االنتااقل حصا المنتج ال س طرة اكثر ال
الحاا م تسو ر الس ارا ومن فالا س اسة التو
الوسطاء فل مياا السعر ،س اسا الترو ج ،الس اسة االقتمان ة ،والء اال  ،يهود تسو ا ة اكلر نناط).
ج -اسرتاذيديح خطىط ذىزيغ خمرارج او خاصح
ومل تا ما ث ن االسترات ي ت ن ااالا فثدال من ننر يهود التسو ر ال مدى واس
يدا من المنافذ التو ع ة ،اوم المنتج ثالترك ال المنافذ التو ع ة االكلر رثح ة و ستفدم مذا
اندما تملي التسه ال والموارد التل لها تال ر مثانر ال انطثا ال ثون الفاص
النو من التو
ثالمنتوج وكما مو الحاا فل العالما التيار ة غال ة اللمن .
واندما تارر النركة افت ار وكالء للتو اف ااياء دافا الاناة فالثد ان تحدد:
 تنط ة السور
 التنث ثالمث عا
 الكللة
 موارد افرى
 الرثح ة
 الس طرة
 التحل
 المنافسة )WWW. Consumer psychologist.com
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املثتث انثانث /ػرض وحتهيم وذفسري نرائح انثتث

تيمن مذا المثحر اريا لث انا الثحر ثعد المعالية االحصاق ة للمعلوما التل تم الحصوا ال ها من
االفراد المستي ث ن والرما فل المتن ر التاث وفاا للري ة الثحر واستنادا ال اسقلة الثحر ومنهي تي .
ً
أوال  /حتهيم انثياناخ املرؼهقح تسهىك املشرتي يف انشركح املثتىثح -:
نر اليدوا  )2الذف ث ن المتوسطا الحساث ة لسلوي المنترف الصناال فل النركة العامة
للصنااا الكهرثاق ة ح ر تراوح ث ن  )9,52ال  . ) 2,13الحه ان اللارت ن  ) 7 ) 2احتلتا المرتثة
االول من ح ر االمم ة ،ح ر ثلغ متوسطهما الحساثل ال التوالل  ) 2,20 ، 2.13ثانحرا مع ارف
 )3,71 ،3,0و تعلر محتوى مات ن اللارت ن ثامم ة ايراءا النراء) فل النركة العامة للصنااا
الكهرثاق ة وامم ة انوا المنتر ا الصناا ة) لم اللارت ن  )93 )2ح ر ثلغ متوسطهما الحساثل
 . ) 2,53،2,23ومناي تناثي فل متوسطا ثا ل اللارا  .مما دا ال امم ة اثعاد سلوي المنترف
الصناال كعنصر مام فل سلوي المنترف الصناال .
ثانيا /حتهيم انثياناخ املرؼهقح تقنىاخ انرىزيغ يف انشركح املثتىثح -:
نر اليدوا  )0الذف ث ن المتوسطا الحساث ة للارا نوا التو فل النركة العامة للصنااا
الكهرثاق ة ح ر تراوح ث ن  )2,33ال  . ) 2,20الحه ان اللارت ن  ) 2 )5احتلتا المرتثة االول من
ح ر االمم ة ،ح ر ثلغ متوسطهما الحساثل ال التوالل  )2,2 )2,20ثانحرا مع ارف )3,55
) فل النركة العامة للصنااا
 )3,71و تعلر محتوى مات ن اللارت ن ثامم ة استرات ي ة نوا التو
الكهرثاق ة ثهد تال ا الكل و ادة الرثح ة .
لم اللارت ن  )0 )2ح ر ثلغ متوسطهما الحساثل  )2,70 )2,5وثانحرا مع ارف ) 3,52 )3,5
كعنصر مام فل نوا
ومناي تناثي فل متوسطا ثا ل اللارا  .مما دا ال امم ة اثعاد نوا التو
التو .
رم

اثعاد المتن را

تحتاج امل ة اتفاذ الارارا النراق ة ال الكل ر
من المعلوما ان حاية اال سام ،مواصلا
الحاية ،فصاقص المنتوج ،العروض ،تا م
االداء
النراق ة ثنكا سر

تم تنف ص مواصلا
ثصورة كاملة ثا النراء

%

%

اللارة

تمتلي ادارة المنتر ا او الاسم التيارف فل
النركة معلوما د اة ان الميه ن والمورد ن
والمااول ن التيار ن

تم اتفاذ الارارا
ترو

موافر )0

محا د )2

المنتيا

اف نو من انوا المنتر ا
اند استفدام نوا التو
 -9النراء الوا مرة
 -2المنتر ا المتكررة
 -0المنتر ا المعدلة
-:

دون

المنتراة

اكلر تالرا ثالارار

تا م ادارة المنتر ا اال ا وط دة وطو لة
االمد م الميه ن المتم ن الذ ن مكن
االاتماد ال هم

9

93

%00

92

غ ر موافر )9
%
7

%57

%90

الوسط
الحساثل
*

االنحرا
المع ارف

2,23

3,22

2

24

%13

0

%93

-

-

2,13

3,03

0

2

%4

90

%70

95

%53

9,52

3,22

7

91

%20

99

%04

-

-

2,20

3,71

5

7

%90

25

%00

9

%0

2,93

3,73

2

91

%20

93

%07

9

%0

2,23

3,52
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ان التويي نحو نراء المواد المتطورة تكنولوي ا
االل للنا ة

4

90

%70

97

%74

0

%93

2,00

3,22

مناي ادراي وتلهم اال ن لدى ثاقننا ان
المنتيا التل تتعاما ثها النركة

0

99

%04

90

%23

9

%0

2,03

3,57

يدوا  )2تو

اياثا الع نة ال االسقلة المتعلاة ثسلوي المنترف الصناال ))N=30

تليا النركة ال ااادة النراء المعدا اليا -:
 التسل م االسر االسعار االوطا -النوا ة االفيا

1

4

%27

22

%40

9

%0

2,23

3,70

الطو ا لنرض
تحتاج النركة ال الو
نراء المواد اليد دة النها تتطلل المرور
ثكافة مراحا اتفاذ رار النراء
ايمالل فارا سلوي النراء الصناال

93

90

%23

1

%03

0

%93

2,53

3,20

99

90

%70

97

%74

0

%93

2,00

3,22

يدوا  )0تو

اياثا الع نة ال االسقلة المتعلاة ثانوا التو

اثعاد المتن را
تمتلي النركة اكلر ما مكن من
المنافذ التو ع ة

موافر )0

رم

محا د )2

%

اللارة
9

))N= 30

92

%73

غ ر موافر )9

%
99

%

%04

%20

4

الوسط
الحساثل*

االنحرا
المع ارف

2,92

3,41

تعتمد النركة ال المنلعة المكان ة فل افت ار
نوا التو .

2

95

%53

95

53
%

-

-

2,53

3,53

تسع النركة من فالا استرات ي ة التو
تطو ر تصور االل النوا ة للعالمةالتيار ة .

0

97

%74

95

53
%

9

%0

2,70

3,52

7

5

%94

27

03
%

9

%0

2,90

3,70

تحاوا النركة الس طرة ال الوكالء من فالا
نوا التو فل مياا -:
السعر س اسا الترو ج -والء اال
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رم

اثعاد المتن را

موافر )0

محا د )2

%

%

اللارة

تحاوا النركة الترك ال منافذ التو
االكلر رثح ة .

23

5

%24

المثانرة من المنتج ال

تستفدم النركة ناة التو
المنترف ) لتال ا الكللة
تمتلي النركة العد د من المو ا ن لتوص ا منتياتها ال
المنتر ن .
لدى النركة العد د من الوكالء ال صاا منتياتها ال
المنتر ن .

تتوس النركة من فالا امتالي وكالء ايافة ال
المو ا ن ليمان وصوا منتياتها ال اكثر ادد من
المنتر ن .
مصن –مو –
تستفدم النركة ناة التو
منترف )للوصوا ال العد د من ال ثاقن .
مصن – وك ا –
تعتمد النركة ال ناة التو
منترف ) لالستلادة من رياا الث والوكالء
للوصوا ال المنتر ن .
تستفدم النركة ناة مصن – وك ا – مو -
منترف ) الغراض التوس والتصد ر .

ايمالل فارا

نوا التو

الصناا ة

2

1

90

4

99

0

97

غ ر موافر )9
%

%03

23
%
04
%
74
%

9

99
97
90

%0

02
%
74
%
70
%

الوسط
الحساثل*

االنحرا

2,20

9

%0

5

92
%
93
%

0

3,55

2,2
3
2,2
3
2,0
2

3,7
1
3,4
9
3,2
2

1

90

%70

97

%74

0

%93

2,00

3,22

93

0

%24

90

%23

7

%90

2,90

3,22

99

0

%24

94

%52

5

%94

2,93

3,22

92

4

%20

92

%57

4

%20

2,3

3,21

90

92

%73

95

%53

0

%93

2,03

3,25

ثانثا  /اخرثار انفرظيح
)افتثر مذا اللري ة من
مناي اال ة تال ر معنوف لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو
فالا تحل ا التثا ن لالنحدار الفطل الثس ط لمعرفة العال ة التال ر ة لسلوي المنترف الصناال فل نوا
مة  Fالمحسوثة  )3,909واند ماارنتها م مة
للنركة العامة للصنااا الكهرثاق ة وكان
التو
 Fاليدول ة اند مستوى معنو ة  )3,35ودرية حر ة  )20والثالنة  )7,23تث ن ان المحسوثةا ا من
ومذا ما لسرا
اليدول ة مما دا ال اني مناي تال ريع لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو
متن ر سلوي المنترف فل معاما التحد د من فالا النسثة . )%0
و د حاا متن را
واليدوا  )7ث ن نتاقج العال ة التال ر ة لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو
انوا المنتر ا الصناا ة التال ر االكثر من ث ن المتن را .
يدوا  )7نتاقج اال ا التال ر لسلوي المنترف الصناال فل نوا التو
)N=30

9
2
0

اثعاد سلوي المنترف
الصناال
رار النراء
فطوا
انوا المنتر ا
الصناا ة
ايمالل اثعاد سلوي
المنترف الصناال

معاما التحد د
R.sq
333
3,755

*Fالمحسوثة
3,397
20

معاما
االنحدارB
-3,322
3,245

3,332

3,909

3,303

*Fاليدول ة اند مستوى معنو ة  3,35ودرية حر ة 7,23=20

معنو ة
العال ة
3,130
3,333
3,247

المع ارف
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املثتث انراتغ /االسرنراخاخ وانرىصياخ

فل يوء ارض وتحل ا نتاقج الدراسة الم دان ة وافتثار فري تها يرى التوصا ال ادد من االستنتايا
والتوص ا التل مكن اثرا ما كما لل -:

ً
أوال  /االسرنراخاخ
-9
-2
-0
-7
-5

-2
-4


يع ادراي النركة النوا نوا التو
تتناسل م طث عة منتيا النركة .
ادم استفدام االسلول العلمل فل حالة النراء مما يعا النركة ترك ال النراء للمرة االول فل
منتر اتها اكلر من الحاال االفرى .
المرك ة التل تتث من ثا الو ارة يعا النركة ذا صالح ة ي اة فل افت ار االسترات ي ة
المالقمة فل التو .
االيراءا المعادة يعا فطوا النراء فل النركة اكلر تعا دا من االسلول العلمل الماترح من ثا
كتال التسو ر
ههر من تنف ص المتن را ان اغلل اراء ا نة الثحر تلاون م يرورة التويي نحو تثنل سلوي
المنترف الصناال والمكونا التل يمها فل منهماتهم و د اكد نسل االتلار لكا مكون مذا
الحا اة االمر الذف ن ر ال توافر امكان ة نياح نناطا سلوي المنترف الصناال اذا ما تم
ااتمادما فل النركة العامة للصنااا الكهرثاق ة .
ومذا ما اكدتي نسل االتلار ال
ا مان مدراء النركة ثامم ة المتن را الفاصة ثانوا التو
مكونا مذا المتن ر .
ثعد ان يرى افتثار سلوي المنترف الصناال والرا فل نوا التو واف المكونا لها اكثر االلر
مكن التوصا ال -:
انوا المنتر ا الصناا ة ) تال را معنو ا فل نوا التو مما كد امتمام ا نة الثحر
حاا
ثهذا المنتن را و د ياء منسيم م اللري ة .

ً
ثانيا  /انرىصياخ
.9
.2
.0
.7

يعلها تعتمد ال

نوا محدودة فل امل ة التو

د ال

ادة الوال ثمتن ر سلوي المنترف الصناال والدور الذف لعثي فل اساترات ي ة الناركة العاماة للصانااا
الكهرثاق ة فل ها التحد ا التل توايهها النركة الصناا ة من انلتاح االسوار والمنافسة .
الحرص ال تطث ر فطوا رار النراء الصناال ويرورة الوال ثالرما فل ناوا التو ا لماا لهاا مان
دور فل نياح النركة وتحا ر اداء متم لها .
الحرص ال تطث ر االساترات ي ة المناساثة للناركة العاماة للصانااا الكهرثاق اة فال ناوا التو ا وثماا
تناسل م طث عة منتوياتها ودرية التعا د التكنولويل وامدا النركة والموارد المتوفرة.
يرورة العما ال افت ار نوا التو المناسثة مثانرةاو غ ر مثانرة ) وحسل طث عاة منتياتهاا التال
االنتنار الواس لمنتيا النركة .
تلثل الطلل وتالا الكللة وتحار التو
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The Influence of the Industrial Buyer Behavior on channels of
distribution
Abstract:
This study deals with the influence of the industrial buyer behavior in
Channels of distribution. It concentrates on one section of management
levels in the company. Which is that of administrative managers The
research problem is attempt to study and analysis the influence of industrial
buyer behavior in channels of distribution.. The aiming at achieving a
number of applicable goals depending on one major hypotheses I set a
questionnaire in collecting the data and information relating to the study،
which was distributed to sample of ( 30) department manager heads of
section states company . In order to process the data resorted to many
statistical methods such as arithmetic means the standard deviation and the
slope. The statistical methods have shown a number of results the most
obvious of which may be presence of a moral influence industrial buyer
behavior in channels of distribution. as to the discussion of the results the
practical study emphasis on the attention required for both of the. Industrial
buyer behavior in channels of distribution.

Key word / Organizational Buying Behavior (OBB)- Business Buying
Behavior (BBB) or (3B)- I industrial Buying Behavior (IBB)- channels of
distribution- place in marketing.

