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 المستخمص
، التسـويقية كمتغيـر ممتمـد االمدادقرارات كمتغير مستقل و  التنافسية تناولت ىذه الدراسة األسبقيات     

ابمـــاد  أربمـــةامـــا المتغيــر الممتمـــد فت ـــم   إجمـــال وقــد تـــع اســـتمراا وقيـــاس المتغيــر المســـتقل ب ـــكل 
ــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــات، ادارا مســــــــــــــــــــتود ات، ادارا الم ــــــــــــــــــــرو  وادارا النق                                     اساســــــــــــــــــــيةتادارا ممالجــــــــــــــــــــة الامب
                                     وقــــــــــــد تما مــــــــــــت ىــــــــــــذه المتغيــــــــــــرات  لت ــــــــــــكيل االاــــــــــــار المــــــــــــاع التــــــــــــ  تــــــــــــدور  ولــــــــــــو الدراســــــــــــة، 

                                 التنافســـــــــية كمتغيـــــــــر مســـــــــتقل  لألســـــــــبقياتاالرتبـــــــــاا والتـــــــــا ير  ة القـــــــــوالتـــــــــ  تيـــــــــد  الـــــــــ  ت ديـــــــــد 
                  صـــا   لوجيســـت  قـــرارالتســـويقية كمتغيـــر تـــابس وبـــدوره ســـيتدي الـــ  كيميـــة ات ـــاذ  االمـــداد فـــ  قـــرارات

ــــــــد ىــــــــامش ربــــــــ  ال ــــــــركة  ــــــــا  و يزي ــــــــت  الــــــــ   كســــــــ   مــــــــض قيمــــــــة م ــــــــافة لمزب                              ،عوال يــــــــ ممــــــــا ين
ــــــــــ  جانــــــــــ  القاــــــــــا  ال ــــــــــدم  األساســــــــــيةالركــــــــــا ز  أىــــــــــعولكــــــــــو  القاــــــــــا  الصــــــــــنا   يم ــــــــــل                                    ال

                   لبنــــات اقتصــــاديات الــــدول وتاورىــــا، فقــــد  ــــددت البا  ــــة القاــــا  الصــــنا   المراقــــ  مجتممــــًا لمدراســــة
                  فــ  الامــ  تــواز  ــدع وجــود  أبرزىــا م ــاكلتمــان  مــ   أنيــاووجــدت نصــور المامــة  ــركة الممتمــ اًل ب

سـا ة  42الممل بواقـس  إنتاجياام  تمما ي  ال  ليا تكو  ذو ام    م  منتجاتيا أي بما المنتجات
االن ـدار الكبيـر  إلـ  أدىقد توق  الام   ميو بسب   دع  ماية المنتوج الوان  مما  اآل روالبما 

غـــــــالض اإلنتـــــــاجفـــــــ                            ـــــــ  اريـــــــضجمـــــــس المممومـــــــات تـــــــع ، وقـــــــد بمـــــــا ال اـــــــوا لمـــــــدع جـــــــدواىا وا 
وت ميميـا مـ   ـالل  فـ  ال ـركة  ينـةمـس  إجراتىـاالت  تـع  لمقابالت المييكمة و بو المييكمةوااالستبانة 

  لغــرا ممالجــة البيانــات SPSS 21و AMOS V.21ت ال ــدي  اإل صــا  اســتممال البرنــام  
                                 ةمالقــــــــــاللغــــــــــرا ا تبــــــــــار  اإل صــــــــــا ية التقنيــــــــــاتوســــــــــ رت مجمو ــــــــــة مــــــــــ  بدقــــــــــة والمممومــــــــــات 
 .الدراسةبي  متغيرات 

                          القـــــة االرتبـــــاا بـــــي   قـــــوامجمو ـــــة مـــــ  االســـــتنتاجات مـــــ  بينيـــــا    إلـــــ  الدراســـــة توقـــــد توصـــــم   
                                                           اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــدادقــــــــــــــــــــــــــــــــرارات األســــــــــــــــــــــــــــــــبقيات التنافســــــــــــــــــــــــــــــــية وتـــــــــــــــــــــــــــــــــ  يرىا فــــــــــــــــــــــــــــــــ   متغيــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــار ــــا   ا تب ــــو نت ــــااPearson's Correlationت وىــــذا مــــا بينت ــــ  مصــــموفة ممــــامالت االرتب                                                ،   ف
ممـيع ت إمكانيـةالمامـة ممـا ي ـول دو  المنصـور  ـركة   الـةالتركيـز  مـ   الدراسـة م ددات أىعوكانت 
 .ىاأل ر النتا    م  ال ركات بما 

 


