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 المسخخلص 

 

( حُث أصبحج حعدذ مطدحلب بذاَدت ايل ُدت الةالةدت  CRMَشمض لها بـ )  أداسة عالقاث الضبىن أو ما البحثحىاول      

شفدت باعخباسادا مده أادم المدىاسد  ُدش عفٍ حىجد  المىممداث وفلسد ت أعمالهدا الةذَدذة ضمدا حردمىج عدشا م هدى  الم

فدٍ جدىاش وصدمُم عمدا أداسة عالقداث الضبدىنر وعداسة عالقداث  الملمىست فٍ المىمماث والخدٍ بداث اسدخةماساا َ د 

المعشفددت تقددج سواجدداا واسددعاا فددٍ المةُددش مدده المىممدداث وبدداي ص حلدد  الخددٍ حخعامددا بالسددل   علددًالضبددىن المسددخىذة 

والخذماث الخٍ حمهش الحاجت علً ضةافت فٍ المعشفتر ضطىاعت السُاساث والحائشاث و ذماث المطاسف والمؤسساث 

الُت اي شي وقحاع السُاحت وال ىذقت و ذماث الطحتر  وفٍ دول ضالىتَاث المخحذة ايمشَمُت وبعض دول أوسبا الم

الغشبُت وال لُا مه دول الخلُج العشبٍ أ زث مسُشة أداسة عالقاث الضبىن حشما سضىداا أساسدُا مده ااخمامداث قُادحهدا 

ثدش يحدم  ح دذَم  أرداس ومدشٌ مخمامدا   البحدث اادزولخح ُق أاذاف  اإلداسَت فرالا عه ااخماماحها المخضاَذة بالمعشفتر

  العالقدت والخدشابب بُىهمدا وربُعدت حلد  العالقدتر وجدالمعشفدت وبُدان أ علدًعالقداث الضبدىن المسدخىذة  المعشفت فٍ عداسة

ذي شث عُىدت مده المطداسف ايالُدت العشاقُدت لغدشا الخعدشف علدً واقد  العالقدت بدُه الضبدىن والمطدشف ومدُوا خ

اتسخ ادة مه مىسد المعشفت المخاح لذي ايفشاد العاملُه فُها مه المذساء وضُ ُت الىصىل علً معشفدت الضبدائه وأامُدت  

شفُددت للمطددشف عالمعشفددت لخح ُددق وخددائج اَةابُددت مالُددت وم علددًرلدد  فددٍ بىدداء ومددىرع أداسة عالقدداث الضبددىن المسددخىذة 

مطدشفاا  (48) ( مذَشاا مده المدذساء العداملُه فد48ٍم حطمُم اسخماسة اسخبُان وصعج علً )وحوالضبىن فٍ عن واحذر 

اسدخلم  ،فٍ مذَىت بغدذاد ايالٍضمه اُما الةهاص المطشفٍ  الخٍ َضاولها المطشف المطشفُت ايوشحتَمةلىن أالُا 

 خبدداس ال شضددُاث باسددخخذا  ( اسددخماسة مخماملددت وفددٍ ضددىء رلدد  أجددشي الباحددث عملُددت ححلُددا البُاودداث وا48مىهددا )

 ادٍقرُت حخطذي لهدا أداسة عالقداث الضبدىن المسدخىذة علدً المعشفدت أام  أن  علً  البحثايسالُب اإلحطائُت وحىصا 

لق ال ُمت   فٍوخائةها المخمةلت  فٍحممه  أامُخها ن  عو معالةت عذ  الخىاظش للمعلىماث والمعشفت بُه المىممت والضبىن

 أامُدترىَدار واىداا اح دال علدً  يمدذومده ثدم اتحخ داظ بالضبدائه  الضبدائهعلدً  لدق وتء  هدذموح ،للضبىن والمىممدت

 البحددثو ددشع  ،الضبددىنمدد   تعالقددالخسددىَ ُت وسسددالت ومشاحددا المرددامُه الوعلددً  عُىددت البحددثالمعشفددت مدده قبددا 

ن مه  الل وشدش ث افدت أداسة عالقاث الضبى فلس تضشوسة اعخماد وحبىً المطاسف ايالُت  أامهابمةمىعت حىصُاث 

المىممدت والحطدىل علدً السدىل با خُداس جدضء مىد  وحىجُد   عسجداءجمُ   فٍحشضض علً  ذمت الضبىن  الخٍالمعشفت 

ال ُمددت المالُددت والمعشفُددت وسددبت علددً المطددشف وضددشوسة  أسدداط ددذماث ممُددضة للضبددىن والخمُُددض بددُه الضبددائه علددً 

 رالعلُا لهزا الخىج  اإلداسةحطىل دعم 

 


