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 ملخص:
هدفت هذه الدرا�صة اىل حتليل مدى اإدراك امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية 
ملفه�م مركز ال�رشاء كاأحد املفاهيم الأ�صا�صية يف الت�ص�يق ال�صناعي، 
حتديد  ثم  ومن  ال�رشائي،  القرار  اتخاذ  ج�دة  حت�صني  يف  ودوره 
بامل�ؤ�ص�صات  ال�رشائية  القرارات  ج�دة  يف  املفه�م  هذا  تطبيق  اأثر 
ال�صناعية ل�لية تب�صة، وقد اتبعت هذه الدرا�صة املنهجية ال��صفية 
التحليلية حيث  املنهجية  اإىل  اإ�صافة  الدرا�صة،  متغريات  يف و�صف 
اختربت تاأثري عدد من املتغريات امل�صتقلة يف املتغري التابع، ومن 
اأجل حتقيق اأهداف الدرا�صة مت ا�صتخدام عينة عمدية تك�نت من 37 
ال�صتبيان، وقد  اأ�صئلة  تب�صة للإجابة على  م�ؤ�ص�صة �صناعية ب�لية 
ت��صلت الدرا�صة اإىل اإثبات وج�د علقة ذات دللة اإح�صائية لتطبيق 
مفه�م مركز ال�رشاء على جناح العملية ال�رشائية نتيجة التزام امل�رد 
القرارات  ج�دة  على  اإيجابا  ينعك�س  الذي  الأمر  املنتجات،  بت�صليم 

ال�رشائية املتخذة بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية.
ويف الأخري جرى اقرتاح جملة من الت��صيات ال�اجب اأخذها 

بعني العتبار من طرف امل�ؤ�ص�صات املدرو�صة.
الكلمات املفتاحية: مركز ال�رشاء، اتخاذ القرار ال�رشائي، ج�دة 

القرار.

The Impact of the Buying Center on the Quality of 
Purchasing Decisions at Industrial Establishments

Abstract:

The objective of this study is to analyze the 
extent to which industrial establishments perceive 
the concept of the buying center as one of the basic 
concepts in industrial marketing, and its role in 
improving the quality of purchasing decision making, 
in order to determine the effect of applying this 
concept on the quality of purchasing decisions in 
the industrial establishments of Tebessa. The study 
followed a descriptive method to describe the study’s 
variables, in addition to the analytic method which has 
tested the impact of a number of independent variables 
on the dependent variable. In order to achieve the 
objectives of the study, a sample of 37 industrial 
establishments in the state of Tebessa received the 
questionnaire to answer it. The study confirmed the 
existence of a statistically significant relationship 
between the application of the buying center concept 
and the success of purchasing operation as a result 
of the commitment of supplier to deliver the products, 
which in turn reflects positively on the quality of the 
purchasing decision made by industrial organizations. 
Finally, a number of recommendations were proposed 
to be considered by the industrial establishments. 

key words: buying center, purchasing decision, 

quality of the decision.

مقدمة
تعّد عمليات �رشاء املنتجات من العمليات املهمة والأ�صا�صية 
يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية، وذلك يع�د اإىل حاجة هذه امل�ؤ�ص�صات اإىل 
منتجات خمتلفة تت�صم باجل�دة املنا�صبة، الكمية املطل�بة، الأ�صعار 
امللئمة ويف ال�قت املنا�صب...من اأجل اأن تتمكن هذه املنظمات من 
تنفيذ خططها الإنتاجية وتلبية حاجة الأ�ص�اق التي تتعامل معها، 
اإن حتقيق اأهداف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية يعتمد على مدى جناحها يف 
تنفيذ عملية ال�رشاء واختيار امل�ردين القادرين على ت�فري متطلبات 

عملية الإنتاج ملنتجاتها وفقا للم�ا�صفات املطل�بة. 
اإذ  امل�ؤ�ص�صة،  ال�رشاء يف ربحية  ت�ؤثر وظيفة  ذلك  واىل جانب 
ت�فري  اأي  لأن  نتيجة  مبا�رشة،  علقة  الربحية  وبني  بينها  ي�جد 
الربحية  اإىل  يتحقق يف �رشاء احتياجات امل�ؤ�ص�صة ي�صاف مبا�رشة 
باعتبارها  ال�رشاء  وظيفة  اأهمية  تربز  كما  اإ�صافية،  اأعباء  اأي  دون 
املحيطة  والبيئة  امل�ؤ�ص�صة  بني  تربط  التي  الرئي�صية  الروابط  اأحد 
حيث  ال�ظيفة  هذه  متار�صه  الذي  الدور  خلل  من  وذلك  بها، 
البيئة  يف  )املت�اجدة  املدخلت  من  كبري  قدر  ت�فري  على  تعمل 
اخلارجية( والتي متثل اأحد اأهم العنا�رش التي يت�قف عليها جناح 

 .)Webster,1984,20(امل�ؤ�ص�صة
ول�صمان جناح وكفاءة وا�صتمرارية امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية لبد 
واأن تعمل على حت�صني كفاءة وظيفة ال�رشاء، ومن بني ال�ص�س التي 
ت�صمن حتقيق ذلك »اتخاذ قرار �رشائي جيد«، ويك�ن ذلك من خلل 
ت�فر اأكرب عدد ممكن من البدائل واحلل�ل واملفا�صلة بينها على اأ�ص�س 
م��ص�عية، وهذا ما مييز قرار ال�رشاء ال�صناعي مبجم�عة من ال�صمات 

عن قرار ال�رشاء عند امل�صتهلك النهائي )اأب� جمعة،1989،5(.
تعدد  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  ال�رشاء يف  قرار  �صمات  اأهم  ومن 
اجل�انب املرتبطة به، فله ج�انب مالية، فنية، بيئية واخرى قان�نية، 
ال�رشاء  قرار  اتخاذ  امل�صاركة يف  اجلهات  تعدد  يتطلب �رشورة  مما 

وهذا ما ي�صكل وحدة �صناعة القرار ال�رشائي بامل�ؤ�ص�صة ال�صناعية. 
ميكن  التي  املفاهيم  كاأحد  ال�رشاء  مركز  مفه�م  ي�صتخدم 
وحدة  اأنه  اعتبار  على  ال�رشاء،  قرار  ج�دة  لتح�صني  به  ال�صتعانة 
ال�حدة  هذه  �صمات  اأهم  ومن  ال�رشائي،  القرار  اتخاذ  عملية  تت�ىل 
تعدد اجلهات امل�صاركة فيها لتخاذ خمتلف القرارات ال�رشائية يف 
امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية، وعلى هذا الأ�صا�س �صيتم الرتكيز على درجة 
اجل�دة التي ُتتخُذ فيها القرارات ال�رشائية بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية يف 

ولية تب�صة عند �رشاء التجهيزات املكتبية.
ومن هذا املنطلق �صيتم ت�صليط ال�ص�ء على مركز ال�رشاء كاأحد 
املفاهيم الأ�صا�صية يف عملية �رشاء املنتجات ال�صناعية، ا�صافة اىل 
بالعتماد  بامل�ؤ�ص�صات  ال�رشائية  القرارات  ج�دة  على  اأثره  حتديد 
ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  من  اح�صائية ملجم�عة  درا�صة حتليلية  على 

ب�لية تب�صة، وذلك من خلل العنا�رش امل�الية:
اأول: الإطار العام للبحث. ♦
ثانيا: الإطار النظري للبحث. ♦
ثالثا: الإطار العملي للبحث. ♦
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أوال: اإلطار العام للبحث 

1. اشكالية البحث
لقد ظهر مفه�م مركز ال�رشاء وجرى تقدميه اىل دائرة الت�ص�يق 
اأن  خلله  من  بدا  اإذ  وزملئه،  روبن�ص�ن  ب�ا�صطة   1967 عام  يف 
امل�صرتي كم�ؤ�ص�صة �صناعية يختلف عما ه� عليه امل�صرتي كم�صتهلك 
نهائي يف العديد من اجل�انب، على الرغم من ك�ن الفرد ه� ج�هر 
ال�رشاء  من  والغر�س  والأهداف  الدوافع  ولكن  ال�رشائية،  العملية 
تختلف من حالة اىل اأخرى، وك�ن امل�صرتي يف امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية 
ال�ظيفي،  الهيكل  �صمن  معينة  وظيفية  بدرجة  م�ص�ؤول  فرد  ه� 
و�صيا�صتها  امل�ؤ�ص�صة  اأهداف  حتقيق  من  ينبع  وت�رشفه  �صل�كه  واأن 
التي  واخلط�ات  ال�رشائي  �صل�كه  فان  لذلك  والنتاجية،  الت�ص�يقية 
يعتمدها يف اتخاذ قرار ال�رشاء �ص�ف تختلف كليا عما ه� عليه يف 

�صل�ك امل�صتهلك النهائي.
لذلك ميكن الق�ل، اإن قرار ال�رشاء يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ه� 
�صل�ك منظم يتاألف من جمم�عة اأفعال واجراءات تنظيمية خمططة 
م�صبقا، تعمل على تط�ير اأهداف امل�ؤ�ص�صة ال�رشائية، وعلى تنفيذ عدة 
ن�صاطات معينة وذلك للحفاظ على تدفق كاف من ال�صلع واخلدمات 

لتدفق �صري وا�صتمرار العمليات.
وان�شجاما مع ما تقدم فان م�شكلة البحث تربز من خالل ما 

ياأتي:
�رشاء  ◄ قرار  جودة  يف  ال�رشاء  مركز  يوؤثر  مدى  اأي  اإىل 

التجهيزات املكتبية يف املوؤ�ش�شات ال�شناعية بوالية تب�شة؟
وتنبثق من الت�شاوؤل الرئي�شي عدة اأ�شئلة فرعية اأهمها:

كيف ي�صهم تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء يف جناح العملية  ◄
ال�رشائية بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة؟

التزام  ◄ يف  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  ي�ؤثر  مدى  اأي  اىل 
امل�رد بت�فري احتياجات امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ب�لية تب�صة؟

وجتدر اال�شارة اإىل اأنه قد ُرّكَز على �رشاء التجهيزات املكتبية 
يف هذا البحث راجع لالأ�شباب املوالية:

تعد من ال�صلع الراأ�صمالية املعمرة التي ي�صتثمر فيها جزء  ♦
كبري من راأ�س املال، وهي ل ت�صاهم مبا�رشة يف الإنتاج واإمنا ت�صهم 

ب�صكل غري مبا�رش.
ارتفاع القيمة املالية لهذه املعدات. ♦
اأهمية الرتكيز على ج�انب متعددة عند اتخاذ قرار �رشائها،  ♦

حيث يتم الرتكيز على عن�رشي اجل�دة )اجلانب الفني( وخدمات ما 
بعد البيع اإىل جانب الرتكيز على ال�صعر كمتغريات اأ�صا�صية عند اتخاذ 

قرار ال�رشاء.
�رشاء  ♦ قرار  اتخاذ  يف  جهة  من  اأكرث  ا�صرتاك  اأهمية 

التجهيزات املكتبية نتيجة تعدد اجل�انب املرتبطة بها.
ظه�ر  ♦ اإىل  ي�ؤدي  مما  الت�صكيل،  ب�فرة  املعدات  هذه  متيز 

عدد كبري من البدائل للمفا�صلة بينها عند اتخاذ قرار ال�رشاء اخلا�س 
بهذه التجهيزات.

2. أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�شة اإىل ما ياأتي:

يف  ♦ تطبيقه  واأهمية  ال�رشاء  مركز  مفه�م  لبل�رة  ال�صعي 
امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية، بال�صتفادة مما طرحته الأدبيات العلمية؛

ج�دة  ♦ لتح�صني  ك��صيلة  ال�رشاء  مركز  مبفه�م  ال�صتعانة 
القرار ال�رشائي.

تقييم النظام ال�رشائي املتبع وحتديد الأ�صباب امل�ؤدية اإىل  ♦
يف  املكتبية  بالتجهيزات  اخلا�س  ال�رشائي  القرار  ج�دة  انخفا�س 

امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ب�لية تب�صة.
القرارات  ♦ ج�دة  انخفا�س  اإىل  امل�ؤدية  الأ�صباب  تف�صري 

هذه  وعلقة  املكتبية،  بالتجهيزات  واملتعلقة  ال�صناعية  ال�رشائية 
ال�صباب مبدى التطبيق والأخذ مبفه�م مركز ال�رشاء.

3. أهمية الدراسة
اأحد  على  ال�ص�ء  اإلقاء  خلل  من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع 
ال�رشائي  ال�صل�ك  درا�صة  وه�  ال�صناعي  الت�ص�يق  درا�صة  جمالت 
للم�ؤ�ص�صات ب�صكل عام، ومركز ال�رشاء ك�حدة �صنع قرار ال�رشاء يف 
مركز  دور  على  الرتكيز  خلل  من  وذلك  خا�س  ب�صكل  امل�ؤ�ص�صات 
القرارات ال�رشائية بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية،  ال�رشاء يف حتقيق ج�دة 
على اأ�صا�س اأن ال�رشاء ه� اجلانب الأخر لعملية الت�ص�يق ال�صناعي، 
اإذ تعد وظيفة ال�رشاء وظيفة هامة جدا يف امل�ؤ�ص�صة، فهي تعمل على 

ت�فري احتياجات امل�ؤ�ص�صة لت�صهيل العمليات الت�صغيلية الي�مية.
مفه�م  اعتماد  اأثر  ت��صيح  يف  الدرا�صة  هذه  اأهمية  وتنبثق 
ال�رشائية  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  اأع�صائه  مبختلف  ال�رشاء  مركز 
ومدرو�صة  حمددة  وخط�ات  مراحل  على  بالعتماد  وذلك  بنجاح، 

حتقيقا لأهداف امل�ؤ�ص�صة ال�رشائية والت�ص�يقية.

4. فرضيات الدراسة 
لبلوغ اأهداف الدرا�شة، �شيتم �شياغة فر�شيات الدرا�شة على 

النحو االآتي:

الفرضية األساسية 

معن�ية  ♦ م�صت�ى  عند  اح�صائية  دللة  ذات  علقة  )ت�جد 
)α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وج�دة القرار ال�رشائي 

يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(
وتتجلى منها الفر�شيات الفرعية االآتية:

الفر�شية الفرعية االأوىل: )ت�جد علقة ذات دللة اإح�صائية  �
ال�رشاء  α( بني تطبيق مفه�م مركز   ≥0.05( عند م�صت�ى معن�ية 

وجناح العملية ال�رشائية يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(
دللة  � ذات  علقة  )ت�جد  الثانية:  الفرعية  الفر�شية 

اح�صائية عند م�صت�ى معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز 
ال�رشاء والتزام امل�رد مع امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(

م�ؤ�رشات  عدة  تط�ير  الفر�صيات  �صحة  اختبار  يتطلب  وقد 
لتحديد مدى اإدراك مفه�م مركز ال�رشاء، حيث يزداد عدد امل�صاركني 
امل�ؤ�رشات،  هذه  ح�صب  ال�ظيفي  جمالهم  ويختلف  ال�رشاء  مركز  يف 
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ال�رشائي،  امل�قف  متغريات  خلل  من  مق�ماتها  ت�صتمد  التي 
وت�صتمد  ال�رشاء،  قرار  ج�دة  لقيا�س  اأخرى  م�ؤ�رشات  اىل  بالإ�صافة 
امل�صرتيات  لإدارة  الرئي�صية  الأهداف  من  مق�ماتها  امل�ؤ�رشات  هذه 

املتمثلة تباعا يف:
جماعية قرار ال�رشاء وتعدد الأدوار امل�صاركني يف عملية  ♦

اتخاذ القرار.
التخطيط امل�صبق ملختلف ج�انب القرار. ♦
القيمة املالية للمنتج. ♦
املخاطرة املدركة عند ال�رشاء. ♦
مراحل اتخاذ القرار ال�رشائي. ♦
ت�فري احتياجات امل�ؤ�ص�صة باجل�دة وبالكمية ويف ال�قت  ♦

وبالثمن ومن امل�صدر املنا�صب.

5. حدود الدراسة
تتحدد حدود الدرا�شة باالآتي:

احلدود النظرية: جرى التطرق اإىل درا�صة مركز ال�رشاء ك�نه  �
للمنظمات،  ال�رشائي  بال�صل�ك  املرتبطة  امل�ا�صيع  اأبرز  اأحد  ميثل 
وي�صكل قدر كبري من اهتمام الباحثني يف جمال الت�ص�يق ال�صناعي.

مركز  � لأثر  امليدانية  الدرا�صة  تطرقت  املكانية:  احلدود 
ال�رشاء على القرارات ال�رشائية على م�صت�ى امل�ؤ�ص�صات ذات الطابع 

ال�صناعي ل�لية تب�صة، احدى وليات ال�رشق اجلزائري.
م�صت�ى  � على  الدرا�صة  هذه  اأجريت  الزمانية:  احلدود 

و�صهر  �صبتمرب2015  �صهر  بني  تب�صة  ل�لية  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات 
ن�فمرب2015.

6. مصطلحات الدراسة
�شيقدم الباحث بع�ض التعاريف مل�شطلحات وهي:

مركز ال�رشاء: 
ال�رشاء  مركز  اأن  اإىل   (Robinson et al,1967) من  كل  ي�صري 
القرار  اتخاذ  عملية  يف  امل�صاركني  الأع�صاء  )جميع  به  يق�صد 
قرار  بجماعية  اخلا�س  البعد  على  املفه�م  هذا  وي�ؤكد  ال�رشائي(، 
هذا  ي�صري  اأي�صا  ال�رشاء،  مبركز  املق�ص�د  حتديد  عند  وذلك  ال�رشاء 
القرار  �صنع  يف  امل�صاركة  اأن  �صمنية  بطريقة  كان  واإن  املفه�م 

تقت�رش اأ�صا�صا على العاملني باملنظمة دون خارجها.
وتختلف وجهة النظر هذه عما قدمه بكرن، حني يرى يف   
متتد  قد  ال�رشاء  قرار  �صنع  يف  امل�صاركة  اأن  ال�رشاء  ملركز  مفه�مه 
ملركز  تعريفا  قدم  حيث  املنظمة  خارج  من  اخلربات  اأي�صا  لت�صمل 
ال�رشاء على انه )وحدة �صنع قرار ال�رشاء باملنظمة والتي تتك�ن من 

.(Buckner,1967) )اع�صاء من داخلها واأي�صا من خارجها
ملركز  تعريفهما  من (Webster,Wind,1972)يف  كل  ويركز 
الذي يتم بني امل�صاركني  التبادلية والتفاعل  ال�رشاء على العلقات 
يف �صنع قرار ال�رشاء، ويف �ص�ء وجهة النظر هذه يعرفا مركز ال�رشاء 
املنظمة من  اأع�صاء  التي حتدث بني  التبادلية  )العلقات  انه:  على 
اجل حتقيق غر�س معني وه� القيام مبهمة ال�رشاء، وتنعك�س طبيعة 

هذه العلقات واجتاهاتها على النتائج املرتبطة بالقرار ال�رشائي(.

ويعرفه الباحثان على اأنه وحدة فرعية لي�س لها �صكل ر�صمي 
يف  معا  ي�صرتك�ن  اأفراد  جمم�عة  من  تتك�ن  ولكن  املنظمة  داخل 

ال��ص�ل اىل هدف معني وه� اتخاذ قرار ال�رشاء.
اتخاذ القرار ال�رشائي:

املت�صمنة  الجراءات  من  )�صل�صلة  اأنه:  على  تعريفه  وميكن 
تخطيط وتنظيم واإجناز جميع الأعمال التي يجب القيام بها لت�فري 
يعرف  كما   ،)58 )النداوي،2010،  املطل�بة(  وال�صلع  امل�اد  جميع 
الر�صيد  الختيار  اأ�صل�ب  اأو  )عملية  انه:  على  ال�رشائي  القرار  اتخاذ 
بني عدد من البدائل املتاحة لإمتام عملية ال�رشاء وحتقيق اهدافها 
خلل فرتة زمنية معينة، ويف �ص�ء معطيات كل من البيئة الداخلية 
واخلارجية، وامل�ارد املتاحة للمنظمة( )حنفي، اب� قحف، 1993، 

.)138
درا�صة  بعد  دقيق  اختيار  عملية  اأنه  على  تعريفه  وميكن 
حتليلية لعدد من البدائل املتاحة ح�ل ت�فري احتياجات املنظمة من 
امل�اد وم�صتلزمات العمل خلل فرتة زمنية معينة، من اأجل حتقيق 

الهداف املرج�ة. 

7. الدراسات السابقة
درا�صة )Webster,Wind,1972( بعن�ان: )النم�ذج العام لفهم 

�صل�ك ال�رشاء ال�صناعي(
ال�رشاء  ل�صل�ك  من�ذجا  ط�ر  من  اأول  الدرا�صة  هذه  تعد 
ق�صية  لفهم  الأوىل  امل�جة  اأطلقا  اللذان  هما  وباحثيها  ال�صناعي، 
ال�رشاء ال�صناعي و�صل�كه، عرفت هذه الدرا�صة ال�رشاء ال�صناعي باأنه 
مع  تفاعلهم  ظل  يف  معينني  اأ�صخا�س  ي�ؤديها  قرار  اتخاذ  عملية 

اأ�صخا�س اآخرين داخل حميط املنظمة الر�صمي.
اأجريت هذه الدرا�صة ميدانيا يف �رشكة ف�رد الأمريكية ل�صناعة 
حمركات الزوارق البحرية، وقد حاولت تقدمي تعريفا ملركز ال�رشاء 
وحتديد العلقات التبادلية والتفاعل بني امل�صرتكني يف �صنع القرار 

ال�رشائي، وتو�شلت الدرا�شة اىل عدة نتائج اأهمها:
لتعدد  � نظرا  معقدة  ظاهرة  للمنظمات  ال�رشائي  ال�صل�ك 

وتن�ع املتغريات امل�ؤثرة على هذا ال�صل�ك وترتاوح هذه املتغريات 
بني متغريات بيئية وتنظيمية ف�صل عن املتغريات ال�صل�كية.

لل�صل�ك  � الرئي�صية  املظاهر  اأحد  تعد  ال�رشاء  قرار  جماعية 
تعدد  اىل  اأ�صا�صا  القرار  جماعية  وترجع  للمنظمات،  ال�رشائي 
اىل  القرار  متخذ  حاجة  واىل  القرار  هذا  على  امل�ؤثرة  املتغريات 

معل�مات متن�عة عن ن�احي متعددة متثل ج�انب هذا القرار؛ 
اأحد  � ال�رشاء  مركز  اأع�صاء  بني  التبادلية  العلقات  تعترب 

امل�ؤثرات على فاعلية قرار ال�رشاء.
هناك اأدوار متعددة ميكن التمييز بينها يف عملية ال�رشاء،  �

وفقا  ال�رشاء  قرار  �صنع  يف  امل�صاركني  على  الأدوار  هذه  وتت�زع 
به  يق�م  الذي  الدور  واأهمية  الن�صبية  لأهميته  فرد  كل  اإدراك  ملدى 

�صمن مركز ال�رشاء.
مركز  اأهمية  تاأكيدها  طريق  عن  البحث  الدرا�صة  هذه  اأفادت 
ال�رشاء وحتديد طبيعة العلقات التفاعلية بني اأفراده، كما اأنها بينت 
اأن تك�ين مركز ال�رشاء ي�صاهم يف تف�صري ال�صل�ك ال�رشائي للمنظمات 

ويعزز فاعلية القرارات ال�رشائية.
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ال�رشائي  ال�صل�ك  )من�ذج  بعن�ان:   )Sheth, 1973( درا�صة 
للمنظمات ال�صناعية(

قدمت هذه الدرا�صة من�ذجا لتف�صري ال�صل�ك ال�رشائي للمنظمات 
حتددت اأهم اهدافه يف اإبراز الع�امل امل�ؤثرة يف هذا ال�صل�ك، وقد اأكد 
اأبرز  كما  وال�صل�كية،  والتنظيمية  البيئية  املتغريات  اأهمية  الباحث 
اأهمية جمم�عة اأخرى من املتغريات ذات التاأثري على مركز ال�رشاء 

وهذه املتغريات هي:
درجة  � تنعك�س  حيث  ال�رشاء،  قرار  يف  املدركة  املخاطر 

املخاطرة على عدد ون�عية امل�صاركني يف �صنع قرار ال�رشاء، ووفقا 
يف  ع�ص�ا  يك�ن  عندما  الفرد  قدرة  فان  املخاطر  ت�زيع  لظاهرة 

جماعة على حتمل املخاطر تك�ن اأكرب ن�صبيا.
درجة احلاح احلاجة، ينعك�س تاأثري هذا املتغري يف ن�عية  �

امل�صاركني يف مركز ال�رشاء وعلى التخ�ص�صات املطل�ب م�صاركتها 
يف اتخاذ القرار.

اأو  � معدل  اأو  جديدا  كان  اإذا  وما  ال�رشائي  امل�قف  ن�عية 
عندما  ال�رشاء  قرار  يف  اجلماعية  امل�صاركة  اأهمية  وتظهر  متكررا، 
تك�ن  اأي�صا  املخاطرة  درجة  حيث  جديد،  ال�رشائي  امل�قف  يك�ن 

كبرية.
ملختلف  تاأكيدها  طريق  عن  البحث  الدرا�صة  هذه  اأفادت 
متغريات امل�قف ال�رشائي وتاأثريها على تك�ين مركز ال�رشاء وتعدد 

اأع�صائه وطبيعة امل�صاركني يف اتخاذ القرار ال�رشائي.
)ال�رشاء  بعن�ان:   )Anderson,Chu,Weitz,1987( درا�صة 

ال�صناعي - بحث ا�صتك�صايف(
القرن  من  الثمانينيات  خلل  الأنظار  الدرا�صة  هذه  وجهت 
املا�صي نح� �صل�ك ال�رشاء ال�صناعي، اإذ اأ�صارت اإىل اأهمية امل��ص�ع 
لي�صت  ال�صل�ك  ذلك  متغريات  اإن  حتى  يعانيه،  الذي  الق�ص�ر  ومدى 
بهذه  الثلثة  الباحث�ن  يق�م  لأن  دعا  مما  كاف  ب�صكل  معروفة 

الدرا�صة. 
اأخذت  21 م�صنع كعينة ع�ص�ائية  الدرا�صة ميدانيًا يف  جرت 
افرت�صت  اللكرتونية،  لل�صناعات  الأمريكية  ك��صت  �رشكة  من 
امل�صكلة،  حداثة  هي:  ال�صناعي  ال�رشاء  ل�صل�ك  اأبعاد  ثلثة  الدرا�صة 
املعل�مات املطل�بة، البدائل املتاحة، كما افرت�صت اأن مركز ال�رشاء 
عملية  ويف  الثلثة،  الأبعاد  تلك  يف  الأكرب  التاأثري  ميتلك  من  ه� 

ال�رشاء بالكامل.
تو�شلت هذه الدرا�شة اإىل عدة نتائج اأبرزها ما ياأتي:

يف  � ال�رشاء  مركز  اأع�صاء  ال�صناعي  ال�رشاء  قرارات  يتخذ 
املنظمات احلك�مية امل�صرتية دائما ب�صكل بطيء.

املخاطرة  � ت�صتخدم  ان  اىل  ال�رشاء  مركز  اع�صاء  مييل 
كمعيار اأول واأ�صا�صي يف تقييم بدائل ال�رشاء املتاحة للتجهيز.

�  16 ان  البحث  عينة  اجمايل  يف  البحثية  اجله�د  اأظهرت 
م�صنع يحاول اأن يعتمد ال�رشاء بال�صعر الأقل، واأن 4 م�صانع حتاول 
ان تعتمد ال�رشاء بالن�عية الأف�صل، اأن م�صنع فقط يحاول اأن يعتمد 

ال�رشاء ب�صمان م�عد التجهيز.
يف  � كبريا  نف�ذا  واملهند�صني  كالفنيني  امل�ؤثرون  ميتلك 

مركز ال�رشاء، مقابل امل�صرتين ك�كلء ال�رشاء الذين ميتلك�ن النف�ذ 
القل يف مركز ال�رشاء. 

ال�صناعي  ال�رشاء  )�صل�ك  بعن�ان:   )Asa,2002( درا�صة 
لل�رشكات ال�ص�يدية الكبرية( 

جرى تطبيق هذه الدرا�صة يف اأربع �رشكات �ص�يدية كبرية هي 
�رشكة )فنادق �صكاندك( و�رشكة _نقليات فيليا(، و�رشكة )وار�ص�ن 
درا�صة  تبني مدخل  اإذ مت  لل�صياحة(،  بي  اأي  )اأ�س  و�رشكة  للأثاث(، 
احلالة، وحت�صيل البيانات عن طريق امللحظة ال�صخ�صية واللقاءات 
املبا�رشة بني منفذ الدرا�صة وذوي العلقة يف 29 م�قع وظيفي يف 

ال�رشكات الأربعة.
وجدت الدرا�صة اأن عملية ال�رشاء ال�صناعي ملعظم تلك ال�رشكات 
كانت تتك�ن من 11 مرحلة متعاقبة، كما وجدت اختلفات وا�صحة 

بني اأدوار اأع�صاء مركز ال�رشاء فيها.
يجري  املجهز  اختيار  عملية  اأن  الدرا�صة  هذه  افرت�صت 
عابرة،  اعتيادية  عملية  لي�صت  لأنها  ودقة،  باإحكام  لها  التخطيط 
اأع�صاء  اأن معظم  واأنها تتك�ن من خم�س مراحل متتابعة، ووجدت 
مركز ال�رشاء يف ال�رشكات م��ص�ع البحث كانت تركز يف اختيارها 

للمجهز على اخلدمات التي يقدمها.
تقييم  يف  ت�صتخدم  معينة  معايري  وج�د  اىل  الدرا�صة  اأ�صارت 
ومقارنة املجهزين املحتملني، اذ يتقرر قب�ل املجهز اأو رف�صه يف 
يختلف  والرف�س(،  الختيار  )معيار  عليه  يطلق  معني  معيار  �ص�ء 
هذا املعيار يف مرحلة واأخرى من مراحل عملية ال�رشاء، وقد ت��صلت 
ب�صاأن  ال�رشاء  مركز  اأع�صاء  بني  دائم  اختلف  وج�د  اىل  الدرا�صة 

تطبيق معيار الختيار والرف�س.
مع  املدى  ط�يلة  علقات  بناء  ب�رشورة  الدرا�صة  اأو�صت 
املجهزين للم�صرتيات الرئي�صية نظرا لأهمية تلك العلقات بالن�صبة 
عن  البحث  عملية  على  التاأكيد  ب�رشورة  اأو�صت  كما  للمنظمة، 

املجهزين اجلدد للم�صرتيات اجلانبية بني احلني والآخر.
وتدقيق  حتديد  اأهمية  بتاأكيدها  البحث  الدرا�صة  هذه  اأفادت 
على  ا�صافة  مرحلة،  كل  وخط�ات  ال�صناعي  ال�رشاء  عملية  مراحل 
امل�صرتية  املنظمة  املتبادلة بني  الثقة  ت�قر  على �رشورة  تاأكيدها 

واملجهز مما ي�صاعد يف بناء علقات ط�يلة املدى. 
يف  البيئية  امل�ؤثرات  )دور  بعن�ان:  زويد،2008(  )اآل  درا�صة 

ال�رشاء ال�صناعي(
اأجريت هذه الدرا�صة مب�صنع ا�صفلت امل��صل اأحد فروع �رشكة 
اآ�ص�ر العامة للمقاولت الن�صائية يف العراق، من اجل ت�صليط ال�ص�ء 
على امل�ؤثرات البيئية يف ال�رشاء ال�صناعي وحتليلها وابراز اأكرثها 
وقد  احلالة،  درا�صة  مدخل  على  العتماد  خلل  من  وذلك  تاأثريا، 

ت��صلت اىل العديد من النتائج:
يتبني اأن جمال ال�رشاء مقارنة مبجال البيع يف املنظمات  �

مراحل  لعدة  ت�صمنه  ب�صبب  تعقيدا،  واأكرث  فهما  اأ�صعب  ال�صناعية 
وعدة خط�ات، وعدة اأ�صخا�س داخل املنظمة وخارجها كاملجهز؛

يعترب ال�رشاء ال�صناعي اأكرث فاعلية واأجدى طريقة لتعزيز  �
املركز التناف�صي للمنظمة من خلل �صمانه للمدخلت املتميزة؛

اإدارة اجل�دة ال�صاملة مدخل اإداري ي�ؤكد على اجل�دة من  �
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ال�رشاء  اأدارة  اأهمية  على  روادها  اأغلب  ويتفق  الزب�ن،  اإىل  املجهز 
الزب�ن  مع  العلقات  وادارة  التجهيز،  �صل�صل  اإدارة  من  كجزء 

ال�صناعي كجزء اأ�صا�صي يف تطبيق ادارة اجل�دة ال�صاملة.
ال�صناعي  ال�رشاء  م�ؤثرات  حتديد  ب�رشورة  الدرا�صة  اأو�صت 
خا�صة البيئية منها، كما اأو�صت على �رشورة تاأكيد مرحلة حتليل 
م�صري  حتدد  املرحلة  هذه  لن  ال�صناعي  ال�رشاء  عملية  يف  املجهز 

العملية باأكملها.
خمتلف  على  ال�ص�ء  ت�صليط  يف  البحث  الدرا�صة  هذه  اأفادت 
اختيار  معايري  حتليل  وتاأكيدها  ال�رشاء،  قرار  يف  امل�ؤثرة  الع�امل 

املجهز وبناء علقات جيدة معه.

8. منهجية البحث
باعتباره  التحليلي  ال��صفي  املنهج  الدرا�صة  هذه  ت�صتخدم 
على  ي�صتند  والذي  ودرا�صتها،  الظاهرة  ب��صف  يق�م  الذي  املنهج 
املعل�مات والبيانات ح�ل مركز ال�رشاء ودوره يف ج�دة القرارات 
اأ�صل�ب  اعتماد  اإىل  بالإ�صافة  ال�صناعية،  بامل�ؤ�ص�صات  ال�رشائية 
امل�ؤ�ص�صات  ومديري  م�صريي  اإىل  م�جهة  اأ�صئلة  كقائمة  ال�صتبيان 

ال�صناعية ب�لية تب�صة.

9. جمتمع البحث
الت�ص�يق  ج�انب  باأحد  يهتم  الذي  البحث  لطبيعة  نظرا 
هذا  ال�صناعية،  امل�ؤ�ص�صات  يف  ال�رشاء  مركز  وبالتحديد  ال�صناعي، 
هذه  لت�زع  بدقة،  الدرا�صة  جمتمع  حتديد  يف  �صع�بة  ي�صفي  ما 
امل�ؤ�ص�صات على كامل الرتاب ال�طني، كما اأن اإجراء م�صح �صامل اأو 

اختيار عينة من كافة املناطق اأمر ي�صعب تطبيقه.
على  تقت�رش  اأن  تقرر  الدرا�صة،  جمتمع  لتحديد  وكمحاولة 
�صيجري  الأ�صا�س  هذا  وعلى  تب�صة،  ل�لية  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات 
بال�لية  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  اإجمايل  يف  الدرا�صة  جمتمع  ح�رش 
قدر  وقد  ومت��صطة،  �صغرية  م�ؤ�ص�صات  اأو  كبرية  �صكلها  كان  مهما 
متعددة  جمالت  يف  تن�صط  �صناعية  م�ؤ�ص�صة  بــــ417  عددها 
�صناعة  والطباعة،  وال�رق  اخل�صب  �صناعة  الغذائية،  )ال�صناعة 
والن�صيج،  الغزل  �صناعة  امليكانيكية،  ال�صناعة  واملعادن،  ال�صلب 
�صناعة اجلل�د والأحذية، ال�صناعة الكيميائية، �صناعة البل�صتيك، 
املناجم  �صناعة  البناء،  وم�اد  والزجاج  ال�صرياميك  �صناعة 
)مديرية  خمتلفة(  و�صناعات  البرتولية  ال�صناعة  والف��صفاط، 

ال�صناعة وامل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة ب�لية تب�صة، 2015(. 

10. عينة البحث
هناك عدة طرق للمعاينة وفقا لطبيعة الدرا�صة وفر�صياتها، 
و�صتعتمُد هذه الدرا�صة على عينة حتت�ي 37 م�ؤ�ص�صة �صناعية ب�لية 
امل�ؤ�ص�صات،  ومديري هذه  م�صريي  اىل  ال�صتبيان  ي�جه  تب�صة حيث 
يف  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  بني  جتمع  )ق�صدية(  عمدية  عينة  وهي 
ومت��صطة(،  �صغرية  )كبرية،  خمتلفة  واأحجام  خمتلفة  جمالت 
و�صيتم العتماد على هذا العدد ليك�ن هناك ميل طبيعي ي�صاعد يف 

ا�صتخدام اأ�صل�ب التحليل الإح�صائي.

11. أدوات مجع البيانات
العلقة  ذات  البيانات  جمع  اأدوات  على  الباحث  �صيغتمد 

باجلانب النظري، وتتج�صد يف امل�صادر واملراجع العربية والأجنبية، 
والطلع على بع�س النتائج والدرا�صات التي جرت يف اإطار متغريات 
البحث، اأما اأدوات جمع البيانات املتعلقة باجلانب امليداين، �صتتبل�ر 
و�صكل  ال�صناعية،  امل�ؤ�ص�صات  ملديري  ال�صخ�صية  املقابلة  يف 
الأولية  البيانات  على  احل�ص�ل  يف  الرئي�صية  الأداة  )ال�صتبيان( 
خما�صي   )Likert Scale( ليكرت  مقيا�س  اعتماد  و�صيتم  للبحث، 
على  العتماد  �صيتم  كما  العينة،  اأفراد  ا�صتجابات  لقيا�س  التدريج 
 Statistical Package برنامج احلزم الإح�صائية للعل�م الجتماعية
وا�صتخراج  البيانات  ملعاجلة   For Social Sciences SPSS 15.0

الح�صائية  امل�ؤ�رشات  من  جمم�عة  على  العتماد  و�صيتم  النتائج، 
املعياري،  النحراف  احل�صابي،  ال��صط  واأهمها  البيانات  ملعاجلة 

.(F) واختبار (t) معامل ارتباط بري�ص�ن، اختبار

ثانيا: اإلطار النظري للبحث

1. اجلوانب واألبعاد النظرية ملركز الشراء يف املؤسسات الصناعية 
على الرغم من اأن مركز ال�رشاء قد بداأ ياأخذ طريقه اإىل الفكر 
لتاريخ هذا  اأن املتتبع  اإل   1970 الت�ص�يقي ب�صكل �رشيح يف عام 
املفه�م يجد اأنه قد متت الإ�صارة اإليه قبل ذلك وبالتحديد منذ عام 
الأنظار  وجهت  حيث  ال�صناعي،  الت�ص�يق  كتب  خمتلف  يف   1930
اإىل طبيعة واأهمية قرار ال�رشاء الذي مييل اإىل اأن يك�ن قرارا جماعيا 

.(Malaval,Benaroya,2009,30)

مفهوم مركز ال�رشاء . 1
ت�جد مفاهيم متعددة ملركز ال�رشاء نظرا اإىل اإلقاء ال�ص�ء على 
�صم�لية  اأكرثها  ولعلها  املفه�م،  بهذا  واملرتبطة  املختلفة  اجل�انب 
اأن مركز ال�رشاء عبارة عن )وحدة �صنع قرار ال�رشاء يف  وعمقا ه� 
من  اأو  املنظمة  داخل  من  �ص�اء  اأفراد  من  تتك�ن  والتي  امل�ؤ�ص�صة 
عن  املعل�مات  وت�فري  درا�صة  يف  مهمتها  تتحدد  والتي  خارجها، 
خمتلف ج�انب قرار ال�رشاء بطريقة متكن من زيادة كفاءة امل�ؤ�ص�صة 
يف �صنع اأو اتخاذ القرارات ال�رشائية املختلفة( )ال�ص�يدان، العبادي، 

.)75  ،2011
وي�رش حتليل املفهوم ال�شابق اإىل اأن مركز ال�رشاء:

يعرب عن وحدة �صنع قرار ال�رشاء بامل�ؤ�ص�صة. ♦
يتمثل الدافع الأ�صا�صي وراء ظه�ر مفه�م مركز ال�رشاء يف  ♦

الطبيعة املميزة لقرار ال�رشاء ال�صناعي، واىل حاجة ت�فر معل�مات 
متن�عة ي�صعب الإملام بها من قبل فرد واحد بامل�ؤ�ص�صة، مما يركز 

على �رشورة امل�صاركة اجلماعية؛
الر�صمي  ♦ غري  التنظيم  مناظر  من  منظرا  ال�رشاء  مركز  يعد 

بامل�ؤ�ص�صة.
امل�ؤ�ص�صة، كما  ♦ اأع�صاء من داخل  ال�رشاء من  يتك�ن مركز 

ميكن ال�صتعانة بخربات اأع�صاء من خارج امل�ؤ�ص�صة اإذا تطلب الأمر.
ترتبط فاعلية مركز ال�رشاء يف جانب من ج�انبها بن�عية  ♦

وطبيعة العلقات التبادلية ال�صائدة بني اأع�صائه.
يتحمل اأع�صاء مركز ال�رشاء م�ص�ؤولية جماعية عن حتقيق  ♦

اأهداف العملية ال�رشائية.
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اأدوار مركز ال�رشاء . 2
ال�رشاء،  قرار  �صنع  يف  امل�صاركني  على  الأدوار  هذه  تت�زع 
وتختلف طبيعة امل�صاركة التي يق�م بها ه�ؤلء امل�صارك�ن باختلف 

املراحل التي مير بها قرار ال�رشاء وهي:
اخلدمة،  ♦ اأو  ال�صلعة  ي�صتخدم�ن  الذين  وهم  امل�صتخدم�ن: 

)الن�ص�ر،  ال�صلعة  �رشاء  امل�صتخدم�ن  يقرتح  احلالت  بع�س  ويف 
.)2013،245

امل�ؤثرون: وهم الأفراد الذين ي�ؤثرون على القرار ال�رشائي  ♦
وت�فري  امل�ا�صفات،  حتديد  على  الغالب  يف  وي�صاعدون  للمنتج، 
البدائل، وقد يك�ن�ن من اخلرباء  املعل�مات ل�صتخدامها يف تقييم 

.(Bingham,Raffield,1990,68) اأو الفنيني
املقررون: وهم الأفراد الذين يقررون م�ا�صفات ال�صلعة اأو  ♦

اخلدمة، وحتديد ه�ية امل�رد لها.
امل�صرتون: هم الأفراد الذين لديهم الق�ة وال�صلطة لختيار  ♦

م�ا�صفات  حتديد  يف  امل�صرتون  وي�صاعد  ال�رشاء،  �رشوط  اأو  امل�رد 
املنتج، لكن يكمن دورهم الأ�صا�صي يف اختيار امل�ردون والتفاو�س 
الدور  هذا  العليا  الإدارة  متار�س  امل�ؤ�ص�صات  من  كثري  ويف  معهم، 
خا�صة يف عمليات ال�رشاء املعقدة )ال�صميدعي، ي��صف،2011،111(. 

التحكم  ♦ ي�صتطع�ن  الذين  الأ�صخا�س  وهم  احلاجب�ن: 
اأع�صاء  اإىل  واخلدمات  بال�صلع  اخلا�صة  املعل�مات  فلرتة  اأو  بتدفق 

 .(Reeder, Brierty & Reeder,1991,92) مركز ال�رشاء
حتديد االأع�شاء الرئي�شني يف مركز ال�رشاء . 3

يلعب اأع�صاء مركز ال�رشاء دورا مهما يف التاأثري على القرارات 
القرارات تختلف ح�صب حالت وم�اقف  ال�رشائية، خا�صة واأن هذه 

ال�رشاء، وميكن اختيار ه�ؤلء الأع�صاء على النح� الآتي:
اأع�صاء الإدارة العليا  ♦

)ال�ص�يدان،  ياأتي:  فيما  عام  ب�صكل  العليا  الإدارة  ت�صهم 
:)77 العبادي، 2011، 

القرارات اخلا�صة ب�صيا�صات ال�رشاء مثل التن�يع يف املنتج  �
اأو م�رشوع جديد.

امل�افقة على ال�رشاء وميزانيات ال�رشاء ال�صن�ية. �
خا�صة  � ال�رشاء  بقرارات  اخلا�صة  الرئي�صية  البن�د  اقرار 

امل�صرتيات عالية القيمة.
الفنيون  ♦

وكذلك  اجل�دة  مدير  الإنتاج،  مدراء  الت�صميم،  مهند�ص�  وهم 
حتديد  يف  عام  ب�صكل  ي�صاه�ن  حيث  ال�صناعي�ن،  املهند�ص�ن 
خ�صائ�س اأو �صفات املنتج، والتقييم الفني للعرو�س امل�صتلمة من 

طرف املجهزين.
اإدارة املواد ♦

وهم العامل�ن يف ق�صم امل�صرتيات، وي�صاهم�ن ب�صكل عام يف 
معظم مراحل وخط�ات الأن�صطة ال�رشائية، ويعمل�ن على التن�صيق مع 

باقي اأع�صاء مركز ال�رشاء.

املحا�شبون/املاليون  ♦
النهائية  الإجراءات  عملية  يف  املحا�صبني  م�صاهمة  تاأتي 
البنكية،  ال�صمانات  اإ�صدار  الدفعات،  طريقة  مثل  التجارية  للبن�د 
Day- )ململ�افقة املالية على امل�صرتيات، اإ�صدار الدفعات للمجهزين 

.)an,1999,49

وظيفة الت�ص�يق  ♦
الت�ص�يقية  القدرة  على  تاأثري  ال�رشائي  للقرار  يك�ن  عندما 
للمنتج الذي تقدمه امل�ؤ�ص�صة، ي�صبح لإدارة الت�ص�يق تاأثري كبري يف 

القرار ال�رشائي للم�ؤ�ص�صة ال�صناعية.

II- مراحل اختاذ قرار الشراء للمنتجات الصناعية
تتك�ن اأن�صطة ال�رشاء ال�صناعي من مراحل متعددة، فالأهمية 
لذا  ال�رشاء،  قرار  ن�عية  على  تعتمد  خمتلفة  للمراحل  تعطى  التي 
ي�صتلزم فهم كل مرحلة ومتطلباتها يف عملية اتخاذ القرار ال�رشائي 

ال�صناعي.
املنتجات  �رشاء  م�صار  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  من  العديد  هناك 

ال�صناعية، من بينها)قي�،2008،58(:
القت�صادية  ♦ الظروف  مثل  البيئة  متغريات  بع�س 

واملناف�صني؛.
الإجراءات  ♦ الأهداف،  مثل  بامل�ؤ�ص�صة  املتعلقة  الع�امل 

والأن�صطة.
الع�امل املتعلقة بالعلقات بني امل�ؤ�ص�صة واملجهزين. ♦
الع�امل امل��ص�عية والنف�صية املتعلقة بالأفراد املك�نني  ♦

ملركز ال�رشاء.
وتتكون عملية اتخاذ القرار ال�رشائي يف املوؤ�ش�شة ال�شناعية 

من املراحل املوالية:
حتديد امل�شكلة. 1

اأو  ما،  م�صكلة  امل�ؤ�ص�صة  حتدد  عندما  ال�رشاء  عملية  تبداأ 
جراء  من  ويك�ن  ما،  �صلعة  بت�فري  معاجلتها  ميكن  معينة  حاجة 
اأولية،  وم�اد  معدات  اإىل  حاجة  املنت�ج،  كتط�ير  داخلي  حتفيز 
اأو اجل�دة  ال�صعر  اأف�صل يف  قطع غيار...اأو حتفيز خارجي كعرو�س 

)اللمي،2013،190(. 
حتديد اخل�شائ�ض والكميات املطلوبة من املنتج. 2

هي  الثانية  املرحلة  ت�صبح  امل�صكلة  حتديد  يح�صل  حاملا 
ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صة  بتحديد  وذلك  امل�صكلة،  لهذه  حل�ل  عن  البحث 
هذا  يك�ن  اللزمة،  والكمية  املطل�بة  للمادة  العامة  امل�ا�صفات 
�صهل بالن�صبة للأجزاء الب�صيطة، اأما الأجزاء املعقدة فعلى املهند�صني 
للم�ا�صفات  دقيق  لتحديد  التدخل  بامل�ؤ�ص�صة  وامل�ص�قني  والفنيني 

(Malaval,Benaroya,2009,43).

البحث عن املجهزين املحتملني . 3
من  املجهزين  اأن�صب  حتديد  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صة  حتاول   
اأو  اأو الإعلنات  خلل املفكرات التجارية، والت�صال بعدة �رشكات 
املعار�س اأو النرتنت، ثم تدع� امل�ؤ�ص�صة املجهزين لتقدمي عرو�صهم، 
فكلما كانت املادة معقدة وذات قيمة عالية تطالب امل�ؤ�ص�صة بتقدمي 
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.)Reeder, Brierty & Reeder,1991,86(عر�س حتريري مف�صل
تقييم العرو�ض واختيار املجهزين . 4

املجهزين  من  املقدمة  العرو�س  بتقييم  امل�ؤ�ص�صة  تق�م 
املنتجات  على  املقارنات  اإجراء  حيث  من  ودرا�صتها  املتناف�صني، 
الت�صليم،  م�اعيد  امل�صاحبة،  واخلدمات  املجهزين  من  املعرو�صة 
وكذلك ال�صعر الإجمايل واخل�صم املقرتح، ال�صحن والتاأمني، واعتماد 
العديد من الع�امل املتفق عليها، ثم يتم اختيار املجهز الأف�صل ويتم 

.)Hutt,Speh,1981,50(التفاق معه
اتخاذ قرار ال�رشاء. 5

بعد اأن يجري اختيار املجهز، ي�صبح اأمر اتخاذ القرار ال�رشائي 
واجب للت�رشيع يف عملية تنفيذ الطلبية وفقا لل�رشوط وامل�ا�صفات 
املتفق عليها وب�صكل تف�صيلي، وي�صدر اأمر ال�رشاء على �ص�ء القرار 
ال�رشوط  حتديد  ويت�صمن  ال�رشاء،  مركز  قبل  من  املتخذ  اجلماعي 
واللتزامات بني الطرفني، وال�رشوط اجلزائية، مع اإ�صدار التعليمات 
اإىل الإدارات الأخرى )املخازن، الإنتاج( لل�صتعداد ل�صتلم وفح�س 

امل�اد )البكري،2011،203(.
التغذية املرتدة لالأداء وتقييم ما بعد عملية ال�رشاء . 6

وهي  ال�رشاء،  قرار  اتخاذ  خط�ات  من  الأخرية  املرحلة  هي 
القرار املتخذ  �رشورية جدا لك�نها �صتدخل لحقا يف عملية تقييم 
ف�صل  حتديدها،  مت  التي  احلاجة  مع  ال�رشاء  عملية  ت�افق  ومدى 
عن الحتفاظ باملعل�مات اخلا�صة بال�رشاء ل�صتخدامها لحقا يف 

عمليات �رشاء اأخرى )البكري،2011،204(.
والتي  املجهز  لأداء  �صاملة  تقييم  عملية  متثل  اخلط�ة  فهذه 
ل،  اأم  م�صتقبل  معه  التعامل  اإمكانية  حتديد  �صيتم  �ص�ئها  على 
على  وال�ق�ف  وامل�ا�صفات  ال�رشوط  �ص�ء  على  التقييم  ويجري 
قرار  اتخاذ  خط�ات  من  خط�ة  كل  يف  املعتمدة  الإجراءات  �صحة 

ال�رشاء ال�صناعي.
اأمرا  ال�رشاء  قرار  املختلفة يف عملية �صنع  املراحل  يعد فهم 
ولكن  املنتجات،  ا�صتلم  مبجرد  يت�قف  ل  ال�رشاء  اأن  حيث  مهما، 
واتخاذ  التقييم  بعملية  القيام  اأجل  من  ال�رشاء  بعد  ما  اإىل  ي�صتمر 
اإجراءات ت�صحيحية، اإ�صافة اإىل اختلف الأهمية الن�صبية لكل مرحلة 

ح�صب م�قف وحالة القرار ال�رشائي اإن كان جديداً، معدًل اأو مكرراً.

III- عمليات شراء املنتجات الصناعية
اأنواع القرارات ال�رشائية )حاالت ال�رشاء( . 1

واأن�اع  اأ�صكال  يتخذ  قد  ال�صناعية  لل�صلع  ال�رشاء  قرار  اإن 
خمتلفة ح�صب مهمة ال�رشاء، ودرجة تكرارها، وميكن ت�صنيف ال�رشاء 

ال�صناعي اإىل ثلثة اأ�صناف وهي:
ال�رشاء املكرر  ♦

ب�رشاء  امل�ؤ�ص�صة  تق�م  عندما  ال�رشاء  من  الن�ع  هذا  ويح�صل 
تقريبا، وحتتاج  الظروف  نف�س  روتينية حتت  بطريقة  ال�صلعة  نف�س 
نف�س  مع  تتعامل  لأنها  قليلة  معل�مات  احلالة  هذه  يف  امل�ؤ�ص�صة 
و�رشوط  الت�صليم  فرتة  ال�صعر،  املنتج،  باأن  يعني  وهذا  املجهزين، 
يف  ال�رشاء  قرار  يعترب  ولهذا  ال�رشاء،  طلب  يف  هي  كما  تبقى  الدفع 

هذه احلالة منطيا وقليل املخاطرة)ت�فيق،معل،2009،144(.
ال�رشاء املعدل  ♦

يظهر هذا الن�ع من القرارات عندما تق�م امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية 
يف  لتغيريات  نظرا  املجهزين،  من  يطلبها  التي  احلاجات  بتعديل 
اإعادة  يف  الرغبة  من  نابع  التغيري  يك�ن  قد  اأو  املنتج،  خ�صائ�س 

تقييم املجهزين.
هناك العديد من الأ�صباب التي تدفع اإىل اإتباع هذا الأ�صل�ب، 
فقد تك�ن الرغبة يف تخفي�س التكاليف، اأو اأن يق�م بع�س املجهزين 
للمنتج  جديدة  وم�ا�صفات  ون�عية  �صعرية،  عرو�س  بتقدمي  اجلدد 

)الن�ص�ر، 2013،243(. 
ال�رشاء اجلديد  ♦

حاجة  ال�صناعية  للم�ؤ�ص�صة  تك�ن  عندما  املهمة  هذه  حتدث 
جديدة ولديها خربة ب�صيطة اأو دون خربة �صابقة يف �رشاء هذا الن�ع 
اإىل معل�مات كثرية تت�صمن و�صع م�ا�صفات  من املنتج، وحتتاج 
املخاطرة  اأو  التكلفة  ارتفعت  فكلما  التجهيز،  م�صادر  املنتج، 
البحث  الأمر  تطلب  وكلما  القرار،  اتخاذ  يف  امل�صاركني  عدد  زاد 
للح�ص�ل على معل�مات اأكرث، ا�صتغرق وقت اتخاذ القرار فرتة اأط�ل 

)ال�ص�يدان،2012،174(.
طرق وممار�شات ال�رشاء ال�شناعي . 2

و�رشاء  لتقييم  مداخل  اأربعة  ال�شناعي  امل�شرتي  ي�شتخدم 
املنتجات، وميكن تو�شيحها فيما ياأتي:

املوا�شفات  ♦
ذات  امل�صرتاة  ال�صلع  تك�ن  عندما  ي�صتخدم  الأ�صل�ب  وهذا 
ومعظم  والل�ن(،  ال�زن  ال�صكل،  )احلجم،  مقدما  حمددة  م�ا�صفات 
.)Mahin,1991,118( ال�صلع ال�صناعية والزراعية ت�صرتى بهذا الأ�صل�ب

الفح�ض ♦
كبرية،  الراأ�صمالية  ال�صلع  تك�ن  حني  الأ�صل�ب  هذا  وي�صتخدم 
وغري منطية، اأي اأن ال�صلع غري مت�صابهة كاملعدات والآلت امل�صتعملة، 

وتباع هذه ال�صلع عادة يف الأ�ص�اق املفت�حة واملزادات العلنية.
العينة  ♦

م�صابهة  املختارة  العينة  خ�صائ�س  تك�ن  احلالة  هذه  ويف 
العينة عندما يك�ن فح�س  الكلية، وت�صتخدم  خل�صائ�س املجم�عة 
ك�رشاء  عملي  غري  اأو  التكاليف،  مرتفع  املجم�عة  من  وحدة  كل 

كميات كبرية من احلب�ب.
التفاو�س  ♦

وهذا الأ�صل�ب ي�صري اإىل عقد اتفاقية بني امل�صرتي ال�صناعي 
اإجراء تغيريات على ترتيبات ال�رشاء،  واملنتج، وبه ي�صمح للم�صرتي 
ح�صب ما ي�صتجد من ظروف، كبناء املعدات والأبنية ذات امل�ا�صفات 

اخلا�صة )ال�ص�يدان، حداد، 2006، 187(.
ومما �صبق يت�صح دور واأهمية مركز ال�رشاء ك�حدة تعمل على 
لتعدد  نظرا  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  يف  ال�رشائي  القرار  كفاءة  رفع 
اأدواره، واختلف خربات اأع�صائه، فالهتمام مبفه�م مركز ال�رشاء 
خمتلف  اإجناح  يف  ي�صهم  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  من  عليه  والرتكيز 

القرارات ال�رشائية املتخذة.
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ثالثا: اإلطار العملي للبحث )التحليل االحصائي(
�شدق االداة وثباتها. 1

بهدف التحقق من �صدق الداة وفاعليتها للتحليل الح�صائي، 
 )cronobach alpha( مت العتماد على ح�صاب معامل األفا كرونباخ
ومعامل ال�صدق )validity( وكانت النتائج مبينة يف اجلدول امل�ايل: 

جدول رقم)01(
 نتائج اختبار صدق وثبات أداة الدراسة

عدد املحاور
العبارات

معامل 
الثبات 

معامل 
ال�شدق

170.9550.912تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء

130.9600.921ج�دة القرار ال�رشائي ال�صناعي

300.9710.942االجمايل

SPSS المصدر: من اعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل االحصائي

وتعترب نتائج هذا الختبار جيدة وذات دللة اح�صائية عالية، 
ال�صتبيان  عبارات  بني  عايل  وترابط  ثبات  علقة  اىل  ي�صري  مما 
امكانية  اىل  ت�صري  كما  لها،  الت��صل  مت  التي  النتائج  يف  وال�ث�ق 

ظل  يف  القيا�س  تكرار  ح�صل  ل�  فيما  نف�صها  نتائج  على  احل�ص�ل 
ظروف م�صابهة وبا�صتخدام نف�س الداة.

املعاجلة االح�شائية. 2
معاجلتها  متت  البيانات،  وجمع  الدرا�صة  اداة  تطبيق  بعد   
با�صتخدام برنامج التحليل الح�صائي SPSS، وذلك ح�صب اأغرا�س 
الدرا�صة، واعتمادا على ال�صاليب الح�صائية التي تنا�صب فر�صيات 

الدرا�صة ومتغرياتها على النح� الآتي:
التحليل الو�شفي للمتغريات الدرا�شة ♦

اظهار  اىل  النتائج  ومناق�صة  البيانات  حتليل  عملية  تهدف 
�صناعية  مب�ؤ�ص�صات  املمثلة  البحث  عينة  اأفراد  اجابات  م�صت�يات 
مبفه�م  ودرايتهم  ا�صتيعابهم  مدى  لتقييم  وذلك  تب�صة،  ب�لية 
للم�ؤ�ص�صة  ال�رشائية  القرارات  ودوره يف حت�صني ج�دة  ال�رشاء  مركز 
الح�صائية  الدوات  ا�صتخدام  مت  الغر�س  لهذا  وحتقيقا  ال�صناعية 

املنا�صبة مثل )التكرار، املت��صط احل�صابي، النحراف املعياري(.
مفهوم أ.  تطبيق  متغري  نحو  العينة  اأفراد  اجابات  حتليل 

مركز ال�رشاء
بفهم  املتعلقة  الدرا�صة  عينة  لإجابات  و�صفي  حتليل  اأجري 
طبيعة ومعنى مركز ال�رشاء وتطبيقه يف امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية، وكانت 

النتائج م��صحة يف اجلدول امل�ايل:
جدول رقم )02(

التحليل الوصفي لمحور تطبيق مفهوم مركز الشراء

درجة التحققاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعباراترقم العبارة

عالية3.811.023ق�صم امل�صرتيات ه� امل�ص�ؤول عن اتخاذ القرار ال�رشائي بامل�ؤ�ص�صة01

عالية3.810.776ي�ؤثر م�ظف�ا الق�صام الأخرى على العمليات ال�رشائية02

عالية3.700.845اتخاذ القرار يتم بناءا على اراء اأفراد من اأق�صام اخرى03

عالية3.840.764حتديد دور كل فرد يف املجم�عة املكلفة بعملية ال�رشاء 04

عالية3.760.863ميكن لفراد خارج امل�ؤ�ص�صة امل�صاركة يف اتخاذ القرار ال�رشائي 05

عالية3.650.875يتحمل اأع�صاء مركز ال�رشاء م�ص�ؤولية جماعية لتحقيق اأهداف العملية ال�رشائية 06

عالية3.780.750لبد من حتديد حاجة امل�ؤ�ص�صة من املنت�ج 07

عالية3.621.010البحث عن املعل�مات بناءا من م�صادر متن�عة 08

عالية3.650.789العتماد ب�صكل اأ�صا�صي على العرو�س املقدمة من طرف امل�ردين 09

عالية3.620.794العتماد على النرتنت اأو املعار�س التجارية لإمتام عملية ال�رشاء10

عالية3.570.959تن�ع املعل�مات ي�صاعد على التحديد الدقيق للم�ا�صفات املطل�بة11

عالية3.410.896ت�ؤثر القيمة املالية للمنت�ج على عدد الفراد القائمني باتخاذ قرار ال�رشاء12

عالية3.650.949ي�ؤثر مدير املالية واملحا�صبة على قرار ال�رشاء13

عالية3.570.929مدير امل�صرتيات له احلق باتخاذ قرار ال�رشاء بناءا على القيمة املالية للمنت�ج14

عالية3.460.931الت�فر والتن�ع يف املعل�مات املتاحة يخفف من املخاطرة15

عالية3.571.015التفاو�س مع امل�ردين ح�ل ال�صعار و�رشوط الدفع16

عالية3.490.837تقييم نتائج ال�رشاء ال�صابق17

عالية3.640.650نتيجة املحور االول

 SPSS مصدر: من اعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل االحصائي
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درجة  اأن  الدرا�صة  عينة  لإجابات  ال��صفي  التحليل  اأظهر 
ال�رشاء  ال�صناعية املدرو�صة لتطبيق مفه�م مركز  اإدراك امل�ؤ�ص�صات 
املت��صط  )هذا   3.64 املح�ر  لهذا  احل�صابي  املت��صط  بلغ  اإذ  عالية 
ينتمي للمجال الرابع يف قيم املت��صطات املطبقة على �صلم ليكارت 
اخلما�صي )3.40 - 4.19(، اأما قيمة النحراف املعياري فقد بلغت 
0.65، ما يدل على وج�د ت�صتت مت��صط للقيم عن و�صطها احل�صابي.
ملفه�م  ادراكهم  اأن  الدرا�صة  عينة  اجابات  من  ويت�صح 
 )6 1اىل  العبارات )من  ال�رشاء كان عاليا وذلك ح�صب نتائج  مركز 
امل�صتخدمة لقيا�س مدى اإدراك مفه�م مركز ال�رشاء، وهذا يدل على 
اأنه بالإ�صافة اىل ادارة امل�اد ميكن ان تتدخل بع�س الدارات الخرى 
ت�فر خربات ومعارف خمتلفة  ي�صتدعي  ال�رشاء مما  قرار  اتخاذ  يف 

وحتمل امل�ص�ؤولية اجلماعية لتحقيق اأهداف العملية ال�رشائية.
كما تعمل امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية على عملية التخطيط امل�صبق 
ال�رشاء وجمع معل�مات متن�عة ومن م�صادر خمتلفة حتى  لعملية 
يت��صح امل�قف ال�رشائي بدقة، وهذا وفقا ملا ت��صحه اجابات عينة 
الدرا�صة يف الفقرات )من 7 اىل 11(، فامل�ؤ�ص�صات تعمل على حتديد 
والبحث عن م�صادر متن�عة جلمع  املنتجات م�صبقا  حاجاتها من 
املقدمة من طرف  العرو�س  التعامل مع  املعل�مات وحتديد كيفية 
لإمتام  ال�رشاء  مركز  اأع�صاء  من  ع�ص�  كل  دور  وحتديد  املجهزين، 

عملية ال�رشاء.
تاأثريا  هناك  اأن  التحليل  نتائج  اأظهرت  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
ال�رشاء  لقرار  املتخذين  الأع�صاء  تعدد  على  للمنتج  املالية  للقيمة 

بدرجة عالية، وذلك من خلل العبارات )من 12 اىل 14( ما يبني 
تاأثري القيمة املالية للمنتج يف عدد الفراد القائمني باتخاذ القرار 
للتاأثري  واملحا�صبة  املالية  مدير  تدخل  اأحيانا  يتطلب  ما  ال�رشائي، 
لتحقيق  اجلماعية  امل�ص�ؤولية  وي�ؤكد  ال�رشائي من جهة،  القرار  على 

اأهداف ال�رشاء من جهة اأخرى.
على  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  يف  اجلماعي  العمل  ي�صهم  كما 
نتائج  ت�ؤكده  ما  وهذا  املدركة،  املخاطرة  درجة  من  التخفيف 
التحليل للعبارات )من 15اىل 17( حيث كانت درجة التحقق عالية 
ح�ل تن�ع املعل�مات، والعمل على التفاو�س مع امل�ردين وتقييم 
نتائج ال�رشاء ال�صابق مما ي�صاعد على تخفيف درجة املخاطرة اأثناء 

ال�رشاء.
يت�صح من خلل النتائج ال�صابقة ملح�ر تطبيق مفه�م مركز 
ال�رشاء اأن جميع املت��صطات احل�صابية مرتفعة تعك�س درجة م�افق، 
مركز  مفه�م  تطبيق  على  م�افقة  الدرا�صة  عينة  اجابات  اأن  مبعنى 
ال�رشاء كمجم�عة من الأع�صاء تعمل ب�صكل جماعي وباأدوار خمتلفة 

لتحقيق اأهداف ال�رشاء ال�صناعي. 
القرار 	.  جودة  متغري  نحو  العينة  اأفراد  اجابات  حتليل 

ال�رشائي ال�شناعي
املتعلقة  الدرا�صة  عينة  لإجابات  و�صفي  حتليل  اأجري 
مب�ؤ�رشات قيا�س ج�دة اتخاذ القرار ال�رشائي بامل�ؤ�ص�صة ال�صناعية، 

وكانت النتائج م��صحة يف اجلدول امل�ايل: 

جدول رقم )03(
 التحليل الوصفي لمحور جودة القرار الشرائي الصناعي

درجة التحققاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعباراترقم العبارة

عالية3.950.682و�ص�ح مراحل عملية اتخاذ القرار ت�صاعد على اجناح العملية ال�رشائية01

عالية3.811.076تختلف مراحل اتخاذ القرار ال�رشائي ح�صب طبيعة ال�رشاء02

عالية4.030.763تختلف اأدوار ال�صخا�س داخل املجم�عة ح�صب مراحل اتخاذ القرار03

عالية3.840.834احلر�س على املطابقة مع امل�ا�صفات املطل�بة04

عالية3.951.117درجة العتمادية تعك�س ج�دة املنت�ج05

عالية3.841.014خدمات ما بعد البيع تعك�س مدى جناح عملية ال�رشاء06

عالية3.920.795جناح امل�رد مبني على مدى ا�صتمرار تدفق املنتجات07

عالية3.760.830الهتمام بت�صهيلت الدفع املقدمة من قبل امل�رد08

عالية4.000.850تقدمي التخفي�صات ي�صجع على التعامل مع امل�رد09

عالية3.300.909يعترب وقت ا�صتيلم املنتجات معيار مهم لتقييم امل�رد10

عالية3.950.998تاأخر امل�رد يف ت�صليم املنتجات ي�ؤثر �صلبا على وظيفة ال�رشاء11

عالية3.760.830مراجعة اداء امل�رد ي�صمح باتخاذ قرار م�ا�صلة التعامل معه12

عالية3.970.763الثقة املتبادلة ت�صاعد يف ت�قيع عق�د ط�يلة املدى مع امل�رد13

عالية3.820.690نتيجة املحور الثاين

 SPSS المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي
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امل�ؤ�رشات  اأن  الدرا�صة  عينة  اجابات  حتليل  نتائج  تظهر 
ذات  ال�صناعي  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  ج�دة  لقيا�س  امل�صتخدمة 
3.82، وبلغ  اإذ بلغ املت��صط احل�صابي للمح�ر  درجة حتقق عالية، 
النحراف املعياري 0.69 وهذا يدل على وج�د ت�صتت مت��صط للقيم 

عن و�صطها احل�صابي.
فنجاح عملية ال�رشاء مرتبط بالعديد من البعاد ولعل اأهمها 
و�ص�ح مراحل اتخاذ القرار ال�رشائي واختلفها ح�صب طبيعة ال�رشاء، 
كل  يف  خمتلفة  باأدوار  الأفراد  من  العديد  م�صاهمة  اىل  بالإ�صافة 
الدرا�صة  اإجابات عينة  مرحلة من املراحل، وهذا ما ي�ؤكده م�صت�ى 

ح�ل العبارات )من 1اىل 3(.
تعك�س ج�دة اتخاذ القرار ال�رشائي مدى التزام امل�رد بت�صليم 
الدرا�صة  حمل  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  على  يفر�س  مما  املنتجات، 
مع  املجهزين  قبل  من  امل�صتلمة  املنتجات  مطابقة  على  احلر�س 
العملية  جناح  اأن  كما  ج�دتها،  من  للتحقق  املطل�بة  امل�ا�صفات 
ال�رشائية يعتمد على مدى ا�صتمرار تدفق املنتجات وت�فرها بالكمية 
قيا�س  م�ؤ�رشات  اأحد  ال�صعر  ويعترب  املنا�صب،  ال�قت  ويف  املطل�بة 
�صفقات  امتام  اثناء  الهتمام  حم�ر  فه�  ال�رشائي،  القرار  ج�دة 

ال�رشاء ال�صناعية خا�صة اإذا ارتبط بت�صهيلت الدفع اأو التخفي�صات 
اىل   4 )من  العبارات  ت��صحه  ما  وهذا  امل�رد،  طرف  من  املقدمة 
واتخاذ  التعامل  على  ي�صجع  امل�رد  التزام  اأن  اإىل  بالإ�صافة   ،)11
القرار ال�رشائي، وهذا ما ت��صحه نتائج حتليل العبارات )من 12 اىل 

اإذ كانت درجة التحقق كبرية.  )13
جميع  يف  عاليا  الدرا�صة  عينة  اإجابات  م�صت�ى  كان  وقد 
العبارات الدالة على ج�دة القرار ال�رشائي ال�صناعي من خلل مدى 
التزام امل�رد مما ي��صح وج�د ثقة متبادلة بني امل�رد وامل�ؤ�ص�صات 

ال�صناعية مل�ا�صلة التعامل واجناح العملية ال�رشائية.
اختبار الفر�شيات. 1

جرى العتماد على فر�صيتني فرعينت من اأجل معرفة العلقة 
بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وج�دة القرارات ال�رشائية ال�صناعية، 

و�صيتم اختبارهما على النح� الآتي:
اختبار الفر�شيات الفرعية �

تتلخ�س نتائج التحليل يف اجلدول امل�ايل: 

جدول رقم )04(
 تحليل تباين خط االنحدار للفرضيات الفرعية

ثابت املتغري التابعاملتغري امل�شتقل
a االنحدار

معامل 
b االنحدار

معامل 
R االرتباط

معامل 
R2 التحديد

 t قيمة
املح�شوبة

 F قيمة
املح�شوبة

م�شتوى الداللة 
sig

تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء
0.7150.5126.05436.6530.000 0.6391.190جناح العملية ال�رشائية

0.6331.2500.6720.4515.36428.7730.000التزام امل�رد

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل االحصائي

الفر�شية الفرعية االأوىل: 
فر�ض العدم: ل ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وجناح العملية 

ال�رشائية يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
الفر�ض البديل: ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وجناح العملية 

ال�رشائية يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
الب�صيط  اخلطي  النحدار  حتليل  نتائج  اعله  اجلدول  ي��صح 
ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني  العلقة  لتحديد  ا�صتخدم  الذي 
الدرا�صة،  حمل  ال�صناعية  بامل�ؤ�ص�صات  ال�رشائية  العملية  وجناح 
وج�د علقة تاأثري م�جبة ذات دللة اإح�صائية عند م�صت�ى معن�ية 
بلغ  حني  يف   ،0.715 الرتباط  معامل  بلغ  حيث   ،)α  ≥0.05(
وارتباط  تاأثري  تدل على وج�د  قيم  1.190 وهي  النحدار  معامل 
يف  ال�رشائية  العملية  وجناح  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني  ق�ي 
اىل  بالإ�صافة   ،(t) اختبار  او�صحه  ما  وهذا  ال�صناعية،  امل�ؤ�ص�صات 
العملية  جناح  من   %  51.2 ن�صبة  اأن  يبني  الذي  التحديد  معامل 
ال�رشائية ال�صناعية راجع لتطبيق مفه�م مركز ال�رشاء يف امل�ؤ�ص�صات 
ال�صناعية حمل الدرا�صة، وقد اأظهر اختبار (F) بان من�ذج النحدار 
ب�صكل عام ذو دللة اإح�صائية اإذ اإّن م�صت�ى الدللة sig=0.000 اأقل 

.)α ≥0.05(من م�صت�ى املعن�ية

وبناءا على النتائج ال�صابقة ترف�س الفر�صية الفرعية العدمية 
وتقبل الفر�صية البديلة الآتية: 

معن�ية  م�صت�ى  عند  اح�صائية  دللة  ذات  علقة  )ت�جد 
العملية  وجناح  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني   )α  ≥0.05(

ال�رشائية يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(
الفر�شية الفرعية الثانية: 

فر�ض العدم: ل ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء والتزام امل�رد 

مع امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
الفر�ض البديل: ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء والتزام امل�رد 

مع امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
الب�صيط  اخلطي  النحدار  حتليل  نتائج  اأعله  اجلدول  ي��صح 
ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني  العلقة  لتحديد  ا�صتخدم  الذي 
هناك  اأن  الدرا�صة  حمل  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  مع  امل�رد  والتزام 
علقة تاأثري ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى معن�ية بني املتغريين 
اإذ بلغ معامل الرتباط 0.672، مما يدل على وج�د ارتباط م�جب 
ذات  املعاملت  وهذه   ،1.250 بلغ  فقد  النحدار  معامل  اأما  ق�ي، 
دللة اح�صائية عند م�صت�ى معن�ية )α ≥0.05(، وهذا ما اأو�صحه 
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التزام  ي�ؤثر يف  ال�رشاء  اأن تطبيق مفه�م مركز  (t) ما يعني  اختبار 
ويف  وبال�صعر  املطل�بة  واجل�دة  بالكمية  املنتجات  بت�صليم  امل�رد 
بناء  على  وي�صاعد  الطرفية  بني  الثقة  يدعم  ما  املنا�صبني،  ال�قت 

علقة ط�يلة الأمد.
التف�صريية  القابلية  التحديد  معامل  و�صح  ذلك،  اىل  اإ�صافة 
مع  امل�رد  التزام  من   %  45.1 ن�صبة  اإن  اإذ  النحدار  لنم�ذج 
امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية راجع لتطبيق مفه�م مركز ال�رشاء، وقد اأظهر 
اختبار (F) باأن النم�ذج ب�صكل عام ذو دللة اإح�صائية؛ اإذ اإن م�صت�ى 

.)α ≥0.05( اأقل من م�صت�ى املعن�ية sig=0.000 الدللة
وبناءا على النتائج ال�صابقة ترف�س الفر�صية الفرعية العدمية 

وتقبل الفر�صية البديلة الآتية: 

معن�ية  م�صت�ى  عند  اح�صائية  دللة  ذات  علقة  )ت�جد 
مع  امل�رد  والتزام  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني   )α  ≥0.05(

امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(
اختبار الفر�شية الرئي�شية �

فر�ض العدم: ل ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وج�دة القرار 

ال�رشائي يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
الفر�ض البديل: ت�جد علقة ذات دللة اح�صائية عند م�صت�ى 
معن�ية )α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وج�دة القرار 

ال�رشائي يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
تتلخ�ض نتائج التحليل يف اجلدول املوايل: 

جدول رقم )05(
تحليل تباين خط االنحدار للفرضية الرئيسية

ثابت املتغري التابعاملتغري امل�شتقل
a االنحدار

معامل 
b االنحدار

معامل 
R االرتباط

معامل 
R2 التحديد

 t قيمة
املح�شوبة

 F قيمة
املح�شوبة

م�شتوى 
sig الداللة

0.6781.0550.7180.5166.10737.2940.000ج�دة القرار ال�رشائي ال�صناعيتطبيق مفه�م مركز ال�رشاء

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل االحصائي

ي��صح اجلدول اعله، وج�د علقة تاأثري م�جبة وق�ية ذات 
القرارات  وج�دة  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني  اح�صائية  دللة 
قيمة  بلغت  اذ  الدرا�صة،  حمل  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  يف  ال�رشائية 
ذات  0.718، وهي معاملت  الرتباط  و معامل   1.055 النحدار 
دللة اح�صائية عند م�صت�ى معن�ية )α ≥0.05(، وهذا ما او�صحه 
لنم�ذج  التف�صريية  القابلية  على  التحديد  معامل  ويدل   (t) اختبار 
% من ج�دة   51.6 اأن ن�صبة  0.516 اأي  اإذ بلغ املعامل  النحدار؛ 
اإدراك وتطبيق مفه�م مركز  اإىل  ال�صناعية تع�د  ال�رشائية  القرارات 
دللة  ذو  عام  ب�صكل  النم�ذج  باأن   (F) اختبار  اأظهر  وقد  ال�رشاء، 
املعن�ية  م�صت�ى  من  اأقل   sig=0.000 الدللة  فم�صت�ى  اح�صائية؛ 

.)α ≥0.05(
وبناءا على النتائج ال�صابقة ترف�س الفر�صية الفرعية العدمية 

وتقبل الفر�صية البديلة الآتية: 
معن�ية  م�صت�ى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  علقة  )ت�جد 
)α ≥0.05( بني تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء وج�دة القرار ال�رشائي 

يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة(
نتائج الدراسة

ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  علقة  الدرا�صة  هذه  تناولت  لقد 
من  ال�رشاء  عملية  تعترب  اإذ  ال�صناعية،  ال�رشائية  القرارات  بج�دة 
املهام ال�صعبة يف امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ملا لها من تاأثري يف تنفيذ 
اتخاذ  عملية  تتطلب  اإذ  زبائنها،  وخدمة  والت�ص�يق  الإنتاج  خطط 
واأدوار  خربات  ذوي  الأع�صاء  من  جمم�عة  ت�فر  ال�رشائي  القرار 
خمتلفة يت�صارك�ن يف �صنع قرار ال�رشاء، الذي يتخذ اأ�صكال متن�عة 
مفه�م  واأهمية  لدور  ونظرا  تكراراها،  ودرجة  ال�رشاء  مهمة  ح�صب 
املفه�م  هذا  تطبيق  على  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  تعمل  ال�رشاء  مركز 
من اأجل رفع كفاءة القرار ال�رشائي وحتقيق اأهداف العملية ال�رشائية.

ولقد تو�شلت الدرا�شة اىل جمموعة من اال�شتنتاجات النظرية 
وامليدانية �شيتم عر�شها تباعا كما ياأتي:

يف  � الأ�صا�صية  املفاهيم  اأحد  ال�رشاء  مركز  مفه�م  يعترب 
ال�رشاء  وظيفة  كفاءة  حت�صني  على  يعمل  اإذ  ال�صناعي،  الت�ص�يق 

ال�صناعي ومن ثمة حتقيق اأهدافه.
معل�مات  � ت�فر  ال�صناعي  ال�رشائي  القرار  طبيعة  تفر�س 

امل�صاركة  �رشورة  اإىل  اأ�صا�صي  دافع  ي�صكل  مما  ومتن�عة  متعددة 
اجلماعية لتح�صني عملية اتخاذ القرار ال�رشائي.

خربات  � ذوي  من  اأع�صاء  مب�صاركة  ال�رشاء  مركز  يهتم 
خمتلفة مما ي��صح التعدد يف الأدوار، واختلف هذه الأدوار يف كل 

مرحلة من مراحل اتخاذ القرار ال�رشائي.
يعمل مركز ال�رشاء على زيادة فاعلية العلقات التبادلية  �

اأع�صاء  يتحملها  التي  اجلماعية  امل�ص�ؤولية  يعزز  مما  اع�صائه  بني 
مركز ال�رشاء ح�ل حتقيق اأهداف العملية ال�رشائية.

امل�رد  � التزام  مدى  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  ج�دة  حتدد 
وبال�صعر  عليها  املتفق  والكمية  باجل�دة  املنتجات  ت�صليم  بعملية 
ويف ال�قت املنا�صبني، مما ي�ؤدي اىل جناح العملية ال�رشائية وزيادة 

م�صت�ى الثقة املتبادلة بني امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية وم�رديها.
ملعنى  � اإدراك  وج�د  اىل  الدرا�صة  عينة  اجابات  اأ�صارت 

على  يدل  مما  املدرو�صة،  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  يف  ال�رشاء  مركز 
تطبيق وتك�ين مركز ال�رشاء بهذه امل�ؤ�ص�صات.

ذات  � علقة  وج�د  الح�صائي  التحليل  نتائج  اأو�صحت 
العملية  وجناح  ال�رشاء  مركز  مفه�م  تطبيق  بني  اح�صائية  دللة 

ال�رشائية بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية ل�لية تب�صة.
اأظهرت ذات النتائج وج�د علقة ذات دللة اح�صائية بني  �
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أ.غريب الطاوس
أ.د. رجم نصيب

تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء ومدى التزام امل�رد بعملية الت�ريد ح�صب 
ال�رشوط املتفق عليها.

هناك علقة ذات دللة اح�صائية بني تطبيق مفه�م مركز  �
اأهمية  على  يدل  ما  ال�صناعية،  ال�رشائية  القرارات  وج�دة  ال�رشاء 

امل��ص�عني وارتباطهما علميا وعمليا.

توصيات الدراسة
بناءا على اال�شتنتاجات املتو�شل اليها ميكن تقدمي جملة من 

التو�شيات اأهمها:
�رشورة اقتناع امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية باأهمية مركز ال�رشاء  �

ك�حدة تت�ىل عملية اتخاذ القرار ال�رشائي، وتعمل على حت�صني هذه 
القرارات.
ال�صعي اجلاد نح� تطبيق مفه�م مركز ال�رشاء بامل�ؤ�ص�صات  �

ادارية  م�صت�يات  من  اأع�صائه  اختيار  خلل  من  وذلك  ال�صناعية 
القرارات  ج�دة  درجة  على  ايجابا  ينعك�س  مما  خمتلفة،  ووظائف 

ال�رشائية املتخذة.
ي�صمح  � مما  امل�ردين  مع  جيدة  علقات  بناء  �رشورة 

بزيادة الثقة واجناح عملية التبادل.
العمل على تفعيل عملية حت�صني ج�دة القرارات ال�رشائية  �

ال�رشائية  العملية  ج�انب  مبختلف  الهتمام  خلل  من  ال�صناعية 
وطبيعتها. 
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