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الدور المعدل للتوجه الريادي في العالقا بين جودة الخدمات الداخليا الدراسةةا الا التعرع علا هذه هدفت  المخلص:

سودان.لمؤسسات با والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين سي و الخدميا في ال سؤال الرئي سا في ال تم تحديد مشكلا الدرا

الداخليا والصةةورة الذهنيا الذاتيا للعاملينت تم ل  التالي: ما دور التوجه الريادي في تعديل العالقا بين جودة الخدمات

 .التفاعل( والتوجه الريادي –الكفاءة -هناك عالقا بين جودة الخدمات الداخليا )االهتمام اهم فروض الدراسةةةةةا في ان

واةةةممت اسةةةتجاعا ل م  ) اسةةةتخدمت الدراسةةةا المنصف الواةةةفي  واعتمدت علا العينا اير االاتماليا )الميسةةةرةو

وتم بناء عموذج الدراسةةا وتيوير الفراةةيات اعتمادا  علي الدراسةةات السةةاب ا    فردا   243تكوعت العينا من ات.الجياع

كما تم اسةةةتخدام تحليل المسةةةار وعمذجا المعادلا الجنائيا الختجار الفراةةةيات. تاصرت النتائف وجود عالقا بين جودة 

بين جودة  العالقا ااةةةةةةافا الا تن التوجه الريادي يعدل ج ئيا  الخدمات الداخليا والصةةةةةةورة الذهنيا الذاتيا للعاملين  

  وتواةت الدراسةا بوةرورة تصيما منان تنييمي مالئم للعاملين .الخدمات الداخليا والصةورة الذهنيا الذاتيا للعاملين

 مما يؤدي الا رااهم  وبالتالي لتحسين اورتصم الذهنيا ت اه المنيما. 
 التوجه الريادي  جودة الخدمات الداخليا  الصورة الذاتيا الذهنيا  السودان. مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract: This study aimed at identifying the modified role of the entrepreneurship 

orientation for the relationship between the quality of internal services and the self-mental 

image of the employees of service organizations in Sudan. The problem of the study was 

identified in the following main question: What is the role of the entrepreneurship 

orientation in modifying the relationship between the quality of internal services and the 

self-mental image of the employees? The main hypothesis of the study is that there is a 

relationship between the quality of internal services (interest - efficiency - interaction) 

and entrepreneurship orientation. The study used the descriptive approach, based on the 

non-probabilistic sample (convenience sampling), and designed a questionnaire to collect 

the data. The sample consisted of 243 individuals. The study model and the hypotheses 

were developed based on previous studies. Path analysis and structural equation modeling 

were used to test hypotheses. The results showed a relationship between the quality of 

internal services and the mental image of the employees, as well as that the 

entrepreneurship orientation partially modifies the relationship between the quality of 

internal services and mental image of the employees. The study recommended necessity 

of creating a suitable organizational climate for the employees, which leads to their 

satisfaction, and thus to improve their mental image towards the company. 
Keywords: entrepreneurship orientation, Quality of Internal Services, Mental Image, Sudan. 
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 المقدمة:

 والعاملين المنيما بين العالقات المت دما هو تنميا المنيمات في اإلدارة كان هدع عندما

 والتخصصات المصارات ذوي وخااا الوايفي رااهم وامان بصا العاملا استمرار ال وى لومان

من الراا  تح يق تاجح ف د لذا واألداء  ال صود من م يد لجذل لديصم وتنميا الدواف  وإي اد  الفنيا

 العمل جودة مستوى في كجيرة زيادة إلا يؤدي ذلك ألن ؛العمل عنالوسائل المصما لتح يق ذلك 

 .للعمالء هؤالء الموافون ي دمصا التي الخدما جودة وبالتالي

 ردود ات اهات ل ياس الوروريا االت اهات من العاملين راا بمستوى االهتمام تاجح لذلك

 بصذا المديرين اهتمام جاعب لا  إواالجتماعيا واإلداريا الماديا عملصم ليروع العاملين إاافا تفعال

 م ال في ثورة جسدت التي األموراد الذي يم ل تو للعاملين  النفسيا بال واعب المصم المتم ل العامل

 تساسيا   عنصرا   باعتجاره المواف راا إلا ينيرون تاجح المديرون ايث ؛الموارد الجشريا إدارة

 شعور من ف تر التي والمؤثرات بالعوامل االهتمام وتاجحوا شديدي العمل علا التحفي  عناار من

وآخرون )افدي  العمل في ع ازاتصموإ دائصمت في عالقا إي ابيا من لذلك لما الوايفي بالراا العاملين

 (بتصرع م2011,

تاجح تكوين الصورة الذهنيا الييجا هدفا  تساسيا تسعي إليه معيم الشركات التي تنشد و

لكي  ؛وقد وعت الشركات تهميا دراسا وقياس الصورة الذهنيا المتكوعا في تذهان جماهيرها  الن اح

وبالتالي   هنيا لل ماهيربتحسين االعيجاعات والمعارع الذ ي الخيط واالستراتي يات التي تعناتجن

 –التسوي يا –الماليا –خلق بيما مالئما لتح يق عشاطات الشركا المختلفا بكافا م االتصا )اإلداريا 

 (.م2009, )الشيخ اإلعالعيا(

إلا  ؛علا مدركات تاحاب المصلحا ألعمال محددة للمنيما بناء  فالصورة الذهنيا تتشكل 

في ردود فعل تاحاب المصلحا ت اه تعمال ومنت ات وخدمات  الصورة تؤثرالمدى الذي ي عل هذه 

محددة للمنيما لذلك فالمنيمات ميالجا بان تدير اورتصا الذهنيا لتتمكن من خلق الصورة الذهنيا 

االي ابيا تو اتا الم اليا التي من شاعصا تن تح ق مي ة علا منافسيصا واصا سوقيا وان ت ذب 

 م(.2011كردي , ) الخلمست مرين ال بائن والموافين األكفاء وا

 

 مشكلة الدراسة:

 ألي يمكن فال, خدميا م االت عدة في بينصا فيما للتنافس المؤسسات من العديد تسعا 

 .الشركات تواجهبمواجصا التحديات التنافسيا التي  إال الج اء تؤمن تن مؤسسا

والتكيف م  التصديدات الناشما من هذه التحديات   من الفرص المتااا االستفادةويتيلب ذلك  

, ومن تلك التحديات تحدي تيجيق جودة الخدمات الداخليا كأاد مداخل تحسين الصورة الذهنيا 

  تهميا تحسين الصورة الذهنيا للعاملين إليالدراسات الميداعيا  منللعاملين , وتوالت العديد 

تن هناك عدرة في   الصورة الذهنيا الداخليا ف د تتوحون تهميا جودة الخدمات الداخليا الرام موب

لت ف د توا .الدراسات الساب ا المتعل ا ب ودة الخدمات الداخليا علي تحسين الصورة الذهنيا الداخليا

–المسموليا  –االعتماديا  –الملموسا  )ال واعب المتعددة بأبعادها م( 2013- )العواجيندراسا 

عادها في لي وجود تثر ل ودة الخدمات الداخليا ب مي  تبا المصنيا( –العاطف  –الومان  –ا االست اب

 .الراا الوايفي للعاملين

وجود راا عن العاملين في جودة الخدمات  والتي تثجتت م( 2011 –كذلك دراسا )افدي  

وجود  ( إلاPiyush  2016دراسا ) ااصرت الفلسيينيا. وقدالداخليا الم دما من شركا االتصاالت 

وجود  لاف د اشارت إ م(2009 – )عاعسيدراسا  تما .راا من الموافين عن جودة الخدمات الداخليا

اخرون اسا )تع لوس /كما توالت در الخارجيا. وجودة الخدماتعالقا بين جودة الخدمات الداخليا 
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لل ادة السريرين في خدمات راا الموافين  ات الداخليا علاوجود تأثير ل ودة الخدم م( الا2013/

تأثير ل ودة الخدمات وجود  الا م( 2008 – )فكتورياكذلك توالت دراسا  المستشفيات.رعايا 

االتصاالت  –التنافسيا  –االست ابا  – )االعتماديا اسلوك خدما العمالء ب مي  تبعاده الداخليا علا

 االجتماعي(السلوك  –الكفاءة  –الم املا  –التفاهم  –

تثر جودة  تهميا توايح التي تجين الف وة الجح يا لمشكلا الدراسا هذا المنيلق تتوحمن  

 في معدلكمتغير  من خالل التوجه الرياديالصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين  علاالخدمات الداخليا 

 للعاملين.الذاتيا الذهنيا الداخليا في تحسين الصورة  الخدمات جودةالعالقا بين 

العالقا تعديل في  التوجه الرياديدور  اآلتي: ماومن خالل مشكلا الدراسا يمكن ايااا  

الذاتيا للعاملينت تما هدع الدراسا فصو معرفا الدور  والصورة الذهنياالداخليا  جودة الخدماتبين 

والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين  جودة الخدمات الداخليا في العالقا بين  المعدل للتوجه الريادي

 التاليا:ن الدراسا تناقش مفاهيم الدراسا هذه األسملا فإولإلجابا علا 

 

 أوالً: جودة الخدمات الداخلية:
إن جودة الخدمات الداخليا مواوع اديث عسجيا  بالم ارعا م  جودة الخدمات الخارجيا 

عليصا الخدما الداخليا هي مستوي الحالا التي تكون  الخدماتجودة  ايث تن مستوىالت ليديا(  )

ن م ابلا ااجات ال بائن تتيلب لذا فإ .م(2011الكسابسه , )المتعددة  ايث تبعادها الم دما للعمالء من

وال ودة تعني تلجيا متيلجات العمالء وهي الفرق بين توقعات العميل للخدما  عاليا منت ات ذات جودة 

  ((Reynoso , moores , 1995.سوسا من العميل والمح  ا فعليا .وبين الخدما المح

تحسين مستويات جودة  عليصافوإذا ترادت المنيمات تحسين جودة الخدمات الخارجيا 

يا الجدايا تكون في وا  توال  ولتح يق تحسين مستويات الخدمات الداخليا فإن ع  الداخلياالخدمات 

في داخل  مختلف األقسام في داخل المنيما واتا والصف ات بينتجين بواوح المجادالت خيا عمل 

 (Voss, Calantone ,Keller , 2005)تماس مجاشر بالعمالء  علا التيام األقس

سواء كالعمالء  علي ادال بائن )العمالء( الداخليين مصمون ان كما يرى بعض الجاا ين 

وذلك ألن ع اح الخدما الم دما لل بون الداخلي قد تؤدي إلي كفاءة التعامالت والمجادالت  الخارجيين 

الداخليا بين تعواء التنييم تو بين األقسام المختلفا في داخل المنيما مما يؤدي إلي تخفيض عسجا 

دمات الم دما للعمالء وكذلك تحسين جودة الخ  إلي خفض التكاليف باإلاافاالمنت ات التالفا 

 الداخلياكجير ومؤثر في ت ييم جودة الخدمات  لصم دورتن العاملين داخل تي مؤسسا والخارجين  

  ايث يعتجر بعض الجاا ين تن ال بون الداخلي زبائن في داخل المنيما والذين يعتجرون  الم دما لصم

 ( Jun & Cai 2010الخدما الم دما )المنيما هو قااي عصائي علي جودة  في

الا تحسين كفاءة العاملين تتيلب المحافيا علي جودة خدمات داخليا مرتفعا داخل المنيما 

تح يق التعاون المشترك بين  علاالعمل فيصا  من ايث التدريب والتأهيل  وتحسين سلوكصم العام  و

يؤثر علي  م  من ايث العمل معا  كفريق وااد دون وجود اراع داخلي بينصالمنيمالين في العام

مستوي مرتف  من جودة الخدمات  علابالتالي يمكنصم من المحافيا  جودة الخدمات الم دما وهذا

 & Andronikidisمستوي مرتف  من جودة الخدمات الم دما للعمالء ) الا وبالتالي يؤديالداخليا 

Bellou, 2008) 

فالمشروع  ( تفراد وايرها آالت  )تموال  من المتااا الموارد استخدام اسن عن عجارة :الكفاءة -

 موارد تك ر يستخدم الذي المشروع تما  كفما   يعتجر للعمل تدائه في ممكنا موارد تقل يستخدم الذي

 .(1996 ماهر )كفء  اير فصو للعمل تدائه في ينجغي مما
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 تن الموافين  وافتراض تدريب يتيلب تعيمتصا تو المنيما هيكل في التغيير إن :الكفاءات بناء -

 بجساطا يعني به  ال يام عليصم يتعين ما بأعفسصم سيكتشفون تو يفعلون ماذا سيعرفون العاملين

 (2004 ام اوي  (المنيما في المشكالت خلق

 تح ق الجرامف ايث  تو معال تصا األداء اعف ع اط بإزالا في للمنيما التدريب تهميا تتم ل و -

 العاملين عحو لدى اإلي ابيا االت اهات زيادة في تتم ل الفوائد من م موعا الفاعلا التدريجيا

إكساب  خالل من التنييمي األداء وتحسين اإلعتاجيا زيادة في والمساهما والمنيما  العمل

بكفاءة  المصام تنفيذ في يساعدهم بحيث واائفصم ألداء الالزما والمعارع المصارات العاملين

 ال رارات ترشيد علا يعمل التدريب تن كما اإلعتاج  في المستخدما والموارد الوقت وت ليص

 توايح علا التدريب يعمل وكذلك  اإلداريا ال يادة ومصارات وتسس تساليب وتيوير اياإلدار

منصم  المنيما تريده لما معرفتصم طريق عن العاملين تداء يرتف  وبذلك للمنيما  العاما السياسات

م   يتوافق بما وتحدي صا المعلومات ت ديد علا يساعد تعه إلا باإلاافا تهدافصا  لتح يق

 الداخليا واالستشارات لالتصاالت فاعلا قاعدة بناء في ويساهم الجيما في المختلفا المتغيرات

 2003))عجاس 

علا السواء  وهو  وعلم النفس التفاعل من تك ر المفاهيم اعتشارا  في علم االجتماع يعد -:التفاعل -

الذي يتناول دراسا كيفيا تفاعل الفرد في الجيما وما  علم النفس االجتماعي األساس في دراسا

من قيم وعادات وات اهات. وهو األساس في قيام العديد من عيريات  ينتف عن هذا التفاعل

عوعا  من المؤثرات  الج النفسي. إذ يعد التفاعل بشكل عاموعيريات التعلم وعيريات الع الشخصيا

الست ابات ينتف عنصا يشير إلا سلسلا من المؤثرات وا العلوم االجتماعيا واالست ابات  وفي

اإلفراد فحسب بل  الداخلا فيما كاعت عليه عند الجدايا  والتفاعل ال يؤثر في طراعتغيير في األ

إلا تعديل طري ا عملصم م  تحسين  يؤثر كذلك في ال ائمين علا الجرامف تعفسصم بحيث يؤدي ذلك

 .األفراد يست يب لصاسلوكصم تجعا  لالست ابات التي 

ألعه يتومن عوعا  من (process) كعمليا يستخدمف التفاعل لذا تعددت وتجاينت استخدامات  

والحاجا  الحب حاجا إلا االعتماء والحاجا إلاومنصا ال اإلعسان النشاط الذي تست يره ااجات معينا عند

 )ماكس فيجر( .والن اح إلا الت دير

ي صد إليه  ا  السلوك اإلعساعي الذي يحمل معنا خاا " التفاعل هو فيجر( )ماكس لتعريف وف ا  

هذا المعنا الذي  ." فاعله بعد تن يفكر في رد الفعل المتوق  من األشخاص الذين يوجه إليصم سلوكه

 .اجتماعيا يفكر فيه الفرد وي صده هو الذي ي عل الفعل الذي ي وم به

 

 الداخلية:ثانياً: الصورة الذهنية 

 للعمالء الكليا والمدركات االعيجاعات بأعصا للمؤسسا الذهنيا الصورة Minerعرع  

 .ت اهصا والخارجيا الداخليا المؤسسا عمالء مواقف االعيجاعات هذه وتشكل تعمالصا  ت اه للمؤسسا

لذلك ف د است مرت تمواال طائلا  ال يدة لذا تدركت الك ير من المنيمات مدى تهميا الصورة الذهنيا 

ن لكل منيما اورة بأ Gregory (1999) ويعت دفي محاولا ترسيخصا في تذهان تاحاب المصلحا. 

 ا تأثير كجير علا ع اح المنيمات.ن الصورة الذهنيا ال يدة لصوت ذهنيا 

جل من ت ن المنيمات تكافحفإ المصلحا ي سلوك تاحاب بما تن الصورة الذهنيا تؤثر ف

ترسيخ النوايا  المجيعات صا الذهنيا وذلك للعديد من األسجاب والتي تشمل: تنشيط تتيوير وإدارة اور
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD
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تع ي  عالقات  الماليا التأثير في المست مرين والمؤسسات  للموافين خلق هويا  للمنيما الحسنا 

آخرين من اجل تح يق لخااا وقادة الرتي ووم موعات المصلحا ا والحكوما اي ابيا م  الم تم  

 م(2011, )الكردي .تنافسي   وا   

 )الموظفين( الداخلي الجمهور لدى الذهنية الصورة تكوين

 من يجدت لصا استراتي يا ثروة لتكون لنفسصا المؤسسا تراجصا التي الصورة وتيوير بناء إن

 قجل ولكن الذهنيا  اورتصا بناء يسصل األساس هذا علا تستند التي فالشركات إلا الخارج  الداخل

 بحاجا وهذا الشركا ت اه ال مصور يفكر بصا التي األشياء علا التعرع من البد بتكوين الصورة الجدء

 تكامل إلا بحاجا ال مصور لدى الصورة وتشكيل المتجعا  االستراتي يا وبحوث لجناء دراسات إلا

 إدارة إلا العاما العالقات إدارة إلا التنفيذيين المسمولين كجير فيصا  فمن المتجعا الرسميا السياسات

 متوقف ذلك وع اح تنفيذها  وطرق المراوبا بنود الصورة بوا  كلصا ت وم التي الجشريا  الموارد

 علا الدوائر هذه تتحد فعندما الصورة  تح يق تلك علا اإلداريا الدوائر جمي  جصود تكامل علا

 .المراوبا الييجا الصورة ذلك عتي ا فيصا ست د شك ال لموافين ا م  التعامل في مشتركا واادة ث افا
  م(2009)الشيخ ,

 Dowling (1994)ويعت د , (Ind, 1990)هي إاساس المنيما بنفسصا الصورة الذهنية الذاتية: 

ن الذاتيا, ايث إ ن بناء اورة ذهنيا عاجحا فاعه يتيلب من المنيمات تن تجدت توال بتغيير اورتصات

في الصورة المدركا ي   علا عاتق األفراد العاملين في المنيما, وتن االتصال الذي ي ري  التغيير

 بينصم وبين ال مصور إما تن ي وي تو يوعف الصورة الذهنيا لديصم.

 

 :الريادي ثالثاً: التوجه

 إلي ودخول تجني المجادرة لتيا المنيمات تدف  التي االستراتي يا بأعه الريادي التوجه يعرع

 وا )رشيد التنييمي التمي  وتح يقال روة  وخلق  التكنولوجي الت دم علا للحصول ال ديدة األسواق

 2012)ّخرون 

 العناار تشكل والتي جديدة تعمال ايااا تساس علا ت وم استراتي يا الريادي التوجه ويعد

التوجه  .المنيما تداء علا تؤثر ديناميكيا بيما في المنيمات لتيوير واألساس للنمو والمحركا النشيا

 واإلبداع االبتكار ات اهات المنيمات عحو الذي يتجنا االستراتي ي التوجه مكوعات تاد هو الريادي

 Slater et al., 2006).(االستراتي ي المنيما لتوجه تساسيا ا  عنصر ويعد

 -الفرضيات: نموذج الدراسة وتطوير  (1شكل ) 

 المتغير المعدل

  المتغير التابع     المتغير المستقل 

  الخدمة الداخليةجودة  

    

 

 

 

  

 

 الصورة الذاتية الذهنية

 كفاءة العاملين

العاملين تفاعل  

  األهتمام بالعاملين

 

 

 التوجه الريادي
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  -الدراسة: تطوير فرضيات 

 .للعاملينالذاتية العالقة بين جودة الخدمات الداخلية والصورة الذهنية /1

المسموليا  –االعتماديا  –الملموسا  )ال واعببأبعادها  م( 2013- )العواجينتوالت دراسا  

وجود تثر ل ودة الخدمات الداخليا ب مي  تبعادها  لاالمصنيا( إ –العاطف  –الومان  –االست ابا –

 وجود راا عن العاملين في تثجتت( م 2011 –كذلك دراسا )افدي  للعاملين.في الراا الوايفي 

 – Piyushكما تشارات دراسا ) الفلسيينيا.جودة الخدمات الداخليا الم دما من شركا االتصاالت 

 –عاعسي )والت دراسا تكذلك  الداخليا.ن جودة الخدمات وجود راا من الموافين ع لاإ( 2016

دراسا  ااصرتكما  .جودة الخدمات الخارجياقا بين جودة الخدمات الداخليا ووجود عال لاإ (م2009

(Angelos – 2013) وجود تأثير ل ودة الخدمات الداخليا علي راا الموافين لل ادة السريرين  الا

  .في خدمات رعايا المستشفيات

وجود تأثير ل ودة الخدمات الداخليا علي  ثجتت علاتف د  م( 2008 – )فكتوريادراسا تما  

 –التفاهم  –االتصاالت  –التنافسيا  –االست ابا  – )االعتمادياسلوك خدما العمالء ب مي  تبعاده 

 -التاليا: يمكن استنتاج الفرايا الرئيسيا  ومن هنا االجتماعي(السلوك  –الكفاءة  –الم املا 

 والصورة الذهنياالتفاعل(  – الكفاءة-االهتمامتوجد عالقا بين جودة الخدمات الداخليا ) 

  -: اآلتيايا الفرايات الفرعيا تفرع من هذه الفراوت للعاملينالذاتيا 

 للعاملين. والصورة الذاتياتوجد عالقا بين االهتمام  1-1

 .للعاملين والصورة الذاتياتوجد عالقا بين التفاعل  1-2

 للعاملين. والصورة الذاتياتوجد عالقا بين الكفاءة  3 -1

 جودة الخدمات الداخلية والتوجه الريادي. العالقة بين/2

 التفاعل( والتوجه الريادي. – الكفاءة-االهتمامجودة الخدمات الداخليا ) توجد عالقا بين

  -: اآلتياوتتفرع من هذه الفرايا الفرايات الفرعيا 

 توجد عالقا بين االهتمام والتوجه الريادي. 2-1

 توجد عالقا بين التفاعل والتوجه الريادي. 2-2

 توجد عالقا بين الكفاءة والتوجه الريادي. 2-3

 العالقة بين التوجه الريادي والصورة الذهنية الذاتية للعاملين /3

تمل للتوجه االستراتي ي فحص األثر المح (Daya & Seyrek ,2006) دراسا استصدفت

توالت  التركيا, ايثفي الشركات الصناعيا  األداءعلي  تبعادهالتوجه الريادي كجعد من  متومنا

المحددة علي تداء الشركات الصناعيا  متغيراتهتن هناك تثر للتوجه االستراتي ي ب مي   إليالدراسا 

 -التاليا: من هنا يمكن استنتاج الفرايا التركيا. 

 عالقا بين التوجه الريادي والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين.توجد  -

 -الريادي: الدور المعدل للتوجه  /4

الدور المعدل للتوجه الريادي في العالقا بين الجيما بعنوان  (2015,)تسيرتواحت دراسا  

 وجود تثر معدل للتوجه الريادي في العالقا بين لاالدراسا اوتوالت  والتوجه التسوي يالخارجيا 

  السودان.الجيما الخارجيا والتوجه التسوي ي لشركات االست مار في 

الدور الوسيط للتأثير التوجه الريادي علي العالقا  ف د تشارات (Li,etal,2008دراسا )تما 

ا  اي ابيا  في العالقا ا إلي تن ريادة األعمال تلعب دوراألداء وتوالت الدراسو بين التوجه السوقي

( بعنوان العالقا بين التوجه Amir & Arash 2013األداء ,كما كشفت دراسا )و بين التوجه السوقي

 .ك اثر معنوي واي ابي للتوجه الريادي علي األداءالريادي واألداء إلي تن هنا
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والمجادرة في منيمات  اإلداري اإلبداعمدي تهميا  (Erkko,2014)دراسا  تواحتبينما  

في العالقا ما بين التوجه  األعمالثر الوسيط لريادة تثناء تحليل دراسته بعنوان األ األعمال

التوجه  ألبعاد إاصائيوجود تثر  إليايث توالت الدراسا  األعمالاالستراتي ي وتداء منيمات 

بين التوجه االستراتي ي وتداء منيمات األعمال وتكدت تهميا تجني مفصوم التوجه يادي في العالقا رال

جودة الخدمات بين  دل العالقاععليه تفترض الدراسا تن التوجه الريادي ي .الريادي لمنيمات األعمال

 :كما يلي للعاملينالذاتيا لذهنيا االداخليا والصورة 

 

 .للعاملينالريادي يعدل العالقا بين الكفاءة والصورة الذهنيا الذاتيا 4-1

  .للعاملينالذهنيا الذاتيا  التفاعل والصورةالريادي يعدل العالقا بين 4-2

 .للعاملينالذهنيا الذاتيا  االهتمام والصورةالريادي يعدل العالقا بين  4-3

 

 :الدراسة منهجية

 وتحديد  اليواهر تفسير إلا يصدع والذي الوافي التحليلي المنصف علا الجاا ان اعتمد

 م تم  تحديد تم كما 2003) منسا  (الواق  في كما بين المتغيرات توجد التي والعالقات اليروع

 السوداعي تربعا قياعات خدميا في االقتصاد  تهم في الشركات الخدميا العاملا بالسودانفي  الدراسا

 المراال خالل تستخدم التي  واتماليا )الميسرة(اال اير العينا علا الدراسا هذه في كما اعتمد

 للتحليل خوعت التي النصائيا وتم لت العينا .م( 2006 الجحوث )سيكاران  لمشروعات االستكشافيا

 في م جولا تعتجر الرئيسيا التي العينا من (% 89) عسجا م لت وقد شركا (232) في اإلاصائي

 . العلميا األبحاث

 تراء باالستناد إلي تيويرها وتم الجياعات  ل م  كأداء االستجاعا علا االعتماد تمو 

خالل  من لالستجاعا قجلي اختجار إجراء وتم الدراسا ارض يخدم بما والمحكمين المشرع ومالايات

 من عدد واجري  فيصا وردت التي بالمالايات األخذ وتم العينا من شركا (30) علي توزيعصا

 األسملا علا يشتمل :األول :قسمين من االستجاعا وتتكون  االستجاعا قدرة من التي زادت التعديالت

المنافسين للشركا  دعد –الشركا  عدد موافي - كل ال اعوعي للشركاالش -عمر الشركا  م ل العاما

والعمر   العلمي  والمؤهل كال نس  المجحوثين عن ايوالوايف االشخصي الجياعات ليإباإلاافا 

  .الدراسا م تم  خصائص علا التعرع في تفيد بياعات وهي اإلدارة  في الخدما وسنوات

 تتكون التي الدراسا بمحاور المتعل ا األسملا من م موعا علا فيحتوى الثاني القسم تما 

 المواقف  لدراسا استخدامه يتم الذي الخماسي ليكارت م ياس باستخدام تم قياسصا محاور ثالثا من

دراسا ( وتم قياس عجارته من جودة الخدمات الداخليامست لا ) راتمتغي من ويتكون

والتي تم  الذاتيا(( ومتغير تاب  )الصورة الذهنيا م2001وكاام , م2011م وشعجان,2014ال ريوتي,)

التوجه ) والمتغير المعدل م(2016ودراسا )قاشي, (م2016,زهراءمن دراسا ) س محاورهاقيا

واعتمد الجاا ان في عمليا التحليل  (.2015تسير,دراسا )( وتم قياس محاوره باالعتماد علا الريادي

للعالقات  مفترض عمط وهو الجنائيا المعادلا عمذجاو المسار تسلوب تحليل اإلاصائي للجياعات علا

 والمشاهدة. الكامنا المتغيرات من م موعا بين المجاشرة واير المجاشرة الخييا

يتم استخدام هذا التحليل في ال عدم معرفا العوامل الكامنا الكتشاع االستكشافي:  العاملي التحليل

ايث ي وم التحليل بتوزي  عجارات  الدراسا واختجارات العجارات التي ت يس كل متغير من متغيرات 

عن الوسط الحسابي وتكون العالقا داخل العامل الوااد اقوي من العوامل االستجاعا اسب اعحرافصا 

  .(2003  زالولاألخرى )
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تم استخدام ا ما برعامف التحليل اإلاصائي  :الداخليةجودة الخدمات االستكشافي ل العامليالتحليل 

(SPSS)  االستكشافي للنموذج ايث تم إعياء كل عجارة من  العامليفي إجراء عمليا التحليل

( عتائف عمليا التحليل 1العجارات التي استخدمت ل ياس كل متغيرات االستجاعا  ويواح ال دول )

 االستكشافي للدراسا. العاملي

 االستكشافي ل ودة الخدمات الداخليا العاملي( عتائف عمليا التحليل 1)ال دول  

 1 2 3 العجارات 

 وواسيا شخصيا العتجارات وليس وال دارة بالكفاءة العاملين اختيار يتم

 ومحسوبيا

  .777 

 850.   للعاملين األخالقي بالسلوك اهتمام هناك

  618.  للعاملين المناسجا والصحيا االجتماعيا الرعايا توفير يتم

  865.  .المحددة مواعيدها في الماديا مستح اتصم العاملين بإعياء االلت ام هناك

  727.  تاد الم دون والترقي للتدريب مناسجا فرص توفير يتم

  727.  .جماعي بشكل في األعمال اع از يتم شركتنا في

  542.  عمل كفريق معا الموافين يعمل شركتنا في

   545. المحدد مواعيده في الميلوب العمل إكمال علا ارص هناك

   843. .األوليا المواد من العادم بنسجا اهتمام شركتنا في

   854. العاملين مصارات ل يادة تدريجيا دورات في مشاركات هناك

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .608 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 543.702 

Df 45 

 

  

 الدراسا( التحليل العاملي االستكشافي لمتغيرات 2الشكل )
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 :لمتغيرات الدراسةاالعتمادية والصالحية  درجة

كرونباخ المطلوبة يتوقف ذلك علي الغرض من البحث ,ففي والتخاذ القرار بشأن قيمة الفا
-0.50إلي أن المصداقية من  (nunnally,1967)المراحل األولي من البحوث األساسية تشير 

كرونباخ من الفا اً ومع ذلك يعدا يكون إسرافربم 0.80تكفي وأن زيادة المصداقية ألكثر من  0.60
اقترح أن قيمة فقد  (Hair et al, 2010)أما  (Bowlig,2009)فما فوق مقبولة في األدب  0.50

الموثوقية المركبة وكذلك احتساب كل ( CRعن طريق ) 0.70كرونباخ يجب أن تكون أكثر من الفا
 ( للتأكد من صالحية النموذج MSV, MaxR(H),AVEمن )

 لمتغيرات الدراسا. االستكشافي العامليلفا بعد التحليل يواح ت (2) رقمال دول  

 كرونباخالفا  عدد العبارات  المتغيرات 

 0.78 5 التفاعل

 0.61 3 الكفاءة

 0.75 2 االهتمام

الذاتيةالصورة   3 0.74 

 0.73 3 التوجه الريادي
 

 المعيارية لمتغيرات الدراسة: فاتراواالنح المتوسطات

ياريا لكل متغيرات الدراسا فن د تن المع واالعحرافات المتوسيات يجين تدعاه (2) ال دول

 تفرادبات إجا بين النسجي الت اعس علا يدل وهذا فوق الوسط المتغيراتل مي   المعيارياالعحراع 

 جمي  عجارات المتغيرات. عن االعين

 المعياريا واالعحرافات المتوسيات يجين (3) جدول 
 درجة الموافقة األهمية النسبية المتوسط االنحراف المعياري نوع المتغير المحاور

 متوسيا %35 1.7342 58087. معدل التوجه الريادي

 متوسيا %36 1.6925 61900. تاب  الصورة الذاتيا

 متوسيا %35 1.7379 57051. مست ل التفاعل

 متوسيا %37 1.8635 68661. مست ل الكفاءة

 متوسيا %32 1.5216 51762. مست ل االهتمام

 

 (:Person Correlationتحليل االرتباط )

بين  االرتجاطيادع التعرع علا العالقا تم استخدام تحليل االرتجاط بين متغيرات الدراسا بص 

  فكلما كاعت درجا االرتجاط قريجا من الوااد الصحيحالمعدل  المتغيرات المست لا والمتغير التاب  و

 ا االرتجاط عن الوااد الصحيحوكلما قلت درج  قويا  بين المتغيرينيعتجر فإن ذلك يعني تن االرتجاط 

وبشكل عام تعتجر العالقا اعيفا   اعفت العالقا بين المتغيرين وقد تكون العالقا طرديا تو عكسيا

( ويمكن اعتجارها متوسيا إذا تراوات قيما معامل 0.30االرتجاط اقل من ) معاملإذا كاعت قيما 

تعتجر العالقا قويا بين ف( 0.70تما إذا كاعت قيما االرتجاط تك ر من ) (0.70 – 0.30االرتجاط بين )

 المتغيرين.

بين كل من االهتمام بالعاملين  عالقا ارتجاط قويا تن هناكادعاه ( 4ال دول ) ويالاظ من

بين  عالقا ارتجاط متوسيا ال دول وجودكذلك يتوح من عفس   للعاملينالصورة الذهنيا الذاتيا و

وبين  الذاتيا والصورة  ةوبين الكفاء واالهتمام التوجه الريادي  وبين والتفاعل التوجه الريادي 

الصورة وعالقا اعيفا بين التفاعل  وجودتاصرت النتائف  بينما الذاتيا.التوجه الريادي والصورة 
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االهتمام والكفاءة وبين التوجه الريادي  والتفاعل  وبين االهتمام والتفاعل  وبينوبين الكفاءة  الذاتيا 

 والكفاءة.

  (: يواح االرتجاطات بين متغيرات الدراسا4)جدول رقم 

   Estimate 

 153. التفاعل <--> الصورة الذاتيا

 462. الكفاءة <--> الصورة الذاتيا

 988. االهتمام <--> الصورة الذاتيا

 419. التوجه الريادي <--> الصورة الذاتيا

 025. الكفاءة <--> التفاعل

 236. االهتمام <--> التفاعل

 695. التوجه الريادي <--> التفاعل

 243. االهتمام <--> الكفاءة

 061. التوجه الريادي <--> الكفاءة

 581. التوجه الريادي <--> االهتمام

 

 اختبار الفرضيات:

  اعتمد الجاا ان في عمليا التحليل اإلاصائي للجياعات علا تسلوب عمذجا المعادلا الجنائيا

وهو عمط مفترض للعالقات الخييا المجاشرة واير المجاشرة بين م موعا من المتغيرات الكامنا 

يتمت  به هذا األسلوب من عدة م ايا تتناسب  لما ؛المساراستخدام تسلوب تحليل قد تم و والمشاهدة.

 الدراسا.م  طجيعا 

وهو تاد تساليب عمذجا المعادلا الجنائيا  والتي تعني بدراسا  :Path Analysisتحليل المسار 

وتحليل العالقات بين متغير تو تك ر من المتغيرات المست لا سواء كاعت هذه المتغيرات مستمرة تو 

مت يعا  ومتغير تو تك ر من المتغيرات التابعا سواء كاعت هذه المتغيرات مستمرة تو مت يعا بصدع 

تو العوامل التي يكون لصا تأثير علا المتغير تو المتغيرات التابعا  ايث تن  تحديد تهم المؤشرات

 .Barbara G) العامليعمذجا المعادلا الجنائيا ت م  بين تسلوب تحليل االعحدار المتعدد والتحليل 

Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996)  ايث يستخدم تحليل المسار فيما يماثل األاراض التي ,

 امتدادا  لتحليل االعحدار المتعدد  ولكن ن تحليل المسار يعدصا تحليل االعحدار المتعدد  ايث إدم فييستخ

 The عه يو  في الحسجان عمذجا التفاعالت بين المتغيراتتحليل المسار  تك ر فعاليا ايث إ

Modeling of Interactions  وعدم الخيياNonlinearities  وتخياء ال ياس  واالرتجاط الخيي

 (.Jeonghoon ,2002)بين المتغيرات المست لا  Multicollinearityالم دوج 

 :ىاألولالفرضية 

الصورة الذهنيا الذاتيا التفاعل( و – الكفاءة-االهتمامتوجد عالقا بين جودة الخدمات الداخليا )

 .للعاملين

المعادلا  علا عمذجاعلا معنويا التأثير بين المتغيرات اعتمد الجاا ان  التعرعبغرض 

بدراسا وتحليل العالقات بين متغير تو  ام تسلوب تحليل المسار والذي يعناوفيصا تم استخد  الجنائيا

وقد تم االعتماد علا  مت يعا تك ر من المتغيرات المست لا سواء كاعت هذه المتغيرات مستمرة تو 

ب ( للحكم علا مدى معنويا التأثير  ايث تم م ارعا مستوى المعنويا المحتس0.05مستوى الداللا )

وتعد التأثيرات ذات داللا إاصائيا إذا كاعت قيما مستوى الداللا  م  قيما مستوى الداللا المعتمد.

 ح.احي( والعكس 0.05د )ممن مستوى الداللا المعت تاغرالمحتسب 
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 للعاملين.الصورة الذهنيا الذاتيا  الاجودة الخدمات الداخليا يواح المسار من  (3) الشكل

      
  

  

  

  

   

 للعاملينالصورة الذهنيا الذاتيا و ( المسار من جودة الخدمات الداخليا5ال دول رقم )

   Estimate 

 الت دير

S.E. 

 الخيأ المعياري

C.R. 

 ال يما الحرجا

P 

 الداللا

Label 

 النتي ا

 par_14 218. 1.231- 117. 144.- التفاعل - الصورة الذاتيا

 par_16 *** 5.108 165. 842. االهتمام - الصورة الذاتيا

 par_17 005. 2.778 141. 392. الكفاءة - الصورة الذاتيا

 

 -. 144 الذاتيا تساويال دول تعاله تن المسار من التفاعل إلي الصورة ايث يتوح من 

الصورة الذاتيا تساوي  الااالهتمام  والمسار من إاصائيا..( وهو اير دال 218عند مستوي معنويا )

 الذاتيا تساويالصورة  الاالكفاءة  والمسار من. عند مستوي معنويا )***( وهو دال إاصائيا 842

 .( وهو دال إاصائيا.005. عند مستوي معنويا )392

( يتوح ان جودة الخدما تؤثر علا الصورة الذاتيا الذهنيا للعاملين 5من خالل عتائف ال دول )

 قجول الفرض الجديل. عليه يتم االهتمام والكفاءة()بشكل ج ئي  ويتم ل ذلك من عالقا تأثير كل من 

 احا الفرايا االولا. ومن ثم تأكيد

 الثانية:الفرضية 

 التفاعل( والتوجه الريادي. – الكفاءة-االهتمامتوجد عالقا بين جودة الخدمات الداخليا )

 التفاعل( والتوجه الريادي –الكفاءة -بين جودة الخدمات الداخليا )االهتمام( العالقا 4شكل ) 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 ( يواح المسار بين جودة الخدمات الداخليا التوجه الريادي6جدول رقم ) 
 P النتي ا

 الداللا

C.R. 

 ال يما الحرجا

S.E. 

 الخياء المعيار

Estimate 

 الت دير

 

 التفاعل*التوجه الريادي 108.- 036. 2.983- 003. لم تدعم

 االهتمام*التوجه الريادي 042.- 042. 3.868 *** دعمت

 الكفاءة*التوجه الريادي 042.- 063. 664.- 507. لم تدعم

 

  التفاعل
 االهتمام
  الكفاءة 

 الصورة الذهنية الذاتية للعاملين 

  التفاعل

 االهتمام
 
  الكفاءة

الرياديالتوجيه   
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عند 108.-تساوي  التوجه الريادي الا تفاعلن المسار من المن ال دول تعاله إايث يتوح 

 ييساولتوجه الريادي ا الاوالمسار من االهتمام  دال إاصائيا اير ( وهو003.مستوي معنويا )

-التوجه الريادي الاوالمسار من الكفاءة  إاصائيا عند مستوي معنويا )***( وهو دال  -. 042

العالقا بين جودة ن إيمكن ال ول  . عليهإاصائيا( وهو اير دال 507.عند مستوي معنويا )042.

الفرض  يتم قجولوبالتالي  الخدمات الداخليا والتوجه الريادي هي عالقا ج ئيا تتم ل في بعد االهتمام.

 الجديل  وتأكيد احا الفرايا ال اعيا.

 

 عالقا بين التوجه الريادي والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين. توجد-الفرضية الثالثة: 

 

 العالقا بين التوجه الريادي والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين (5شكل ) 

 

 

 
 ( يواح المسار بين التوجه الريادي والصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين7رقم ) جدو

 P النتي ا

 الداللا

C.R. 

ال يما 

 الحرجا

S.E. 

الخياء 

 المعيار

Estimate 

 الت دير

 

 الصورة الذاتيا --- التوجه الريادي 873.- 448. 1.949- 051. لم تدعم

 

كشفت عتائف التحليل تن المسار من التوجه الريادي إلي الصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين 

لذا تم رفض الفرايا ال ال ا  وهو اير دال إاصائيا (051.عند مستوي معنويا ) 873.-يساوي 

 فضوبالتالي ر التي تنص علي وجود عالقا بين التوجه الريادي إلي الصورة الذهنيا الذاتيا للعاملين.

 الفرض الجديل وقجول فرض العدم.

 

التوجه الريادي يعدل العالقا بين جودة الخدمات الداخليا والصورة الذهنيا الذاتيا  الفرضية الرابعة:

 للعاملين

  

التوجه الريادي يعدل العالقا بين جودة الخدمات الداخليا والصورة الذهنيا الذاتيا  (6شكل ) 

 للعاملين

 

 

 

 

 
 

 

  

 الصورة الذهنية الذاتية للعاملين  التوجيه الريادي
 

  التفاعل

 االهتمام
 
  الكفاءة

 التوجيه الريادي  الصورة الذهنية الذاتية للعاملين 
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 والصورة الذاتيا جودة الخدمات الداخلياالعالقا بين  علاالتوجه الريادي  تثر( يواح 8جدول رقم )
 P النتيجة

 الداللة

C.R. 

القيمة 

 الحرجة

S.E. 

الخطاء 

 المعيار

Estimate 

 التقدير

 

 الصورة الذاتيا ---التفاعل*التوجه الريادي  108.- 036. 2.983- 003. لم تدعم

الصورة الذاتيا ---االهتمام*التوجه الريادي  042.- 042. 3.868 *** دعمت  

الصورة الذاتيا ---الكفاءة*التوجه الريادي  004. 057. 070. 944. لم تدعم  

 

للتوجه الريادي في العالقا بين التفاعل  ةعالقا مؤثرتعه ال توجد ( 8ايث يتوح من ال دول )

تن التوجه  علا.( مما يدل 003عند مستوي معنويا ) -. 108عسجته  ايث بلغت الذاتياوالصورة 

الريادي بين  للتوجه-للمعدلهناك دور  لكنو والصورة الذاتيا الريادي ال يعدل العالقا بين التفاعل 

 إاصائيا عند مستوي معنويا )***( وهو دال . 042ايث بلغت النسجا  والصورة الذاتيااالهتمام 

ال توجد عالقا  في اين  والصورة الذاتياتن التوجه الريادي يعدل العالقا بين االهتمام  علامما يدل 

. عند مستوي معنويا 004الصورة الذاتيا ايث بلغت النسجا والريادي بين الكفاءة  مؤثره للتوجه

تن التوجه الريادي ال يعدل العالقا بين الكفاءة  علامما يدل  إاصائيا ر دال .( وهو اي944)

 عليه يتم قجول الفرض الجديل. والصورة الذاتيا.

 

 النتائجمناقشة 

 العاملين تفاعل بين داللا إاصائيا ذات عالقا وجود لا عدمإ الدراسا عتائف توالت

 بينصم كنشاط من تعشيا فيما تفاعل العاملين تن لاإ يشير وهذا للعاملين والصورة الذهنيا الذاتيا 

 النتي ا هذه وتختلف الشركا.ت اه للعاملين  يحسن الصورة الذهنيا الذاتيا جودة الخدمات الداخليا ال

لا وجود تثر ل ودة الخدمات الداخليا ب مي  تبعادها إ توالت م( والتي2013, العواجين) دراسا م 

الداخليا كان  جودة الخدماتم العاملين ألبعاد يكما تجين تن مستوي ت ي  في الراا الوايفي للعاملين

 الخدمات جودة علا وتثره العاملين راا لي مدىإم( التي تشير 2011مرتفعا . ودراسا )افدي , 

 عند كجيرة معرفا وجود درجا إلا يشير وهذا الفلسيينيا  االتصاالت شركا من قجل الم دما

  .المعنيا شركا االتصاالت قجل من الم دما الخدمات جودة علا وتثره العاملين راا بمدى الموافين

بالعاملين االهتمام  بين معنويا داللا ذات عالقا وجود عن الدراسا عتائف تاصرت كذلك

الصورة  إلي تحسينيؤدي س بالعاملين فإعه االهتمام تح ق تعه متا يعني وهذا لصم الذاتيا  والصورة

 عتائفباإلاافا لما ذكر ف د اتوح من خالل  األداء.الذي ي ود إلي تحسين  الشيء لديصم الذهنيا 

وهذه عتي ا متف ا لصم  الذاتيا  العاملين والصورةكفاءة  بين معنويا داللا ذات عالقا وجود الدراسا

إلي وجود تأثير ل ودة الخدمات الداخليا علي راا التي توالت  ((Angebs – 20دراسا  عتي ا م 

  المستشفيات.الموافين لل ادة السريرين في خدمات رعايا 

ل ودة الخدمات الداخليا علي سلوك  ا  تن هناك تثر (Bellou ,2008)دراسا اصرت وقد ت

العام بشكل  سين كفاءتصم وسلوكصمفي تلك الجنوك يفولون تحالعاملين النتائف تن  وكاعتخدما ال بون 

 .للمحافيا علي جودة الخدما الداخليا يق الم يد من التعاون فيما بينصموكذلك تح  كجر ,ت

 االهتمام بين معنوي تأثير ذات عالقا وجود إلا الدراسا عتائف توالت عام وبشكل 

النتي ا م  دراسا ايث تتفق هذه   للعاملين الذاتيا والصورة الذهنيا والتفاعل العاملين كفاءة بالعاملين 

 والومان االعتماديا نإ الدراسا ايث كشفت (2016وآخرون , )سليمان ( ودراسا2013)ابراهيم ,
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 ال ودة تأثيرا  في الداخليا ال ودة تبعاد تك ر واالاتراع  كاعت واالهتمام والتعاطف اوالملموسي

 .المياعم في لل بائن الم دما الخارجيا

 الوايفي وكان الراا ا ق إذا الداخلي العميل إن غرلصيرزب المتغيرين عيريا تشارت كذلك 

 محاسن وممي ات وييصر عنصا  جميلا اورة يعيي فإعه بصا التي المؤسسا تو المنشاة عن راايا  

 جلب بيجيعته يؤدي إلا مراأل وهذا للعمالء الخدمات تفول ت ديم علا اراصا مدى وييصرمنشأته  

 .التنافسياالمي ة  إلا ذلك ي ود ومن ثم .لديصم الذهنيا الصورة وتحسين الخارجين العمالء

ن التوجه الريادي يعدل العالقا بين االهتمام بالعاملين والصورة إ تواحت عتائف الدراسا كما

من التوجصات الحدي ا  سات الداعما للتوجه الريادي تعدن السيات الاالذهنيا الذاتيا للعاملين وهذا يشير 

ايث تتفق هذه النتي ا م  دراسا  للعاملين كوعصا وسيلا فعالا في تحسين الصورة الذهنيا 

(Carvalho et. Al, 2016  ا  اثر للّتوجه الريادي تن ( التي تثجتت2015فول  ودراسا )تيسير 

 .في الّسودانّ   ماراالست لشركات التّسوي ي والتوجه الّخارجيا الجيما بين العالقا في معدال  

 

 التوصيات:
 التدريبعلا الشركات تن ت دم استشارات وخيط وايفيا ل مي  العاملين  وذلك لرف  مستوى  /1

 لدي منسوبيصا.  والتيوير

وبالتالي تحسين  همبالشركات مما يؤثر علا راا مالئما للعاملينتصيما منان واروع عمل  /2

 الخارجي.لل مصور  مراي الشركا بشكلت اه الشركا مما يدفعصم إلا ت ديم خدمات اورتصم الذهنيا 

المست دة  والعمل علا  وراجات العاملين جاتااتياعلا التغيرات في  والتركي االهتمام  /3

 الشركا.االست ابا لصا امن م موعا من الخدمات ال ديدة الم دما لصم من قجل 

  العربياالعمل علا إجراء العديد من الدراسات ذات العالقا بمواوع الدراسا ل لتصا في الدراسات /4

 .العربيا  وكذلك إلثراء المكتجا تهمياوذلك لما للمواوع من 

 من اجل الج اء والمنافسا في السوق  فإن علا الشركات ان تصتم بمواوع التوجه الريادي. /5

وال  من عما البد تإ اليوم دة الخدمات الخارجيا  لم يعد امرا  اائجا  في عالم االهتمام المت ايد ب و /6

 االهتمام ب ودة الخدمات الداخليا. 

 

 محددات الدراسة:

اعحصرت الدراسا علا عينا من الشركات الخدميا العاملا بالسودان في تربعا قياعات هي  /1

 .مين(التأ–التعليم العالي–الجنوك –)شركات االتصاالت

لكن  (والتفاعلوالكفاءة االهتمام بالعاملين في )اسا جودة الخدمات الداخليا التي تتم ل تناولت الدر /2

مما هو ااهر في  تقوىقد يكون لصا تأثير  الدراسا  في تيرق إليصايتم الهناك متغيرات تخرى لم 

  الدراسا.

 الدراسا.استصدفت الدراسا فمات العاملين ف ط في الشركات الخدميا مواوع  /3

 

 مقترحات بحوث مستقبلية:
 المست جليا عدد من الدراسات  اي ترا نجاا يي توالت إليصا الدراسا فإن البناء علا النتائف الت

  يلي:والمرتجيا بمتغيرات الدراسا الحاليا كما 

ا مدي تأثيرها م  متغيرات وسييا تخري لدراسعفسصا متغيرات الدراسا المست لا والتابعا  تيجيق /1

 .ال ديد علا العالقا بين متغيرات النموذج

 تخرى.الداخليا للشركات ب واعب وتبعاد  جودة الخدمات دراسا /2
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