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  سمدمة اإلمدادأداء  فيأثر عالقات العسالء نسوذج مقترح لتحميل 
 في مرر  الرشاعيةدراسة تطبيقية عمى عيشة من الذركات 

 *  مبخوك عصية مبخوك تػفيق
 ممخص

أدت التغيرررات الستدررارعة فرري أليمررة ادعسرران فسرردة السشافدررة فرري الوقرر  الحا ررر إلررى     
العالقررة مررش  السزايررا التشافدررية ع فتعتبرررق أدائيررا فتحقيرر لتحدررينسررعي يسيررش الذررركات 

العسيررل لراا يجررن أن رشإررر إلررى  العسرالء مررن أىررو العوامررل التري تررءثر فرري أداء الذررركات ع
فمن ثو تيدف ىاه الدراسة إلرى  أصل إستراتيجي يجن حسارشو فالسحافإة عميو.عمى أنو 

الذرركات الررشاعية  سمدمة اإلمداد لعيشة مرنعالقات العسالء عمى أداء التعرف عمى أثر 
( سرركة مرن الذرركات الررشاعية العاممرة 77فري مرررع فترو يسرش البيانرات مرن  العاممة 

فرري الدرروم السرررررع فدخرررا  إضتاررار فر رريات الدراسررة فصررحة نسوذييررا تررو إسررتخدا  
ع فإسررررتخدا  تحميررررل  Structural Equation Modeling (SEM)تحميررررل 

Confirmatory Factor Analysis (CFA)  إلضتاررار صرردم فثاررات أداة الدراسررة
  AMOS16.بإستخدا  ألرنامج   

أداء كررل مررن سمدررمة فتوصررم  الدراسررة إلررى أن العالقررة مررش العسررالء ليررا أثررر فرري      
ع كسرا توصرم  الدراسرة إلرى أداء الذركات الرشاعية العاممة في الدروم السرررر اإلمداد ف 

اعية العاممرة فري الدروم السرررر ع أن أداء سالسل اإلمداد رءثر في أداء الذركات الرش
لذرركات العاممرة كسا أن أداء سالسل اإلمداد ال رتوسط أثر العالقرة مرش العسرالء فري أداء ا

 في الدوم السررر .
السحافإرررة عمرررى العالقرررة مرررش العسرررالء فمحافلرررة تطو رىرررا فررري بزررررفرة  فأفصررر  الدراسرررة   

فرفش مدرتو  التشدريق ,  لدمدمة اإلمدادالتشفيا الشايش كما أوصج الدراست بضرورة ,  السدتقبل
 . فالتعافن ألين أعزاء الدمدمة في القرارات السختمفة

                                                 
*
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Abstract 
   The rapid changes in the business environment and the 
intensity of competition at present led to all companies strive to 
improve their performance and achieve competitive 
advantages, and the relationship with customers is one of the 
most important factors that affect the performance of 
companies, so the customer should be seen as a strategic 
asset that must be protected and maintained. 
   This study aims to identify the impact of customer relations on 
the performance of the supply chain of a sample of industrial 
companies operating in Egypt. Data were collected from 70 
industrial companies operating in the Egyptian market. Modeling 
(SEM), and the use of Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test 
the reliability and reliability of the study tool using AMOS16. 
   The study concluded that the relationship with customers 
has an impact on the performance of both the supply chain 
and the performance of the industrial companies operating in 
the Egyptian market. With customers in the performance of 
companies operating in the Egyptian market. 
    The study recommended the need to maintain the 
relationship with customers and try to develop in the future. 
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 سقدمةال .1
تعج العالقات ذات قيسة ىائمة بالشدبة لجسيع الذخكات , ليذ عمى مدتػى      

, وإنسا تستج لتذسل العالقات مع العسالء والسػرديغ العالقات الجاخمية فحدب 
وغيخىع , حيث تدعى أغمب الذخكات إلى إقامة عالقات جيجة مع والسػزعيغ 

مظ العالقات أصبحت مغ مرادر عسالئيا والعسل عمى إدارتيا , نطخا ألن ت
( , إذ Battor,2010الػصػل إلى التسيد في األداء في ضل إذدياد حجة السشافدة )

 Gilaniniaيعج رضا العسالء عامال رئيديا في نجاح العجيج مغ الذخكات )
, ألن الفيع الجيج ألىسية رضا العسالء يؤدي إلى تقميل اإلتجاه نحػ ( 2013,

إلتجاه نحػ التدػيق بالعالقات , حيث يعتبخ التدػيق بالعالقات التدػيق التقميجي وا
نيجا تدػيكيا يقرج مشو إقامة عالقات شػيمة األجل مع العسالء مغ أجل التعخف 

 ( .Gilaninia,et al ,2013عمى إحتياجاتيع ورغباتيع والعسل عمى تمبيتيا , )
في أنذصة الذخكة الخئيدية  ملالتكاالتشديق و لحا جاءت سمدمة اإلمجاد إلحجاث نػع مغ    

لتغييخ نسط العالقات التشطيسية التقميجية بإتجاه بشاء عالقات بعيجة األمج تكػن عمى أساس 
 .سمدمة اإلمجاد وعمى رأسيع العسيلالذخاكة اإلسذتخاتيجية مع بكية شخكائيا في 

سيل , إن بشاء عالقات بعيجة األمج وعمى أساس الذخاكة اإلستخاتيجية مع الع     
وأعزاء والحفاظ عمى ىحه الذخاكة والعالقة أشػل فتخة مسكشة سػف يداعج شخكاء 

سمدمة اإلمجاد عمى رفع مدتػى التشديق فيسا بيشيع , كسا أن التػضيف الدميع ليحه 
لمذخكة السعشية .إذ يعتسج نجاح الذخكات العالقة سػف يشعكذ عمى مدتػى األداء 

إلى تحقيق التسيد في األداء عمى كفاءتيا في  في تحديغ أدائيا وتصػيخه وصػال
 إدارة سمدمة اإلمجاد الخاصة بيا .

إذ يمعب أداء سمدمة اإلمجاد الخاصة بالذخكة دورا رئيدا في تحديغ مدتػى أداء   
بالشداة دداء سمدمة فنإرا دىسية العالقة مش العسالء ( , Purbey , 2007الذخكات )
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أداء الذركات  عمىالعسالء مش القات العتعرف عمى أثر ياءت ىاه الدراسة لماإلمداد 
العالقة مش العسالء في ىاه  الرشاعية العاممة في الدوم السررر من ضالن تأثير

 .ع فذلك من ضالن الشسوذج السقترح لماحثسمدمة اإلمداد كستغير فسيط 
 مذكمة الاحث  .2

ػيخه وصػال إلى عامة عمى تحديغ أدائيا وتصبرفة نطخا لحخص الذخكات      
األداء الستسيد , وذلظ مغ خالل بشاء العالقات القائسة عمى الذخاكة اإلستخاتيجية مع 

( 6106العسالء بإعتبارىع نقصة البجاية والشياية لدمدة اإلمجاد ) صالح إسساعيل , 
أجل تقجيع مشتجات وخجمات لمعسالء بأقل تكمفة مسكشة وبجػدة مشاسبة  وذلظ مغ, 

 ( . Hunt and Davis,2012ة ومخونة في التدميع والترسيع )ليحه التكمف
فنإرا لسحدفدية الدراسات فالسجيودات الاحثية التي تشافل  ىاا السو وع  في     

حدفد إطالع الااحث( في أليمة ادعسان السرر ة ضروصا فالعربية عسوما ع فقد 
سالء في أداء إرتأ  الااحث  رفرة إيراء ىاه الدراسة لبيان أثر عالقات الع

الذركات الرشاعية العاممة في الدوم السررر من ضالن تأثير ىاه العالقة مش 
ع فذلك من ضالن الشسوذج السقترح العسالء في سمدمة اإلمداد كستغير فسيط

 ف سكن التعبير عن مذكمة الاحث من ضالن التداؤالت التالية : .لماحث
 ؟العاممة في الدوم السررر الرشاعية ركات العالقات مش العسالء في أداء الذ ىل تءثر -1
الرشاعية العالقات مش العسالء في أداء سمدمة اإلمداد في الذركات  ىل تءثر -2

  ؟العاممة في الدوم السررر 
  ؟العاممة في الدوم السررر الرشاعية أداء سمدمة اإلمداد في أداء الذركات  ىل رءثر -3
عالقات العسالء في أداء الذركات الرشاعية ىل رتوسط أداء سمدمة اإلمداد أثر  -4

 العاممة في الدوم السررر ؟
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 . أىداف الاحث 3
 ريدف الاحث إلى تحقيق ادىداف التالية :  
العالقات مع العسالء في أداء الذخكات الرشاعية العاممة  التعخف عمى أثخ -0  

 .في الدػق السرخي 
داء سمدمة اإلمجاد في الذخكات العالقات مع العسالء في أ التعخف عمى أثخ -6

 .الرشاعية العاممة في الدػق السرخي 
أداء سمدمة اإلمجاد في أداء الذخكات الرشاعية العاممة في  التعخف عمى أثخ -3

 الدػق السرخي . 
أثخ إدارة عالقات العسالء في في تػسط أداء سمدمة اإلمجاد التعخف عمى دور  -4

 . ي الدػق السرخي أداء الذخكات الرشاعية العاممة ف
 لمشسوذج السقترح  لسعادالت الييكميةانساية ف  لماحثلسقترح . الشسوذج ا4

Structural Equation Modeling (SEM) 
نسررػذج لتحميررل أثررخ عالقررات العسررالء فرري أداء ( 0فرري الذرركل رقررع )يقتررخح الباحررث    

 ع فتو ألشاء ىاا الشسوذج عمى أساس :الذخكات الرشاعية في مرخ 
 .  العالقات مع العسالء تسثل الستغيخ السدتقل لمبحث أن \0
أن أداء الذرررخكات الررررشاعية العاممرررة فررري الدرررػق السررررخي يسثرررل الستغيرررخ الترررابع  \6

 .لمبحث
أن أداء سالسررل اإلمررجاد تسثررل الستغيررخ الػسرريط برريغ إدارة العالقررات مررع العسررالء  \3 

 .وبيغ أداء الذخكات الرشاعية محل الجراسة والبحث
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 ف و ح الذكل التالي الشسوذج السقترح لماحث :   
 (1رقو سكل    

 سقترح لماحث سوذج الالش
 

 H2 
 
 
 

    H1 H3,H4 
 
 
 
 

 من إعداد الااحث . الذكلالسردر : 
مغ الشساذج متعجدة الستغيخات , ويعج ىحا الشسػذج الدابق يعتبخ نسػذج الجراسة و    

ة األعسال , وحتى يتدشى لمباحث ترسيع نسػذج مغ الشساذج الذائعة في بحػث إدار 
والتي تعج مغ (SEM) فإنو سػف يدتخجم الشسحجة لمسعادالت الييكمية  البحث

أفزل الصخق التي تدتخجم إلختبار الشساذج متعجدة الستغيخات , ألنيا تعصي لمباحث 
ة إمكانية إختبار العالقة بيغ ىحه الستغيخات دفعة واحجة مع تحجيج مجى مالئس

ومصابقة الشسػذج لمبيانات التي تع تجسيعيا مغ خالل مجسػعة مؤشخات يصمق عمييا 
 ( .AMOS 16مؤشخات جػدة السصابقة وذلظ في إشار بخنامج )

 عالقات
 العسالء 

 أداء سمدمة 
 اإلمداد

أداء الذركات 
 لرشاعيةا
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 . فرف  الاحث5
 يسكغ صياغة فخوض البحث في الفخوض التالية :  

Ho1 ال رويد أثر ذف داللة إحرائية لمعالقة مش العسالء في أداء الذركات : 
 الرشاعية العاممة في مرر .

Ho2  ال رويد أثر ذف داللة إحرائية دداء سمدمة اإلمداد في أداء الذركات :
 الرشاعية العاممة في مرر .

Ho3  ال رويد أثر ذف داللة إحرائية لمعالقة مش العسالء في أداء سالسل :
 اإلمداد في الذركات الرشاعية العاممة في مرر .

Ho4 سمدمة اإلمداد عامل رتوسط أثر العالقة مش العسالء في  : ال يعتبر أداء
 أداء الذركات الرشاعية العاممة في مرر .

والسقرررابالت ض مرررغ خرررالل تحميرررل بيانرررات قرررػائع اإلستقرررراء و الفرررخ  هويرررتع إختبرررار ىرررح
 .والسالحطة الذخرية 

 . أىسية الاحث6
حي تمعبرو إدارة الرجور الحيرػي الرومرغ  مو روعوأىسيرة تأتي أىسية ىحا البحث مرغ    

سمدررررمة اإلمررررجاد داخميررررا وخارجيررررا عمررررى السدررررتػى اإلسررررتخاتيجي لسشطسررررات األعسررررال , 
  وقجرتيا عمى السشافدة .لتحقيق األداء السدتيجف وزيادة نسػ الذخكة 

أصبح مجخل إدارة العالقة مع العسالء مغ السجاخل السيسة التي تعتسج عمييا حيث   
تيجف والسشافدة العالسية , كػنيا تػاجو مشافدة الذخكة لمػصػل إلى األداء السد

شجيجة في ضل آليات اإلقتراد العالسي الججيج ,كسا أن ىشاك إعتخاف دائع مغ جانب 
مجيخي الذخكات عمى أن الشجاح الشيائي ألي شخكة مذخوط ببشاء عالقات جيجة مع 

ػانب العسالء , فعمى ىحا األساس تعكذ كل ىحه األمػر أىسية الجراسة ومغ ج
 وأبعاد عجة .
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والبحثررريغ بالذرررخكات  صرررشاع القرررراركسرررا أنرررو مرررغ السرررأمػل أن يدررراعج ىرررحا البحرررث    
الرشاعية العاممة في الدػق السررخي عمرى تحجيرج أىرع العػامرل التري يسكرغ أن ترؤثخ 
فرري األداء حتررى تؤخررح فرري الحدرربان عشررج صررياغة خصصيررع السدررتقبمية بسررا يررؤدي إلررى 

 عا عمى السدتػى التشطيسي .تحديغ العالقات واألداء م
تشبع أىسية البحث مغ أىسية مػضػعو ومجال تصبيقرو  , حيرث وعمى ىحا األساس   

 تتسثل أىسية البحث في :
 ادىسية العمسية 1\6
اإلدارة  مجرالتتسثل أىسية البحث العمسية مغ خالل تشاولو لسفيػم حجيث ندبيًا فري   

, وذلظ في إشار إىتسامرات بحثيرة  الذخكات بإستخاتيجية اإلمجاد وأداء ومحاولة ربصو
تجرراوز األشررخ التقميجيرة الترري حطيررت باىتسامرات مكثفررة فرري ت فرري ىررحا السجرالمتشاميرة 

 التخاكع السعخفي في الفتخات الدابقة  )وذلظ في حجود اشالع الباحث(.
 ادىسية التطبيقية  2\6

إجررخاء الباحررث لجراسررة  بيشسررا تتسثررل أىسيررة البحررث التصبيكيررة والسيجانيررة مررغ خررالل   
, وىػ  عيشة مغ الذخكات الرشاعية العاممة في بيئة األعسال السرخيةتصبيكية عمى 

مررالع يررتع فرري الجراسررات والسجيررػدات البحثيررة الدررابقة فرري ىررحا السػضررػع )وذلررظ فرري 
 حجود إشالع الباحث(.

 اإلطار الشإرر فالدراسات فالسجيودات الاحثية الدابقة. 7
    شإرر اإلطار ال  1\7
 عالقات العسالء 1\1\7

زغػط السشافدة العالسية , بحثت شخكات األعسال الحجيثة عغ شخق لنتيجة    
ججيجة لتػليج قيسة مزافة لعسالئيا , إذ أصبحت الذخكات السعاصخة تشطخ إلى 



 نجامعة حمػا –ل ارة وادارة األعساكمية التج –ل امجرس بقدع ادارة األعس –مبخوك عصية مبخوك 

 

  0202الثاني العدد   -53 المجلد               المجلت العلميت للبحوث والدراساث التجاريت  

13 

 

العسيل بػصفو شخيكا أساسيا وحكيكيا وتعسل عمى تصػيخ عالقات بعيجة األمج معو , 
تحقيق األداء الستسيد , وىحا يتشاغع مع السجخل الحجيث لمتدػيق  مسا يداعج عمى

القائع عمى إستقصاب العسالء واإلحتفاظ بيع , وتصػيخ عالقات حسيسة وبعيجة األمج 
مع العسالء الحالييغ وتقجيع سمع وخجمات راقية ومتسيدة إلشباع حاجاتيع ورغباتيع 

 ( .Juscius ,2011وصػال إلى مدتػى إسعادىع )
إذ تعتسج صياغة وبشاء عالقات حسيسة مع العسالء عمى مجى تػافخ السعخفة    

الدػقية عشيع , وإستخجاميا في تحيج إحتياجتيع ورغباتيع والعسل عمى إشباع ىحه 
 اإلحتياجات والخغبات لتتشاسب مع تػقعاتيع وتعطيع الكيسة السجركة مغ جانبيع .

ستخاتيجيات التي تدتخجم مغ جانب تعج إدارة العالقة مع العسالء مغ اإلو     
(. لحا أصبح يشطخ إلى wu,2009الذخكة إلدارة التفاعل مع العسالء السخبحيغ )

إدارة عالقات العسالء بإعتبارىا إستخاتيجية لتحديغ األداء مغ خالل اإلحتفاظ 
 بعالقات شػيمة األمج مع العسالء .

مدتػى قبػل الخجمة التي تقجم لو  كسا تعج قشاعة العسيل القػة السؤثخة التي تحجد   
مغ قبل السشطسة , مغ خالل تقييسو الذامل لكل عشاصخ السديج التدػيقي )السشتج, 
والدعخ , والتخويج , والتػزيع ( , وبالتالي فيي أساس لشجاح السشطسة وزيادة 

 : (6107)مبخوك عصية ,  فىشاك ثالث قواعد لخدمة العسيلحرتيا الدػقية . 
تعتبخ خجمة العسيل كسيسة محجدة يشبغي الكيام بيا لتمبية  سيل كشذاط :ضدمة الع-1

 .حاجات العسيل , مثل معالجة الصمب , وتػثيق القػائع , وإدارة السختجعات .. الخ 
ىشا يتع قياس الخجمة مغ خالل مقاييذ أداء  ضدمة العسيل كسقياس أداء :-2

ا , أو عجد الصمبات السعالجة محجدة , مثل ندبة مئػية لتدميع الصمبات في وقتي
 بحجود قبػليا .
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: ىحا السدتػى يشذط خجمة العسيل مغ خالل تعيج واسع  ضدمة العسيل كفمدفة-3
لتػفيخ قشاعة الدبػن بأعمى السدتػيات )بتشاغع في السشطسات السعاصخة التي تخكد 

 عمى إدارة الجػدة الذاممة (.   
عسيل , قام بيا السجمذ الػششي في دراسة شاممة عغ لػجيدتيات خجمة ال  

بيغ األمخيكي إلدارة التػزيع , تع تحجيج عشاصخ خجمة العسيل وفقا لتػقيت التعامل 
 . (6107.)مبخوك عصية , السخجع الدابق,السشطسة والعسيل 

: مثل تػضيح كيفية التعامل ووضع خصط لمصػارئ  عشاصر ما قبل التعامل -1
 ج , خجمات إدارية ... الخ.ومخونة الشطام وكذف تػضيحي لمعق

: مثل تحجيج مدتػيات السخدون والقجرة عمى تمبية وتشفيح  عشاصر أثشاء التعامل -2
 الصمبيات وخجمات الشقل والذحغ , ومالئسة الصمب ... الخ.

: مثل خجمات ما بعج البيع والتي تذسل التخكيب ,  عشاصر بعد التعامل-3
 وي ...الخ.والزسان , واإلصالح , ومعالجة الذكا

العوامل التي يسكن أن تحدد سكل إستراتيجية إدارة ضدمة فىشاك مجسوعة من 
 :(2715ع  رونالج إتر باولػ)العسيل 

: مفيػم ذاتي يؤدي إلشالة تفزيل العسيل لسشتج الذخكة  فالء العسيل -3
 وتكخار شخاؤه الحي يدتخجم كجاللة عمى ذلظ الػالء .

سة قيسة لسػضفييا فإن ذلظ سيشعكذ : عشجما تعصي السشط قشاعة العسيل -7
 عمى أداء أولئظ السػضفيغ مقجميغ أفزل ما لجييع مغ خجمة لمعسالء .

: والتي تقاس مغ خالل وجيات نطخه تجاه السشطسة , حيث  إدراك الزبون لمقيسة -1
 تبخز ىشا إدارة عالقات العسيل بحكع كػنيا عسمية واسعة لمذخكة مقارنة بالتدػيق .



 نجامعة حمػا –ل ارة وادارة األعساكمية التج –ل امجرس بقدع ادارة األعس –مبخوك عصية مبخوك 

 

  0202الثاني العدد   -53 المجلد               المجلت العلميت للبحوث والدراساث التجاريت  

12 

 

نطام جحب واكتداب سكغ تعخيف عالقات العسالء عمى أنيا " ومسا سبق ي   
العسالء السخبحيغ واالحتفاظ بيع, مغ خالل تحميل معمػماتيع وفيع متصمباتيع, عبخ 
عسمية شػيمة األجل تأخح باالعتبار التػفيق بيغ نذاط السشطسة وإستخاتيجيتيا, 

ػى العالقات مع لتػشيج عالقات قػية مع العسالء السخبحيغ فقط, وتقميز مدت
إستخاتيجية شاممة ونطام متكامل لتحجيج  "فيي فمن ثو   العسالء غيخ السخبحيغ".

العسالء السخبحيغ أكثخ مغ غيخىع, وفيع متصمباتيع ورغباتيع وأولػياتيع والعسل عمى 
إشباعيا مغ خالل االتراالت الفعالة بيع وتحميل بياناتيع, وذلظ لديادة والئيع 

 وربحيتيع".
ييجف نطام العالقات مع العسالء إلى تفيع وتفاعل العسالء ىاا ادساس  فعمى

بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ , والتفاعل في نطام العسل الجاخمي مغ مجيديغ , 
 ومرشعيغ وتجارة جسمة وتجدئة , بيجف تقجيع السشتجات وفقا لصمب العسيل .

 أداء سمدمة اإلمداد  2\1\7
والسحرمة الشيائية ألي عسل مغ األعسال , بيشسا  يقرج باألداء ؛ الشتيجة     

إلنجاز في لتقػيع األداء عسمية التقييع والتقجيخ السشتطسة والسدتسخة بالشدبة يقرج بت
 .(2777ع )شاىخ مخسي عصية تشسيتو وتصػيخه في السدتقبل ." العسل عمى العسل و 

)صررررالح إسررررساعيل يقرررررج بدمدررررمة اإلمررررجاد ىرررري حمقررررة تبررررجأ وتشتيرررري بالعسيررررل بيشسررررا    
ومررغ ثرررع يتسحررػر التخكيرررد األساسرري لدمدرررمة اإلمررجاد فررري خجمررة العسيرررل والعسرررل ,  (6106,

 .ألخخيغ داخل نطام اإلمجاد لمذخكةعمى إشباع إحتياجاتو مغ خالل الذخكاء ا
ولقررج واجررو البرراحثيغ فرري أدبيررات سمدررمة اإلمررجاد تحررجيات أساسررية , تتعمررق بتحميررل    

إذ يعررج تحميررل أداء سمدررمة اإلمررجاد مررغ األمررػر الرررعبة بدرربب أداء سمدررمة اإلمررجاد , 
إشرررتسال الدمدرررمة عمرررى العجيرررج مرررغ السكػنرررات مثرررل السرررػرديغ والسررررشعيغ والسرررػزعيغ 

 والستعيجيغ والعسالء . 
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( ثالثة مقاييذ لتقييع أداء سمدمة اإلمجاد وىي مخونة Kumar ,2006وقج أورد )   
وسرخعة اإلسرتجابة لمعسيرل ., ويعتبرخ مكيراس وتخفريس تكمفرة السخردون , الترسيع , 

مررغ األمررػر األساسررية الالزمررة لتقيرريع سررخعة إسررتجابة سمدررمة اإلمررجاد الترررسيع مخونررة 
لتصمعررررات العسررررالء , فررررإذا كانررررت مخونررررة اإلمررررجاد عاليررررة فررررإن الذررررخكة تدررررتصيع تمبيررررة 
حاجررات العسررالء , ومدرراعجتيع فرري التعبيررخ عرررغ تفزرريالتيع بسررا يسكررغ الذررخكة مرررغ 

 مبية ىحه التفزيالت والصمبات .ت
تكمفررة اإلحتفرراظ بررالسخدون , ووفررق  أمررا مكيرراس تخفرريس التكمفررة فيتعمررق بتخفرريس   

مشطػر سمدمة اإلمرجاد البرج مرغ إسرتغالل مدرتػيات السخردون بذركل مثرالي نطرخا ألن 
اإلحتفاظ بالسخدون يعج مغ األنذصة السكمفة ويشصػي عمرى العجيرج مرغ امخراشخ مثرل 

تكمفررررة الفخصررررة البجيمررررة  حتفرررراظ بررررالسخدون وتعصررررل رأس السررررال السدررررتثسخ وتكمفررررة اإل
 ( .piplani, 2005وتكمفة تمف السخدون ....الخ  )

كسا يعج مكيراس سرخعة اإلسرتجابة لمعسرالء مرغ حيرث مرجى اإللتردام بػقرت التدرميع     
 لمعسالء إذ تعج تمبية الصمبيات وتذغيميا ىجفا إستخاتيجيا لدمدمة اإلمجاد .

 الدراسات الدابقة  2\7
إلى الجراسات التي تست في حيث يسكغ تقديع الجراسات والسجيػدات البحثية الدابقة 

 بالمغة العخبية , وتمظ التي تست بالمغة األجشبية .
 الدراسات التي تس  في بالمغة العربية  1\2\7

القة , وىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ الع (2716أسحق الذعار  دراسة 
مع السػرديغ في  أداء الذخكات األردنية , وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة وأثخ 

    لمعالقة مع السػرديغ في أداء الذخكات األردنية محل الجراسة والبحث .
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, حيث ىجفت الجراسة إلى فحز أثخ نػع عالقات ( 2777ع دمحم سعد دراسة 
, وقج أجخيت الجراسة في األردن الذخكات مع السػرديغ في أداء سمدمة اإلمجاد 

( شخكة صشاعية متػسصة الحجع مغ خالل عيشة حجسيا 408بالتصبيق عمى )
( شخكة , وقج أضيخت نتائج الجراسة أن ىشاك أثخا ذا داللة إحرائية لذكل 611)

 العالقة الستبادلة بيغ الذخكات السبحػثة والسػرديغ في أداء سمدمة اإلمجاد.
 ي تس  في بالمغة اديشبيةالدراسات الت  2\2\7
, حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح مدتػى  (Gilaninia , 2013دراسة     

اإلرتباط بيغ العالقة مع العسالء وأداء الذخكات , مغ خالل دراسة حالة شخكة إيخان 
( مفخدة , وتػصمت الججخاسة إلى وجػد 076لمكيخباء , وتزسشت عيشة الجراسة )

 غ العالقة مع العسالء وبيغ أداء الذخكات.إرتباط إيجابي بي
إدارة سمدمة اإلمجاد , لفحز مدتػى تشفيح  (Ozlan ,2013فياءت دراسة     

والتعخف عمى مدتػى اإلرتباط بيغ إدارة العالقة مع العسالء وإدارة سمدمة اإلمجاد في 
( إستسارة 036الذخكات الرغيخة والستػسصة الحجع في البػسشة وبإستخجام )

ستقراء جسعت مغ أصحاب العسل في ىحه الذخكات , وأضيخت نتائج الجراسة إ
ضان مدتػيات تشفيح إدارة سمدمة اإلمجاد كانت جيجة عمى الخغع مغ وجػد ضعف 
في إستخجام تكشػلػجيا السعمػمات , كسا يػجج عالقة بيغ إدارة العالقة مع العسالء 

 وإدارة سمدمة اإلمجاد .
إلى تحميل أثخ العالقة بيغ الذخكة والسػرديغ في  (yeh 2012فسع  دراسة     

أداء الرشاعات التحػيمية في تايػان , ومغ خالل تحميل قػائع اإلستقراء والبالغ 
( إستسارة تع تػزيعيا عمى مجيخي 061( إستسارة إستقراء مغ أصل )66عجده )

إلى أن  الذخكات التي تصبق مسارسات الذخاء في الػقت السحجد, تػصمت الجراسة
العالقة بيغ الذخكة والسػرديغ قائسة ببعجيغ ىسا العالقة التعاونية فيسا يتعمق بذخاء 
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السػاد والبحث والتصػيخ , وتػصمت الجراسة إلى أن العالقة مع السػرديغ تؤثخ في 
 أداء الذخكات مغ خالل الجػدة والتدميع والتكمفة والسخونة .

خف عمى أثخ العالقة مع العسالء في التع (Coltman,2011فحافل  دراسة     
( مجيخ إدارة عميا 86أداء الذخكات , ومغ خالل التصبيق عمى عيشة مكػنة مغ )

ووسصى في الذخكات الخجمية في السسمكة الستحجة , تػصمت الجراسة إلى أن البشية 
األساسية والتحتية لتكشػلػجيا السعمػمات تؤثخ في القجرة عمى إدارة العالقة مع 

 سالء .الع
إلى تػضيح أثخ العالقة بيغ الذخكة  (Benton ,2005أليشسا سع  دراسة     

والسػرديغ في رضا سمدمة اإلمجاد , وقج أجخيت الجراسة عمى شخكتي كخايدمخ 
( إستسارة إستقراء وتػصمت الجراسة إلى أن 348وىػنجا , وتزسشت عيشة الجراسة )

 سمدمة التػريج.  العالقة بيغ الذخكة والسػرديغ تؤثخ في رضا
 فأسموبومشيج الاحث  \8

الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي الحي يقػم عمى أساس تحميل ما  ةيعتسج   
ىػ كائغ وتفديخه وتحجيج العالقات بيغ الػقائع , وسػف يتع إستيفاء السعمػمات مغ 

 ر حيث يدعى الااحث لتطو ,  واقع بيئة الذخكات السبحػثة ومغ السجيخون أنفديع
نسوذج لتحميل أثر عالقات العسالء في أداء سمدمة اإلمداد ع فكالك تحميل أثر 
عالقات العسالء في أداء الذركات ع من ضالن التطبيق عمى عيشة من الذركات 

 الرشاعية العاممة في الدوم السررر .
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 مجتسش فعيشة الاحث 1\8
ػق السرخي والبالغ تألف مجتسع البحث مغ الذخكات الرشاعية العاممة في الد  

شخكة  , وقج  71عجدىا      شخكة , وألغخاض أخح عيشة عذػائية إحتسالية حجسيا 
 تع اإلستخشاد باألراء التالية لتحجيج حجع العيشة :

0-  Hair , 2010)  حيث رأى أن حجع العيشة السقبػل لجراسة األثخ بيغ ,
كمسا كبخ حجع ( مفخدة و  81-61الستغيخات التابعة والسدتقمة يكػن بيغ )

 العيشة كمسا كان أفزل .
6-  Green,1991)  حيث رأى أن حجع العيشة السقبػل يجب أن يكػن ,

عجد   Mحجع العيشة و   N(   حيث أن  < 8M N+50وفقا لمسعادلة )
الستغيخات السدتقمة في الشسػذج , ومغ ثع حجع العيشة السشاسب يجب أن 

( وىسا إدارة 6ات السدتقمة )شخكة , الن عجد الستغيخ  65يكػن أكبخ مغ 
 عالقات العسالء , وأداء سمدمة اإلمجاد بالشدبة ألداء الذخكة .

( سركة صشاعية ع ففحدة  77فعمى ىاا ادساس تسثم  عيشة الاحث في  
( إستسارة إستقراء  77التحميل ىي الذركة مسثمة بسدررىا ع حيث تو توز ش  

( إستسارات لعد  صالحيتيا 4د  فتو إستردادىا بالكامل ع فلكن تو إستاعا
( إستسارة 66لمتحميل ع فمن ثو تسثم  اإلستسارات الرالحة لمتحميل  

, ويبيغ الججول % ( من اإلستسارات التي تو توز عيا94إستقراء أر ألشداة  
 رائز عيشة البحث :خ  (0)رقع 
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 (1  يدفن رقو
 رائص عيشة الاحث ض

 الشداة السمو ة التكرار القطاع
 %24 17 سواد الغاائية ال

 %17 12 اددف ة
 % 9 6 السعادن
 %21 15 الكيساف ات
 %27 14 اإللكترفنيات
 % 9 6 أضر  
 %177 77 السجسوع

 من فاقش الدراسة السيدانية . السردر : الجدفن من إعداد الااحث
 أداة الاحث 2\8

وات لتجسيرع أستخجمت إستسارة اإلستقراء والسقابالت الذخررية والسالحطرة كرأد
 البيانات الالزمة ألغخاض البحث وقج تع ترسيع اإلستسارة عمى الشحػ التالي :

تررع ترررسيع إسررتسارة إستقررراء واحررجة مػجيررة لمذررخكات محررل الجراسررة والبحررث, حيررث 
 :ثالثة أجداء باإلعتساد عمى نتائج الجراسات الدابقة كسا يمي شسمت 

 .( باإلستسارة 7-0سل الفقخات ), وتذ إدارة عالقات العسالءالجزء ادفن : 
 .( باإلستسارة 03-8, ويذسل الفقخات )أداء سمدمة اإلمدادالجزء الثاني : 

 .( باإلستسارة 09-04, ويذسل الفقخات )أداء الذركات الرشاعية:  الثالثالجزء  
 ( كيفية ترسيع إستسارة اإلستقراء .6ويػضح الججول رقع )
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 (2يدفن رقو  
 ستقراءترسيو إستسارة اإل

 أرقا   الفقرات عدد  الفقرات ادبعاد \الستغيرات الرئيدية
 7-0 7 عالقات العسالء
 03-8 6 أداء سمدمة اإلمداد

 09-04 6 أداء الذركات الرشاعية
 19 19 السجسوع

 .من فاقش الدراسة السيدانيةالسردر : الجدفن من إعداد الااحث 
 إضتاارات الذسولية فالحياد  3\8

الفقخات مغ خرالل عخضريا وشرخح العجيرج مرغ األسرئمة  إضتاار سسوليةإجخاء  حيث تع
واالستفدارات عمى الدادة السحكسيغ بذأن شسػلية أبعاد اإلستسارة وتع في ضػء ىحه 
اجابررة السحكسرريغ عمييررا إضررافة مجسػعررة مررغ الفقررخات كسررا تررع حررحف فقررخات  األسررئمة وج

  أخخى .
إعتسرج الباحرث عمرى نترائج اإلسرتسارة كسرا ىري , حيرث  إضتارارت الحيرادكسا ترع إجرخاء 

ولررع يتررجخل فرري إجابررات السبحررػثيغ وإعصررائيع الػقررت والحخيررة الكافيررة لإلجابررات مررغ 
 أجل تحقيق السػضػعية والحيادية العمسية  .

  إضتاارات الردم فالثاات 4\8
ويػضرررح , لكرررل متغيرررخ مرررغ متغيرررخات البحرررث فالرررردم إضتارررار الثاررراتترررع إجرررخاء    

 نتائج إختبار الثبات والرجق لكل متغيخ مغ متغيخات البحث : (3رقع )الججول 
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 (3  يدفن رقو

 إضتاار الثاات فالردم
 Factor الستغير

Loading 
Cronbach',s 

alpha 
CR AVE 

 7963 7992 7991 إدارة عالقات العسالء
 7982 تقو  الذركة بقياس ر ا العسالء بذكل مدتسر.

 7975 درد التوقعات السدتقبمية لمعسالء.تدعى الذركة إلى تح
 7976 توفر الذركة لعسالئيا السداعدة عشد إضتيار مشتجاتيا .

تحررردد الذرررركة العشاصرررر ادساسرررية لبشررراء عالقتيرررا مرررش 
 عسالئيا.

7987 

 7987 تدعى الذركة إلى سرعة اإلستجابة لتطمعات العسالء 
 7974 ة مش العسيل رويد لد  الذركة قشوات اتران فعال

 تقيو الذركة عالقتيا بالعسالء بذكل دفرر فمدتسر
 

7981 

 7968 7993 7992 أداء سمدمة اإلمداد
 7982 تتوافق ضدمات ما بعد التور د مش متتطماات الذركة.
 7974 خالاا ما تكون تكاليف تغيير مردر التور د مشخفزة.

 7985 في الوق  السحدد. موردر الذركة ممتزمين بالتدميو
ىشررراك يررردارة لرررد  موردفنرررا فررري التعامرررل مرررش مرررردفدات 
 التور د خير السطابقة لسواصفات الذراء الستفق عمييا.

7985 

لد  الذركة القدرة عمى القيا  بطماات سراء مشفرمة عشد 
 الحاية فبشفس التكمفة.

7983 
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لسدرتعجمة ىشاك مرفنة لد  موردفنا في تدرميو الطمارات ا
 في الوق  السحدد.

7983 

 7959 7989 7987 أداء الذركات الرشاعية
 7982 حقق  الذركة الحرة الدوقية السدتيدفة.
 7974 حقق  الذركة حجو اإلررادات السدتيدفة.
 7976 حقق  الذركة حجو السبيعات السدتيدف.

حققررر  الذررررركة معررردن عائررررد مر ررري عمررررى حقرررروم 
 السالك.

7971 

حققرررررر  الذررررررركة معررررررل العائررررررد السدررررررتيدف عمررررررى 
 اإلستثسار.

7974 

 7982 حقق  الذركة الربحية السدتيدفة .
 باإلعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي . السردر : الجدفن من إعداد الااحث

الباحررث بررإجخاء إختبررارات الرررجق والثبررات لبيانررات إسررتسارة اإلستقررراء ,  قررامحيرث   
 ج تحكيسيا لمتأكج مغ اإلتداق الجاخمي لإلستسارة , وكحلظ الرجق الحاتي .وذلظ بع
أي أنررو  -إسررتقخار السكيرراس وعررجم تشاقزررة مررع نفدررو  Reliability بالثارراتويقرررج 

إذا أُعيررج تصبيقرررو  -يعصرري نفررذ الشتررائج وذلرررظ باحتسررال مدرراو لكيسررة معامرررل الثبررات 
, وتترخاوح قيسترو بريغ  كخونبراخ–ا عمى نفذ العيشرة ويرتع حدرابو مرغ خرالل معامرل ألفر

الرفخ والػاحج الرحيح , حيث كمسا إقتخبت قيسة السعامل مغ الػاحج الرحيح كمسرا 
دل ذلظ عمى وجػد ثبات في إستسارة اإلستقراء السػزعة عمى عيشرة البحرث وبجرجرة 

 عالية .
-إيراء إضتارررار الثارررات لسقيررراس الاحرررث بإسرررتخدا  معامرررل ألفرررافقرررا  الااحرررث بررر  
لكيررراس مررجى ثبرررات أداة الكيرراس وفقرررا إلجابررات األفرررخاد السبحررػثيغ والبرررالغ ,  نارراخكرف 

( يػضررح نتررائج اإلختبررار , حيررث تذرريخ البيانررات 3فررخد والجررجول رقررع ) 403عررجدىع 
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لجسيرررع الستغيرررخات أكبرررخ مرررغ كخونبررراخ -ألفرررا( إلرررى أن معامرررل 3الرررػاردة بالجرررجول رقرررع)
عال بيغ عبارات قائسرة اإلستقرراء  % مسا يذيخ إلى وجػد عالقة إتداق وتخابط61
 (sekaran and Bougie,2010.  ) 

والتي Composite Reliability (CR)    كسا تو إستخدا  السوثوقية السركاة     
( 3تؤكررج عمررى مررجى تررخابط الفقررخات , حيررث تذرريخ الشتررائج السػجررػدة فرري الجررجول رقررع )

, وىرحا ات داخرل أداة الكيراس مسا يؤكج عمى تخابط الفقرخ  1,7أكبخ مغ  (CR)أن قيع 
يرجل عمرى إمكانيرة ثبرات الشترائج التري يسكرغ أن يدرفخ عشيرا تصبيرق ىرحه األداة وكررحلظ 

 .إمكانية تعسيع الشتائج التي تتػصل إلييا الجراسة في ضػء حجودىا العسمية
تكيذ ما وضعت  -إستسارة اإلستقراء –أن أداة البحث  بالردمبيشسا يقرج    

ويتع حداب معامل الرجق مغ خالل الجدر التخبيعي لسعامل  "لكياسو إحرائيا
 كخونباخ ( .–الثبات )ألفا 

وتعرررج ىرررحه الكررريع مختفعرررة ومقبػلرررة ألغرررخاض البحرررث , حيرررث أنيرررا أكبرررخ مرررغ معرررجل   
كخونباخ , ومرغ ثرع يسكرغ القرػل برأن -وىػ الحج األدنى لقبػل معامل ألفا 1,7القبػل 

 .أداة البحث تتستع بالثبات الجاخمي
, حيث قام الباحث بكياس صرجق السحترػى لسكياس البحث  إضتاار الردموتع إجخاء 

Content Validity  مررغ خرالل إتباعررو مررشيج الرررجق الطراىخي , وذلررظ مررغ خررالل
عررخض أداة الجراسررة عمررى مجسػعررة مررغ السحكسرريغ السخشررريغ مررغ أسرراتحة الجامعررات 

, وقرج أخرح الباحرث بسعطرع السرخية , حيث تع تحكيسيا مرغ جرانبيع بسشيجيرة عمسيرة 
مالحطرراتيع الثخيررة , باإلضررافة إلررى دراسررة إسررتصالعية قررام بيررا الباحررث بذرركل مدرربق 
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بيررجف التعررخف عمررى مررجى فيررع السبحررػثيغ لمعبررارات واأللفرراظ الررػاردة فرري أداة الكيرراس 
  والتأكج مغ درجة وضػحيا, إلى أن وصمت أداة الجراسة إلى شكميا الشيائي .

فيكريذ مرجى إخرتالف متغيرخات   Discriminate validityارزر أما الردم التس 
الجراسررة عررغ بعزرريا الرربعس , وبالتررالي عررجم تذررابة الستغيررخات وأن كررل متغيررخ يسثررل 

 Average Variance Extractedنفدو , حيث دلت الشتائج في الججول عمى أن 
(AVE)  سررة تتدررع مسررا يعشرري أن أداة الجرا 1,51لجسيررع متغيررخات الجراسررة أعمبررى مررغ

 . (Hair ,2010)يالرجق التسايدي 
, فيكرريذ درجررة التػافررق برريغ   Convergent validity أمررا الررردم التقرراربي

الستعجدة التي تكيذ الستغيخ , حيرث تذريخ نترائج الجرجول رقرع )( إلرى أن قريع الفقخات 
Factor Loading  كسا أن قيع  1,51لجسيع الستغيخات أكبخ مغ ,Composite 

Reliability (CR أكبررررخ مررررغ )مسررررا يعشرررري أن أداة الجراسررررة تتدررررع بالرررررجق  1,71 ,
 . (Hair et al ,2010)التقاربي 

 العمسي. مرتفعة فمقبولة دخرا  الاحث ف ر  الااحث أن القيو الدابقة تعد  
 

 التحميل اإلحرائي فإضتاارات الفرف  \9
الػصفي , يخكد ىحا الجدء عمى وصف متغيخات الجراسة بشاء عمى اإلحراء 

 structural Equationوإختبار فخوض الجراسة ونسػذجيا بإستخجام إختبار 
modeling   بػاسصة بخنامج التحميل اإلحرائيAMOS version 16 . 

 فصف متغيرات الدراسة   1\9
( أن الذخكات محل الجراسة والبحث تيتع 4كسا ىػ مبيغ بالججول رقع )    

, ثع متغيخ أداء سمدمة اإلمجاد  (3,56)دابي بالعالقات مع العسالء بستػسط ح
وىحا يعكذ مجى إىتسام السجيخيغ في ىحه الذخكات  (3,87)بستػسط حدابي 
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وإعتبارىا مفتاح الشجاح األساسي ألي شخكة حيث أن بأىسية سمدمة اإلمجاد 
سمدمة اإلمجاد تؤدي إلى حالة مغ التػازن بيغ حخكة نقل السػاد الخام وعسميات 

ونذاط التػزيع , مسا كان ليحه الشتائج أثخ عمى الستػسط الحدابي الترشيع 
 ( .3,50ألداء الذخكات محل الجراسة والبحث والحي بمغ )

 (4  يدفن رقو
 فصف متغيرات الدراسة

 اإلنحراف السعيارر  الوسط الحداألي الستغير
 7998 3956 العالقة مش العسالء
 7987 3987 أداء سمدمة اإلمداد

 7986 3951 كاتأداء الذر 
 باإلعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي . السردر : الجدفن من إعداد الااحث

 إضتاار مد  قبون نسوذج الدراسة 2\9
مغ أجل إختبار نسػذج الجراسة البج مغ إجخاء إختبارات التأكج مغ مجى قبػل    

 نسػذج الجراسة مغ عجمة , وذلظ مغ خالل ثالث مخاحل تحميمية ىي :
وىحا اإلختبار  Absolute Fit Index السطمقة مءسر السطابقة إيجاد 1\2\9

, حيث أنو ال يحجد ىل نسػذج الجراسة مشاسب أم يحجد درجة قبػل نسػذج الجراسة 
غيخ مشاسب , فيػ يحجد مجى قبػل نسػذج الجراسة , وإذا لع يتع قبػل نسػذج 

 الجراسة فمغ يتع البحث في مػضػع الجراسة .
 Goodness of Fit Indexاإلختبارات السدتخجمة مؤشخ حدغ السصابقة ومغ     

(GFI والجدر التخبيعي لستػسط خصأ اإلقتخاب )Root Mean Square Error 
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of Approximation (RMSEA)    وجدر متػسط مخبعات البػاقي Root 
Mean Square Residual (RMR)  ( يتزح أن5, ومغ الججول رقع ): 

GFI 0,993   > 0,8 , RMSEA 0,075 < 0,08    P-Value 0,187 > 0,05  ,   ,
 . بذكل مطمق مسا يعشي قبون نسوذج الدراسة

, ويحجد   Incremental Fit Indexإيجاد مءسر السطابقة الستزاردة  2\2\9
ومغ ىحه ىحا التحميل مجى إزدياد قبػل نسػذج الجراسة السقتخح بذكل كامل 

 Adjusted Goodness of Fit Indexبقة السعجل مؤشخ حدغ السصا ختباراتاإل
(AGFI)  ومؤشخ السصابقة السقارن ,Comparative Fit Index (CFI)  ,

, ويػضح الججول رقع )(  Normal Fit Index (NFI)ومؤشخ السصابقة السعياري 
 AGFI 0,935>0,8 ,TLI 0,973 >0,90 , CFI 0,996>0,90 , NFI قيع ىحه الستغيخات

     يعشي أن نسوذج الدراسة مقبون بذكل كامل .مسا   0,90
 Parsimonious Fitإيجاد مءسر الحز  في قبون نسوذج الدراسة  3\2\9 

Index   واليجف مغ ىحا السؤشخ ىػ تحجيج ما إذا كان نسػذج الجراسة مشاسبا أم ,
 x2 | Degree of ال , ومغ اإلختبارات السدتخجمة في ىحا التحميل مؤشخ  

Freedom   , ( يتزح أن 5رقع )ومغ الججولx2 |df 1,74 < 2   , مسا يعشي أنو
 (. 0يسكغ الجدم بقبػل نسػذج الجراسة كسا ىػ مػضح في الذكل رقع )
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 (5يدفن رقو  
  structural Equation modeling مد  قبون الشسوذج السقترح لماحث بإستخدا  إضتاار
 AMOS version 16ألواسطة ألرنامج التحميل اإلحرائي 

القيسة السدجمة  سرط القبون السءسر
 لمشسوذج

 السريش

x2 |df  19745 2أقل من أف يدافر Hair et al ,2010 

GFI  79993 798أكبر من Etezadi-Amoli 1996 

AGFI  79935 798أكبر من Etezadi-Amoli 1996 

CFI  79996 799أكبر من Lau,2011 

RMR  79734 7975أقل من Hair et al ,2010 

TLI  79973 799أكبر من Hair et al ,2010 

NFI  79997 799أكبر من Wang ,2012 

RMSEA  79775 7978أقل من Lau,2011 
P-Value  79187 7975أكبر من Hair et al ,2010 

 باإلعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي . السردر : الجدفن من إعداد الااحث
 ثإضتاار فرف  الاح  3\9
إلختبار فخوض  AMOS version 16تع إستخجام بخنامج التحميل اإلحرائي  

 الجراسة وكحلظ مجى قبػل الشسػذج السقتخح لمبحث , وذلظ عمى الشحػ التالي :
Ho1  ال رويد أثر ذف داللة إحرائية لمعالقة مش العسالء في أداء الذركات :

 الرشاعية العاممة في مرر .
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( وىحه دالة إحرائية ألن B=0,362( أن )6ي الججول رقع )تػضح الشتائج الػاردة ف
(t=5,481,P<0<05 , مسا يعشي رفس الفخض العجم وقبػل الفخض البجيل , )

وىػ ما يعشي وجػد أثخ ذو داللة إحرائية لمعالقة مع العسالء في أداء الذخكات 
 الرشاعية العاممة في مرخ .

 (6ججول رقع)   التحميل اإلحرائي
   structural Equation modeling بإستخدا  إضتااربار الفخوض نتائج إخت

 AMOS version 16ألواسطة ألرنامج 
 
 الفر 

Path 
Coefficient 

(B) 

 tقيسة 
 السحدوبة 

 C.R) 

 القيسة اإليسالية
P-Value 
 

نتيجة الفر  
 العد 

 رفس 1,111 5,480 1,366 األول
 رفس 1,111 4,643 1,318 الثاني
 رفس 1,111 8,390 1,536 الثالث

 1,577 قيسة معامل التفديخ ألثخ العالقة مع العسالء في أداء سمدمة اإلمجاد
 1,400 قيسة معامل التفديخ ألثخ العالقة مع العسالء في أداء الذخكات
 1,365 قيسة معامل التفديخ ألثخ أداء سمدمة اإلمجاد في أداء الذخكات

 عتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي .باإل السردر : الجدفن من إعداد الااحث
Ho2  ال رويد أثر ذف داللة إحرائية دداء سمدمة اإلمداد في أداء الذركات :

 الرشاعية العاممة في مرر .
( وىحه دالة إحرائية B=0,308( أن )6تػضح الشتائج الػاردة في الججول رقع )   

بػل الفخض البجيل ( , مسا يعشي رفس الفخض العجم وقt=4,243,P<0<05ألن )
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في أداء الذخكات  ألداء سمدمة اإلمجاد, وىػ ما يعشي وجػد أثخ ذو داللة إحرائية 
 الرشاعية العاممة في مرخ .

Ho3  ال رويد أثر ذف داللة إحرائية لمعالقة مش العسالء في أداء سالسل :
 اإلمداد في الذركات الرشاعية العاممة في مرر .

( وىحه دالة إحرائية B=0,536( أن )6في الججول رقع )تػضح الشتائج الػاردة    
( , مسا يعشي رفس الفخض العجم وقبػل الفخض البجيل t=8,391,P<0<05ألن )

لمعالقة مع العسالء في أداء سالسل , وىػ ما يعشي وجػد أثخ ذو داللة إحرائية 
 .اإلمجاد في الذخكات الرشاعية العاممة في مرخ

Ho4 مة اإلمداد عامل رتوسط أثر العالقة مش العسالء في : ال يعتبر أداء سمد
 أداء الذركات الرشاعية العاممة في مرر .

األثخ السباشخ لمعالقة مع العسالء  ( أن7تػضح الشتائج الػاردة في الججول رقع )   
( , ووفقا لمقاعجة , فإن 0,187, وبمغ التأثيخ غيخ السباشخ )( 0,411) يداوي 

مغ األثخ غيخ السباشخ , وبالتالي فإن متغيخ أداء سمدمة اإلمجاد األثخ السباشخ أقػى 
 ال يتػسط أثخ العالقة مع الدبائغ في أداء الذخكات الرشاعية العاممة في مرخ .
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 (7يدفن رقو 
 structural Equationنتائج إضتاار ادثر خير السااسر لفرف  الدراسة باستخدا  

modeling  (SEM) 
Standardized Direct Effects 

 أداء 
 الذركات

 العالقة مش العسالء
79411 
Standardized Indirect Effects 

 أداء 
 الذركات

 العالقة مش العسالء
79187 
Standardized Total Effects 

 أداء 
 الذركات

 العالقة مش العسالء
79598 

 لتحميل اإلحرائي .باإلعتساد عمى نتائج ا السردر : الجدفن من إعداد الااحث
 (2سكل رقو  

 الشسوذج السقترح لماحث الشيائي بعد إضتاار الفرف 
 

 0,536 
 
 
 

0,362       0,308                                     
 

 

 باإلعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي .السردر : الذكل من إعداد الااحث 

 مش عالقاتال
 العسالء 

 أداء سمدمة 
 اإلمداد

أداء الذركات 
 الرشاعية
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 فالتوصياتالشتائج أىو  \ 17
 الشتائج أىو 1\17
بعررد إيررراء ىرراه الدراسررة توصررل الااحررث إلررى عرردة نتررائج ع ف يسررا رمرري عررر       

 دىو ىاه الشتائج فمشاقذتيا في  وء نتائج الدراسات الدابقة : 
دلت نتائج اإلحراء الػصفي أن ىشراك وعيرا لرجى اإلدارة العميرا بالذرخكات محرل  -0

العسررالء واإلحتفرراظ بيررع بستػسررط الجراسررة والبحررث وتفيسيررا ألىسيررة إقامررة عالقررة مررع 
 . 3,545حدابي بمغ 

حيررث تقررػم اإلدارة العميررا فرري ىررحه الذررخكات بفحررز مدررتسخ لسررجى رضررا عسالئيررا   
وتحجيج تػقعاتيع السدتقبمية , مغ خالل وجػد قشػات إترال عالة مع العسالء تسكشيا 
مررررغ اإلسررررتساع إلررررى صررررػت العسررررل وحررررل مذرررراكمة ومدرررراعجتو فرررري الحرررررػل عمررررى 

 داعجة والجعع الحي يخغب فيو مغ أجل بشاء الثقة بيغ الذخكة والعسيل وتخسيخيا.الس
 Fagbemi and coltmanنترائج دراسرات كرال مرن فىاه الشتيجة تتفرق مرش    

 .  Gilaninia 2013ع   2011,
أوضررررحت نتررررائج الجراسررررة أن ىشرررراك إىتسررررام جيررررج مررررغ جانررررب مررررجيخي الذررررخكات  -6

 . 3,687ػسط حدابي الرشاعية بدمدمة اإلمجاد بست
الذرخكات بأىسيرة سمدرمة اإلمرجاد , إذ اإلدارة العميرا فري  حيث أن ىشاك إىتسام لجى   

تعرررج سمدرررمة اإلمرررجاد مفتررراح الشجررراح الشجررراح الخئيدررري لمذرررخكات الررررشاعية , كسرررا أن 
سمدررمة اإلمررجاد تررؤدي إلررى حالررة مررغ التررػازن برريغ حخكررة نقررل السررػاد الخررام وعسميررات 

 .لتػزيع وبشاء العالقات مع العسالء الترشيع ونذاط ا
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 Kenneth ,2006: Fynesفتتفق ىاه الشتيجة مش نتائج دراسات كال من     
,2006  .     

تػصررررمت الجراسررررة إلررررى أن العالقررررة مررررع العسررررالء تررررؤثخ فرررري أداء سمدررررمة اإلمررررجاد  -3
 .محل الجراسة والبحثلمذخكات الرشاعية 

عررج مفيػمررا حررجيثا تتبشرراه الذررخكات الرررشاعية ويخجررع ذلررظ إلررى أن سمدررمة اإلمررجاد ت   
لتحقيررررق مشررررافع مختمفررررة عمررررى مدررررتػى العسميررررات التذررررغيمية واإلسررررتخاتيجية , فسشطررررػر 
سمدرررمة اإلمررررجاد الستكاممررررة يحقررررق ميررردة تشافدررررية لمذررررخكات الرررررشاعية ويدرررراعجىاعمى 

 .تحقيق أىجافيا في األجل القريخ والبعيج 
الترري تدررعى سمدررمة اإلمررجاد إلررى تحكيقيررا فرري حيررث تتسثررل األىررجاف قررريخة األجررل    

زيادة اإلنتاجية وتقميل معجل دوران السخدون , بيشسا يتسثرل اليرجف اإلسرتخاتيجي بعيرج 
األجل في زيادة رضرا العسرالء وزيرادة األربراح وزيرادة الحررة الدرػقية لجسيرع أشرخاف 

 سمدمة اإلمجاد .
 lee,2007  : Kenneth etفتتفق ىاه الشتيجة مش نتائج دراسات كال مرن    

al ,2006     . 
يرؤثخ فري أداء الذرخكات كسا أوضحت نتائج الجراسة إلى أن أداء سمدمة ااإلمرجاد  -4

 الرشاعية محل الجراسة والبحث .
حيث أضيخت الذخكات محل الجراسة والبحث سمدمة اإلمجاد عمى أنيا جدء حيرػي    

ات الرررشاعية نحررػ اإلسررتفادة مررغ مرغ إسررتخاتيجية الذررخكة , مسررا يعكررذ إنرجفاع الذررخك
الررجور الحيررػي الررحي تمعبررو الدمدررمة فرري التررأثيخ عمررى األداء بإعتبارىررا مفترراح الشجرراح 

 الخئيدي لجسيع أنذصة الذخكة .
 Kenneth ,2006: Fynesفتتفق ىاه الشتيجة مش نتائج دراسات كال من     

,2006  .     
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ة اإلمجاد ال يتػسط أثخ العالقة مع كسا تػصمت الجراسة أيزا إلى أن أداء سمدم -5
 العسالء في أداء الذخكات الرشاعية محل الجراسة والبحث .

وال تؤكررج ىررحه الشتيجررة وجررػد أثررخ غيررخ مباشررخ , وىررحا يررجل عمررى أن العالقررة مررع     
 العسالء ليا دور مباشخ في تحديغ السبيعات وتػليج األرباح وزيادة الحرة الدػقية.

 .  Gilaninia,et al 2013 دراسةفق مش نتائج فىاه الشتيجة تت   
 
 التوصيات أىو  2\17
فررري ضرررػء مرررا تػصرررمت إليرررة الجراسرررة مرررغ نترررائج , وعمرررى ضرررػء القشاعرررات التررري     

تذررررركمت لرررررجى الباحرررررث , فمقرررررج تبمرررررػرت عرررررغ ىرررررحه الجراسرررررة جسمرررررة مرررررغ التػصررررريات 
تسررررام فرررري واإلقتخاحررررات الترررري يأمررررل الباحررررث أن تمقرررري العشايررررة الكافيررررة مررررغ ذوي اإلى

الذرررخكات الرررررشاعية برررررفة عامررررة , وفرررري الذررررخكات محررررل الجراسررررة والبحررررث برررررفة 
خاصررة , وقررج إجتيررج الباحررث فرري صررياغة ىررحه التػصرريات فرري صررػرة خصررط تشفيحيررة 

Action Plans   تػضح األنذصة الالزمة لمتشفيرح ومرغ السدرئػل عرغ تشفيرح التػصرية
فيرح والسرػارد الساليرة الالزمرة لمتشفيرح , ومجة التشفيرح ومرغ يخاقرب عسميرة التش -اإلقتخاح –

 التالي :الػارد في الججول وذلظ في ضػء نتائج الجراسة عمى الشحػ 
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 (9يدفن رقو  
 دىو توصياتAction Plan ضطة تشفياية 

التوصية 
 اإلقتراح \

مدمولية  السءسرات  \ ادنذطة
 التشفيا

مدة 
 التشفيا

 اليفتك
 التشفيا

مراقاة 
 التشفيا

1- 
السحافإرررة 
عمرررررررررررررررررى 
العالقررررررررررة 
مرررررررررررررررررررررش 
العسررررررررالء 
فمحافلرررررة 
تطو رىررررررررا 
فررررررررررررررررررررري 
 السدتقبل.

أ.إعصررررراء العسرررررالء مدررررراحة أكبرررررخ فررررري 
 تحجيج السشتجات التي يخيجونيا .

ب. التقيرريع الررجوري والسدررتسخ لسدررتػى 
 رضا العسالء .

ج.التحرررػل مرررغ التخكيرررد عمرررى الررررفقة 
 إلى التخكديد عمى العالقة مع العسيل

ق ىررررراه حيرررررث ررررررءدر تمبيرررررة فتحقيررررر
ادنذطة إلى ألشاء عالقة بعيدة اديل 
مررش العسررالء تررءدر فرري الشيايررة إلررى 
تحقيق ميرزة تشافدرية لمذرركة كسرا أن 
اإلحتفررراا برررالعسالء يعرررد أكثرررر ربحيرررة 
من يزب عسالء يدد ع فىاا ما يعرل 
حرررون الذررركات عمررى عسررالء يرردد 
فكدن فالئيو أمرا في خاية الرعوبة 

يجرن أن ع لاا فرإن العسرالء الحراليين 
رشتإرررررررر ليررررررررو بإعتارررررررارىو أصررررررررون 
إستراتيجية يجرن حسارشيرا فالسحافإرة 

 عمييا.
 
 
 

 
اإلدارة 

العميرررررررررررررررا 
باإلسرررتراك 
مش يسيرش 
اإلدارت 

السرتاطرررررة 
ألشذررررررررررراط 
اإلمررررررررررداد 
داضرررررررررررررررل 
 الذركة

 
 
 
 
 
3 

 سشوات

 
تكرررررررررررررررررراليف 
تررررررررررررررررررررردر ن 
لمعررررررررررررررراممين 
فتكررررررررررررررراليف 
تدررررررررررررررو قية 
 فلوييدتية 

فتحدررررررررررررررررن 
حدررررررررررررررررررررررن 
اإلمكانررررررررررررات 
الساليررررة لكررررل 

 سركة 

 
ات ييرررررررررررر

ضارييررررررررة 
رررررررررررررررررررررتو 
التعاقرررررررررررد 
معيرررررررررررررررا 
لسراقاررررررررررة 
التشفيرررررررررررا 
باإل ررررافة 
إلرررررررررررررررررررى 
الرقابرررررررررررة 
الداضميررررررة 
فررررررررررررررررررررري 
 الذركة
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2- 
التشفيا 
 شالشاي

لدمدمة 
 اإلمداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ.التخكيررررررد عمررررررى فعاليررررررة سمدررررررمة 
اإلمررررررجاد وتأثيخىررررررا الشرررررراجع عمررررررى 

 جسيع أعزاء الدمدمة.
ب. السذرراركة الفعالررة لمسعمػمررات 

 ة .بيغ جسيع أعزاء الدمدم
بط ج. اإلستثسار التكشػلػجي والخ 
 .اإللكتخوني بيغ أنذصة الدمدمة

حيرررث ررررءدر تحقيرررق فتشفيرررا ىررراه 
ادنذررطة إلررى تحقيررق ففررورات فرري 
التكمفررة فتقميررل تكرراليف الفاقررد فرري 
الوقررررررررر  فالسحرررررررررزفن ع فكرررررررررالك 
إسررررررتغالن فإسررررررتثسار تكشولوييررررررا 
السعمومررات فرري ألشرراء عالقررة قو ررة 

مرررررن ضرررررالن يسرررررش مرررررش العسرررررالء 
ميل السعمومرات السطموبرة حرون فتح

ع ف سكرررررررن تفزررررررريالتيو لمسشرررررررتج 
اإلسرررتفادة فررري ذلرررك مرررن الشسررراذج 
الرائرررررررردة فرررررررري مجرررررررران اإلمررررررررداد 
فالموييدررررررررتيات فرررررررري الذررررررررركات 
الررررشاعية فررري البمررردان الستقدمرررة 

 صشاعيا .
 

 
   
اإلدارة 

العميرررررررررررررررا 
باإلسرررتراك 
مش يسيرش 
اإلدارت 

السرتاطرررررة 
ألشذررررررررررراط 
اإلمررررررررررداد 
داضرررررررررررررررل 
 الذركة

 
 
 
 
 
3- 
5 

 سشوات

 
 

تكمفررررررررررررررررررة 
اإلسررررررتثسار 
السبررررررررررردئي 
فررري البشيرررة 
ادساسررررررية 
لتكشولوييررررا 
السعمومررررات 
فالرررررررررررررررربط 
 اإللكترفني

 
 

ييررررررررررررات 
ضارييررررررررة 
متخرررررر
ة فررررررررررررررري 
مجرررررررررررررران 
تكشولوييررا 
 السعمومررات
فمرايعررررررة 
الشسرررررررراذج 
الرائرررردةفي 
ىررررررررررررررررررراا 

 . السجان
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رفش  -3
مدتو  
التشديق 
فالتعافن 
ألين 
زاء أع

الدمدمة 
في 

القرارات 
 .السختمة

اون والتشدرريق الفعررال برريغ التعرر -أ
أعزرررررررراء الدمدررررررررمة فرررررررري مجررررررررال 
تررررررررررررسيع السشتجرررررررررررات وتصرررررررررررػيخ 
مػاصفة السػاد , وقخارات تحديغ 

 تكشػلػجيا الترشيع واإلنتاج .
ب.إتبررراع إسررررتخاتيجية الكررررل رابررررح 
بالشدررربة لجسيرررع أعزررراء الدمدرررمة 
بجايرررررة بالتػريرررررج ثرررررع التررررررشيع ثرررررع 

 التػزيع ثع العسيل .
نذطة حيث رءدر تشفيا ىاه اد  

إلررى تعز ررز العالقرررة ألررين يسيرررش 
أعزراء الدمدررمة  فبشائيرا عمررى 

 أساس السرالح السذتركة .

 
اإلدارات 
فالوحدات 
اإلدار ة 
السعشية 
ألياه 
القرارات 
في 

الذركات 
 الرشاعية

 
 
 
 
1-3 

 سشوات 

 
تكاليف 
 التدر ن 

 
اإلدارة 
العميا في 
الذركات 
 الرشاعية

 .فاقش نتائج الدراسة السردر : الجدفن من إعداد الااحث من
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