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 امللخص

افط١ غدٜد٠ ْعسًا يًتػريات ايطسٜع١ اييت ؼدخ يف تٛاد٘ غسنات ايطريإ َٓ

 ،ٖٚرا َا ٜفسض عًٝٗا َعسف١ ايطٛم اييت تٓػط فٝ٘ ٚنٝف١ٝ ايتهٝف َع٘، قٝطٗا

ٚنريو َعسف١ ايتطبٝل ايفعًٞ ٚاؾٝد يًُفاِٖٝ ايتطٜٛك١ٝ َٔ أدٌ تعصٜص فسصٗا 

فاِٖٝ نٌ ٖرٙ ايعسٚف أدت إىل تبين ٖرٙ ايػسنات فًطف١ َٚ ،يف ايبكا٤ ٚايُٓٛ

 تطٜٛك١ٝ سدٜج١ َٔ خالٍ ت١ُٝٓ ايعالق١ َع ايعٌُٝ ٚاؿصٍٛ ع٢ً نطب زضاٙ;

ٚتتُجٌ أٖداف ايدزاض١ يف تكِٝٝ ٚؼًٌٝ ايعالق١ اييت تسبط غسنات ايطريإ مبصس 

بعُال٥ٗا َٚد٣ زضا٥ِٗ عٔ خدَات ٖرٙ ايػسنات، ٚتكّٛ َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر 

إضتطالع آزا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ ايٛصفٞ، ٚاملٓٗر املٝداْٞ َٔ خالٍ 

ٚنريو بعطًا َٔ غسنات ايطريإ مبصس، ٚأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايدزاض١ 

تتُجٌ يف َطا١ُٖ ايتطٜٛل بايعالقات يف شٜاد٠ ٚتٛضٝع اؿص١ ايطٛق١ٝ يػسنات 

 ايطريإ، ٚبايتايٞ نطب عُال٤ ددد َٔ خالٍ تكدِٜ خدَات ددٜد٠.



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

summary 
Airlines companies face intense competition due to the rapid 

changes that occur in their surroundings, and this is what requires 

them to know the market in which they are active and how to 

adapt to it, as well as knowing the actual and good application of 

marketing concepts in order to enhance their chances of survival 

and growth, all these conditions led to these companies adopting 

a philosophy Modern marketing concepts through developing the 

relationship with the customer and obtaining his satisfaction; the 

objectives of the study are to evaluate and analyze the 

relationship that links airlines to Egypt with their customers and 

their satisfaction with the services of these companies, and the 

study methodology is based on the descriptive approach, And the 

field approach through polling the opinions of clients of Egyptian 

airlines as well as some of the airlines in Egypt, and the most 

important findings of the study is the contribution of marketing 

to relationships in increasing and expanding the market share of 

airlines, and thus gaining new customers by providing new 

services. 

 مذخل لذراست التسىيك بالعاللاث
ٜٗدف إىل درب عُال٤ ايتطٜٛل بايعالقات منٛذدًا َطٛزًا َٔ ايتطٜٛل;  دٜع

يًتفهري بصٝػ١ ازتباط ٚتبادٍ ٚتعإٚ َع ايعٌُٝ غسنات ايطريإ َٔ خالٍ ايطع٢ 

عُال٤ غسنات َٔ خالٍ إْػا٤ عالق١ ٚطٝد٠ َع ; ملٛاد١ٗ املٓافط١ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ 

غسنات ايطريإ  ٚايطٝطس٠ عًِٝٗ َٔ د١ٗ ٚدًب أنرب عدد َٔ عُال٤ ايطريإ

اؾٝد ع٢ً ايعُال٤ َٔ خالٍ مجع  تعسفَٔ د١ٗ أخس٣، ٜٚتطًب ذيو اي األخس٣

ٝاز ٚاخت ،ٚنريو سطٔ ػص٥تِٗ إىل فُٛعات َتذاْط١ ٚؼًًٝٗا، بٝاْاتِٗ

 (1) ايػسا٥ح األنجس َال١َ٤ يًُؤضط١.

ٜعسف "ايتطٜٛل بايعالقات بأْ٘ إْػا٤ عالق١ دا١ُ٥ َع ايعٌُٝ"، ٜٚعسف أٜطًا  

بأْ٘ ضٝاض١ ٚفُٛع١ َٔ األدٚات إلْػا٤ عالق١ فسد١ٜ تفاع١ًٝ َع ايعُال٤، ٚاؿفاظ 
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تطٜٛل "ايدسرتاّ املؤضط١ ٚايعال١َ"، ٜٚعاع٢ً َٛاقف إهاب١ٝ دا١ُ٥ يف ْفٛضِٗ ٚ

بايعالقات ع١ًُٝ تطٜٛس الضتٝعاب أٚ فِٗ ايعُال٤، ٚايتععِٝ ايدا٥ِ يك١ُٝ ايعٌُٝ 

ٕ ايتطٜٛل بايعالقات َٓاضب ملفّٗٛ ايتطٜٛل أٚ إ (2)."خالٍ ايفرت٠ ايط١ًٜٛ يًتعاٌَ

ايتػريات ايعامل١ٝ ٖٚرا َا فًطف١ ايتطٜٛل اؾدٜد٠ اييت ؼتادٗا ايػسنات ملطاٜس٠ 

َٔ عُال٥ٗا، ٚإقاَتٗا يعالقات ٚد١ٜ َعِٗ،  أنجستكرتب ٜفسض ع٢ً ايػسنات إٔ

  (3)ٚاعتباز َتطًبات ايعُال٤ ٚأفطًٝاتِٗ ضُٔ عًُٝات ايتصُِٝ ٚاإلْتاز ٚاـد١َ.

، يف درب ايعُال٤، ثِ االستفاظ بِٗ ١َُٜٗكّٛ تطٜٛل ايعالقات ع٢ً ثالث١ أضظ 

  (4)ص٠.ٚتعصٜص اإلغباع ٚايٛال٤ يدِٜٗ َٔ خالٍ تكدِٜ املٓافع املُٝ

َٚٔ أبسشٖا َا ايتطٜٛل بايعالقات ٚتطٛزٙ; ٚقد ضاعدت عدٜد َٔ ايعٛاٌَ ع٢ً ظٗٛز 

 :أتٜٞ

 .ٚنُٓتر هلا ايػسناتتػري ٖٝهٌ املٛازد ٚبسٚش املعسف١ نُٛزد أضاضٞ ألْػط١  -1

 .تطٜٛس فًطف١ ايعالق١ ٚشٜاد٠ أُٖٝتٗا -2

 .تػٝري ايتٛد٘ مٛ ايطٛم، ٚايرتنٝص ع٢ً ايعٌُٝ نأضاع يًٓذاح -3

 ٚتطٛزٙ. دتُاع١ٝ يًُؤضطاتًُطؤٚي١ٝ االيٛز َفّٗٛ ظٗ -4

 .تطٛز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاإلتصاٍ ٚإتطاع ْطام تطبٝكٗا يف األعُاٍ ايتذاز١ٜ -5

 (5)منٛ قطاع اـدَات. -6

ٜسدع ظٗٛز َفّٗٛ إداز٠ ايعالقات َع ايعٌُٝ إىل تصاٜد سد٠ املٓافط١، ٜٚطاف ٚ

ٓتذات، ٚايتػري املطتُس يتٛقعات ايعُال٤ إىل ذيو األضٛام املتد١ُ، ٚضسع١ اضتبداٍ امل

بايٓطب١ يًذٛد٠ ٚايطعس ٚاـد١َ، باإلضاف١ إىل تٛقعات ايعُال٤ سٍٛ غفاف١ٝ ايطٛم، 

ٚيتشكٝل ايسٜاد٠ يف ايطٛم ٚنريو تأَني املٝصات ايتٓافط١ٝ يف املطتكبٌ البد إىل إٔ 

تصاٍ ٍ االٖتُاّ أْػط١ ايػسن١، ٚذيو َٔ خالاتهٕٛ تٛقعات ايعُال٤ ٖٞ بؤز٠ 

املٓتعِ بايعُال٤ ٚإقا١َ عالقات ق١ٜٛ َعِٗ، ٚميهٔ اختصاز َفّٗٛ إداز٠ ايعالقات َع 

ايعٌُٝ يف عباز٠ ٚاسد٠ "إعسف عًُٝو تعسف َا ٜػرتٜ٘"، فٗٞ فًطف١ إداز١ٜ تتٛد٘ 
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ايعٌُٝ اؿايٞ ٚاحملتٌُ، فايعٌُٝ ٖٛ قٛز إٖتُاّ متاًَا مٛ بٓا٤ ايعالقات َع

  (6)٤ عالق١ َطتدمي١ َسع١ َع ايعٌُٝ.ايػسن١، ٚاهلدف بٓا

 The UK Aviosقاَت غسن١ ايطريإ ايربٜطا١ْٝ بإطالم بسْاَر )فُجال:

Travel Rewards Programme عباز٠ عٔ بسْاَر يتذُٝع ايٓكاط ٖٛٚ )

( ٚاؿصٍٛ ع٢ً دٛا٥ص َٚهافأت ٜٚطتطٝع ايعٌُٝ اؿصٍٛ Aviosٚتط٢ُ ايٓكاط بــــ)

 The more you flyايطفس ع٢ً خطٛط ايػسن١ )ع٢ً ْكاط أنجس عٔ طسٜل 

the more benefits you enjoy ٚاإلقا١َ يف ايفٓادم ايتابع١ هلا ٚنريو )

قٝاّ ايعٌُٝ بإضت٦ذاز ايطٝازات، ٜٚطتطٝع ايعٌُٝ َػازن١ ٖرٙ ايٓكاط َع ايعا١ً٥ 

 (7)ٚاألصدقا٤.

ايتطٜٛل بايعالقات ٚايتطٜٛل ايتكًٝدٟ:

القات عٔ ايتطٜٛل ايتكًٝدٟ يف عدٜد َٔ اؾٛاْب; سٝح ىتًف ايتطٜٛل بايع

ٜٗدف ايتطٜٛل ايتكًٝدٟ إىل ايتطٜٛل ألنرب عدد َٔ ايعُال٤، بُٝٓا ٜٗدف ايتطٜٛل 

بايعالقات إىل ايتطٜٛل جملُٛع١ قدد٠ َٔ ايعُال٤، ٖرا ٜٚعتُد ايتطٜٛل ايتكًٝدٟ 

طٜٛل بايعالقات ٜعتُد ع٢ً ايتًٝفصٜٕٛ ٚايصشف يف االتصاٍ بعُال٥٘، يف سني إٔ ايت

ٚتتُجٌ ايسضاي١ ايتطٜٛك١ٝ  ،ٖرا .ع٢ً اهلاتف ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ يالتصاٍ بعُال٥٘

يًتطٜٛل ايتكًٝدٟ يف سح ايعُال٤ ع٢ً ايػسا٤ َِٓٗ، بُٝٓا تتُجٌ ايسضاي١ ايتطٜٛك١ٝ 

ٜٚسنص ايتطٜٛل ايتكًٝدٟ  .يًتطٜٛل بايعالقات يف تٛضٝح أضباب غسا٤ ايعُال٤ َِٓٗ

تكدَٗا عٔ املٓعُات املٓافط١، يف سني ٜسنص ٝٝص ايطًع١ أٚ اـد١َ اييتع٢ً مت

يتطٜٛل بايعالقات ع٢ً متٝٝص ايعُال٤; مبع٢ٓ تكدِٜ َٓتذات أٚ خدَات يهٌ عٌُٝ 

 (8)ٚفكًا الستٝادات٘.

 أ١ُٖٝ ايتطٜٛل بايعالقات يف غسنات ايطريإ: -1/2

ص٠ تٓافط١ٝ يًُٓع١ُ، يف ظٌ تعترب ايعالقات ط١ًٜٛ األدٌ َع ايعُال٤ َٝ -1/2/1

املٓافط١، تطاعدٖا ع٢ً ػاٚش ؼدٜات املٓافط١ ؿد َا، ٚػٓب اؿسٚب  غدٜد٠أضٛام 

 ايطعس١ٜ،
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 ع٢ً ؼكٝل أزباح ٚعا٥دات َطتكس٠ َٚطتُس٠،ايتطٜٛل بايعالقات  طاعدٜ -1/2/3

 ،غسنات ايطريإَٔ قبٌ ايعٌُٝ ع٢ً َٓتذات  شٜاد٠ ايطًب1/2/7-

٢ اضتٗداف ايعٌُٝ املٓاضب ٚاملسبح، ٚيف ايٛقت املٓاضب، َٔ خالٍ تطاعد عً -1/2/8

 ،Targetingايعسٚض املسع١، مما ٜصٜد َٔ فاع١ًٝ إضرتاتٝذ١ٝ االضتٗداف 

ؼكٝل ايجك١ ٚااليتصاّ ٚاملػازن١ يف املعًَٛات بني غسنات ايطريإ  -1/2/9

   (9). ٚعُال٥ٗا

هايٝف ٚاؿصٍٛ ع٢ً عُال٤ َد٣ ؼكل شٜاد٠ يف املبٝعات ٚانفاض ايت -1/2/11

باإلضاف١ إىل  Word of mouthاؿٝا٠، ٚإعالْات فا١ْٝ َٔ خالٍ ايه١ًُ املٓطٛق١ 

 (10).اؿفاظ ع٢ً ايعاًَني ٚؼكٝل ٚال٥ِٗ

 أ١ُٖٝ ايتطٜٛل بايعالقات يًعُال٤: -1/3

رنس ْتٛدد عدٜد َٔ ايفٛا٥د اييت ميهٔ إٔ ؼكل يًعُال٤ دسا٤ ايتطٜٛل بايعالقات، 

 :أتٞٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ َا َٜ

 .ايساس١ ٚايجك١ يف ايتعاٌَ َع اؾ١ٗ اييت اعتاد ايتعاٌَ َعٗا -1/3/1

ايتكًٌٝ َٔ تهايٝف ايتشٍٛ َٔ َطٛم آلخس ضٛا٤ ايتهايٝف االدتُاع١ٝ أٚ  -1/3/3

َٔ َعٛقات  دإٔ ايعالقات بني ايبا٥ع ٚاملػرتٟ تعباملاد١ٜ أٚ ايٓفط١ٝ، سٝح ميهٔ ايكٍٛ 

  (11)خس.آبايٓطب١ يًُػرت٣ إىل ايبا٥ع أٚ َطٛم  ايتشٍٛ

ٜصعب عًٝ٘ تسى غسنات ايطريإ  ٚدٛد عٌُٜٝطِٗ ايتطٜٛل بايعالقات يف  -1/3/4

ٚايتعاٌَ َع املٓافطني، ٚوكل تطٜٛل ايعالقات َصاٜا عدٜد٠ يهٌ َٔ ايعُال٤ 

ادٍ ت، فٗٛ وكل يًعٌُٝ اإلغباع ٚايسضا َٔ خالٍ َٓتر عايٞ اؾٛد٠ ٜعاٚاملٓعُ

  (12).تٛقعات٘ أٚ ٜفٛقٗا

 : َتطًبات تطبٝل ايتطٜٛل بايعالقات ع٢ً غسنات ايطريإ -1/4

The Requirements of The Application of Relationship 

Marketing: 

اضتدداّ املفّٗٛ ايتكًٝدٟ يًتطٜٛل  ؼتاز املٓعُات يهٞ تتشٍٛ َٔ

Transaction Marketing ت إىل َفّٗٛ ايتطٜٛل بايعالقاRelationship 



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

Marketing  ٕيف فرت٠ ش١َٝٓ قصري٠، إىل تػري درزٟ يف فًطف١ غسنات ايطريا

 ٚتٛدٗاتٗا اإلضرتاتٝذ١ٝ ط١ًٜٛ األدٌ ٖٚٝانًٗا ايتٓع١ُٝٝ، ٜٚتطًب ذيو:

 ،ٚثكافتٗا ايتػري يف قِٝ غسن١ ايطريإ-1/4/1

 ايتػري يف عك١ًٝ إداز٠ ايػسن١،-1/4/2

 آت ٚاؿٛافص املعٍُٛ بٗا يف غسن١ ايطريإ،ايتػري يف ْعاّ املهاف-1/4/3

ايتػري يف ايتٛد٘ اإلضرتاتٝذٞ يًػسن١، َٔ سٝح ايبشح عٔ ايعٌُٝ املسبح  -1/4/4

ٚيٝظ ايطعٞ ٚزا٤ عدد ايعُال٤، أٟ ايرتنٝص ع٢ً ْٛع١ٝ ايعُال٤ ٚيٝظ عددِٖ نًُٝا، 

ٚاملطتُس٠ ٚايتعاٌَ َع ايعٌُٝ املطتٗدف ٚيٝظ مجٝع ايعُال٤، ٚاملتابع١ ايدا١ُ٥ 

، إضاف١ ٚتكدميٗا ًا يف ع١ًُٝ إْتاز املٓتذاتَُٗايعٌُٝ دص٤ًا  عد يًعُال٤، ٚنريو

 (13).ٚمتٝصٖا إىل أ١ُٖٝ ايرتنٝص ع٢ً دٛد٠ املٓتذات

 غسٚط لاح تطبٝل ايتطٜٛل بايعالقات يف غسنات ايطريإ املصس١ٜ: -1/5

عتباز ٖٓاى بعض ايػسٚط ايٛادب ع٢ً ايػسنات ٚاملؤضطات ٚضعٗا يف اال

يطُإ لاح تطبٝل ايتطٜٛل بايعالقات نإضرتاتٝذ١ٝ تطٜٛل فعاي١ ٚاييت ميهٔ 

 :أتٞتطبٝكٗا ع٢ً غسنات ايطريإ، ٚتتُجٌ فُٝا ٜ

 Customer Relationship) ت١ُٝٓ بساَر إداز٠ عالقات ايعُال٤ -1/5/1

Management): 

 عنيٜعسف ْعاّ إداز٠ عالقات ايعُال٤ بأْ٘ ْعاّ درب ايعُال٤ املس 

سٝح  ، ٚاالستفاظ بِٗ َٔ خالٍ ؼًٌٝ َعًَٛاتِٗ، ٚفِٗ َتطًباتِٗ،ٚانتطابِٗ

ٜؤدٟ تطبٝل بساَر فعاي١ إلداز٠ عالقات ايعُال٤ فعاي١ يف غسنات ايطريإ إىل ت١ُٝٓ 

عالقات دٝد٠ َٚطتُس٠ َع نٌ عٌُٝ، فٗٛ ٜعٌُ ع٢ً تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايعُال٤، 

ُال٤ بايك١ُٝ أٚ املٓفع١ َٔ خالٍ األضايٝب سٝح ٜسنص بػهٌ أضاضٞ ع٢ً تصٜٚد ايع

 .تصاٍ بايعُال٤اييت تطتددَٗا غسنات ايطريإ يف اال

 نفا٠٤ َكدَٞ اـد١َ: -1/5/2

 Internal"ايعُال٤ ايداخًٝني تطتددّ ايعدٜد َٔ املٓعُات يفغ 

Customers تطتددَ٘ يف ايفرت٠ األخري٠ عدٜد َٔ املٓعُات بداًل َٔ يفغ "
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إٔ املٛازد ايبػس١ٜ اييت تعٌُ  دَٔ املٓعُات تع ًاألٕ عدٜدٛظفني ْعسًاايعاًَني أٚ امل

يدٜٗا عُال٤ هب إزضا٥ِٗ َٔ أدٌ إٔ ؼصٌ َِٓٗ ع٢ً َا ٜسضٞ ايعُال٤ اـازدٝني 

ِٖ غسنا٤ ٜػذعِْٛٗ َٔ أدٌ برٍ َصٜد َٔ اؾٗد دخس ٜعأٚ املطتًٗهني ٚايبعض اآل

ٚؼدخ ساي١ ايسضا ٖرٙ  (14)ضٛع١،يًعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖداف غسنات ايطريإ املٛ

عٓدَا هد ايعاٌَ تٛافكًا تاًَا بني خصا٥ص عًُ٘ ٚزغبات٘، ٖٚٛ بطبٝع١ اؿاٍ 

ايتٓاضب بني تٛقعات ايفسد َٔ ٚظٝفت٘ ٚبني ايعا٥د ايرٟ ميهٔ اؿصٍٛ عًٝ٘ َٔ ٖرٙ 

هلرا ايطبب هب إٔ تهٕٛ أٖداف ايػسن١ ٚاضش١ يف أذٖإ املٛظفني  (15)ايٛظٝف١،

ٜتعإًَٛ َع ايعُال٤ ٚدًٗا يٛد٘، ْعسًا ألٕ لاح أٚ فػٌ أٟ بسْاَر تطٜٛل ايرٜٔ 

ضٝاسٞ ٜستبط بػهٌ َباغس مبٗاز٠ ٖؤال٤ املٛظفني يف تطبٝل تًو ايرباَر، ٚيريو 

ٜتطًب لاح تطبٝل ايتطٜٛل بايعالقات إٔ ٜتصف َكدّ اـد١َ )ٚايرٟ ٖٛ عٓصس ٖاّ 

 :اآلت١ٝيعٌُٝ ايداخًٞ( بايصفات ددًا يف ع١ًُٝ ايتطبٝل ٚايرٟ ٜطًل عًٝ٘ ا

 املٗاز٠ يف إداز٠ ايعالقات ٚايتعاٌَ َع ايعُال٤،-1/5/2/1

 املس١ْٚ يف االضتذاب١ يطًبات ايعٌُٝ، -1/5/2/2

 االضتعداد إلؽاذ ايكسازات دٕٚ ايسدٛع يإلداز٠،-1/5/2/3

 تٛفس ايكدز٠ ع٢ً ٚايسغب١ يف ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ، -1/5/2/4

 اإلتصاٍ ايفعاٍ َع ايعُال٤، ايكدز٠ ع٢ً -1/5/2/5

ايكدز٠ ٚاملعسف١ ايف١ٝٓ باملٓتذات ٚاـدَات املكد١َ َٔ غسنات  -1/5/2/6

 (16).ايطريإ

 اضتدداّ أدٚات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف دعِ أْػط١ ايتطٜٛل بايعالقات:-1/5/3

متهٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املٓعُات َٔ دعِ أْػط١ ايتطٜٛل بايعالقات ٚضسع١ 

 :اآلت١ٝ تكدِٜ اـد١َ املكد١َ، ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ اضتدداّ ايتكٓٝات ٚؼطني

َعًَٛات عٔ أضعاز، ٚعسٚض خاص١  إعطا٤ ايعُال٤اضتدداّ غبه١ اإلْرتْت يف  

ملٓتذاتِٗ، ٚتكدِٜ خصَٛات فسد١ٜ عطب منط ايػسا٤ ايطابل يًعٌُٝ، ٚتفطٝالت٘ َٔ 

 (17) خالٍ غبهات املطتٓدات ايتابع١ يًعُال٤



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

ايدفع ايرن١ٝ َجٌ: ايػٝهات اإليهرت١ْٝٚ، ٚايبطاقات ايرن١ٝ اييت تعصش  تكٓٝات 

 (18)خٝازات ايدفع بايٓطب١ يًعُال٤ ٚايتذاز، ٚمبا وكل زع١ٝ أنرب.

 َجاٍ: 

قاَت غسن١ طريإ اإلَازات بإتاس١ إلاش إدسا٤ات ايطفس َٔ خالٍ اإلْرتْت; 

ٜتِ عسض ٚز املكعد املٓاضب ختٝاا سٝح ٜطتطٝع ايعٌُٝ املطافس ع٢ً َنت خطٛطٗا َٔ

ختٝاز ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ اييت اختٝاز دزد١ ايطفس ٚاكطط َكاعد ايسس١ً ٚنريو 

ٜسغب بٗا بايطا٥س٠ َع إَها١ْٝ ايتػٝري قبٌ َٛعد ايطفس، ٚنريو ميهٓ٘ طباع١ 

ختٝاز اضتالَٗا ع٢ً اهلاتف، ٚنريو ميهٔ يًعٌُٝ ابطاق١ ايصعٛد يًطا٥س٠ أٚ 

َع تٛفري ٚضا٥ٌ ايساس١  ٚإيٝ٘ ْتكاٍ َٔ املطازضت٦ذاز ضٝاز٠ يالاايفٓدم املٓاضب ٚ

ضاع١( َٔ َٛعد  48ايداخ١ًٝ، سٝح ٜتِ إمتاّ إدسا٤ات ايطفس عرب اإلْرتْت قبٌ )

 (19)َػادز٠ ايسس١ً.

 تطٜٛس بسْاَر ٚال٤ ايعُال٤: -1/5/4

ص ٜػٌُ تطٜٛس بسْاَر ٚال٤ ايعُال٤ خطٛتني أضاضٝتني ٚذيو يتشكٝل أٖداف٘ ٚتتًد

 :يف اآلتٞ

عدّ ٚ ٜتِ ايتعاٌَ َع نٌ عٌُٝ بػهٌ كتًف عٔ ايعُال٤ اآلخسٜٔ يف املهافأ٠، 

 ، ْفطٗا اؿكٛم ٚاالَتٝاشاتبمتتع مجٝع ايعُال٤ 

ال ٜػرتط إٔ تهٕٛ ايعالق١ َع ايعُال٤ اقتصاد١ٜ، ْعسًا ألْٗا تتعًل ببٓا٤ عالقات  

َتٓإ يًعٌُٝ، َجٌ: ايعالق١ ط١ًٜٛ األدٌ، ٚيريو البد إٔ ٜتٛفس نجري َٔ أغهاٍ اال

 (20) .ايطٝب١، ٚايتعاٌَ اـاص َع٘

 اختالف َهافأ٠ املٛظفني ذٟٚ األدا٤ اؾٝد عٔ املٛظفني ذٟٚ األدا٤ ايعادٟ:

ٜػرتط لاح تطبٝل ايتطٜٛل بايعالقات ع٢ً اختالف َهافأ٠ املٛظفني ذٟٚ األدا٤ 

إذا مل ودد ذيو ات ايطريإ، املُٝص، عٔ املٛظفني ذٟٚ األدا٤ ايعادٟ داخٌ غسن

فكد غسنات ايطريإ ٚنريو  املٛظفٕٛ عٔ ايكٝاّ باألدا٤ املُٝص بايعٌُ، فطٝتٛقف

ٖٚرا غري  ،ألصشاب األدا٤ املُٝص ألِْٗ ضٛف ٜتٛدٕٗٛ إىل َٓع١ُ أخس٣ تكدز دٗٛدِٖ
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ستٝاز ايػدٜد يًهفا٤ات َٓاضب يًُٓعُات ايطٝاس١ٝ خاص١ يف ظٌ املٓافط١ ٚاال

 .يف اجملاٍ ايطٝاسٞايعا١ًَ 

 AAdvantageطريإ األَسٜه١ٝ بإطالم بسْاَر )ايَجاٍ: قاَت غسن١ 

Program ٍأٚ بسْاَر ٚال٤ اـطٛط األَسٜه١ٝ سٝح ميهٔ ايعُال٤ َٔ نطب أَٝا )

َكابٌ ايطفس ع٢ً َنت خطٛط ايػسن١ أٚ ايػسنات ايطريإ املػازن١ هلا; فبُذسد 

 90أيف ٌَٝ( يف خالٍ)60.000صٌ ع٢ً )( وAAdvantageغسا٤ ايعٌُٝ يبطاق١ )

ٖرا غالف َهافأ٠  ،ّٜٛ( ٖٚرٙ األَٝاٍ تهفٞ يًكٝاّ بسسًتني داخًٝتني ذٖاب ٚعٛد٠

إضايف بعد  (أيف ٌَٝ 50.000غرتاى يف ٖرا ايربْاَر، سٝح ميهٔ يًعُال٤ زبح )اال

دٚالز أَسٜهٞ( ع٢ً زسالت  100سٝح ٜتِ خصِ بك١ُٝ ) ،ايكٝاّ بعًُٝات ايػسا٤

أيف دٚالز أَسٜهٞ( أٚ أنجس يف املػرتٜات خالٍ ض١ٓ  20.000طريإ بعد إْفام )اي

ايعط١ٜٛ، ٚنريو متٓح ايعُال٤ إعفا٤ َٔ ايسضّٛ ع٢ً أ١ٜ َػرتٜات َٔ اـازز،

ٚنريو ٜتٝح ٖرا ايربْاَر اضتدداّ األَٝاٍ يف تأدري ايطٝازات ٚاألداشات ٚاإلقا١َ 

 (21)بايفٓادم.

 ت َع ايعُال٤:أدٚات بٓا٤ ايعالقا -1/6

ببٓا٤ ايعالق١ ٚإزضا٤ ايعُال٤ ايػسنات إٔ تكّٛ ٜٓطٟٛ املدخٌ األٍٚ ع٢ً   -

َٔ خالٍ إضاف١ فُٛع١ َٔ املٓافع أٚ اؾطٛز املاي١ٝ يف عالقاتٗا َعِٗ، سٝح تكدّ 

 Frequencyنجري َٔ ايػسنات َا ٜطًل عًٝ٘ "بساَر تطٜٛل تهساز ايػسا٤" 

Marketing Programs ٖٚ ، َٕٛٛتًو ايرباَر اييت تهاف٧ ايعُال٤ ايرٜٔ ٜك ٞ

بتهساز ايػسا٤ أٚ ايرٜٔ ٜػرتٕٚ بهُٝات نبري٠ َٔ خالٍ َٓشِٗ بعض اؿٛافص 

  (22)ايطعس١ٜ اـاص١،

ٜٓطٟٛ املدخٌ ايجاْٞ ع٢ً إضاف١ فُٛع١ َٔ املٓافع أٚ اؾطٛز  -1/6/2

ّٛ عدٜد َٔ ايػسنات االدتُاع١ٝ، باإلضاف١ إىل املٓافع ٚاؾطٛز املاي١ٝ، سٝح تك

 Club Marketingبسعا١ٜ َا ٜػاز إيٝ٘ بــــ"بساَر األْد١ٜ ايتطٜٛك١ٝ" 



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

Programs اييت تكدّ ألعطا٥ٗا بعض اـصَٛات املُٝص٠، ٚؼاٍٚ إٔ ؽًل ،

  (23)فتُعات خاص١ بٗا ٚهلا عط١ٜٛ ٜتِ َٓشٗا ألفساد َع١ٓٝ َٔ ايعُال٤،

املطتًٗهني ٜتُجٌ يف َد فُٛع١ َٔ  املدخٌ ايجايح يبٓا٤ ايعالقات َع -1/6/3

اؾطٛز اهلٝه١ًٝ َجًُا سدخ يف إضاف١ اؾطٛز املاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚاؾطٛز اهلٝه١ًٝ 

  (24).تعين "تكدِٜ خدَات ذات ق١ُٝ عاي١ٝ ددًا يًعٌُٝ

 َجاٍ:

طِ تفتتاح ضٛم سس٠ داخٌ َطاز محد ايدٚيٞ، سٝح اقاَت غسن١ ايكطس١ٜ يًطريإ ب

َٔ ايعالَات ايتذاز١ٜ ايعامل١ٝ، ًاتٓٛع١ َٔ املتادس ٚاييت تطِ عدٜدايطٛم فُٛع١ َ

 ًاأيف َرت 40تد ايطٛم ع٢ً َطاس١ أنجس َٔ )متٚنريو تطِ املكاٖٞ ٚاملطاعِ ٚ

 (25)( مما هعٌ املطاز ٚد١ٗ يف سد ذاتٗا تطتشل ايصٜاز٠.ًاَسبع

 زضا ايعٌُٝ ٚايتطٜٛل بايعالقات: -1/8

ز٠ ايعالق١ َع ايعٌُٝ يًتعسف ع٢ً ايعُال٤ ٚتطٜٛس عدٜد َٔ املٓعُات إدا ٛزتط

 ًاعتُادٖا صٝػايًُٓع١ُ، ٚب ٥٘شٜاد٠ زضا ايعٌُٝ ٚٚالسسصًا َٓٗا ع٢ً عالقتٗا َعِٗ 

يف ايتفاعٌ املػرتى بٝٓٗا ٚبني ايعُال٤ َٔ خالٍ ايتبادٍ املطتُس يف ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

 ػاٖني:ا املعًَٛات ٜتُجٌ بيتعصٜص ضبٌ املعسف١ بني ايطسفني، ٖٚرا ايتبادٍ يف

  ٌاألٍٚ: املعسف١ اييت ميتًهٗا ايعٌُٝ غصٛص املعًَٛات املتعًك١ ميجٌ املدخ

 ٗا،٥باملٓتذات ٚاـدَات اييت ٜٗتِ بػسا

 ْٞضتدداَٗا ا: املعسف١ اييت متتًهٗا غسنات ايطريإ ٚاييت ميهٔ ميجٌ املدخٌ ايجا

 ؽاذٙ يكساز ايػسا٤،املطاعد٠ ايعٌُٝ يف 

وكل هلا املعسف١ ايتطٜٛك١ٝ عٔ َتالى ايػسن١ يكاعد٠ بٝاْات عٔ ايعٌُٝ اإٕ 

أنجس تهٝفًا  ٚدعًٗا ٚتطٜٛسٖا املٓتذات ٚاـدَات املطتًٗو ٚذيو يف ضبٌٝ ؼطني

ٚػاٚبًا َع زغبت٘، ٖٚرا َا هعٌ غسنات ايطريإ بايتايٞ يف َٛضع تٓافطٞ 

ٓافطني، ٚتعين املعسف١ بعُال٤ غسنات إضرتاتٝذٞ أفطٌ يف ايطٛم، قٝاضًا بػريٖا َٔ امل

ايطريإ اؿايٝني ٚاحملتًُني َٚٔ خالٍ ضًٛنِٗ ايػسا٥ٞ، ٚبايتايٞ فإْٗا تتُٛضع 
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Positioning  بك٠ٛ يف تفاعًٗا اؿكٝكٞ َع املطتًٗهني، أنجس مما ٖٛ عًٝ٘ يف إْتٗاز

املعسيف  األطس ايٓعس١ٜ يًتعاٌَ َع ضًٛى املطتًٗو، ٚع٢ً ٚفل ٖرا املدخٌ ايتطٜٛكٞ

فإٕ ايعٌُٝ ميجٌ َسنص إٖتُاّ غسنات ايطريإ ايتطٜٛكٞ ٚايػسض ايس٥ٝطٞ َٔ 

قٝاَٗا بايبشٛخ ٚايدزاضات ايتطٜٛك١ٝ، ٜٚعٛد ذيو باألضاع إىل ٚدٛب فِٗ تفطٝالت 

  (26)ايعُال٤ ٚؼدٜد إستٝاداتِٗ ٚزغباتِٗ بدق١.

ملتشد٠، ٚغسنيت َجاٍ: قاَت خطٛط ايطريإ َجٌ غسن١ "ضاٚخ ٜٚطت" يف ايٛالٜات ا

"زاٜإ آٜس" ٚ"إٜصٟ دٝت" يف أٚزٚبا، ٚ"فريدني بًٛ" يف أضرتايٝا، ٚ"آٜس آها" يف َايٝصٜا 

بايسبط بني املطازات ايجا١ْٜٛ، فاضتطاعت ْكٌ املطافسٜٔ َباغس٠ إىل ايطٛاسٌ ٚاملدٕ 

ٕ ٜصًٕٛ إيٝٗا يف املاضٞ َعتُدٜٔ ع٢ً زسالت ايٓكٌ َٔ ٛٚاؾباٍ اييت نإ ايطا٥ش

سب َطاز دٚيٞ، سٝح أد٣ ذيو إىل تكًٌٝ تهًف١ ايٓكٌ ٚٚقت ايطفس فتٓٛعت ٚنجست أق

اـٝازات املتاس١ أَاّ املطافسٜٔ مما ٜعصش َٔ دزد١ ايسضا٤ يد٣ املطافسٜٔ ٚاإلزتكا٤ 

ٚنريو أعًٓت (27).ظٛد٠ ٚنفا٠٤ اـدَات املكد١َ هلِ، ست٢ يف ايسسالت ايكصري٠

بني ايكاٖس٠ ٚبٛدابطت بأسدخ طا٥ساتٗا َٔ طساش  َصس يًطريإ عٔ بد٤ تػػٌٝ زسالتٗا

; َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ َصس 2019ٚذيو يف أنتٛبس  "A220-300"االٜسباص 

يًطريإ تعد أٍٚ غسن١ يف ايٛطٔ ايعسبٞ ٚايطادض١ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل تتطًِ ٖرٙ 

عرب ايطا٥س٠، ٚقد قاَت َصس يًطريإ بتػػٌٝ زسالتٗا إىل َد١ٜٓ دٚاال بايهاَريٕٚ 

 (28لاَٝٓا تػاد.)

 منهديت الذراست

ُٖا َٛد١ٗ اسدإتباع املٓٗر ايٛصفٞ ٚاملٓٗر املٝداْٞ، مت تصُِٝ قا٥ُيت اضتبٝإ امت 

، ٚاألخس٣ يًعاًَني اضتُاز٠ اضتبٝإ 50فكد مت تٛشٜع  يعُال٤ غسنات ايطريإ يف َصس

تًف١ يتكدِٜ تطٜٛك١ٝ كعتُاد ع٢ً أضايٝببػسنات ايطريإ يف َصس اييت تكّٛ باال

 Moserٖرا ٚيتشدٜد عدد أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ فكد مت اضتدداّ قإْٛ  خدَاتٗا،

 ٚايرٟ ٜٓص ع٢ً:

 2/ )ع ع د( 2ٕ د = ع



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

 سٝح إٔ ٕ د = سذِ ايع١ٓٝ املساد قٝاضٗا

 ع ع د = سد ايجك١ أٚ دزد١ ايدالي١

٤ غسنات ( يعُال420فكد مت ؼدٜد سذِ ع١ٓٝ ايدزاض١ ) (29ع = االمساف املعٝازٟ.)

، الضتطالع آزا٥ِٗ ٚمت املصس١ٜ غسنات ايطريإع٢ً ايطريإ، ٚمت تٛشٜع االضتُازات 

( اضتُاز٠ 32ضتبعاد )ا( اضتُاز٠ اضتبٝإ، سٝح مت 388إدسا٤ ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ يعدد )

ضتُازات، أَا بايٓطب١ ضتهُاٍ ايبٝاْات بٗا َٚا مت فكدٙ َٔ ٖرٙ االاْعسًا يعدّ 

( اضتُاز٠ ع٢ً 50ع زأ٣ ايعاًَني بػسنات ايطريإ فكد مت تٛشٜع )ضتُازات اضتطاليال

  ( اضتُاز30.٠ضرتداد )اايػسنات ٚمت 

. ٚقد مت 2019ٖرا قد مت إدسا٤ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ خالٍ ايفرت٠ َٔ َاٜٛ إىل أنتٛبس 

 SPSS)دتُاع١ٝ ؼًٌٝ االضتذابات بٛاضط١ بسْاَر اؿص١َ اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ اال

v.24). 

 از ايجبات ٚايصدم يع١ٓٝ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اختب

يٛ مت إعاد٠ تٛشٜع  ْفطٗا ٜكصد بجبات االضتبا١ْ إٔ تعطٞ ٖرٙ االضتبا١ْ ايٓتٝذ١

، َٔ أدٌ اختباز صدم (30)ْفطٗا االضتبا١ْ أنجس َٔ َس٠ ؼت ايعسٚف ٚايػسٚط

ٞ ع٢ً اضتُازات االضتبٝإ فكد مت عسض اضتُازات االضتبٝإ املدصص١ يًبشح املٝداْ

، ٗاٚتسابط األضاتر٠ ٚاـربا٤ املدتصني ملعسف١ آزا٥ِٗ مبد٣ ٚضٛح فكسات االضتُازات

ٚتٛافكٗا َع َٛضٛع ايدزاض١، سٝح مت األخر بتٛدٝٗاتِٗ غهاًل ْٚٛع١ٝ األض١ً٦

 َٚٛضٛعًا مبا ٜتال٥ِ َع أٖداف ايدزاض١ ٚفسضٗا.

 (1ددٍٚ )

َعاٌَ ايجبات يع١ٓٝ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اـاص١ بعُال٤ غسنات ايطريإ             

اجملتُع ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ّ
ايع١ٓٝ

حجِ 
ايع١ٓٝ

عدد 
ايعبازات

َعاٌَ ايجبات 
)أيفا(

َعاٌَ 
ايصدم*

عُال٤ شسنات ايطريإ

 َعاٌَ ايصدم = درز َعاٌَ ايجبات
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(، إٔ َعاٌَ ايجبات آلزا٤ ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ عُال٤ غسنات 1ٜتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )

%(. مما ٜعين ثبات ع١ٓٝ 94%(، ٚإٔ َعاٌَ ايصدم يف االضتذابات بًؼ )90ايطريإ )

 .ٚصدقٗا ايبشح

 (2ددٍٚ )

َعاٌَ ايجبات يع١ٓٝ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اـاص١ بايعاًَني بػسنات ايطريإ          

اجملتُع ايرٟ تٓتُٞ ّ
ايع١ٓٝ إيٝ٘

      
حجِ 
ايع١ٓٝ

عدد 
        ايعبازات

َعاٌَ ايجبات 
َعاٌَ ايصدم)أيفا(

ٕ بشسنات ٛايعاًَ   
 ايطريإ

( إٔ َعاٌَ ايجبات آلزا٤ ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايعاًَني 2ٜتطح َٔ اؾدٍٚ زقِ )

مما ٜعين  ،%(95%(، ٚإٔ َعاٌَ ايصدم يف االضتذابات بًؼ )92) بًؼ بػسنات ايطريإ

 .ٚصدقٗا ثبات ع١ٓٝ ايبشح

 حتليل نتائح التحليل اإلحصائي الستمارة عمالء شركاث الطريان

انتطاب ايعُال٤أوالا 

 (3ددٍٚ زقِ )

 ايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ

يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز األٍٚ اـاص بانتطاب ايعُال٤

ٍعبازات احملٛز األّٚ

االضتجاب١

نا
 

٣ٛ
طت

َ
 

الي١
يد

ا
شإ

ألٚ
ع ا

ُٛ
زت

ب٢ 
طا

ذت
ط ا

ٛض
املت

)%
( ٢

طب
ايٓ

شٕ 
ايٛ

٣ٛ
طت

َ
اب١ 

تج
الض

ا

متاًَا
فل 

َٛا
فل

َٛا

ند
َتأ

ري 
غ

فل
َٛا

ري 
غ

متاًَا
فل 

َٛا
ري 

غ
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متدْا ايشسن١ باملعًَٛات  
ٚبهٌ َا ٖٛ جدٜد حٍٛ 

فلخدَاتٗا
َٛا

ري 
غ

تطتجٝب ايشسن١ بطسع١ 
٣يًشهاٚ

فل اييت تٛاجٗٓا
َٛا

ري 
غ

تتصٌ ايشسن١ بٓا بشهٌ 
فل   دا٥ِ

َٛا
ري 

غ
متاًَا

تكدّ ايشسن١ حًٍٛ 
يًُشانٌ اييت تٛاجٗٓا 

فلبإضتُساز
َٛا

ري 
غ

 ًاتٛفس ايشسن١ طسق
َتٓٛع١ يٓا إلمتاّ املعاَالت 

فلاملدتًف١
َٛا

ري 
غ

تٗتِ ايشسن١ بإشباع 
ضتجاب١ حاجاتٓا ٚاال

فلملطايبٓاايشدص١ٝ
َٛا

ري 
غ

ضتُساز اتكّٛ ايشسن١ ب
بإشسانٓا يف تطٜٛس 

ارتدَات املكد١َ َٔ خالٍ 
األخر َالحعاتٓا بعني 

متاًَاعتبازاال
فل 

َٛا
ري 

غ

ايعالقات ايشدص١ٝ  دتع
ٚايصداقات بني ايعاًَني 
بايشسن١ ٚبٝٓٓا أِٖ َا 

فلغريٖا َٔميٝص ايشسن١ 
َٛا

ري 
غ
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انتطاب ايعُال٤        

فل
َٛا

ري 
غ

" يعبازات احملٛز األٍٚ اـاص 2( إٔ مجٝع قِٝ "نا3ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

 سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني اضتذاباتإبانتطاب ايعُال٤ دا٤ت داي١ 

يًعبازات  " غري َٛافل"ايعُال٤ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ 

( باؾدٍٚ، سٝح تساٚست قِٝ املتٛضط اؿطابٞ هلرٙ ايعبازات 8،  6،  5،  4،  2،  1زقِ )

%(، يف سني 48.56–%39.02ٚتساٚست األٚشٕ ايٓطب١ٝ َا بني ) ،(2.43  – 1.95َا بني )

،  3يًعبازاتني زق٢ُ ) "غري َٛافل متاًَا"١ٓٝ ايبشح يف َطت٣ٛ ٚقعت اضتذاب١ أفساد ع

( ٚبًؼ ايٛشٕ 1.76،  1.59) (، سٝح بًػت ق١ُٝ املتٛضط اؿطابٞ هلاتني ايعبازتني7

يًُشٛز األٍٚ بصف١ عا١َ %( ع٢ً ايرتتٝب، ٚبايٓطب١ 31.80-%35.26ايٓطب٢ هلُا )

مبتٛضط  "غري َٛافل"َطت٣ٛ اـاص بانتطاب ايعُال٤، ٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف 

ضباب ضعف انتطاب أَٔ أِٖ  مما ٜدٍ ع٢ً إٔ ،%(41.98( ٚٚشٕ ْطب٢ )2.10سطابٞ )

عتباز يتطٜٛس اـدَات املكد١َ ٖا بعني اال٤عُال٤ يًػسن١ عدّ أخر َالسعات عُال

ٚعدّ اضتذاب١ ايػسن١ يًُطايب  ،ٚال ٜٛدد تٛاصٌ دا٥ِ بني ايػسن١ ٚعُال٥ٗا

 ًاباإلضاف١ يعدّ تٛفري ايػسن١ طسق ،ٚإغباع ساداتِٗ ايػدص١ٝايػدص١ٝ يًعُال٤ 

سًٍٛ يًُػانٌ اييت تٛاد٘  فطاًل عٔ عدّ تكدَِٜتٓٛع١ إلمتاّ املعاَالت املدتًف١ 

 ٖا ٚعدّ االضتذاب١ ايطسٜع١ يًػهاٟٚ اييت تٛادِٗٗ. ٤عُال

تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤ثانياا 

 (4ددٍٚ زقِ )

 طاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿ

 يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز ايجاْٞ اـاص بتك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤
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عبازات احملٛز ايجا٢ْ

االضتجاب١

2٣ٛنا
طت

َ
الي١ 

يد
ا

شإ
ألٚ

ع ا
ُٛ

زت
ب٢

طا
ذت

ط ا
ٛض

املت
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طت
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متاًَا
فل 

َٛا
فل

َٛا
ند

َتأ
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غ
فل

َٛا
ري 

 غريغ
متاًَا

فل 
َٛا

ت آتكدّ ايشسن١ ْعاّ َهاف
ٚخدَات إضاف١ٝ يٓا َٔ أجٌ 

 ًاضتُساز ايتعاٌَ َعٗا ٚتشجٝعا
فل ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا يف املطتكبٌ

َٛا
ري 

غ

تكدّ ايشسن١ اهلداٜا 
ٚارتصَٛات يٓا َٔ أجٌ 

فلضتُساز ايتعاٌَ َعٗاا
َٛا

ري 
غ

حتاٍٚ إداز٠ ايشسن١ ايتعسف 
ع٢ً زدٚد أفعايٓا جتاٙ خدَاتٗا 

فل بشهٌ َطتُس.
َٛا

ري 
غ

حتاٍٚ إداز٠ ايشسن١ إجياد 
تصاٍ َباشس٠ ٚغري اقٓٛات 

ضتُساز عالقتٗا َباشس٠ ال
فلَعٓا.

َٛا
ري 

غ

تكّٛ ايشسن١ بدزاض١ أضباب 
حتٛيٓا إىل املٓافطني بشهٌ 

فل َطتُس.
َٛا

ري 
غ

متاًَا

تطتددّ ايشسن١ أضايٝب 
تطٜٛك١ٝ َٓاضب١ دتربٓا

فل 
َٛا

ري 
غ

متاًَا

ايتٛص١ٝ بايتعاٌَ َع ايشسن١ 
فلملٔ ٜطًب ايٓصٝخ١

َٛا
ري 

غ



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عدد  –ف١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم   

تشجٝع األصدقا٤ ٚاألقازب  
فلع٢ً ايتعاٌَ َع ايشسن١

َٛا
ري 

غ

 تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤

فل
َٛا

ري 
غ

" يعبازات احملٛز ايجا٢ْ اـاص 2( إٔ َععِ قِٝ "نا4ٜتبني َٔ اؾدٍٚ )

سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني إبتك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤ دا٤ت داي١ 

اضتذابات ايعُال٤ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ "غري َٛافل " 

( سٝح تساٚست قِٝ املتٛضط اؿطابٞ هلرٙ  16،  12،  11،  10 ، 9يًعبازات أزقاّ )

%(، يف 47.32 –% 38.56( ٚتساٚست األٚشٕ ايٓطب١ٝ َا بني )2.37 –1.93ايعبازات َا بني )

سني ٚقعت اضتذابات أفساد ع١ٓٝ ايبشح يف َطت٣ٛ "غري َٛافل متاًَا" سٝح تساٚست 

بني ( ٚتساٚح ايٛشٕ ايٓطب٢ هلا1.70، 1.55قِٝ املتٛضط اؿطابٞ هلرٙ ايعبازات َا بني )

ٚبايٓطب١ يًُشٛز ايجا٢ْ بصف١ عا١َ ٚاـاص بتك١ٜٛ ايعالق١ َع  .%(34.02 –% 30.93)

( 1.95ايعُال٤، ٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ "غري َٛافل" مبتٛضط سطابٞ )

 ١ال تكّٛ بدزاض ٜٚتبني َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ ايػسنات  .(%38.90ٚٚشٕ ْطب٢ )

 أضايٝب َطتُس، ٚعدّ اضتدداّ ايػسن١ بػهٌ املٓافطني ؼٍٛ ايعُال٤ إىل أضباب

َعٗا، ٚال  ايتعاٌَ ع٢ً ٚاألقازب ؾرب ايعُال٤ ٚال تػذع األصدقا٤ َٓاضب١ تطٜٛك١ٝ

 إداز٠ َباغس٠ َع ايعُال٤، ٚعدّ قاٚي١ ٚغري َباغس٠ تٛفس ايػسن١ قٓٛات إتصاٍ

 َطتُس. بػهٌ خدَاتٗا ػاٙ ُال٤أفعاٍ ايع زدٚد ع٢ً ايتعسف ايػسن١

االستفاظ بايعُال٤:احملىر الثالث

 (5ددٍٚ زقِ )

 ايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ

 يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز ايجايح اـاص باإلستفاظ بايعُال٤

 



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

عبازات احملٛز ايجايحّ

االضتجاب١
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٣ٛ
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َ
الي١ 
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ا

شإ
ألٚ

ع ا
ُٛ

زت
ب٢

طا
ذت

ط ا
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املت
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( ٢
طب

ايٓ
شٕ 

ايٛ

٣ٛ
طت

َ
اب١ 

تج
الض

ا

متاًَا
فل 

َٛا
فل

َٛا
ند

َتأ
ري 

غ
فل

َٛا
ري 

غ
متاًَا

فل 
َٛا

ري 
غ

ختٝاز األٍٚ ايشسن١ اال عد
ايرٟ تًجأ إيٝ٘ عٓد ايسغب١ 

فليف ايطفس
َٛا

ري 
غ

 تهساز ايطفس ع٢ً خطٛط
ايشسن١ يف املطتكبٌ نًُا 

فلزغبت يف ايطفس
َٛا

ري 
غ

ضتعداد يدفع ضعس أع٢ً اال
يًشسن١ باملكاز١ْ َع ضعس 

املٓافطني َكابٌ املصاٜا اييت 
فل تكدَٗا

َٛا
ري 

غ
متاًَا

 ايتعاٌَ َع ضتُساز يفاال
ايشسن١ زغِ إٔ املٓافطني 
فل ميٓخٕٛ ْطب خصِ أنرب

َٛا
ري 

غ
متاًَا

 االحتفاظ بايعُال٤

فل
َٛا

ري 
غ

" يعبازات احملٛز ايجايح اـاص 2( إٔ َععِ قِٝ "نا5ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني اضتذابات إباالستفاظ بايعُال٤ دا٤ت داي١ 

ايعُال٤ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ "َٛافل متاًَا" يًعباز٠ 

%(، ٚٚقعت 86.29( ٚايٛشٕ ايٓطب٢ )4.31( سٝح بًػت ق١ُٝ املتٛضط اؿطاب٢ )22زقِ )

١ُ املتٛضط اؿطابٞ (، سٝح بًػت ق19ٝ،  18ف٢ َطت٣ٛ "غري َٛافل" يًعبازتني زق٢ُ )

%( ع٢ً ايرتتٝب، يف 50.10%، 43.87( ٚبًؼ ايٛشٕ ايٓطب٢ )2.51،  2.19هلاتني ايعبازتني )

سني ٚقعت اضتذابات أفساد ع١ٓٝ ايبشح يف َطت٣ٛ "غري َٛافل متاًَا" يًعبازتني زق٢ُ 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عدد  –ف١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم   

ٕ ( ٚبًؼ ايٛش1.44،1.50(، سٝح بًػت ق١ُٝ املتٛضط اؿطابٞ هلاتني ايعبازتني )20،21)

%( ع٢ً ايرتتٝب، ٚبايٓطب١ يًُشٛز ايجايح بٛد٘ عاّ ٚاـاص 29.95%، 28.87ايٓطب٢ )

باإلستفاظ بايعُال٤، ٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ "غري َٛافل" مبتٛضط 

ٜٚتبني َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ ضعف َطت٣ٛ  .(%47.81( ٚٚشٕ ْطيب )2.39سطابٞ )

 يًُٓافطني دفعِٗ يًتشٍٛ ايتدزهٞاـدَات ايت٢ تكدَٗا ايػسن١ يعُال٥ٗا  ٜ

أنرب مما ٜدفع  خصِ ْطب ميٓشٕٛ نُا إٔ املٓافطني ٚتعددٖا خدَاتِٗ ألفط١ًٝ

 األٍٚ اإلختٝاز ٚير ال تعترب ايػسن١ ايػسن١ َع ايتعاٌَيف ايعُال٤ يعدّ اإلضتُساز

 املطتكبٌ. يف ايػسن١ خطٛط ع٢ً ايطفس ايطفس ٚعدّ تهساز يف هلِ عٓد ايسغب١

 ز ايسابع: زضا ايعُال٤احملٛ

 (6ددٍٚ زقِ )

 ايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ

 يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز ايسابع اـاص بسضا٤ ايعُال٤ 

عبازات احملٛز ايسابعّ
االضتجاب١

نا
 َطت٣ٛ
ايدالي١

الْعِ
 ىى

أحسص دا٥ًُا ع٢ً ايتعاٌَ َع ايشسن١ 
ٚذيو يشعٛزٟ بسضا٤ عاٍ حنٖٛا

عتبازٟ ايسبح اتكّٛ ايشسن١ بإزضا٥ٞ ب
اذتكٝكٞ هلا.

تكدّ يٓا ايشسن١ خدَات إضاف١ٝ 
بإضتُساز.



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

ييت تبخح ايشسن١ دا٥ًُا عٔ املعًَٛات ا
اذ ايكسازات.اختيدٜٓا يهٞ تطاعدٖا يف 

زأٜت ايشسن١ تعٌُ ع٢ً حتطني صٛزتٗا 
اير١ٖٝٓ يدٜٓا.

ضتُساز يهطب اتتصٌ بٓا ايشسن١ ب
زضا٥ٓا.

ضتُساز عٔ اب تكدّ يٓا ايشسن١ َعًَٛات
ضٝاضاتٗا ٚخدَاتٗا.

ايشسن١ تٓعس إىل زؤٜتٓا املطتكب١ًٝ 
ٚاإلضرتاتٝج١ٝ.

ئ أتساجع عٔ ايتعاٌَ َع ايشسن١ يف 
حاي١ ظٗٛز خدَات ممٝص٠ ٚذات جٛد٠ 

أع٢ً يف شسنات ايطريإ األخس٣
ختٝازٟ يشسن١ ايطريإ اييت اخيتًف 

ضٛف أتعاٌَ َعٗا تبعًا يًػسض َٔ ايطفس 
)زحالت ط١ًٜٛ، زحالت عالج، 

تسفٝ٘،عٌُ،...إخل(

زضا٤ ايعُال٤

عبازات احملٛز ايسابع اـاص " ي2( إٔ َععِ قِٝ "نا6ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني اضتذابات إبسضا٤ ايعُال٤ دا٤ت َععُٗا داي١ 

ايعُال٤ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذابات ايعُال٤ يف َطت٣ٛ "ال" ؾُٝع ايعبازات عدا 
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%( 97.94 -%58.25( سٝح تساٚست ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ هلرٙ ايعبازات َا بني )33ايعباز٠ زقِ )

 مما ٜدٍ ع٢ً عدّ زضا٤ ايعُال٤ عٔ اـدَات اييت تكدَٗا ايػسنات هلِ.

ٖا ع٢ً ع١ٓٝ َٔ عُال٤ غسنات ايطريإ يف ؤْتا٥ر ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اييت مت إدسا

 َصس

عدّ قٝاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ بإَدادِٖ %( 73,71بٓطب١) أقس غايب١ٝ املبشٛثني 

 دَٗا ٚبهٌ َا ٖٛ ددٜد.باملعًَٛات سٍٛ اـدَات اييت تك

دا٤ت آزا٤ ايعُال٤ بإٔ غسنات ايطريإ ال تطتذٝب بطسع١ يًػهاٟٚ اييت  

 ٜكدَْٛٗا.

 تصاٍ بِٗ بػهٌ دا٥ِ.أقس غايب١ٝ ايعُال٤ عدّ قٝاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ باال 

تكدِٜ سًٍٛ يًُػانٌ بإٔ غسنات ايطريإ املصس١ٜ ال تكّٛ ع٢ً  ٕٛأتفل املبشٛث 

 عُال٤.اييت تٛاد٘ اي

أند ايعُال٤ عدّ قٝاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ بإغسانِٗ يف تطٜٛس اـدَات  

 عتباز.املكد١َ أٚ أخر َالسعاتِٗ بعني اال

 َٛافك١ ايعُال٤ ع٢ً ايتشٍٛ ايتدزهٞ يًُٓافطني ألفط١ًٝ خدَاتِٗ ٚتعددٖا. 

 عُال٥ٗا، يد٣ اير١ٖٝٓ صٛزتٗا ؼطني ع٢ً تعٌُ ال املصس١ٜ ايطريإ غسنات 

 .آزا٥ِٗ ع٢ً يالطالع َطتُس بػهٌ بِٗ االتصاٍ عدّ ريوٚن

ؼًٌٝ ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ إلضتُاز٠ ايعاًَني بػسنات ايطريإ ثانياا 

 :املصس١ٜ

تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤:

 (7ددٍٚ زقِ )

 ايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ

 ايجاْٞ اـاص بتك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز 

 

 



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

ّ
عبازات احملٛز ايجا٢ْ
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غ
فل

َٛا
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غ
متاّ

فل 
َٛا

ري 
غ

صاالت َطتُس٠ َع اتتٛجد 
قش١ تعاَالت٘ ايعٌُٝ ملٓا

نداذتاي١ٝ.
َتأ

ري 
غ

تٛفس ايشسن١ خدَات خاص١ 
حتٝاجات بعض ايتٓاضب 

فلايعُال٤ املُٗني.
َٛا

حتفاظ ايشسن١ بايعُال٤ ا
اذتايٝني أضٌٗ َٔ جرب 

ندايعُال٤ ادتدد.
َتأ

ري 
غ

تٗتِ إداز٠ ايشسن١ بشهاٟٚ 
ضتُازات اايعُال٤ َٔ خالٍ 

تكّٛ ٜتٛشٜعٗا ٚإزضاهلا 
نديًعُال٤.

َتأ
ري 

غ

فل تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤
َٛا

" يعبازات احملٛز ايجا٢ْ اـاص 2ا( إٔ َععِ قِٝ "ن7ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني إبتك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤ دا٤ت داي١ 

اضتذابات ايعاًَني بػسنات ايطريإ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذابات ايعاًَني يف 

سٝح تساٚست قِٝ املتٛضط اؿطابٞ هلرٙ  ;يبعض ايعبازات "غري َٛافل"َطت٣ٛ 

%(، يف سني 82.67–% 68ٕ ايٓطب١ٝ َا بني )ا( ٚتساٚست األٚش4.13–3.40َا بني )ايعبازات 

،سٝح تساٚست قِٝ املتٛضط اؿطابٞ هلرٙ  "غري َتأند"ٚقعت االضتذابات يف َطت٣ٛ 
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%(، 64.67  –%  61.33)بني ( ٚتساٚح ايٛشٕ ايٓطب٢ هلا 3.23 - 3.07ايعبازات َا بني )

اص بتك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤، ٚقعت اضتذابات ٚبايٓطب١ يًُشٛز ايجا٢ْ نهٌ ٚاـ

 %(.71.89( ٚٚشٕ ْطب٢ )3.59مبتٛضط سطابٞ ) "َٛافل"ايعاًَني يف َطت٣ٛ 

 رضا العمالء:

 (8ددٍٚ زقِ )

 ايتهسازات ٚاملتٛضطات اؿطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ

 يع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ عبازات احملٛز ايجايح اـاص بسضا٤ ايعُال٤

ز ايجايحعبازات احملّٛ
 َطت٣ٛنااالضتجاب١

ايدالي١
الْعِ

 ىى

حتسص ايشسن١ ع٢ً حتكٝل زضا ايعٌُٝ ط١ًٝ 
فرت٠ ايتعاٌَ َعٗا.

ٜعهظ زضا ايعٌُٝ جناح ايطٝاضات املتبع١ َٔ 
ج١ٗ ايشسن١.

يف ايتعاٌَ َع ايشسن١ ٜشعس ايعٌُٝ بايسضا 
قٝاضًا باملٓافطني ٚذيو بفطٌ تطبٝل ايتطٜٛل 

بايعالقات.

يد٣ ايشسن١ ضٝاض١ ٚاضخ١ يًتعاٌَ َع شهاٟٚ 
ٚإقرتاحات ايعُال٤.

ايعُال٤ ايساضٕٛ ِٖ أنجس ايعُال٤ ايرٜٔ ميهٔ 
٤ ذٟٚ ٚال٤ َستفع يًشسن١ حتًِٜٛٗ إىل عُال

 ٚخدَاتٗا املكد١َ.



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

فعاي١ٝ قاعد٠ بٝاْات ايعُال٤ املتاح١ بايشسن١ 
يف تٝطري إقا١َ ٚتٛطٝد عالقاتو َع ايعُال٤.

 زضا ايعُال٤

" يعبازات احملٛز ايجايح اـاص 2عِ قِٝ "نا( إٔ َع8ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

سصا٥ًٝا، مما ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد فسٚم بني اضتذابات إبسضا٤ ايعُال٤ دا٤ت َععُٗا داي١ 

 "ايعاًَني بػسنات ايطريإ مٛ نٌ عباز٠، ٚٚقعت اضتذاباتِٗ يف َطت٣ٛ "ْعِ

 %(.100 -% 60ؾُٝع ايعبازات سٝح تساٚست ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ هلرٙ ايعبازات َا بني )

ٖا ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني بػسنات ايطريإ يف ؤْتا٥ر ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اييت مت إدسا

 َصس:

ضتذاب١ ايػسنات يًػهاٟٚ املكد١َ َٔ اغسنات ايطريإ املصس١ٜ بػإٔ قٝاّ عدّ  .1

 ايعُال٤ بػهٌ ضسٜع ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا.

 ع ايعُال٤.تصاٍ ايػسنات بػهٌ دا٥ِ َاغسنات ايطريإ املصس١ٜ َٔ  قٝاّعدّ  .2

ضتُازات اٖتُاّ بآزا٤ ايعُال٤ َٔ خالٍ باالغسنات ايطريإ املصس١ٜ  قٝاّعدّ  .3

 ضتطالع زأٟ تكّٛ بتٛشٜعٗا ٚإزضاهلا يًعُال٤.ا

 اختبار صحت الفروض 

ازتهاش غسنات ايطريإ املصس١ٜ ع٢ً طسم إٕ "ٜٓص فسض ايدزاض١ ع٢ً 

٤ عٔ اـدَات املكد١َ ٚع٢ً ايتطٜٛل ايتكًٝد١ٜ مبا ٜؤثس ضًبًا ع٢ً زضا٤ ايعُال

 ".َهاْتٗا ايتطٜٛك١ٝ

َعاٌَ االزتباط اـط٢  مت اضتدداّٚيًتشكل َٔ صش١ ٖرا ايفسض، 

أضًٛب  مت اضتددّيبريضٕٛ ؿطاب َعاَالت االزتباط بني َتػريات ايدزاض١، نُا 

 ؼًٌٝ االمداز يدزاض١ ايعالق١ االزتباط١ٝ بني املتػريات املطتك١ً )انتطاب ايعُال٤،



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عدد  –ف١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم   

ٚدا٤ت  ،تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤، االستفاظ بايعُال٤( ٚاملتػري ايتابع )زضا ايعُال٤(

 (:14( ٚ)13( ٚ)12ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َبني ف٢ اؾداٍٚ )

َٔ ٚد١ٗ ْعس ايعُال٤أوالا:

 (9ددٍٚ زقِ )

 ايعالق١ االزتباط١ٝ بني َتػريات ايدزاض١ 

انتطاب املتػريات
ايعُال٤

تك١ٜٛ ايعالق١ َع 
عُال٤اي

االحتفاط 
زضا٤ ايعُال٤بايعُال٤

انتطاب ايعُال٤
تك١ٜٛ ايعالق١ َع 

ايعُال٤
االحتفاط بايعُال٤

زضا٤ ايعُال٤

 0.01 داٍ عٓد َطت٣ٛ دالي١** 

سصا٥ٝا إ١ٜ )َٛدب١( داي١ ( ٚدٛد عالق١ ازتباط١ٝ طسد9ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

ٚاالستفاظ بِٗ األنجس تأثريًا ع٢ً  تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤إٔ ، ٚبني َتػريات ايدزاض١

 .زضا٤ ايعُال٤

 (10ددٍٚ زقِ )

ْتا٥ر ؼًٌٝ االمداز يًعالق١ بني املتػريات املطتك١ً ٚاملتػري ايتابع 

َطت٣ٛ ق١ُٝ )ف(بعاتَتٛضط املسدزجات اذتس١ٜزتُٛع املسبعاتَصدز االختالف
ايدالي١

 االحنداز

ايعٛاٌَ اآلخس٣ 
املؤثس٠
اجملُٛع



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

( َع١ٜٛٓ منٛذز ايتٓبأ بسضا ايعُال٤ ٚفكًا يًكدز٠ 10ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

سٝح بًػت ق١ُٝ "ف"  ;ظ بِٗع٢ً انتطاب ايعُال٤ ٚتك١ٜٛ ايعالق١ َعِٗ ٚاالستفا

  (.0.001( َٚطت٣ٛ ايدالي١ )66.19)

 ( 11ددٍٚ زقِ )

 َعاَالت االمداز يًُتػريات املطتك١ً 

َعاٌَ االحنداز 
َطت٣ٛ ايدالي١تق١ُٝ()

)ايجبات(

 انتطاب ايعُال٤

تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤

حتفاط بايعُال٤اال

( إٔ انتطاب ايعُال٤ ٚاالستفاظ بِٗ األنجس تأثريًا 11ٜتبني َٔ اؾدٍٚ )

 ( يهٌ َُٓٗا.0.001سٝح بًػت َطت٣ٛ ايدالي١ ) ;ع٢ً زضا٤ ايعُال٤

َٔ ٚد١ٗ ْعس ايعاًَنيثانياا     

 (:14(، )13(، )12دا٤ت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َبني ف٢ اؾداٍٚ )

 (12ِ )ددٍٚ زق

 ايعالق١ االزتباط١ٝ بني َتػريات ايدزاض١

االحتفاط األبعاد
بايعُال٤

تك١ٜٛ ايعالق١ َع 
زضا٤ ايعُال٤ايعُال٤

 االحتفاط بايعُال٤

تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤

زضا٤ ايعُال٤

 0.01** داٍ عٓد َطت٣ٛ دالي١ 
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سصا٥ٝا بني إٚدٛد عالق١ ازتباط١ٝ طسد١ٜ )َٛدب١( داي١ ( 12ٜتبني َٔ اؾدٍٚ )

 َتػريات ايدزاض١. 

 ( 13ددٍٚ زقِ )

 ْتا٥ر ؼًٌٝ االمداز يًعالق١ بني املتػريات املطتك١ً ٚاملتػري ايتابع

دزجات زتُٛع املسبعاتَصدز االختالف
اذتس١ٜ

َتٛضط 
َطت٣ٛ ق١ُٝ )ف(املسبعات

ايدالي١
 االحنداز

خس٣ ايعٛاٌَ األ
 املؤثس٠

اجملُٛع

( َع١ٜٛٓ منٛذز ايتٓبأ بسضا ايعُال٤ ٚفكًا يًكدز٠ 13ٜتبني َٔ اؾدٍٚ زقِ )

( َٚطت٣ٛ 7.10سٝح بًػت ق١ُٝ "ف" ); ع٢ً االستفاظ بِٗ ٚتك١ٜٛ ايعالق١ َعِٗ

ٚاالستفاظ بِٗ األنجس تأثريًا ع٢ً  إٔ انتطاب ايعُال٤سٝح   .(0.003ايدالي١ )

 .زضا٤ ايعُال٤

 (14ددٍٚ زقِ )

َعاَالت االمداز يًُتػريات املطتك١ً

َطت٣ٛ ايدالي١تق١ُٝ (َعاٌَ االحنداز )

)ايجبات(

اإلحتفاظ بايعُال٤

تك١ٜٛ ايعالق١ َع ايعُال٤

األنجس تأثريًا ع٢ً زضا٤ ٖٛ  ( إٔ االستفاظ بايعُال14٤ٔ اؾدٍٚ زقِ )ٜتبني َ

 (.0.029ايعُال٤ سٝح بًػت َطت٣ٛ ايدالي١ )

َٔ ايٓتا٥ر ايطابك١ ٜتبني اتفام ٚدٗات ْعس ايعُال٤ َع ٚدٗات ْعس ايعاًَني 

ف٢ غسنات ايطريإ مبصس سٝح ٜتطًب ذيو قٝاّ غسنات ايطريإ بتطٜٛس األدا٤ 

 نتطاب ايعُال٤ ٚتك١ٜٛ ايعالق١ َعِٗ ٚاالستفاظ بِٗ.ضايٝب َتطٛز٠ الٚاضتدداّ أ



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

 النتائح العامت للذراست

 :أتٞتٛصًت ايدزاض١ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر، نُا ٜ

ٜٗدف إىل درب عُال٤ غسنات  ًاسدٜج ًاتطٜٛكٝ ًاايتطٜٛل بايعالقات َٓٗذ دٜع .1

، ٖٚٛ ًااتٝذٝ، َع إعطا٥ٗا بعد إضرتاتٗابٓا٤ ٚؼطني خدَايطريإ َٔ خالٍ 

زتهاش يف ايٓػاط ايعٌُٝ ْكط١ اال ألْٕعهاع يًتطٛزات ٚايتٛدٗات املب١ٝٓ ا

 ٖتُاّ نٌ أْػطتٗا ٚٚظا٥فٗا.إايتطٜٛكٞ يًػسنات ٚقٛز 

 عُال٤ غسنات ايطريإٜعترب ايتطٜٛل بايعالقات ٚض١ًٝ تٗدف إىل درب  .2

ٜطاعد ريو ، ٚنَعِٗ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ق١ٜٛٚاحملافع١ عًِٝٗ ببٓا٤ عالقات 

 ايتطٜٛل بايعالقات يف ؼكٝل ايجك١ ٚاملػازن١ ٚاإليتصاّ بني غسن١ ايطريإ ٚعُال٥ٗا.

ٜطع٢ ايتطٜٛل بايعالقات إىل ايرتنٝص ع٢ً دٛد٠ اـدَات املكد١َ إىل ايعُال٤  .3

 بتهاز ايدا٥ِ يف تطٜٛس اـدَات.ٚاإلبداع ٚاال

١ًٝ ايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ ٜطاعد ايتطٜٛل بايعالقات غسنات ايطريإ ع٢ً تطٌٗٝ عُ .4

ٚايكدز٠ ع٢ً تكدميٗا بايطسم اييت  ،َع ايعُال٤; َٔ أدٌ َعسف١ ساداتِٗ ٚزغباتِٗ

 ٜسغبٕٛ بٗا َٔ أدٌ إقا١َ عالقات َعِٗ.

ايعالقات ذات اؾٛد٠ ايعاي١ٝ مبجاب١ َٝص٠ تٓافط١ٝ دفاع١ٝ متهٔ غسنات  دتع .5

طٛق١ٝ، ذيو ألْٗا ايطريإ َٔ اؿفاظ ع٢ً َسنصٖا ايتٓافطٞ ٚمحا١ٜ سصتٗا اي

 ِٗ ٚٚال٥ِٗ يًػسن٥.١تطِٗ بػهٌ نبري يف اإلستفاظ بايعُال٤ ٚتعصٜص زضا

يتصاّ، أغازت ايدزاض١ إىل ضعف تٛافس أبعاد ايتطٜٛل بايعالقات فتُع١ ) ايجك١، اال .6

 تصاالت...( يف غسنات ايطريإ املصس١ٜ.اال

بني ايتطٜٛل بايعالقات أغازت ايدزاض١ إىل ٚدٛد عالق١ تأثري١ٜ ذات دالي١ إسصا١ٝ٥  .7

املتػري املطتكٌ ٚدزد١ ايسضا٤ عٓد ايعُال٤ )املتػري ايتابع(، سٝح ٜطِٗ ايتطٜٛل  يهْٛ٘

 زتفاع زضا٤ ايعُال٤.ابايعالقات يف 
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 التىصياث 

 : تٞخًصت ايدزاض١ إىل فُٛع١ َٔ ايتٛصٝات، ميهٔ إٜطاسٗا ع٢ً ايٓشٛ اآل

; يًبكا٤ ٚتٛقعاتِٗ دزاض١ سادات ايعُال٤بنات ايطريإ املصس١ٜ ضسٚز٠ قٝاّ غس .1

سغبات َتػري٠ َٚتذدد٠ ٚالبد َٔ ايادات ٚاؿتصاٍ دا٥ِ بايطٛم ٚتػريات٘ ألٕ اع٢ً 

 تٓعُٝٗا ضُٔ قٛاعد بٝاْات خاص١ بِٗ.

قرتاساتِٗ ْٚػس اايعُال٤ ٚ ٣ٖتُاّ بػهاٚضسٚز٠ قٝاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ باال .2

تصاٍ ٚتفعًٝٗا بني املطٛقني ٚايعُال٤ ٚخًل اهاد قٓٛات اٜل بايعالقات، ٚثكاف١ ايتطٛ

نتطاب ثكتِٗ يف إطاز استٝادات ايعُال٤ ٚآزا٥ِٗ ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا ٚاسٛاز ملعسف١ 

ايتػر١ٜ ايسدع١ٝ بأخر تٛصٝات ايعٌُٝ بعد إمتاّ ع١ًُٝ ايػسا٤، َٚػازن١ عُال٥ٗا 

ضتعساض أفهازِٖ َٚكرتساتِٗ اٚ ،ٖٛ ددٜد ع٢ً غبهات ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ بهٌ َا

إعطا٤ األٚي١ٜٛ يًعُال٤ اؿايٝني َٔ خالٍ تهٜٛٔ عالقات دا١ُ٥ ، ٚنريو يًتطٜٛس

 خسٜٔ.آدرب عُال٤ َٔ أدٌ َٚتُٝص٠ َعِٗ، ألٕ ايعٌُٝ ايساضٞ أفطٌ ٚض١ًٝ يًرتٜٚر 

ضسٚز٠ قٝاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ بتشطني صٛزتٗا اير١ٖٝٓ ٚتعاَالتٗا َع  .3

ايعُال٤ عٔ طسٜل ايتٛد٘ مٛ إعتُاد أضًٛب ايتطٜٛل بايعالقات ٚبٓا٤ عالق١ تفاع١ًٝ 

َع ايعُال٤، ٚايعٌُ ع٢ً إضتُسازٖا ٚشٜاد٠ دزد١ ايسضا يد٣ ايعٌُٝ، َٚساعا٠ زؤ١ٜ 

 ايعٌُٝ بإعتبازٙ احملدد األضاضٞ يًٓذاح.

١ يف املٛعد ضسٚز٠ إيتصاّ غسنات ايطريإ املصس١ٜ بايٛعٛد املكد١َ ٚتأد١ٜ اـدَ .4

املتفل عًٝ٘، ٚايتعإٚ َعِٗ عٓد َٛاد١ٗ أ١ٜ َػه١ً، ٚنريو اإلصػا٤ يًعُال٤ ٚمجع 

 َالسعاتِٗ ٚإقرتاساتِٗ.

ستفاظ بِٗ، تعصٜص ضٝاضات غسنات ايطريإ املصس١ٜ يف فاٍ نطب ايعُال٤ ٚاال .5

عتبازٙ ايعاٌَ األٍٚ يف دٚافع ابايػسنات، ٚخاص١ يف بٓا٤ عٛاٌَ ايجك١ غدَات 

عُال٤ يًتعاٌَ َع ايػسن١ ٚبٓا٤ عالقات ط١ًٜٛ األَد َعٗا، ٚأٜطًا يتعصٜص ايصٛز٠ اي

 اير١ٖٝٓ يد٣ ايعُال٤.
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 املراخــــــــــع

املسادع ايعسب١ٝأوالا 

يفازٚم (: إداز٠ املٓتذعات ايطٝاس١ٝ، ايطبع١ ايعسب١ٝ األٚىل، داز ا2014بٝرت َرييف ) .1

 ز.ّ.ع.-يالضتجُازات ايجكاف١ٝ، اؾٝص٠

(: قطاٜا َعاصس٠ يف ايتطٜٛل، ايطبع١ األٚىل، داز اؿاَد يًٓػس 2014ثاَس ايبهسٟ ) .2

 .األزدٕ -ٚايتٛشٜع، عُإ

(: ايعالق١ بني املػرتٟ ٚاملٛزد: َدخٌ ايتطٜٛل 2006دٝٗإ عبد املٓعِ زدب) .3

 ز.ّ.ع.-إلداز١ٜ، ايكاٖس٠بايعالقات، غسنات ايطريإ ايعسب١ٝ يًت١ُٝٓ ا

(: ؼًٌٝ ايعالق١ بني إضرتاتٝذ١ٝ ايتطٜٛل 2009دٜٓا عبد ايعاطٞ قُد أبٛ شٜد ) .4

بايعالقات ٚٚال٤ ايعُال٤ يف قطاع ايطٝاس١ املصسٟ، زضاي١ دنتٛزاٙ، قطِ إداز٠ األعُاٍ، 

 ز.ّ.ع.-ن١ًٝ ايتذاز٠، داَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ، اإلمساع١ًٝٝ

(: إداز٠ ايطًٛى اإلْطاْٞ يف املٓعُات اؿدٜج١، 2010ضاَح عبد املطًب عاَس ) .5

 ز.ّ.ع.-ايطبع١ األٚىل، َؤضط١ طٝب١ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠

(: إداز٠ ايطٝاس١، تسمج١ خايد ايعاَسٟ، داز ايفازٚم يالضتجُازات 2008ضتٝفٔ بٝر ) .6

 ز.ّ.ع. -ايجكاف١ٝ، ايكاٖس٠

https://www.egyptair.com/ar/about-egyptair/news-and-press
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(: ايتطٜٛل َدخٌ 2015)ضعدٕٚ محٛد دجري ايسبٝعاٟٚ، سطني ٚيٝد سطني عباع   .7

 األزدٕ. -َعاصس، ايطبع١ األٚىل، داز غٝدا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ

دسا٤اتٗا، داز ا(: طسا٥ل ايبشح ايعًُٞ: تصُُٝاتٗا 2002ٚصالح َساد، فٛش١ٜ ٖادٟ ) .8

 ايهتاب اؿدٜح، ايهٜٛت.

١ ( : ايتطٜٛل بايعالقات نأدا٠ يدعِ ايٛال٤ يد٣ ايصبا٥ٔ :دزاض2015طاٖري تٛفٝل ) .9

ٚناي١ ايبٜٛس٠، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايعًّٛ  -تصاالت اؾصا٥ساساي١ َؤضط١ 

قطِ ايعًّٛ ايتذاز١ٜ، داَع١ أنًٞ قٓد  -ايتذاز١ٜ ٚعًّٛ ايتطٝريقتصاد١ٜاال

 ايبٜٛس٠، اؾصا٥س.-أٚؿاز

(: ايتطٜٛل ايفعاٍ نٝف تٛاد٘ ؼدٜات ايكسٕ 2010طًعت أضعد عبد اؿُٝد  ) .10

 ز.ّ.ع. -عػس، داز ايفذس، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ اـاَط21١

بتهازٟ: ايطسٜل إىل ايسبح املتٛاشٕ (: ايتطٜٛل اال2010طًعت أضعد عبد اؿُٝد ) .11

 ز.ّ.ع. -يف نٌ ايعصٛز، داز ايهتب املصس١ٜ، ايكاٖس٠

(: أ١ُٖٝ ايتطٜٛل بايعالقات يف ؼكٝل املٝص٠ ايتٓافط١ٝ 2013عبداهلل قًؼ) .12

١ ايعسب١ٝ،  زضاي١ دنتٛزاٙ، قطِ عًّٛ ايتطٝري، باإلضكاط ع٢ً املؤضطات االقتصادٜ

ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ ٚعًّٛ ايتطٝري، داَع١ سطٝب١ بٔ بٛعًٞ ايػًف، 

 اؾصا٥س. -ايػًف

املهتب ايعًُٞ  (:اإلسصا٤ ٚايكٝاع يف ايبشح االدتُاعٞ،1999غسٜب ضٝد أمحد ) .13

 ز.ّ.ع. -يًٓػس ٚايتٛشٜع، اإلضهٓدز١ٜ

 -(: ايتطٜٛل املتكدّ، ايداز اؾاَع١ٝ، اإلضهٓدز2008١ِٜٝ )قُد عبد ايعع .14

 ز.ّ.ع.

(: املٗازات ايتطٜٛك١ٝ: املتطًبات ٚايتطٜٛل 2011قُد عبد ايػين سطٔ ٖالٍ ) .15

 ز.ّ.ع.-بايعالقات، داز ايهتب، ايكاٖس٠

(: ايتطٜٛل بايعالقات، ايطبع١ ايجا١ْٝ، غسنات ايطريإ ايعسب١ٝ ٢َٓ2009 غفٝل) .16

 ز.ّ.ع.-عٛخ ٚدزاضات، ايكاٖس٠ -از١ٜيًت١ُٝٓ اإلد



 

 

 

 ايتطٜٛل بايعالقات ٚأثسٙ عًٞ زضا٤ عُال٤ غسنات ايطريإ املصس١ٜ
 

                                                                                                                            

(: إداز٠ ايتطٜٛل، ايطبع١ ايعسب١ٝ األٚىل، 2008ًٖٝني َٝٝو، زٜتػاز َٝٝو ) .17

 ز.ّ.ع.-ضتجُازات ايجكاف١ٝ، اؾٝص٠تسمج١ خايد ايعاَسٟ، داز ايفازٚم يال
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