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 اثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على أداء المشاريع اإلنشائية 

 نرددراسة حالة على جمعية مستثمري قطاع االسكان في ال 

 د. فراس علي الزعبي 

 د. محمد اسماعيل الجغبير 

 الملخص:

جمعيلة قبلل   المنفذه منختبار أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على أداء المشاريع االنشائية الفت هذا الدراسة  ده

 اليلللي الاالسللتبانة لجمللع الم لومللا  ل  حيللت تللت اسللتلداه المللني  الو للفي التحردفللي اأمسللترمرق قطللاس االسلل ا  

 لللاه  المسلللترمر فلللي  (3600)تكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن مسلللترمرق قطلللاس االسللل ا  فلللي المملكلللة الالبلللال  علللددهت 

2017 . 

( مسللترمر التعللت 346الالتللي غلغللت   الدراسلل   حجللت عينللة تللت اسللتلداه ةريلللة ال ينللة ال شللوائية البسلليطة لتحد للد

مللن  % 88( اسللتبانة السنسللبة غلغللت 297 للتحليللل  الكانللت اللللاله منيللا هاعلللييت اسللتبانا  الدراسللة التللت اسللترداد

 اللطلي الالمت لدد الريرهلا نحلدارتت تحليليا باستلداه مجموعة من االساليب االحلائية كاالالالتي    ،مجموس ال ين   

 .ضمن حزمة البرنام  االحلائي لل لوه االجتماعية  يب الواردهمن االسال

 المتغيللر المسللتلل( علللى مجتم لل   إدارة الجللودة الشللاملة الب للاد  اللللة احلللائية دخللللت الدراسللة  لوجللود أثللر  ال 

ب اد ادارة الاظير  الدراسة ايضًا الجود اثر  ال داللة احلائية غين اكما  أداء المشاريع االنشائية  المتغير التابع(  

 القيللللادة، تم للللين ال للللاملين، التركيللللز علللللى الزسللللائن، ادارة ال مليللللا ، ادارة المللللورد ن، التحسللللين  الجللللودة الشللللاملة

اغرتهلللا ا  ت ملللل  ملللن  و لليا ت ةالدراسلللة ب لللد الأال للت عللللى كلفلللة التمللن الجلللودة المشلللاريع االنشلللائية  المسللتمر(

عللى   شلاملة للدت اعضلاء الجمعيلة لملا ليلا ملن اثلار ايجاغيلالجمعية على االرتللاء بمسلتوت تطبيلق ادارة الجلودة ال

بضلرالرة اجلراء المزيلد ملن  كذلكالاال ت المشاريع المنفذه من خالليت   في  الوقت الالتكلفة الالجودة  على عنا ر

 الموضوس. هذا  الدراسا  حول
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 ق قطاس االس ا  في االرد . المشاريع االنشائية،  جمعية مسترمر  إدارةادارة الجودة الشاملة ،   كلمات مفتاحية:

 : المقدمة

  ا  تس ى على كافة المنظمافي كافة المجاال  الهذا التسارس االجب    متسارسمما الشك في  اننا نعيش في عالت  

الشلاملة المن هلذه االسلاليب اعتملاد الجلودة   لك ،رية لمواجية التحديا  المتولدة عن اجاهدة لتطوير اساليبيا االد

الرضاء  ال والميارا  الال مليا  االرتلاء بال مل الاعتماد التحسين الالتطوير التطوير الرة غيدف كاسلوب في االدا

ةبلت في ال د د من الدالل الفي مجاال  متنوعة المن   االدارية الزسو  التلفيض الكلف التشغيلية. الهذه الفلسفة  

النظلللرًا أهميلللة قطلللاس  ه المشلللاريع،  ايجاغيلللة عللللى اداء هلللذضلللمنيا المشلللاريع االنشلللائية حيلللت كلللا  لتطبيليلللا نتلللائ

لمللا ليللا مللن اسللياه  االسلل ا  الارتباةلل  غتنفيللذ المشللاريع االنشللائية الالتللي ت تبللر مللن اللطاعللا  االقتلللادية الحيويللة 

في جيود التنمية االقتللادية  هاأهمية في دعت النات  المحلي االجمالي الايجاد فرص ال مل ناهيك عن دالر ابال   

اأمللر يسلتدعي تطللوير اللطلاس االنشللائي التوظيلل   فلا   للف اللطاعللا  االقتللادية االخللرت بملت كللذلك االارتباةيل

ادارة المشلاريع االسل انية فلي  ملن عللوه الم لارف لتحليلق  للك الل لل توظيل  ادارة الجلودة الشلاملة  يسلتجدكلل ملا 

ي مل فلي قطلاس  لمنا ان  لتحليق هذه الغاي  خا   ا ا ما ع هذه االدالا  احدالتي يلوه غتنفيذها اعضاء الجمعية 

 2017 لاه ل( عضو ال لك حسب موقلع الجمعيلة ل3600االس ا  التحت مظلة جمعية مسترمرق قطاس االس ا   

)47Thttp://www.dev.com.jo47T(  من ال املين في هذا اللطاس 80 و  يمرل الالذ ن %. 

( 2015 لل لللاه  االسلللرة الللللادرة علللن دائلللرة االحللللاءا  ال امللللة تشلللير دراسلللة الظلللرالف السللل نية الخللللائ   ال

% الالتللي 86.8( غنسللبة 2015 عللاه  ( الت للداد 2004 عللاه  خللالل الفتللرة غللين ت للداد تديللاد عللدد سلل ا  االرد  ال

عللاه (2.350.490) ( الللى 2004عللاه   (1.221.055)رتفللاس عللدد الوحللدا  السلل نية المطلوسللة مللن الاد  

شلل ل قللاةع الللى ضللرالرة انتيللاب كافللة السللبل التوظيلل  كافللة االدالا  التللي مللن شلل نيا ا  ( ممللا  رشللر الس2015 

 .التحسن من اداءه تنيض غيذا اللطاس

 

 

http://www.dev.com.jo/
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 اهمية الدراسة: 

تتمرل اهمية الدراسة من الناحية الم رفية الال لمية في كونيا من الدراسا  التي تنااللت ادارة الجودة الشاملة الاثرها 

ليلللذا لمللا    (JHDA)  فللي االرد  جمعيلللة مسللترمرق قطللاس االسللل ا  المنفللذه مللننشلللائي  اال علللى اداء المشللاريع 

تللوفير السلل ن  فلليدالرا ميمللا  لعبلل ال مللن تلل ثير بللال  اأهميللة علللى قطاعللا  ملتلفللة فللي االقتلللاد الللوةني  اللطللاس

 الضرالرة  لذا فا   نيي د محركَا من محركا  االقتلاد الوة   الالذقسالس ر الالجودة المناسبين، ال  المالئت لطالبي   

 من علوه الم ارف في سبيل اأرتلاء باداء هذا اللطاس الحيوق الالياه .  يستجدتوظي  كل ما تلتضي

   اهداف الدراسة:

 االجابة على االسئلة التالية : الى    الدراسة  هذه تس ى

جمعية مسترمرق   ة المنفذة منختبار ال القة غين تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة السين اداء المشاريع االنشائيا

 .(JHDA) قطاس االس ا  في االرد  

ادارة الجلوده الشلامل  عللى اداء المشلاريع االنشلائية المنفلذه ملن جمعيلة مسلترمرق قطلاس االسل ا  فلي  اثراب اد غيا 

 .(JHDA)االرد  

 مشكلة الدراسة:

فللي تحليللق التنميللة االقتلللادية  رهمللة االقتلللاد الللوةني مللن خللالل دال دالرا ميمللا فللي خد  ل للب قطللاس االنشللاءا 

هلذا ت تبر جمعية مسترمرق قطاس االس ا  في االرد  من الجيا  الرئيسية ال املة في حيت الايجاد فرص ال مل  

لملا  فلاءة المشلاريع التلي يلوملو  غتنفيلذها بالبحت عن كل ما من شل ن  النيلو  مما يحتت على اعضائيا    اللطاس

فللرص  سللين  ا ايجابللا علللى ممللا جودتيللا المللدة تنفيللذها ال  لي  هللذه المشللرالعا  تكللاايجاغيلل  علللى لللذلك مللن اثللار 

غنسبة  ، حيت انلفض حجت التداالل خا ة في ظل انلفا  حجت التداالل في سوق ال لار اأردني ليا،التسويق 

مليللو  د نللار فللي  (2028 ليللو  د نللار اياسللَا مللع ( م1891 ( ليلللبه2018فللي الرلللت االالل مللن عللاه    %(7 

 .( 2017 لت اأالل من عاه  الر
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ارتفللاس ، عللده السللماي غزيللادة عللدد الطواغللق :  نيللام  للدة عوامللللت للود سالبحللت عللن اسللباب االنلفللا  تبللين انيللا ال 

المللواةن  تراجللع قللدرةكللذلك ال ( 2018 ،اسلل ار مللواد البنللاء الارتفللاس كلفللة التمويللل  ارتفللاس بالتكلفللة التلللفية شللركا 

تراجع رغبة اأردنيلين المغتلرسين بشلراء عللار بسلبب االالضلاس السلائدة فلي اللللي  ل اضاف  لل لارالشرائية   اأردني

ناهيللك عللن ارتفللاس اثمللا  االراضللي الارتفللاس تكلفللة ال مالللة المللدخال  االنتللاب االمللر الللذق  (2018،.اتمللة  ركوب،

 .(2018 ،ا ب البيرالقراةية الالضر خارب المملك   ليجرة قطاس ال لار في االرد  لفي  المسترمرين  ب ض دفع 

مللن  المنفللذه اللتحسللين اداء المشللاريع االنشللائية التحسللين اللللدرة التنافسللية التيللادة ام انيللة تسللويق الوحللدا  السلل نية

 فلي هلذا المجلال الم لارفملن ادالا   يسلتجدماكلل بحاجلة لتوضلي   فانيلا خالل جمعية مسترمرق قطلاس االسل ا 

احلللد المشلللاريع المنفلللذه ملللن خالليلللت  ادارة فللليودة الشلللاملة القلللد ي لللو  تطبيلللق فلسلللفة ادارة الجللل لتحليلللق هلللذه الغايللل 

لذا فإ  هذه الدراسة تستيدف االجابة عن السرال الرئيسي التلالي  ، لتي يم ن ا  تساعد في هذا االتجاهاالدالا  ا

: 

ذة ما  الا ج جمعيااة مساتثمري قطاااع فااماا اثار تطبيااق ادارة جاودة الشااملة علااى اداء المشااريع االنشاائية المت

 الينبرق عن  االسئلة الفرعية التالية:   ؟سكان في االردناال

 القيادة، تم ين ال لاملين، التركيلز عللى الزسلائن، ادارة ال مليلا ،  باب ادها المتمرلة ما هو أثر ادارة الجودة الشاملة

طللاس ، التحسللين المسللتمر( علللى اداء المشللاريع االنشللائية مللن الجيللة نظللر اعضللاء الجمعيللة مسللترمرق قالمللورد ن

 (.. (JHDA)االس ا  في اأرد  

ملللا هلللو أثلللر ادارة الجلللودة الشلللاملة باب ادهلللا مجتم للل  عللللى اداء المشلللاريع االنشلللائية باب ادهلللا   الوقلللت ، الكلفللل  ، 

 .(. (JHDA)من الجية نظر اعضاء الجمعية مسترمرق قطاس االس ا  في اأرد   الجوده (

 : فرضيات الدراسة

 رضيا  التالي  : نبرق عن اسئلة الدراس  الف
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 الفرضية الرئيسية الولى:

: H01 م نويلة  وجلد أثلر  ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت  ال (p≤0.05) باب ادهلا  الشلامل جلودة لتطبيلق ادارة ال

ال مليللا ، ادارة المللورد ن، التحسللين المسللتمر( علللى اداء  إدارةالقيللادة، تم للين ال للاملين، التركيللز علللى الزسللائن،  

 .(JHDA) جمعية مسترمرق قطاس االس ا  في اأرد  المنفذه منالنشائية  المشاريع ا

 التالية: اليتفرس منيا الفرضيا  الفرعي 

: H01-1  ال  وجللد أثللر  ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة(p≤0.05) القيللادة فللي ادارة الجللودة  ل امللل

 .JHDA)) في الشاملة على اداء المشاريع االنشائية

: H01-2  مسلتوت م نويلة جلد اثلر  ال دالللة احللائية عنلد ال  وp≤0.05)  )فلي ادارة  تم لين ال لاملين ل املل

 .JHDA))في الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية 

H01-3:  داللة احلائية عند مستوت م نوية   وجد اثر  ال  ال(p≤0.05) التركيز على الزسلائن فلي ادارة  ل امل

 .JHDA))في المشاريع االنشائية الجودة الشاملة على اداء 

: H01-4  ال  وجللد اثللر  ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة(p≤0.05)  ل امللل ادارة ال مليللا  فللي ادارة

 .JHDA))في  الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية

: H01-5  م نويلة ال  وجلد اثلر  ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت(p≤0.05)    لملورد ن فلي ادارة ادارة ا ل املل

 .JHDA))في الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية 

: H0-6  ال  وجللد اثلر  ال داللللة احللائية عنللد مسللتوت م نويلة(p≤0.05)  إدارةل امللل التحسلين المسللتمر فللي 

  .JHDA))في الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية 

 ة الرئيسية الثانية:ضيالفر 

: H02  جد اثلر  ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ال  و(p≤0.05)  لتطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة باب ادهلا

 .JHDA))في  ، الكلفة، الجودة(الوقتمجتم ة على اداء المشاريع االنشائية باب ادها  

 رضيا  الفرعية التالية :فاليتفرغ منيا ال
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: H02-1  يلللة م نو ال  وجلللد اثلللر  ال دالللللة احللللائية عنلللد مسلللتوت(p≤0.05) الجلللودة الشلللاملة ادارة  لتطبيلللق

   .JHDA))االنشائية في  القت تنفيذ المشاريع باب ادها مجتم ة على

: H02-2  م نويللةال  وجللد اثللر  ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت (p≤0.05)  الجللودة الشللاملة ادارة لتطبيللق

 .JHDA) )في باب ادها مجتم ة على تكلفة المشاريع االنشائية 

: H02-3  ال  وجلللد اثلللر  ال دالللللة احللللائية عنلللد مسلللتوت م نويلللة(p≤0.05)  الجلللودة الشلللاملة ادارة لتطبيلللق

 (.JHDA)في  باب ادها مجتم ة على جودة المشاريع االنشائية

 إنموذج الدراسة
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 : االطار النظري 

 :اواَل : مبادئ ادارة الجودة الشاملة

التللي اسللتجد  فللي ميللدا  االدارة فللي الرمانينللا  الالتسلل ينا  مللن ي تبللر مفيللوه ادارة الجللودة الشللاملة مللن المفللاهيت 

وه عللى لل. ب نيلا نظلاه ايملي تنظيملي ي(Goetsch, 2006,174ت دد  ت ريفات  فلد عرفيلا   القداللر  الماضي 

الاالجلراءا  الالتوق لا  التلي ترتللي بمسلتوت الجلودة فلي  دالتحسين المستمر لطرق ال مل اليتكلو  ملن القليت الالتلاليل

اليم ن ت ريفيا ايضَا عللى انيلا مسلاسس مسلتمرة  لتحليلق االداء المرلالي للمنظملة الال ملالء اللذ ن تت املل . منظمة  ال

ا بالملرجلا  التلي تسل ى ملالال ملياتيلة الارتباةي  م يت ملن خلالل االسلترمار بالتحسلين التلويلة الملدخال  البشلرية 

  اللللفا  عللانيللا مجمو  ايضلاعلى فللتكمللا عر  (Mc Gee & Wilson, 2015, 747) المنظملة لتحقيليللا

، 1999اللدملة التللي تلردق لللدرتيا عللى تحليللق رغبلا  م لنلة اال مفترضلة   السلللمي،   الاللللائ  للسلل ة اال

العرفللت ايضللا علللى انيللا فلسللفة تشللمل المنظمللا  ال املللة فللي قطللاس مللا سللعيَا منيللا لتحسللين االداء التشللمل . ( 18

 ,Arditi & Gunadin, 1997ملن الجلودة هلدفَا اسلتراتيجيَا ليلا  هلذه الفلسلفة جميلع جوانلب المنظملة التج لل 

235 .) 

ا ا فما نس ى الي  من خالل ادارة الجودة الشاملة هو اداء مرالي يم ن الو ول الي  من خالل تحسين المدخال  

ة يحمتوق لة لشلر سعيا الراء تحليق الرغبلا  الم لنلة اال ال يدهانر التي   جا البشرية التلوية ال مليا  الرسطيما بالملر 

 ذفلللمت الالمنالفي قطاس االنشاءا  يم ن ت ري  الجودة عللى انيلا تلبيلة متطلبلا  كلل ملن الم ،الزسائن المستيدفة

 .( Arditi & Gunadin, 1997, 235  الالمالك اضافة للتليد بالمتطلبا  التشريعية

املل الحرجلة  التلي تلرثر ( تناالللت ال و Jose & S Ambil, 2017, 67ملن قبلل    حد رل  اجريلتالفلي دراسلة 

  دعلت االدارة ال ليلا، التحسلين المسلتمر، غينت الدراسة ا  غين هلذه ال واملل  على اداء الجودة للمشاريع االنشائية 

 التركيز على المستيلك، تدريب ال املين، رضا ال املين، ادارة ال مليا ، ادارة المورد ن، القيادة(.
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اب للاد كللال مللن المتغيللر المسللتلل  ادارة الجللودة الشللاملة( الالمتغيللر التللابع  اداء اللغايللا  هللذه الدراسللة فلللد تللت تحد للد 

 ا  ال القل  الالتلي اشلير الييلا قلي انملو ب الس على ال د لد ملن االبحلاا الالدراسلا  ةالمشاريع االنشائية( ب د اال

 الدراس . 

 شمل االب اد التالية : الجودة الشاملة( ي ادارةفإ  المتغير المستلل    السناء على هذا االنمو ب 

 القيادة:

من الم لوه ا  للقيادة دالر بال  االهمية في تحليق النجاي للمنظمة النيلا الجيل  التلي ت ملل عللى توجيل  ال لاملين 

ر عللى ياليم ن ت ري  القيادة على انيا ال ملية التي  تت ملن خالليلا التل ث،  لتحليق االهداف التي تريدها المنظمة  

، 1994 ،ددة   سلالت ال اخلرال  لجماعا  من اجل دف يت لل مل غرغبة الاضحة لتحليق اهلداف محلسلوك اأفراد الا

81 ). 

الينظر الييا ايضا على انيا تفاعل غين اللائد الاالخلرين بحيلت يحلاالل اللائلد التل ثير عللى اأخلرين ملن اجلل اتبلاس 

ل مللل علللى تحليللق االهللداف  الغللزال   نيجللة باسللتلداه اسللاليب مت للدده كللالتحفيز الريللره ليلللبحوا تللاب ين للل  ليللتت ا

2010   12) 

يلا لفلسلفة الجلودة الشلاملة ب افلة اأنشلطة الال مليلا  التلي تمارسليا هلو عنللر ضلرالرق بنيلذا فلإ  دعلت القيلادة الت

بام انيلاتيت  اأرتللاءغيلدف محورق في اقنلاس ال لاملين الالتل ثير عللييت ال ها دالر للنجاي تطبيق ادارة الجودة الشاملة  

 .الموكول  الييت في ادائيت للوظائف الالمياه اتيتالقدر 

 تمكي  العاملي :. 2.

يب الايجللاد فللرص النمللو ل المطلوسللة مللن خللالل الت للليت الالتللدر ا  تحسللين اأداء لل للاملين التزاليللدهت بميللارا  ال ملل

تيت املن قلدر  يرفعسلال  ي مل على تم ين ال لاملين ساعطائيت الفر ة لتطبيق الميارا  الجد دة   معالالتلده الوظيفي  

( بل   ال د لد ملن Hasan ,2010, 205الدراسلة التلي أعلدها   غينلتالقلد  عللى اتللا  الللرارا  المت لللة بميلاميت.

فلي االدارة،  عمليلت غلرالي الفريلق، مشلاركتيتال نا ر اأساسية الدارة الجودة الشلاملة تت للق بال لاملين ملن حيلت  
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الاالتللال ملع ال لاملين( الهلذا  لدفع باتجلاه التم لين  حلوافز، التلدريبحفزهت على االغداس الاالغتكار، الجود هي ليلة لل

 لل املين لضما  النجاي في تطبيق ادارة الجودة الشاملة. 

(، ب نلل  سللي و  لللدت ال للالمين االسللت داد لللت لت Melhem, 2004, 72-93غينللت الدراسللة التللي قللاه غيللا  كمللا 

 عدة متطلبا  منيا:  ميارا  جد دة الةرق جد دة في التفكير ا ا ما توفر 

  لت هذه الميارا  الالطرق الجد دة.تاقتناس ال امل ب ن  سي و  افضل حاال من خالل 

 اقتناس ال املين بلدرتيت على النجاي .

 .اللبر الاعطاء الوقت الكافي لل املين لغايا  الت لت 

 .تحد د االتجاه المطلوب لل املين التوفير اليي لية المطلوسة

 الاللدرا  بش ل تدريجي لضما  اكتساب الم ارف المطلوسة . تطوير الميارا 

 .لل املين النجات اأعمال المطلوسةةرق ال غدائل  عدهتوفير 

  تطبيق االفكار الجيدة التلليل النزعا  الشللية غين ال املين .

شللجي يت علللى حللل للذا فمللن المتوقللع مللن  الملدراء ممللن  تبنللو   فلسللف  ادارة الجلودة الشللاملة كسللب ثلللة ال لاملين الت

الملتلفة اليجاد غيئة عملل  الت اال  غين مستويا  االداره ت زيز رالي الكذلك ال مل علىالمشاكل التي  واجيونيا ،  

تم للن ال للاملين مللن غنللاء قللدراتيت الت للزت مللن ثلللتيت ب نفسلليت الت مللل علللى ايجللاد االلتللزاه لللد يت لتحسللين االنتاجيللة 

 لتحليق اهداف المنظمة. التلبية احتياجا  الرغبا  ال مالء ال والَ 

 التركيز على الزبائ :

اسلللباب البللللاء الاأسلللتمرار  تلللوفرا  اقاملللة عالقلللا  الثيللللة ملللع الزسلللائن التحد لللد احتياجلللاتيت الال ملللل عللللى تحقيليلللا 

تحد لد تسائنيلا ليلا .كملا ال غلد ليلا ملن داف ًا رئيسيًا  يت الج ليامتطلباتيا االهتماه باالمر الذق يستدعي منللمنظمة  

المحافظلة  ملعخليين الاللارجيين ليتسلنى ليلا اأخلذ بلارائيت الاقتراحلاتيت عنلد تطلوير منتجلا  اال خلدما  جد لدة الدا

 .عمالء جدد الكتسابال مل بجد الاجتياد ال على ال مالء الحاليين 
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ه فالمللمت هلو تسلو  الماللك أنل   توجلب عليل  اسلتال،المنفلذ ،ال ميلل(   الملوردفي قطاس االنشلائا  هنلاك ثالثيلة  

، يلوه باعداد اللطط اليحدد فييلا الموا لفا  للمنفلذ حيتمتطلبا  المشرالس من المالك أعداد التلميت المناسب 

 قبلل اليلبه الالحالة هذه المنفذ تسونَا للاحب التلميت أن  سي مل عللى التللاميت الالموا لفا  المحلددة لل  ملن

سليتت تسلليت المبنللى للماللك   ال ميللل النيلائي( الهنللا  الس لد االنتيللاء ملن التنفيللذ، منل  تنفيلذ مللا هلو مطلللوبلالمللمت 

 .يلبه ال ميل تسونَا لدت المنفذ للمشرالس

ال ميلل الالتركيلز عليل  الفلي كلل مرحللة هلي  خدملةال جلودة كلل مرحللة تتل ثر بجلودة المرحللة السلابلة ليلا العليل  فلإ  

  .(Arditi & Gunadin, 1997,236افة المراحل  ميمة لتحليق الجودة المطلوسة الفي ك

 ادارة العمليات: . 4

المسلتلدمة فللي  سلائل الالمللواد الالم لدا  الال للاملينلو ايشلار الدارة ال مليلا  علللى انيلا المللزي  الم لو  مللن االال  ال 

 .(Jaafreh & Al-abedallat , 2013, 236االنتاب  

،   اللى ملرجلا  كما يم ن النظر الييا على انيا مجموعة من اللطوا  التي يم ن من خالليلا تحويلل الملدخال

الفللي ادارة ال مليللا  ت مللل الجللودة الشللاملة علللى االعتلللاد اللللائت علللى ا  الجللودة الكليللة للمنللت  يم للن ت زيزهللا مللن 

 ,Ahire , Waller & Gdharخالل تحسين جودة ال مليا  التي ترتبط بشل ل مباشلر اال ريلر مباشلر بلالمنت   

1996, 28). 

ليلا غلدال   ملطلطكملا هلو ت ملل  ز عللى ال مليلا  االنشلائية بحيلتليا   تركنشاءا  فا  ادارة ال مالفي قطاس اال

 التجنللباالنشللاء  اعللادةاعمللال  الللى تلفلليض   لللك  للردق بحيللت  (فلللدا  الم للدا   المللوارد الشلله ،  فلللدا ل اعطللا

 بال مليا  المنفذة. المرتبط  خطاء االاليدر الناجت عن 

 :الموردي  .5

 ،الموردال القة المشاركو  في المشرالس   ة غين اةرافة عالية ت تمد على ال الق   ال جودا  اللدرةعلى تلديت منت

فجلودة المشلرالس المنفلذ ت تمللد  ، تتوقلف عللى جلودة المرحللة السللابلة ليلا  مرحلللة كلل دة جلو ا  ا   الزسلو ( ،المنفلذ
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جلودة الم لدا  ت تملد كلذلك عللى ال الم لدة ملن قبلل المللمت ال على جلودة اللطلط الالموا لفا  اللا لة بالمشلرالس 

 .من المورد نالالملدم   الالمواد المستلدمة 

الملللورد ن ت تبلللر ضلللرالرة حيويلللة لتحليلللق اداء  ال جلللودة عاليلللة د ملللع اقاملللة عالقلللا  جيلللدة الةويللللة االملللللللذا فلللإ  

  (.Oberlender, 2000, 325ادق في  ا  الوقت  قتلاال 

 ميا ت تبلر علاماَل حيويلَا فلية الملواد التلي يللدلمورد تل ثير كبيلر المباشلر عللى كلفلة الالقلت المشلرالس كملا ا  جلودفال

اأملللر اللللذق ، الجودة المت لللللة بللل لمشلللاكل لعلللادة  ملللا تكلللو  مللللدرَا محلللتمال الملللواد هلللذه  ال   جلللودة المشلللاريع 

المرتبطلل  شلل اليا  االجنللب لتال يسللتدعي االعتمللاد علللى مجموعللة منتلبللة مللن المللورد ن المللرهلين لضللما  الجللوده 

 .ملرجا   ا  جودة عالية  الجودة ال الية ت طي خال   ا  فالمد غذلك

 لج ليلت قلادرين عللى تم ين المورد ن من تبني ادارة الجودة الشلاملة   تلتضي العلي  فإ  االدارة الف الة  للمورد ن 

 (Sadikoglu & Olkay, 2014, 5تللديت ملواد موثوقلة ال ا  جلودة الضلمن السللوف الزمنيلة المحلددة للذلك  

 . المتوخاهلتحليق الجودة 

 :التحسي  المستمر. 6

تتطلللور الساسلللتمرار مملللا يفلللر  عللللى  الالتلللي ي تبلللر التحسلللين المسلللتمر عنللللرَا حيويلللَا لتحليلللق متطلبلللا  الزسلللائن 

 تطبيلق ملا يللله ملن افكلارهت الاقتراحلاتيتال التحفيز االغداس الاالغتكلار للدت ال لاملين للد يا   ،المنظما  مراابة ادائيا

 .  الساستمرار  الخدماتيا  منتجاتيالتتم ن من تحسين 

الا لالء التغذيلة الراج لة حول جودة السللع الالللدما  الملدملة  تسائنيامع  فاعل فته قنوا  اتلال  كما الغد ليا من  

ن ا  تسل ى الساسلتمرار االمر الذق يلر  على المنظملا  مل يتالرغبات يتلغايا  تلبية حاجاتاالهتماه الالته منيت  

م ن النظر الى التحسلين المسلتمر عللى أنل  السليلة للبحلت علن تحسلينا  ال نيايلة يلذا فلتطوير التحسين ادائيا ،  

ليلللا التطلللوير مسلللتمر لل مليلللا  غيلللدف ايجلللاد ةلللرق مبتكلللرة فلللي عمليلللة تحويلللل الملللدخال  اللللى ملرجلللا  مفيلللدة 

 Sadikoglu & Zehir, 2010, 13-26.) 
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  المنظمة لضما  تلبية متطلبلا  الزسلائن التحسين مستمر ل مليا هب ن  مراج ة مستمر   الي  ايضاكما يم ن النظر  

يسلتيدف  فلا  التحسلين المسلتمر الفي قطاس االنشاءا  .االلتزاه بالمتطلبا  اللانونية الالتنظيمية المطلوسةضما   ال 

من خالل ادخال التحسينا  السش ل مستمر  االمر الذق  تطلب  االعادهرفض ال مل ال  ال في الموارد  اليدر  تجنب

لتحليلللق  الشللرك داء االنشلللطة فللي ال  هالمراج للة المسللتمر كللذلك ال  تحسلللينياعلللى   ال مللللال  مراج للة خطللط التنفيللذ

 (.Black & Pooter, 1996, 1-2التحسينا  التي ترضي الزسو   

 ثانيَا : اداء المشاريع االنشائية:

ملة فريلدة ( المشرالس على ان  نشاط مرقت  تت البدء فية لتللديت منلت  اال خدPMBOKرف م يد ادارة المشاريع  ع

 ,Project Management Institute  محددة لياغوجود غداية النياية  تفيد  الطبي ة المرقت  للمشاريع   العلي  فإ 

، اللكلن  اتحليق اليدف الذق انشلئت ليلللذا فكل المشاريع ليا غداي  النياي  الموارد لغايا  التنفيذ  (،442 ,2008

المشللاريع االنشللائية علللى نجللاي نجللاي المشللاريع بشلل ل عللاه ال   رللار انلل   كيلل  يم للن الح للت علللى قللد السللرال الللذق 

 ؟.بش ل خاص 

زمنيللة السلللوف التسللتيدف البللدء الاالنتيللاء مللن المشللرالس ضللمن  فالمشللاريع االنشللائية شللانيا شللا  بللاقي المشللاريع 

 .مستيدفة ؟ الجودة الملدرة ال الكلف الال 

ت في نجاحيلا اه ا  االلتلزاه بالتكلالي  المللدرة هلو اسحفيل االنتياء منيا ضمن الوقت المحدد هو ال امل الالعلي   

بلة عللى هلذه التسلافال  فإنلل  ال ا اللالجل؟. غنلي علن ال للاملين االالللين يالجلودة المسلتيدفة قلد تحليلق  كلذلك اه ا  

هللو ال نلللر الحاسللت النجللات  الوقللتفلللد ي للو   ، يم للن اللللول غوجللود مقيللاس الاحللد للنجللاي  ناسللب كللل المشللاريع

القللد ، هللو كللذلك فللي حالللة شلله المللوارد  المحللددهالقللد ي للو  االلتللزاه بالكلفللة ، ي قبللل حلللول الشللتاء مشللرالس سللد مللائ

را في سيدني( نظلرَا للقيملة المضلافة س دار االال  ينتجاالت الجدالل الالميزانية الملرر   حالي و  المشرالس ناجحَا حتى  

المشللاريع تلتلللف مللن حيللت الحجللت الال   العليلل  .علللى الللل يد السللياحي الالرلللافي السللترالياالمشللرالس  التللي حلليللا 

فللللال  وجللللد قائمللللة محللللددة المتفللللق علييللللا يم للللن الموجللللوده  الملللللاةرة ال الدرجللللة الت ليللللد  الالتكنولوجيللللا المسللللتلدمة 

عنا للر المرلللت  تبلللى المللع  لللك  (.Westerveld, 2003, 412علللى نجللاي المشللاريع   تاسللتلداميا للح لل
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الخلالل فتلرة ا  انل   ملبولة عمومَا لقياس مدت نجاي اال فشل المشاريع   الحد دق المتمرلة  الوقت، الكلفة، الجودة(

اللى ال واملل  تاضليفالتلي اللمسة الال شرال  سنة الماضية تلت اقتلراي عواملل اخلرت للح لت عللى نجلاي المشلرالس ال 

-Meredith & Mantel, 2012, 4التلليديلة  المرللت الحد لدق( الرتباةيلا بالمشلاريع اال انيلا للت تحلل م انيلا  

عنا للر المرلللت الحد للدق المتمرلللة  الوقللت، الكلفللة، الجللودة( لتقلليت اداء المشللاريع اد عتمللا  هللذا البحللت تللتالفللي  .(5

 .كادالا  لقياس نجاي المشاريعنظرا لللبول الذق ما تالت تحظى ب   ((JHDAاالنشائية المنفذة من خالل 

 الدراسات السابقة 

 الدراسات  العربية 

دراسللللة تلللل ثير تطبيللللق ادارة الجللللودة الشللللاملة فللللي اللطللللاس ال هللللذه  تنااللللللت ،(2018) بااااا دراسااااة عبدالواحااااد و ال

الم رفللة الالفيللت الالتطبيللق لمبللادئ ادارة الجللودة الشللاملة فللي عينللة مللن  مللدت  اللللناعي السلل ودق مللن خللالل ايللاس

أدارة الجللودة  فللي المملكللة السلل ودية حيللت اظيللر  نتللائ  الدراسللة الجللود اثللر ايجللاغيالشللركا  اللللناعية ال املللة 

 الجودة الشاملة .ادارة  على الررت من تطبيليا المنلفض لمبادئ الشاملة على اداء هذه الشركا  

الالتلي  قاملت    في ملردراس  اسباب الاثار التاخير في المشاريع االنشائيحيت هدفت ل  ،(2016دراسة نصار )

اعد   ستبان  خا  من خالل االلاص  حول  لك غدراس  اراء ميندسين الملااللين المستشارين من اللطاس ال اه ال 

تلاخير فلي المشلاريع االنشلائي  هلو قلل  اللبلره القلل  راس  ا  من اهت ال وامل المسلبب  للغينت الدحيت ليذه الغاي  ، 

  وامل اخرت.لاضاف    المورد ن(التاهيل لدت الملااللين

يلللق اداره الجلللوده الشلللامل  فلللي قطلللاس دراسللل  التحلللديا  التلللي تواجللل  تطبلهلللدفت حيلللت  ،(2015)دراساااة ساااياج 

. ( مللد ر ال مينللدس فللي شللركا  االنشللاءا  الفلسللطيني 174االنشللاءا  فللي فلسللطين مللن خللالل اسللتطالس اراء  

هنلاك حاجل  ا  الخللت الدراس  الى عده نتائ  منيا ا  فيت التطبيق انظم  الجوده الشامل  ال  زال رير كاف ال 

عللى اسلاس اقلل االسل ار ي تبلر ال طاءا   غينت الدراس  ا  احال ، كما   ليا ن االداره المدعت المشارك  ال لاكبر ل

ملن اهلت ال واملل فلي نجلاي هلي  ا  اداره ال مليلا  الالتنفيلذ ، كملا غينلت من اهت االسباب التلي تلرثر عللى الجلوده  
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التللزاه الدعللت االداراة اخللرت منيللا  ادارة المللوارد البشللرية، التحسللين المسللتمر،  ل واملللاداره الجللوده الشللامل  اضللاف  

 التركيز على الزسو ( ال ال ليا، دعت القياده، 

الحرجل  التلي تلرثر عللى تطبيلق اداره الجلوده الشلامل  فلي ال وملل  دراسلة لهلدفت حيلت    ،(2015)راسة السابك  د

( شللل  ي ملللو  فللي قطللاس 60قطللاس االنشللاءا  فللي دالللل  االمللارا  ال رسيلل  المتحللده مللن خللالل اسللتطالس اراء  

نشللاءا  فللي مسللتوت االداره ال ليللا الاالداره المتوسللط  لبيللا  ال وامللل الحرجلل  فللي اداره الجللوده الشللامل  التاثيرهللا اال

ي تبلر ال ليلا على المرلت الحد دق المتمرلل  الوقلت، الكلفلة، الجلودة( حيلت اظيلر  النتلائ  ا  التلزاه الدعلت االداره 

 حال تطبيليا.في  الكلف  هي  االكرر تاثرًا  من اهت ال وامل لتطبيق  اداره الجوده الشامل  ال ا 

 الدراسات االجنبيه:

دراسل  ال واملل الحرجلل  التلي تلرثر علللى اداء الجلوده فللي لهللدفت حيلت  Jose & Ambili (2017 دراساة )

( عامل ترثر على اداء الجوده للمشلاريع االنشلائي  منيلا 75المشاريع االنشائي  في اليند الخللت الدراس  لوجود  

( عاملل تلرثر بشل ل سللبي عللى الجلوده فلي حلين ا  هنلاك 21( عامل  لرثر بشل ل ايجلاغي عللى الجلوده ال  45 

قلدرا   تلوفير الملواد  ا  الجلودة،  ( عامل محا لد. الملن ضلمن ال واملل التلي تلرثر ايجاغيلا عللى اداء الجلوده14 

ختيلللار المنفللذ، اختيلللار المللللمت، مللد ر المشلللرالس، القيللاده، تفلللويض اللللالحيا ، فلللرق ال مللل، التغذيللل  الراج للة، ا

 ، اعتماد احدا التلنيا  في موقع ال مل(.دا اعتماد انظمة  كي  لضبط الجودة،  يانة الم 

هدفت الدراسة لتلييت اثار استلداه اداره الجوده الشلامل  فلي قطلاس حيت  Raja & Mubeena (2017دراسة )

لتلي اجريلت حلول هلذا الموضلوس الخلللت الدراسل  اال علدد ملن الدراسلا  احليلل  االنشاءا  في الينلد ملن خلالل ت

فالغللد مللن  فللي المللوارد  ال للحللد مللن الفاقللداعادتلل   عللنالتجنللب اللسللاره الناجملل  لقيللاه بال مللل بشلل ل  للحيه لانلل  

الح لللومي التركيلللز عللللى اداره ال مليلللا  لج ليلللا قلللادره عللللى مواجيللل  التحلللديا  التلللي  واجييلللا قطلللاس االنشلللاءا  

عده رضا العده شمول المورد ن بلطط التطوير الالتحسين ال عي باهمي  اداره الجوده الشامل  ، نل  الو غالالمتمرل   

  . تاخير القياه غب ض االعمال المطلوس غ الت بير عن  لكال ال املين 
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دراسلل  اثللر تطبيللق اداره ل حيللت هللدفت Mambanda, Maibvisira & Murongwa, (2017دراسااة )

ملن خلالل من حيت االداء السوقي الالتشغيلي   تيمباغوق  رذي  الالمشرالسا  فيالجوده الشامل  على اداء قطاس اال

 التزاليللد الاالنتللاب الالمللوارد البشللري    مللد ر الموظللف ي ملللو  فللي هللذا اللطللاس فللي مجللاال (112اسللتطالس اراء  

لتركيلللز عللللى ا ،جلللوده الشلللامل  باب ادهلللا  القيلللادهالاداره الجلللوده الالتسلللويق( الخلللللت الدراسللل  اال اللللى ا  الداره ال

اداره عمللل الفريللق،  ،التحسلين المسللتمر، اداره الجللوده للمللورد ن، تللدريب ال لاملين، التلطلليط االسلتراتيجي، الزسلو  

 من حيت االداء السوقي الالتشغيلي. تيمباغوق  ال مليا ( اثر ايجاغي على اداء قطاس االرذي  الالمشرالسا  في

سة ادارة الجودة الشاملة في قطاس االنشاءا  اليندق هدفت لدراحيت Erande & pimliker (2016) دراسة 

( 11كملا تلت ملاغللة  ملتلفل  انشلائي   ( شلرك  20فلي     ( شلل  ي مللو 100     لبيا  تلت ارسلالمن خالل اسلت

فلي  (pune & nasik)ملاة لة غلو  ال ناسليك  كلال ملن  فلي الغايل   للذا  شلل  مملن ي مللو  غيلده الشلركا 

جابا  بلا  اثلر عنا لر ادارة الجلودة الشلاملة عللى اداء الجلودة للمشلاريع االنشلائية قلد اظيلر تحليلل االسلتال   اليند.

ادارة الملورد ن، تم لين  دارة،التلزاه اال جلاء  مرتبلة تناتليلا ال حسلب اهميتيلا عللى النحلو التلالي   ادارة ال مليلا ،

لمشلرالس قلد جلاء  مرتبلة تناتليلا افلي  حلين ا  عواملل نجلاي  ال املين، التركيز على الزسو ، التحسلين المسلتمر(.

 .لى النحو التالي  الوقت، الجودة، الكلفة، السالمة، مجال المشرالس(الع

 الطريقة و االجراءات:

 منهجية الدراسة :. 7

 .تت استلداه المني  الو في التحليلي في هذه الدراسة غيدف الو ول لنتائ  ت  ا الاقع الدراسة

  :مع و عينة الدراسةتمج

البلال  عللددهت فلي المملكلة االردنيلة الياشلمية ال  الدراسلة ملن اعضلاء جمعيلة مسلترمرق قطللاس االسل ا  تكونلت عينلة

، التلت  تحد لد لغايلا  الدراسل  حيت تت استلداه ةريللة ال ينلة ال شلوائية البسليطة ،( عضو حسب الجمعية3600 

( 305ت اسلترجاس  تل ،بانة( اسلت346توتيلع   السناء عللى  للك  تلت  (Sekaran ,2003, 294)حجت ال ينة الفلا 
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( اسللتبانة 297اللاغللل للتحليللل   ( اسللتبانا  لللنل  البيانللا  ليلللبه ال للدد8تللت اسللتب اد   فللي حللين  يللااسللتبانة من

 .االستبانا  الموتعة عدد من) %85.8(سنسبة غلغت ت تبر مناسبة للتحليل االحلائي ال التي ال 

 اداة الدراسة:

لحالية الالتي تت تطويرها ب د االةالس على ال د د من الدراسا  الالتي تمت االستبانة ك داة للدراسة ا  تت استلداه 

 من اأسئلة العلى النحو التالي:  قسمين االشاره الييا في انمو ب   الدراس  حيت تكونت  االستبانة من 

  .: اليتضمن هذا اللست الفلرا  التي تقيا أب اد المتغير المستلل  ادارة الجوده الشامل (االاللالجزء 

 .(اداء المشاريع االنشائي :  تضمن هذا اللست الفلرا  التي تقيا أب اد المتغير التابع  الرانيالجزء

 االتبار صدق وثبات أداة الدراسة. 

تت التاكد من  دق  االتساق  الداخلي لفلرا  االستبانة من مج مين كما تت التاكد من ثبلا  االسلتبانة ملن خلالل 

 لتاكد من انيا دالة احلائيا حيت جاء  النتائ  كما  لي :.اياس م امل الفا كرالنباخ ل

 قيم معامل  االتساق  الدااللي لفقرات المتغير المستقل والتابع

 قيمة الفا  البعد  الرقم
 0.840 القيادة 1
 0.826 تم ين ال املين 2
 0.832 التركيز على الزسائن  3
 0.778 ادارة ال مليا  4
 0.799 ادارة المورد ن  5
 0.801 التحسين المستمر 6
 0.741 التكلفة 7
 0.779 الجودة  8
 0.750 الوقت 9
لللرا  أداة  اعلللاله     تضللله ملللن الجلللدالل   لللع فل لللا لجمي لف لللاخ أ لللداخلي كرالنب ل للل   اللليت م املللل ااتسلللاق ا ب

لللين    لللر 0.840    -(  0.741الدراسلللة ترأالحلللت ملللا غ لللت ي تب لللي حلللال    م املللل   (، حي لللا  ضلللعيفًا ف لرب ا

ا   ،    (Sekaran & Bougie,2010, 184)القلد إفتلر  .  ( 0.60  كانلت اليت الم املل أقلل ملن  
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( الربللا   151،  2013( ، كمللا ي تبللر  النجللار ال خللرال ،  0.70الحللد اأدنللى لم امللل الربللا  هللو   

للد   للدًا كلمللا كانللت الليت الم امللل   جب للالي فللإ  هللذه االب للاد ترشللرعلى ثبللا  أداة  0.8جي (، فلل كرر، بالت

الإم ان راتيا الموثوق الدراسة الااتساق غين فل     ية االعتماد علييا الجرا التحليل االحلائي. يتيا 

   إالتبار فرضيات الدراسة: 

لتحليلل    االالللى   الرئيسلية   الفرضلية   خضل ت   ختبار الفرضيا ، حيت في هذا الجزء من الدراسة تت إ 

لتحليلل اانحلدار  قلد خضل ت    ا   الفرعيلالفرضلية الرئيسلية الرانيلة ال في حين ا     اانحدار المت دد 

 : ال لك على النحو التالي   لبسيط اللطي ا 

لل   :  Ho1الفرضااية الرئيسااية الولااى:  للد مسللتوت دالل للة إحلللائية عن  ≥ p)ال  وجللد أثللر  ال دالل

لتطبيللق ادارة الجللودة الشللاملة باب ادهللا  القيللادة، تم للين ال للاملين، التركيللز علللى الزسللائن، إدارة ال مليللا ،  (0.05

 .(JHDAفي المشاريع االنشائية ادارة المورد ن، التحسين المستمر( على اداء 

 . اداء المشاريع االنشائية مجتم ة على  ادارة الجودة الشاملة  جدالل نتائ  اختبار أثر أب اد  
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للائ  الجللدالل أ  ايمللة   للي   يشلليرالى ، الهللذا  (r = 0.605)تشللير نت للة غ ن ب للد  أ  هنللاك عالقللة موجب

للللللللد    كللللللللذلك غلغلللللللت (.  اداء المشللللللللاريع االنشلللللللائية ( ال  ادارة الجلللللللودة الشلللللللاملة    ايمللللللللة م املللللللل التحد 

)366=0.2(r   ر ما مللداره   ادارة الجودة الشاملة ، الهذا ي ني أ  ب د %( ملن التبلا ن  37( قد فّس

ة  (، مع بلاء ال وامل اأخرت ثاغتلة. اداء المشاريع االنشائية في    قلد غلغللت    (F)كما  تبللين أ  ايملل

د مستللوت ثللة  64.9   ل ل (  p ≤.05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت     (Sig = 0.00)( عن

 =t)الأ  ايملة   (B= .175) العند درجلة حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

الم امل عند مستوت   (Sig = 0.00)عند مستوت ثلة    (4.27  (.  p ≤.05    الهذه تركد م نوية 
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8
5 

.07
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1.1
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 2.171.2.054. ادارة العمليات      
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1
3 

0 5 

     
1. ادارة الموردي   

2
5 

.03
8 

3.2
5 .001 

 التحسي  المستمر     
.0
35 

.00
8 

4.2
6 .000 

الت ثير  ا داللة إحلائية عند        . (p ≤ 0.05) مستوت ي و  

الموجبل   يشلير إللى ال القلة  الاللذق     (R =0.754)  هلو    نتلائ  الجلدالل أ  م املل االرتبلاط   تظيلر 

للللابع،  لت للللر ا للللرا  المسللللتللة الالمتغي لللين المتغي للللت ايمللللة    غ للللي حللللين كان (،  32.09المحسللللوسة هللللي     Fف

ايملة    السلغلت  و ب  ملالهلذا  ركلد م نويلة الن     0.05الهلو أقلل ملن    (Sig = 0.00)السمسلتوت دالللة  

للد   للى أ    ( ال  R)0.52 =(68م املل التحد  ل للا ن فللي     ( % 65هلي تشللير إ اداء المشللاريع  مللن التب

 ( مجتم ة. ادارة الجوده الشامل  اب اد  ( يم ن تفسيره من خالل التبا ن في   االنشائي  

للد    B  فلللد أظيللر أ  ايمللة  أمللا جللدالل الم للامال    tالأ  ايمللة    (251.)( قللد غلغللت  القيللادة    متغيللر عن

، مملا يشلير إللى أ  أثلر هلذا الب لد م نلوق.  (Sig = 000)، السمسلتوت دالللة  ( 6.78عنلده هلي   

للللد ب للللد     Bايمللللة  أمللللا   للللد غلغللللت  ف (  تم للللين ال للللاملينعن للللده هللللي     tالأ  ايمللللة    (0.156)ل (،  4.00عن

ة   للل للى أ  أثللر هللذا الب للد م نللوق.  (Sig =0.00)السمسللتوت دالل ل   Bايمللة  غلغللت    كمللا ، ممللا يشللير إ

لللد ب لللد    لللده     tة  ل الايمللل   (0.085)( التركيلللز عللللى الزسلللائنعن لللة  1.16عن  Sig)(، السمسلللتوت دالل

للللر هللللذا الب للللد  (0.055= للللى أ  أث ل للللر  ، ممللللا يشللللير إ للللوق. السلغللللت  ري للللد ب للللد     Bايمللللة  م ن ادارة عن

للده هللي     tة  ل الايملل  (213.)(  ال مليللا  للة  1.25عن ، ممللا يشللير  (Sig = 0.054)(، السمسللتوت دالل

لللر هلللذا الب لللد   لللى أ  أث ل لللر  إ لللد    Bايملللة  السلغلللت  م نوق. ري   tة  ل الايمللل  (125.)(  ادارة الملللورد نب لللد   عن

، مملا يشلير إللى أ  أثلر هلذا الب لد م نلوق.  (Sig = 0.01)(، السمسلتوت دالللة  3.25عنلده هلي   

(، السمسلتوت دالللة  4.26عنلده هلي     tة  ل الايمل  (035.)(  التحسلين المسلتمرعنلد ب لد     Bايملة  السلغت  
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(Sig = 0.000) ناء على ما سلبق، نلرفض الفرضلية  الس   ، مما يشير إلى أ  أثر هذا الب د م نوق

البد ل  التي تن  على ما  لي  ية اأاللى النلبل  ال دمية الرئيس   : بالفرضية 

لتطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة باب ادهلا  (p ≤ 0.05) وجلد أثلر  ال دالللة إحللائية عنلد مسلتوت داللل   

المللورد ن، التحسللين المسللتمر( علللى اداء   القيللادة، تم للين ال للاملين، التركيللز علللى الزسللائن، إدارة ال مليللا ، ادارة

 (.JHDAالمشاريع االنشائية في 

تلت تطبيلق تحليلل االنحلدار اللطلي البسليط، الكانلت النتلائ  كملا  فللد  ،    الفرعيل  ا  الالختبار الفرضي 

  لي: 

Ho1-1  :  داللل  ال  وجلد أثلر  ال دالللة إحللائية عنلد مسلتوت (p ≤ 0.05)    اداء  فلي   القيلادةلب لد

 (.JHDAفي    ائية المشاريع االنش 

 . اداء المشاريع االنشائية على  (  القيادة    نتائ  اختبار أثر ب د   جدالل 

المتغي 
ر  
 التابع 
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F
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اداء  
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 ية 

.451 .20
3 63.8 

.
0
0
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 ة

.4
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.02
9 
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44 

.00
0 

الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (p ≤ 0.05)ي و  

، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد  (r = 0.451)أ  ايملة  اللى     تشلير نتلائ  الجلدالل 

، الهلذا ي نلي  )0.2r =203((. اليتبين أ  ايمة م املل التحد لد  اداء المشاريع االنشائية ( ال  القيادة  
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ر مللا مللداره   القيلادةأ  ب لد    (، ملع بلللاء  اداء المشلاريع االنشلائية %( ملن التبلا ن فللي   20( قلد فسلّ

للة.  ة  ال واملل اأخلرت ثاغت لللوت ثللة  63.8قلد غلغلللت     (F)كما  تبللين أ  ايمللل د مست لل ل  = Sig)( عن

جة حرية الاحلدة. كملا  تبلين  ( العند در p ≤ .05الهذا  ركد م نوية االنحدار عند مستوت     (0.00

 = Sig)عنلد مسلتوت ثللة    (t= 15.44)الأ  ايملة   (B= .448) ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

لللد مسلللتوت   (0.00 لللة الم املللل عن لللرفض  (.  p ≤.05    الهلللذه تركلللد م نوي لللى ملللا سلللبق، ن لللاء عل السن

البد لة الفرضية ال دمية الفرعية اأالل   .ى النلبل الفرضية الفرعية 

Ho1-2 :' عللى    تم لين ال لاملينلب لد    ( p≤ 0.05     الداللة إحلائية عند مستوت دالل   ال  وجد ثر '

 (.JHDAفي  اداء المشاريع  

 .   اداء المشاريع االنشائية ( على  تم ين ال املينجدالل نتائ  اختبار أثر ب د   

المتغير  
 التابع 

 جدوج المعام ت  تحليل التباي   ملخص النموذج 
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S
ig 
F
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.517 .2
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.
0
0
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.
7
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.00
0 

الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (p ≤ 0.05)ي و  

تم لين  القة موجبلة غلين ب لد   ، الهذا ي ني أ  هناك ع (r = 0.517)أ  ايمة    تشير نتائ  الجدالل 

للللد  اداء المشللللاريع االنشللللائية ( ال  ال للللاملين  للللين أ  ايمللللة م امللللل التحد  ، الهللللذا  r)0.2=267((. اليتب

للللي أ  ب للللد    للللداره   تم للللين ال للللاملين ي ن ر مللللا مل للللد فسللللّ للللي   27( ق للللا ن ف لتب اداء المشللللاريع  %( مللللن ا

لللة. االنشلللائية  لللاء ال واملللل اأخلللرت ثاغت ة  (، ملللع بل للللين أ  ايملللل لللد غلغللللت     (F)كما  تب د  12.2ق لللل ل ( عن
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( العنلد درجلة  p ≤.05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت     (Sig = 0.00)مستللوت ثللة  

  (t= 22.59)الأ  ايملة   (B= 0.723) حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

نلاء  الس   (. p≤ 0.05    الهلذه تركلد م نويلة الم املل عنلد مسلتوت   (Sig = 0.00)عنلد مسلتوت ثللة  

الفرضية الفرعية البد لة  الرانية النلبل   .على ما سبق، نرفض الفرضية ال دمية الفرعية 

Ho1-3 :    ال  وجلد أثلر  ال دالللة إحللائية عنلد مسلتوت داللل (p ≤ 0.05)  التركيلز عللى    لب لد

 (.JHDAفي  اداء المشاريع  على   الزسائن 

 . ء المشاريع االنشائية ادا نتائ  اختبار أثر ب د  التركيز على الزسائن( على   جدالل 

المتغير  
 التابع 
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الت ثير     (p ≤ 0.05)داللة إحلائية عند مستوت    ال ي و  

التركيلز  ، الهذا ي ني أ  هناك عالقة موجبة غلين ب لد   (r =0.539)تشير نتائ  الجدالل أ  ايمة  

للائن  للى الزس للد  ال (.  اداء المشللاريع االنشللائية ( ال  عل ، الهللذا  r)2 .0 =291(أ  ايمللة م امللل التحد 

ر ملا مللداره   سائن التركيز على الز ي ني أ  ب د    اداء المشلاريع  %( ملن التبلا ن فلي     29( قد فّس

ة  (، مع بلاء ال وامل اأخرت ثاغتة. االنشائية  د مستللوت  59قد غلغللت     (F)كما  تبلين أ  ايمل لل ل ( عن

للد مسللتوت     (Sig = 0.00)ثلللة   للة االنحللدار عن للة  p ≤.05الهللذا  ركللد م نوي للد درجللة حري ( العن
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عنلد مسلتوت    (t = 21)الأ  ايملة   (B=0.609) م لامال  أ  ايملة الاحدة. كما  تبين من جلدالل ال 

السنلاء عللى ملا سلبق،    (. p ≤.05    الهلذه تركلد م نويلة الم املل عنلد مسلتوت   (Sig = 0.00)ثللة  

 .ة النلبل الفرضية الفرعية البد لة نرفض الفرضية ال دمية الفرعية الرالر 

Ho1-4  :  للل لللد مسللتوت دالل لللة إحللللائية عن لللر  ال دالل  إدارةلب لللد   (p ≤ 0.05) ال  وجللد أث

 (.JHDAفي  اداء المشاريع االنشائية  على  ال مليا 

 . على اداء المشاريع االنشائية  (  ال مليا  إدارة    نتائ  اختبار أثر ب د   جدالل 

المتغير  
 التابع 
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 ات 

.1
4
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.029 5.10
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.0
00 

الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (α ≤ 0.05)ي و  

 لد  ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب (r = 0.701)أ  ايملة  اللى     تشلير نتلائ  الجلدالل 

للللد ال مليللللا  إدارة   للللين أ  ايمللللة م امللللل التحد  r)2 =  هللللو    ( ال اداء المشللللاريع االنشللللائية (. اليتب

ر مللا ملللداره   ال مليللا  إدارة، الهللذا ي نللي أ  ب للد   (0.491 للا ن فللي  اداء  49( قللد فسللّ %( مللن التب

لللة.  للاء ال واملللل اأخللرت ثاغت ة  المشللاريع االنشللائية(، ملللع بل لللين أ  ايملللل للد غلغللللت    (F)كما  تب (  63  ق

د مستللوت ثللة   لل ل ( العنلد  p ≤ .05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت     (Sig = 0.00)عن
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لللين ملللن جلللدالل الم لللامال  أ  ايملللة  لللة الاحلللدة. كملللا  تب الأ  ايملللة   (B= .148) درجلللة حري

(t=5.103)    للد مسللتوت ثلللة للد مسللتوت   (Sig = 0.00)عن للة الم امللل عن  p    الهللذه تركللد م نوي

للى مللا سللبق (.  05.≥ للاء عل للة الراب للة ،  السن للة الفرعي للة    نللرفض الفرضللية ال دمي النلبللل الفرضللية الفرعي

 .البد لة 

Ho1-5 :  ال  وجلد ثلر  الدالللة إحللائية عنلد مسلتوت داللل   (p ≤ 0.05)    عللى  ادارة الملورد نلب لد

 (.JHDAفي  اداء المشاريع االنشائية  

 . ئية اداء المشاريع االنشا ( على  ادارة المورد نجدالل نتائ  اختبار أثر ب د   

المتغير  
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الت ثير     (p ≤ 0.05)ا داللة إحلائية عند مستوت  ي و  

ادارة ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد   (r = 0.456)أ  ايملة    تشلير نتلائ  الجلدالل 

لللد الملللورد ن لللين أ  ايملللة م املللل التحد  ، الهلللذا  r)0.2=208(  هي ( ال اداء المشلللاريع االنشلللائية(. اليتب

لللللي أ  ب لللللد    لللللداره   ادارة الملللللورد ني ن ر ملللللا مل لللللد فسلللللّ لللللي  اداء المشلللللاريع  21( ق لللللا ن ف لتب %( ملللللن ا

ة  االنشائية(، مع بلاء ال وامل اأخرت ثاغتة.  د مستللوت  16قد غلغللت     (F)كما  تبلين أ  ايمل لل ل ( عن

للد مسللتوت     (Sig = 0.00)ثلللة   للة االنحللدار عن للة  p ≤.05الهللذا  ركللد م نوي للد درجللة حري ( العن
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للد    (t= 6.968)أ  ايمللة  ال  (B= 0.23) الاحلدة. كملا  تبلين مللن جلدالل الم لامال  أ  ايمللة  عن

السنلاء عللى    (. p ≤ 0.05    الهلذه تركلد م نويلة الم املل عنلد مسلتوت   (Sig = 0.00)مسلتوت ثللة  

البد لة ضية ال دمية الفرعية اللامس ما سبق، نرفض الفر   .ة النلبل الفرضية الفرعية 

Ho1.6 :   للد مسللتوت   وجللد أثللر    ال للة إحلللائية عن للة  ال دالل لب للد التحسللين    (p ≤ 0.05) دالل

اداء المشاريع االنشائية  لمستمر ا   (.JHDAفي  على 

 . اداء المشاريع االنشائية ( على  التحسين المستمر نتائ  اختبار أثر ب د     جدالل 
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الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (p ≤ 0.05)ي و  

للللائ  الجلللدالل أ  ايمللللة   للللين ب للللد  (r =0.629)تشلللير نت لللة غ للللة موجب للللاك عالق لللي أ  هن ، الهللللذا ي ن

لللد  ( ال اداء ال التحسلللين المسلللتمر    لللين أ  ايملللة م املللل التحد  r)2  =مشلللاريع االنشلللائية(. اليتب

ر مللا ملللداره   التحسللين المسللتمر ، الهللذا ي نللي أ  ب للد   (0.395 للا ن فللي    40( قللد فسللّ %( مللن التب

لللة.  لللاء ال واملللل اأخلللرت ثاغت ة   اداء المشلللاريع االنشلللائية(، ملللع بل للللين أ  ايملللل لللد غلغللللت    (F)كما  تب ق

د مستللوت ثللة  63   لل ل (  p ≤.05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت     (Sig = 0.00)( عن
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 = t)الأ  ايملة   (B=0.609) العند درجة حرية الاحدة. كما  تبين من جدالل الم امال  أ  ايملة 

  ( p ≤.05    الهلذه تركلد م نويلة الم املل عنلد مسلتوت   (Sig = 0.00)عنلد مسلتوت ثللة    (22.00

 .النلبل الفرضية الفرعية البد لة   السادسة نرفض الفرضية ال دمية الفرعية  السناء على ما سبق،  

 ملل  الثار اب اد ادارة الجوده الشامل  مجتم   على اداء المشاريع االنشائي  
 التقدير  R R2 F T Sig المتغير التابع 

 الجودة الشاملة
 ادارة

.605 .366 64.9 4.27 .000 
**** 

 4 000. 15.44 63.8 203. 451. القيادة
 1 000. 22.59 12.2 267. 517. تمكي  العاملي 

التركيااااااااااز علااااااااااى 
 3 000. 21.00 59.23 291. 539. الزبائ 

 6 000. 5.103 63.18 491. 701. ادارة العمليات
 5 000. 6.968 16.01 208. 456. ادارة الموردي 

 2 000. 22.00 62.53 395. 629. التحسي  المستمر
  (p ≤ 0.05)دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة  ال  وجلد اثلر  ال : H02الفرضاية الرئيساية الثااني:  

فلي  )، الكلفلة، الجلودةالوقلتلتطبيق ادارة الجودة الشاملة باب ادها مجتم ة على اداء المشاريع االنشائية باب ادهلا  

 JHDA.) 

 . االنشائية   المشاريع   ء ادا نتائ  اختبار أثر ب د  ادارة الجودة الشاملة( على    جدالل 
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0 االنشائية 
0 

0 الشاملة
0 

الت ثير  ا داللة إحلائية ع   (p ≤ 0.05)ند مستوت  ي و  

ادارة  ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد   (r = 0.587)تشلير نتلائ  الجلدالل أ  ايملة  

لللد  الجلللودة الشلللاملة  لللين أ  ايملللة م املللل التحد  ،  (r2=0.344)( ال اداء المشلللاريع االنشلللائية(. اليتب

لللي أ  ب لللد    لللداره   ادارة الجلللودة الشلللاملة الهلللذا ي ن ر ملللا مل لللد فسلللّ لللي  اداء  %( ملللن  34( ق لللا ن ف التب

ة   لللين أ  ايملللل لللة.كما  تب للاء ال واملللل اأخللرت ثاغت للد غلغللللت     (F)المشللاريع االنشللائية(، ملللع بل (  44ق

د مستللوت ثللة   لل ل للد  p ≤.05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسللتوت     (Sig = 0.00)عن ( العن

 =t)ة  الأ  ايمل (B= 0.123) درجلة حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

للد مسللتوت ثلللة    (2.928 للد مسللتوت     (Sig = 0.00)عن للة الم امللل عن  ≥ pالهللذه تركللد م نوي

 .ة النلبل الفرضية البد لة الراني   رئيسية (. السناء على ما سبق، نرفض الفرضية ال دمية ال 0.05

الالختبار الفرضيا  الفرعيل ، فللد تلت تطبيلق تحليلل االنحلدار اللطلي البسليط، الكانلت النتلائ  كملا  

 :  لي 

: H02-1  ال  وجلد اثلر  ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة(p ≤ 0.05)  الجلودة الشلاملة ادارة لتطبيلق

 (.JHDAفي  باب ادها مجتم ة على القت تنفيذ المشاريع االنشائية  

 على القت المشاريع االنشائية. نتائ  اختبار أثر ب د  ادارة الجودة الشاملة(    جدالل 
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الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت   (p ≤ 0.05)  ي و  

ادارة  ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد   (r = 0.357)أ  ايملة    تشلير نتلائ  الجلدالل 

لللد  القلللت المشلللاريع االنشلللائية ( ال  الجلللودة الشلللاملة  لللين أ  ايملللة م املللل التحد  ،  (r2=0.127)(. اليتب

لللي أ  ب لللد    لللداره   ادارة الجلللودة الشلللاملة الهلللذا ي ن ر ملللا مل لللد فسلللّ للل13( ق لللا ن ف القلللت  ي   %( ملللن التب

ة  المشاريع االنشائية  للين أ  ايملل (  11.5قلد غلغللت     (F)(، مع بللاء ال واملل اأخلرت ثاغتلة.كما  تب

د مستللوت ثللة   لل ل للد  p ≤.05الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسللتوت     (Sig = 0.00)عن ( العن

 =t)الأ  ايملة   (B= 0.223) درجلة حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

للد مسللتوت ثلللة    (3.656 للد مسللتوت     (Sig = 0.00)عن للة الم امللل عن  ≥ pالهللذه تركللد م نوي

للة اال 0.05 للة الفرعي للى مللا سللبق، نللرفض الفرضللية ال دمي للاء عل للى (. السن للة    الل النلبللل الفرضللية الفرعي

 . البد لة 

: H02-2  ال  وجلد اثلر  ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة(p ≤ 0.05)   الجلودة الشلاملةادارة لتطبيلق 

 (.JHDAفي  المشاريع االنشائية  كلفةباب ادها مجتم ة على 

 المشاريع االنشائية. على كلفةنتائ  اختبار أثر ب د  ادارة الجودة الشاملة(    جدالل 
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الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (p ≤ 0.05)ي و  

ادارة  د   ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب ل(r = 0.496)أ  ايملة   تشلير نتلائ  الجلدالل 

للللللللذ المشللللللللاريع االنشللللللللائية ( ال  الجللللللللودة الشللللللللاملة  للللللللة تنفي للللللللد  كلف للللللللين أ  ايمللللللللة م امللللللللل التحد  (. اليتب

(r2=0.246)   للللي أ  ب للللد للللداره   ادارة الجللللودة الشللللاملة ، الهللللذا ي ن ر مللللا مل للللد فسللللّ %( مللللن  25( ق

للين أ  اي كلفة تنفيلذ المشلاريع االنشلائية التبا ن في    ة  (، ملع بللاء ال واملل اأخلرت ثاغتلة.كما  تب ملل

(F)     د مستللوت ثللة  27قد غلغلت لل ل الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت    (Sig = 0.00)( عن

  p ≤.05 العنلد درجلة حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة ) (B= 0.496) 

للد مسللتوت ثلللة    (t= 9.539)الأ  ايمللة   للد    (Sig = 0.00)عن للة الم امللل عن الهللذه تركللد م نوي

للة النلبللل  p ≤ 0.05مسللتوت    للة الراني للة الفرعي للى مللا سللبق، نللرفض الفرضللية ال دمي للاء عل (. السن

البد لة   .الفرضية الفرعية 

: H02-3 م نويللة ال  وجللد اثللر  ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت(p≤0.05) الجللودة الشللاملة باب ادهللا  لتطبيللق

 (.JHDA تنفيذ المشاريع االنشائية  جودةمجتم ة على 

 المشاريع االنشائية. جودةعلى  د  ادارة الجودة الشاملة( أثر ب    نتائ  اختبار  جدالل 

 المتغير التابع 
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الت ثير  ا داللة إحلائية عند مستوت    (p ≤ 0.05)ي و  

ادارة  ، الهلذا ي نلي أ  هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد   (r = 0.527)تشلير نتلائ  الجلدالل أ  ايملة  

، الهلذا  r)0.2=727(تحد لد  (. اليتبلين أ  ايملة م املل ال جودة تنفيذ المشاريع االنشائية( ال  الشاملة   الجودة 

ر مللا ملللداره   ادارة الجللودة الشللاملة ي نللي أ  ب للد    للا ن فللي   28( قللد فسللّ جللودة تنفيللذ المشللاريع %( مللن التب

لللة. االنشلللائية لللاء ال واملللل اأخلللرت ثاغت ة  (، ملللع بل للللين أ  ايملللل لللد غلغللللت     (F)كما  تب د  17.213ق لللل ل ( عن

( العنلد درجلة  p ≤.05عنلد مسلتوت   الهلذا  ركلد م نويلة االنحلدار    (Sig = 0.00)مستللوت ثللة  

  (t= 2.365)الأ  ايملة   (B= 0.123) حريلة الاحلدة. كملا  تبلين ملن جلدالل الم لامال  أ  ايملة 

(. السنلاء  p ≤ 0.05    الهذه تركد م نوية الم املل عنلد مسلتوت   (Sig = 0.020)عند مستوت ثلة  

الرا  البد لة الفر ة النلبل الفرضية  لر على ما سبق، نرفض الفرضية ال دمية الفرعية   .عية 

 ملل  الثار اب اد ادارة الجوده الشامل  مجتم   على اداء المشاريع االنشائي  

 التقدير  R R2 F T Sig المتغير التابع 
اداء المشاااااااااااااااااريع 

 االنشائيه

.587 .344 44.089 2.928 .000 **** 

 2 000. 3.656 11.500 127. 357. الكلفة

 1 000. 9.539 27.265 246. 496. الوقت 
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 3 000. 2.365 17.213 277. 527. الجودة

 النتائج:

 ءتبللين مللن خللالل الدراسللة ا  اثللر المتغيللرا  المسللتللة   اب للاد ادارة الجللودة الشللاملة علللى اداء المتغيللر التللابع  ادا

 ال لك على النحو التالي:ة يال داللة احلائهو اثر  ( JHDAفي  المشاريع االنشائية ( 

ال دالللة ء المشلاريع االنشلائية( هلو  اثلر  ( عللى المتغيلر التلابع  ادادةغير المستلل  القيلاسة ا  اثر المتغينت الدرا

 احلائية ال ا  هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.

  الغينللت الدراسللة ا  اثللر المتغيللر المسللتلل  تم للين ال للاملين( علللى المتغيللر التللابع  ادارة الجللودة الشللاملة( هللو اثللر 

 عالقة موجبة غين المتغيرين. داللة احلائية ال ا  هناك

 هلوغينت الدراسة ا  اثر المتغيلر المسلتلل  التركيلز عللى الزسلائن( عللى المتغيلر التلابع  ادارة المشلاريع االنشلائية( 

 ال داللة احلائية ال ا  هناك عالقة موجبة غين المتغيرين. اثر 

ال اثلر   هلواء المشلاريع االنشلائية( ر التلابع  ادعلى المتغيلة ا  اثر المتغير المستلل  ادارة ال مليا ( سغينت الدرا

 داللة احلائية ال ا  هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.

ال اء المشلاريع االنشلائية( هلو اثلر  غينت الدراسة ا  اثر المتغير المستلل  ادارة المورد ن( على المتغيلر التلابع  اد

 داللة احلائية ال انا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.

ال   ( علللى المتغيللر التللابع  اداء المشللاريع االنشللائية( لمتغيللر المسللتلل  التحسللين المسللتمرغينللت الدراسللة ا  اثللر ا

 داللة احلائية ال انا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين .

شللاريع لتللابع  اداء المغينللت الدراسللة ا  اب للاد المتغيللر المسللتلل  ادارة الجللودة الشللاملة( فللي تاثيرهللا علللى المتغيللر ا

 ناتليا عل النحو التالي: جاء  مرتبة ت  (االنشائية

 التقدير  المتغير التابع 
 **** ادارة الجودة الشاملة
 1 تمكي  العاملي 

 2 التحسي  المستمر
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 3 التركيز على الزبائ 
 4 القيادة

 6 ادارة العمليات
 5 ادارة الموردي 

 

لشلاملة مجتم ل  ليلا اثلر دال دالللة احللائية عللى اب لاد اداء المشلاريع غينت نتائ  الدراسة با  اب اد ادارة الجلودة ا

 ال لك على النحو التالي:  االنشائية

غينللت الدراسللة ا  اثللر اب للاد المتغيللر المسللتلل مجتم للة  ادارة الجللودة الشللاملة( علللى المتغيللر المسللتلل  الكلفللة( هللو 

 .جبة غينيمالة احلائية مما يشير لل القة المو اثر دال دال

لمتغير التابع  الجودة( هو اثلر نت الدراسة ا  اثر اب اد المتغير المستلل مجتم ة  ادارة الجودة االشاملة( على اغي

 جبة غينيما .لة احلائية مما يشير ال القة المو ال دال 

هللو  (الوقللتمتغيلر المسللتلل  غينلت الدراسللة ا  اثللر اب لاد المتغيللر المسللتلل مجتم للة  ادارة الجلودة الشللاملة( علللى ال

 ال داللة احلائية مما يشير لل القة الموجبة غينيما اثر  

فلي تاثيرهلا عللى اب لاد المتغيلر التلابع  غينت الدراسة ا  اثر اب اد المتغير المستلل مجتم لة  ادارة الجلودة الشلاملة(

 ( جاء  مرتبة تناتليا على النحو التالي :الوقت ،الجودة ، الكلفة

 

 الترتيب ية ابعاد اداء المشاريع االنشائ

 1 الوقت 

 2 الكلفة 

 3 الجودة 
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 التوصيات :

ا اللطللاس الحيللوق ال اليللاه مللن قطاعللا  االقتلللاد ه الدراسللة ليللذنتللائ  التللي تللت التو للل الييللا فللي هللذغنللاء علللى ال

 الوةني فا  الباحرا   و يا  بما  لي :

الجلودة الشلاملة ال غيلا  ملدت اهميتيلا  ضرالرة اهتماه جمعيلة مسلترمرق قطلاس االسل ا  فلي االرد  بلالت ري  بلادارة

 مشاري يت االنشائية .ت لهالعضاء الجمعية في تنفيد

دارة الجلللودة الضلللرالرية ا  ت ملللل جمعيلللة مسلللترمرق قطلللاس االسللل ا  فلللي االرد  عللللى االرتللللاء بمسلللتوت التطبيلللق 

ال تبنلي احلدا ع الزسلائن االتللال الف لال ملال التدريب ال التاهيل لل لاملين  خالل  من اعضائيا الشاملة في مشاريع

 تنفيد ال تحسين اداء ال مليا  االنشائية لما ليا مردالد ايجاغي على اداء مشاري يت االنشائية .الالتلنيا  في 

رفع اللوعي باهميلة تحسلين اداء المشلاريع االنشلائية علن ةريلق الر  ال ملل ال اللدالرا  التدريبيلة الثارهلا االيجاغيلة 

 . الوقتعلى عنا ر الكلفة ال الجودة ال 

لارنة نتائجيا للو ول الى قواست المه الدراسة ال على قطاعا  اخرت لبيا  اثارها علييا اجراء دراسا  مشاغي  ليذ

 مشتركة غينيما تلله للت ميت .

 المراجع: 

دراسلة تطبيقيلة عللى  –( . اثر تطبيق مفيوه ادارة الجودة الشاملة عللى االداء التنظيملي 2011اغو تيادة   تكي  
  918-880 مجلااة جامعااة النجاااا ل بحاااو ) العلااوم االنسااانية (مللن الملللارف التجاريللة الفلسللطينية   عينللة 
25 4) 
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 47Tnews.com . 
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 ال رسي  المتحده، االنشاءا  في االمارا 

International Journal of Civil Environmental Engineering   ,9(5)1509-1513. 
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