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تخدام أساليب ضبط الجودة السبع على األداء البيئي  استقويم أثار  
 لى القرى السياحية بالبحر االحمرع  دراسة تطبيقية

 

 (3) ماجدة إكرام عبيد-(2)صبحمحمود محمد عبد الهادى -(1)محمود محمد علي أحمد
 (3) نهال محمد فتحى الشحات

، كلية التجارة( 2جامعة عين شمس  ،معهد الدراسات والبحوث البيئيةطالب دراسات عليا،  (1
 جامعة عين شمس، الدراسات والبحوث البيئية( 3 جامعة عين شمس

 

 المستخلص
تعتبر إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي أصبحت  المؤسسات تؤكد عليها 

ستغالل إلنهاوتطبيق برامجها  قدرات العاملين في  تساعد على توفير مناخ مناسب وتسمح بتوظيف وا 
ستمرارها في العالم القائم على الحركة السريعة والتطوير  المؤسسات، وأصبحت  السبيل لبقاء المنظمات وا 

تطوير نظمها وهياكلها التي لم تعد و لذا يجب على المنظمات تبنى المفاهيم اإلدارية الحديثة ، المستمر
من ا ما أرادات تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، تصلح لمواجهة تحديات ومتطلبات منظمات المعرفة إذ

حيث إيمان اإلدارة العليا بأهمية مشاركة العاملين فى عملية التخطيط، وتشجيع العاملين على التعاون فى 
على التحسين المستمر لظروف حل مشكالت العمل، ومنح المكافأت وفقا للكفاءة والمشاركة، والعمل 

قييم مستوى الخـدمات بشكل مـستمر مع ضرورة ت كنولوجيا المستخدمةمستمر للتالتحديث وال العمل
شراك لضمان جودة الخدمات المقدمة لمنع وقوع أخطاء وتحفيز  جميع الموظفين فى الدورات التدريبية، وا 

في تلك  هدف البحثالعاملين، وأخيرا مقارنة أدائها بأداء المنافسين بهدف تحسين األداء البيئي. لذا 
 ولقد استخدم أثار إستخدام أساليب ضبط الجودة السبع على األداء البيئيالتوصل إلى معرفة الدراسة 
 صحة ختبارإل ات اإلحصائية المناسبةختبار واإل الوصف والتحليل ستنباطي بأدواتهالمنهج اإل الباحثون

ة من العاملين بسيطعشوائية الدراسة، ولذا قام الباحثون بأخذ عينة  تساؤالت على واإلجابة الفرضيات
، حيث بلغ محافظة البحر األحمر بدءا من الزعفرانة شماال وحتى مرسى علم جنوبابالسياحة والسائحين ب

( سائحًا وتم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في إستمارة اإلستقصاء وقد 123( عامل، و)177عددها )
األداء البيئي فى القرى تحسين  ستخدام أساليب ضبط الجودة علىإلأثر أوضحت النتائج وجود عالقة 

 الدراسة خلصت ذلك ، وفي ضوءفى القرى السياحية تفعيل مبادئ إدارة الجودة الشاملةعلى و  السياحية
فى القرى  ، ومبادئ إدارة الجودة الشاملةإستخدام أساليب ضبط الجودةتفعيل  أهمها توصيات إلى عدة
بحماية البيئة ومتابعة الدعم الفني للمشروعات الجديدة ، وتفعيل التشريعات القانونية الخاصة السياحية

 .حتى تقوم على مبادئ جودة وأسس بيئية سليمة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون محمود محمد علي أحمد
 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

504 

 مقدمة
يعد مفهوم الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية التي تقوم على مجموعة من المبادئ 

يق واألفكار التي يمكن ألي إدارة أن تتبناها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن وذلك عن طر 
ستثمار الطاقة المختلفة لإلدارة والعاملين بشكل جماعي لتحسين الجودة وزيادة إ تحاد الجهود وا 

اإلنتاج، وتعددت التعاريف والمفاهيم التي تناولت مفهوم الجودة وبالرغم من هذا فقد نجد بعض 
ركز هي عملية إدارية ت تعرف إدارة الجودة الشاملة بأنهاحيث تفاق على جوانب معينه. اإل

على مجموعة من القيم تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف 
نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر ستثمارها على ا  مواهب العاملين في النشأة التربوية، و 

كما تعتبر شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات ، (1999مصطفي أحمد سيد،)
ل من اإلدارة والعاملين بهدف التحسين المستمر في الجودة واإلنتاجية وذلك من المشتركة لك

خالل فرق العمل، وأن إدارة الجودة الشاملة هى اسلوب لتأكيد الفاعلية والكفاءة القصوي 
للمنظمة بتطبيق العمليات والنظم التي تؤدي إلى التفوق وتمنع األخطاء وتؤكد على أن كل 

( كما أن هناك إختالف 2000عبدالفتاح النعماني ،) بحاجات العمالء. نشاط بالمنطقة مرتبط
بين مفهوم الجودة الشاملة كفلسفة تحكم منظمات األعمال في أدائها لعملها وأنها تقوم على 
تلبية إحتياجات العمالء الداخليين والخارجين وبين نظام األيزو كنظام إلدارة الجودة يتم التأكد 

ات رسمية حتى يتم تحقيق األداء المطلوب من خالل الرقابة الداخلية منه على وجود إجراء
والخارجية ومدى مالئمة أداء العاملين مع هذه اإلجراءات من عدمه وأخذ إجراءات تصحيحية 

  لمعالجة اإلنحرافات.
تعتبر صناعة السياحة فى مصر أحد البنود األساسية للصادرات غير المنظورة وهى أحد 

ة للتنمية اإلقتصادية حيث تقوم بدعم وتوازن المدفوعات من خالل التأثير على األنشطة الهام
الميزان التجارى إما بتغطية العجز منه أو التخفيف من حدوثه هذا بجانب العديد من اآلثار 
اإلقتصادية األخرى المباشرة وغير المباشرة على اإلقتصاد القومى مثل األثر على الدخل 
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يوجد عائد آخر للتنمية السياحية ، كما ستثمارات المحلية واألجنبيةشيط اإلوتن القومى والعمالة
يتمثل فى العائد الثقافى واإلجتماعى حيث أن صناعة السياحة تعتبر نافذة المجتمع على كل 
دول العالم الخارجى وتبادل الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية وتدعيم 

التعاون بين شعوب الدول "وتعمل على التقارب السياسى بين الدول وكسب روابط الصداقة و 
ًا في تصميم منتج الخدمة تلعب جودة الخدمات دورًا مهمولذا  تأييد الشعوب للقضايا الوطنية

زداد إدراك إ، حيث إنها ذات أهمية لكل من مقدمي الخدمات والمستفيدين، وقد وتسويقه
، بيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسيةمؤسسات الخدمة ألهمية ودور تط

ن جودة الخدمة السياحية تعتبر مقياس للدرجة التي يرقى إليها مستوى الخدمة المقدمة وأ
ن تقديم خدمة ذات جودة متميزة يعني تطابق مستوى إللعمالء ليقابل توقعاتهم، وبالتالي ف

التفوق عليها في بعض االحيان، وهذه التوقعات تبنى الجودة الفعلي مع توقعات العمالء أو 
 على أساس أبعاد يتم من خاللها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.

 

 البحثمشكلة  
تأتي أهمية الجودة الشاملة في مقدمة اإلهتمامات اإلستراتيجية الحيوية التي تواجهنا في 

ذلك إلي التقدم العلمي  النوعية، ويرجع احياتنا وفي مجاالت وفي مجاالت تخصصاتن
 والتكنولوجي المتالحق وتكمن مشكلة البحث الرئيسية فيما يلي:

ال تزال أهمية إدارة الجودة الشاملة غير منتشرة علي نطاق واسع لدى كثير من القطاعات  -
 (.،2020دراسة عماد سامي حبيب شريف اإلنتاجية والخدمية بصفة عامة  )

دمات السياحية المقدمة من القري السياحية بمنطقة نقص المعايير الخاصة بجودة الخ -
عبدالباسط على  دراسةالبحر األحمر وتأثيرها علي والء السائح الذي يتلقى هذه الخدمات. )

 (.2020 ،عبدالجليل ذاود
 

 أسئلة البحث
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 على والء السائح؟ البيئي ما مدى تأثير جودة األداء .أ
  إدارة الجودة الشاملة؟ العالقة بين تحسين األداء البيئى وتطبيق ما .ب

 

 ف الدراسةاهدأ
المقدمة للسائحين، البيئي على الخدمات  جودة األداء معرفة تأثيرتهدف الدراسة إلى 

وذلك بهدف تطوير جودة الخدمات إلرضاء السائحين عن طريق تحديد المفاهيم المتعلقة 
 بجودة الخدمة.

حل الدراسة بالبحر بعض القرى السياحية م تطبيق معايير ضبط الجودة علي .1
 األحمر.

 إستخدام أساليب ضبط الجودة وصوال الي تحسين الخدمات بالقري السياحية. .2
 

 فروض الدراسة
 :اآلتيةالفروض  صحة إختبار الدراسة تلك تحاول

األداء البيئي فى القرى تحسين ستخدام أساليب ضبط الجودة على إلوجد أثر ذو داللة إحصائية ي .1
 ـ  السياحية

لخدمات السياحية المقدمة فى منطقة البحر األحمر األداء البيئي لر ذو داللة إحصائية لجودة وجد أثي .2
 على والء السائحين.

 

 أهمية الدراسة
مام المديريين والمسئولين لتطبيق أفضل األساليب أتذليل العقبات تكمن أهمية البحث فى 

مكانية تعظيم  لتحقيق الجودة المناسبة بالقرى السياحية، ن أحيث  العائد من الموارد السياحية،وا 
كما  %11.35السياحية تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى الناتج اإلجمإلى القومى بنسبة 
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وتتجلى أهمية هذه الدراسة من  من قوة العمل المصرية. %12.6تساهم فى التوظيف بنسبة 
 ناحيتني:

ومدى توافقه البيئي بالسياحة  األداءتكمن فى التعبير عن مستوى جودة  الناحية العلمية: -أ
حتياجات امع رغبات و  المؤسسات بذلك تستطيع لسائحين لكسب رضاهم ووالئهم و ا 
 يز عن باقي منافسيها.متمسلوب أنى السياحية من تب

الخدمات مما يتالءم مع  فى قطاعاألداء البيئي دخال جودة إ تتجلى فىالناحية العملية:  -ب
حافظة عليهم وجلب سائحين جدد وخاصة فى ظل توقعات السائح حتى نتمكن من الم

من إجمإلى الدخل القومى  %11،3بنسبة تساهم السياحة ، حيث أن المنافسة الشديدة
ى العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة المن إجم %19،3وتوفر نسبة 

 لى قوة العمل بمصر.امن إجم %12،6العاملين فى قطاع السياحة 
 

 يةالدراسات المرجع
 بعنوان خرائط ضبط الجودة للبيانات 2020عثمان جالل عبد اهلل مصطفي  دراسة :

ستخدام أساليب ضبط الجودة، وايجاد حدود اوتهدف هذه الدراسة إلي شديدة األلتواء، 
ضبط الجودة لبيانات العينات المستخرجة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي 

بناء خرائط الجودة اإلحصائية لها وقياس قدرة  بالدقهلية )محطة شرق المنصورة(، وكذلك
 .العملية

  بعنوان السياحة البيئية في إقليم الجبل 2020عبدالباسط على عبدالجليل ذاود دراسة :
وتهدف هذه الدراسة إلي تحديد ، األخضر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا

رد لألجيال القادمة من خالل تنمية سياحة الدور التي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق موا
بيئية مستدامة، داخل إقليم الجبل األخضر في ليبيا، ومعرفة المعوقات التي تواجه السياحة 

 البيئية وسبل تذليلها وحلها.
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  بعنوان: دور نموذج المؤسسة األوربية  2020وليد فاروق السعيد أحمد البيلي دراسة
تهدف هذه الدراسة إلي دراسة دور و ، اجية العاملينفى رفع إنت EFQM إلدارة الجودة

التطبيق علي بنتاجية العاملين إفي رفع   EFQMنموذج المؤسسة األوربية إلدارة الجودة 
 العاملين بشركة الدقهلية للسكر.

  تقييم الوعى البيئي لدى العاملين في الفنادق 2020دراسة عماد سامي حبيب شريف ،
تهدف هذه و ، وعى البيئي لدى العاملين في الفنادق الخضراءالخضراء بعنوان تقييم ال

الدراسة إلي التعرف علي درجة الوعي البيئي لدي العاملين بالفنادق الخضراء والعوامل 
المؤثرة علي الوعي البيئي لديهم، والوقوف علي العوامل التي تدفع الفنادق للتحول الي فنادق 

ات الخضراء من وجهة نظر العاملين بالفنادق خضراء مع تحديد معوقات تطبيق الممارس
 الخضراء.

  بعنوان فعالية إستخدام أسلوب سيجما ستة2020دراسة فاطمة الزهراء صالح محمد : 
تهدف هذه الدراسة إلي تفعيل إستخدام و  ،على تطوير العمل اإلدارى بكليات التربية الرياضية

 ربية الرياضية.سيجما علي تطوير العمل االداري بكلية الت 6أسلوب 
واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وأثرها بعنوان  :2020 عامر بن محمد شار الباقيراسة د -

وتهدف ، "دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الجنوبي"على اإلنتاجية 
للكهرباء  هذه الدراسة إلي التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة السعودية

بالقطاع الجنوبي وأثرها علي اإلنتاجية باإلضافة الي تهيئة بيئة العمل لإلبتكار وتحسين األداء 
 وزيادة معدالت اإلنتاجية.

  دراسةRokke, Connie Jean 2013عنوان التحديات والعوائق التي تؤثر على : ب
باب نجاح إدارة تهدف الدراسة إلى التعرف على أس، حيث نجاح إدارة الجودة الشاملة

الجودة الشاملة والتحديات والعوائق التي تمنع معظم الشركات من تحقيق هذه النجاحات في 
توصلت الدراسة إلى تدابير قابلة للقياس الكمي و ولة لتحليل هذه التحديات والحواجز. امح
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، ويتم للتحديات التي تواجهها المنظمات التي تسعي إلى تنفيذ برامج إدارة الجودة الشاملة
 ستكشاف مبادئ إدارة الجودة الشاملة والفوائد التي تم تحديدها. إ

  دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق  بعنوان: 2011دراسة حاتم حسين كامل عبد الغني
تهدف هذه الدراسة إلي و ، الجودة الشاملة في المنظمات من منظور اإلدارة االستراتيجية

إدارة الموارد البشرية في تطبيق فلسلفة إدارة الجودة الشاملة التعرف علي الدور الذى تلعبه 
في المنظمات من منظور اإلدراة االستراتيجية حيث تركزت أدبيات الكتاب والباحثين في 
مجال إدارة الموارد البشرية علي هذه الفسلفة التي تعتمد علي ممارسات هذه اإلدارة مثل 

الدراسة ، وتوصلت وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة العمل، والتدريب، والتعويض، والتنمية،
ن إمكانية إلي أن إدارة الموارد البشرية اإل ستراتيجية تدعم وتعزز إدارة الجودة الشاملة وا 

ستراتيجيات )العمالة، والتعويض، والتدريب( تحقق أفضل النتائج لبرامج الجودة وضع هذه اإل
 الشاملة. 

 أثر تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة علي  بعنوان: 2011مد دراسة عنايات إبراهيم محمد مح
 فعالية إدارة الموارد البشرية دراسة ميدانية علي شركات القطاع الخاص الصناعي المصري

إلي التعرف علي ما إذا كان هناك عالقة بين تطبيق مدخل إدارة الجودة  تهدف هذه الدراسةو 
ية في شركات القطاع الخاص وما هي األسس التي يمكن أن الشاملة، وفعالية إدارة الموارد البشر 

الدراسة إلي وجود إختالف جوهرى بين الشركات التي ، وتوصلت تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة
تطبق الجودة الشاملة وتلك التى ال تطبيقها لصالح الشركات التي تطبق الجودة الشاملة والحاصلة 

 علي شهادة األيزو . 
 دراسة Antonaros Richard 2011 دارة : بعنوان التحسين المستمر للجودة، وا 

تهدف الدراسة للتعرف على لماذا تحقق بعض الشركات نجاح و الجودة الشاملة، والقيادة. 
مع الجودة الشاملة إدارة وتحسين مستمر والبعض األخر ال يصادفه النجاح أي أن هدف 

توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها إن و شاملة. البحث هو اإلجابة على لماذا تفشل الجودة ال
لتزام اإلدارة العليا، ونظم المعرفة والتفكير على المدى الطويل مقابل على المدى ا  الثقافة، و 
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دارة الموارد البشرية، والهيكل  القصير، والتخطيط االستراتيجي، والعمليات والتدريب، وا 
وذ المحيطة بالقيادة التنظيمية. لذلك التنظيمي كل من هذه المكونات هي ضمن مجال النف

 يتم وضعها إلى األمام لتحقيق نجاحات في مجال الجودة الشاملة.

  عنوان معوقات تطبيق إدارة الجودة ب: 2010دراسة بسمة إبراهيم حامد يوسف فرح
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي و الشاملة بإدارة النشاط الرياضي بجامعة اإلسكندرية.

دراك المسئولين بمفهوم وأهمية تطبيق إدراة الجودة الشاملة المعوقا ت المرتبطة بمدى وعى وا 
بإدراة النشاط الرياضي بجامعة اإلسكندرية، للتعرف علي المعوقات المرتبطة بالتركيز علي 
المستفيدين، والتركيز عي فريق العمل ، والتركيز علي التعليم والتدريب المستمر، والتركيز 

توصلت الدراسة إلي عدم وعي و. ر والتحسين الدائم والتركيز علي القيادة الفعالةعلي التطوي
دراك المسئولين بإدارة النشاط الرياضي بجامعة اإلسكندرية بمفهوم وأهمية تطبيق إدراة  وا 

 الجودة الشاملة بإدراة النشاط الرياضي بالجامعة.

 

 طار النظرياإل
هتمام أن الجودة ال تتضمن فقط األ: ( Concept of Quality)مفهوم الجودة 
نما تتعداها إلى الوصول إلى أسواق جديدة واإلبداع والتفكير أبخصائص المنتج  ثناء التصنيع وا 

في إيجاد تطورات حديثة تواكب التطور العلمي في المجال الصناعي مما يؤدي إلى تحقيق 
ن الجودة تهدف إلى رضا أ، أي حاجات العميل والتفوق على توقعاته الحالية والمستقبلية

تباع المعايير الحديثة مما يقلل من التكاليف ا  العمالء وذلك من خالل مواكبة التطور والتقدم و 
جديدة مكانية الزيادة في حصة السوق الحالية ودخول اسواق إوزيادة الربحية مما يترتب عليه 

 (25ص،2010)الطيطي خضر مصباح،
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نه: نظام رقابة لضمان إمكن وصف ضبط الجودة بي:  (Quality Control)ضبط الجودة 
الحفاظ على المعايير الصحيحة في صناعة السلع ويتم بالفحص العشوائي الدوري على 

العملية وضبط الجودة مرتبط مع مصطلح جودة المطابقة للعملية أي هل مخرجات ، المنتجات
( هي أن السلع Quality of conformanceتطابق الغاية التصميمية؟ وجودة المطابقة )

( بأنها " اجراء اداري يتضمن Juranوالخدمات المنتجة تطابق الحدود التصميمية، وقد عرفها )
عمليات الرقابة والضبط للمحافظة على استقرار األوضاع وتجنب التغييرات المفاجئة وابقاء 

يه من ويعرفها قدار بإنها آل (،2008،االمور تحت السيطرة )النعيمي محمد عبد العال
الخطوات للحصول على منتجات وخدمات تلبي متطلبات العميل )مرعي عطية عبد 

 (.2006الحي،
بدأ مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالظهور في الثمانينات من القرن : مفهوم الجودة الشاملة

العمليات باإلضافة الي جودة المنتج، ويركز على العشرين، حيث يتضمن هذا المفهوم جودة 
الجماعي وتشجيع العاملين باإلضافة الي التركيز علي العمالء ومشاركة الموردين  العمل

(، كما تعرف عملية إدارية تركز على مجموعة من القيم 2020)عمرو محمد حسين احمد ،
تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين في 

ستثماره ا على نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر )مصطفي أحمد النشأة التربوية، وا 
 (.1999سيد،

 :شاملة على ستة مبادئ رئيسية هيتشتمل إدارة الجودة المبادئ إدارة الجودة الشاملة 
 التركيز على العميل.  .1
 التركيز على العمليات والنتائج معا.  .2
 الوقاية من األخطاء مقابل الفحص.  .3
 .ئهممكافأة العاملين بحسب أدا .4
 تخاذ القرارات بناء على الحقائق. إ .5
 .إرجاع األثر .6
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 ولتحسين الجودة داخل المؤسسات يتطلب ذلك عدد من الخطوات وهي كالتالي:
 توفير وعي بالحاجة لتحسين الجودة. .1
 وضع أهداف لتحسين الجودة. .2
 بناء هيكل تنظيمي لتحقيق األهداف عن طريق إختيار المدراء وتعيين فرق العمل. .3
 جميع العاملين.تدريب  .4
 تنفيذ المشاريع لحل المشاكل الموجودة. .5
 مراقبة التنفيذ وتقديم تقارير عن تقدم العمل. .6
نشاء برنامج للمكافآت. .7  تشخيص العاملين المتميزين وا 
 وجود سجالت إلثبات النجاح المتحقق. .8
 دمج التحسينات في أنظمة الشركة والحفاظ على اإلستمرارية. .9

ض القري السياحية ولهذا يتم تطبيق أساليب ضبط الجودة في وتم تطبيق البحث علي بع
 القري السياحية لتحسين األداء البيئي لهذه القرى.

ستمرارا في النمو إعلى مدى العقود األخيرة شهدت السياحة : الجودة في الخدمات السياحية
للتنمية  سرع نموا في العالم حيث أصبحت  قوةاأل قتصاديةلتصبح واحدة من القطاعات اإل

تهدف نظم الجودة في السياحة إلى تكامل جميع العناصر التي تؤثر على جودة ، كما اإلقليمية
المنتج السياحي أو الخدمة السياحية التي تقدمها المنشأة السياحية حيث يرغب كثير من 
الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات في تحقيق الجودة ويبذلون جهودا كبيرة للوصول إلى 

صالح العيوب في نهاية ذل ك الهدف، ولكن معظم هذه الجهود تركز على أنشطة التفتيش وا 
العمليات في كل مرحلة والتفتيش وحده ال يمكن أن يضمن جودة المنتج ، فالجودة يجب أن 
تصمم وتبنى في المنتج منذ البدايات األولى والوعي بالجودة يجب أن يبدأ في مراحل ما قبل 

أثناء تحديد متطلبات العمل على أن يستمر ذلك خالل المراحل المختلفة بدء العملية وفي 
للعملية السياحية وحتى ما بعد تسليم المنتج السياحي للعميل عن طريق الحصول على الرأي 
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ولذا يجب العمل بمعايير الجودة في تصال المستمر مع العميل لتحقيق الرضا .الواضح واإل
الحماية للعميل بحيث يكون مستحياًل تحقيق الجودة إال في  تؤمن الحد األدنى منالسياحة 

 الشفافية -سهولة الوصول  - الصحة العامة - األمن والسالمةوتتمثل هذه المعايير في ظلها 
 التجانس. -األصالة -

األداء البيئي هو مفهوم قابل للقياس  (:55، ص2017رشيد عالب،(مفهوم األداء البيئي 
ة على جعل نظامها لإلدارة متوافقا مع البعد البيئي المخطط له من طرف يوضح قدرة المؤسس

 .اإلدارة العليا
يساعد  (:55، ص2012مصطفى محمود أحمد جاد المولى،) تحسين األداء البيئيأهمية 

أمام عمالئها مما ينعكس  أو المنشاة تحسين األداء البيئي على تحسين صورة المؤسسة
هتمام بتحليل دورة حياة المنتج، افسية، لذلك يجب على المؤسسات اإلا التنتهباإليجاب على قدر 

في كل مرحلة من مراحل إنتاجه،  أو الخدمة هذا المنتج تنتج عنثار البيئية التي ودراسة األ
لتزام بالقوانين والتشريعات كما يجب أال يقتصر دور اإلدارة البيئية في المؤسسات على اإل

ورها إلى تضمين التكاليف البيئية الحالية والمستقبلية في التحليل البيئية فقط، ولكن يمتد د
 ISO نتيجة لذلك فقد أصدرت المنظمة الدولية للمعاييرو  .ستراتيجي للمؤسسةوالتخطيط اإل

مما ترتب عليه وجود منافسة كبيرة بين ) ISO 14000لحماية البيئة ) ةمعيارا خاص
ر، نظرا لإلقبال المتزايد عليها من قبل المستهلكين المؤسسات على االلتزام بمثل هذه المعايي

صديقة للبيئة وبأسعار معقولة في نفس وخدمات الذين يهمهم بالدرجة األولى شراء منتجات 
دارات متخصصة في و الوقت وقد كان هذا حافزا للكثير من المؤسسات للقيام بإنشاء أقسام  ا 

المؤسسة وخارجها من خالل اإلفصاح عن هذه  اإلدارة البيئية، تقوم بالتنسيق مع باقي إدارات
دراجها ضمن تقاريرها المالية  .المعلومات وا 
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ستمرار والنمو في لإلهتمام بتحسين األداء البيئي أصبح أمرا ضروريا لنا أن األ ويتضح
أمام عمالئها( أو  او المنشاة السوق، كان هذا األمر اختياريا )تحسين صورة وسمعة المؤسسة

هتمام بتخطيط وتحليل لتزام بالقوانين والتشريعات البيئية( ومن ثم فإن األتيجة اإلإجباريا )ن
 .التكاليف البيئية أصبح أمرا حتميا

 ومتابعة تلكإذا كان التخطيط اإلستراتيجي يتطلب من المديرين وضع أهداف، ف
تقييم البرامج ، فإن اهتمام المؤسسات بالقضايا البيئية عند هااألهداف، وتحفيز العمال إلنجاز 

عتباره التكاليف البيئية االتأخذ في  لذا البد انوالخطط اإلستراتيجية يصبح أمرا ضروريا، 
تحقق العديد يمكن الحالية والمستقبلية، و  ثارهاأوالمنافع طويلة األجل لألنشطة المسؤولة عن 

 همها ما يلي:من المزايا عند تضمين القضايا البيئية في عملية التخطيط اإلستراتيجي من أ
  .الفهم األفضل لمصادر ومسببات التكلفة البيئية الحالية-أ

 .إدارة أفضل للتكاليف البيئية المستقبلية -ت

 .توقع القضايا التي يمكن أن تعوق تطوير المنتج وتوزيعه -ث

 .البيئيةبالبقاء والمنافسة في عالم يتحرك فيه المنافسون نحو زيادة االهتمام  -ج
 بط الجودة السبع كالتالي:ويمكن توضيح أساليب ض

هي تقنية تستعمل لجمع وتصنيف وتسجيل البيانات الكمية أو : ختبارقوائم اإل األداة األولى
النوعية في مجموعات ذات خصائص متشابهة لكل مجموعة بطريقة منظمة، ومن خالل جمع 

البيانات  كتلتحليل  والتطوير تحسينعملية ال البيانات وتنظيمها يمكن للفريق القائم على
جراء التحسينات المناسبة عليها  بسهولة ويسر مما يساعد علي تحديد المشاكل في العملية وا 

األساسية لنظام إدارة الجودة  ساليبمن األ Check Sheet ختبارويعد أسلوب قائمة اإل
 .الشاملة

ها فهى تعبر عن نتشار البيانات وتوزيعتصويرا مرئيا إل: تعد األداة الثانية المدرجات التكرارية
ا. وفي بهكتشاف عيوأا أو تهمدى اإلنحراف عن المواصفات المطلوبة. لدراسة جودة مخرجا
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سم التوزيع التواتري. وتستخدم هذه المدرجات لمراقبة عملية تحليل إالغالب يطلق عليها 
يجاد نمط توزيعه لمعرفة إذا ما كانت تحقق م تطلبات البيانات األولية ألي متغير تتم دراسته وا 

العميل بشكل ثابت. ويتطلب قياس ذلك مالحظة عدة جوالت وتسجيل المالحظات. وبعد ذلك 
 .يتم مقارنتها مع هدف العملية ومطابقتها مع معايير محددة

من خالل هذا التحليل يمكن ترتيب المشاكل ترتيًبا تنازلًيا من : األداة الثالثة تحليل باريتو
حسب أهميتها وتكرار حدوثها. فمن خالل خريطة باريتو يمكن األكثر حدوثًا إلى األقل، أي 

الجودة تحديد أهم المشاكل وأبلغها أثًرا على الجودة وبالتالي التركيز ب المختصلفريق العمل 
 على حلها أواًل 

هى أداة لتحليل البيانات عن طريق : األداة الرابعة أسلوب تحليل عالقة السبب بالنتيجة
وهى تظهر المشكلة عند رأس التخطيط ثم ، بة للمشكلة إلى عدة تصنيفاتترتيب العوامل المسب

يتفرغ من العمود الفقرى ليشير إلى األسباب والعيوب المحتملة ، وهذه الطريقة تساعد على فهم 
 العالقات التى البد من مراقبتها لتحسين الجودة.

لعملية ومراحلها المتعددة توضح هذه الخرائط جميع مكونات ا: األداة الخامسة خرائط التدفق
وسير العمل من البداية إلى النهاية . وتساعد خريطة سير العمل في تحديد الطريق الفعلي 

 المراقبةللعملية . كما تساعد هذه الخريطة في تحديد العمليات المكررة ونقاط االنتظار ومراحل 
 ، وذلك من أجل رفع درجة كفاءة العملية ككل.

توضيح  هو مخطط بياني مبعثر يحلل بيانات العمليات بحيث: ط التبعثراألداة السادسة مخط
ومعرفة قوة اإلرتباط بينهما. وتستخدم في تصميم وتوثيق العمليات  نوع العالقة بين المتغيرين،

أو البرامج البسيطة وتساعد على تصور ما يجري وتساعد على فهم العملية بشكل أكبر 
 .والعثور على العيوب

مقارنة بيانية بين بيانات معاينة األداء الفعلى للعملية وحد هى  :سابعة خرائط الرقابةاألداة ال
مكانية العملية اللذان يمثالن تقدير الوسط الحسابى و اإلنحراف المعيارى من واقع المعاينة إ
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وبالتالي فهي أداة تساعد على تصحيح االختالفات غير العشوائية والعمل على ، على الترتيب
 اية من تكرار حدوثها مرة ثانية.الوق
 متغيرات البحث      

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
 

 الدراسة  اجراءات
الوصف والتحليل من خالل وصف نظري  ستنباطي بأدواتهعتماد على المنهج اإلتم اال

لخدمات السياحية ووالء األداء البيئي لوالشرح والتحليل لمختلف المفاهيم المتعلقة بجودة 
لمناسب لدراسة ستقرائي استخدام المنهج األالتوجه إلى ميدان الدراسة وقد تم االسائحين، ثم 

اإلستبيان وكذلك جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها بهدف  أداةستخدام االحالة من خالل 
التوصل إلى النتائج التى تعبر عن أراء وطموحات السائحين نحو الخدمات السياحية لمنطقة 

 عتماد علي نوعين من البيانات من مصادرها:المنهج تم االولتوضيح  البحر األحمر
 بيانات ثانوية .1

 بيانات أولية .2

 المستقل المتغير

 قوائم اإلختبار

 خرائط التدفق

 السبب واألثر

 األنتشار -مخطط التبعثر

 التوزيعات التكرارية

 تحليل باريتو

 مخطط الرقابة
 

 التابع المتغير

 تحسين األداء البيئى
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محافظة البحر بمجال السياحة والسائحين بالعاملين  في الدراسة مجتمع يتمثل: البحث مجتمع
 .فندق 283 والبالغ عددهم، األحمر بدءا من الزعفرانة شماال وحتى مرسى علم جنوبا

لتمثل مناطق  ت هـذه الدراسـة علـى عينـة عـددها خمس قرى سياحيةأجريـ: البحث عينة
موفينبيك ، فندق بيروت، شيراتون ميرامار الجونهمختلفة ومستويات مختلفه وهم كالتالي: 

ولقد تم توزيع اإلستبيان على عينة  ومراعاة، وادي لحمي باي ريزورت، مارينا لودج، القصير
 كما يلي: بحر األحمرلعشوائية بسيطة فى القرى السياحية با

 يوضح توزيع عينة الدراسة: (1جدول رقم )
 إستقصاء السائحين إستقصاء الموظفين 

 200 200 عدد اإلستمارات الموزعة
للتحليل  ةالصاحلاإلستمارات 
 حصائيإلا

177 123 

 ةصاحل اإلستمارات الغير
 حصائيإلللتحليل ا

23 77 

تم اختيار محافظة البحر األحمر بدءا من الزعفرانة شماال وحتى مرسى علم  :حدود البحث
قتصادية  جنوبا كمجال للبحث، وهي المناطق التي شهدت تحوالت وتغيرات إجتماعية وا 

واألنشطة وعمرانية وكان تأثير التنمية السياحية واضحا على طابع الحياة اإلجتماعية 
 .اإلقتصادية والبيئية والعمرانية

بشكل  هاحيث تم تصميم ت،اإلستقصاء لجمع البياناقائمة على  وناعتمد الباحث: البحثأدوات 
ستمارتين لإلستبيان األولى خاصة بالعاملين م الباحث بتصميم اقالقد مبسط ومختصر، و 

بالسائحين وتحتوي على وتحتوي عل كافة أساليب ضبط الجودة السبع، والثانية خاصة 
أسلوبين فقط نظرا لعدم دراية السائح بكافة الجوانب الفنية واإلدارية بالقرى السياحية والتي تم 

 ؤال العاملين فيها.س
 كما يلي: تضمنت قائمة اإلستقصاء قسمين هماقائمة اإلستقصاء الخاصة بالعاملين: 

الدرجة  –مدة الخبرة  -ثين، )المؤهل العلميويتعلق بالبيانات الديموجرافية للمبحو  القسم األول:
 الوظيفيية(.
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 ربع محاور هما:أالخاصة بمشكلة الدراسة وتحتوي على ويتعلق بالبيانات  القسم الثاني:
 الجودةيحتوي على مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر المحور األول: الجودة بشكل عام  .1
 -ينقسم إلى:و  المحور الثانى: مبادئ إدارة الجودة الشاملة .2
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر مشاركة األفراد العاملين 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر التحسين المستمر 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر التدريب 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر المقارنة المرجعية 
 وينقسم إلى: المحور الثالث: أدوات ضبط الجودة .3
 ختبارموعة من العبارات تقيس مدى توفر قوائم اإلمج 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر خرائط التدفق 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر السبب واألثر 
 األنتشار -مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر مخطط التبعثر 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر التوزيعات التكرارية 
 العبارات تقيس مدى توفر تحليل باريتو مجموعة من 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر مخطط الرقابة 
 :يحتوي على مجموعة من العبارات تقيس األداء البيئى المحور الرابع: األداء البيئى .4

محاور تضمنت قائمة اإلستقصاء اربع تصميم قائمة اإلستقصاء الخاصة بالسائحين: 
 هما:
 الجودةيحتوي على مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر ودة بشكل عام المحور األول: الج .1
 وينقسم إلى: المحور الثانى: مبادئ إدارة الجودة الشاملة .2
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر مشاركة األفراد العاملين 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر التحسين المستمر 
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  التدريبمجموعة من العبارات تقيس مدى توفر 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر المقارنة المرجعية 
 وينقسم إلى: المحور الثالث: أدوات ضبط الجودة .3
 ختبارمجموعة من العبارات تقيس مدى توفر قوائم اإل 
 مجموعة من العبارات تقيس مدى توفر خرائط التدفق 
 قيس األداء البيئىيحتوي على مجموعة من العبارات ت المحور الرابع: األداء البيئى .4

وتتم اإلجابة على فقرات القسم الثاني من إستمارة العاملين وعلى إستمارة السائحين وفقًا لمقياس ليكرت 
( موافق تماماً. والجدول التالي 5( غير موافق ابدا، حتى )1التدريجي المكون من خمس نقاط تتراوح بين )

 يوضح ذلك
د البحث على معامل الفا كرونباخ لتحديد درجة عتما: الصدق والثبات لقائمة اإلستقصاء

مفردة من العاملين  50مفردة ) 100الثبات والمصداقية لقائمتي اإلستقصاء،على عينة قوامها 
(، أن قيمة معامل الثبات بلغت لإلستمارة 1مفردة من السائحين( ويتضح من جدول رقم ) 50و

نعكس ذلك على المصداقية ( وهى درجات مر 0.949( وللسائحين )0.926العاملين ) تفعة وا 
( على الترتيب والتي تم قياسها من خالل الصدق الذاتي 0.974( و)0.962التي بلغت قيمها )

وهو الجذر التربيعي لمعامل الثبات )ألفا كرونباخ(، ومن خالل هذه النتائج اتضح أن القائمتين 
ع البيانات بما يحقق دقة البيانات تتسما بالصدق والثبات، وبالتالي فإنهما تعتبرا صالحتين لجم

 األولية المطلوبة. والجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات والصدق.
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 يوضح معامل الثبات والمصداقية :(2جدول رقم )

 
 السائحين العاملين

معامل  معامل الثبات معامل الصدق
 الصدق

معامل 
 الثبات

 0،727 0،853 0،669 0،818 الجودة بشكل عام 
 0،927 0،963 0،909 0،953 مبادئ إدارة الجودة الشاملة

 0،877 0،936 0،935 0،967 األداء البيئىو أدوات ضبط الجودة 
 0،949 0،974 0،926 0،962 اإلجمالي
 إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء طبقًا ألراء عينة البحثالمصدر :

  ستخدامتم اات اإلحصائية : ختبار اإل
: ويسـتخدم لحسـاب معامـل الثبـات ، وذلـك لبحـث مـدى ( كرونباخ Alpha) معامل الثبات .1

 إمكانية األعتماد على نتائج الدراسة الميدانية فى تعميم النتائج.
  Pearson correlation coefficientمعامل اإلرتباط لبيرسون  .2

أثير المتغيــر المســتقل علــى لمعرفــة مــدى تــ simple regression analysisتحليــل اإلنحــدار البســيط  .3
 المتغير التابع

 Stepwise Multiple Regression Analysisتحليــل اإلنحــدار المتعــدد المتــدرج  .4
 لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع وللتحقق من صحة فرض الدراسة.

 راسة.. للتحقق من من صحة فرض الد one sample t test"ت" للعينة الواحدة  ختبارا .5
 

 نتائج الدراسة
 أظهرت النتائج:

األداء البيئي فى القرى تحسين ستخدام أساليب ضبط الجودة على إلأثر ذو داللة إحصائية وجود  .1
تحسين في يساهم  ضبط الجودةإستخدام أساليب أن ، حيث يرى العاملين في مجال السياحة السياحية
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( تؤدي 0،327بقيمة ) ضبط الجودةتخدام أساليب في إسأن الزيادة و ( ، %10،7)بنسبة  األداء البيئى
وذلك لقوة هذا  مخطط الرقابةكان  اوان أكثرهم تأثير  ،بدرجة واحدة تحسين األداء البيئى زيادة فيالإلي 

، وأن السائحين على تحسين األداء البيئى %14،9األسلوب عن باقي األساليب، حيث انه يؤثر بنسبة 
بنسبة  تحسين األداء البيئىساهم في  ضبط الجودةإستخدام أساليب  المترديين على القري يرون أن

 ( تؤدي إلي زيادة في0،821بقيمة ) ضبط الجودةإستخدام أساليب  أن الزيادة فيو (، 67،4%)
ساهم في تحسين  وخرائط التدفق ختبارقوائم اإلوأن إستخدام  بدرجة واحدة تحسين األداء البيئى

 .(%70،2)بنسبة األداء البيئى 
ستخدام أساليب ضبط إلوجد أثر ذو داللة إحصائية : يلتحقق من صحة الفرض األول القائل

 . ولقد تم األداء البيئي فى القرى السياحيةتحسين الجودة على 
 ( حساب معامل اإلرتباط البسيطPearson’s Correlation Coefficient بين متغير )

 -مخطط التبعثر -السبب واألثر -لتدفقخرائط ا -قوائم اإلختبارأساليب ضبط الجودة )
ومتغير تحسين األداء ( مخطط الرقابة -تحليل باريتو -التوزيعات التكرارية -األنتشار
 البيئى.

 ( تحليل اإلنحدار البسيطSimple Regression Analysis )ضبط  أساليب إلستخدام
 تحسين األداء البيئى. الجودة على متغير

 تدريجيتحليل اإلنحدار المتعدد ال(Multiple Regression Analysis stepwise) 
 تحسين األداء البيئى. ضبط الجودة على متغير من أساليباسلوب لمعرفة درجة تأثير كل 
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 :قائمة إستقصاء العاملين أراءإختبار الفرض من خالل أواًل: 
 :تحسين األداء البيئىضبط الجودة و  حساب معامل اإلرتباط البسيط بين أساليب .أ
 قيمة معامل اإلرتباط بين أساليب ضبط الجودة وتحسين األداء البيئى: (3دول رقم )ج

 تحسين األداء البيئى األساليب
 مستوى الداللة قيمة معامل اإلرتباط

 غير دالة 0.142 قوائم اإلختبار
 0.354 خرائط التدفق

 0.01دالة عند 

 0.320 السبب واألثر
 0.308 األنتشار -مخطط التبعثر

 0.232 التوزيعات التكرارية
 0.325 تحليل باريتو
 0.386 مخطط الرقابة

 0.327 إجمالي اإلستخدام
 إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء طبقًا ألراء عينة البحث المصدر :

 أساليب بين إحصائياً دالة  طردية إرتباط عالقةمن بيانات الجدول السابق وجود  يتضح
 -نتشارمخطط التبعثر/ اال -السبب واألثر -المتمثلة في )خرائط التدفقضبط الجودة 

وتحسين األداء البيئى ، حيث تراوحت قيم ( مخطط الرقابة -تحليل باريتو -التوزيعات التكرارية
، في حين ال توجد عالقة 0،01( عند مستوى داللة 0،386، 0،232معامل اإلرتباط بين )

 وتحسين األداء البيئى. بارختبين قوائم اإل
 وتحسين األداء البيئى ضبط الجودةمتغير إستخدام أساليب  بين البسيطتحليل اإلنحدار  .ب

بإستخدام تحليل أساليب ضبط الجودة مجمعة على تحسين األداء البيئى سيتم فيما يلي إختبار أثر 
 .اإلنحدار البسيط
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 نتائج اإلنحدار البسيط (:4جدول رقم )

المتغير 
معامل  β المتغير المستقل لتابعا

 اإلنحدار
داللة إختبار 

 ت
(t test) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

داللة 
إختبار 

 F)ف 
test) 

األداء 
 البيئي

 0.01 2.328 الثابت
أساليب إستخدام  0.01 0.107 0.327

 0.01 0.299 ضبط الجودة

 ات قائمة االتقصاء إعداد الباحث في ضوء تحليل بيان :المصدر
ذات داللة إحصائية  عالقة( السابق وفقًا ألراء أفراد عينة الدراسة وجود 3تشير النتائج بالجدول رقم )

عند ( 0،327إذ بلغ معامل اإلرتباط ) مجمعة وتحسين األداء البيئى ضبط الجودةإستخدام أساليب بين 
 ضبط الجودةإستخدام أساليب (، أي أن %10،7(، أما معامل التحديد فقد بلغ )0،01مستوي داللة )

( 0،327)معامل اإلنحدار المعيارية ( ، كما بلغت قيمة %10،7)بنسبة  تحسين األداء البيئىفي  تساهم
تحسين األداء  ( تؤدي إلي زيادة في0،327بقيمة ) ضبط الجودةفي إستخدام أساليب وهذا يعني أن الزيادة 

على تحسين األداء البيئى داللة  ضبط الجودةأثر إستخدام أساليب  يؤكد معنويةو بدرجة واحدة  البيئى
 (. 0،01عند مستوي ) "ف" إختبار

سيتم  على تحسين األداء البيئى: ضبط الجودةتحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي ألساليب  .ج
ر بإستخدام تحليل اإلنحدا على تحسين األداء البيئى ضبط الجودةأساليب أثر ختبار افيما يلي 

 .المتعدد التدريجي
 نتائج اإلنحدار المتعدد التدريجي(: 5جدول رقم )
المتغير 
المتغير  التابع

 المستقل
β 

معامل 
 اإلنحدار

داللة إختبار 
 ت

(t test) 
معامل 
اإلرتباط 

(R) 
معامل 
التحديد 

(2R) 
داللة 

إختبار ف 
(F test) 

 
 0.01 2.235 الثابت األداء البيئي

ط مخط 0.01 0.149 0.386
 0.01 0.319 الرقابة

 الباحث في ضوء تحليل بيانات قائمة االتقصاء  إعداد :المصدر
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( وجود تأثير معنوي لمخطط الرقابة المتغير 4يتضح من نتائج الجدول السابق رقم )
المستقل على المتغير التابع )تحسين األداء البيئى(، حيث ثبت معنوية معامل اإلرتباط 

لمستقل، ويتضح أن التحليل بطريقة اإلنحدار المتعدد التدريجي استبعد واإلنحدار للمتغير ا
جميع أبعاد المتغير المستقل وابقى على )مخطط الرقابة( وذلك لقوة هذا األسلوب عن باقي 

 %14،9األساليب وللضعف هذه األساليب في وجود )مخطط الرقابة(، حيث انه يؤثر بنسبة 
( في إستخدام مخطط الرقابة يؤدي إلي 0،386زيادة بقيمة )على تحسين األداء البيئى، وأن ال

زيادة في تحسين األداء البيئى بدرجة واحدة ويؤكد معنوية أثر إستخدام مخطط الرقابة على 
 (. 0،01"ف" عند مستوي ) إختبارتحسين األداء البيئى داللة 

خدام أساليب ضبط لقرار: قبول فرض الدراسة القائل:. يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستا
 الجودة على تحسين األداء البيئي فى القرى السياحية.

 إختبار الفرض من خالل أراء قائمة إستقصاء السائحينثانيا 
 ضبط الجودة وتحسين األداء البيئى: حساب معامل اإلرتباط البسيط بين أساليب .أ

 ألداء البيئىقيمة معامل اإلرتباط بين أساليب ضبط الجودة وتحسين ا :(6جدول رقم )
 

 األساليب
 تحسين األداء البيئى

 مستوى الداللة قيمة معامل اإلرتباط
 0.01دالة عند  0.801 قوائم اإلختبار
 00.627 خرائط التدفق

 00.821 إجمالي اإلستخدام
 إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات قائمة االتقصاء :المصدر

قة إرتباط طردية دالة إحصائيًا بين أساليب يتضح من بيانات الجدول السابق وجود عال
خرائط التدفق( وتحسين األداء البيئى ، حيث - ختبارضبط الجودة المتمثلة في )قوائم اإل

 .0،01( عند مستوى داللة 0،821، 0،627تراوحت قيم معامل اإلرتباط بين )
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 :البيئى وتحسين األداء ضبط الجودةإستخدام أساليب  بين البسيطتحليل اإلنحدار 
 البسيطبإستخدام تحليل اإلنحدار  مجمعة على تحسين األداء البيئى ضبط الجودةأساليب أثر  إختبار .ب

 .التدريجي
 نتائج اإلنحدار البسيط (:7جدول رقم )
المتغير 
 المتغير المستقل التابع

β 
معامل 
 اإلنحدار

داللة 
 إختبار ت
(t test) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

اللة د
إختبار 

 F)ف 
test) 

 
األداء 
 البيئي

 0.01 1.203 الثابت
أساليب ضبط إستخدام  0.01 0.674 0.821

 0.01 1.255 الجودة

 ء تحليل بيانات قائمة االستقصاء إعداد الباحث في ضو  :المصدر
داللة إحصائية  ( السابق وفقًا ألراء أفراد عينة الدراسة وجود عالقة ذات6تشير النتائج بالجدول رقم )

عند مستوي ( 0،821إذ بلغ معامل اإلرتباط ) وتحسين األداء البيئى ضبط الجودةإستخدام أساليب بين 
ساهم في  ضبط الجودةإستخدام أساليب (، أي أن %67،4(، أما معامل التحديد فقد بلغ )0،01داللة )

( وهذا يعني أن 0،821)ار المعياري معامل اإلنحد(، كما بلغت قيمة %67،4)بنسبة  تحسين األداء البيئى
بدرجة  تحسين األداء البيئى ( تؤدي إلي زيادة في0،821بقيمة ) ضبط الجودةإستخدام أساليب  الزيادة في

عند  "ف" إختبارعلى تحسين األداء البيئى داللة  ضبط الجودةأثر إستخدام أساليب واحدة ، ويؤكد معنوية 
 (. 0،01مستوي )

 على تحسين األداء البيئى: ضبط الجودةمتعدد التدريجي ألساليب تحليل اإلنحدار ال .ج
بإستخدام  ختبار على تحسين األداء البيئى ضبط الجودةأساليب أثر  إختبارسيتم فيما يلي 

 .تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي
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 نتائج اإلنحدار المتعدد التدريجي (: 8جدول رقم )
 

المتغير 
 التابع

المتغير 
 المستقل

β  معامل
 اإلنحدار

داللة 
 إختبار ت
(t test) 

معامل 
االتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

داللة 
إختبار ف 

(F 
test) 

األداء 
 0.01 1.045 الثابت البيئي

 0.01 0.849 قوائم اإلختبار  0.01 0.702 0.832
 0.01 0.392 خرائط التدفق 

 ة االتقصاء إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات قائم :المصدر
وخرائط  ختبار( وجود تأثير معنوي لقوائم اإل7يتضح من نتائج الجدول السابق رقم )

التدفق المتغير المستقل على المتغير التابع )تحسين األداء البيئى(، حيث ثبت معنوية معامل 
 رختباقوائم اإلوأن إستخدام ، 0،01اإلرتباط الكلي واإلنحدار للمتغير المستقل عند مستوى 

(، كما بلغت قيمة معامل اإلنحدار %70،2)بنسبة ساهم في تحسين األداء البيئى  وخرائط التدفق
بقيمة  وخرائط التدفق ختبارقوائم اإل( وهذا يعني أن الزيادة في إستخدام 0،287(، )0،651)
د معنوية ( على الترتيب أدى إلي زيادة في تحسين األداء البيئى بدرجة واحدة ،ويؤك0،287(، و)0،651)

 (. 0،01"ف" عند مستوي ) إختبارأثر إستخدام أساليب ضبط الجودة على تحسين األداء البيئى داللة 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام أساليب ضبط  لقرار: قبول فرض الدراسة القائل:ا

 على تحسين األداء البيئي فى القرى السياحية الجودة

لخدمات السياحية المقدمة فى منطقة البحر األحمر على لاألداء البيئي لجودة  أثر وجود .2
 . %85،2بنسبة موافق  والء السائحين

لخدمات األداء البيئي لوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة ي: التحقق من صحة الفرض الثاني القائل
 السياحية المقدمة فى منطقة البحر األحمر على والء السائحين.

 . one sample t testعينة الواحدة "ت" لل إختبارستخدام تم ا -
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فى  السياحية المقدمةلخدمات األداء البيئي للجودة وافقة على وجود أثر ممدى ال: (9جدول )
 منطقة البحر األحمر على والء السائحين

المتوسط 
 المرجح

اإلنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  قيمة ت تجاهاإل  النسبي

 الداللة
 فترة الثقة

الحد 
 دنىاأل

الحد 
 األعلى

موافق  85،2 0،89 4،26
 4،39 4،13 0،00 63،53 جدا

يتضح من بيانات الجدول السابق أن أراء عينة الدراسة ايجابية حيث ان الوزن النسبي 
لخدمات األداء البيئي لويقع في مدى الموافقة التامة مما يدل على وجود أثر لجودة  85،2%

األحمر على والء السائحين،حيث أن قيمة "ت" دالة عند  السياحية المقدمة فى منطقة البحر
، مما يدل على صحة  4،39، و 4،13وان حدود الثقة تقع بين  0،01مستوى داللة أقل من 

 فرض الدراسة.
لخدمات السياحية األداء البيئي لوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة ي لقرار: قبول فرض الدراسة القائلا

 بحر األحمر على والء السائحين.المقدمة فى منطقة ال
 

 التوصيات
 المزيد منهم. جلبل ينما يتالءم مع توقعات السائحبالخدمات  دخال الجودة فى قطاعإ .1
على بالقرى السياحية  تدريب المدراء واإلدارة العلياتفعيل إستخدام أساليب ضبط الجودة من خالل  .2

 السبع. ساليباأل
لتفادي و  األداء ةللتحقق من مدي جود) رقابة داخلية ( الخدمات  علي فريق رقابة الجودة تفعيل دور  .3

 ة أخطاء.يأ وقوع
ومدى تحقق من جودة التدريب للباإلتفاق مع وزارة البيئة  الدورية بمعرفة وزارة السياحة اتختبار اإلإجراء  .4

 ) رقابة خارجية ( ألساليباإلستيعاب لتلك ا
 .السياحية ي ة البيئة في القر القوانين واألنظمة المعمول بها لحمايتفعيل  .5
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ABSTRACT 

Total quality management is considered one of the modern 

administrative concepts that institutions have come to emphasize and 

implement their programs because it helps to provide a suitable 

environment and allows the employment and exploitation of the 

capabilities of workers in institutions, and has become the way for 

organizations to remain and continue to exist in the world based on 

rapid movement and continuous development, so organizations must 

adopt administrative concepts Modernization and development of their 

systems and structures that are no longer suitable to meet the challenges 

and requirements of knowledge organizations if they want to achieve 

their goals efficiently and effectively, in terms of senior management's 

belief in the importance of employee participation in the planning 

process, encouraging workers to cooperate in solving work problems, 

awarding rewards according to efficiency, participation, and working 
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on Continuous improvement of working conditions and continuous 

updating of the technology used with the need to continuously evaluate 

the level of services to ensure the quality of the services provided, the 

participation of all employees in training courses to prevent errors and 

motivate workers, and finally compare their performance with that of 

competitors. Therefore, the researchers in that study try to find out the 

effects of using the seven quality control methods on environmental 

performance. The researcher used the deductive approach with its tools 

of description, analysis, and appropriate statistical tests to test the 

validity of the hypotheses and answer the study’s questions. Therefore, 

the researcher took a simple random sample of tourism workers and 

tourists in Red Sea Governorate. starting from Zafarana in the north to 

Marsa Alam in the south, where the number reached (177) workers, and 

(123) tourists, and the study tools, represented in the survey form, were 

applied. The results indicated the existence of an impact relationship for 

the use of quality control methods to improve the environmental 

performance in the tourist villages and to activate Principles of total 

quality management in tourist villages, the study concluded with 

several recommendations, the most important of which is the activation 

of the use of quality control methods, the principles of total quality 

management in tourist villages, the activation of legal legislation for 

environmental protection and the follow-up of technical support for 

new projects so that they are based on sound quality principles and 

environmental foundations. 

 

 

 

 

 


