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المستخلص
جاء البحا لبياءن دور إدارة عالقااءا الجوراور فا تعزياز وبااءدإ إدارة الجاودة الااءو ف فا
 إذ باءا واحادام وان ها القطءعاءا الناعءعيف التا تعازز وان الوضاال اصقتناءد، القطءع الريءض
 إذ ت ّ اختيءر كرة،  وجرى البح ع ى عيعف ون واجع عءد ربيل الريءض لكرة القد.القءئ ل ب د
 وكااذلل لااا واااجعين واان،القااد كوعااا عاااءطء م اااعبيء م يحاااى بءهتوااء ح بيااف بااكءن وحءفاااف ربياال
 كوء إن هعءل وقووءا رئيباف تباتعد ع يراء هاذا الريءضاف فا الوديعاف و ال،وحءفاءا عراقيف خرى
. ووعبكراا التدريب، والودربون، والالعبون، والتجريزاا،الوالعب
وابتخد البءح وجووعف ون األبءليب اإلحنءئيف فا تح يال البيءعاءا اعتواءدام ع اى وقياء
.ليكرا الخوءب ف تنوي ابتوءرة اصبتبءعف
،وقد البح وجووعف ون اصبتعتءجءا والوقترحءا الت جاء ا وعباجوف واال عتاءئا التح يال
، هعءلل عالقف ارتبءط قوياف باين إدارة عالقاءا الجوراور ووباءدإ إدارة الجاودة الااءو ف:وكءن هورء
 ضرورة اصهتوء بوفرو إدارة العالقءا وحو ا ع ى وحول الجاد:كوء قد البح وقترحء م وروء م وفءدا
ف األعديف الريءضيف وصبيوء ت ل التا تباعى إلاى تحقياا التفاوا التعءفبا والوناول إلاى الوراتاب
.الع يء

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة، إدارة عالقات الجمهور:الكلمات المفتاحية
Abstract

The study attempts to show the role of the public Relations Managing in enhancing
principles of Total Quality Management in the sports sector, as it has become one of the
most important industrial sectors promotes the country's existing economic status . The
study was conducted on a sample of Athletics of the Erbil football sports club. Football
was chosen because of being popular activity that receives interest from majority
population of the governorate of Erbil, as well as fans from other Iraqi governorates
besides. There is a appropriate base for this type of sports in the city, such as stadiums,
equipments, players, trainers, and training camps.
The researcher used a set of statistical methods in the analysis of data depending on the
Likert scale of five degrees in the design of the questionnaire form.
The study was presented a set of conclusions and proposals that came in line with the
results of the analysis, and the most important was: a significant correlation as found
between public relationship management and TQM principles. The study also presented an
important proposal stating the following: the necessity to pay attention with the concept of
relationship management and taking the subject seriously in sports clubs, particularly those
which seek to achieve competitive excellence and access to the higher levels .
key words: Management of Public Relations, Total Quality Management
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منهجية البحث
مشكلة البحث
تعددا الوواضيال الت تطرقا إلى كل ون إدارة العالقءا وإدارة وبءدإ الجودة
الاءو ف ،وبءتا هذا الف بفف تراود ح ب الوعاوءا اإلعتءجيف والخدويف ،ووء األعديف
الريءضيف إص واحدة ون هذا الوعاوءا الت يفترض وعرء إدرال ت ل الف بفف وتحقيقرء لك
تعطيرء فرنف البقء والعوو .لذا فواك ف البح تكون ف اإلجءبف عن التبءؤصا اآلتيف:
 .1هل لرضء الجورور دور ف تعزيز وبءدإ إدارة الجودة الاءو ف لألعاطف الريءضيف؟
 .2هل لوص الجورور دور ف تعزيز وبءدإ إدارة الجودة الاءو ف لألعاطف الريءضيف؟
 .3هل لقيوف الجورور دور ف تعزيز وبءدإ إدارة الجودة الاءو ف لألعاطف الريءضيف؟
أهمية البحث
تكواان األهويااف ف ا وحااورين بءباايين :األول بيااءن الاادور الااذ يؤديااا الجورااور ف ا
تعزيااز جااودة األعاااطف والفعءليااءا الريءضاايف التاا يقاادورء العااءد  ،وفاا ناايءحف الخطااط
اإلبتراتيجيف ل جودة ع ى وبتوى العءد ككل ون خاالل األخاذ باءرا الجوراور ووقترحاءتر
وحو رء ع ى وحول الجد ععد الااروع فا تطاوير الباراوا التدريبياف الريءضايف ،واصااترال
فااا الوحءفااال الريءضااايف الوح ياااف والدولياااف ،وال اااءع فااا كيفياااف احتفاااءا العاااءد الريءضااا
بااءلجورور واان خااالل درابااف كاال واان ءالرضااء والااوص والقيوااف) ،والتعاارع ع ااى العواواال
الب وكيف ل جورور ون خالل ااتراكر ف نيءحف خطط الجودة الت يبغ العاءد الوناول
إليرء.
هدف البحث
يبعى البح إلى تب يط الضو ع ى اآلت :
 .1رضااء الجورااور عاان العاااءد  ،وكيفيااف اصحتفااءا بااا ودورا فااا تعزيااز جااودة الباااراوا
واألعاااطف والفعءليااءا الريءضاايف الت ا باادورهء تااععك ف ا تعزيااز وبااءدإ إدارة الجااودة
الاءو ف.
 .2وص الجورور ل عءد  ،لوء لا ون وكءعاف ورواف فا تعزياز عااطف العاءد الريءضايف وفقاء م
لف بفف إدارة الجودة الاءو ف.
 .3قيوف الجورور ،إذ إن العءد الريءض الذ يعط قيوف وععويف لجورورا الريءضا صباد
و ن يارد حضورام فءعالم واعر فا األوباءط الريءضايف التا وان اا عرء ن تعازز وع اى
عحاو و حاوا وان وكءعاف العاءد وحناولا بءلتاءل ع اى الوراكاز الوتقدواف وح ياء م ودولياء،
كااون إن الجورااور يعااد حااءفزام ودافعااء م لالعباا العااءد والريئااف اإلداريااف ل عااءد ل تقااد
وبخطى بريعف عحو الوراكز األولى ،وكذلل الادع الواءد والوععاو الاذ يااترل فياا
الجورور ون خالل وء يعرع بءلعضويف واصعتبءب ل عءد .
فرضيات البحث
ت ّ نيءحف فرضيف رئيبف وفءدهء :ص توجد هعءلل عالقف ارتباءط قوياف ووععوياف باين إدارة
عالقاءا الجورااور الااذ تو اال بااج ءرضاء الجورااور ،ووصئااا ،وقيوتااا) ،ووبااءدإ إدارة الجااودة
الاءو ف الوتو ف بج ءوبد التركيز ع ى الجورور ،ووبد التركيز ع ى العو ياف ،ووباد التحباين
الوبتور) إذ إن لكل بعد ون بعءد إدارة عالقءا الجوراور ص يارتبط ارتبءطاء م وععوياء م ذا دصلاف
إحنءئيف وال كل بعد ون بعءد إدارة الجودة الاءو ف ،وكوء ووضح ف عووذج البح اآلت :
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أنموذج البحث
مبادئ إدارة الجودة الشاملة
إدارة عالقات الجمهور

التركيز على الجمهور
رضا الجمهور
التركيز على العملية
والء الجمهور

التحسين المستمر

قيمة الجمهور
المصدر :ون إعداد البءح

أسلوب جمع البيانات
ت ّ جوال البيءعءا ال ءعويف ون الوراجال والكتب والدوريءا ذاا العالقف ف وكتبءا ك يف
التربيف الريءضيف وك يف اإلدارة واصقتنءد ف جءوعف الوونل ،فضالم عن عادد وان البحاو
الوعاورة ع ى ابكف اإلعترعاا ،واء فيواء يتع اا بءلجءعاب التطبيقا فقاد تا ّ اصباتعءعف بتناوي
اباتوءرة اصباتبءعف التا تحاو ع اى تبااءؤصا وتعوعاف تخا بعااد البحا ءإدارة عالقااءا
الجورور ،ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف) ،وت ّ توزيعراء ع اى عيعاف البحا  ،وتا ّ تح يال 151
وعرء بعد ابتبعءد حير الكءو ف وعرء ،وقد ابتخدوا الوبءئل واألباءليب اإلحناءئيف اآلتياف فا
تح يل البيءعءا وابتخراج العتءئا وكءآلت :
 .1وعءول اصرتبءط الببيط.
 .2الوبط الحبءب .
 .3اصعحراع الوعيءر .
 .4اختبءر .t
 .5التكراراا وعببرء الوئويف.
مجتمع البحث وعينته
ت اختياءر وجتواال البحا والوو ال بوااجع عاءد ربيال الريءضا لكارة القاد  ،إذ تا ّ
اختيءر عيعف عاوائيف وعر تو ال باج 165فاردام وان الاذكور واإلعاء وب عواءر وتفءوتاف ،فكاءن
هعءل الواجال الذ يحضر ح بياف وبءرياءا العاءد  ،وهعاءل الاداع الاذ لاا اعتباءب لرابطاف
واااجع العااءد واان خااالل ااااتراكا بعضااويف العااءد  ،فرااو ياادع العااءد وععوياء م ووءدياء م واان
خالل جوال اصاتراكءا الارريف ،والجدول  1دعءا يوضح الوتغيراا الونفيف لعيعف البح .
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الجدول 1
الوتغيراا الونفيف لعيعف البح
الوتغير

التكرار

%

الوسط
الحسابي

الجنس
61
01
ذكر
41
61
عى
العمر
2.13
23.3
35
قل ون  25بعف
44.6
66
 26-30بعف
26.3
41
 31-35بعف
4.6
6
 36بعف ف ك ر
الحالة االجتماعية
1.4
50.6
00
عزب
41.3
62
وتزوج
المصدر :وخرجءا عاء التح يل اإلحنءئ .SPSS VER.10
1.4

*

االنحراف المعياري
1.40
1.0

1.40

حدود البحث
ت ّ البد بءلبح ف ارر يءر ون عء  ، 2112وت اصعترء وعا ف تارين األول
عء  ، 2112وذلل بعد وعءياف جورور عءد ربيل الريءض .
اختبار صدق االستبانة وثباتها.
لغاارض قيااء ناادا اصبااتبيءن و بءتااا ،فإعااا ت ا ّ بإخضااءع اصبااتوءرة إلااى عاادد واان
اصختبءراا قبل وبعد توزيال اصبتوءرة.
أ .االختبارات قبل توزيع االستمارة
 قياس الصدق الظاهريبراادع الت كااد واان قاادرة اصبااتوءرة ع ااى قيااء وتغيااراا البح ا  ،ت ا ّ قيااء الناادا
الاااءهر لالبااتوءرة ،وذلاال بعرضاارء ع ااى وجووعااف واان البااءدة الوحكوااين الوختنااين ف ا
الع ااو اإلداريااف والتبااويقيف ءالو حااا  ،)-2-ل ت كااد واان نااحف الفقااراا ،وواادى وال وترااء
لفرضيءا البح  ،و هدافرء ،وابتطالع آرائر با ن قدرترء ع ى قيء وتغياراا البحا بواء
يضون دقف ،ووضوح فقراترء ون العءحياف الع وياف ،وقاد تا ّ فا ضاو ذلال حاذع و إضاءفف،
وتعديل بعض الفقراا.
 قياس الشموليةتاااا اختبااااءر اااااووليف الفقااااراا واااان خااااالل عرضاااارء ،وطاااارح العديااااد واااان األباااائ ف
واصبتفبءراا ع ى البءدة الوحكوين با ن اووليف بعءد اصبتبءعف وعواو رء ،وتا ّ فا ضاو
ه ذا األبئ ف وإجءبف الوحكوين ع يرء إضاءفف وجووعاف وان الفقاراا كواء حاذع قبا آخار وان
الفقراا.

* بعد جوال البيءعءا ون خالل ابتوءرة ابتبءعف عدّا لرذا الغرض ،ت ّ تح يال  151اباتوءرة وعراء ،واباتبعدا
 15وعرء كوعرء حير كءو ف البيءعءا.
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 قياس ثبات االستمارةلغرض التعرع ع ى ودى نالحيف الوقيء ووال وتا تا ّ اباتخدا وقياء ءكرووباء
لفء) ،واتضاح ن وعءوال لفاء كاءن ء )1.01ع اى الوباتوى اإلجواءل ل وتغياراا ،وتعاد هاذا
العببف عببف جيدة وقءرعف وال لفء الوعيءريف والبءلغف ء.)1.06
ب .االختبارات بعد توزيع االستمارة
 الحياديةتبعى البح وب لف ع ى قدر ون األهويف ،ص وه عد تدخ ا ف إجءبءا فاراد العيعاف
الوبحااو ين ،وإعطااءئر الوقااا والحريااف الكءفيااف ل جءب اف ع ااى وفاارداا اصبااتوءرة واان جاال
تحقياا الووضاوعيف ،والحيءديااف الع وياف ،إذ واعح كاال فارد بابوعء م لغاارض والحااف الفقااراا
واإلجءبف ع يرء بدقف.
 االتساق الداخليلغاارض التحقااا واان ناادا وحتااوى اصبااتبءعف حي ا ت ا ّ اختبااءر اصتبااءا الااداخ بااين
الفقراا الت تو ل بعءد وتغيراا البح  ،إذ تعبر قي اصرتباءط الووجباف عان وادى وناداقيف
تعبياار ت اال الفقااراا لألبعااءد الرئيبااف ،وتو ااا عتااءئا اصتبااءا ف ا الو حااا  -3-وع ااى العحااو
اآلت :
أ .االتساق الداخلي لمتغيرات إدارة عالقات الجمهور
إ ن وعا عالقءا اصرتبءط بين فقراا هذا الوتغير وععويف ووجبف وواء يادل ع اى قاوة
ال بءا لرذا الوتغير ععد وبتوى وععويف .1.15
ب .االتساق الداخلي لمتغيرات مبادئ إدارة الجودة الشاملة
اءرا عتءئا اصتبءا الداخ إلى إن ح ب عالقءا اصرتبءط بين فقراا هذا الوتغير
وععويف ووجبف ،دصلف ع ى قوة ال بءا لوتغير وبءدإ إدارة الجودة الاءو ف وععد وبتوى
وععويف .1.15
المحور األول :إدارة عالقات الجمهور
قبل التطرا إلى إدارة عالقءا الجورور يفترض التعرع ع ى الجوراور الاذ يتعءوال
وال العءد .
أوالً  -مفهوم الجمهور
إن الجورور الريءض بطبيعتا يوكن تقبيوا ع ى قبء ال ف ه :
 .1الجورور الذ يحضر الوبءراة الريءضيف وياجال.
 .2الجورور الذ يحضر الوبءراة الريءضيف وص ياجال.
 .3الجورور الاذ يحضار الوباءراة الريءضايف ويااجال ويعطا عوعاء م وخت فاء م وعكراف خارى
ل و عب ون خالل الااعءراا والرباو والرواوز التا يرباورء ع اى وقءعاد الوادرجءا،
والووبيقى الت يط قرء.
 .4الجورور الاذ يعتوا ل عاءد وان خاالل اعتباءبا لراء ويااجعرء ويادعورء وععوياء م ووءدياء م
).(Mullin, et al., 2007,404
فااءلجورور هااو "مجموعةةة مةةن األفةةراد لهةةم اتجةةا نفسةةي نحةةو العةةب ،أو نةةادي
رياضةةي ،أو هي ةةة رياضةةية معينةةة ينتمةةون إليهةةا وتشةةكل مركةةز اهتمةةام بالنسةةبة لهةةم وقةةد
يكونون أعضاء بهذ األندية ،أو غير أعضاء فيها" ).(Heath, 2001,56-57
لااذا فءصرتقااء بوبااتوى الخاادوءا الوقدوااف ل جورااور ص يكااون بتااوفير الجواعااب الوءديااف
والفعيااف ف ا الوالعااب ،و وبااءئل اصتنااءل واإلعااال فحبااب ،باال واان خااالل ال ادع الوااءد
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والوععااو  ،ووعرفااف بااءليب التعءواال ،وبعااء العالقااءا اإليجءبيااف الرناايعف ،إذ إن العالقااءا
العءوااف اكتباابا هويترااء واان هويااف الجورااور الااذ تتعءواال وعااا ،ألعرااء ود جاادا لخدوااف هااذا
الجورور الذ هو بء وجود العالقءا العءوف ).(Mullin et al., 2000,432
والجورااور بطبيعتااا يكااون وعحااءزام لفريااا ريءض ا وااء دون اآلخاار ءالخن ا ) ،فرعااءل
الرءد وهعءل الوتعنب ،والتعنب الريءض ور خطير ،إذ ينل ف وراحل الاذروة فا
الوبااءبقءا والبطااوصا الريءضاايف إلااى الااات والعاارال بءأليااءد تناال إلااى القتاال الوتعوااد
والجعون والنرع ،وك يرام وء يالحا هذا لدى الجورور الذ يحضر الحد الريءضا الاذ
لااا وقا يال وويااز كوااء فا عرءئيااءا البطااوصا والوبااءبقءا الريءضاايف (Awan and Shahzad,
).2006,56
وقااد لزوااا الوعاوااءا الريءضاايف و اال اصتحااءد الاادول لكاارة القااد ءالفيفااء) الجوااءهير
الريءضيف بقواعين نءروف ون جل الحفءا ع ى القاي واألعاراع الوتبعاف فا الب اد الاذ تقاء
ع ااى رضااا البطااوصا والوبااءبقءا ،وفاارض الغراوااءا وتطبيااا القااواعين الوعنونااف ف ا
الدبتور الريءض والعول برء ،وعد اإلخالل برء ).(Bradish and Cronin, 2009,78
وهااذا يوكاان واااءهدتا فاا الاادول الوتقدوااف و اال بريطءعيااء و وريكااء و لوءعيااء واباابءعيء
وحيرهء ون الدول الت ون اا عرء ن تحاءفا ع اى ترا راء وقيوراء و قءفتراء وان خاالل تااريال
قواعين ت ز الجورور الريءض ب ن يكون هءدئء م وخ قيء م عء وتءبعف الحد الريءض .
كوء إن التعناب الريءضا يقاود إلاى التنارع با وور جءعبياف خاءرج عان إرادة الفارد
الوتفاارج ،وهااذا وااء يااؤد ف ا ك ياار واان الحااءصا إلااى توقااع العاااءط القااءئ وعرق ااف وباايرة
البطولف و الوبءبقف ).(Pons, et al., 2008,35
ثانيا ً – إدارة عالقات الجمهور
إن الفكاااارة األبءباااايف إلدارة عالقااااءا الجورااااور Fans Relations Management
ووختناارهء بءل غااف اإلعك يزيااف ) (FRMوعب قااف واان إدارة عالقااءا الزبااون (Customer
) Relations Managementووختنرهء ) (CRMالاذ يا ت وان اهتواء التباويا الحادي و
الوعءناار ب اءلزبون ،واعتبااءرا حااد األركااءن األبءباايف ل وعاوااف ف ا تحقيااا العجااءح والعوااو
والبقااء ععااد وااد جبااور وعالقااءا وترابطااف وااال الزبااءئن .إذ يوكاان تعريااع إدارة عالقااءا
الجورور ع ى إعرء "إستراتيجية شاملة وعمليةات متكاملةة ومترابطةة بةين النةادي الرياضةي
والمستفيدين بوجه عام ،والجمهةور علةى وجةه خةاص ،تقةوم علةى أسةاس التعةاون وتبةادل
اآلراء والمقترحةةات والتحةةاور والتشةةاور والثقةةة المتبادلةةة بيةةنهم مةةن أجةةل االحتفةةاظ بهةةم،
وكسب وال هم ،وتحقيق قيمة لهم" ).(Davies, 2002,87
وعرفا يضء م ب عرء "القدرة على الحوار المستمر مع الجمهور باستخدام تشكيلة من
الوسةا ل المختلفةة التةي تعمةل علةى البقةاء باتصةال دا ةم معهةم" (Doherty and Murray,
).2007,68
فرااذا يععاا إعرااء تقااو ع ااى بااء فااتح قعااءة حااوار وبءااارة بااين العااءد الريءضااا
والجورااور واان خااالل تريئااف وإعااداد التنااءوي والبااراوا الالزوااف واان العااءد عحااو تطبيااا
وضءويعرء وبوء يبوح ف الخوض ف تبويا وفتوح وتعادد عقاءط اصتناءل ،وذ عالقاف واال
الجورور بردع زيءدة العوائد وتحبيعرء.
ووء يزال ودرا الوعاوءا الريءضيف ووعرء األعدياف الريءضايف فا حاوار وعقاء ع اى
كيفيااف التحااوّ ل وباااكل جااذر وعو ا إلااى واادخل و ف باافف إدارة العالقااف وااال الجورااور بوااء
يحقا األهداع الواتركف ).(Chan, 2005,32
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كوء وتبذل األعديف الريءضيف الجرود الح ي ف صباتبدال وفراو التباويا التق ياد بوفراو
تبويق جديد ذ بعءد وايفيف تاول العءد الريءضا ك اا ،والتركياز ص يكاون ع اى الوعاتا
الريءض ون عاطف وفعءليءا وتدريبءا ووع وواءا فحباب ،وإعواء ع اى الجوراور بءلدرجاف
األولااى ،وذلاال ضااون ابااتراتيجيءا التوجااا عحااو الجورااور )(Fans Orientation Strategy
).(Greenberg, 2002,322
ثالثا ً – أهداف إدارة عالقات الجمهور
هعءلل وجووعف ون األهداع الت يبعى إلى تحقيقرء عاءد ريءضا وان خاالل إدارة
عالقءا الجورور وتكون هذا األهداع بءآلت :
 .1التعةةرف علةةى مفهةةوم الرضةةا :ععااد هااذا العقطااف يفت ارض التفريااا بااين رضااء الجورااور
والرضء الوايف  ،إذ إن األول يتع ا بءلجورور الخءرج وء الرضء الوايف ف ا عالقاف
و يقف بءلجورور الداخ  ،وه األفراد العءو ون فا الوعاواف الريءضايف ،وهعءلال طرائاا
وتعاددة يوكاان ابااتخداورء لرااذا العااوع فا تحقياا الرضااء الااوايف لألفااراد العااءو ين .وتا ّ
تعريااع الرضااء ب عااا "درجةةة إدراا الجمهةةور لمةةدي فاعليةةة النةةادي فةةي تقةةديم األنشةةطة
والفعاليات التي تلبي حاجاته ورغباته" ).(Gillis, 2005,145-147
وعاارع يضاء م ب عااا "ذلةةا الشةةعور الةةذي يةةوحي للجمهةةور الفةةر والسةةرور أو عدمةةه
والذي ينتج عند مقارنة أداء النشاط المالحظ مع توقعات الجمهور" ء)Kotler, 2003,40
بذلل فءلرضء يعك الدالف ع اى األدا الوادرل والوتوقاال ،ففا حءلاف عجاز األدا عان
التوقعءا فإن الجورور يكون ف حءلف عد البرور و اصباتيء  ،ويتارل التعءوال واال العاءد
ف الوبتقبل ،وف حءلف ن يكون األدا وطءبقء م ل توقعءا فإعا بيااعر بءلراحاف والرضاء .واء
ف حءلف تجءوز األدا ع ى وء هو وتوقال و يتخطى التوقعءا ف هاذا الحءلاف يارتبط ارتبءطاء م
و يق اء م بءلعااءد  ،وعااد التفكياار بءصعتقااءل وبااتقبالم أل عااءد آخاار (Kotler and Armstrong,
).2008,36
أما مراحل إيجاد رضا الجمهةور  Fans Satisfaction Creation Stagesفيتكاون وان
ال خطواا رئيبف هورء.(Berry and Parasuraman, 1991, 265-266) :
 .فهةةم حاجةةات الجمهةةور :إذ يفتاارض واان الوبااوّ قين لألعاااطف الريءضاايف ن يكوعااوا ع ااى
اتنءل دائ بءلجورور بوا الحءليين واعر و الوحتو اين ليتباعى لرا وعرفاف العواوال التا
تحدد الب ول الاارائ لراؤص الجوراور ،إذ يعاد فرا الجوراور واإللواء بحءجءتاا ورحبءتاا
ون ك ر األوور هويف ل عءد والوبوّ قين.
ب .التغذيةةة العكسةةةية للجمهةةةور :تتو ااال هاااذا الخطاااوة باااءلطرائا واألباااءليب التااا يباااتخدورء
الوباااوّ قون لتعقاااب آرا الجوراااور عااان العاااءد الاااذ يعتواااون لاااا ،ولوعرفاااف وااادى ت بيتاااا
لتوقعءتر  ،ويوكن ل عءد القيء بذلل ون خالل طريا اصبتجءبف .Reactive
ا .القيةةاس المسةةتمر :الخطااوة األخياارة لتحقيااا الرضااء تتو اال بقيااء العااءد الريءض ا بإعاااء
لقيااء رضااء الجورااور كعاااء ء"Fans Satisfaction Matrices" )FSM
برعااءوا خااء
ال اذ يقااد إجاارا م لتتبااال رضااء الجورااور طااوال الوقااا ب ادصم واان وعرفااف واادى تحبااين دا
العءد ف وقا وعين.
أمةةا عةةن كيفيةةة تحقيةةق رضةةا الجمهةةور فرعءلاال عقااءط يوكاان واان خاللرااء تحقيااا ذلاال
و هورء ):(Berry, 1995,96
 ارال الجورور ف وعءقااف خطاط الجاودة وطرائاا تطويرهاء وتخناي وكءفا ة وجزيافلكل وقترح ون وقترحءتر الت تحقا عتءئا إيجءبيف ل عءد .
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 دعوة الجورور لزيءرة وقر العءد وإطالعر ع ى عااطتا وفعءليءتاا ،والط اب واعر تقاديوقترحءتر لتطويرهء.
 تقااادي هااادايء روزياااف ل جوراااور فااا الوعءبااابءا والوباااءبقءا الريءضااايف ،وبطءقاااءا ترعئااافبعبءراا تع ع ى األقدا والتقدير.
 زياااءرة الجوراااور الوااااجال والواااؤازر باااين الحاااين واآلخااار لالباااتوءع وياااداعيء م آلرائراااووقترحءتر .
 وتءبعف الجورور الذ ياءهد فقط عااطف العاءد ولا ي جا لعو ياف اارا التاذاكر ولاو لوارةواحدة لحضور الحد الريءض عن قرب ول وقوع ع ى الببب ون عد الارا .
 إاعءر الجورور ب هويتر ون خالل اعتوءد العءو ين بوجءل التبويا والتارويا ل عالعاءا،إذ يت نيءحف جول وعبءراا ذاا تركيز واضح ع ى هويف الجورور.
وفيوء يتع ا برضةا الجمهةور ودور فةي تعزيةز الجةودة ،فقاد جاء اصهتواء ع اى عحاو
و حوا ف وبءط جويال األعديف الريءضايف ووان دون ابات عء  ،وإن ح اب ت ال األعدياف باد ا
بتبعااا خططراااء اإلباااتراتيجيف ع اااى واباااا وتعاااددة وعراااء رضاااء الجوراااور كاااون األعااااطف
والفعءليااءا الريءضاايف الت ا ياات تقااديورء يفتاارض ن ت قااى رواج اء م وقبااوصم لاادى وخت ااع فئااءا
الجوءهير الريءضيف ،ويفترض تحقيا رضءه عن هذا األعااطف ،ععدئاذ يفتارض وان العاءد
ن يحواال رحبااف الجورااور وحءجتااا ورضااءا ع ااى وحواال الجااد ضااون الخطااط اإلبااتراتيجيف
).(Dawes, 2009,137
 .2التعرف على والء الجمهور :يعد وص الجورور الركن األبءب لعجءح عاءد ريءضا ،
والتكءواال وااال بقي اف الععءناار األخاارى ،إذ تعااد عو يااف اصحتفااءا بااءلجورور واان القضااءيء
الوروف جدام بببب التغيراا الخءنف ببيكولوجيف الجوراور وبا وكيءتا .ويباتخد الاوص
ل اءرة إلاى تفضايل الجوراور لحضاور ،و واؤازرة عااطف العاءد دون باواا ،و ح اب
األعديف الريءضيف تحءول تعاي الاوص لادى جورورهاء بءباتخدا باءليب وتعوعاف وإيجاءد
عوع ون الواءركف بيعرء وبين الجورور.
وبذلل يوكن عرض مكونات والء الجمهور ،فون الوعروع ن وص الجوراور يتارج
إلى الربحيف ،فرعءل وكوعءا بءبيف تؤد إلى ت ل الربحيف وون هذا الوكوعءا اآلت :
 .تكاليف الحصول علةى الجمهةور :إذ يتحوال العاءد الريءضا تكاءليع وتعوعاف وان جال
الحناااول ع اااى جوراااور جدياااد .إذ ياااؤد تبعااا الجوراااور ألعااااطف العاااءد الحءلياااف و
الوبتحد ف إلاى تحقياا عوائاد ل عاءد ع اى عحاو و حاوا ،وهاذا الحءلاف تعبار عان الرضاء
التء ل جورور.
ب .الدرجات العليا :وتتو ل بزيءدة العوائاد العءتجاف وان زياءدة الفعءلياءا واألعااطف الريءضايف
الت يقدورء العءد الحءليف والوباتحد ف عان طرياا تونايءا ووقترحاءا الجوراور ذو
التجربف والخبرة.
ا .ال ةدرجات الةةدنيا :يااعخفض العءئااد ألباابءب عدياادة وعرااء :التحااوصا ف ا اصباات وءر ،وق ااف
الداعوين ل عءد الريءض  ،وتكءليع تذكرة الوبءريءا ،وق ف اإلقباءل لألحادا الريءضايف،
إذ يعد العءئد وؤارام هءوء م لعيف الجورور ف زيءدة و اعخفءض ابت وءر العءد الذ يؤد
بدورا إلى زيءدة عوائدهء.
وون الواضح ب ن هعءلل عالقف طرديف بين الوص والرضء ،بوععاى آخار ك واء كاءن
الوص عءليء م لعالوف وعيعف هذا دليل ع ى الرضء التء لدى الزبون عان العاءد ووا الم ب عااطتا
وفعءليءتا ).(Oliver, 2002, 35
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أما والء الجمهور ودور في تعزيةز الجةودة ،فراو تكارار الحضاور الجواءهير لادى
الجورور الواجال والداع ل عاءط الريءض  ،إذ هعءل عالقف و يقاف باين الاوص وإدارة الجاودة
الاءو ف ،فءلترابط وعطق وعو يءت بين الوص والجودة ،كاون الجوراور دائواء م يفضال العاءد
الااذ يتويااز بجااودة األدا العءليااف ،ورعءيتااا الكبياارة بااءلوحترفين و ان الالعبااين والواادربين،
فتااوافر بعااءد الجااودة فا العااءد دون حياارا تكاارر واان عو يااف الحضااور الجوااءهير وااارا
التااذاكر وتاااجيال العااءد ع ااى عحااو كبياار ،وواان ا ّ بعااء قااف وتبءدلااف بااين العااءد والجورااور
).(Shilbury, et al., 2009,144
 .3قيمة الجمهور :نبح توجا التبويا الياو عحاو بعاء عالقاف تارابط واعباجء باين العاءد
الريءض والجورور ليتبعى ل عءد تحقيا قيوف إيجءبيف ل جورور.
ون هعء فرعءل عدد ون التعءريع الخءنف بقيوف الجورور ،إذ عرفا ب عرء "ذلال الفارا
بين قيوف الجورور الك يف والك فف الك يف" ء.)Kotler and Armstrong, 2008,38
وجء ا يضء م ب عرء "وء يحنل ع يا الجورور عتيجف عو يف التباءدل وقءبال الباعر الاذ
يدفعا ،فر تو ال إجواءل الوعفعاف وطروحاء م وعراء الك اع التا يتحو راء الجوراور ععاد اتخاءذا
لقرار الارا " )(Shilbury, et al., 2009,147
و يضء م ه "عو يف التبءدل و الوبءدلف الت يجريرء الجوراور باين الوعاءفال التا يحنال
ع يرااء واان البا عف و الخدوااف وبااين تك فااف الحنااول ع يرااء ،وتاااول الوعااءفال األعاااطف عفباارء،
وخدوءا اإلبعءد ،واألطراع الواتركف بعو يف التقدي والتبويا والوبيعاءا ،والوقاا والجراد
الوبذول ل حنول ع ى العاءط ،والوخءطرة الودركف" ).(Chess, 2009,232
أما عناصر قيمة الجمهور ،فرعءلل ععنران بءبايءن ألجال تكاوين القيواف ل جوراور،
فإعرء تعقب إلى جز ين هوء ):(Kotler and Keller, 2007,143
 .قيمةة الكليةة للجمهةةور :حزواف واان وعاءفال الجورااور التا يحناال ع يراء واان العاءد وهاذا
تعقب إلى اآلت :
 قيمة النشاط الرياضي :يقند براء الخناءئ الوءدياف ل عااءط عفباا ،ويوكان ن تتضاونءاألدا  ،واصتنااءصا ،والواااءركف ،والوتءعااف ،والقااوة ،والباارعف) وف ا بعااض األحيااءن
يط ا ع يرء تبويف بعءد الجودة.
 قيمةةة الخدمةةة :هعااء يفتاارض التوييااز ف ا تقاادي الخدوااف ،ويوكاان ن تتضااون ءالحبااءبءاواصئتوااءن ،وتبااريالا الط ااب ،واصعتبااءب ل عااءد  ،والتب ا ي  ،وخاادوءا العقاال والبااكن،
والضوءن ،وخدوءا خارى واء بعاد العااءط الريءضا و ال الترفياا ،وإقءواف الوررجءعاءا
والعدواا وحيرهء).
 القيمة الشخصية :نبح فراد العاءد ونادرام ورواء م لتحقياا التوياز وع اى عحاو خاءف التبويا الووجا عحو الخدواف والجاودة العءلياف عبابيء م ل خادوءا الاخنايف ها ناعبف
التق ياااد وااان الوعءفباااين ،ألعراااء تعتواااد ع اااى قءفاااف العاااءد  ،ووراااءراا اإلدارة ،وتتضاااون
اآلت :ءاصحتراع ،والواءركف ،وال قف ،والو ءبرة ،والوعوليف).
 قيمة المكانة الذهنية :طريقف والئوف ل اءرة إلاى وجووعاف وتءلفاف وان الوكءفا ة العفبايفالت يبت ورء الجورور ،وتبرز الوكءعف الذهعيف ون خالل الربءلف اإلعالويف و وان خاالل
الترويا.
ب .الكلفة الكلية للجمهور :وتقب هذا الفقرة إلى اآلت :
 الكلف النقديةة :الباعر هاو القيواف التبءدلياف لألعااطف الريءضايف وع اى بءباا تحادد قيوافالعاءط الت بيحنل ع يرء الجورور.
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 كلةةف الوقةةت :بعااض الجورااور يع ا ّد ك فااف الوقااا ع ااى واان الك ااع العقديااف ،وهااذا يارااربوضوح لدى الجورور الذين يرحبون ب ن يكون لدير وقا ضءئال.
 كلف المجهود :هو الجراد الاذ يقاو باا الجوراور ل حناول ع اى العااءط ،إذ يعاد ك فافيدفعرء الجورور.
 الكلةةةف النفسةةةية :تتضاااون الك اااع العفبااايف ل تعءوااال واااال جواااءهير جااادد والحءجاااف لفرااااإلجرا اا الجديدة والوجرود الوبذول ون جل التكيع وال الااروع الجديادة ،وكاذلل قاد
ينءحبرء عوع ون اإلحبءط لدى الجورور ف حءلف عد إضءفف قيوف لاا عان إقبءلاا لعااءط
وعين.
المحور الثاني :مبادئ إدارة الجودة الشاملة
إن الوبءدإ األبءبيف إلدارة الجودة الاءو ف تكون ف :
 -2وبد التركيز ع ى العو يف.
 -1وبد التركيز ع ى الجورور.
 -4القيءدة الووجرف.
 -3وبد التحبين الوبتور.
 -6اتخءذ القرار ع ى بء الحقءئا.
 -5التخطيط اإلبتراتيج .
 -6واءركف األفراد العءو ين.(Krajwiski and Ritzman, 2008,140-141) .
بيت ف هذا البح التركيز ع ى الوبءدإ األبءبيف ال ال ف األولى.
 .1مبدأ التركيز على الجمهور :يعد التركيز ع ى الجورور وتحقيا رضءا وت بيف احتيءجءتاا
الردع الارئي أل عاءد ريءضا  ،ففا هاذا الوباد يكاون الجوراور الوحاور الاذ ترتكاز
ع يا عج ف إدارة الجودة الاءو ف ،ويوكن والحاف الععءنر األبءبيف الوكوعف لا كواء فا
الاكل  1اآلت :

تصميم النشاط الرياضي  /تنظيم النشاط الرياضي

البطوالت

رضا الجمهور

وسا ل اإلعالم

القرار

الاكل 1
عج ف الجودة الاءو ف الورتكزة ع ى رضء الزبون
Source: (Krajwiski. Lee and Ritzman, Larry, (2008), "Operation Management Strategy and
Analysis" Adison-Wesley Publishing, P.141).

إن هاادع عااءد ريءضا يكواان فا تحقيااا رضااء الجورااور الوبااءعد والواااجال ،لااذلل
فءألعديف الريءضيف العءلويف وجدا نالم ألجال ت بياف حءجاءا الجوراور ،وهاو الوتفضال ع اى
األعديف الريءضيف ععد واءهدتا وتاجعيا لعاءط ون عاطترء الريءضيف الت يقدورء.
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نبحا الجاودة العءوال األبءبا فا اختياءر الجوراور ألحاد األعااطف الريءضايف ت ال
).(Bakke and Hellburg, 1993,53
لااذلل فااإن واان هاا العواواال الواجااب خااذهء بعااار اصعتبااءر فاا تخطاايط األعاااطف
الريءضاايف وتريئترااء ل تقاادي هااو كيااع يقااو الجورااور بااءلحك ع ااى هااذا العاااءط ع ااى عااا جيااد
وخءل ون األخطء ).(Smith, 2008,322
عااءد ريءض ا  ،كوااء يع ا ّد عقطااف البااد
لااذلل يع ا ّد الجور اور الجااز األك اار هويااف ف ا
والعرءيااف لوخت ااع األعاااطف ،بعبااءرة آخاارى إن العاااءط يبااد بااءلجورور ف ا ت بيااف حءجءتااا
ورحبءتا ووء يطوح إليا ويعتر با ،ألعا هو ون بياتر تاذكرة وااءهدة الحاد الريءضا ،
و وااااءهدتا عبااار وباااءئل اإلعاااال  ،وإتءحاااف وقاااا كاااءع لوتءبعاااف هاااذا الحاااد دون حيااارا
).(Thomas, 2010,212
وع يا فإن رضاء الجوراور يععا إقبءلاا ع اى هاذا الحاد وتااجيعا لاا والاذ ياععك
ع ى زيءدة الوبيعءا ،وون ا ّ زياءدة األرباءح ،وع اى العكا فاإن عاد رضاءا ععاا يععا ن
هذا العءد بيواجا خبءرة ص توكعا وان اصباتورار بتقادي األفضال واألحبان فا البطاوصا
والوبءبقءا الريءضيف القءدوف ).(Tull, 2004,97
إن الزبااون والجورااور ا ا واحااد ،فرااو وبااتر ل ،لااذلل يعاارع الزبااون ب عااا " ك اار
وعاوف كذلل فرو حير وعتود ع ى الوعاوف بل ها وعتوادة ع ياا" .كواء
األفراد هويف ف
اءر يضء م إلى ن الزبون هو "الاخ الاذ يحوال لعاء احتيءجءتاا و ن وان واجبعاء كوعاواف
التعءول وعرء بنورة وفيدة لا ول وعاوف" ء.)Kotler and Armstrong, 2008,127
 .2مبدأ التركيز على العملية :وتعارع العو ياف ع اى عراء "ب با ف وترابطاف وان األعواءل و
العاااءطءا تراادع إلااى تحقيااا عتااءئا ذاا قيوااف ع ااى" ) ،(Ross, 2009,156وااء تحبااين
العو يااف فر ا "العاااءطءا الوبااتخدوف ل كاااع عاان األباابءب وإزالتعرااء الت ا تااؤد إلااى
اعحرافءا بردع تحبين إوكءعيءا العو يف" ).(Bank, 2000,254
إن تحقيا رضء الزبون وإيجءد ويزة تعءفبيف ف األبواا العءلويف يعتواد بدرجاف كبيارة
ع ااى وااء تقدوااا األعديااف الريءضاايف واان عاااطف ريءضاايف وخاادوءا ترفيريااف لجورورهااء فاا
األبواا الريءضيف ).(Lagae, 2005,177
إن الوراحاال والخطااط فا العو يااف الريءضاايف ص تقاال اا عء م عاان ت اال الوراحاال والخطااط
التا تعواال برااء الوعاوااءا اإلعتءجياف ،فكوااء هعااءل عو يااءا فا نااعءعف البا عف ،فرعااءل يضاء م
عو يءا إداريف وفعياف لتحضاير الفرياا وان خاالل تزويادا بباراوا تدريبياف ووع وواءا ي قيراء
الودرب ع ى فراد الفريا ،والعوال باءلخطط والتكتيكاءا الكفي اف بعجاءح الفرياا وفاوزا ع اى
الخن  ،وهذا يتط ب جردام ووقتء م ودعوء م وءديء م ووععويء م ).(Fasan, 2004,233
فءلوعاوف تحقا زيءدة ف اإلعتءجياف واصرتقاء فا وباتوى الجاودة ،وهاو الاا الاذ
تعول ون ج ا كءفف الوعاوءا اإلعتءجيف والخدويف ع ى البوا ).(Lovelock, 2001,334
وفاا األعديااف الريءضاايف فااإن العو يااف تكواان فاا تريئااف وتحضااير البااراوا التدريبيااف،
والوع ووااءا والخطااط التكتيكيااف الت ا يقاادورء الواادرب لالعااب ،وكيفيااف التعءواال وااال صعب ا
الفريا الخن ).(Mullin et al, 2007,232
كوااء إن العو يااف الريءضاايف تحتااءج إلااى وواقااال وعءباابف ووبااءحءا كءفيااف لتعفيااذ البااراوا
التدريبيااف ،فيااارع العااءد بءلتعءقااد وااال جرااءا حكوويااف ،و وعاوااءا خءنااف ل قيااء بتااوفير
البااءحءا الوعءباابف ل تاادريب والقيااء بءألعاااطف الريءضاايف ع ااى عحااو يجع رااء وبااتعدة لخااوض
الوبءريءا وال الطرع الوقءبل ءالخن ) ).(Dawes, 2009,110
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وون جل بياءن فكارة ووفراو هاذا الوباد يتط اب األوار توضايحء م ولاو بااكل وختنار
الععءنار التا تتع اا بءلعو ياف والعااء اإلعتاءج وععءنار الكفاء ة اإلعتءجياف وها (Evans, :
).2004,431-433
أ .إدارة العمليةةةة اإلنتاجيةةةة :إن وعاااا وااااءكل الجاااودة هااا عءتجاااف عااان طبيعاااف العو ياااءا
اإلعتءجيف ،وتتضون هذا الواءكل عقطتين بءبيتين وهوء:
* السةةيطرة :وعقنااد بااذلل تخطاايط وإدارة األعاااطف الكفي ااف بءلوحءفاااف ع ااى وبااتوى عااءل
عببيء م ون األدا ف العو يف اإلعتءجيف والبايطرة ع يراء ،وإن هادع البايطرة الارئي هاو
إزالف الاروع الاءذة الت تعترض العو يف اإلعتءجيف.
* التحسين :تاخي الفر الوتءحف ألجل تحبين الجودة ف األدا  ،و ن الردع وعاا
هو عقل اإلعتءج إلى وبتوى جيد .لاذلل تركاز العو ياف اإلعتءجياف ع اى وعاال تحقاا العياوب
واألخطء وتق ي الت ع والخبءئر ف ودخالا ووخرجءا العو يف.
ب .مكونةةات النظةةام اإلنتةةاجي :إن العاااء اإلعتااءج يتكااون واان ال ااف ععءناار رئيباايف ه ا :
).(Hill, 2000,112-113
* الم ةدخالت :وتاااول جويااال ععءناار اإلعتااءج واان وااواد ووعااداا و فااراد وخطااط وطءقااف
ووااواد ،بااوا كءعااا عنااع ونااععف ونااععف وحيرهااء .وععااد تح ياال العالقااف بااين
الودخالا والوخرجءا يفترض ن تكون الوخرجءا ع ى قيواف وان الوادخالا ،وهاو
وااء يؤكااد تحقيااا الكفااء ة اإلعتءجيااف والت ا تقااي درجااف عجااءح الوعاوااف ف ا ابااتغالل
الووارد الوتءحف ف إعتءج الب ال والخدوءا التا تتخنا فا إعتءجراء ،وذلال بتعااي
العااءتا بءلعباابف لكاال وحاادة واان الواادخالا الوبااتخدوف ل ونااول إلااى الحااءصا الو ااى،
وك وء كءن العاء اإلعتءج جيدام كءعا الكفء ة اإلعتءجيف جيدة ،ويدع هاذا الار ااعءر
ورفوع ف بعض دبياءا إدارة اإلعتاءج والعو ياءا وفاءدا ن اإلعتءجياف الجيادة تولاد فا
رح عاء إعتءج جيد وبءلعك .
* عملية التحويةل اإلنتةاجي :ويااول هعاء الوعاداا والوكاءئن وطرائاا اإلعتاءج والبايطرة
العوعيف والتنءوي وحيرهء.
* المخرجات :وتعد عقطف البد ف وضال ووانفءا الوعتجءا العرءئيف وع اى بءبارء يات
تعاي جويال العو يءا اإلعتءجيف الفرعيف.
 .3مبةةدأ التحسةةين المسةةتمر :لقااد اراارا ف باافف التحبااين الوبااتور وتطااورا عتيجااف الحءجااف
والضرورة الت ياعر برء اليءبءعيون ل تفوا واصوتيءز فا األباواا العءلوياف ،ولرا باذلل
وبرراتر  .ء ،)Ross, 2009,201فر تو ل حد ونءدر ب وب فرا اإلدارة الذاتيف ي تاز
برء جويال العءو ين ع ى عحاو ياؤدون عواءلر فا كال ياو ع اى عحاو فضال وان الباءبا
).(Harrison, 2000,23
إذ ناابح إجاارا التحبااين الوبااتور حااءفزام ياادفال العااءو ين إلااى إعجااءز عوااءلر بجااودة
عءليف عبابيء م ،فضاالم عان توكاين الوعاواف وان اصباتفءدة وان هاذا الحاءفز فا تادريب العاءو ين
لتطوير ورءراتر وزيءدة قءب يتر ع ى وفا التطور التقع ل عو يءا وتعزيز البيءبف اإلدارياف
بءلاكل الاذ يقاو كال وارار وان وااءهر األعواءل ويوكعراء وان تحقياا هادافرء الورحوباف
).(Chess, 2009,367
إن واان بااين ها هااداع التحبااين الوبااتور ل جااودة وجااود عاااء عواال وعو يااءا يو ااا
ويعتود ع يا ف تحقيا العتءئا الورجوة ف كل وارة دون حادو اختالفاءا فا ت ال العتاءئا،
إن الطروحءا الفكريف الت تخننا ف وجءل إدارة اإلعتءج والعو يءا ،وكاذلل فا وجاءل
الع و التبويقيف تعءولا وجووعف ون الخطواا األبءبايف ألعواوذج التحباين الوباتور والتا
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كااءآلت (Mintzberg, and Quinn, :

اااءر إليرااء البااءح ون وتتضااون وااءع وراحاال وه ا
).2005,287
 .عرّ ع الواك ف ضون بيءا وء وط وب تحبيعا.
ب .ح ّدد وح ل وء تتع ا بءلعو يف الخءضعف ل تحبين.
ا .و ّ ا وء ت تح ي ا والوتع ا بءلعو يف.
ج .قيء األدا الحءل .
ح .فر لوءذا تعجز العو يف الخءضعف ل تحبين بءلاكل الذ ه ع يا حءليءم.
 .طوّ ر ح ول بدي ف وق بءختيءر فض رء.
د .قوّ العتءئا الوترتبف ع ى العو يف الجديدة بعد التحبين.
ذ .التزا وعرا التحبين الوبتور.
بذلل فءلتحبين الوبتور وجووعف ون عو يءا إلدخاءل اصبتكاءراا الناغيرة الوباتورة
ع ى الوعتجءا ،وبرعءن وء ينبح الوعتا عتيجف تراك التحبيعءا وعتجء م جديادام يخت اع توءواء م
عن الوعتا األن ).(Krajwiski and Ritzman, 2005,200
المحور الثالث:الجانب الميداني
يبعى البح ف عرض البيءعءا وتح ي رء الت جء ا فا اصباتوءرة التا عا ّدا لراذا
الغرض .فون خالل تح يل آرا وابتجءبءا الوبحو ين ف عءد ربيل الريءض لوء جء فا
اصبتبءعف ون فقراا تتع ا بإدارة عالقءا الجورور و خرى تتع ا باإدارة الجاودة الااءو ف ،إذ
ت ّ ابتخدا وقيء ليكرا الخوءب والوو ال بـ ء تفاا توءواء م -اتفاا -حيار وت كاد -ص تفاا -ص
تفا توءوءم) ،كوء ت ّ اعتوءد الوبط الحبءب الوفترض وبواقاال  3كوتوباط داة القياء برادع
قيااء الدرجااف وتقييورااء ،والتا تا الحنااول ع يرااء والوتع قااف بءبااتجءبءا األفااراد الوبحااو ين
وكوء ي ت :
 .1تحليل أبعاد إدارة عالقات الجمهور ومناقشة نتا جها
تا تح ياال وعاارض ابااتجءبءا األفااراد الوبحااو ين صبااتوءرة اصبااتبءعف الوتع قااف بااءلوحور
ال ءل والوتضاون وكوعاءا إدارة عالقاءا الجوراور ءرضاء الجوراور ،وص الجوراور ،قيواف
الجورور) إذ ت ّ كذلل ابتخدا وقيء ليكرا الخوءب  ،وت اصعتوءد ع ى الوباط الوفتارض
والبءلغ  3وكوء ووضح ف الجدول  2وكءآلت :
 .مؤشر رضا الجمهور :يتبين ون الجدول  2إن الوبط الحباءب لوؤاار رضاء الزباون
كءن بواقال  3.65وبءعحراع وعيءر قدرا  2.51وبعببف وئوياف  ،%62وبعاد وقءرعاف
الوبط الحبءب الوبتخرج وال الوبط الحبءب الوفترض  3تباين إن الوباط الحباءب
هاو كباار واان الوبااط الحبااءب الوفتاارض ،وهااذا وااء هااو إص دلياال ع ااى وضااوح باائ ف
الوؤار ل عيعف الوبحو ف وبعببف اتفءا  .%62هعءلل اتفءا بين العيعف والعاءد ع اى
ن الجودة العءليف عببيء م بتحقا رضء عءليء م لادى الجوراور ،وباذلل فاإن كباب جواءهير
م
جدد وتحقيا الرضء التء بيحقا ربءحء م
عءليف عتيجف احتفءارء برؤص الجوءهير.
ب .مؤشةةةر والء الجمهةةةور :يالحاااا وااان الجااادول  2ن الوباااط الحباااءب لوؤاااار وص
الجورااور كااءن بواقااال  3.60وبااءعحراع وعيااءر قاادرا  2.46وبعباابف وئويااف ،%65
وبعااد وقءرعااف الوبااط الحبااءب وااال الوبااط الحبااءب الوفتاارض  3لااوحا ن الوبااط
الحبااءب كااءن كباار واان الوفتاارض البااءلغ  ،3وهااذا ياادل ع ااى وضااوح ب ائ ف الوؤااار
ل عيعااف الوبحو ااف وبعباابف اتفااءا  .%65وبعااء م ع ااى ذلاال يوكاان القااول ب ا ن الجورااور
يفض ون عءدير الريءض ووء يقدواا وان عااطف ريءضايف والتا تتبا باءلجودة العءلياف
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عباابيءم ،وإن تااوافر بعااءد الجااودة ف ا هااذا األعاااطف الريءضاايف الوقدوااف هااو الااذ ياادفال
الجورور لتكرار الحضور وواءهدة وتاجيال عاطف العءد دون حيرا ،وهذا يا ت وان
ال قف الوتبءدلف بين العءد والجورور الذ بدورا بيؤد إلى بعء قءعدة وص الجوراور
ألعاطف العءد وفعءليءتا.
ا .مؤشر قيمة الجمهور :يتبين ون خاالل الجادول  2إن الوباط الحباءب لوؤاار القيواف
كءن بواقال  4.2وكءن اصعحراع الوعياءر  ،2.41واء العبابف الوئوياف فكءعاا ،%60
وبعااد وقءرعااف الوبااط الحبااءب وااال الوبااط الحبااءب الوفتاارض  3تبااين ن الوبااط هااو
كبر ون الوفترض ،وهذا إن د ّل إعوء يدل يضء م ع ى تجءع إجءبءا العيعف الوبحو اف،
ووضوح األبئ ف لدير .
وبعء م ع ى واء تقاد يالحاا عاا لادى العاءد الوبحاو إوكءعياف تحقياا الوعاءفال التا يات
الحنول ع يرء ،وه ك ر ون التكءليع الت تتحو رء ععدئذ بيت تحقيا قيواف ل زباون ،إذ إن
الجودة العءليف عببيء م بتؤد إلى زيءدة القيوف الك يف ل جورور.
الجدول 2
األوبءط الحبءبيف واصعحرافءا الوعيءريف والعبب الوئويف
لوؤاراا إدارة عالقءا الجورور
االنحراف
الوسط
تسلسل المؤشر
المعياري
الحسابي
2.51
3.65
وؤار رضء الجورور
2.46
3.60
وؤار وص الجورور
2.41
4.2
وؤار قيوف الجورور
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الوزن الم وي
%62
%65
%60

وون الجدول  2عالا يوكن التونل إلى األهويف العببيف لكل وؤار ون الوؤاراا
ال ال ف عالا ،وذلل بعد ابتخراج وعءول اصختالع لكل وعرء ووالحاف األوبءط الحبءبيف
وع ى العحو اآلت :
الجدول 3
ترتيب األهويف العببيف ون وجرف عار العيعف الوبحو ف
لوؤاراا إدارة عالقءا الجورور وفقء م لوعءول اصختالع
البعد الر يس

المؤشرات الفرعية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

ترتيب
األهمية
النسبية

2.51

%36.40

ال ءل

%34.21

ال ءع

%20.42

األول

وؤار رضء
الجورور
مؤشرات
وؤار وص
إدارة عالقات
2.46
3.60
الجورور
الجمهور
وؤار قيوف
2.41
4.2
الجورور
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إذ يالحا ون الجدول  3ترتياب األهوياف العبابيف وان وجراف عاار العيعاف الوبحو اف فا
العااءد لوؤاااراا إدارة عالقااءا الجورااور وفقااء م لوعءواال اصخااتالع ،إذ احتاال وؤااار قيوااف
الجورور الورتبف األولى ،ف حين جاء وؤاار وصئاا فا الورتباف ال ءعياف ،واء وؤاار رضاءا
فجء ف الورتبف ال ءل ف.
واان خااالل وااء تقااد يفتاارض ع ااى وتخااذ القاارار ن يعط ا األهويااف ل وؤاااراا الت ا
حن ا ع ى قل هويف ون إجءبف العيعاف الوبحو اف ،وذلال ألجال اصهتواء براء وتحدياد البابل
الكفي ف الت تبر ف عجءح عو يف إدارة عالقءا الجورور ف العءد ععد تبع تطبياا وباءدإ
إدارة الجودة الاءو ف.
 .2تحليل مبادئ إدارة الجودة الشاملة في النادي
ون خالل وتءبعف الجدول ف دعءا ،يالحا ابتجءبءا فراد عيعاف البحا وان األعضاء
العءو ين ف عءد دهول الريءض وكءآلت :
 .التركيز ع ى الجورور :يالحا ون عتاءئا الجادول  4با ن الوباط الحباءب لوباد التركياز
ع ى الجورور ب غ  3.61وبءعحراع وعيءر قدرا  2.45وبعببف وئوياف  ،%66إذ تباين
ب ن الوبط الحبءب كبر وان الوباط الحباءب الوفتارض الباءلغ  ،3وهاذا يععا ن وباد
التركيز ع ى الجورور يعد واضحء م ألفاراد عيعاف البحا بعبابف اتفاءا  %66وفقاء م لوجراف
عاره  ،وهذا يدل ع ى هويف هذا الوبد وإدراكا ون قبل فراد العيعف ،و ن تحقيا رضاء
الجورور وت بيف احتيءجءتاا ورحبءتاا كاءن الرادع الارئي أل عاءد ريءضا طواوح ،و ن
التركيز ع ى الجورور يعاد األباء والقاوة الدافعاف ورا وناط ح الجاودة وتحباين دا
األعاطف الريءضيف وفعءليءترء.
ب .التركيز ع ى العو ياف :يباين الجادول  4با ن الوباط الحباءب لوباد التركياز ع اى العو ياف
جااء بواقااال  3.65وبااءعحراع وعيااءر قاادرا  2.30وعباابف وئويااف  ،%64وبعااد وقءرعااف
الوبط الحبءب وال الوبط الحبءب الوفترض والبءلغ  ،3إذ يالحاا ن الوباط الحباءب
هو كبر ون داة القيء  ،وهذا يعع ن وتغير التركيز ع اى العو ياف يعاد واضاحء م ألفاراد
عيعااف البح ا بعباابف اتفااءا  .%64وبعااء م ع ااى وااء تقااد فااإن عيعااف البح ا وتفقااون حااول
اهتوااءور بااءلتركيز ع ااى العو يااف الريءضاايف وتق ياال تكااءليع الضاايءع وتحبااين العو يااف
الداخ يااف لألعاااطف الوقدوااف وبحبااب الاااروط والوواناافءا الووضااوعف والوعاادة لااذلل
م
وقءرعف ب عاطف األعديف الوعءفبف األخرى.
ألجل اصرتقء بءألعاطف الريءضيف
ا .التركيز ع ى التحباين الوباتور :يالحاا وان عتاءئا الجادول  4ن الوباط الحباءب لوباد
التركيز ع ى التحبين الوبتور ب غ  3.04وبءعحراع وعيءر قدرا  2.46وعبابف وئوياف
 ،%66وبعد وقءرعف الوبط الحبءب واال الوباط الحباءب الوفتارض  3تباين ن الوباط
الحبءب كبر ون الوبط الوفترض ،وهذا دليل ع ى تجاءع إجءباءا فاراد العيعاف ،ويعا ّد
وباد التحبااين الوباتور واضااحء م ل عيعاف وبعباابف اتفااءا كءعاا  ،%66وبعااء م ع اى وااء تقااد
يالحا ن العءد يرت بوبد التحبين الوبتور ،ألعا يدرل ب ن هذا الوباد يزياد وان كفاء ة
وفءع يف عو يءا الجودة ألجل تقدي وعءفال إضءفيف إلى العءد وصعبيا وجورورا.
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الجدول 4
األوبءط الحبءبيف واصعحرافءا الوعيءريف والعبب الوئويف صبتجءبءا األفراد الوبحو ين
حول فقراا إدارة الجودة الاءو ف
تسلسل المبدأ

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.61
3.65
3.04

2.45
2.30
2.46

التركيز ع ى الجورور
التركيز ع ى العو يف
التركيز ع ى التحبين الوبتور
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النسب
الم وية
%66
%64
%66

وون الجدول عالا يوكن التونال إلاى األهوياف العبابيف لكال وباد وان الوباءدإ ال ال اف
عالا ،وذلل بعد ابتخراج وعءول اصختالع لكل وبد ووالحاف األوبءط الحبءبيف وكءآلت :
الجدول 5
ترتيب األهويف العببيف ون وجرف عار العيعف لوبءدإ إدارة الجودة الاءو ف
وفقء م لوعءول اصختالع
البعد
الر يس

المبادئ
الفرعية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التركيز ع ى
الجورور
التركيز ع ى
إدارة
2.30
3.65
العو يف
الجودة
الاءو ف
التركيز ع ى
2.46
3.04
التحبين
الوبتور
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2.45

معامل
االختالف

ترتيب
األهمية
النسبية

%35.5

ال ءع

%30.4

ال ءل

%31.2

األول

إذ يالحا إن ترتيب األهويف العببيف ون وجرف عار العيعف الوبحو ف ف العاءد لوباءدإ
إدارة الجودة الاءو ف وفقء م لوعءوال اصخاتالع ،إذ حتال وباد التركياز ع اى التحباين الوباتور
الورتبف األولى ،وء وبد التركيز ع ى الجورور فجء ف الورتباف ال ءعياف .فا حاين جاء وباد
التركياز ع اى العو ياف فا الورتباف ال ءل اف .لااذا يفتارض ع اى وتخاذ القارار ن يرتاب قراراتااا
اإلبتراتيجيف ف ضو هذا العتءئا ،و ن يول اهتوءوا ل وبءدإ الت حن ا ع ى اهتوء قال
ون جل تحبيعرء وتطويرهء ك يت تحقيا التفوا التعءفب ون خاللرء.
 .3تحليل واختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
تركااز هااذا الفقاارة ع ااى قيااء عالقااءا اصرتبااءط بااين وبااءدإ إدارة الجااودة الاااءو ف
ووتغيااراا إدارة عالقااءا الزبااون واان خااالل الفرضاايف الرئيبااف والفرضاايءا الفرعيااف الت ا
تضوعرء البح  ،وت ابتخدا وعءول ارتبءط الببيط ءبيربون) وابتخدا اختبءر ) (Tصختباءر
وععويف وعءوالا اصرتبءط.
وألجل اختبءر الفرضيف الرئيباف وا باءا ناحترء يفتارض اختباءر الفرضايءا الفرعياف
وه كءآلت :
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أ .اختبار الفرضية الفرعية األولى :ص توجد عالقف ارتبءط ذاا دصلاف إحناءئيف باين رضاء
الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف.
الجدول 6
عتءئا عالقءا اصرتبءط بين رضء الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف وال قيوف t
الوحبوبف
المتغير
المعتمد
مؤشرات مبادئ إدارة الجودة الشاملة

المتغير
المستقل
رضا الجمهور

قيمة )(t
المحسوبة

معنوية

T

القرار (النتيجة)

إدارة
الجودة
الشاملة

التركيز
على
الجمهور

التركيز على
العملية

التحسين
المستمر

قيمة  tالجدولية

**1.00

**1.01

**1.03

**1.00

%5

%1

5.1

5.3

4.5

5.1

1.033

2.021

1.111

1.111

1.115

1.111

توجد
عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

درجف ال قف

%05

%00
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يالحا ون الجدول  6ن عتءئا التح يل تاير إلاى وجاود عالقاف ارتباءط ووجباف ووععوياف
وذاا دصلااف إحنااءئيف ععااد وبااتوى الوععويااف  1.11بااين بعااد رضااء الجورااور ووبااءدإ إدارة
الجودة الاءو ف ،إذ ب غا عالقف اصرتبءط الك يف  ،1.00وذلل بدصلف قيواف  tالوحباوبف لعالقاف
اصرتبءط بين الوتغيرين والبءلغف  ،5.1وه كبر ون قيواف ) (tالجدولياف البءلغاف  2.021ععاد
وبتوى وععوياف ،1.11وواء يادل ذلال ع اى رفاض الفرضايف الوبدئياف ل بحا  ،إن العتيجاف
وقبولااف بدرجااف قااف قاادرهء  .%00وبعااء م ع ااى ذلاال فإعااا يوجااد اهتوااء لاادى إدارة العااءد
الريءض ا بتعزيااز رضااء الجورااور ،ويوكاان ن تحق اا بوابااطتا تفوق اء م تعءفباايء م ع ااى األعديااف
الوعءفبف األخرى ف البوا الريءضيف.
ب .اختبار الفرضية الفرعية الثانية :ص توجد عالقف ارتبءط ووجبف ذاا دصلاف إحناءئيف باين
وص الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف.
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الجدول 6
عتءئا عالقءا اصرتبءط بين وص الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف
وال قيوف  tالوحبوبف
المتغير
المعتمد
المتغير
المستقل
والء
الجمهور
قيمة )(t
المحسوبة

معنوية

T

القرار
(النتيجة)

مؤشرات مبادئ إدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة
الشاملة

التركيز على
الجمهور

التركيز على
العملية

التحسين
المستمر

قيمة  tالجدولية

**1.05

**1.05

**1.01

**1.60

%5

%1

3.5

3.51

4.15

3.25

1.033

2.021

1.115

1.115

1.111

1.115

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

درجف ال قف

%05

%00
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ياير عتءئا الجدول  6إلى وجود عالقف ارتبءط ووجبف ووععوياف وذاا دصلاف إحناءئيف
ععد وبتوى الوععويف  1.11بين بعد وص الجوراور ووباءدإ إدارة الجاودة الااءو ف ،إذ ب غاا
قيوف وعءول اصرتباءط الببايط بيعرواء  ،1.05وذلال بدصلاف قيواف  tالوحباوبف لعالقاف اصرتباءط
بين الوتغيارين والبءلغاف  ،3.5وها كبار وان قيواف  tالجدولياف البءلغاف  2.021ععاد وباتوى
وععويااف  ،1.11ووااء يؤكااد عالقااف اصرتبااءط بااين الوتغياارين ،ويوكاان تفبااير ذلاال ب ا ن هعءلاال
اهتوءوء م قال وان رضاء الجوراور وان إدارة العاءد الريءضا الوبحاو ببعاد وص الجوراور،
ع يا يفترض البح عن وبءئل حدي ف ووبتكرة يوكن ابتخداورء ف العو يف اإلدارياف والفعياف
لألعااطف الريءضاايف لتحقيااا وص جوااءهير ك اار إيجءبيااف ل عااءد وقءرعااف بءألعديااف الريءضاايف
األخرى.
ت .اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :ص توجد عالقف ارتبءط ووجبف ذاا دصلف إحناءئيف باين
قيوف الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف.
الجدول 0
عتءئا عالقءا اصرتبءط بين قيوف الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف
وال قيوف  tالوحبوبف
المتغير
المعتمد

مؤشرات مبادئ إدارة الجودة الشاملة

المتغير
المستقل
قيمة الجمهور

مبادئ إدارة
الجودة
الشاملة

التركيز على
الجمهور

التركيز على
العملية

التحسين
المستمر

**1.03

**1.02

**1.06

**1.01

قيمة  tالجدولية
%5

%1
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المتغير
المعتمد

مؤشرات مبادئ إدارة الجودة الشاملة

المتغير
المستقل
قيمة )(t
المحسوبة
معنوية

T

القرار
(النتيجة)
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3.04

3.65

3.24

3.55

1.111

1.111

1.115

1.111

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

توجد عالقف
ارتبءط
ووجبف
ووععويف

2.021

1.033

درجف ال قف

%00

%05

المصدر :وخرجءا عاء التح يل اإلحنءئ .SPSS VER.10

يبااين الجاادول  0وجااود عالقااف ارتبااءط ووجبااف ووععويااف وذاا دصلااف إحنااءئيف ععااد
وبتوى وععويف  1.11بين بعد قيواف الجوراور ووباءدإ إدارة الجاودة الااءو ف ،إذ ب غاا قيواف
وعءواال اصرتبااءط بيعروااء  1.03وبدصلااف قيوااف  tالوحبااوبف لعالقااف اصرتبااءط بااين الوتغياارين
والبءلغف  ،3.04وه كبر ون قيوف  tالجدوليف ععد وبتوى وععوياف  1.11وواء يؤكاد عالقاف
اصرتبااءط بااين الوتغياارين ،وهااذا يؤكااد رفااض فرضاايف البح ا الفرعيااف ،ويوكاان تفبااير ت اال
العالقف :إن إدارة العءد الريءض الوبحاو يرات بتعزياز قيواف الجوراور ،و عراء تضاعا حاد
ه الورتكزاا األبءبيف الت يوكن ن تحقا ون خاللا التفوا التعءفب ل عاءد ع اى األعدياف
الريءضيف األخرى.
وألجل الوقوع ع ى وععوياف عالقاف اصرتباءط ع اى عحاو عاء باين كال وان بعاءد إدارة
عالقءا الجوراور وجتوعاف كوتغيار وباتقل ،ووباءدإ إدارة الجاودة الااءو ف وجتوعاف بونافرء
وتغيرام وعتودام ،فرذا يوكن والحاتا ون الجدول  0دعءا:
الجدول 0
عتءئا عالقف اصرتبءط بين بعءد إدارة عالقءا الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف
ع ى عحو اءول
المتغير المعتمد
المتغير المستقل

مبادئ إدارة الجودة
الشاملة

أبعاد إدارة عالقات
الجمهور

1.01

النتيجة (القرار)

قيمة  tالمحسوبة

قيمة  tالجدولية
%5

**

3.41

توجد عالقف ارتبءط وذاا دصلف إحنءئيف بين
الوتغيرين ووجبف ووععويف ععد وبتوى0.01

1.033

%1
2.021

درجف ال قف
%05

%00

المصدر :وخرجءا عاء التح يل اإلحنءئ .SPSS VER.10

ووء ببا يوكن القول إن اهتوء العءد الريءض الوبحو وجتواال البحا ب بعاءد إدارة
عالقءا الجورور ون ا عا ن يبر ف تحقيا الوراتب الوتقدوف وح يء م ودوليء م وعءلويء م وقءبال
عايراتااا واان األعديااف الريءضاايف األخاارى وذلاال واان خااالل دور إدارة عالقااءا الجورااور ف ا
تحبين جودة األعاطف الريءضيف الوقدوف.
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باذلل يالحاا ن هعاءل عالقاءا ارتبءطاءا قوياف ووععوياف باين بعاد البحا ءعالقاءا
الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف) وهذا يعع رفض فرضيف البحا التا جاء ا حيار
وعبجوف وال وء ت ّ ابتعتءجا تح ي يء م وإحنءئيءم.
االستنتاجات والمقترحات
أوالً – االستنتاجات
 .1تباين واان خاالل التح ياال اإلحناءئ ن عااءد ربيال الريءضا لدياا اصهتوااء ببعاد رضااء
الجورور والتركياز ع ياا وان خاالل وجاود عااء عوال و عااطف ريءضايف وعتاواف يعتواد
ع ياا فا تحقيااا العتااءئا الورجاوة ،وكءعااا العالقااف إيجءبيااف باين هااذا البعااد ووبااءدإ إدارة
الجودة الاءو ف ،إذ احتل الوبد الورتبف األولى ون حي قوة عالقف اصرتبءط.
 .2يالحا ون خالل التح يل اإلحنءئ ن العءد عطى هويف لبعد الوص ولكن ع ى عحو
قل بعد رضء الزبون ،لذلل يفترض ون العءد ن يركز ع اى وص الجوراور يضاء م بعاد
كبب رضءه عن األعاطف والفعءليءا الت يقدورء ،إذ يعاد األباء ورا بعاء وضاءوين
الجودة وتحبين دا األعااطف الريءضايف ،والاذ ياععك ع اى عجاءح العاءد ع اى عحاو
عء  .إذ جء بعد وص الجورور ف الورتبف ال ءعيف.
 .3برز وون خالل التح يل اإلحنءئ هويف بعد قيواف الجوراور ،ولكان بوباتويءا قال وان
البعدين البءبقين ،لذا يفترض إعطء هويف خءنف لاا كاون ن إدارة العاءد إدارياء م وفعياء م
يعتود ع ى القيوف الوتوخاءة وان رضاء ووص الجوراور ،والاذ جاء بءلورتباف ال ءل اف وان
حي عالقف اصرتبءط.
 .4تبين إن الجودة العءليف وبوء فيرء ون وبءدإ ال ف ت ّ وعءقاترء ف البح تتحقا ون خاالل
تركيااز العااءد ع ااى بعااءد إدارة عالقااءا الجورااور ،وع يااا فااإن عو يااف تحقيااا الووقااال
الريءد والوتويز لرذا العءد حءلبء م وء يكون وندرهء األبءب هو العالقءا باين العاءد
والجورور الريءض .
 .5ع ااى عحااو عااء تبااين ب ا ن هعءلاال عالقااف ارتبااءط قويااف بااين كاال واان بعااءد إدارة عالقااءا
الجورور ووبءدإ إدارة الجودة الاءو ف ،وإن د ّل هاذا إعواء يادل ع اى اهتواء إدارة العاءد
وجتوال البح بكل ون رضء ووص وقيواف الجوراور والتا تبار فا دورهاء جويعاء م فا
تحبين جودة األعاطف الريءضيف وفعءليءترء عحو تحقيا التفوا التعءفب ع اى حيرهاء وان
األعديف الريءضيف ف الوعطقف.
ثانيا ً – التوصيات
ف ضو اصبتعتءجءا البءبقف ،ت ّ عرض عدد ون الوقترحءا وه :
 .1ضرورة اصهتواء بوفراو إدارة عالقاءا الجوراور لواء لراء وان دور فءعال فا تخطا
العءد قيد البح األعديف الريءضيف الوعءفبف وتعزياز ووقعراء باين األوباءط الريءضايف،
ون خالل األخذ بءآلرا والوقترحءا الت يعرضرء الجوراور واصباتفءدة قادر اإلوكاءن
وعرء.
 .2يعبغااا ع اااى إدارة العاااءد ن تااااجال اصبتكاااءر فااا عو ياااف تقااادي عااااطترء وفعءليءتراااء
الريءضاايف ،و ن تق اال واان تكااءليع اإلعفااءا حياار الوباارر ،و ن تحباان العو يااف الداخ يااف
لألعاطف والبراوا الريءضيف ،وبحبب الاروط والتع يوءا الت عنّاا ع يراء الجراءا
الوععيااف بءلريءضااف ،ألجاال اصرتقااء بءألعاااطف والفعءليااءا وقءرعااف ب عاااطف وفعءليااءا
األعديف الوعءفبف.
 .3يفتاارض ع ااى العااءد األخااذ بعااار اصعتبااءر الواازيا التبااويق الوعءبااب ف ا تبااويا
عاااطتا وفعءليءتااا الريءضاايف ،آخااذة بعااار اصعتبااءر وااء توت كااا واان وقووااءا وءديااف
ووععويف ععد التخطيط والتعفيذ لبراوجرء التبويقيف.
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