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 Abstractالسدتخمز 
افة وحجات : يدعى ىحا البحث إلى نذخ ثقافة ادارة الجػدة الذاممة بيغ العامميغ في ك  Purposeالغخض

الخياضة الجامعية في الكميات االىمية ومجػ انعكاسيا عمى خمق االداء الستسيد، واستكذاف أؼ مغ متغيخات 
 ادارة الجػدة الذاممة اكثخ تأثيخا االداء الستسيد.

التعخف عمى االتجاىات الحجيثة في ادارة الجػدة الذاممة  ييجف البحث الى : studies aims ىجف الجراسة
 بات تصبيقيا في وحجات الخياضة الجامعية لخفع مدتػػ ادائيا ضسغ القصاع الخياضي.   ومتصم

استخجم السشيج الػصفي  : Design/methodology/approach الترسيع / السشيجية / السجخل
االستصالعي، وقج استخجمت االستبانة لجسع البيانات مغ أجل تصػيخ نسػذج قياس مػثػق وصحيح لستغيخات 

 الجػدة الذاممة وابعادىا، وجخػ اختبار الفخضيات مغ خالل استخجام بعس السعالجات االحرائية. ادارة
تػصل البحث الحالي إلى اتفاق العيشة عمى أن األداء االستسيد يتأثخ بذكل ومباشخ بادارة  -Findingsالشتائج 

العسميات، تدػيق العالقة( ، وقج تع تصػيخ الجػدة الذاممة واابعادىا )الكيادة االدارية، التحديغ السدتسخ، تحديغ 
 نسػذج قياس ىحه الستغيخات ، وعالوة عمى ذلظ، الشتائج تجعع فخضية التأثيخ واالرتباط بيغ الستغيخات السبحػثة.

يػفخ ىحا البحث وضع مكياس مفيج الدارة الجػدة الذاممة واالداء  - Practical implicationsاآلثار العسمية
داعج مجراء الػحجات الخياضية وعسادات الكميات والعامميغ في مجال الخياضة الجامعية عمى الستسيد، إذ ي
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استخجاميا لتقييع الػضع الخاىغ في مقجرات وحجات وشعب الخياضة الجامعية . وقج يحّدغ مجيخيغ الػحجات 
 نحػ التشافذ. الخياضة بخامج اداءىع  عمى نحػ أكثخ فاعمية وكفاءة مغ خالل تػجياتيع الدتخاتيجية 

يتعيج ىحا البحث مداعجة الػحجات والذعب الخياضة الجامعية في  -Originality/valueاألصالة / الكيسة 
 الكميات االىمية في زيادة أداء الفخق الخياضية عبخ ادارة الجػدة الذاممة وابعادىا.

ادارة الجػدة الذاممة، الكيادة االدارية، مذاركة العامميغ ، التحديغ السدتسخ،  :Key Wordsالكمسات الخئيدة 
 االداء الستسيد.

 Introductionالسقجمة  
أصبح تصػر عمػم االدارة يفخض عمى جسيع السشطسات تحجيث مشاىجيا واسمػبيا االدارؼ عمى       

تع برشاعة واعجاد الذباب وتشسية قجراتيع وفق التصػرات العمسية، ال سيسا السشطسات الخياضية التى تي
وإمكانياتيع، وتيجف الى الى تحقيق التسيد في جػدة اداء وحجات الخياضة الجامعية مغ خالل االيفاء 
باحتياجات ومتصمبات الفخق الخياضية والالعبيغ والسجربيغ مغ خالل التصابق والسػائسو مع السػاصفات 

خبيو البجنيو والخياضيو والكيام بافزل ما يجب ان يكػن في حجود السختبصة بكل نذاط او بسجاالت الت
 االمكانات الستاحة، لتحقيق افزل اداء فزال عغ اعجاد البصل الخياضي. 

ان ادراك الكيادات االدارية في الجامعات بفمدفة إدارة الجػدة الذاممة وتصػيعيا ضسغ مسارساتيع      
مدتػيات ادارة وجسيع العامميغ ضسغ ىحه السؤسدات الحيػية،  االدارية ىي خصة عامة تمتدم بيا جسيع

عسل بجرجة كبيخة باالرتقاء بيحه االدارات عغ شخيق اسياميا في التحديغ السدتسخ والػقاية مغ األخصاء، 
فزاًل عغ االستفادة السثمى مغ السػارد السادية أو البذخية الستاحة وبعػائج ايجابية. وتػشيج العالقات مع 

 (.134: 2014اشخاف متعجدة، فقج اكج )العشدؼ،
الكميات االىمية ، تتػفخ عشاصخ متعجدة مشيا  ان نسػذج االعسال في وحجات الخياضة الجامعية      

السجيديغ، وىع الالعبػن والدبائغ وىع السذجعيغ والجسيػر والسعجبيغ بسذاىجة االلعاب الخياضية 
تية لمجامعات العخاقية فيسا يتعمق بذعب ووحجات الخياضة الجامعية الجامعية، والسػزعػن وىي البشى التح

، والسشافدػن وىع الفخق الخياضية مغ الجامعات األخخػ، التي تمعب ضسغ نفذ البيئة والمعبة، واصحاب 
 السرالح وىع االتحادات الخياضية.

لع، لحا فإن االستثسار وأصبحت الخياضة الجامعية مذاريع استثسارية في كثيخ مغ بمجان العا       
الخياضي مغ أىع االستثسارات، وبسا انيا تتعامل مع الصاقات البذخية، لحا يتػقف نجاح ىحه الػحجات 
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ومجػ تصػر ادائيا يعتسج عمى مجػ وعي الكيادات الخياضية في الكميات االىمية بفمدفة ادارة الجػدة 
 الذاممو.
عامو تذسل جسيع مدتػيات اإلدارة في الجامعات، وتشادؼ  ادارة الجػدة الذاممة عبارة عغ خصو        

لحا فيي عسمية بتصبيق الجػده وجعميا مدؤولية جسيع مدؤولي الػحجات الخياضة والسجربيغ والسجرسيغ، 
واسعة الشصاق لتعديد مدايا الذعب الخياضية تتزسغ التحديغ السدتسخ وتجاوز األخصاء أثشاء أداء العسل 

اجات ورغبات وتػقعات اشخاف العالقة أو الدبػن الجاخمي والخارجي  في االدارات مغ اجل تحقيق احتي
 (جسيػر -مجرب  –إدارؼ  –)العب   الخياضية واألنذصة الخياضية

تشاول البحث الحالي اربعة مباحث، تزسغ االول مشيا مشيجية البحث، فيسا تخرز السبحث      
الثالث بالجانب التصبيقي، وقج اختتع البحث بالسبحث الخابع الثاني االشار الشطخؼ، في حيغ جاء السبحث 
 واالخيخ الحؼ تزسغ االستشتاجات والتػصيات.

استعسل السشيج االستصالعي في تصبيق البحث الحالي، وقج استعسمت االستبانة لجسع البيانات مغ        
لذاممة بأبعادىا )مذاركة أجل تصػيخ أنسػذج قياس مػثػق وصحيح يخبط بيغ متغيخات ادارة الجػدة ا

العامميغ ، التحديغ السدتسخ، تجريب العامميغ( والستغيخ السدتجيب )االداء الستسيد(، وجخػ اختيار عيشة 
( فخدا، وجخػ اختبار 47قرجية مغ السجيخيغ والسذخفيغ والسجربيغ في الكميات االىمية قػاميع  )

 ة، كان اىسيا تحميل السدار.    الفخضيات مغ خالل استخجام بعس السعالجات االحرائي
تخكدت مذكمة البحث مغ خالل بعس التداؤالت وىي )ما ىػ ادراك العامميغ في وحجات الشذاط      

الخياضي بفمدقة الجػدة الذاممة في الكميات االىمية ؟، ىل ان ادارة الجػدة الذاممة تؤثخ وتعدز االداء 
ىسية البحث الحالي نابعة مغ اىسية السدتفيجيغ مغ اصحاب الستسيد وتعدزه؟(، وقج اضيخت السشيجية ان ا 

العالقة، والستسثمة )االدارة، السجربيغ، الفخق الخياضية، الجسيػر( وان كل ىحه االشخاف مختبصة بأداء 
وحجات وشعب الخياضي الجامعية، لحا ، ان اىسية البحث الحالي ىػ تحقيق افزل اداء مغ خالل دراسة 

 ت السيسة باإلدارة وىي )ادارة الجػدة الذاممة( .واحجة مغ الستغيخا
فيسا كان ىجف البحث الخئيدي ىػ الكذف عغ مجػ عالقة متصمبات تحقيق ادارة الجػدة الذاممة      

وتحقيق وتعديد االداء الستسيد في وحجات الشذاط الخياضي في الكميات االىمية ، والعسل عمى تعديد ىحه 
ية وىي )يتعدز االداء الستسيد في نذاط الخياضة الجامعية مغ خالل تحقيق العالقة، وقج بخزت اىع فخض

وتصبيق ونذخ فمدفة الجػدة الذاممة بستغيخاتيا الكيادة االدارية، مذاركة العامميغ ، التحديغ السدتسخ( ، 
وقج بخزت مجسػعة مغ االستشتاجات تمخرت ان ادارات الكميات االىمية السبحػثة تجيل فمدفة ادارة 
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الجػدة الذاممة ، ولع تتبشاىا ، لحا كانت الشتيجة ان ادارة الجػدة الذاممة لع تعدز او تؤثخ بػاقع الحال في 
تحقيق االداء الستسيد لػحجات وشعب الشذاط الخياضي(، وقج اوصت الجراسة بزخورة الجعع السدتسخ 

راء في الجورات التجريبة السدتسخة بكيادات االدارات العاممة في وحجة الخياضة الجامعية خالل اشخاك السج
وزيادة الجعع االدارؼ والسعشػؼ والسادؼ ليع ، واقامة الجورات السكثفة مغ اجل تعديد قجراتيع الفكخية 

 واالدارية بسا يشدجع مع متصمبات نذخ وعي فمدفة ادارة الجػدة الذاممة .
 السبحث االول 

 مشيجية البحث 
 مذكمة البحث:

يخ ميام الجػدة عمى الػضائف السختمفة لبشاء خجمة وما يتبع ذلظ مغ تخصيط إن أسمػب تصػ       
وتصػيخ، يجعل فى مقجور فخيق التصػيخ تحجيج رغبات السدتفيج واحتياجاتو بكل وضػح، ومغ ثع ترسيع 
الخجمة السقتخحة وتحجيج قجرتيا ومجػ تأثيخىا عمى تمبية االحتياجات ومتصمبات السدتفيج ومحاولة حل 

 اكل وتصػيخ الخصط وردم الثغخات والػصػل الى افزل اداء.السذ

ان االستثسار الخياضى والحػ يديع بجور كبيخ في حجة السشافدة مغ اجل تحقيق اليجف الشيائي      
ألؼ مشطسة ال سيسا في مجال العسل الخياضي والستسثمة وحجات وشعب الشذاط الخياضي في الكميات 

سؤسدات البحث بتصبيق الشطع الحجيثة مغ اجل التفػق والتسيد في االداء، االىمية ، يتحتع عمى ىحه ال
 وان ادارة الجػدة الذاممة ىي احج اركان ىحا التفػق.

في البيئة العخاقية وتحجيجًا في الكميات االىمية لػحع وجػد تخاجع كبيخ في استثسار الشذاط الخياضي      
واصبحت وحجات الشذاط الخياضي تجار بالفصخة، دون في خمق الخياضييغ في الكميات بيغ الصالب، 

ادراك ووعي مبادغ وقػاعج ومتصمبات االدارة الحجيثة، وبخاصة ادارة الجػدة الذاممة، وىشاك ضعف 
واضح في اداء الشذاط الخياضي والفخق الخياضية اذا ما قػرنت مع الجامعات في الجول االقميسية 

لية بعس التداؤالت التي تعبخ عغ السذكمة الجػىخية ، وتتسثل لحا، شخحت الجراسة الحاوالعالسية، 
 باالتي: 
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ما مجػ ادراك ووعي القائسيغ عمى ادارة ا الكميات االىمية في الشذاط الخياضي بفمدفة ادارة  .1
 الجػدة الذاممة؟

 ما مجػ تػافخ السشاخ اإلدارػ السالئع لتصبيق معاييخ ومبادغ ادارة الجػدة الذاممة في الكميات .2
 االىمية فيسا يخز وحجات الشذاط الخياضي؟

 ما حكيقة عالقة ادارة الجػدة الذاممة مع االداء الستسيد في إدارة الكميات االىمية عيشة البحث؟ .3
ما ىي شبيعة الكيادة االدارية في الكميات االىمية العخاقية وما قجرتيا عمى تحقيق االداء متسيد  .4

 لمخياضة الجامعية؟
 تسخ في وحجات وشعب الشذاط الخياضي؟ىل ىشاك تحديغ مد .5
 ما مجػ اىتسام االدارة بالدبػن الجاخمي والخارجي واشخاف العالقة مغ اصحاب السرالح؟ .6
ىل ىشاك وجػد لتجريب العامميغ في تصبيق مبادغ الجػدة الذاممة والتحديغ السدتسخ في كل  .7

 السدتػيات االدارية التي تجيخ الشذاط الخياضي في الجامعات؟
 :  ية البحثاىس

السشاخ  تكسغ اىسية البحث في الكذف عغ واقع اداء وحجات وشعب الشذاط الخياضي ومجػ تػافخ     
كأسمػب في تصػيخ وحجات وشعب الشذاط الخياضي  السالئع لتصبيق ونذخ معاييخ ادارة الجػدة الذاممة

 ليكػنػا قادريغ عمى تحقيق االداء الستسيد. 
 : اىجاف البحث

التعخف عمى واقع ادارة الجػدة الذاممة في وحجات وشعب الشذاط الخياضي ، والتعخف عمى شبيعة      
العالقة بيغ ادارة الجػدة الذاممة واداء وحجات وشعب الشذاط الخياضي، وكحلظ نذخ فمدقة ادارة الجػدة 

والتػصيات والتي قج  الذاممة في وحجات وشعب الشذاط الخياضي ، والتػصل الى جسمة مغ االستشتاجات
 تديع في تعديد االرتقاء بسدتػػ الخياضة الجامعية في الكميات االىمية السبحػثة
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 مخصط البحث الفخضي:

جخػ صياغة مخصط الجراسة الفخضي عمى وفق ما جاء مغ مدح لمشتاج الفكخؼ لألدبيات ذات       
الرمة بسػضػع ادارة الجػدة الذاممة واألداء الستسيد، وبعج إجخاء مخاجعة واسعة لمبحػث والجراسات 

خة السبحػثة الحجيثة في ىحا الحقل جخػ تصػيخ السخصط الفخضي لمجراسة ليعكذ أبعاد ومتغيخات الطاى
 متسثمة بإشكالية الجراسة ومشصمقاتيا الفمدفية. 

( السخصط الفخضي لمجراسة الى الفخضيات السػضػعة، إذ يسثل الديع ذو 1يذيخ الذكل )      
االتجاىيغ عالقة االرتباط، أما الديع ذو االتجاه الػاحج فيسثل فخضية التأثيخ، لحا ان الديع الحؼ يحسل 

ضية االرتباط الخئيدة االولى التي تسثل العالقة بيغ ادارة الجػدة الذاممة وبيغ االداء ( يسثل فخ 1الخقع )
 ( يسثل فخضية تأثيخ ادارة الجػدة الذاممة في االداء الستسيد.2الستسيد، وان )
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 فخضيات البحث:

: )تختبط ادارة الجػدة الذاممة بأبعادىا معشػيا وايجابيا مع االداء الستسيد في  الفخضية الخئيدة االولى
 وحجات وشعب الشذاط الخياضي(.

 حجود البحث

 الحجود البذخية : السجراء والسذخفيغ والسجربيغ . -1
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الحجود السكانية : وحجات وشعب الشذاط الخياضي في الكميات التابعة لمجامعات العخاقية في  -2
 وعجدىا خسدة كميات.العخاق 

الحجود الدمانية : تتسثل الحجود الدمانية مغ بجاية تػزيع االستبانة وتجسيعيا وتفخيغ البيانات  -3
 – 1/9/2020وصػاًل الى تحميل البيانات واستخخاج الشتائج، وىي الفتخة السحرػرة مابيغ )

10/11/2020.) 

 عيشة ومجتسع البحث

حالي ىي االستبانة، وقج جخػ تػزيع عجد مشيا عمى عيشة بمغ قػاميا ان االداة االساسية لمبحث ال       
( استبانة مغ السجراء والسذخفيغ والسجربيغ  في عجد مغ مجراء الػحجات ومعاونيغ العسيج مغ في 47)

 الكميات االىمية العخاقية. 
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 السبحث الثاني 

 الجانب الشطخؼ 

 أوال: إدارة الجػدة الذاممة

أحج السجاخل اإلدارية والفمدفية التي تقػم عمى أساس تصػيخ األداء عغ شخيق بشاء ثقافة تشطيسية        
 ججيجة وتحديغ األداء في كل مجاالت عسميا مغ خالل مذاركة جسيع األفخاد العامميغ 

حاجات الدبػن ان فمدفة ادارة الجػدة الذاممة تخكد عمى فمدفة التحديغ السدتسخ، واالستجابة الى      
(، وقج أصبحت الجػدة ذات أىسية كبيخة في 82: 2016وتػقعاتو الستغيخة والستججدة )العشدؼ والساججؼ، 

مختمف العسميات، وأصبح االىتسام بيا يتصمب تخكيد وتأكيج عمى السػارد البذخية التي تسثل أساس أؼ 
الئسة لألفخاد العامميغ فييا ليكػنػا عسل في السشطسة، وىحا ما يجعػىا إلى الدعي لتػفيخ الطخوف الس

والتحديغ السدتسخ واالبتكار، والتي يشطخ إلييا عمى أنيا االستغالل الشاجح لألفكار  مبجعيغ ومتعاونيغ،
 (.93: 2012السذيجاني،)الججيجة وليديسػا في تحقيق وتشفيح إدارة الجػدة الذاممة 
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ت الحجيثة في اإلدارة ، وتقػم فمدفتو عمى مجسػعة مغ يعج مجخل إدارة الجػدة الذاممة مغ االتجاىا      
السبادغ التي يسكغ أن تتبشاىا مغ أجل الػصػل إلى أفزل أداء مسكغ ، فيي فمدفة إدارية و مجخل 
ستخاتيجية  ووسيمة إلدارة التغييخ، تيجف إلى نقل السشطسات السعاصخة مغ أنساط التفكيخ التقميجية إلى 

تالءم مع البيئة والستصمبات السعاصخة ، كسا يؤكج إن مذاركة العشرخ البذخؼ  أنساط تفكيخ ومسارسات ت
 (. 31: 2007بتحخيظ مػاىبيع وقجراتيع بيجف التحديغ السدتسخ )يػسف ، 

( جػدة السشتج بأنيا درجة امتياز السشتج واندجامو مع االستخجام السخاد لو Hilton,1999عخف )       
يف السدتسخ لمسشتجات او الخجمات مع ما يشتطخه الدبػن مغ خالل التحكع في وتسثل الجػدة الذاممة التك

 (:                        10: 2006وضائف الذخكة واساليب العسل إذ تتسيد الجػدة الذاممة ببعجيغ ىسا )بػقمقػل،

 البعج االقترادؼ السختبط بتخفيس الكمف لمحرػل عمى الجػدة. .1
 تحفيد العامميغ وارضاء الدبائغ .البعج االجتساعي السختبط ب .2

( ، )حدغ، Talha,2004 :17ومغ السسكغ ان يحجد مفيػم الجػدة مغ خالل ثالث ابعاد رئيدة ىي )
2006 :6 :) 

وىي تذيخ الى كيفية مقابمة خرائز السشتج او الخجمة   Quality of Designجػدة الترسيع  .1
 مع حاجات وتػقعات الدبائغ.

ىي مصابقة اداء السشتج او الخجمة لخرائز  Conformance Qualityجػدة السصابقة  .2
 الترسيع واالنتاج.

وتعشي تػجيو الدبػن الى كيفية استخجام السشتج بالذكل  Service Qualityجػدة الخجمة  .3
السشاسب الحؼ يحقق لو االستخجام االمغ بسا يتفق مع حاجاتو مجة مشاسبة وتتحقق جػدة الخجمة 

 لمسشتج إذا تػافقت السشفعة التي سيحرل عمييا الدبػن مغ السشتج مع تػقعاتو.      
سجػ قجرت السشتج عمى الكيام بالػضائف السصمػبة وتتحجد ب Violability Qualityجػدة االداء  .4

 مشو  .
 (214: 2002ويسكغ ان يكػن السقرػد بالجػدة كل مغ االتي : )الحجيثي والجورؼ،



 

 

 

 

 
 

111 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاوي 
 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

)اجملهد اخلامس(  2020كاوىن االول  16-17  

 

 . Luxuriousالجػدة تعشي اشياء مختمفة ألناس مختمفيغ إذ انيا يسكغ ان تعشي مشتػج متخف  .1
 السػثػقية غالبا ماتدتخجم كسخادف لمجػدة. .2
 يارات اكثخ.امتالك لخ .3

 
( إحجػ أىع األنطسة اإلدارية الحجيثة والتي ربصت مبادغ TQEMإدارة الجػدة الذاممة لمبيئة )        

( مع أىجاف نطام اإلدارة البيئية TQM) (Total Quality Managementإدارة الجػدة الذاممة )
(Environmental Management System ) (EMSوالتي دعى إلييا السعيج ا ) لعالسي إلدارة

( ألول مخة عام GEMI)( Global Environmental Management Initiativeالبيئة )
(.وتعشي ادارة الجػدة الذاممة ىي ان جسيع العامميغ في السشطسة يديسػن يتحديغ جػدة السشتج 1990)

 (.Al-Shobaki et al,.2010 :304او الخجمة السقجمة وال تكػن حرخا عمى قدع ضسان الجػدة )
تعج إدارة الجػدة الذاممة مغ السفاليع الفكخية والفمدفية السعاصخة التي أصبحت مرب اىتسام        

الباحثيغ مشح ما يقخب مغ الثالثة عقػد، فمع تعج الجػدة مقترخه عمى جػدة الدمع السقجمة إلى الدبائغ بل 
لتعخيف مفيػم إدارة الجػدة امتجت لتذسل الخجمات السقجمة ليع أيزًا، وقج جخت محاوالت عجيجة 

بأنيا  Davis( 2003الذاممة، إذ كانت كل مغ ىحه السحاوالت تدعى إلبخاز سسة محجدة فييا، وعخفيا )
نيج واسع االستخجام في السشطسات التجارية وتخكد عمى الجػدة العالية في الدمع والخجمات، وىي 

ذكل مشفرل، وىي تذغل جسيع الػحجات تدتخجم كجدء اليتجدأ مغ السشطسة وليذ بخنامجًا يعسل ب
(، إدارة الجػدة الذاممة 238: 2010الػضيفية وعمى جسيع السدتػيات في السشطسة )الصػيل والعبيجؼ،

( دعت إلييا مجسػعة مغ   TQEM) (Total Quality Environmental Managementلمبيئة )
ى مالئسة مشتجات السشطسة لمبيئة اكبخ مشطسات الػاليات الستحجة، إذ يرب محتػػ ىحا الشطام عم

واألنطسة السػجية وىي تعتسج باألساس عمى التعميع السدتسخ ، التقييع ، التغحية العكدية ، والبيانات 
 (Anonymous:1992:9السػجية إلتخاذ القخار والتجريب والسسارسات الكياسية األخخػ )

( إدارة الجػدة الذاممة بأنيا : )جيج السشطسة الكمي Daft & Noe,2001:15وقج عخف كل مغ )       
السشرب عمى التحديغ السدتسخ الداء العسميات، التي تسثل شخائق األفخاد ، السكائغ وأنطسة إنجاز 

 السيسات السشاشة بيع(. 
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 , ىي فمدفة ستخاتيجية رامية لتحقيق تفػق االعسال مغ خاللJuran&Gryna(1993وعخفيا )       
 & Irfan,S.Mاستخجام وتصبيق العسميات واالدوات والتقشيات السادية فزال عغ السػارد البذخية 

Kee,2013:63( أما تعخيف ،) )Goestsch & Davis فقج اعتبخ إن إدارة الجػدة الذاممة تسثل )
لجػدة  مجخال إلنجاز االعسال، بان تحاول السشطسة تعطيع قجرتيا عمى التشافذ عبخ التحديغ السدتسخ

 (. Harvey&Millett,1999:32مشتجاتيا، خجماتيا، أفخادىا، عسمياتيا والبيئة التي تعسل فييا )

بانيا التصػيخ والسحافطة عمى امكانيات السشطسة مغ  Stephen&Ronaldوباالتجاه ذاتو عخفيا       
اجل تحديغ الجػدة وبذكل مدتسخ وااليفاء بستصمبات الدبػن وتجاوزىا وكحلظ البحث عغ الجػدة 
وتصبيقيا في اؼ مطيخ مغ مطاىخ العسل بجءا مغ التعخف عمى احتياجات الدبػن وانتياءا بسعخفة مجػ 

 Noe et(، عخفيا )235: 2012السقجمة لو )المػزؼ، رضا الدبػن عغ الخجمات والسشتجات 
al,1994:9 ( عمى إنيا: )شكل مغ أشكال الجيػد التعاونية التي تعػل عمى السػاىب والقابميات لكل مغ

 اإلدارة والعامميغ، لتحديغ الجػدة واإلنتاجية باستسخار وباستخجام فخق العسل(. 

لسشطسة بأكسميا لكي تتفػق في مل نػاحي ىي ادارة ا Heizer&Render(1996وعخفيا )     
(، وفي ىحا اإلشار قجم تعخيفا إلدارة 54: 2010السشتػجات والخجمات التي تكػن ميسة )الشػرؼ واخخون،

الجػدة الذاممة باعتبارىا مشيج إدارؼ لمسشطسة يختكد عمى الجػدة وتعتسج عمى مداىسة جسيع األعزاء، 
إرضاء الدبػن وتحقيق مشافع لجسيع أعزاء السشطسة والسجتسع  وتيجف إلى نجاح شػيل السجػ مغ خالل

 (4: 2013أيزا                      )البيخقجار، 

 Mann( 1994ويتزح مسا سبق بأنو ال يػجج تعخيف مػحج عالسيا إلدارة الجػدة الذاممة، والحع )    
Kehoe رشيفيا مغ حيث اليجف انو يسكغ ترشيف تعخيف ادارة الجػدة الذاممة الى نػعيغ ىسا ت

 ( (.Irfan,S.M & Kee,2013:64الشيائي والى االنذصة والػضائف التي تدعج في تحقيق االىجاف 

وباالستشاد الى السفاليع الدابقة ، يسكغ التػصل الى تعخيف شامل الدارة الجػدة الذاممة في العسل      
خجمات االدارية والفشية والتجريبية مغ اجل الخياضي بانيا " مشيج شامل ومدتسخ لتصػيخ وتحديغ جػدة ال
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االيفاء بستصمبات الدبػن الجاخمي الستغيخة والستسثل بالالعبيغ والسجربيغ والفشييغ والسعالجيغ ، والدبػن 
الخارجي الستسثمة بالجسيػر والسذاىجيغ والستصػرة بحدب البيئة التشافدية ، ومغ اجل خمق الكيسة 

 السدتجامة الشخاف السرالح"

 

 

 أىسية إدارة الجػدة الذاممة

( والحؼ Demingوكانت تصبيقات الجػدة قج اعتسجت في اليابان أوائل الخسديشات عمى يج )        
(، وتعج ادارة الجػدة Ross,1995:4اعتبخ بصل قػمي في ذلظ البمج واشمق اسسو عمى جائدة الجػدة )

غ زيادة السيدة التشافدية السدتجامة كػنيا تمبي الذاممة مجخال لديادة مخونة وفاعمية السشطسة فزال ع
( ، وتتسثل أىسية إدارة الجػدة Talib et al,.2010:113حاجات الدبائغ الستػقعو وغيخ الستػقعة)

الذاممة في كػنيا مغ اىع األدوات التي استعانت بيا شخكات كبخػ لتتقجم عمى مشافدييا فسا معشى أن 
م أفزل الخجمات دون ان تمدم بسية  التدميع، أو شخوط خجمة ما بعج تشتج السشطسة أفزل الدمع أو تقج

البيع،  او تختكب أخصاء صغيخة مثل إرسال كذف حداب زبػن إلى زبػ آخخ،  فالسصمػب ىػ وضع 
بخنامج متكامل لتصبيق إدارة الجػدة الذاممة في مختمف نذاشات السشطسة، إذ أصبحت الخجمة السسيدة 

ة بيغ كمية واخخػ، إذ تتذابو عخوض جسيعالسشطسات الخجمية تقخيبا في كافة ىي األساس في السفاضم
الخجمة التي تقجميا لمدبائغ، وبالتالي أصبحت جػدة أداء الخجمات السرخفية أحج األسمحة التشافدية 

 القػية في تأميغ االستسخار والشسػ لسشطسات الخجمات عسػما، والكميات االىمية  عمى وجو الخرػص .
تتخكد اىسية ادارة الجػدة الذاممة في تحقيق عجة اىجاف مشيا تقميل شكػؼ الدبائغ وتعديد سسعة      

السشطسة، وزيادة الحرة الدػقية والقجرة عمى السشافدة، و زيادة رضا الدبػن وقشاعتو بالسشتجات او 
 (  Baidoun,2003 :167الخجمات )

تكاممة، وقج عخفت في ىحا االشار، بأنيا عمى انيا فمدفة م TQMىشاك مغ نطخ الى          
 Evans,1997الفمدفة االدارية الذاممة وتذكيمة مغ االدوات والصخق السدتخجمة لتحقيق ىحه الفمدفة )

(، كسا عخفت بأنيا فمدفة تخكد عمى اربعة مبادغ ىي التخكيد عمى الدبػن، ووضع مقاييذ دقيقة 44:
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 2005ت والعسميات، وقػة تأثيخ وسيصخة عمى االفخاد )حديغ، لمشذاشات، وتحديشات مدتسخة عمى السشتجا
:41) 

 American Society for Qualityكسا عخفت الجسعية االمخيكية لمديصخة عمى الجػدة )        
Control  الجػدة عمى انيا مجسػعة مغ الرفات والخرائز الداء او عسل السشتج او الخجمة بشاًء  )

(  إن  Talha ,2004 :16رضا الدبػن عشج الذخاء واثشاء االستخجام )  عمى السػاصفات التي تحقق
تػجو مشطسات األعسال الستشامي العتساد إدارة الجػدة الذاممة في الػقت الحاضخ جاء نتيجة لثالثة 

 (Ross,1995:4أسباب ىي: )
 آ. رد فعل لتدايج السشافدة السحمية والعالسية.

وتحديغ جػدة السخخجات عمى مدتػػ كل وضيفة وعمى مدتػػ   ب. الحاجة لتكامل وضائف السشطسة، 
 السشطسة.

 ج. الشجاح الستدايج لتصبيقات إدارة الجػدة الذاممة في صشاعة الخجمة.
ويسكغ إجسال أىسية تصبيق إدارة الجػدة الذاممة عمى مدتػػ مشطسات األعسال باآلتي:  

(Ross,1995:11( و )Malhi,2000:2) 
 الدػقية وتحقيق ربحية أعمى.آ. زيادة الحرة 

 ب. تعطيع رضى الدبػن ووالءه.
 ج. تحديغ معشػيات العامميغ وزيادة رضاىع عغ وضائفيع.

 د. زيادة إنتاجية السشطسة.
 ىـ. السداعجة عمى تكػيغ ثقافة عسل مالئسة.

 و. بشاء العسل الجساعي واستثساره.
 وصشع القخارات مغ خالل فخق العسل. ز. السداعجة عمى استخجام حل السذكالت بصخيقة نطامية،

 ابعاد ادارة الجػدة الذاممة

 ( عشاصخ ميسة الدارة الجػدة الذاممة، وىي كاالتي :546: 2014حجد )العشدؼ، 
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اداء العسل الرحيح مغ الػىمة االولى : وىػ اداء العسل الرحيح مغ بجايتو مغ خالل تثبيت سياسة  -1
السدؤولية، واعجاد اساليب التحديغ، واستعسال االساليب  الجػدة وربصيا بعسمية التخصيط، ووضػح

 االحرائية، والخقابة عمى االداء.
 اتخاذ السجخل الشطسي : وىي شخيقة التفكيخ والبحث والتخصيط واالعجاد لسذكالت البيئة السختمفة. -2
مة لمػصػل الى التدام االدارة العميا : عمى السجيخيغ ان يتعخفػا عمى قيسة تصبيق ادارة الجػدة الذام -3

االسباب الخئيدة لمزياعات ، وكحلظ الكيام بخمق ثػرة تغييخ في جسيع االنذصة واجخاءات العسل 
 والعالقات مع العامميغ بسا يديع في بشاء ادارة الجػدة الذاممة لكل السشطسة.

العسل الجساعي والفخقي: اشخاك جسيع العامميغ عمى فمدفة الجػدة الذاممة مغ اجل تحقيق  -4
 لتحديشات وحل السذكالت بديػلة:ا

التخكيد عمى الدبػن : ان مبجأ تحقيق رضا الدبػن ىػ اليجف الشيائي لفمدفة الجػدة الذاممة، ويكػن  -5
 مغ خالل الػفاء الفػرؼ والجاد لسصالب الدبػن والدخعة في انجاز ىحه السصالب

ًا بجقة وضسغ الػاجبات عسمية التحديغ السدتسخ : وىػ جعل كل مطيخ مغ مطاىخ العسميات مصػر  -6
 اليػمية لالفخاد والسدؤوليغ مشيا.

 
وقج تشاول العجيج مغ الباحثيغ دراسة ادارة الجػدة الذاممة، وقج تصخق كل مشيع الى عجد مغ 

 ( يبيغ بعس مغ ىحه الجراسات.1االبعاد، والججول )

 ( ابعاد ادارة الجػدة الذاممة1الججول )
اسع الباحث 

 والدشة
 االبعاد

ابػ زيج وجازؼ، 
2007 

دعع االدارة العميا، االىتسام بالدبػن، مذاركة العامميغ، تكػيغ فخق العسل 
وبشاؤىا، التجريب عمى ادارة الجػدة الذاممة، تقجيخ العامميغ،تحجيج معاييخ قياس 

 الخجمة 

 السخجعيةمذاركة االفخاد العامميغ، التحديغ السدتسخ، التجريب، السقارنة عباس وحديغ، 
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2008 
مبجا االجػر والحػافد، مبجا التخكيد عمى الدبػن، مبجا التجريب وتعميع العامميغ،  2010عػجة،

 التحديغ السدتسخ

Loke et 
al.,2011 

الكيادة، التخصيط االستخاتيجي، التخكيد عمى الدبػن، ادارة العسميات، تحميل 
 السعمػمات ، التخكيد عمى السػارد البذخية

 2011ابػ زيادة، 
 

دعع االدارة العميا، التخكيد عمى العسيل، مذاركة العامميغ، تجريب العامميغ ، 
التخكيد عمى تحديغ العسميات السرخفية، التخصيط االستخاتيجي، االترال 

 الفعال، اتخاذ القخارات اعتسادا عمى البيانات
masejane,2

012 
 

ادارة السػارد البذخية، ادارة الكيادة واالدارة العميا ، التخصيط االستخاتيجية، 
العسميات، ثقافة السشطسة، نطع السعمػمات االدارية، االتراالت، التحديغ 

 السدتسخ، رضا الدبػن 

 2013إيجؼ، 
 

التخكيد عمى الدبػن، التحديغ السدتسخ، التخكيد عمى االحتياجات االدارية 
 لمسشافدة

 2013البيخقجار، 
 

عمى تمبية احتياجات العامميغ، التخكيد عمى التخكيد عمى الدبػن، التخكيد 
 العسميات، التخكيد عمى االحتياجات االدارية والتكشمػجية لمسشافدة

 

ومغ وجية نطخ الباحثيغ وباالعتساد عمى السدح، جخػ اختيار واختبار االبعاد الفخعية الدارة الجػدة 
 الذاممة وكسا يأتي : 

وؼ تعيج والتدام االدارة العميا بسبجأ تحديغ ادارة الجػدة الذاممة وحساسيا لتصبيق  الكيادة االدارية: .1
ىحا السبجا ىػ الحجخ االساس في نجاح لسشسة ونجاح االفخاد ونجاح تصبيق ادارة الجػدة الذاممة 

 (.236: 2012)المػزؼ،
( ان القائج السبجع يدتخخج الثقة مغ االخخيغ مغ خالل افكارىع 80 :2014اضاف )العشدؼ، 

وانجفاعاتيع ، فيعسل عمى اجخاء السشاقذات واقامة الحػار وتشديق الجيػد بجال مغ اصجار االوامخ 
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والصمب بتشفيحىا دون نقاش بتصبيق القاعجة السيكافيمية نفح ثع ناقر، او الغاية تبخر الػسيمة، 
لسبجع ادراك السجيػل في السدتقبل والسخفي في حاضخ السشطسة، وبكل االحػال ويحاول القائج ا

 يتقبل الالتأكج والسخاشخة .. 
تعج السذاركة مبجا اساسي مغ مبادغ الجػدة الذاممة فالعامميغ اكثخ قجرة مغ  مذاركة العامميغ: .2

الحمػل السشاسبة وذلظ االدارة العميا عمى تحجيج السذاكل التي تػاجييع في اداء اعساليع وايجاد 
لسسارستيع ليحة االعسال بذكل يػمي باالضافة عمى ان السذاركة الفعالة تخمق مشاخا مغ القبػل 
وعجم مقاومة التغييخ.ان اشخاك العامميغ في اتخاذ القخارات يذجع عمى االبجاع ويخفع الخوح السعشػية 

العسل ويدتمدم ىحا السبجا بشاء نطام ويؤدؼ الى درجة اكبخ مغ االنتساء لمسشطسة وااللتدام نحػ 
اتراالت فعال قادر عمى نذخ السعمػمات الالزمة بيغ العامميغ وتجريب العامميغ عمى ميارات 

 (.98: 2012االترال والسيارات الفخدية في عسمية الحػار والسشاقذات السفتػحة )خميل واخخون،
مدتػػ مثالي ليا عمى الجوام، لحا يشبغي  تعج الجػدة ىجفا متحخكا، إذ ال يػجج التحديغ السدتسخ: .3

عمى السشطسات أن تحدغ باستسخار مغ جػدة مشتجاتيا أو خجماتيا لتبقى في السقجمة، فتغيخ 
التكشػلػجيا الستدارع غالبا ما يجعل مدتػػ الجػدة الحالية متقادما وإن تػقعات الدبػن تتغيخ بسخور 

ويتصمب مشاخ تشطيسي مالئع  الػقت، ومغ ىشا اصبح التحديغ السدتسخ ضخورة
(Malhi,2000:4 ىػ تحديغ  في األداء مغ خالل تشسيط وتػثيق اإلجخاءات،وتعييغ فخق ، .)

لتحجيج العسميات التي تحتاج إلى تحديغ، وتػثيق إجخاءات التحديغ، استخجام شخق التحميل وأدوات 
 ( ,261: 2008حل السذاكل )حديغ وعبػد،

( فان التحديغ السدتسخ ىي فمدفة الجراسة السدتسخ Kaizenيػم الياباني )واعتسادا عمى السف        
عغ سبل لتحديغ العسمية، التي تتصمب غخس ممكية الفخد ليا، وان أساس ىحه الفمدفة ىػ االعتقاد 
بأنو يسكغ تحديغ أؼ جانب مغ جػانب العسمية، وان األفخاد األكثخ ارتباشا بيا ىع األفزل في 

(وتعشي ايزا Krajewski & Ritzman,1999:215التي يشبغي الكيام بيا )تحجيج التغيخات 
امكانية تصػيخ مدتػػ الجػدة باستسخار لتكػن متػافقة مع تػقعات الدبائغ، اذ ان التحديغ يشبغي ان 
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يكػن باتجاىيغ االول ىػ تحديغ الخجمات، اما الثاني يتزسغ تحديغ العسميات )حاوؼ 
 (93: 2009وحدغ،

يقرج بتحديغ العسميات السرخفية ىي قجرة السرخف  ى تحديغ العسميات السرخفية:التخكيد عم .4
عمى تحميل االنذصة الالزمة لتقجيع الخجمة والغاء االنذصة ودورات العسل الدائجة او السكخرة التي ال 
تزيف اؼ قيسة لمخجمة، وتبديط االجخاءات وتقميل عجد الخصػات الستبعة لتقجيع الخجمة واالنتقال 
مغ العسميات الستتابعة الى العسميات الستدامة، وتقميل وقت االنتقال مغ قدع الى اخخ لتقميل وقت 

 (8: 2013تقجيع الخجمة )البيخقجار،
يتصمب انجاح ادارة الجػدة الذاممة االىتسام بتدويج االفخاد العامميغ بالسيارات  تجريب العامميغ: .5

ج التجريب الجيج عمى تدويج االفخاد بسعمػمات متججدة والقجرات الالزمة لتصبيقيا ونجاحيا، ويداع
عغ شبيعة االعسال واالساليب، واعصاء االفخاد الفخص الكافية لتصبيق ىحه السعمػمات والسيارت 

(. وىشاك باحثيغ اخخيغ وضعػا ابعاد اخخػ الدارة اجمػدة الذاممة كال حدب 237: 2012)المػزؼ،
 مشطػرة وشبيعة السشطسة السبحػثة

يحطى مفيػم رضى الدبػن بأىسية استثشائية عمى صعيج األدبيات رضى الدبػن الجاخمي والخارجي:  .6
التي تشاولت إدارة الجػدة الذاممة، واصبحت الجػدة تعخف في ضػء مقابمة أو تخصي تػقعات 
 الدبػن وشبقا ليحا التػجو، ارتبصت الجػدة بسجسػعة مغ األبعاد مغ وجية نطخ الدبػن، كالسصابقة

 & Krajewskiمع السػاصفات، الكيسة، السالئسة لالستخجام، الجعع، واالنصباعات الشفدية )
Ritzman,1999:215-216 وقج أفخزت بيئة إدارة الجػدة الذاممة، نػعان مغ الدبائغ ىسا .)

 زبػن داخمي وزبػن خارجي.

 & Krajewskiو الخجمة )إن الدبائغ الخارجييغ ىع األشخاص أو الذخكات التي تذتخؼ السشتج أ      
Ritzman,1999:217 وفي الكميات االىمية  واالستثسار الخياضي يعج الدبػن الخارجي ىع الجسيػر ،)

والسذاىجيغ، ان فمدفة إدارة الجػدة الذاممة أعصت أىسية استثشائية الرضائو، فالسشطسات اليابانية تكخس 
ج وجاذبيتو وسخعة االستجابة لحاجات الدػق، جل اىتساميا لخضى الدبػن مغ خالل زيادة تشػع السشت

 (.Dale et al,1997:210وتخفع شعارات نحػ )الدبػن دائسا يأتي أوال( و )الدبػن ىػ السمظ( )
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الدبػن الجاخمي ىػ الفخد أو السخحمة الالحقة في إنتاج الدمعة أو الخجمة، فبالشدبة  لمعامل ضسغ       
ي مخحمة الحقة ىػ زبػنة الجاخمي، والسذخف ىػ زبػنا داخميا لتابعيو خط اإلنتاج فان العامل الحؼ يميو ف

(Malhi,2000:1.وان الدبػن الجاخمي في العسل الخياضي ىع الالعبيغ والسجربيغ والسذخفيغ وغيخىع ،) 

 االداء الستسيد

الشفذ يعج االداء بذكل عام واالداء الفخدؼ بذكل خاص مفيػمًا جػىخيًا يقع ضسغ مفاليع عمع       
( سشة الساضية اجخػ الكثيخ مغ الباحثيغ تػسيعًا وتػضيحًا لسفيػم االداء، 15التشطيسي, وخالل الـ)

واشاروا الى ان السشطسات تحتاج الى األداء الفخدؼ الستسيد مغ اجل تحقيق اىجافيا الستسثمة بتدميع 
ق السيدة التشافدية مشتجاتيا وخجماتيا او أؼ عسل تدتيجفو والحؼ يشعكذ بالشياية عمى تحقي

(Sonnentag & Frese ,2001 :4 ) 

حجثت الكثيخ مغ التصػرات في األسػاق العالسية أدت إلى زيادة وأتداع مجػ التشافذ فييا ، األمخ        
الحؼ قاد السشطسات إلى البحث عغ شخائق ومشاىج أكثخ فاعمية إلحخاز مفيػم لمتحديغ السدتسخ ، ال 

ًا التصمع لتحقيق ما تيجف إلى تحقيق ىجف البقاء واالستسخارية عمى ساحة الدػق فحدب ، ولكغ أيز
يعخف بالتسيد في األداء، يعج مفيػم األداء الستسيد مغ أبخز السفاليع التي شخحت ، في ضل العػلسة 

( ان كل اداء Gilbertوتدايج االبتكارات التكشػلػجية الدخيعة ، فزاًل عغ عسل السشطسات وقج ناقر )
لػسائل الستبعة اما الجانب الثاني فيتسثل يتزسغ جانبيغ اساسييغ، الجانب االول ىػ الدمػك ويجدج ا

 (.Gilbert ,1998:10بشتائج الدمػك وىي تعكذ في حكيقة االمخ االىجاف او الغايات )

( ان االداء ىػ العسمية الستجية صػب اليجف والتي تػضح ان Sphr&Mondy,2008:244)يخػ      
وبشاًء عمى ما سبق فان  ق والسشطسة بذكل عام،العسميات التشطيسية تدتخجم لتعطيع انتاجية العامميغ والفخ 

االداء يعج شخشًا استباقيًا واساسيًا ، إال إنو الػحيج لسدتقبل نجاح السشطسات وسبل تصػيخىا وعمى الخغع 
مغ وجػد بعس االستثشاءات اال ان قزية االداء الستسيد تعج مغ القزايا السيسة ججا في السشطسات 

 & Sonnentagيد فخص السشطسة بتحقيق الشجاح قياسا باألداء السشخفس )لرمتيا الػثيقة بعسمية تعد 
Frese ,2001:4 .) 
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 ( كسرصمح فتعخفو السشطسة األوربية إلدارة الجػدةExcellenceأما التسيد )     
" "EFQM  بأنو السسارسات السثمى في إدارتيا والتػصل إلى الشتائج ، وإن السشطسات الستسيدة ىي تمظ

إلرضاء أصحاب السرالح مغ خالل ما تشجده، وما مسكغ انجازه، ومدتػػ الثقة بأن الشتائج  التي تدعى
ستكػن مدتجامة في السدتقبل، ويتصمب التسيد التدام الكيادة الكمي ووضع السبادغ التي تدتشج إلييا 

د السدتجام السشطسة في سمػكيا ونذاشاتيا ومبادراتيا، وسبل تحػليا إلى السسارسة والػصػل إلى التسي
(24 :2002,EFQM.) 

( يذيخ الى السدتػيات العميا مغ االداء Excellence performanceأن مفيػم االداء الستسيد )       
الػضيفي التي يشجدىا الفخد العامل. أؼ اعمى مدتػػ مغ مدتػيات االداء التي يسكغ ان يشجده االفخاد 

 (Ivancevich&Matteson,1990:462العاممػن في السشطسة )

ىشاك فػائج كبيخة نتيجة تبشي مشيج تسيد األداء كالتحديغ السدتسخ لمعسميات وإشخاك العامميغ في       
عسمية التحديغ وغيخىا ، ومع ىحا ، فإن بعس ىحه السبادغ قج ال تتػافق تسامًا مع ثقافة السشطسة . 

دبقِو تقييع لثقافتيا لتحجيج مػاشغ الزعف وليحا، فإن التصبيق الفعال إلدارة التسيد في األداء يشبغي أن ي
ودرجة االختالف والفجػة في ما بيشيا وبيغ ثقافة تسيد األداء ، فإذا كانت كبيخة فيشبغي وضع بخامج 

 (32:  2004تجريبية وتعميسية لتقميز ىحه الفجػة .)الخشيج ، 

لتحقيق األىجاف السخصصة ، وإدارة فاإلدارة في مفيػميا العام ىي عسمية استغالل السػارد التشطيسية      
التسيد تعشي الجيػد التشطيسية السخصصة التي تيجف إلى تحقيق السيدات التشافدية الجائسة ، والتغييخ مغ 

األسباب الجاعسة لمتسيد ويعج ىػ الثابت الػحيج الحؼ تتعامل معو ، وذلظ بحدب الطخوف البيئية الحجيثة 
 ( 2:  2008ييخ )كامل، والتي تسيدت بجرجة عالية مغ التغ

إن األداء الستسيد ىػ الحؼ يتجاوز متػسط األداء االعتيادؼ فزاًل عغ كػنِو يسثل سمدمة مغ       
(، يأتي تسيد السشطسات مغ السعخفة التي يستمكيا األفخاد فيع محػر Privett,1983:45األداء الستفػق )

بتكار فييا يجعميا مبجعة ومتسيدة عغ السشطسات األعسال التي تقػم بيا ، لحلظ فأن وجػد اإلبجاع واال
(، وىػ مجسػعة مغ الدمػكيات والقجرات والسيارات الفكخية ، والسعخفية Druker,1998:212األخخػ  )

العالية ، التي يتستع بيا األفخاد العاممػن في السشطسات ، بحيث تربح ليع القجرة عمى تػضيف تمظ 
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جال عسميع ، وتخرريع بسا يجعميع يشجدون أعسااًل تتجاوز حجود السيارات والسعخفة والدمػك في م
السعاييخ السشطسية ، وتتفػق عمى ما يقجمُو اآلخخون ، كسًا ونػعًا ، ويقجمػن أفكارًا ومشتجات تتدع 
بالحجاثة واألصالة واإلبجاع والتسيد بسا يعدز مغ تحقيق أىجاف عالية السدتػػ واألداء الستشامي )يػسف، 

2005  :49.) 

ان مفيػم االداء الستسيد بشية مفاليسية تعكذ مدتػػ الفخد وتجدج اعمى السدتػيات في قياس       
االداء الػضيفي. اما االداء الستسيد عمى مدتػػ السشطسة فال تػجج أية دراسة تذيخ بذكل صخيح الى 

لسشطسات الحؼ يجور وجػد اداء متسيد عمى مدتػػ السشطسة، بل كل ما يحكخه الباحثػن برجد تسيد ا
حػل مفيػم السيدة التشافدية او السيدة التشافدية السدتجامة والتي تعشي تحقيق مدتػيات اداء اعمى مغ 
مدتػػ معجل اداء السشافديغ في الرشاعة وىحا السفيػم ىػ خارج اىتسام الجراسة الحالية النو يتعمق 

( ، وتبخز أىسية Hill&Jones,2009:54د  )بسدتػػ السشطسة والجراسة الحالية تخكد عمى مدتػػ الفخ 
 ( :113: 2009وفػائج األداء الستسيد في أداء مشطسات األعسال مغ خالل تبشي وتصبيق اآلتي  )الخشيج،

 أيجاد ثقافة تخكد بقػة عمى الدبائغ والحفاظ عمييع وإرضائيع. .1
 العسل الجساعي. تحديغ الثقة وأداء العسل لمعامميغ وزيادة التعاون بيغ اإلدارات وتذجيع .2
 تحديغ السذاركة والسدؤولية السجتسعية . .3
 تحديغ معشػيات وإرضاء العامميغ . .4
 تحديغ نػعية السخخجات، وزيادة ندبة تحقيق األىجاف الخئيدية لمسشطسة. .5
 تجريب العامميغ عمى أسمػب تصػيخ العسميات، ومتابعة أدوات قياس أدائيا. .6
 الحقائق ال السذاعخ.تعمع اتخاذ القخارات استشادًا إلى  .7
 خمق بيئة تجعع وتحافع عمى التحديغ السدتسخ. .8
تعميع اإلدارة والعامميغ كيفية تحجيج وتختيب وتحميل السذاكل وتجدئتيا إلى أصغخ حتى يسكغ  .9

 الديصخة عمييا .
.تقميل السيام والشذاشات الالزمة لتحػيل السجخالت ) السػاد األولية إلى مشتجات أو خجمات ذات 10
 سة لمدبائغ( .قي
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 .زيادة القجرة عمى جحب الدبائغ واإلقالل مغ شكاوييع.11
ان ازداد االىتسام بأداء الفخد في الدشػات االخيخة نتيجة لسا تػاجيو السشطسات مغ تغيخات متدارعة       

 في بيئة عسميا فخضت عمييا التخكيد عمى اداء الفخد كستغيخ حاسع في قجرتيا عمى تحقيق الشجاح ضسغ
تمظ البيئة التي تستاز بعػامل تعج ضاغصة ومؤثخة مغ جية وكاشفة مغ جية اخخػ لسا تستمكو السشطسة 
مغ قجرات بذخية تؤىميا عمى االستسخار وتحقيق التسيد في اعساليا. وفي اشار اداء الفخد لع يعج كافيًا 

بسختمف تأثيخاتيا وأىسيا قزية  قيام الفخد بالػضيفة السػكمة لو إّنسا استجعت الطخوف السحيصة بالسشطسات
البحث عغ التسيد الى ان يكػن االفخاد اكثخ ابجاعا وميارة في تأدية االعسال وبسا يشدجع وتػجيات 
السشطسة، لحلظ اتجيت السشطسات الى البحث عغ االساليب التي تسيد اداء االفخاد وتجعمو اداء متفػقا 

 (.Al Nizami,2009:3)                  عمى اداء االفخاد في السشطسات االخخػ       
( نسػذجًا لخرائز السشطسات ذات األداء الستسيد مذيخة Artherوقجمت السشطسة االستذارية )

 ( :Kotler ,2000:40إلى ضخورة تػافخ عػامل بػصفيا مفاتيح ليحا الشػع مغ األداء )

جراستيع وتذخيريع وتحجيج يشبغي عمى السشطسات أن تقػم ب تمبية احتياجات أصحاب السرالح: .1
احتياجاتيع ومتصمباتيع. وىع أية جية ليا مرمحة في السشطسة، ويتسثمػن )بالدبائغ والعامميغ 
والسجيديغ والسػزعيغ(، إذ عمى السشطسة أن تقػم بإشباع الحج األدنى مغ احتياجاتيع لكي تكػن 

 متسيدة . 
تمظ التي تخكد عمى إدارة األعسال الجػىخية  : إن السشطسات ذات األداء الستسيد ىيإدارة العسميات .2

بذكل جيج، لتصػيخ مشتج ججيج أو جحب الدبائغ الججد واالحتفاظ بيع، فزال عغ قياميا بإعادة 
ىشجسة األعسال، وبشاء فخق العسل ، إلرضاء أصحاب السرالح مغ خالل إدارة عسمياتيا بذكل كفػء 

 وفاعل. 
: تحتاج السشطسات إلى السػارد لتشفيح عسمياتيا، ويشبغي عمييا أن اتتحػيل السػارد إلى القابميات والقجر  .3

تستمظ وتديصخ عمى ىحه السػارد والعسل عمى تحػيميا إلى قابميات وقجرات فعالة لكي تحافع عمى 
 تسيدىا عغ السشطسات السشافدة . 
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: يتسيد العامميغ في السشطسات ذات الثقافة السشطسية القػية بجرجة عالية مغ الثقافة السشطسية القػية .4
االلتدام واالنتساء )الػالء( ليا ،إذ تتكػن السشطسة مغ لياكل وسياسات وثقافات وان ىحه السكػنات قج 

سام تختبظ في البيئات سخيعة التغيخ، وتكػن الثقافة السشطسية القػية األكثخ صعػبة في التغيخ. فاىت
 السشطسات يكػن بتػفيخ ثقافة عالية متساسكة تجعع الػصػل إلى مدتػيات األداء الستسيد. 

 

 أبعاد األداء الستسيد:

ىي عسمية التاثيخ في الشاس وتػجيييع النجاز اليجف، ان الكيادة كسفيػم ىي عسمية الكيادة :  -1
تحقيق الشتائج السخجػة، فالكيادة اليام واثارة االفخاد وتحخيكيع ليقجمػا افزل ما لجييع مغ جيػد ل

تتعمق بتػجيو االفخاد وارشادىع لمتحخك باالتجاه الدميع، ولتػفيخ التداماتيع وتحفيدىع لتحقيق اىجاف 
 ( 117:  2015السشطسة واىجافيع معًا )العشدؼ،

إن الثقافة ككيع مذتخكة تتزسغ معتقجات أساسية تداعج أدارة السشطسة في البحث الكيع الثقافية:  -2
 (، 21: 2009عغ التسيد  ) الخفاجي،

فاالبتكار ىػ فكخة بديصة تتخصى حػاجد التقميج والشطخ لمسألػف بصخيقة غيخ مألػفة ، االبتكار :  -3
ن التقميج والجسػد ، ويتسيد والسبتكخون أشخاص عادييغ ال يسمكػن قجرات خارقة ، ولكشيع يخفزػ 

السبتكخيغ بقجرات عالية بسدتػػ يفػق غيخىع مغ األفخاد داخل السشطسة ،  أال أن البيئة السالئسة 
  .(Pundt et al, 2010:175تعج مغ محجدات تقجيع األفكار ذات االبتكار )

خالل تػفيخ ىػ انعكاس الخضا الػضيفي عمى األداء التشطيسي الستسيد، مغ  رضا العامميغ : -4
االحتياجات الشفدية ، والجدجية ، واالجتساعية لمعامميغ ، والسحافطة عمى البيئة التشطيسية ، 
واالجتساعية االيجابية مثل تػفيخ االستقاللية والسذاركة والثقة الستبادلة ، بشاًء عمى ىحا السشصق 

 .(Cole&Cole ,2007 : 2يعتقج أنُو يؤثخ عمى تصػيخ أنساط روتيشية لمتفاعل داخل السشطسة )
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 السبحث الثاني 

 الجانب العسمي والتصبيقي لمبحث

 اواًل : عخض الشتائج وتحميميا وتفديخىا مغ وجية نطخ العيشة السبحػثة

 تذخيز واقع الستغيخ التفديخؼ ادارة الجػدة الذاممة 

الكيادة االدارية، مذاركة العامميغ، التحديغ قيذ ىحا الستغيخ مغ خالل ثالثة ابعاد فخعية ىي )      
( إلى األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستعمقة بػجية نطخ العيشة 2(، إذ يذيخ الججول )السدتسخ

ػر وسصًا حدابيًا عامًا لستغيخ ، إذ يعكذ الججول السحكادارة الجػدة الذاممةالسبحػثة بخرػص متغيخ 
(، وكان االنحخاف السعيارؼ العام  3( وىػ فػق الػسط السعيارؼ البالغ )1.95ادارة الجػدة الذاممة بمغ )

 (، وفيسا يأتي تذخيز لػاقع الستغيخات الفخعية :0.47)

 الكيادة االدارية  -1
( إلى األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستعمقة بػجية نطخ العيشة 2يذيخ الججول )      

(، إذ يعكذ الججول السحكػر وسصًا حدابيًا عاما لمستغيخ الفخعي الكيادة االداريةالسبحػثة بخرػص )
كان التذتت ذو اندجام (، و 1.76( قيسة مشخفزة دون الػسط السعيارؼ، إذ بمغ )الكيادة االداريةاالول )

(،  أما عمى صعيج الفقخات ، فقج 0.70فػق متػسط في اإلجابة يؤكجه االنحخاف السعيارؼ العام البالغ )
 (، وكسا يأتي :2قيذ ىحا الستغيخ مغ خالل خسدة فقخات، وكسا مػضح في الججول )

االىمية ( وسصًا حدابيًا حققت الفقخة االولى )اعخف ما ىي متصمبات الجػدة الذاممة في الكميات  -1
(، وىحه اشارة واضحة عمى جيل 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.68مشخفزًا بمغ )

 السدؤوليغ في الكميات االىمية  بستصمبات ادارة الجػدة الذاممة وماىيتيا وفمدفتيا.
ة الجػدة الذاممة حققت الفقخة الثانية )تتػفخ القشاعو التامة لجػ عسيج الكمية بأىسية تصبيق ادار   -2

(، 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.72لمخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
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وىحا دليل عمى عجم قشاعة اصحاب القخار في الكميات االىمية بستصمبات ادارة الجػدة الذاممة 
 وتفاصيميا وتصبيقيا.

الػقت والسػضفيغ والتدييالت والسال الكافي حققت الفقخة الثالثة )يعسل عسيج الكمية عمى تػفيخ   -5
لتشفيح تصبيق ادارة الجػدة الذاممة في وحجة الخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ 

(، وىحا تاكيج عمى عجم وجػد تدييالت والػقت 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.03)
 لسبحػثة.والسال لتصبيق الجػدة الذاممة في الكميات االىمية  ا

الكيادة  ( التكخارات وندبيا والػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ لفقخات الستغيخ الفخعي )2ججول )
 (ادارة الجػدة الذاممة( واجسالي الستغيخ التفديخؼ  )االدارية

 الفقخات
الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 1.10 1.68 ال اعخف ما ىي متصمبات الجػدة الذاممة في الكميات االىمية  1

2 
تتػفخ القشاعو التامة لجػ عسيج الكمية بأىسية تصبيق ادارة الجػدة 

 0.98 1.72 الذاممة في قدع الخياضة 

3 
يعسل عسيج الكمية عمى تػفيخ الػقت والسػضفيغ والتدييالت والسال 

الجػدة الذاممة  في وحجة الخياضة  الكافي لتشفيح تصبيق ادارة
 2.03 الجامعية

0.77 

4 
يخصط ويتابع عسيج الكمية باستسخار مدار بخنامج ادارة الجػدة 

 1.75 الذاممة لمػصػل الى االىجاف االستخاتيجية لمخياضة الجامعية .
0.98 

5 
تيتع الكيادة اإلدارية في الكمية باكتداب والء السشتدبيغ واالعزاء 

 1.64 والالعبيغ في وحجة الشذاط الخياضي وتحفيدىع
1.07 

 0.70 1.76 إجسالي  الكيادة االدارية
 0.47 1.95 إجسالي   ادارة الجػدة الذاممة

 

حققت الفقخة الخابعة )يخصط ويتابع عسيج الكمية باستسخار مدار بخنامج ادارة الجػدة الذاممة   -8
( وىػ 1.75لمػصػل الى االىجاف االستخاتيجية لمخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
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الذاممة (، وىحه اشارة عجم التخصيط لبخامج ومتصمبات ادارة الجػدة 3دون الػسط الفخضي البالغ )
 في الكميات االىمية .

حققت الفقخة الخامدة )تيتع الكيادة اإلدارية في الكمية باكتداب والء السشتدبيغ واالعزاء  -ىـ
( وىػ دون الػسط 1.64والالعبيغ في وحجة الشذاط الخياضي وتحفيدىع( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

الجاخمي والخارجي ليذ مغ اولػيات اصحاب (، وىحا مؤشخ عمى ان والء الدبػن 3الفخضي البالغ )
 القخار في الكميات االىمية  .

 
 تذخيز مذاركة العامميغ  -2

( إلى األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستعمقة بػجية نطخ 3تذيخ معصيات الججول )      
يًا عامًا لمستغيخ العيشة السبحػثة بخرػص )مذاركة العامميغ(، إذ يعكذ الججول السحكػر وسصًا حداب

(، وكان التذتت ذو 1.81الفخعي الثاني والستسثل بـ)مذاركة العامميغ( دون الػسط السعيارؼ، إذ بمغ )
(، أما عمى صعيج األسئمة وىي 0.57اندجام متػسط في اإلجابة يؤكجه االنحخاف السعيارؼ العام البالغ )

 كاتي:

اشخاك جسيع السػضفيغ بكافة السدتػيات في حققت الفقخة الدادسة )يعسل عسيج الكمية عمى  .1
( 1.81عسميات تحديغ جػدة الخجمات في الخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

(، وىحه اشارة واضحة عمى عجم اىتسام السجراء عمى 3وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )
 الىمية .اشخاك باقي السػضفيغ في عسمية تحديغ جػدة الخجمات في الكميات ا

حققت الفقخة الدابعة )يعسل عسيج الكمية عمى تذجيع العامميغ في شعبة الخياضة الجامعية   .2
( وىػ دون الػسط الفخضي 1.79لمعسل بخوح الفخيق الػاحج( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

(، وىحا دليل عمى عجم تذجيع السجراء واصحاب القخار عمى العسل بخوح الفخيق في 3البالغ )
 لكميات االىمية  بستصمبات ادارة الجػدة الذاممة وتفاصيميا وتصبيقيا.ا

حققت الفقخة التاسعة )يسشح عسيج الكمية مكافآت مادية ومعشػية لسشتدبي وحجة الخياضة   .3
( وىػ 1.89الجامعية عمى مذاركتيع في تحقيق االداء السسيد( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

(، وىحه اشارة عمى ان ىشاك ضعف في مشطػمة السكافئآت 3دون الػسط الفخضي البالغ )
 في الكميات االىمية .



 

 

 

 

 
 

111 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاوي 
 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

)اجملهد اخلامس(  2020كاوىن االول  16-17  

 

حققت الفقخة العاشخة )تدعى الكمية لديادة التشافذ بيغ مجربيغ وأساتحة الخياضة مغ خالل   .4
اعالنو عغ السكافآت السسشػحة لسغ يدتحقيا واسباب مشحيا( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ 

(، تؤكج ان ىحه الفقخة تكػن ضعيفة بدبب عجم 3الفخضي البالغ )( وىػ دون الػسط 1.58)
 وجػد مكافئات اصال  .

حققت الفقخة الثامشة )يفػض عسيج الكمية صالحيات لسجيخ الشذاط الخياضي  لمترخف عشج  .5
(، 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.03وجػد مذكمة ما( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

السجراء ال ييتسػن بتفػيس الرالحيات لمسػضفيغ لمترخف عشج وجػد  وىحا تأكيج عمى ان
 مذكمة في الكميات االىمية  السبحػثة

( التكخارات وندبيا والػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ ومعامل االختالف لفقخات الستغيخ 3ججول )
  ( مذاركة العامميغ  الفخعي )

 الفقخات
الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

يعسل عسيج الكمية عمى اشخاك جسيع السػضفيغ بكافة السدتػيات في  6
 0.90 1.81 عسميات تحديغ جػدة الخجمات في الكمية

يعسل عسيج الكمية عمى تذجيع العامميغ في شعبة الخياضة الجامعية  7
 0.80 1.79 لمعسل بخوح الفخيق الػاحج

الخياضي  لمترخف عشج يفػض عسيج الكمية صالحيات لسجيخ الشذاط  8
 وجػد مذكمة ما

 1.96 
0.94 

يسشح عسيج الكمية مكافآت مادية ومعشػية لسشتدبي وحجة الخياضة  9
 0.74 1.89 الجامعية عمى مذاركتيع في تحقيق االداء السسيد

1
0 

تدعى الكمية لديادة التشافذ بيغ مجربيغ وأساتحة الخياضة مغ خالل 
 1.08 1.58 لسغ يدتحقيا واسباب مشحيااعالنو عغ السكافآت السسشػحة 

 0.57 1.81 مذاركة العامميغ  اجسالي
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 التحديغ السدتسخ -3

( إلى األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستعمقة بػجية نطخ العيشة 4يذيخ الججول )      
لمستغيخ الفخعي  (، إذ يعكذ الججول السحكػر وسصًا حدابيًا عاماالتحديغ السدتسخالسبحػثة بخرػص )

(، وكان التذتت ذو اندجام متػسط في 2.21( فػق الػسط السعيارؼ، إذ بمغ )التحديغ السدتسخاالول )
(،  أما عمى صعيج الفقخات فقج قيذ ىحا الستغيخ 0.51اإلجابة يؤكجه االنحخاف السعيارؼ العام البالغ )

 :(، وكسا يأتي 4مغ خالل خسدة فقخات، وكسا مػضح في الججول )

( التي مفادىا )غالبا ما يكػن ىشاك تحديغ مدتسخ لذعبة الشذاط الخياضي داخل 11حققت الفقخة ) -1
(، وىحه اشارة عمى 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.69الكمية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

 ضعف عسميات التحديغ في الكميات االىمية .
كمية نطع واساليب ججيجة لتحديغ أداء الفخق الخياضية( ( التي تشز عمى )يعتسج عسيج ال12حققت )  -2

(، وىحا يؤكج عمى ان 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.72وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
 القائسيغ عمى الكميات االىمية  ليذ لجييع أؼ فكخة او خصط ججيجة لمتحديغ في الكميات االىمية 

م عسيج الكمية بسخاجعة اجخاءات عسل شعبة الشذاط الخياضي ( التي مفادىا )يقػ 13حققت الفقخة ) -3
(، وتؤشخ ىحه 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.03بذكل مدتسخ( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

 الشتيجة عمى عجم مخاجعة السجراء لمعسل بذكخ مدتسخ
جال مغ ترحيح االخصاء ( التي تشز )تعتسج الكمية مشيج الػقاية مغ االخصاء ب14حققت الفقخة )  -4

(، وىحه اشارة 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.75بعج وقػعيا( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
 عجم وضع البخامج الكفيمة التي مغ شانيا تتجشب االخصاء قبل وقػعيا.

لتحديغ ( التي مفادىا )تدتخجم الكمية ادوات واساليب عمسية وتكشػلػجية متصػرة 15حققت الفقخة ) -5
( وىػ دون الػسط الفخضي 1.69جػدة الخجمات في الشذاط الخياضي( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

(، وىحا مؤشخ بانو ال يػجج ادوات واساليب عمسية متصػرة لتحديغ جػدة الخجمات في 3البالغ )
 الكميات االىمية  .

ومعامل االختالف لفقخات الستغيخ  ( التكخارات وندبيا والػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ 4ججول )
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  (التحديغ السدتسخالفخعي )

 الفقخات
الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

غالبا ما يكػن ىشاك تحديغ مدتسخ لذعبة الشذاط الخياضي داخل  11
 0.52 2.69 الكمية

 0.95 1.94 يعتسج عسيج الكمية نطع واساليب ججيجة لتحديغ أداء الفخق الخياضية 12
يقػم عسيج الكمية بسخاجعة اجخاءات عسل شعبة الشذاط الخياضي  13

 0.70 2.36 بذكل مدتسخ
تعتسج إدارة الكمية مشيج الػقاية مغ االخصاء بجال مغ ترحيح  14

 0.64 2.39 االخصاء بعج وقػعيا
تدتخجم الكمية ادوات واساليب عمسية وتكشػلػجية متصػرة لتحديغ  15

 0.93 1.69 الخياضي في الكميةجػدة أداء الشذاط 
 0.51 2.21 التحديغ السدتسخ   اجسالي

 تذخيز واقع الستغيخ االستجابي االداء الستسيد  -4
( إلى األوساط الحدابية واالنحخافات 5قيذ ىحا الستغيخ مغ خالل اثشا عذخ فقخة إذ يذيخ الججول )      

متغيخ االداء الستسيد، إذ يعكذ الججول  السعيارية الستعمقة بػجية نطخ العيشة السبحػثة بخرػص
(، 3( وىػ دون الػسط السعيارؼ البالغ )2.33السحكػر وسصًا حدابيًا عامًا لستغيخ االداء الستسيد بمغ )

 ( ، وفيسا يأتي تذخيز لػاقع الفقخات :0.73وكان االنحخاف السعيارؼ العام )

( التي مفادىا )ال تستمظ الكمية القجرة والقابمية عمى تحقيق رغبات السدتفيجيغ مغ 16حققت الفقخة )  -1
( وىػ فػق الػسط الفخضي 3.61خالل االداء الحالي لمشذاط الخياضي( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

تفيجيغ في (، تأكيج عمى ضعف اداء مسارسة الشذاط الخياضي لعجم تحكيقو رضا السد3البالغ )
 الكميات االىمية .

( التي تشز عمى )يعج رضى العامميغ والسشتدبيغ واعزاء الػحجة الشذاط الخياضي 17حققت )  -2
مبجءًا أساسيًا لشجاح بخامج تحديغ الجػدة في وحجة الخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ 
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وجػد ضعف االىتسام في مع اشخاف (، وىحا يؤكج عمى 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.72)
 العالقة في الكميات االىمية .

( التي مفادىا )تيتع إدارة الكمية بخمق السشاخ السالئع لجعع وتذجيع اإلبجاع والتفػق 18حققت الفقخة ) -3
( وىػ دون الػسط الفخضي 2.4في نذاط وحجة الخياضة الجامعية( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

ىحه الشتيجة عمى عجم تييئة السشاخ السالئع لالبجاع وتحديغ ادائيع والتحفيد الحاتي  (، وتؤشخ3البالغ )
( التي تشز )تعتسج ادارة الكمية نطامًا عاداًل لسكافئة الستسيديغ في وحجة 19لمسخؤوسيغ حققت الفقخة )

، وىحه (3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.11الشذاط الخياضي( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
 اشارة عجم وجػد نطام عادل لسكافئة الستسيديغ في الكميات االىمية  السبحػثة. 

( التي مفادىا )ليذ لجيشا القجرة عمى السخاقبة بانتطام لجيػد األنذصة الخياضية 20حققت الفقخة ) -4
فخضي ( وىػ فػق الػسط ال3.69لمفخق الخياضية في الكميات االخخػ ( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

 (، وىحا مؤشخ عمى ضعف عمى رقابة اداء السشافديغ .3البالغ )
( التي مفادىا )نقػم بجسع البيانات عغ مشافديشا مغ الفخق الخياضية في الكميات 21حققت الفقخة ) -5

( وىػ دون 2.01السشاضخة بذكل مشتطع لسداعجتشا في تػجيو خصصشا( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
 (، وىحا مؤشخ عمى ضعف عمى رقابة اداء السشافديغ .3لغ )الػسط الفخضي البا

( التي مفادىا )ندتجيب سخيعًا إلجخاءات السشافديغ مغ خالل تييئة الفخق القػية 22حققت الفقخة ) -6
(، 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.87السجربة بخد فعل مشاسب( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

الكميات االىمية  ال تخاقب تحخكات السشافديغ مغ اجل االستجابة بخدود وتجل ىحه الشتيجة عمى ان 
 فعل مع ىحه التحخكات لمسشافديغ.

( التي مفادىا )تعسل إدارة الكمية عمى مشح مكافآت لسدتػيات االداء الستسيدة التي 23حققت الفقخة )  -7
( وىػ اقل 2.16شخفزًا بمغ )يحققيا السجربيغ وأساتحة الشذاط الخياضي والالعبيغ( وسصًا حدابيًا م

(، وتجل ىحه الشتيجة عمى ان السدتجيبيغ لع يتفقػا مع ىحه الفقخة وىحا يذيخ 3الػسط الفخضي البالغ )
 عمى ان مشطػمة الحػافد ضعيفة ولع تعج مؤثخة نحػ االداء الستسيد.

ء شعبة الشذاط ( التي مفادىا )تعامل ادارة الكمية السػضفيغ والسشتدبيغ وأعزا24حققت الفقخة ) -8
(، 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )2.32الخياضي  كسػرد ثسيغ( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

وتجل ىحه الشتيجة عمى ان االدارة السعشية في الكميات االىمية  لع تشطخ الى اشخاف العالقة عمى انيع 
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ع بانيع ميسيغ، وىحا يدبب نتائج سبب نجاح الشذاط الخياضي في الكمية ، ولع ييتسػ بيع ولع يذعخوى
 سمبية مسا يقمل مغ دوافع االنجاز واالداء الستسيد.

( التي مفادىا )تذجع ادارة الكمية مالك ومشتدبي شعبة الخياضة الجامعية عمى 25حققت الفقخة )  -9
(، وتذيخ 3( وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )1.85التفكيخ االبجاعي( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )

 نتفاع مشيا.الشتيجة عمى اىسال االدارة الجػانب االبجاعية والكذف عشيا واحتزانيا وتصػيخىا واال
( التي مفادىا )تعسل ادارة الكمية عمى دعع وتذجيع جسيع السشتدبيغ في وحجة 26حققت الفقخة )  -10

( 1.59الشذاط الخياضي عمى شخح ارائيع وافكارىع ومقتخحاتيع وتبشييا( وسصًا حدابيًا مشخفزًا بمغ )
تعتسج مشيج االدارة باالىجاف  (، وتذيخ الشتيجة عمى ان االدارة ال3وىػ دون الػسط الفخضي البالغ )

 وال تشاقر السخؤوسيغ واشخاف العالقة عمى وضع االىجاف مغ اجل تحكيقيا.
 

 
 
 

( التكخارات وندبيا الػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ لفقخات الستغيخاالستجمبي )االداء 5ججول )
 الستسيد( 

الػسط  الفقخات
الحدا
 بي

االنحخا
ف 

 السعيارؼ 
الكمية القجرة والقابمية عمى تحقيق رغبات السدتفيجيغ مغ خالل ال تستمظ  16

 1.08 3.61 االداء الحالي لمشذاط الخياضي
يعج رضى العامميغ والسشتدبيغ واعزاء الػحجة الشذاط الخياضي مبجءًا  17

 1.04 1.98 أساسيًا لشجاح بخامج تحديغ الجػدة في وحجة الخياضة الجامعية
بخمق السشاخ السالئع لجعع وتذجيع اإلبجاع والتفػق في تيتع إدارة الكمية  18

 0.92 2.4 نذاط وحجة الخياضة الجامعية
 1.06 2.11تعتسج ادارة الكمية نطامًا عاداًل لسكافئة الستسيديغ في وحجة الشذاط  19
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 الخياضي
ليذ لجيشا القجرة عمى السخاقبة بانتطام لجيػد األنذصة الخياضية لمفخق  20

 1.09 3.69 في الكميات االخخػ الخياضية 
نقػم بجسع البيانات عغ مشافديشا مغ الفخق الخياضية في الكميات السشاضخة  21

 0.84 2.01 بذكل مشتطع لسداعجتشا في تػجيو خصصشا
ندتجيب سخيعًا إلجخاءات السشافديغ مغ خالل تييئة الفخق القػية السجربة  22

 0.63 1.87 بخد فعل مشاسب
إدارة الكمية عمى مشح مكافآت لسدتػيات االداء الستسيدة التي يحققيا تعسل  23

 1.0 2.16 السجربيغ وأساتحة الشذاط الخياضي والالعبيغ
تعامل ادارة الكمية السػضفيغ والسشتدبيغ وأعزاء شعبة الشذاط الياضي   24

 1.2 2.32 كسػرد ثسيغ
الجامعية عمى التفكيخ تذجع ادارة الكمية مالك ومشتدبي شعبة الخياضة  25

 0.86 1.85 االبجاعي
تعسل ادارة الكمية عمى دعع وتذجيع جسيع السشتدبيغ في وحجة الشذاط  26

 1.1 1.59 الخياضي عمى شخح ارائيع وافكارىع ومقتخحاتيع وتبشييا
 0.73 2.33 إجسالي االداء الستسيد

 
 

 ثانيًا : اختبار فخضية البحث
وضعت فخضية تتعمق بالستغيخ التفديخؼ والستغيخ السدتجيب والتي مفادىا )تختبط ادارة الجػدة        

الذاممة بأبعادىا معشػيا وايجابيا مع االداء الستسيد في شعبة الشذاط الخياضي لمكميات االىمية (، وبعج 
سبحػثة، جخػ تحميل البيانات حرج الشتائج االحرائية التي ولجتيا االستبانة السػزعة عمى العيشة ال

 السدتخمرة.
( الى عالقات االرتباط التي افتخضتيا فخضية االرتباط الخئيدة االولى التي 6يػضح والججول )      

مفادىا )يػجج ارتباط معشػؼ بيغ ادارة الجػدة الذاممة وما بيغ االداء الستسيد في شعبة الشذاط الخياضي 
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ججول السحكػر الى عجم وجػد عالقة ارتباط معشػية بيغ ادارة الجػدة الذاممة لمكميات االىمية( ، إذ يؤكج ال
( 0.25( السحدػبة )t(، وقج بمغت قيسة )0.03وبيغ االداء الستسيد، وقج بمغت قيسة معامل االرتباط )

(. وبيحه الشتيجة يسكغ التأكج مغ 0.01( بسدتػػ داللة )2.3وىي أصغخ مغ قيسيا الججولية والبالغة )
جم تحقق فخضية االرتباط الخئيدة التي نريا )يػجج ارتباط معشػؼ بيغ ادارة الجػدة الذاممة وما بيغ ع

االداء الستسيد في شعبة الشذاط الخياضي لمكميات االىمية(، اما بخرػص الفخضيات الفخعية التي مفادىا 
ركة العامميغ، التحديغ السدتسخ( ، )يختبط االداء الستسيد معشػيا وايجابيا مع كل مغ الكيادة االدارية، مذا

 فقج ضيخ االتي :

 االداء الستسيدوبيغ  ادارة الجػدة الذاممة( بيغ t( معامالت االرتباط وقيع  )6ججول )

ادارة الجػدة  التحديغ السدتسخ مذاركة العامميغ الكيادة االدارية 
 الذاممة

 X1 X2 X3 X 
 r sig t r sig t r sig t r sig t 
Y  االداء

 الستسيد
0.
02 

0.
84 

0.
11 

0.
15 

0.
23 

1.
27 

0.1
0 

0.
39 

0.2
1 

0.
03 

0.
79 

0.
25 

** عالقة االرتباط بسدتػػ 
 2.3=   0.01معشػية 

* عالقة االرتباط بسدتػػ  
 1.6=  0.05معشػية 

 

n =47 

 
اضيخت الشتائج الى عجم حجوث عالقة ارتباط بيغ االداء الستسيد وبيغ كل مغ )الكيادة االدارية،       

( عمى 0.10 ،1.27 ،0.17  مذاركة العامميغ، التحديغ السدتسخ( وقج بمغت قيع معامل االرتباط )
عمى التػالي،  (0.21 ،1.27 ،0.11( السحدػبة )t(، وقج بمغت قيسة )6التػالي كسا مػضح بالججول )

 (. 0.95(، وبحجود ثقة )0.05( بسدتػػ داللة )1.6وىي اصغخ مغ قيستيا الججولية والبالغة )
وبشاءا عمى سبق ذكخه يسكغ التػصل الى رفس الفخضيات الفخعية التي وضعتيا الجراسة الحالية     

الكيادة االدارية، مذاركة العامميغ، والتي مفادىا )يختبط االداء الستسيد معشػيا وايجابيا مع كل مغ 
 ( التحديغ السدتسخ
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الجيل واالىسال الكامل مغ قبل ادارات الكميات  ان الشتائج التي اضيختيا الجراسة الحالية تؤكج عمى      
االىمية  العخاقية بالجػدة الذاممة، وىحه مؤشخ عمى وجػد حمقة مفقػدة بيغ العسل الخياضي وبيغ تقشيات 
االدارة الحجيثة وىشجستيا، وان وجػد االدارت في الكميات االىمية  ما ىي اال قخارات ارتجالية الصحاب 

شاية في عمع االدارة، وىحا ما تع تأكيجه مغ خالل عجم وجػد ارتباط معشػؼ بيغ الكيادة القخار دون دراية وع
االدارية واالداء الستسيد ومذاركة العامميغ والتحديغ السدتسخ في وحجة الخياضة الجامعية في الكميات 

ديد اداء ىحه االىمية بسا يتعمق بالتصػر العمسي االدارؼ السجروس ومحاولة االستفادة مشو مغ اجل تع
 الكميات االىمية  وتسيدىا.

 

 االستشتاجات والتػصيات

 اواًل : االستشتاجات

عجم الػعي بإدارة الجػدة الذاممة وتصبيقيا في شعبة الشذاط الخياضي لجػ متخحؼ القخار في  -1
 الكميات االىمية  العخاقية

 عجم االىتسام وااليسان بتقشيات االدارة الحجيثة . -2
عمى الكميات االىمية  بأشخاف العالقة واصحاب السرالح والدبػن الجاخمي  لع ييتع القائسيغ -3

 والخارجي مع أنذصة الشذاط الخياضي.
ال تػجج تحديشات مدتسخة في الجانب االدارؼ والخجمي مغ قبل ادارات الكميات االىمية فيسا  -4

 يتعمق بذعبة الشذاط الخياضي .
في تصػيخ الفخق الخياضية والسشذاة في ضعف في مشطػمة الحػافد لمسػضفيغ والعامميغ  -5

 السدتػيات الجنيا.
 ال تػجج خصط لمػقاية مغ االخصاء وتفادييا. -6
جيل االدارة عمى ادراك رغبات اصحاب السرالح الستعجديغ مغ زبائغ ومجربيغ وجسيػر  -7

 وادارييغ.
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االفكار السبجعة ال تػجج بخامج الكتذاف السػاىب واحتزانيا وتييئة السشاخ السالئع لالبجاع وشخح  -8
 وايجاد الدبل الكفيمة لتبشييا.

ال تػجج ثقافة ادارة الجػدة الذاممة بسا فييا مغ التحديغ السدتسخ ومذاركة العامميغ وقيادة ادارة  -9
ناجحة، لحا وجج ىشاك ضعف في اداء الكميات االىمية  وابتعادىا عغ اداء مدتػػ الكميات 

 الجولي.االىمية  في الػشغ العخبي واالقميسي و 
 

 ثانيًا : التػصيات
ضخورة نذخ ثقافة ادارة الجػدة الذاممة في كافة اقدام ووحجات الكميات االىمية  ال سيسا في شعبة  -1

 الشذاط الخياضي مغ قبل مختريغ وباالستعانة بخبخاء ادارييغ ذوؼ مؤىالت عمسية.
داخمي وخارجي، والعشاية االىتسام بجسيع اصحاب السرالح واصحاب العالقة الستعجديغ مغ زبػن  -2

 بتػجياتيع وارائيع ورغباتيع بخرػص األنذصة الخياضية.
وضع خصط ستخاتيجية عمسية مغ اجل التحديغ السدتسخ لالنذصة الخياضية التي تقجميا الكمية  -3

 لمصمبة ولمفخق الخياضية والى اصحاب العالقة.
وتخسيخ ونذخ  وعي فمدفة ادارة  وضع االسذ الكفيمة وتدخيخ كل الصاقات الستاحة مغ اجل تشفيح -4

 الجػدة الذاممة مغ اجل تعديد االداء الستسيد لمفخق الخياضية السذاركة في السشافدات السحمية.
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 السخاجع السدتخجمة 
(،" تكشمػجيا السعمػمات كاداة قػية في خجمة مدعى الجػدة الذاممة"، 2006بػقمقػل، اليادؼ،) 1

السؤتسخ العمسي الثاني ، الجػدة الذاممة في ضل ادارة السعخفة وتكشػلػجية السعمػمات، جامعة 
 االردن،  -العمػم التصبيكية الخاصة، عسان

عاد ادارة الجػدة الذاممة في السرارف: دراسة (، اب2013البيخقجار، حديغ نػر الجيغ عدت، ) 2
تصبيكية عمى عيشة مغ السرارف الحكػمية في محافطة كخكػك، مجمة جامعة كخكػك لمعمػم 

 ، 1، العجد 3االدارية واالقترادية، السجمج 
( ، مدتمدمات ادارة الجػدة الذاممة 2009حاوؼ، ايسان عدكخ و حدغ، عالء الجيغ حديغ، ) 3

تحديغ العسميات السرخفية دراسة تصبيكية في مرخف الخافجيغ : برخة بفخوعو وعالقتيا ب
 ، 5، العجد 22الثالثة، مجمة التقشي، السجمج 

تسيد بال حجود " ،  -(،" إلدارة الستسيدة لمسػارد البذخية 2009حدغ ، عبج العديد عمي،)  4
 السكتبة العرخية لمشذخ والتػزيع ، السشرػرة ، مرخ .

(،" كمف الجػدة افكار ججيجة لسفيػم قجيع، السؤتسخ العمسي 2006بذخػ عبج الػىاب،)حدغ،  5
الثاني ، الجػدة الذاممة في ضل ادارة السعخفة وتكشػلػجية السعمػمات، جامعة العمػم التصبيكية 

 االردن. -الخاصة، عسان
العمسية لمشذخ والتػزيع ( ، " ثقافة السشطسة " ، دار اليازورؼ  2009الخفاجي ، نعسة عباس ، )  6

 ، عسان ، األردن .
(،"اثخ ادارة السعخفة 2012خميل، اريج سعيج، وحخز، اثيخ ىاني وعبج المصيف، اصيل صباح، ) 7

في تحقيق مبادغ الجػدة الذاممة وزيادة السيدة التشافدية : دراسة تصبيكية في شخكة بغجاد 
 خفةلمسذخوبات الغازية، مجمة جامعة بابل لمعمػم الر

الخشاق، نبيل دمحم عبج الحديغ والخبيعي، جبار جاسع، اىسية قياس تكاليف الجػدة واالفراح  8
 .2005، 4، العجد18عشيا في القػائع السالية، مجمة التقشي، ىيئة التعميع التقشي، السجمج 

مشطسات ( ، " التسيد في األداء ماىيتُو وكيف يسكغ تحكيقُو في  2009الخشيج ، صالح ، )  9
 ، األمارات . 29، مج  116األعسال " ، مجمة آفاق اقترادية ، ع 

1
0 

( ، " نحػ بشاء إشارًا مشيجيًا لإلبجاع وتسيد اإلعسال في  2004الخشيج ، صالح بغ سميسان ، ) 
اإلبجاع والتججيج ، دور السجيخ –السشطسات العخبية " ، السؤتسخ العخبي الدشػؼ الخامذ في اإلدارة 
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 ي في اإلبجاع والتججيج ، شخم الذيخ ، مرخ .العخب
1
1 

(، إمكانية تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في 2010الصػيل، اكخم احسج، والعبيجؼ، دمحم ثائخ، )
السشطسات الرحية دراسة استصالعية آلراء السجراء في مدتذفى ابغ األثيخ التعميسي في 

 253-231، ص 100 ، العجد32السػصل، مجمة تشسية الخافجيغ، السجمج 
1
2 

(، امكانية تصبيق مبادغ ادارة الجػدة الذاممة 2008عبػد، رشا عباس و حديغ، سحخ عباس، )
، 22، العجد 4في جامعة كخبالء: دراسة تصبيكية، السجمة العخاقية لمعمػم االدارية، السجمج 

 .275-256ص
1
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1
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1
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1
7 

(،" رأس السال البذخؼ وتعديد ثقافة  األداء الستسيد 2012السذيجاني، آمشة عبج الكخيع ميجؼ،)
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1
8 
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1
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