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اثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على أداء المشاريع اإلنشائية
دراسة حالة على جمعية مستثمري قطاع االسكان في الردن
د .فراس علي الزعبي
د .محمد اسماعيل الجغبير
الملخص:
هدفت هذا الدراسة الختبار أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على أداء المشاريع االنشائية المنفذه من قبلل جمعيلة
مسللترمرق قطللاس االسل ا فللي اأرد حيللت تللت اسللتلداه المللني الو للفي التحليلللي الاالسللتبانة لجمللع الم لومللا

ال

تكون للت عين للة الد ارس للة م للن مس للترمرق قط للاس االسل ل ا ف للي المملك للة الالب للال ع للددهت ) (3600مس للترمر ف للي ال للاه
.2017
تللت اسللتلداه ةريلللة ال ينللة ال ش لوائية البسلليطة لتحد للد حجللت عينللة الد ارس ل
علللييت اسللتبانا

الالتللي غلغللت  )346مسللترمر التعللت

الد ارسللة التللت اسللتردادها الكانللت اللللاله منيللا للتحليللل  )297اسللتبانة السنسللبة غلغللت  %88مللن

مجموس ال ين  ،الالتي تت تحليليا باستلداه مجموعة من االساليب االحلائية كاالنحلدار اللطلي الالمت لدد الريرهلا
من االساليب الوارده ضمن حزمة البرنام االحلائي لل لوه االجتماعية .
خللللت الد ارسللة لوجللود أثللر ال داللللة احلللائية الب للاد إدارة الجللودة الشللاملة مجتم ل

المتغيللر المسللتلل) علللى

أداء المشاريع االنشائية المتغير التابع) كما الاظير الدراسة ايضاً الجود اثر ال داللة احلائية غين اب اد ادارة
الجل للودة الشل للاملة القيل للادة ،تم ل للين ال ل للاملين ،التركيل للز علل للى الزسل للائن ،ادارة ال مليل للا  ،ادارة المل للورد ن ،التحسل للين
المسللتمر) عل للى كلف للة التمللن الج للودة المش للاريع االنش للائية الأال للت الد ارس للة ب للدة تو لليا

م للن اغرته للا ا ت م للل

الجمعية على االرتللاء بمسلتوت تطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة للدت اعضلاء الجمعيلة لملا ليلا ملن اثلار ايجاغيل عللى
على عنا ر الوقت الالتكلفة الالجودة في المشاريع المنفذه من خالليت الاال ت كذلك بضلرالرة اجلراء المزيلد ملن
الدراسا

حول هذا الموضوس.
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كلمات مفتاحية :ادارة الجودة الشاملة  ،إدارة المشاريع االنشائية ،جمعية مسترمرق قطاس االس ا في االرد .
المقدمة:
مما الشك في اننا نعيش في عالت متسارس في كافة المجاال
جاهدة لتطوير اساليبيا االدارية لمواجية التحديا

الهذا التسارس االجب على كافة المنظما

ا تس ى

المتولدة عن لك  ،المن هلذه االسلاليب اعتملاد الجلودة الشلاملة
ال وال الرضاء

كاسلوب في االدارة غيدف االرتلاء بال مل الاعتماد التحسين الالتطوير التطوير الميا ار الال مليا
الزسو التلفيض الكلف التشغيلية .الهذه الفلسفة االدارية ةبلت في ال د د من الدالل الفي مجاال

متنوعة المن

ض للمنيا المش للاريع االنش للائية حي للت ك للا لتطبيلي للا نت للائ ايجاغي للة عل للى اداء ه للذه المش للاريع ،النظل ل اًر أهمي للة قط للاس
االسل ا الارتباةل غتنفيللذ المشللاريع االنشللائية الالتللي ت تبللر مللن اللطاعللا

االقتلللادية الحيويللة لمللا ليللا مللن اسللياه

بال اأهمية في دعت النات المحلي االجمالي الايجاد فرص ال مل ناهيك عن دالرها في جيود التنمية االقتللادية
الارتباةيلا كللذلك بملتللف اللطاعللا

االقتللادية االخللرت فلا اأمللر يسلتدعي تطللوير اللطلاس االنشللائي التوظيل

كلل ملا يسلتجد ملن عللوه الم لارف لتحليلق للك الل لل توظيل
التي يلوه غتنفيذها اعضاء الجمعية احد هذه االدالا

ادارة الجلودة الشلاملة فلي ادارة المشلاريع االسل انية

لتحليق هذه الغاي خا

االس ا التحت مظلة جمعية مسترمرق قطاس االس ا

ا ا ما علمنا ان

ي مل فلي قطلاس

 )3600عضو ال لك حسب موقلع الجمعيلة لل لاه 2017

) (http://www.dev.com.joالالذ ن يمرلو  %80من ال املين في هذا اللطاس .
47T

47T

ال تش للير د ارس للة الظ للرالف الس ل نية الخل للائ

االس لرة الل للادرة ع للن دائللرة االحل للاءا

ال امل للة لل للاه )2015

التديللاد عللدد سل ا االرد خللالل الفت لرة غللين ت للداد عللاه  )2004الت للداد عللاه  )2015غنسللبة  %86.8الالتللي
اد

الرتفللاس عللدد الوحللدا

الس ل نية المطلوسللة مللن ) (1.221.055عللاه  )2004الللى ) (2.350.490عللاه

 )2015ممللا رشللر السش ل ل قللاةع الللى ضللرالرة انتيللاب كافللة السللبل التوظي ل
تنيض غيذا اللطاس التحسن من اداءه.
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كافللة االدالا

التللي مللن ش ل نيا ا
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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

علللى اداء المشللاريع االنش للائي المنفللذه مللن جمعي للة مسللترمرق قطللاس االس ل ا فللي االرد
اللطللاس مللن تل ثير بللال اأهميللة علللى قطاعللا

) (JHDAلمللا لي للذا

ملتلفللة فللي االقتلللاد الللوةني اللعب ل دال ار ميمللا فللي تللوفير السل ن
االقتلاد الوةني لذا فا

المالئت لطالبي

السالس ر الالجودة المناسبين ،الالذق ي د محركاَ من محركا

تلتضي توظي

كل مايستجد من علوه الم ارف في سبيل اأرتلاء باداء هذا اللطاس الحيوق الالياه .

الضرالرة

اهداف الدراسة:
تس ى هذه الدراسة الى االجابة على االسئلة التالية :
اختبار ال القة غين تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة السين اداء المشاريع االنشائية المنفذة من جمعية مسترمرق
قطاس االس ا في االرد ).(JHDA
غيا اثراب اد ادارة الجلوده الشلامل عللى اداء المشلاريع االنشلائية المنفلذه ملن جمعيلة مسلترمرق قطلاس االسل ا فلي
االرد ).(JHDA
مشكلة الدراسة:
ل للب قطللاس االنشللاءا

دال ار ميمللا فللي خدمللة االقتلللاد الللوةني مللن خللالل دالره فللي تحليللق التنميللة االقتلللادية

الايجاد فرص ال مل حيت ت تبر جمعية مسترمرق قطاس االس ا في االرد من الجيا
اللطاس مما يحتت على اعضائيا البحت عن كل ما من شل ن النيلو
لللذلك مللن اثللار ايجاغيل علللى تكللالي
التسويق ليا ،خا ة في ظل انلفا

هللذه المشللرالعا

الرئيسية ال املة في هلذا

ب فلاءة المشلاريع التلي يلوملو غتنفيلذها لملا

المللدة تنفيللذها الجودتيللا ممللا سللين ا ايجابللا علللى فللرص

حجت التداالل في سوق ال لار اأردني ،حيت انلفض حجت التداالل غنسبة

 )%7فللي الرلللت االالل مللن عللاه  )2018ليلللبه  )1891مليللو د نللار اياسلاَ مللع  )2028مليللو د نللار فللي
الرلت اأالل من عاه . )2017
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السالبحللت عللن اسللباب االنلفللا

تبللين انيللا ت للود ل للدة عوامللل منيللا :عللده السللماي غزيللادة عللدد الطواغللق  ،ارتفللاس

اسل ار ملواد البنللاء الارتفللاس كلفللة التمويللل ارتفللاس بالتكلفللة التلللفية شللركا  )2018 ،الكللذلك ت ارجللع قللدرة الملواةن
اأردني الشرائية لل لار اضاف لتراجع رغبة اأردنيلين المغتلرسين بشلراء عللار بسلبب االالضلاس السلائدة فلي اللللي
ركوب،اتمللة  )2018.،ناهيللك عللن ارتفللاس اثمللا اال ارضللي الارتفللاس تكلفللة ال مالللة المللدخال
دفع ب ض المسترمرين في قطاس ال لار في االرد لليجرة خارب المملك

الضر ب.)2018 ،
البيرالقراةية ال ا

اللتحسللين اداء المشللاريع االنشللائية التحسللين اللللدرة التنافسللية التيللادة ام انيللة تسللويق الوحللدا
خالل جمعية مسترمرق قطلاس االسل ا فانيلا بحاجلة لتوضلي

االنتللاب االمللر الللذق

كلل مايسلتجد ملن ادالا

الس ل نية المنفللذه مللن

الم لارف فلي هلذا المجلال

لتحلي للق ه للذه الغاي ل الق للد ي للو تطبي للق فلس للفة ادارة الج لودة الش للاملة ف للي ادارة المش للاريع المنف للذه م للن خاللي للت اح للد
االدالا

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

:
ماا اثار تطبيااق ادارة جاودة الشااملة علااى اداء المشااريع االنشاائية المتفاذة ما الا ج جمعيااة مساتثمري قطاااع
االسكان في االردن؟ الينبرق عن االسئلة الفرعية التالية:
ما هو أثر ادارة الجودة الشاملة باب ادها المتمرلة القيادة ،تم ين ال لاملين ،التركيلز عللى الزسلائن ،ادارة ال مليلا ،
المللورد ن ،التحسللين المسللتمر) علللى اداء المشللاريع االنشللائية مللن الجيللة نظللر اعضللاء الجمعيللة مسللترمرق قطللاس
االس ا في اأرد

).).(JHDA

م للا ه للو أث للر ادارة الج للودة الش للاملة باب اده للا مجتم ل عل للى اداء المش للاريع االنش للائية باب اده للا الوق للت  ،الكلف ل ،
الجوده ) من الجية نظر اعضاء الجمعية مسترمرق قطاس االس ا في اأرد
فرضيات الدراسة:
نبرق عن اسئلة الدراس الفرضيا

التالي :

4

).).(JHDA
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الفرضية الرئيسية الولى:
 : H01ال وجلد أثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) (p≤0.05لتطبيلق ادارة الجلودة الشلامل باب ادهلا
القيللادة ،تم للين ال للاملين ،التركيللز علللى الزسللائن ،إدارة ال مليللا  ،ادارة المللورد ن ،التحسللين المسللتمر) علللى اداء
المشاريع االنشائية المنفذه من جمعية مسترمرق قطاس االس ا في اأرد ). (JHDA
اليتفرس منيا الفرضيا

الفرعي التالية:

 : H01-1ال وجللد أثللر ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة ) (p≤0.05ل امللل القيللادة فللي ادارة الجللودة
الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 : H01-2ال وجلد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) )p≤0.05ل املل تم لين ال لاملين فلي ادارة
الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 :H01-3ال وجد اثر ال داللة احلائية عند مستوت م نوية ) (p≤0.05ل امل التركيز على الزسلائن فلي ادارة
الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 : H01-4ال وجللد اثللر ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة ) (p≤0.05ل امللل ادارة ال مليللا

فللي ادارة

الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 : H01-5ال وجلد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) (p≤0.05ل املل ادارة الملورد ن فلي ادارة
الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 : H0-6ال وجللد اثلر ال داللللة احللائية عنللد مسللتوت م نويلة ) (p≤0.05ل امللل التحسلين المسللتمر فللي إدارة
الجودة الشاملة على اداء المشاريع االنشائية في (.(JHDA
الفرضية الرئيسية الثانية:
 : H02ال وجد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) (p≤0.05لتطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة باب ادهلا
مجتم ة على اداء المشاريع االنشائية باب ادها الوقت ،الكلفة ،الجودة) في (.(JHDA
اليتفرغ منيا الفرضيا

الفرعية التالية :
5
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H02-1

 :ال وج للد اث للر ال دالل للة احل للائية عن للد مس للتوت م نوي للة ) (p≤0.05لتطبي للق ادارة الج للودة الش للاملة

باب ادها مجتم ة على القت تنفيذ المشاريع االنشائية في (.(JHDA
 : H02-2ال وجللد اثللر ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة)(p≤0.05

لتطبيللق ادارة الجللودة الشللاملة

باب ادها مجتم ة على تكلفة المشاريع االنشائية في ( .(JHDA
H02-3

 :ال وج للد اث للر ال دالل للة احل للائية عن للد مس للتوت م نوي للة ) (p≤0.05لتطبي للق ادارة الج للودة الش للاملة

باب ادها مجتم ة على جودة المشاريع االنشائية في (.)JHDA
إنموذج الدراسة
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االطار النظري:
اوالَ  :مبادئ ادارة الجودة الشاملة:
ي تبللر مفيللوه ادارة الجللودة الشللاملة مللن المفللاهيت التللي اسللتجد
اللر الماضي القد ت دد

فللي ميللدا االدارة فللي الرمانينللا

الالتس ل ينا

مللن

ت ريفات فلد عرفيلا  .)Goetsch, 2006,174ب نيلا نظلاه ايملي تنظيملي يللوه عللى

التحسين المستمر لطرق ال مل اليتكلو ملن القليت الالتلاليلد الاالجلراءا

الالتوق لا

التلي ترتللي بمسلتوت الجلودة فلي

المنظمة .اليم ن ت ريفيا ايضاَ عللى انيلا مسلا سس مسلتمرة لتحليلق االداء المرلالي للمنظملة الال ملالء اللذ ن تت املل
البشلرية الال ملياتيلة الارتباةيملا بالملرجلا

م يت ملن خلالل االسلترمار بالتحسلين التلويلة الملدخال

التلي تسل ى

المنظملة لتحقيليللا) (Mc Gee & Wilson, 2015, 747كمللا عرفللت ايضلاعلى انيللا مجموعل اللللفا
الاللللائ

للسلل ة اال اللدملة التللي تلردق لللدرتيا عللى تحليللق رغبلا

. )18العرفللت ايضللا علللى انيللا فلسللفة تشللمل المنظمللا

م لنلة اال مفترضلة السلللمي،1999 ،

ال املللة فللي قطللاس مللا سللعياَ منيللا لتحسللين االداء التشللمل

هلذه الفلسلفة جميلع جوانلب المنظملة التج لل ملن الجلودة هلدفاَ اسلتراتيجياَ ليلا

Arditi & Gunadin, 1997,

.)235
ا ا فما نس ى الي من خالل ادارة الجودة الشاملة هو اداء مرالي يم ن الو ول الي من خالل تحسين المدخال
البشرية التلوية ال مليا

الرسطيما بالملرجا

الزسائن المستيدفة ،الفي قطاس االنشاءا
الالمالك اضافة للتليد بالمتطلبا

التي نريدها سعيا الراء تحليق الرغبلا

يم ن ت ري

الم لنلة اال المتوق لة لشلريحة

الجودة عللى انيلا تلبيلة متطلبلا

كلل ملن المللمت الالمنفلذ

التشريعية . )Arditi & Gunadin, 1997, 235

الفلي د ارسلة حد رل اجريلت ملن قبلل  )Jose & S Ambil, 2017, 67تناالللت ال واملل الحرجلة التلي تلرثر
على اداء الجودة للمشاريع االنشائية غينت الدراسة ا غين هلذه ال واملل دعلت االدارة ال ليلا ،التحسلين المسلتمر،
التركيز على المستيلك ،تدريب ال املين ،رضا ال املين ،ادارة ال مليا  ،ادارة المورد ن ،القيادة).
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اللغايللا

هللذه الد ارسللة فلللد تللت تحد للد اب للاد كللال مللن المتغيللر المسللتلل ادارة الجللودة الشللاملة) الالمتغيللر التللابع اداء

المشاريع االنشائية) ب د االةالس على ال د لد ملن االبحلاا الالد ارسلا

ا

ال القل الالتلي اشلير الييلا قلي انملو ب

الدراس .
السناء على هذا االنمو ب فإ المتغير المستلل ادارة الجودة الشاملة) يشمل االب اد التالية :
القيادة:
من الم لوه ا للقيادة دالر بال االهمية في تحليق النجاي للمنظمة النيلا الجيل التلي ت ملل عللى توجيل ال لاملين
لتحليق االهداف التي تريدها المنظمة  ،اليم ن ت ري
سلوك اأفراد الالجماعا

القيادة على انيا ال ملية التي تت ملن خالليلا التل ثير عللى

من اجل دف يت لل مل غرغبة الاضحة لتحليق اهلداف محلددة سلالت ال اخلرال ،1994 ،

. )81
الينظر الييا ايضا على انيا تفاعل غين اللائد الاالخلرين بحيلت يحلاالل اللائلد التل ثير عللى اأخلرين ملن اجلل اتبلاس
نيجللة باسللتلداه اسللاليب مت للدده كللالتحفيز الري لره ليلللبحوا تللاب ين لل ليللتت ال مللل علللى تحليللق االهللداف الغللزال
)12 2010
لذا فلإ دعلت القيلادة التبنييلا لفلسلفة الجلودة الشلاملة ب افلة اأنشلطة الال مليلا

التلي تمارسليا هلو عنللر ضلرالرق

لنجاي تطبيق ادارة الجودة الشاملة لدالرها المحورق في اقنلاس ال لاملين الالتل ثير عللييت غيلدف اأرتللاء بام انيلاتيت
القدراتيت في ادائيت للوظائف الالمياه الموكول الييت.
 .2.تمكي العاملي :
ا تحسللين اأداء لل للاملين التزاليللدهت بميللا ار ال م لل المطلوسللة مللن خللالل الت للليت الالتللدريب الايجللاد فللرص النمللو
لدرتيت
الالتلده الوظيفي مع اعطائيت الفر ة لتطبيق الميا ار الجد دة سي مل على تم ين ال لاملين السليرفع ملن ق ا
عللى اتللا اللل ار ار المت لللة بميلاميت .القلد غينلت الد ارسلة التلي أعلدها  )Hasan ,2010, 205بل

ال د لد ملن

ال نا ر اأساسية الدارة الجودة الشلاملة تت للق بال لاملين ملن حيلت عمليلت غلرالي الفريلق ،مشلاركتيت فلي االدارة،
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حفزهت على االغداس الاالغتكار ،الجود هي ليلة للحلوافز ،التلدريب الاالتللال ملع ال لاملين) الهلذا لدفع باتجلاه التم لين
لل املين لضما النجاي في تطبيق ادارة الجودة الشاملة.
كمللا غينللت الد ارسللة التللي قللاه غيللا  ،)Melhem, 2004, 72-93ب ن ل سللي و لللدت ال للالمين االسللت داد لللت لت
ميا ار

جد دة الةرق جد دة في التفكير ا ا ما توفر عدة متطلبا

منيا:

اقتناس ال امل ب ن سي و افضل حاال من خالل ت لت هذه الميا ار الالطرق الجد دة.
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.
تطوير الميا ار

الاللد ار بش ل تدريجي لضما اكتساب الم ارف المطلوسة .

توفير عده ةرق ال غدائل لل املين النجات اأعمال المطلوسة.
تطبيق االفكار الجيدة التلليل النزعا

الشللية غين ال املين .

للذا فمللن المتوقللع مللن الملدراء ممللن تبنللو

فلسللف ادارة الجلودة الشللاملة كسللب ثلللة ال لاملين التشللجي يت علللى حللل

المشاكل التي واجيونيا  ،الكذلك ال مل على ت زيز رالي الت اال غين مستويا

االداره الملتلفة اليجاد غيئة عملل

تم للن ال للاملين مللن غنللاء قللدراتيت الت للزت مللن ثلللتيت ب نفسلليت الت مللل علللى ايجللاد االلت لزاه لللد يت لتحسللين االنتاجيللة
التلبية احتياجا

الرغبا

ال مالء ال والَ لتحليق اهداف المنظمة.

التركيز على الزبائ :
ا اقام للة عالق للا

الثيل للة م للع الزس للائن التحد للد احتياج للاتيت الال م للل عل للى تحقيلي للا ت للوفر اس للباب البل للاء الاأس للتمرار

للمنظمة االمر الذق يستدعي منيا االهتماه بمتطلباتيت الج ليا داف اً رئيسياً ليلا .كملا ال غلد ليلا ملن تحد لد تسائنيلا
الداخليين الاللارجيين ليتسلنى ليلا اأخلذ بلارائيت الاقت ارحلاتيت عنلد تطلوير منتجلا
على ال مالء الحاليين الال مل بجد الاجتياد الكتساب عمالء جدد.
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في قطاس االنشلائا
متطلبا

هنلاك ثالثيلة الملورد ،المنفلذ ،ال ميلل) فالمللمت هلو تسلو الماللك أنل توجلب عليل اسلتاله

المشرالس من المالك أعداد التلميت المناسب حيت يلوه باعداد اللطط اليحدد فييلا الموا لفا

اليلبه الالحالة هذه المنفذ تسوناَ للاحب التلميت أن سي مل عللى التللاميت الالموا لفا

للمنفلذ،

المحلددة لل ملن قبلل

المللمت لتنفيلذ مللا هلو مطلللوب منل  ،الس لد االنتيللاء ملن التنفيللذ سليتت تسلليت المبنللى للماللك ال ميللل النيلائي) الهنللا
يلبه ال ميل تسوناَ لدت المنفذ للمشرالس.
العليل فلإ جلودة كلل مرحللة تتل ثر بجلودة المرحللة السلابلة ليلا الخدملة ال ميلل الالتركيلز عليل الفلي كلل مرحللة هلي
ميمة لتحليق الجودة المطلوسة الفي كافة المراحل .)Arditi & Gunadin, 1997,236
 . 4ادارة العمليات:
يشلار الدارة ال مليلا

علللى انيلا الملزي الم لو مللن االال

الالوسلائل الالملواد الالم لدا

الال للاملين المسلتلدمة فللي

االنتاب .)Jaafreh & Al-abedallat , 2013, 236
كما يم ن النظر الييا على انيا مجموعة من اللطوا
الفللي ادارة ال مليللا

التي يم ن من خالليلا تحويلل الملدخال

اللى ملرجلا

،

ت مللل الجللودة الشللاملة علللى االعتلللاد اللللائت علللى ا الجللودة الكليللة للمنللت يم للن ت زيزهللا مللن

خالل تحسين جودة ال مليا

التي ترتبط بشل ل مباشلر اال ريلر مباشلر بلالمنت

Ahire , Waller & Gdhar,

.)1996, 28
الفي قطاس االنشاءا

فا ادارة ال مليا

تركز عللى ال مليلا

االنشلائية بحيلت ت ملل كملا هلو ملطلط ليلا غلدال

اعطللال ،فلللدا الشلله الملوارد فلللدا الم للدا ) بحيللت للردق لللك الللى تلفلليض اعمللال اعللادة االنشللاء التجنللب
اليدر الناجت عن االخطاء المرتبط

بال مليا

المنفذة.

 .5الموردي :
ا اللدرةعلى تلديت منت

ال جودة عالية ت تمد على ال القة غين اةراف ال القة المشاركو في المشرالس المورد،

المنفلذ ،الزسلو ) ا ا جلودة كلل مرحلللة تتوقلف عللى جلودة المرحللة السللابلة ليلا  ،فجلودة المشلرالس المنفلذ ت تمللد
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على جلودة اللطلط الالموا لفا

اللا لة بالمشلرالس الالم لدة ملن قبلل المللمت الت تملد كلذلك عللى جلودة الم لدا

الالمواد المستلدمة الالملدم من المورد ن.
ل للذا ف للإ اقام للة عالق للا
الاقتلادق في ا

جي للدة الةويل للة االمل لد م للع الم للورد ن ت تب للر ض للرالرة حيوي للة لتحلي للق اداء ال ج للودة عالي للة

الوقت .)Oberlender, 2000, 325

فاللمورد تل ثير كبيلر المباشلر عللى كلفلة الالقلت المشلرالس كملا ا جلودة الملواد التلي يللدميا ت تبلر علامالَ حيويلاَ فلي
ه للذه المل لواد ع للادة م للا تك للو مل للد اَر مح للتمال للمش للاكل المت لل للة بل لالجودة  ،اأم للر ال للذق

ج للودة المش للاريع ال

يسللتدعي االعتمللاد علللى مجموعللة منتلبللة مللن المللورد ن المللرهلين لضللما الجللوده اللتجنللب االش ل اليا
غذلك فالمدخال

ا

ا

الجودة ال الية ت طي ملرجا

المرتبط ل

جودة عالية .

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

جلودة الضلمن السللوف الزمنيلة المحلددة للذلك )Sadikoglu & Olkay, 2014, 5

لتحليق الجودة المتوخاه .
 .6التحسي المستمر:
ي تب للر التحس للين المس للتمر عنلل ل اَر حيويل لاَ لتحلي للق متطلب للا
المنظما

الزس للائن الالت للي تتط للور الساس للتمرار مم للا يف للر

عل للى

مراابة ادائيا ،التحفيز االغداس الاالغتكلار للدت ال لاملين للد يا التطبيلق ملا يللله ملن افكلارهت الاقت ارحلاتيت

لتتم ن من تحسين منتجاتيا الخدماتيا الساستمرار .
كما الغد ليا من فته قنوا
منيت االهتماه الالته لغايا

اتلال فاعل مع تسائنيا حول جودة السللع الالللدما
تلبية حاجاتيت الرغباتيت االمر الذق يلر

الملدملة الا لالء التغذيلة الراج لة

على المنظملا

ملن ا تسل ى الساسلتمرار

لتطوير التحسين ادائيا  ،لذا فيم ن النظر الى التحسلين المسلتمر عللى أنل السليلة للبحلت علن تحسلينا
لي للا التط للوير مس للتمر لل ملي للا

غي للدف ايج للاد ة للرق مبتكل لرة ف للي عملي للة تحوي للل الم للدخال

.)Sadikoglu & Zehir, 2010, 13-26
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كما يم ن النظر الي ايضا ب ن مراج ة مستمره التحسين مستمر ل مليا
الضما االلتزاه بالمتطلبا

المنظمة لضما تلبية متطلبلا

اللانونية الالتنظيمية المطلوسة .الفي قطاس االنشاءا

فلا التحسلين المسلتمر يسلتيدف

تجنب اليدر في الموارد ال رفض ال مل الاالعاده االمر الذق تطلب ادخال التحسينا
مراج للة خطللط التنفيللذ الال م للل
التحسينا

التي ترضي الزسو

الزسلائن

السش ل مستمر من خالل

علللى تحس للينيا الكللذلك المراج للة المسللتمره الداء االنش للطة فللي الشللرك لتحلي للق
.)Black & Pooter, 1996, 1-2

ثانياَ  :اداء المشاريع االنشائية:
عرف م يد ادارة المشاريع  )PMBOKالمشرالس على ان نشاط مرقت تت البدء فية لتللديت منلت اال خدملة فريلدة
العلي فإ الطبي ة المرقت للمشاريع تفيد غوجود غداية النياية محددة ليا Project Management Institute,
 ،)2008, 442لذا فكل المشاريع ليا غداي النياي الموارد لغايا
السلرال الللذق قللد رللار انل

كيل

التنفيذ لتحليق اليدف الذق انشلئت ليلا  ،اللكلن

يم للن الح للت علللى نجللاي المشللاريع بشل ل عللاه العلللى نجللاي المشللاريع االنشللائية

بش ل خاص ؟.
فالمشللاريع االنشللائية شللانيا شللا بللاقي المشللاريع تسللتيدف البللدء الاالنتيللاء مللن المشللرالس ضللمن السلللوف الزمنيللة
الالكلف الملدرة الالجودة المستيدفة ؟ .
العلي فيل االنتياء منيا ضمن الوقت المحدد هو ال امل الحاست في نجاحيلا اه ا االلتلزاه بالتكلالي
كلذلك اه ا

المللدرة هلو

تحليلق الجلودة المسلتيدفة قلد يغنلي علن ال للاملين االالللين ؟ .اللالجلا بلة عللى هلذه التسلافال

فإنل ال

يم للن اللللول غوجللود مقيللاس الاحللد للنجللاي ناسللب كللل المشللاريع ،فلللد ي للو الوقللت هللو ال نلللر الحاسللت النجللات
مشللرالس سللد مللائي قبللل حلللول الشللتاء  ،القللد ي للو االلتلزاه بالكلفللة المحللدده هللو كللذلك فللي حالللة شلله الملوارد  ،القللد
ي و المشرالس ناجحاَ حتى حال تجاالت الجدالل الالميزانية الملررين دار االالس ار في سيدني) نظل اَر للقيملة المضلافة
التللي حلليللا المشللرالس علللى اللل يد السللياحي الالرلللافي السللتراليا .العلي ل الال المشللاريع تلتلللف مللن حيللت الحجللت
الدرجل للة الت ليل للد الالتكنولوجيل للا المسل للتلدمة الالملل للاةرة الموجل للوده فل للال وجل للد قائمل للة محل للددة المتفل للق علييل للا يم ل للن
اسللتلداميا للح لت علللى نجللاي المشللاريع  .)Westerveld, 2003, 412المللع لللك تبلللى عنا للر المرلللت
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الحد دق المتمرلة الوقت ،الكلفة ،الجودة) ملبولة عموماَ لقياس مدت نجاي اال فشل المشاريع ا انل الخلالل فتلرة
اللمسة الال شرال سنة الماضية تلت اقتلراي عواملل اخلرت للح لت عللى نجلاي المشلرالس الالتلي اضليفت اللى ال واملل
التلليديلة المرللت الحد لدق) الرتباةيلا بالمشلاريع اال انيلا للت تحلل م انيلا Meredith & Mantel, 2012, 4-
 .)5الفللي هللذا البحللت تللت اعتملاد عنا للر المرلللت الحد للدق المتمرلللة الوقللت ،الكلفللة ،الجللودة) لتقلليت اداء المشللاريع
االنشائية المنفذة من خالل ) )JHDAنظ ار لللبول الذق ما تالت تحظى ب كادالا

لقياس نجاي المشاريع.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية
دراسااااة عبدالواحااااد و البااااا ( ،)2018تنااللل للت هل للذه الد ارسل للة تل ل ثير تطبيل للق ادارة الجل للودة الشل للاملة فل للي اللطل للاس
اللللناعي السل ودق مللن خللالل ايللاس مللدت الم رفللة الالفيللت الالتطبيللق لمبللادئ ادارة الجللودة الشللاملة فللي عينللة مللن
الشللركا

اللللناعية ال املللة فللي المملكللة السل ودية حيللت اظيللر نتللائ الد ارسللة الجللود اثللر ايجللاغي أدارة الجللودة

الشاملة على اداء هذه الشركا

على الررت من تطبيليا المنلفض لمبادئ ادارة الجودة الشاملة .

دراسة نصار ( ،)2016حيت هدفت لدراس اسباب الاثار التاخير في المشاريع االنشائي في ملر الالتلي قاملت
غدراس اراء ميندسين الملااللين المستشارين من اللطاس ال اه الاللاص حول لك من خالل استبان خا

اعد

ليذه الغاي  ،حيت غينت الدراس ا من اهت ال وامل المسلبب للتلاخير فلي المشلاريع االنشلائي هلو قلل اللبلره القلل
التاهيل لدت الملااللين المورد ن) اضاف ل وامل اخرت.
دراساااة ساااياج ( ،)2015حي للت ه للدفت لد ارسل ل التح للديا
االنشللاءا

الت للي تواجل ل تطبي للق اداره الج للوده الش للامل ف للي قط للاس

فللي فلسللطين مللن خللالل اسللتطالس اراء  )174مللد ر ال مينللدس فللي شللركا

االنشللاءا

الفلسللطيني .

الخللت الدراس الى عده نتائ منيا ا فيت التطبيق انظم الجوده الشامل ال زال رير كاف ال ا هنلاك حاجل
اكبر للمشارك الالدعت من االداره ال ليا  ،كما غينت الدراس ا احال ال طاءا
من اهت االسباب التلي تلرثر عللى الجلوده  ،كملا غينلت ا اداره ال مليلا
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اداره الجللوده الشللامل اضللاف ل وامللل اخللرت منيللا ادارة الم لوارد البش لرية ،التحسللين المسللتمر ،الت لزاه الدعللت االداراة
ال ليا ،دعت القياده ،الالتركيز على الزسو )
دراسة السابك ( ،)2015حيلت هلدفت لد ارسلة ال وملل الحرجل التلي تلرثر عللى تطبيلق اداره الجلوده الشلامل فلي
قطللاس االنشللاءا
االنشللاءا

فللي داللل االمللا ار ال رسيل المتحللده مللن خللالل اسللتطالس اراء  )60شللل

ي ملللو فللي قطللاس

فللي مسللتوت االداره ال ليللا الاالداره المتوسللط لبيللا ال وامللل الحرج ل فللي اداره الجللوده الشللامل التاثيرهللا

على المرلت الحد دق المتمرلل الوقلت ،الكلفلة ،الجلودة) حيلت اظيلر النتلائ ا التلزاه الدعلت االداره ال ليلا ي تبلر
من اهت ال وامل لتطبيق اداره الجوده الشامل ال ا الكلف هي االكرر تاث اًر في حال تطبيليا.
الدراسات االجنبيه:
دراساة (  Jose & Ambili (2017حيلت هللدفت لد ارسل ال واملل الحرجل التلي تلرثر علللى اداء الجلوده فللي
المشاريع االنشائي في اليند الخللت الدراس لوجود  )75عامل ترثر على اداء الجوده للمشلاريع االنشلائي منيلا
 )45عامل لرثر بشل ل ايجلاغي عللى الجلوده ال  )21عاملل تلرثر بشل ل سللبي عللى الجلوده فلي حلين ا هنلاك
 )14عامل محا لد .الملن ضلمن ال واملل التلي تلرثر ايجاغيلا عللى اداء الجلوده تلوفير الملواد ا

الجلودة ،قلد ار

مللد ر المش للرالس ،القيللاده ،تف للويض اللللالحيا  ،ف للرق ال مللل ،التغذي ل الراج للة ،اختي للار المنفللذ ،اختي للار المل للمت،
اعتماد انظمة كي لضبط الجودة،

يانة الم دا  ،اعتماد احدا التلنيا

في موقع ال مل).

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

في الينلد ملن خلالل تحليلل علدد ملن الد ارسلا

انل للقيللاه بال مللل بش ل ل
التركي للز عل للى اداره ال ملي للا
الالمتمرل غنل

التلي اجريلت حلول هلذا الموضلوس الخلللت الد ارسل اال

للحيه التجنللب اللسللاره الناجم ل عللن اعادت ل ال للحللد مللن الفاقللد فللي الملوارد فالغللد مللن
لج لي للا ق للادره عل للى مواجيل ل التح للديا

الت للي واجيي للا قط للاس االنش للاءا

الح للومي

الوعي باهمي اداره الجوده الشامل  ،العده شمول المورد ن بلطط التطوير الالتحسين العده رضا

ال املين الالت بير عن لك غتاخير القياه غب ض االعمال المطلوس .
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دراسااة ( Mambanda, Maibvisira & Murongwa, (2017حيللت هللدفت لد ارسل اثللر تطبيللق اداره
الجوده الشامل على اداء قطاس االرذي الالمشرالسا

في تيمباغوق من حيت االداء السوقي الالتشغيلي ملن خلالل

اسللتطالس اراء  )112مللد ر الموظللف ي ملللو فللي هللذا اللطللاس فللي مجللاال

التزاليللد الاالنتللاب الالم لوارد البش لري

الاداره الج للوده الالتس للويق) الخلل للت الد ارس ل اال ال للى ا الداره الج للوده الش للامل باب اده للا القي للاده،

التركي للز عل للى

الزسلو  ،التلطلليط االسلتراتيجي ،تللدريب ال لاملين ،اداره الجللوده للمللورد ن ،التحسلين المسللتمر ،عمللل الفريللق ،اداره
ال مليا ) اثر ايجاغي على اداء قطاس االرذي الالمشرالسا

في تيمباغوق من حيت االداء السوقي الالتشغيلي.

دراسة ) Erande & pimliker (2016حيت هدفت لد ارسة ادارة الجودة الشاملة في قطاس االنشاءا
من خالل اسلتبيا تلت ارسلال ل  )100شلل
شلل

مملن ي مللو غيلده الشلركا

اليند .الاظيلر تحليلل االسلت جابا
جلاء

للذا

الغايل

ي مللو

فلي  )20شلرك

اليندق

انشلائي ملتلفل كملا تلت ملاغللة )11

فلي كلال ملن ملاة لة غلو ال ناسليك ) (pune & nasikفلي

بلا اثلر عنا لر ادارة الجلودة الشلاملة عللى اداء الجلودة للمشلاريع االنشلائية قلد

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

ال املين ،التركيز على الزسو  ،التحسلين المسلتمر) .فلي حلين ا عواملل نجلاي المشلرالس قلد جلاء

مرتبلة تناتليلا

العلى النحو التالي الوقت ،الجودة ،الكلفة ،السالمة ،مجال المشرالس).
الطريقة و االجراءات:
 .7منهجية الدراسة :
تت استلداه المني الو في التحليلي في هذه الدراسة غيدف الو ول لنتائ ت ا الاقع الدراسة.
مجتمع و عينة الدراسة:
تكونلت عينلة الد ارسلة ملن اعضلاء جمعيلة مسلترمرق قطللاس االسل ا فلي المملكلة االردنيلة الياشلمية الالبلال عللددهت
 )3600عضو حسب الجمعية ،حيت تت استلداه ةريللة ال ينلة ال شلوائية البسليطة لغايلا

الد ارسل  ،التلت تحد لد

حجت ال ينة الفلا ) (Sekaran ,2003, 294السناء عللى للك تلت توتيلع  )346اسلتبانة ،تلت اسلترجاس )305
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اسللتبانة منيللا فللي حللين تللت اسللتب اد  )8اسللتبانا

لللنل

البيانللا

ليلللبه ال للدد اللاغللل للتحليللل  )297اسللتبانة

الالتي ت تبر مناسبة للتحليل االحلائي السنسبة غلغت ) (%85.8من عدد االستبانا

الموتعة.

اداة الدراسة:
تت استلداه االستبانة ك داة للدراسة الحالية الالتي تت تطويرها ب د االةالس على ال د د من الدراسا

الالتي تمت

االشاره الييا في انمو ب الدراس حيت تكونت االستبانة من قسمين من اأسئلة العلى النحو التالي:
الجزء االالل  :اليتضمن هذا اللست الفل ار التي تقيا أب اد المتغير المستلل ادارة الجوده الشامل ).
الجزءالراني :تضمن هذا اللست الفل ار التي تقيا أب اد المتغير التابع اداء المشاريع االنشائي ).
االتبار صدق وثبات أداة الد راسة.
تت التاكد من

دق االتساق الداخلي لفل ار االستبانة من مج مين كما تت التاكد من ثبلا

اياس م امل الفا كرالنباخ للتاكد من انيا دالة احلائيا حيت جاء

االسلتبانة ملن خلالل

النتائ كما لي .:

قيم معامل االتساق الدااللي لفقرات المتغير المستقل والتابع
الرقم

البعد

قيمة الفا

1

القيادة

0.840

2

تم ين ال املين

0.826

3

التركيز على الزسائن

0.832

4

ادارة ال مليا

0.778

5

ادارة المورد ن

0.799

6

التحسين المستمر

0.801

7

التكلفة

0.741

8

الجودة

0.779

9

الوقت

0.750

تض لله م للن الج للدالل اع للاله ب ل ل

ا لليت م ام للل ااتس للاق ال للداخلي كرالنب للاخ ألف للا لجمي للع فل ل لرا

الد راس للة ت رأالح للت م للا غ للين  ،)0.840 - )0.741حي للت ي تب للر م ام للل الرب للا
كانلت اليت الم املل أقلل ملن  . )0.60القلد إفتلر
16

أداة

ض للعيف اً ف للي ح للال

) ، (Sekaran & Bougie,2010, 184ا
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الح للد اأدن للى لم ام للل الرب للا

ه للو  ، )0.70كم للا ي تب للر النج للار ال خ للرال  )151 ،2013 ،الرب للا

جب للد جي للد اً كلم للا كان للت ا لليت الم ام للل  ،) 0.8ف ل كرر ،بالت للالي ف للإ

أداة

ه للذه االب للاد ترش للرعلى ثب للا

الد راسة الااتساق غين فل راتيا الموثوق يتيا الإم ان ية االعتماد علييا الج را التحليل االحلائي.
إالتبار فرضيات الد راسة:
في هذا الجزء من الد راسة تت إ ختبار الفرضيا  ،حيت خضل ت الفرضلية الرئيسلية االالللى لتحليلل
اانحدار المت دد في حين ا

الفرضلية الرئيسلية الرانيلة الالفرعيلا

قلد خضل ت لتحليلل اانحلدار

اللطي ا لبسيط ال لك على النحو التالي :
الفرض ااية الرئيس ااية الول ااى :Ho1 :ال وج للد أث للر ال دالل للة إحل للائية عن للد مس للتوت دالل ل

≤ (p

) 0.05لتطبيللق ادارة الجللودة الشللاملة باب ادهللا القيللادة ،تم للين ال للاملين ،التركيللز علللى الزسللائن ،إدارة ال مليللا ،
ادارة المورد ن ،التحسين المستمر) على اداء المشاريع االنشائية في .)JHDA
اختبار أثر أب اد ادا رة الجودة الشاملة مجتم ة على اداء المشاريع االنشائية .

جدالل نتائ

ملخص النموذج

تحليل التباي

Model

المتغي
ر

التابع

ANOVA

Summery
R

معام

r2

معامل

المحسوب

االرتب

التحديد

ة

ج

اط

P

المشاري
ع

االنشائ

5

.366

Coeffecient

Si

F

g

*F

اداء

.60

جدوج المعام ت

.0

64.9

00

ية
ي و الت ثير ا داللة إحلائية عند مستوت ).(α ≤05
17

البيان

ادارة

الجودة
الشامل
ة

B

.1

75

الخطأ

T

اري

بة

المعي

.04
1

المحسو

4.27

Sig
*t

.00
0
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تش للير نت للائ

ايم للة ) ،(r = 0.605اله للذا يش للي رالى أ

الج للدالل أ

هن للاك عالق للة موجب للة غ للي ن ب للد

ادا رة الج ل ل للودة الش ل ل للاملة ) ال اداء المش ل ل ل للاريع االنش ل ل للائية ) .ك ل ل ل للذلك غلغ ل ل للت ايم ل ل ل للة م ام ل ل للل التحد ل ل ل للد
)  ،(r 2 =0. 366الهذا ي ني أ

فس ر ما مللدا ره  )%37ملن التبلا ن
ب د ادا رة الجودة الشاملة ) قد ّ

في اداء المشاريع االنشائية ) ،مع بلاء ال وامل اأخرت ثاغتلة .كما تب للين أ

ايم للة ) (Fقلد غلغ للت

 )64.9عنللد مست للوت ثللة ) (Sig = 0.00الهلذا ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت )p ≤.05
أ

العند درجلة حريلة الاحلدة .كملا تبلين ملن جلدالل الم لامال

ايملة =(t

ايملة ) (B= .175الأ

) 4.27عند مستوت ثلة ) (Sig = 0.00الهذه تركد م نوية الم امل عند مستوت .)p ≤.05
جدوج المعا ام ت
ملخص النموذج

تحليل التباي

Model

المت

غير

التاب
ع

ANOVA

Summery
R2
R

معامل

االرتباط

معام

F

التح

بة

ج

ديد

جدوج المعام ت

المحسو

Coeffecient

S
i

g

البيان

F
القيادة

اداء

االن

شائي

.2
5
1

المش
اريع

B

.754

.56
8

0
32.09

S.E

T

Sig t

تمكي العاملي

.

5

0

6
التركيز على

ة
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ادارة العمليات
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1

0

5

.1

.03

3.2

3
ادارة الموردي

2

8

5

.001

5
التحسي المستمر

.0

.00

4.2

35

8

6

ي و الت ثير ا داللة إحلائية عند مستوت ). (p ≤ 0.05
تظيلر نتلائ
غ للين المتغي ل لرا

الجلدالل أ

م املل االرتبلاط هلو ) (R =0.754الاللذق يشلير إللى ال القلة الموجبل

المس ل للتللة الالمتغي ل للر الت ل للابع ،ف ل للي ح ل للين كان ل للت ايم ل للة  Fالمحس ل للوسة ه ل للي ،)32.09

السمسلتوت دالللة ) (Sig = 0.00الهلو أقلل ملن  0.05الهلذا ركلد م نويلة الن ملو ب السلغلت ايملة
م املل التحد للد ) ) (R 2 = 0.5 68الهلي تش للير إل للى أ

 ) %5 6م للن التب للا ن ف للي اداء المش للاريع

االنشائي ) يم ن تفسي ره من خالل التبا ن في اب اد ادا رة الجوده الشامل ) مجتم ة.
أم للا ج للدالل الم للامال

فل للد أظي للر أ
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الاحدة .كما تبين من جلدالل ال م لامال
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السناء على ما سبق ،نرفض الفرضية ال دمية الفرعية السادسة النلبل الفرضية الفرعية البد لة .
الثار اب اد ادا رة الجوده الشامل مجتم

ملل
المتغير التابع

على اداء المشاريع االنشائي

R

R2

F

T

Sig

.605

.366

64.9

4.27

.000

63.8

15.44

.000

4

.517

.267

12.2

22.59

.000

1

.539

.291

59.23

.000 21.00

3

ادارة العمليات

.701

.491

63.18

.000 5.103

6

ادارة الموردي

.456

.208

16.01

.000 6.968

5

التحسي المستمر

.629

.395

62.53

.000 22.00

2

الجودة الشاملة

ادارة

القيادة

.451

تمكي العاملي
التركيااااااااااز علااااااااااى
الزبائ

.203

التقدير
****

الفرضاية الرئيساية الثااني :H02 :ال وجلد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة )(p ≤ 0.05
لتطبيق ادارة الجودة الشاملة باب ادها مجتم ة على اداء المشاريع االنشائية باب ادهلا الوقلت ،الكلفلة ،الجلودة( فلي
.)JHDA
اختبار أثر ب د ادا رة الجودة الشاملة) على ادا ء المشاريع االنشائية .

جدالل نتائ

ملخص

تحليل التباي

النموذج
المتغير
التابع

R

r2

معا

معا

F

االرت

التح

سوبة

*

.58

.34

44.0

.

مل

باط
اداء

المشاريع

7

مل

ديد
4

جدوج المعام ت

S
المح

89

ig
F

0

26

البيان

ادارة

الجودة

B

.1

23

الخطأ

T

اري

بة

المعي

.04
2

المحسو

2.92
8

Si
g

*t
.

0
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0

اال نشائية

الشاملة

0

0
0

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

الجلدالل أ

ايملة ) ، (r = 0.587الهلذا ي نلي أ

الج للودة الش للاملة ) ال اداء المش للاريع االنش للائية) .اليتب للين أ
اله للذا ي ن للي أ

هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد ادا رة
ايم للة م ام للل التحد للد )،(r2=0.344

ب للد ادا رة الج للودة الش للاملة ) ق للد فسّل ل ر م للا مل للدا ره  )%34م للن التب للا ن ف للي اداء

المش للاريع االنش للائية) ،م للع بل للاء ال وام للل اأخ للرت ثاغت للة.كما تب للين أ

ايم للة ) (Fق للد غلغ للت )44

عنل للد مست للوت ثللة ) (Sig = 0.00الهلذا ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مس للتوت  )p ≤.05العن للد
درجلة حريلة الاحلدة .كملا تبلين ملن جلدالل الم لامال

أ

ايملة ) (B= 0.123الأ

ايملة

) 2.928عن للد مس للتوت ثل للة ) (Sig = 0.00اله للذه ترك للد م نوي للة الم ام للل عن للد مس للتوت

=(t
≤ p

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

الفرعيل  ،فللد تلت تطبيلق تحليلل االنحلدار اللطلي البسليط ،الكانلت النتلائ

كملا

لي :
 : H02-1ال وجلد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) (p ≤ 0.05لتطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة
باب ادها مجتم ة على القت تنفيذ المشاريع االنشائية في .)JHDA
جدالل نتائ

اختبار أثر ب د ادا رة الجودة الشاملة) على القت المشاريع االنشائية.

ملخص النم وذج

جدوج المعام ت

تحليل التباي

r

المتغي
ر

التابع

2

R

مع

F

Si

معامل

ام

المح

g

االرتباط

ج

الت

سوبة

*F

ح

27

البيان

B

الخطأ

T

Sig

المعي

المحسو

*t

اري

بة
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دي
د

وقت

المشا
ريع

اال نش

ادارة

.1
2

.357

7

ائية

11.

.0

5

00

.

الجود
ة

الشام

2

.06

2

1

3

لة

.00

3.656

0

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

الجلدالل أ

ايملة ) ، (r = 0.357الهلذا ي نلي أ

الج للودة الش للاملة ) ال الق للت المش للاريع االنش للائية ) .اليتب للين أ
اله للذا ي ن للي أ

هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد ادا رة
ايم للة م ام للل التحد للد )،(r2=0.127

ب للد ادا رة الج للودة الش للاملة ) ق للد فسّل ل ر م للا مل للدا ره  )%13م للن التب للا ن ف لي الق للت

المشاريع االنشائية ) ،مع بللاء ال واملل اأخلرت ثاغتلة.كما تب للين أ

ايم للة ) (Fقلد غلغ للت )11.5

عنل للد مست للوت ثللة ) (Sig = 0.00الهلذا ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مس للتوت  )p ≤.05العن للد
أ

درجلة حريلة الاحلدة .كملا تبلين ملن جلدالل الم لامال

ايملة ) (B= 0.223الأ

ايملة

) 3.656عن للد مس للتوت ثل للة ) (Sig = 0.00اله للذه ترك للد م نوي للة الم ام للل عن للد مس للتوت

=(t
≤ p

 .) 0.05السن للاء عل للى م للا س للبق ،ن للرفض الفرض للية ال دمي للة الفرعي للة اال الل للى النلب للل الفرض للية الفرعي للة
البد لة .
 : H02-2ال وجلد اثلر ال دالللة احللائية عنلد مسلتوت م نويلة ) (p ≤ 0.05لتطبيلق ادارة الجلودة الشلاملة
باب ادها مجتم ة على كلفة المشاريع االنشائية في .)JHDA
جدالل نتائ
المتغير
التابع

اختبار أثر ب د ادا رة الجودة الشاملة) على كلفة المشاريع االنشائية.

ملخص النموذج
R

معام

r2

معام

تحليل التباي
S

F

ig

المح
28

جدوج المعام ت
البيان

B

ا لخطأ
المعي

T

المح

Si
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ج

ج

االرتب

التحد

اط

يد

سوبة

كلفة تنفيذ
.496

المشاريع

االنشائية

F
*

27.

.246

اري

265

.

ادارة

0

الجودة

0

ة

0

سوبة

.

.4

.05

9

الشامل

*t

9.53

2

6

0
0

9

0

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

ايملة ) ، (r = 0.496الهلذا ي نلي أ

الجلدالل أ

هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد ادا رة

الج ل ل ل للودة الش ل ل ل للاملة ) ال كلف ل ل ل للة تنفي ل ل ل للذ المش ل ل ل للاريع االنش ل ل ل للائية ) .اليتب ل ل ل للين أ
) ،(r2=0.246اله ل للذا ي ن ل للي أ

ايم ل ل ل للة م ام ل ل ل للل التحد ل ل ل للد

ب ل للد ادا رة الج ل للودة الش ل للاملة ) ق ل للد فسّل ل ر م ل للا مل ل للدا ره  )%25م ل للن

التبا ن في كلفة تنفيلذ المشلاريع االنشلائية ) ،ملع بللاء ال واملل اأخلرت ثاغتلة.كما تب للين أ

اي م للة

) (Fقد غلغلت  )27عنل للد مست للوت ثللة ) (Sig = 0.00الهلذا ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت
 ) p ≤.05العنلد درجلة حريلة الاحلدة .كملا تبلين ملن جلدالل الم لامال
الأ

ايم للة )9.539

مس للتوت 0.05

= (tعن للد مس للتوت ثل للة )0.00

=

أ

ايملة )(B= 0.496

 (Sigاله للذه ترك للد م نوي للة الم ام للل عن للد

 .) pالسن للاء عل للى م للا س للبق ،ن للرفض الفرض للية ال دمي للة الفرعي للة الراني للة النلب للل

≤

الفرضية الفرعية البد لة .
: H02-3ال وجللد اثللر ال داللللة احلللائية عنللد مسللتوت م نويللة ) (p≤0.05لتطبيللق الجللودة الشللاملة باب ادهللا
مجتم ة على جودة تنفيذ المشاريع االنشائية .)JHDA
جدالل نتائ

اختبار أثر ب د ادا رة الجودة الشاملة) على جودة المشاريع االنشائية.

ملخص النموذج
المتغير التابع

تحليل التباي

R

r2

F

S

معامل

معا

المح

i

االرتباط

مل

سوبة

g
29

جدوج المعام ت
البيان

B

الخط

T

S

أ

المحس

i

المعي

وبة

g
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الت

جودة تنفيذ

.527

المشاريع

االنشائية

حد

F

يد

*

.2

17.

7

3

7

21

اري

t
*

ادارة

.

0

الجودة

0

ة

الشامل

0

.05

.12

2

3

.

0

2.36

2

5

0

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

الجلدالل أ

ايملة ) ، (r = 0.527الهلذا ي نلي أ

الجودة الشاملة) ال جودة تنفيذ المشاريع االنشائية) .اليتبلين أ
ي ن للي أ

هنلاك عالقلة موجبلة غلين ب لد ادارة

ايملة م املل ال تحد لد )  ،(r 2 =0. 27 7الهلذا

فس ل ر م للا مل للدا ره  )%28م للن التب للا ن ف للي جللودة تنفيللذ المشللاريع
ب للد ادارة الجللودة الشللاملة) ق للد ّ

االنش للائية) ،م للع بل للاء ال وام للل اأخ للرت ثاغت للة .كما تب للين أ

ايم للة ) (Fق للد غلغ للت  )17.213عنل للد

مست للوت ثللة ) (Sig = 0.00الهلذا ركلد م نويلة االنحلدار عنلد مسلتوت  )p ≤.05العنلد درجلة
حريلة الاحلدة .كملا تبلين ملن جلدالل الم لامال

أ

ايملة ) (B= 0.123الأ

ايملة )(t= 2.365

عند مستوت ثلة ) (Sig = 0.020الهذه تركد م نوية الم املل عنلد مسلتوت  .)p ≤ 0.05السنلاء
على ما سبق ،نرفض الفرضية ال دمية الفرعية الرا لر ة النلبل الفرضية الفرعية البد لة .
ملل

الثار اب اد ادا رة الجوده الشامل مجتم

على اداء المشاريع االنشائي

المتغير التابع

R

R2

F

T

Sig

التقدير

اداء المشاااااااااااااااااريع

.587

.344

44.089

2.928

.000

****

االنشائيه
الكلفة

.357

.127

11.500

3.656

.000

2

الوقت

.496

.246

27.265

9.539

.000

1
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.527

الجودة

17.213

.277

2.365

.000

3

النتائج:
تبللين مللن خللالل الد ارسللة ا اثللر المتغي ل ار المسللتللة اب للاد ادارة الجللودة الشللاملة علللى اداء المتغيللر التللابع اداء
المشاريع االنشائية ) في  )JHDAهو اثر ال داللة احلائية ال لك على النحو التالي:
غينت الد ارسة ا اثر المتغير المستلل القيلادة) عللى المتغيلر التلابع اداء المشلاريع االنشلائية) هلو اثلر ال دالللة
احلائية ال ا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.
غينللت الد ارسللة ا اثللر المتغيللر المسللتلل تم للين ال للاملين) علللى المتغيللر التللابع ادارة الجللودة الشللاملة) هللو اثللر ال
داللة احلائية ال ا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.
غينت الدراسة ا اثر المتغيلر المسلتلل التركيلز عللى الزسلائن) عللى المتغيلر التلابع ادارة المشلاريع االنشلائية) هلو
اثر ال داللة احلائية ال ا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.
غينت الد ارسة ا اثر المتغير المستلل ادارة ال مليا ) على المتغيلر التلابع اداء المشلاريع االنشلائية) هلو اثلر ال
داللة احلائية ال ا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.
غينت الدراسة ا اثر المتغير المستلل ادارة المورد ن) على المتغيلر التلابع اداء المشلاريع االنشلائية) هلو اثلر ال
داللة احلائية ال انا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين.
غينللت الد ارسللة ا اثللر المتغيللر المسللتلل التحسللين المسللتمر) علللى المتغيللر التللابع اداء المشللاريع االنشللائية) ال
داللة احلائية ال انا هناك عالقة موجبة غين المتغيرين .
غينللت الد ارسللة ا اب للاد المتغيللر المسللتلل ادارة الجللودة الشللاملة) فللي تاثيرهللا علللى المتغيللر التللابع اداء المشللاريع
االنشائية) جاء

مرتبة تناتليا عل النحو التالي:
التقدير

المتغير التابع

****

ادارة الجودة الشاملة
تمكي العاملي

1

التحسي المستمر

2
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التركيز على الزبائ

3

القيادة

4

ادارة العمليات

6

ادارة الموردي

5

غينت نتائ الدراسة با اب اد ادارة الجلودة الشلاملة مجتم ل ليلا اثلر دال دالللة احللائية عللى اب لاد اداء المشلاريع
االنشائية ال لك على النحو التالي:
غينللت الد ارسللة ا اثللر اب للاد المتغيللر المسللتلل مجتم للة ادارة الجللودة الشللاملة) علللى المتغيللر المسللتلل الكلفللة) هللو
اثر دال داللة احلائية مما يشير لل القة الموجبة غينيما.
غينت الدراسة ا اثر اب اد المتغير المستلل مجتم ة ادارة الجودة االشاملة) على المتغير التابع الجودة) هو اثلر
ال داللة احلائية مما يشير ال القة الموجبة غينيما .
غينلت الد ارسللة ا اثللر اب لاد المتغيللر المسللتلل مجتم للة ادارة الجلودة الشللاملة) علللى المتغيلر المسللتلل الوقللت) هللو
اثر ال داللة احلائية مما يشير لل القة الموجبة غينيما
غينت الدراسة ا اثر اب اد المتغير المستلل مجتم لة ادارة الجلودة الشلاملة) فلي تاثيرهلا عللى اب لاد المتغيلر التلابع
الكلفة ،الجودة ،الوقت) جاء

مرتبة تناتليا على النحو التالي :

ابعاد اداء المشاريع االنشائية

الترتيب

الوقت

1

الكلفة

2

الجودة

3
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التوصيات :
غنللاء علللى النتللائ التللي تللت التو للل الييللا فللي هللذه الد ارسللة ليللذا اللطللاس الحيللوق ال اليللاه مللن قطاعللا
الوةني فا الباحرا

االقتلللاد

و يا بما لي :

ضرالرة اهتماه جمعيلة مسلترمرق قطلاس االسل ا فلي االرد بلالت ري

بلادارة الجلودة الشلاملة ال غيلا ملدت اهميتيلا

العضاء الجمعية في تنفيدهت لمشاري يت االنشائية .
ض للرالرية ا ت م للل جمعي للة مس للترمرق قط للاس االس ل ا ف للي االرد عل للى االرتل للاء بمس للتوت التطبي للق الدارة الج للودة
الشاملة في مشاريع اعضائيا من خالل التدريب ال التاهيل لل لاملين الاالتللال الف لال ملع الزسلائن ال تبنلي احلدا
في التنفيد ال تحسين اداء ال مليا

التلنيا

االنشائية لما ليا مردالد ايجاغي على اداء مشاري يت االنشائية .

رفع اللوعي باهميلة تحسلين اداء المشلاريع االنشلائية علن ةريلق الر ال ملل ال اللدال ار التدريبيلة الثارهلا االيجاغيلة
على عنا ر الكلفة ال الجودة ال الوقت .
اجراء دراسا

مشاغي ليذه الدراسة ال على قطاعا

اخرت لبيا اثارها علييا الملارنة نتائجيا للو ول الى قواست

مشتركة غينيما تلله للت ميت .
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