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الصناعية،  للشركات الموارد إدارة على التعرف إلى الورقة هذه تهدف -الملخص

 ولتحقيق والصلب، للحديد الليبية الشركة على يقيةتطب تحليلية دراسة حيث تضمنت

 وتم البيانات، وتحليل جمع في التحليلي الوصفي المنهج اعتمد الدراسة هذه أهداف

 برنامج   باستخدام الفروض واختبار االستبانة بيانات وتحليل ، استبانة تصميم

(SPSS)، دللموا العامة باإلدارة العاملين من الدراسة مجتمع ويتكون. 

 الحديثة العلمية األساليب استخدام لعدم تأثير وجود إلى الدراسة نتائج توصلت وقد

 الذي األمر المخزون في زيادة هناك كذلك الشركة، فاعلية على المخازن إدارة في

 درجة لديهم تتوفر ال باإلدارة العاملين وأن ضخمة، مالية مبالغ تجميد إلى أدى

 في األخرى لإلدارات االحتياجات توفير وعدم والمسؤولية، الكفاءة من عالية

 يتم لإلدارة مدروسة علمية خطة وجود عدم كذلك أقل وبتكلفة المحددة األوقات

 لتخطيط الهام للدور اإلدارة إدراك وعدم الشركة، أهداف تحقيق خاللها من

 قا  طب الطلبيات بتوفير اإلدارة التزام عدم كذلك بدقة، الموردين واختيار المشتريات

 .للغرض والمالءمة المحددة للمواصفات

طاارت تحلياال  -ادارة المااواد -االدارة العامااة -التحلياال االحصااائي الكلماات المرشاادة 

 االستبانة.

 المقدمة.. 1

لة عن الشراء والتخزين ومناولة المواد داخل ئوتعتبر إدارة المواد المس
ى أن إدارة المواد المخازن وعند االستالم وعند التسليم للزبائن والبعض ير

هي أسم آخر إلدارة الشراء وبالتالي ترتبط إدارة المواد أو إدارة المشتريات 
أو حسب ما يسميها البعض اآلخر بإدارة المواد والمشتريات أو إدارة 
المشتريات والمخازن تشترك مع باقي اإلدارات في المؤسسة الصناعية أو 

إلدارة العامة بخصوص التخطيط التجارية بعالقات هامة ألنها تشترك مع ا
للشراء وتنظيم أقسام الشراء والتوجيه للعاملين والرقابة على المخزون 
ً أنها مرتبطة مع إدارة المستودعات  والمخازن حيث تتم  وهذا يعنى أيضا

 .[1] مناولة المواد المطلوبة

تتبع أهمية إدارة المواد من كونها وظيفة أساسية وحيوية من وظائف 
ة، وتنبع حيويتها من الدور الذي تلعبه في المؤسسة، وهذا يتطلب المؤسس

التخطيط الجيد والتنفيذ الجيد كذلك لتحقيق الوافورات المطلوبة للمؤسسة، 
فعملية توفير المستلزمات من المواد في الوقت المناسب والتخزين السليم 

توفير  للمواد سيؤدي إلى استمرارية العمل اإلنتاجي في المؤسسة، في حين
المستلزمات بالسعر المناسب سيضمن الوفررات المالية الكبيرة للمؤسسة، 

 وبالتالي عرض المنتجات بأسعار تنافسية.

أن من أهداف إدارة المواد هو حل المشاكل الخاصة بتدفق المواد وجدولتها 
ضمن برنامج منظم، حيث تقوم بإدارة المواد بالتنسيق المشترك مع باقي 

 خرى في وضع حلول لهذه المشاكل. اإلدارات األ

يعد االرتباط إلدارة المواد مع اإلدارات األخرى داخل المؤسسة ارتباطاً 
 وثيقاً، فهناك عالقة مع اإلدارة المالية فيما يتعلق بحساب التكاليف واألرباح 

 

والكشوفات الخاصة بذلك، كذلك األمر مع إدارة التسويق التي بدورها تقوم 
وتسعيرها وتسويقها للمستهلك النهائي، وال يختلف الحال  بعرض المنتجات

بالنسبة إلدارة الموارد البشرية وإدارة اإلنتاج وإدارة التصميم الهندسي 
[2.] 

تعتبر وظيفة الشراء من الوظائف الرئيسية التي يتوقف عليها استمرار أي 
مشروع من المشروعات. حيث تختص هذه الوظيفة بتوفير احتياجات 

وع من المواد والمهمات والمستلزمات المختلفة، والتي تصل في المشر
 بعض األحيان إلي آالف األصناف.

وتعتبر الظروف البيئية المتمثلة في ندرة المواد، وارتفاع معدالت الفائدة 
وارتفاع األسعار وزيادة حدة المنافسة، من اهم العوامل التي أدت إلي زيادة 

الشراء. وقد ترتب على ذلك ضرورة توجيه  اهتمام اإلدارة العليا بوظيفة
الجهود للبحث عن وسائل وأدوات حديثة تساعد على القيام بهذه الوظيفة 
بكفاءة. ويتحقق ذلك من خالل زيادة القدرة على تدبير احتياجات المشروع 
وضمان واستمرار تدفقها بالكمية المناسبة وبالجودة المناسبة، وفى الوقت 

 [ .1مناسب ومن مصدر التوريد المناسب]المناسب وبالسعر ال

تعد وظيفة التخزين من أقدم الوظائف التي مارسها اإلنسان منذ أقدم 
العصور، وقد تنامت أهمية التخزين عبر العصور نتيجة الحاجة إلي تخزين 
المواد التي يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية لحين القيام ببيعها 

 يدين منها.أو توزيعها على المستف

فالتخزين هو الوظيفة التي يتم من خاللها حفظ المواد والسلع، منذ تصنيعها 
أو شرائها وحتى يتم صرفها أو طلبها من قبل الجهات التي تحتاجها لسد 
احتياج أو غرض محدد، فمثال يتم تخزين المــواد المكتبية في شركة ما أو 

ـالم أو األوراق أو جهاز حكومي لسد احتياجات موظفيها مــن األقـ
األثــــاث المكتبي، وفي وزارة الصحة مثال يتم تخزين األدوية لحين طلبها 
من قبل المستشفيات أو مراكــــــــــز الرعاية األولية التابعة لها لسد المواد 
الخام وشبه المصنعة حتى يتم صرفها لوحدات اإلنتاج للقيـــــام بتصنيعها، 

تم تخزين المواد المصنعة حتي يتم صرفها لتلبية وفي المرحلة الثانية ي
 .[3]احتياجات عمــــالء المصنع من تلك المواد

لغرض تحليل البيانات واختيار  استبانةهذه الورقة تم دراسة تصميم  في
 Statistical Package for Social)الفروض باستخدام برنامج  

Sciences(SPSS)  لية تطبيقية االحصائي. حيث تضمنت دراسة تحلي
 على االدارة العامة للمواد بالشركة الليبية للحديد والصلب.

 البرنامج الميداني..2

تهدف الدراسة الى التعرف على ادارة المواد واثرها على فاعليه 
الشركات الصناعيه ولتحقيق هذه االهداف تم اعتماد المنهج الوصفي 

انه لدراسة هذه مع وتحليل البيانات وتم تصميم استبالتحليلي في ج
 المشكلة.
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أسلوب التحليل االحصائي  1.2 

 باستخدام اإلجابات تلك ترميز تم ، الدراسة عينة أفراد إجابات تجميع بعد
 البرنامج طريق عن اآللي الحاسب إلى إدخالها ثم الخماسي ليكرت مقياس

 Statistical" )االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم"  اإلحصائي
Package for Social Sciences )تم ،وقد والعشرون الحادية النسخة 

مقياس ليكرت الخماسي في جميع أسئلة االستبيان حيث كان المتوسط  استخدام
( لإلجابات 5،  4،  3،   2،  1وهو متوسط القيم ) 3المعياري مساوياً إلى

وقد تم حساب طول  0.79الخمس ، وكان طول الفترة المستخدمة يساوي 
وقد تم استخدام درجة الثقة (، 5،  4،  3،  2،  1أساس القيم ) الفترة على

%(، حيث 5%( في االختبارات بما يعني إن احتمال الخطأ يساوي )95)
( يبين طول خاليا 1إن هذه النسبة مناسبة لطبيعة البحث، والجدول )

 المقياس.

 [4( طول خاليا المقياس]1الجدول )

 الرأياتجاه  اتجاه الرأي المتوسط المرجح

 منخفضة جداً  غير موافق جداً  1.79 – 1

 منخفضة غير موافق 2.59 –1.8

 متوسطة محايد 3.39–2.6

 عالية موافق 4.19 – 3.4

 عالية جداً  موافق جداً  5 – 4.2

 

 التوزيع التكراري: أ.

لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل 
جمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة، منسوبا إلى إ

إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد عينة الدراسة على العبارات 
 المختلفة.

 المتوسط الحسابي: ب. 

ً في النواحي  من أهم مقاييس النزعة المركزية ، وأكثرها استخداما
 التطبيقية، ويمكن حسابه للبيانات من أنواع متعددة :

 ذا كانت البيانات مفردة  إ -

يعرف المتوسط الحسابي  بشكل عام على أنه مجموع القيم مقسوما على 
 , x1 , x2 , x3من القيم ، و ُرِمَز لها بالرمز :  n عددها . فإذا كان لدينا  

. . . , xn 

دلة يحسب من المعا xفإن المتوسط الحسابي لهذه القيم نَرمز له بالرمز 

  التالية :

 المتوسط الحسابي  

 أي ان

 

 

 يرمز للمجموع حيث

 المتوسط الحسابي المرجح   -

في بعض األحيان يكون لكل قيمة من قيم المتغير أهمية نسبية تسمى أوزان 
، أو ترجيحات، وعدم أخذ هذه األوزان في االعتبار عند حساب الوسط 

ة عن الوسط الحسابي غير دقيقة ،  لذا الحسابي ، تكون القيمة المعبر
يتوجب األخذ في نظر االعتبار هذه األهمية النسبية، حيث تم إعطاء خمس 
درجات لإلجابة بـ )موافق جداً(، و أربع درجات لإلجابة بـ )موافق(، و 
ثالث درجات لإلجابة بـ )محايد( ، و درجتان لإلجابة بـ ) غير موافق ( ، 

 بـ ) غير موافق جداً(. و درجة واحدة لإلجابة

ويستعمل المتوسط المرجح لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل 
فقرة وبعد، حول درجات المقياس: غير موافق جداً ، غير موافق ، محايد ، 
موافق ، موافق جداً، وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من 

عمل نفس العالقة محاور الدراسة ، ولحساب المتوسط الحسابي نست
 الرياضية السابقة.

 

    

 االنحراف المعياري: ج.

يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن 
متوسطها الحسابي، فإذا كانت لدينا مجموعة من البيانات من مجتمع 

وكان  x1, x2 , x3 , …, xnعلى الصورة  nإحصائي عدد مفرداته 

فإن مربع انحرافات هذه القيم عن وسطها الحسابي  xمتوسط هذه البيانات 
 :[5] يكون على الصورة

 

 وبالتالي فإن قيمة االنحراف المعياري تحسب من العالقة 

 

 Xيمثل عدد المفردات ،   nتمثل االنحراف المعياري ، حيث إن 
ً ويمكن  يمثل المتوسط الحسابي حسابه من المعادلة في حالة البيانات أيضا

 المبوبة:

 

 عدد المفردات nيمثل عدد التكرارات ، fحيث إن 

 

المأخوذة من المجتمع فإن االنحراف  nأما في حالة العينة التي حجمها 
بقسمة مجموع ويعرف  Sالمعياري في هذه الحالة يرمز له بالرمز 

 ( ويكتب بالصورة:n – 1مربعات االنحرافات على )
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وكلما كان االنحراف صغيرا، كان معناه أن القيم متجمعة حول متوسطها 
 الحسابي، وبالتالي فإن قيمة المتوسط تمثل إجمالي اإلجابات تمثيال صادقا.

 باخ :. معامل الثبات سبيرمان براون و الفاكرون4

يعتبر اختبار ألفا كرونباخ من االختبارات اإلحصائية المهمة لتحليل     
بيانات االستبيان ، حيث للقيام بأي تحليل لبيانات االستبيان يجب إجراء 

وهو اختبار يبين مدى مصداقية إجابات مفردات  (a)اختبار ألفا كرونباخ
 العينة على أسئلة االستبيان حيث:

)1()
1

(
2

2

r

a

N

N
a







 

 a  ، يمثل معامل الثباتN  ، يمثل عدد األسئلة في االستبيانa
2  يمثل

rتباين السؤال ، 
2  يمثل تباين جميع األسئلة.وتكون قيمة معامل ألفا
( ويبين مدى االرتباط بين إجابات مفردات العينة 1،  0كرونباخ ما بين )

يمة معامل ألفا كرونباخ صفر يدل على عدم وجود ارتباط فعندما تكون ق
مطلق ما بين إجابات مفردات العينة ، أما إذا كانت قيمة معامل ألفا 

كرونباخ واحد صحيح فهذا يدل على إن هناك ارتباط تام بين إجابات 
مفردات العينة ومن المعروف إن أصغر قيمة مقبولة لمعامل ألفا كرونباخ 

(a هي )( وكلما زادت 0.8إلي  0.7وأفضل قيمة تتراوح بين ) 0.6
 ( كان ذلك أفضل.0.8قيمته عن )

 : ( T – test). اختبار تي هـ

الختبار الفرضية الصفرية ، متوسط درجة اإلجابة  tيستخدم اختبار      
، الفرضية البديلة وهي  H0حول سؤال معين يساوي متوسط افتراضي 

فإذا  H0ة اإلجابة حول السؤال، أكبر من المتوسط االفتراضي متوسط درج
الجدولية بدرجة حرية وبمستوى  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tكانت قيمة 

معنوية معينين فيتم رفض الفرضية الصفرية وإذا كان متوسط درجة 
 اإلجابة أعلى من القيمة المحددة.

جدولية فيتم قبول الفرضية ال tالمحسوبة أقل من قيمة  tأما إذا كانت قيمة 
 الصفرية وان متوسط درجة اإلجابة أقل من المتوسط االفتراضي:

 

  حيثx ، متوسط العينةS [5االنحراف المعياري للعينة.] 

. اختبار كاو
2

(Chi square – test ) 

ترجع النشأة األولى الختبار كا
2

إلى البحث الذي نشره كارل بيرسون في  
أوائل القرن العشرين وهى تعد من أهم اختبارات الداللة اإلحصائية 
ً ألنها ال تعتمد على شكل التوزيع ولذا فهي تعد من  وأكثرها شيوعا

أي مقاييس التوزيعات الحرة وألنها )الغير معلمية(  المقاييس الالبارامترية
تحسب لكل خلية من خاليا أي جدول تكراري ثم تجميع القيم الجزئية 

للحصول على قيمة كا
2

 . 

وتستخدم كا
2

لحساب داللة فروق التكرار أو البيانات العددية التي يمكن  
 تحويلها إلى تكرار مثل النسب واالحتمال .

الطريقة العامة لحساب كا
2 





1

2
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f
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 حيث :

f1. هو التكرار الواقعي الذي يحدث بالفعل والموجود بالجدول : 

 f2 هو التكرار المتوقع حدوثه ويختلف حسابه باختالف نوع الجدول :
المطلوب حساب كا

2
 منه .

تحديد مدى داللة كا
2
 من عدمه : 

في جميع الحاالت نخرج من الحسابات بقيمة كا
2

المحسوبة نقارنها بقيمة  
كا

2
 الجدولية كالتالي : 

 إذا كانت كا
2
كا >المحسوبة  

2
الجدولية فان كا 

2
 حصائية .تكون دالة إ 

 إذا كانت كا
2

كا <المحسوبة  
2

الجدولية فان كا 
2

ليست دالة  
 [.6إحصائية]

 : . معامل االرتباطي

وهذه القيمة تدل على قوة أو  1إلي  0تتراوح قيمة معامل االرتباط بين 
ضعف العالقة بين المتغيرين ، فإذا كانت القيمة كبيرة بما فيه الكفاية بغض 

عالقة بين المتغيرين قوية ، وتعتبر العالقة قوية النظر عن اإلشارة فإن ال
ً إذا كان مستوى داللة االختبار اإلحصائي المرافق لمعامل  إحصائيا

 (.0.05االرتباط صغيرة ) أقل من 

أما إشارة معامل االرتباط فإنها تدل على اتجاه العالقة بين المتغيرين ، فإذ 
رات يرافقها زيادة في قيم كانت اإلشارة موجبة فإن زيادة قيم أحد المتغي

المتغير األخر، ونقصان قيم هذا المتغير يرافقها نقصان في قيم المتغير 
األخر، أي إن العالقة ين المتغيرين طردية، أما اإلشارة السالبة فإنها تعني 
إن زيادة قيم أحد المتغيرات يرافقها نقصان في قيم المتغير األخر والعكس 

 [.7]صحيح،أيإن العالقة عكسية

ويمكن استخدام أكثر من معامل إليجاد االرتباط ، ومن هذه المعامالت 
معامل ارتباط سبيرمان ، ويستخدم ارتباط سبيرمان إليجاد قوة ) عالية أو 
منخفضة ( واتجاه العالقة)طردية أو عكسية( بين متغيرين ويعرف ارتباط 

 سبيرمان كما يلي:

 

حيث 




n

i

d
1

2

 وع مربعات الفروق بين رتب المتغيرينتمثل مجم 

n )يمثل عدد االستمارات الموزعة )حجم العينة 

 ادارة جمع بيانات الدراسة  2.2

تم إعداد استبانة لمعرفة أثر إدارة المواد على فاعلية الشركات الصناعية 
دراسة تحليلية تطبيقية على الشركة الليبية للحديد والصلب محل الدراسة، 

 انة من المحاور التالية:وتكونت استب

معلومات عامة وهي عبارة عن بيانات شخصية عن  األولالمحور 
 المستجيب.

(6) 

(8) 
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 معلومات تتعلق بإدارة المواد بالشركة. الثانيالمحور 

 معلومات تتعلق بإدارة مخازن الشركة. الثالثالمحور 

 معلومات تتعلق بإدارة مشتريات الشركة. الرابعالمحور 

 صدت والثباتاختبارات ال  2.3

الصدق: يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء  - أ
االختبارات والمقاييس والصدق يدلل على مدى قياس الفقرات 
للظاهرة المراد قياسها، وإن من بين أفضل الطرق لقياس الصدق هو 
الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة 

جال إدارة المشاريع الهندسية وبعض من الخبراء األكاديميين في م
الخبراء المهنيين للحكم على صالحيتها، وبناء على مالحظاتهم تم 
إجراء بعض التعديالت في صياغة الكلمات وإعادة ترتيب بعض 
ً من خالل  الفقرات والجمل،  وقد تحقق صدق المقياس ظاهريا

 عرض الفقرات على مجموعة من المتخصصين في القسم.

هو االتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد الثبات: و - ب
تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على األفراد نفسهم، وتم حساب 

 الثبات في هذه الدراسة بطريقة التجزئة النصفية:

 معامل )ألفا( لالتسات الداخلي  -

إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة 
لى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى والستخراج الثبات وفق هذه ع

( استمارة، ثم 43الطريقة تم استخدام استمارات البحث البالغ عددها )
استخدمت معادلة )ألفا( وقد بلغ معامل ثبات المقياس لمحور إدارة المواد 

،  0.839، ولمحور إدارة المخازن بالشركة  0.904بالشركة 
 0.948، ولمحور فاعلية الشركة  0.70رة المشتريات بالشركةولمحورإدا

،وبالتالي يمكن القول أنها معامالت ذات  0.961وإلجمالي االستبيان  
داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم النتائج 

 ( يبين معامل ثبات محاور االستبيان.3والجدول )

 ستبيان( معامل ثبات محاور اال3الجدول )

 معامل ألفا المحور ت

 0.904 إدارة الموارد بالشركة  .1

 0.839 إدارة المخازن بالشركة  .2

 0.70 إدارة المشتريات بالشركة  .3

 0.948 فاعلية الشركة  .4

 0.961 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 

 مجتمع وعينة الدراسة  4.2

 المخازن ومسؤولي بالشركة المواد إدارة يتمثل مجتمع الدراسة بالمدراء
( ، وقد تم استخدام أسلوب المسح 140والمشتريات والبالغ عددهم ) 

( استمارة استقصاء، 140الشامل ألفراد مجتمع الدراسة، وتم توزيع ) 
%( ، لذا 92.14( استمارة صالحة للتحليل وبنسبة )129استرد منها )

 لمجتمع الدراسة.أعتبر هذا العدد يمثل عينة عشوائية 

 

سة وفق الخصائص والسمات الوصف اإلحصائي لعينة الدرا 1.4.2
 الشخصية 

 العمر : - أ

ً  24 إن( 1) الشكل في النتائج تبين  من كانوا% 19.5 نسبته وما مبحوثا
ً  45 و سنة 25 من أقل العمرية الفئة  من كانوا% 36.6 نسبته وما مبحوثا
ً  45و سنة 35 إلى سنة 25 من العمرية الفئة % 36.6 نسبته وما مبحوثا
 نسبته وما مبحوثين 9 و سنة 45 إلى سنة 36 من العمرية الفئة من كانوا
 .فأكثر سنة 46 من العمرية الفئة من كانوا% 7.3

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر1شكل )

 المؤهل العلمي : - ب

ً وما نسبته  45( إن 2تبين النتائج في الشكل ) % يحملون 34.9مبحوثا
ً وما نسبته  21مؤهل التعليم األساسي و  % يحملون مؤهل 16.3مبحوثا

ً وما نسبته  39الدبلوم العالي و  % يحملون مؤهل التعليم 30.2مبحوثا
 المتوسط.

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي2شكل )
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 الخبرة : ج. 

برته % كانت خ2.3مبحوثين وما نسبته  3( إن 3تبين النتائج في الشكل )
إلى  6% كانت خبرتهم من 14مبحوثاً ما نسبته  18سنوات و  5أقل من 

إلى  11% كانت خبرتهم من 16.3مبحوثاً وما نسبته  21سنوات و  10
 20إلى  16% كانت خبرتهم من 41.9مبحوثاً وما نسبته  54سنة و  15

سنة و  25إلى  21% كانت خبرتهم من 14مبحوثاً وما نسبته  18سنة و 
 سنة. 25% كانت خبرتهم أكثر من 11.6وثاً وما نسبته مبح 15

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الخبرة3شكل )

الوصف اإلحصائي إلجابات أفراد عينة البحث حسب محاور  2.4.2
 الدراسة

 إدارة المواد بالشركةأ. 

 الحسابي المتوسط قيمة إن( 4)، الجدول في عليها المتحصل النتائج تبين
 مقارنة وعند ، 2.58 تساوي المواد بإدارة المتعلقة الفقرات محور إلجمالي

 العينة أفراد موافقة عدم إن يتبين( 1) الجدول في البيانات مع القيمة هذه
 الداللة قيمة وإن ، عالية كفاءة ذات بالشركة المواد إدارة إن على

 إن إلى وتشير 0.05 من أقل وهي صفراً  تساوي لالختبار اإلحصائية
 فرق هو( 3) المعياري والمتوسط الحسابي المتوسط قيمة ينب الفرق

 إلى تصل لم الحسابي المتوسط قيمة إن أي ، إحصائية داللة ذات جوهري
 (.3) المعياري المتوسط قيمة

( لمتغيرات إدارة Chi square &T- test( نتائج اختبار )4جدول )

 المواد بالشركة

 

 ب. إدارة مخازن الشركة

 الحسابي المتوسط قيمة إن( 5)، الجدول في عليها لمتحصلا النتائج تبين
 ، 2.57 تساوي الشركة مخازن بإدارة المتعلقة الفقرات محور إلجمالي

 موافقة عدم إن يتبين( 1) الجدول في البيانات مع القيمة هذه مقارنة وعند
 قيمة ،وإن عالية كفاءة ذات بالشركة المخازن إدارة إن على العينة أفراد
 إلى وتشير 0.05 من أقل وهي صفراً  تساوي لالختبار اإلحصائية لةالدال

 فرق هو( 3) المعياري والمتوسط الحسابي المتوسط قيمة بين الفرق إن
 إلى تصل لم الحسابي المتوسط قيمة إن أي ، إحصائية داللة ذات جوهري

 (.3) المعياري المتوسط قيمة

( لمتغيرات إدارة Chi square &T- test( نتائج اختبار )5جدول )
 مخازن الشركة

 

 إدارة مشتريات الشركةج . 

 الحسابي المتوسط قيمة إن( 6)الجدول في عليها المتحصل النتائج تبين
 ، 2.69 تساوي الشركة مشتريات بإدارة المتعلقة الفقرات محور إلجمالي

 إدارة إن يتبين( 1) الجدول في البيانات مع القيمة هذه مقارنة وعند
 . متوسطة كفاءة ذات بالشركة زنالمخا

 إدارة لمتغيرات( Chi square &T- test( نتائج اختبار )6جدول )
 الشركة مشتريات
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 .االختبارات3

تبين النتائج بالشكل ان السعر المناسب هو اهم عوامل التي يتم من 
 خاللها اختيار مصادر الشراء.

 اختيار مصادر الشراء 1.3 

( إن السعر المناسب هو أهم عوامل التي يتم من 4لشكل )تبين النتائج في ا
% 69.8مبحوثاً وما نسبته  90خاللها اختيار مصادر الشراء ، حيث بين 

بأن السعر هو أهم العناصر التي تساهم في اختيار مصدر الشراء وبالدرجة 
% 18.6الثانية كان عامل السعر والجودة و زمن التسليم مجتمعة وبنسبة 

% وفي الترتيب األخير 7يب الثالث كان عنصر الجودة وبنسبة وفي الترت
 %.4.7زمن التسليم وبنسبة 

 

 ( العوامل التي تتوقف عليها اختيار مصادر الشراء4شكل )

 
 اختيار الموردين 2.3

( إن المواصفات المطلوبة هي أهم العوامل التي 5تبين النتائج في الشكل )
% من أفراد العينة وفي 48.8أيّد ذلك تتوقف عليها اختيار الموردين حيث 

% من أفراد العينة وفي 30.2الترتيب الثاني الموقع الجغرافي وبموافقة  
 % من أفراد العينة.20.9الترتيب الثالث حجم الكمية المطلوبة وبموافقة 

 

 ( العوامل التي تتوقف عليها اختيار الموردين5شكل )

 

 االستنتاج.4

 فكان ، المخازن إدارة في الحديثة ميةالعل األساليب تطبيق عدم .1
ً  لإلجابات السائد االتجاه  الحسابي المتوسط قيمة كانت حيث ضعيفا
 .الشركة فاعلية على يؤثر مما ، 2.57 إلى مساوية

 مالية مبالغ تجميد إلى أدى الذي األمر المخزون في زيادة هناك .2
 .ضخمة

ن الكفاءة درجة عالية م لديهم تتوفر ال باإلدارة العاملين إن .3
 .والمسؤولية

 .خاص بشكل المواد بإدارة بالشركة العليا اإلدارة اهتمام عدم .4
 األوقات في األخرى لإلدارات لالحتياجات الكافِ  التوفير عدم .5

 2.23 الحسابي المتوسط قيمة كانت حيث قليلة، وبتكلفة المحددة
 العينة أفراد موافقة عدم إلى( 1) الجدول حسب القيمة هذه وتتجه

 .االحتياجات هذه توفير لىع
 يتم لإلدارة مدروسة علمية خطة وجود على العينة أفراد موافقة عدم .6

 المتوسط قيمة كانت حيث ، الشركة أهداف تحقيق خاللها من
 .2.37 الحسابي

 لتخطيط الهام للدور اإلدارة إدراك على العينة أفراد موافقة عدم .7
 المتوسط قيمة تكان حيث ، بدقة الموردين واختيار المشتريات

 .2.4 الحسابي
ً  الطلبيات بتوفير اإلدارة التزام على العينة أفراد موافقة عدم .8  طبقا

 المتوسط قيمة كانت حيث ، للغرض والمالئمة المحددة للمواصفات
 .2.47 الحسابي

 التوصيات .5
 

 .الشركة فاعلية كفاءة لرفع الحديثة العلمية األساليب تطبيق ضرورة .1
 تكدس وعدم المخزون برمجة في تساهم التي بالمناس اآلليات وضع .2

 .المالية المبالغ تجميد لتفادي المخزونة المواد
 .اإلدارية كفاءتهم ورفع باإلدارة العاملين تأهيل ضرورة .3
 تأثير من لها لما المواد بإدارة بالشركة العليا اإلدارة اهتمام ضرورة .4

 .الشركة فاعلية على كبير
 وبتكلفة المحددة األوقات في األخرى لإلدارات االحتياجات توفير .5

 .قليلة
 تحقيق خاللها من يتم لإلدارة مدروسة علمية خطة وضع على العمل .6

 .الشركة أهداف
 واختيار المشتريات لتخطيط الهام للدور العليا اإلدارة إدراك ضرورة .7

 .بدقة الموردين
ً  الطلبيات بتوفير اإلدارة التزام ضرورة .8  المحددة للمواصفات طبقا

 .للغرض لمالئمةوا
 المخازن إدارة على أدق بشكل الدراسة هذه تطبيق بإجراء نوصي .9

 ترتب راكد مخزون لوجود نظراً  وذلك المنظمة فاعلية على وأثرها
 .ضخمة مالية مبالغ تجميد عليه
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