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  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :هدف البحث إلى تقديم إجابة محددة عن التساؤالت اآلتية

إلى أى حد يفضل المستهلك التعامل مع الجمعيات التعاونية  -١
  . المختلفةاالستهالكية بدولة الكويت فى توفير احتياجاته من السلع

إلى أى حد يختلف تفضيل التعامل مع جمعية دون أخرى باختالف  -٢
 .الخصائص الديموغرافية للمتعاملين

إلى أى حد تقوم الجمعيات التعاونية االستهالكية بدولة الكويت  -٣
بتخطيط مختلف سياساتها التسويقية فى ضوء هذه االختالفات من 

 .دوافع التعامل

  :ف الدراسة بشكل أكثر تحديدا إلى وفى ضوء هذه التساؤالت تهد
تحديد درجة تفضيل المستهلك التعامل مع الجمعيات التعاونية  -١

  عبد اهللا صالح محمد العويصى  اســم الباحـث
أثر المتغيرات فى الخصائص الديموغرافية على دوافع   عـنـوان البحث

التعامل مع الجمعيات التعاونية االستهالكية بدولة 
  الكويت

  قناة السويس  جـامـعــــة
  رة ببورسعيدالتجا  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
  )م٢٠٠٣(الماجستير   الــدرجــــة



هرارسائل الماجستير والدكتومستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  334 ٣٣٤  

  .االستهالكية بدولة الكويت
تحديد درجة اختالف تفضيل التعامل باختالف الخصائص  -٢

 .الديموغرافية للمتعاملين

تحديد درجة تأثير االختالف فى تفضيل التعامل باختالف  -٣
افية على تخطيط البرنامج التسويقى للجمعيات الخصائص الديموغر

 .التعاونية االستهالكية بدولة الكويت

تقديم عدة توصيات تفيد فى تطوير البرامج التسويقية للجمعيات  -٤
التعاونية االستهالكية بدولة الكويت بما يضمن تحقيق الرضا 

  .المنشود لكل قطاع من قطاعات المتعاملين
  منهج الدراسة

عتمد في دراسته على بيانات االذي ث المنهج الوصفى استخدم الباح
  :ثانوية وبيانات أولية على النحو الموضح فيما يلى 

وتتمثل فى مراجعة أدبيات التسويق فى مجال دوافع : المصادر الثانوية  - أ
التعامل، سواء تمثل ذلك فيما ورد فى مراجع التسويق أو البحوث أو 

متاحة فى الكتب والكتيبات والنشرات المقاالت باإلضافة إلى البيانات ال
الصادرة عن الجمعيات التعاونية االستهالكية أو عن االتحاد الذى يضم 

 .هذه الجمعيات 

وذلك من خالل إعداد قائمة استقصاء توجه إلى عينة : المصادر األولية - ب
احتمالية من المستهلكين، تتمثل عينة البحث فى هذه الحالة فى عينة 

ظرا لعدم توافر إطار وبيانات مسبقة فى هؤالء وذلك ن" مرورية"
 .المستهلكين

ستهدف الباحث من خالل القائمة إلى التعرف على تفضيل وا
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المستهلكين للتعامل مع الجمعيات التعاونية االستهالكية بشكل عام ودرجة 
  .اختالف تفضيل التعامل باختالف الخصائص الديموغرافية للمتعاملين

  استنتاجات الدراسة
وفى النهاية يود الباحث أن ينوه أنه بذلك قد تحققت صحة الفروض 

  : باختبارها وهىقامالتى 
توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين دوافع تفضيل : الفرض األول

  .المستهلكين فى التعامل مع الجمعيات االستهالكية بدولة الكويت
افع تفضيل يوجد اختالفات ذات داللة معنوية بين دو : الفرض الثانى

التعامل مع الجمعية دون أخرى باختالف الخصائص الدمغرافية 
  .للمتعاملين

يوجد تأثير معنوى الختالف دوافع التعامل مع جمعية دون : الفرض الثالث
أخرى باختالف خصائص المتعاملين على تخطيط السياسات 

  .والبرامج التسويقية للجمعيات االستهالكية بدولة الكويت
  
  
  
  
  
  
  
  
  


