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إهــــداء
إليي ال يطيب الميل إال بشكرؾ ،كال يطيب النيار إلى بطاعتؾ ،كال تطيب المحظات إال بذكرؾ ،كال تطيب
اآلخرة إال بعفكؾ ،كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ ،هللا هلالج لج ،إلى مف بمغ الرسالة ،كأدػ األمانة ،كنصح األمة ،إلى
نبي الرحمة كنكر العالميف ،سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
إلى مف كممو هللا بالييبة كالكقار ،إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار ،إلى مف أحمل اسمو بكل افتخار ،أرجك
مف هللا أف يمد في عمرؾ لترػ ثما ار قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار ،كستبقى كمماتؾ نجكما أىتدؼ بيا اليكـ
 ،كفي الغد ،كالى األبد ،يا مف أرجك بره كرضاه (كالدؼ العزيز(.
إلى مالكي في الحياة ،إلى بسمة الحياة ،كسر الكجكد ،إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي ،كحنانيا بمسـ ج ارحي
إلى أغمى الحبايب (أمي الحبيبة(.
إلى مف بيا أسمك ،كأرتفع ،إلى الشمعة التي تنير ظممة حياتي ،إلى مف بكجكدىا أكسبني القكة ك المحبة التي
ال حدكد ليا ،إلى مف عرفت معيا معنى الحياة ،إلى مف صبرت في سبيل نجاحي ) زكجتي الغالية).
إلى مف أرػ التفاؤؿ بعيكنيـ ،كالسعادة في ضحكتيـ ،إلى مف تحمك ك ال تحمك الحياة إال بيـ بناتي ك فمذات
أكبادؼ( :أسماء ك شيماء ك فاطمة الزىراء ك رقية).
إلى كل أحبائي ،كأصدقائي كزمالئي ،كأىمي كأسرتي ،كالصرح الشامخ أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،كككادرىا
المتفانية في العمل ،إلى طمبة العمـ في كل زماف ،كمكاف ليـ مني كل الحب ،كالكفاء.
إلى أركاح الشيداء جميعا مف أبناء الشعب الفمسطيني الصابر ..
إلييم أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع...
الباحث  /عمي دمحم الخطيب

ب

شكر وتقدير
يقكؿ هللا في كتابو العزيز "لئف شكرتـ ألزيدنكـ"(إبراىيـ)7:
يقكؿ الرسكؿ (صمى هللا عميو كسمـ) ":مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا " (ركاه البخارؼ)
بداية أتكجو بالشكر ﵀ سبحانو ،كتعالى الذؼ كفقني ،كأعانني عمى إتماـ ىذا العمل ،كالجيد المتكاضع.
ككما أتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلى مف سخره هللا لي ك ساعدني ك قدـ لي التكجييات ،كالرعاية ،كالخبرة،
فكل الشكر ،كالتقدير لمدكتور /دمحم ابراىيم المدىون -رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا -الذؼ
تفضل باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كالذؼ لـ يبخل عمى مف جيده ،ككقتو ،كتكجيياتو ،كارشاداتو لي خالؿ فترة
إعداد الرسالة.
كما أتقدـ بالشكر الجزيل لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة  ،د .دمحم جكدت فارس -أستاذ مساعد ك عميد
كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية بجامعة األزىر مناقشا خارجيا  ،ك د .بساـ عبد الرحمف تايو -أستاذ مساعد في
كمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية ك نقيب الميندسيف في شماؿ قطاع غزة مناقشا خارجيا .
كال أنسى أف أتقدـ بكل الشكر ،كالتقدير لمطاقـ األكاديمي ،كىيئة التدريس ،كالعامميف في األكاديمية عمى
دعميـ لنا كمساندتنا طيمة فترة الد ارسة .
كال يفكتني أف أتقدـ بجزيل الشكر ،كالتقدير لمجامعة اإلسالمية عمى تفضميا ،كالسماح لنا باالستفادة مف المكتبة
المركزية ،كالم ارجع الالزمة إلعداد الرسالة.
ككما أتقدـ بخالص الشكر ،كالتقدير لجامعة األقصى لجيدىا معنا مف خالؿ البرنامج المشترؾ مع األكاديمية ،
كاتاحة الفرصة لنا لمناقشة الرسالة.
كما ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيل الشكر ،كالتقدير لكل مف ساىـ ،كدعـ ك قدـ نصيحة ،أك إرشادا ،أك تكجييا،
أك رأيا حتى خرجت ىذه الرسالة بيذا الشكل الالئق.
الباحث /عمي دمحم الخطيب
ج

خالصح
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،ك قياس مستكػ

التدريب الميني في المشاريع اإلنشائية ك ذلؾ مف خالؿ دراسة أبعاد التدريب الميني (كفاءة األداء لمعامميف ،الميارات

 ،ك القدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني) ك قياس مستكػ جكدة المشاريع
اإلنشائية ،ك ذلؾ مف خالؿ دراسة أبعاد الجكدة (التزاـ ك دعـ اإلدارة العميا ،المكارد البشرية ،التركيز عمى الزبكف -مالؾ

المشركع  ،االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد ،كفاءة مكاد الخاـ ،ك المعدات ،التحسيف المستمر) ،ك إبراز أثر
التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعمكمات المتعمقة بمتغيرات الدراسة ،كتمثل مجتمع الدراسة الجيات
اإلشرافية في كافة العامميف في شركات المقاكالت اإلنشائية بقطاع غزة ،كالبالغ عددىـ ( )988مكظفا ،كتـ اختيار
عينة عشكائية مقدارىا ( )277استبانة ،كتـ استرداد ( )243استبانة صالحة لمتحميل بنسبة استرجاع (.)%87.72
وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 .1تكصمت الدراسة إلى أف مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة فكؽ
المتكسط ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب الميني (.)%68.21

 .2تكصمت الدراسة إلى أف مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة فكؽ المتكسط ،ك يتضح
ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر جكدة المشاريع اإلنشائية (.)%70.3

 .3أظيرت الدراسة كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع
اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)%78.60
و قد أوصت الدراسة بتوصيات عديدة ،من أىميا:
 -1أكصت الدراسة شركات المقاكالت اإلنشائية بتعييف العماؿ الميرة مف خرجي مراكز التدريب الميني ،أك
الحاصميف عمى دكرات تدريبية مينية.

 -2أكصت الدراسة شركات المقاكالت اإلنشائية بتشكيل قسـ في الييكل التنظيمي لمشركة يختص بمراقبة ،ك تنظيـ
كل متطمبات الجكدة.

د

Abstract
This study aimed to identify the role of Vocational Training in improving the quality of
construction projects in the Gaza Strip and to measure the level of Vocational Training in
construction projects, This will be achieved through studying the dimensions of Vocational
Training such as: Performance efficiency of employees, Skills and technical capabilities,
Expected yield from Vocational Training, Vocational Training Strategy; and to measure its
level of the quality of the construction projects , This will be achieved through studying the
dimensions of quality such as: Commitment and support of senior management, Human
Resources, Concentration on the customer - the owner of the project, Commitment for
specifications and, Conditions of Contract, Efficiency of raw materials and equipment,
Continuous improvement; and highlighting the impact of Vocational Training on improving
the quality of construction projects in the Gaza Strip.
Descriptive Analytical Method was used and the questionnaire as a main tool to collect the
data, The study population represented the Supervisory staff in construction contracting
companies in the Gaza Strip a number (988) employees. A random sample of (277)
questionnaires were selected and The researcher recovered (243) of them as the Recovery Rate
reached 87.72%
The most important results of the study were:

- The study found that the level of Vocational Training for employees in construction

-

-

projects in the Gaza Strip is above average, as evidenced by the relative weight of total
Vocational Training (68.21%).
The study found that the level of application of quality in the construction projects in
the Gaza Strip is above average, as evidenced by the relative weight of the total quality
of construction projects (70.3%).
There is a statistically strong significant relationship between Vocational Training and
quality improvement in the construction projects in the Gaza Strip by correlation factor
(78.60%).

Recommendations:

- The construction contracting companies are recommended to appoint skilled workers

-

from the graduates of the vocational training centers or who receive vocational training
courses.
Recommending construction contracting companies to form a department in the
organizational structure of the company, which is concerned with monitoring and
regulating all quality requirements.
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 1.1ممذمح انذراسح
إف المشاريع اإلنشائية تمعب دك ار أساسيا في مجاؿ االقتصاد ك التنمية في جميع بمداف العالـ ،ك ىي أىـ
القطاعات الرئيسية التي تكفر العناصر اليامة لتطكير االقتصاد ،ك تعتبر القكة الدافعة في االقتصاد الفمسطيني

،حيث أنيا تساىـ في تكفير فرص عمل لمقكػ العاممة ،ك دكرىا االجتماعي الميـ في بناء المنازؿ ،ك المرافق العامة
 ،ك البنية التحتية لممؤسسات االقتصادية.

كىذا يؤكد أف تحقيق الجكدة في ىذه الصناعة لو انعكاسات اقتصادية تؤدؼ إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج مف
خالؿ إلغاء تكاليف تصحيح العيكب ،كاألخطاء ،كتكاليف إعادة تنفيذ بعض األعماؿ المرفكضة ،كتحقيق رضى
المستخدـ ،كارتياحو ،كتقميل تكاليف الصيانة خالؿ فترة االستخداـ ,مما يسيـ في زيادة العمر االقتصادؼ لممنشآت ،
كما يكسب الجية المنفذة ثقة بأعماليا ،كيزيد حصتيا مف سكؽ العمل كيتيح ليا إمكانية المنافسة ،كاالستمرار(صالح
ك آخركف .)10:2006 ،

ك ال مجاؿ لتنمية أؼ قطاع اقتصادؼ كاف في قطاع الصناعات اإلنشائية ،أك غيره إذا لـ تكف تنمية األفراد
العامميف في ذلؾ القطاع ىي البداية  ،ك يعد العنصر البشرؼ المدرب ،كالمعد إعدادا جيدا بعد رأس الماؿ المادؼ
كالمكارد الطبيعية المحرؾ األساسي لعجمة اإلعمار ،ك التنمية االقتصادية في المجتمع.
كعمى ذلؾ يمكف القكؿ :أف المكارد البشرية الكسيمة ،كاليدؼ ،لمكصكؿ إلى التنمية كالنمك ،كيعتمد النمك
االجتماعي ،كاالقتصادؼ لممجتمعات الى حد كبير عمى فعالية أنظمة تنمية المكارد البشرية الخاصة بيذه
المجتمعات ،كبالتالي يشكل التدريب التقني ،كالميني أحد مككناتيا الرئيسة .
مف جية أخرػ يعد التدريب الميني أحد أىـ العناصر التي تسيـ في إعداد اإلنساف ،كتأىيمو لمدخكؿ إلى سكؽ
العمل ،كالمساىمة في تنمية الكطف؛ حيث يؤثر التدريب الميني بشكل مباشر في بناء المجتمعات ،كتطكرىا ،بما
يقدمو مف تنمية لممكارد البشرية؛ فيما يتفق مع مطالب ،كحاجات المجتمع ،كبما يكفره مف أيد ماىرة ،ك كفاءات
عالية تقكد العمميات التنمكية المختمفة.
كفي ىذا الصدد فقد أدركت البمداف الصناعية المتقدمة دكر التدريب الميني؛ فأكلتو اىتماما كبي ار عندما أيقنت
أف نيكض المجتمعات ال يككف إال بتنامي القطاع الميني فييا ،كتطكير قدرات المينييف عمى البناء ،كاإلصالح ،
كمكاكبة كل جديد لخدمة مجتمعاتيـ؛ أما المجتمعات النامية ،فإنيا  -كألسباب متعددة – قد تأخرت في إدراؾ أىمية
التدريب الميني ،كال زالت بعض الدكؿ العربية ،كمنيا فمسطيف عمى كجو الخصكص تعيش حالة مف التشتت في
قطاع التدريب الميني؛ كذلؾ ألنيا تكلي التعميـ األكاديمي جل اىتماميا ،كعنايتيا ،ربما كاف ذلؾ عمى حساب
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التدريب الميني ،كالتعميـ التقني مما قد يؤدؼ إلى تراجع االىتماـ بالتدريب الميني ،كقد يفيـ مجتمعيا أنو مجاؿ تعميـ
خاص بضعا التحصيل (أبكمعيمق. )2:2015 ،
ك قطاع صناعة اإلنشاءات في قطاع غزة يعاني مف نقص في األيدؼ العاممة المدربة  ،بينما يكجد تزايد مف
العناصر الجامعية  ،كقد أثر ذلؾ عمى جكدة العمل في مجاؿ المشاريع اإلنشائية ،كاذا كانت المنظمات في الدكؿ
المتقدمة استطاعت تحقيق مستكيات إنجاز عالية بفضل إدراكيا لتنمية المكارد البشرية ،فإف األمر يحتاج إلى ضركرة
إعطاء ىذا المكضكع في قطاع الصناعات اإلنشائية أىمية خاصة .
كعمى الرغـ مف كل الجيكد السابقة ؛ إال أنيا لـ تكف لسد النقص المتزايد في عدد العامميف المؤىميف لمعمل
في قطاع صناعة اإلنشاءات  ،فقد تكصمت أكثر مف دراسة عممية ميدانية إلى أف غالبية قطاع الصناعات اإلنشائية
ما زالت تكاجو مشكمة قمة المكارد البشرية التي تجمع بيف الككادر المؤىمة لمعمل ،كالخبرة العممية لزيادة جكدة المنتج
 ،ك إنجاز األعماؿ بإتقاف .
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 2.1مشكهح انذراسح
إف الباحث مف خالؿ خبرتو العممية في مجاؿ إدارة المشاريع اإلنشائية ،كمف خالؿ عممو الحالي كمدير
مشركع ألحد شركات المقاكالت اإلنشائية ،ك المنفذة لعدة مشاريع في قطاع غزة ،لمس أف ىناؾ عدة عكامل مؤثرة
في تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ،ك يرػ الباحث مف العكامل الميمة المؤثرة ،ك التي تمعب
دك ار ىاما في تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية التدريب الميني لأليدؼ العاممة ،ك حيث أظيرت دراسة (سياج،
 )2015أنو مف التحديات التي تكاجو تطبيق الجكدة في قطاع اإلنشاءات في فمسطيف ترسية المناقصة عمى أساس
أقل األسعار ،ك نقص الخبرة في نظاـ إدارة الجكدة ،ك نقص التعميـ ،ك التدريب ،ك لكي يحصل الباحث عمى
مؤشرات حقيقية تكضح االتجاىات السائدة قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية ،مف خالؿ إجراء مقابالت مع أربعة
مدراء يعممكف بكظيفة مدير عاـ لمشركات الذيف يعممكف بيا ( شركة تأسيس لمتجارة ،ك المقاكالت العامة – شركة
طكطح لمتجارة ،ك المقاكالت العامة-شركة دمحم الخطيب ،كشركاه لممقاكالت -شركة االستقامة لالستثمار ،ك المقاكالت
العامة).
وتم طرح عمييم األسئمة التالية:
 .1ما مفيكـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية؟
 .2ما ىي أىـ العكامل المؤثرة في جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة؟
 .3ىل تعتقد أف النقص في األيدؼ العاممة المدربة يؤثر عمى الجكدة في المشاريع اإلنشائية؟
 .4ىل تعتقد أف التدريب الميني يعتبر مف أىـ العكامل المؤثرة عمى جكدة المشاريع اإلنشائية؟
تحميل نتائج المقابالت االستكشافية:
 .1أكد المستطمعيف أف الجكدة في المشاريع اإلنشائية مف كجية نظرىـ التزاـ المقاكؿ بشركط العقد ك
بالمكاصفات الفنية لمتنفيذ لتحقيق رضى المستخدـ ،كارتياحو ،كتقميل تكاليف الصيانة خالؿ فترة
االستخداـ.
 .2أكد المستطمعيف أف ىناؾ عدة عكامل مؤثرة في جكدة المشاريع اإلنشائية خصكصا في ظل الحصار
المفركض عمى قطاع غزة ،منيا نقص في المكاد المستخدمة في المشاريع اإلنشائية ،ك تدني أسعار
المشاريع ،ك نقص في األيدؼ العاممة المدربة ،ك المؤىمة ،ك أصحاب الخبرة العممية لمعمل في
المشاريع اإلنشائية.
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 .3أكد المستطمعيف أف النقص في األيدؼ العاممة المدربة لو األثر الكبير عمى انخفاض الجكدة ،ك
التأخير في التسميـ لممشاريع اإلنشائية التي نفذتيا شركاتيـ.
 .4أكد المستطمعيف أف التدريب الميني يؤثر عمى الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية في شركاتيـ.
مما سبق يمكف أف نستنتج أف األيدؼ العاممة المدربة ،ك المؤىمة يعتبر مف العكامل الميمة ،ك المؤثر عمى
جكدة المشاريع اإلنشائية ،كمف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في أىمية التعرؼ إلى دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة
المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

تساؤالت الدراسة:
تتمثل مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ؟
 .2ما مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
 .3ىل تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك تحسيف جكدة
المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
 .4ىل يكجد أثر لمتدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة؟
 .5ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة
حكؿ مستكػ تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات ( العمر،
الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي).
 .6ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة
حكؿ مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات ( العمر،
الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي).
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 3.1أهذاف انذراسح
تيدؼ الدراسة إلى التالي:
 .1التعرؼ عمى مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .2التعرؼ عمى مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .3بياف طبيعة العالقة بيف التدريب الميني ،ك جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
 .4بياف أثر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
 .5الكشف عف فركؽ كجيات نظر المبحكثيف حكؿ مستكػ تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع
اإلنشائية بقطاع غزة تعزؼ لممتغيرات الشخصية( :العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ
الكظيفي) في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة .
 .6الكشف عف فركؽ كجيات نظر المبحكثيف حكؿ مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع
اإلنشائية بقطاع غزة تعزؼ لممتغيرات الشخصية( :العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ
الكظيفي) في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة .
 .7التعرؼ عمى قناعات القائميف عمى إدارة الشركات بالنسبة لمكضكع التدريب ،كمدػ األىمية التي
يكلكنو إياىا.
 .8التكصل إلى نتائج ،كتكصيات مف شأنيا أف تساىـ في تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية مف
خالؿ االرتقاء بالعنصر البشرؼ بالتدريب.

 4.1أهميح انذراسح
تكمف أىمية الدراسة في التالي:
 .1األىمية العممية (النظرية) :
 تعد ىذه الدراسة -في حد عمـ الباحث -ىي األكلى مف نكعيا ،كالتي تدرس دكر التدريب الميني في
تحسف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 تعد ىذه الدراسة إضافة عممية جديدة لممكتبة العربية في مجاؿ إدارة المكارد البشرية ،ك إدارة
المشركعات ،ك فتح آفاؽ جديدة لمباحثيف ،كالميتميف بالبحث العممي في مجاؿ التدريب الميني ،ك
جكدة المشاريع اإلنشائية ،كذلؾ مف خالؿ نتائج الدراسة ،كالتكصيات الستمرار البحث.
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.2

األىمية العممية ( التطبيقية) :
 يتناكؿ الباحث مكضكعا ميما لتنمية المكارد البشرية؛ حيث أف التدريب الميني يعتبر أحد األدكات
الرئيسية في تككيف الككادر البشرية ،كبالتالي يشكل التدريب الميني أحد أىـ مدخالت النمك
االقتصادؼ ،ك يؤثر بشكل كبير في جكدة العمل في المشاريع اإلنشائية.
 تساىـ ىذه الدراسة في تطكير إدارة المكارد البشرية في شركات المقاكالت اإلنشائية ،ك تعزيز الميزة
التنافسية كفق معيار الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.
 مف المتكقع ستساعد النتائج ،كالتكصيات أصحاب شركات المقاكالت اإلنشائية في تعزيز نقاط القكة
 ،كمعالجة نقاط الضعف المتعمقة بالجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.

 5.1مرغرياخ انذراسح
المتغير المستقل :التدريب الميني
سيتناكؿ الباحث دراسة مخرجات العممية التدريبية لقياس مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع

اإلنشائية باألبعاد التالية:

الوصذر( :عجبص )3122 ،؛ (العشاوي )3112،؛ (الشزعخ ،والطزاوًخ)3112 ،
 كفاءة األداء لمعامميف
 الميارات ،ك القدرات الفنية
 العائد المتكقع مف التدريب الميني
 است ارتيجية التدريب الميني
المتغير التابع :الجكدة في المشاريع اإلنشائية

اختلف ثعض الجبحثٍي ،والكتبة على األثعبد األسبسٍخ الوكىًخ للدىدح ،إال أى أغلجهن اتفق ،وأخوع على أًه
ٌوكي قٍبص الدىدح ثبألثعبد التبلٍخ:
الوصذر ( :الحذاد )3112 ،؛ ( الخطٍت )3122 ،؛ (سٍبج )3121 ،؛ ( كحٍل.)3122 ،
 التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا.
 إدارة المكارد البشرية.
 التركيز عمى الزبكف ( مالؾ المشركع).
 االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد.
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 كفاءة مكاد الخاـ ،ك المعدات.
 التحسيف المستمر.
المتغيرات الشخصية :كتشتمل عمى التالي:
 العمر.
 الجنس.
 المستكػ التعميمي (دكتكراه  ،ماجستير ،بكالكريكس  ،دبمكـ ،أقل مف جامعي).
 المستكػ الكظيفي (إدارة عميا ،مدير شركة ،مدير مشركع ،ميندس إشراؼ ،ميندس مكقع،
مراقب عماؿ).
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شكل ( :)1.1نمكذج الدراسة "عالقة المتغيرات المستقمة بالمتغيرات التابعة"

المتغيرات الشخصية

المتغير التابع

المتغير المستقل

الجودة في المشاريع اإلنشائية

التدريب الميني

بناء عمى الدراسات السابقة)
(جرد بواسطة الباحثً ،
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 6.1فزضياخ انذراسح
مف أجل التكصل إلى إجابات سميمة ،كحمكؿ عممية لممشكالت المطركحة في ىذا البحث ،كمف أجل تحقيق
الغاية المرجكة منو يسعى البحث إلى اختبار صحة الفركض التالية :
الفرضية الرئيسة األولى:
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في
المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك التزام ،و دعم
اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .2ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك إدارة الموارد
البشرية في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .3ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك التركيز عمى
الزبون في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .4ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك االلتزام
بالمواصفات ،و شروط العقد في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .5ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك كفاءة مواد الخام
 ،و المعدات في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 .6ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك التحسين
المستمر في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
ال يكجد أثر لمتدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ
مستكػ تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات
( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي).
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ
مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات
( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي).

 7.1حذود انذراسح
تشتمل الدراسة عمى الحدكد التالي:
.1

الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى مكضكع التدريب الميني ،ك أثره في تحسيف
الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.

.2

الحد الزماني :إجراء الدراسة خالؿ العاـ 2017ـ.

.3

الحد المكاني :تطبيق الدراسة في قطاع غزة.

.4

الحد المؤسسي :اقتصرت الدراسة عمى شركات المقاكالت اإلنشائية

.5

الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى العامميف في تنفيد المشاريع اإلنشائية.

 8.1مصطهحاخ انذراسح
 -1التدريب الميني:
عرؼ التدريب الميني بأنو" عممية منظمة يتـ مف خالليا حصكؿ الفرد عمى ميارات ،كمعمكمات
 ،ك اتجاىات محددة ،كجديدة ،أك تطكير ما لديو مف ميارات بيدؼ إحداث تغيير مطمكب في سمككو ،كأدائو
لتمكينو مف القياـ بمياـ محددة ضمف إطار عمل متكامل ،أك مجمكعة مف األعماؿ ،كبدرجة إتقاف محددة".
(جابر.)21 :2001 ،
كيعرفو الباحث إجرائيا بأف :التدريب الميني عبارة عف كسيمة تعميمية ]نظريا ك عمميا[ ،تحدث تغيير في سمكؾ
الفرد لتطكير مياراتو ك أدائو ،ليتمكف مف إتقاف مينتو ،ك التكيف لظركؼ عممو.
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 -2كفاءة األداء لمعاممين
الكفاءة Efficiency
فقد عرفيا ( )Vincent, 2009بأنيا القدرة عمى القياـ بالعمل المطمكب بأقل اإلمكانيات ،ك النشاط الكفؤ ىك
األقل كمفة ،حيث نستنتج مف ىذا التعريف أف الكفاءة ترتبط بتحقيق ما ىك مطمكب بشرط تدني المدخالت ،أؼ

استعماؿ مدخالت أقل.

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :الكفاءة ىي االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة ،لكصكؿ المؤسسة ألىدافيا بأقل

تكمفة ك أقل كقت ممكف.

األداء Performance
ك في اإلدارة عرؼ األداء مف كجية نظر اإلدارة ك ذلؾ مف خالؿ (معجـ المصطمحات اإلدارية )2007 ،بانو
عممية إدارية يتـ مف خالليا تحديد كفاءة العامميف ك مدػ اسياميـ في انجاز األعماؿ المناطة بيـ ،ك كذلؾ

الحكـ عمى سمكؾ العامميف ك تصرفاتيـ أثناء العمل ك مدػ التقدـ الذؼ يحرزكنو أثناء

عمميـ

(المحاسنة.)110:2013،

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :األداء ىك الحركات ك السمكؾ الذؼ يقكـ بو العامل إلنجاز عمل أك نشاط ما في

كقت محدد.

 -3الميارات ،و القدرات الفنية
قصد بالميارات ك القدرات الفنية ،المعرفة المتخصصة في فرع مف فركع العمـ ،ك الكفاءة في استخداـ ىذه

المعرفة أفضل استخداـ في أداء العمل بالشكل الذؼ يكفل تحقيق اليدؼ ،ك بعبارة أخرػ يقصد بالقدرة الفنية،

قدرتو عمى استخداـ معرفتو المتخصصة ك براعتو في استخداـ الطرؽ العممية المتاحة ،ك الكسائل الفنية

الضركرية إلنجاز العمل ،ك ىذه المعرفة يمكف الحصكؿ عمييا بالدراسة ك الخبرة ك التدريب(كنعاف.)327:2009،

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :الميارة ىي الحصيمة المعرفية التي حصل عمييا العامل مف التدريب ك القدرة

عمى استخداـ تمؾ المعمكمات كتطبيقيا في مجاؿ العمل بسيكلة ك ابداع ،ك القدرات الفنية مرتبطة بطرؽ
استيعاب المعرفة كاكتساب الخبرات كاتقاف الميارات في إنجاز األعماؿ.
 -4العائد المتوقع من التدريب
مفيكـ العائد المتكقع مف التدريب ىك تحقيق األثر اإليجابي الذؼ أحدثو ىذا التدريب عمى العمل في
المؤسسات ك الشركات ،ك يتحتـ عمى الشركات متابعة أداء األفراد بعد انقضاء فترة التدريب مف أجل تحقيق
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أث ار عمى األداء المناسب ك المطمكب لمعمل ك اف معرفة تأثير التدريب عمى مركز المؤسسة أك الشركة

التنافسي ك أدائيا الفعمي يمثل غاية ميمة (السكارنة.)390:2009،

يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :العائد المتكقع مف التدريب ىي الفائدة كالمنفعة المحققة مف التدريب عمى مستكػ
المؤسسة ،ك قياس مردكدية التدريب لمتأكد مف أف التدريب يحقق أىداؼ المؤسسة .
 -5استراتيجية التدريب
تعتبر استراتيجية التدريب لممكارد البشرية اطا ار التخاذ الق اررات الخاصة بالعنصر البشرؼ العامل بالمؤسسة ،ك
تتعمق ىذه الق اررات عادة بعمم يات التكظيف ،ك تطكير المكارد البشرية ،ك تعبئة ،ك تأىيل ،ك تحفيز مع األخذ
بعيف االعتبار كل التغيرات التي تحدث في كل المجاالت ك المستكيات ،كيتـ ذلؾ كل ىذا في اطار

االستراتيجية الشاممة لممؤسسة ،ك ذلؾ سعيا إلى تحقيق ميزة تنافسية دائمة(المحاسنة.)59:2013،

يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :استراتيجية التدريب ىي تحقيق األىداؼ المرجكة مف العممية التدريبية سكاء عمى
المدػ القريب أك البعيد  ،كذلؾ عبر اكتساب العامميف لممعارؼ  ،كالميارات الالزمة لمكاكبة آخر المستجدات
في األعماؿ ،ك التكنكلكجيا الحديثة الغير معركفػػة بالنسبة لمعامميف.
 -6الجودة:
عرؼ الجكدة عمى أنيا إنتاج المنظمة لسمعة ،أك تقديـ خدمة بمستكػ عاؿ مف الجكدة المتميزة ،تككف قادرة مف
خالليا عمى الكفاء باحتياجات ،ك رغبات عمالئيا ،بالشكل الذؼ يتفق مع تكقعاتيـ ،كتحقيق الرضا ،كالسعادة
لدييـ ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ مقاييس مكضكعة سمفا إلنتاج السمعة ،أك تقديـ الخدمة ،كايجاد صفة التميز فييا.
(عقيمي)2001 ،

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :الجكدة ىي مطابقة المنتج لممكاصفات التي تمبي احتياجات ك رغبات الزبائف ك
تكقعاتيـ ،ك الذؼ يحكـ عمييا ىك إرضاء العميل عمى المنتج ،ىل يمبي حاجاتو أـ ال ؟!.
 -7التزام ،و دعم اإلدارة العميا بالجودة:
المقصكد بذلؾ مدػ قناعة اإلدارة العميا في المنظمة بالجكدة ،كايمانيا بفكائدىا كضركرتيا ،كذلؾ مف أجل
تحقيق التحسيف المستمر في جكدة السمع كالخدمات ،إليجاد مركز تنافسي جيد لممنظمة في السكؽ ،ىذه
القناعة يجب أف تترجـ عمى شكل دعـ مادؼ ،كمعنكؼ ،كبشكل مستمر ،كتييئة المناخ التنظيمي المناسب عمى
اعتبار أف منيجية إدارة الجكدة الشاممة الجديدة ،كتطبيقيا ،تتطمب اتخاذ ق اررات استراتيجية مف اإلدارة العميا في
ررات (الدعاس.)96:2010 ،
المنظمة التي تمتمؾ كحدىا صالحية اتخاذ ىذه الق ا
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يعرؼ الباحث اجرائيا :أف دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا ىي اقتناع كايماف االدارة العميا بضركرة التحسيف كالتطكير
المستمريف في جكدة السمع ك الخدمات المتقدمة لمزبائف.
 -8إدارة الموارد البشرية:
ك تعرؼ إدارة المكارد البشرية بأنيا "األنشطة اإلدارية المتعمقة بحصكؿ المنظمة عمى احتياجاتيا مف المكارد
البشرية ،ك تطكيرىا ك تحفيزىا ك الحفاظ عمييا بما يمكف مف تحقيق األىداؼ التنظيمية بأعمى مستكيات
الكفاءة ك الفعالية"(عباس.)22:2011 ،
 -9التركيز عمى الزبون:
كيعتبر مفيكـ التركيز عمى الزبائف مف أجل تحقيق مفيكـ الجكدة مفيكما استراتيجيا ،كيركز ىذا المفيكـ عمى
تحقيق القدرة عمى االحتفاظ بالزبائف الحالييف ،كالقدرة عمى كسب حصة سكقية أعمى ،كىذا يتطمب حساسية
ثابتة مف قبل اإلدارة تجاه المتطمبات المستمرة لمزبائف ،كاألسكاؽ ،كيتطمب أيضا قياس العكامل التي تؤدؼ إلى
تحقيق رضا الزبكف ،كما ،كيتطمب الكعي بالتطكرات الحديثة في التكنكلكجيا التي يستخدميا المنافسكف
(مصطفى.)2003،

 -10االلتزام بالمواصفات ،و شروط العقد.
المكاصفات تعني المستند المعنكف بػ ػ "المكاصفات" حسبما ىك متضمف في العقد ،ك الكاجب االلتزاـ بيا في
تنفيذ المشركع ،ك أؼ إضافات ،ك تعديل عمى المشركع مكجكد في دفتر المكاصفات ،ك تحديد االعماؿ أيضا،
ك شركط العقد تتضمف أحكاما خاصة ،ك عامة ،ك العالقة القانكنية بيف مالؾ العقار ،ك المنفذ لممشركع (عقد
الفيديؾ.)2002 ،

 -11و كفاءة مواد الخام:
المنظمة ،ك المكرد مسؤكالف عف مراقبة جكدة المكاد المشتراه مف قبل المنظمة ،أك المباعة مف قبل المكرد ،ك
يعقد عادة اتفاؽ بيف الطرفيف يحدد مسؤكلية كل مف الطرفيف ،فيما يتعمق بفحص الجكدة ،ك التفتيش عمييا،
فقد يككف ىذا مف مسؤكلية المكرد ،ك قد تقكـ المنظمة المشترية بفحص المكاد المشتراه إما مكقع االستالـ أك
حتى في مصنع المكرد(جكدة. )151:2008 ،
 -12التحسين المستمر:
التحسيف المتزايد لمطرائق ،كاإلجراءات الحالية ،كالحفاظ عمى التحسينات المكجكدة ،كذلؾ مف خالؿ ضبط
العممية اإلنتاجية). (Oberlender &Garold, 2000:314
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 -13المشاريع اإلنشائية:
المشركع اإلنشائي ىك عبارة عف فكرة تعرؼ مف قبل المالؾ ثـ يتـ تطكيرىا مف قبل المصمميف ،ثـ يتـ إنتاجيا
مف قبل المقاكؿ؛ حيث المقاكؿ يقكـ بإرجاعيا بعد تنفيذىا
بالشكل المطمكب (.) 2009 ،Gould&Joyce
كيعرفو الباحث إجرائيا بأف :المشركع اإلنشائي يبدأ في فكرة تصكر معمارؼ لمنشأة ما لتفي بغرض ما ،ك يتـ
إعداد الخرائط المعمارية مالئمة لالستعماؿ ،ك الغرض ،ثـ إعداد الخرائط اإلنشائية لمتنفيذ ،ثـ يرصد ليا ميزانية
 ،ك تنفذ عمى مراحل في مدة زمنية معينة.
 -14شركات المقاوالت اإلنشائية:
أطمق لفع المقاكالت عمى األعماؿ التي يقكـ فييا المقاكؿ بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه
 ،كالذؼ كثي ار ما يككف ذك صفة إنشائية ،األمر الذؼ يجعل البعض يدعك مثل ىذه األعماؿ باألعماؿ اإلًشبئٍخ
على القٍبم ثإًدبس هذا العول ًٍبثخ عٌه ثحست أحكبم العقذ الوجزم ثٌٍهوب (.)2002 ،Levy

كيعرفو الباحث إجرائيا بأف شركة المقاكالت :ىي الشركة التي أسندت إلييا تنفيذ المشركع ،ك ىي الجية الكحيدة
المسؤكلة أماـ العميل ]أؼ المالؾ[.
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مهخص انفصم األول
عرض في ىذا الفصل مشكمة الدراسة ،ك التي تمثمت في دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع
اإلنشائية بقطاع غزة؛ ك ذلؾ في ضكء تكضيح أىمية ،ك أىداؼ الدراسة ،ك استعرض الباحث متغيرات الدراسة
المتغير المستقل التدريب الميني ،ك أبعاده لقياس مستكػ التدريب الميني في المشاريع اإلنشائية  ،ك المتغير
التابع جكدة المشاريع اإلنشائية ك أبعاده لقياس مستكػ الجكدة في المشاريع اإلنشائية ،ك كضع الباحث
فرضيات الدراسة التي تمثمت في الفرضية الرئيسية :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ
( )α≤0.05بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ،ك قد تفرع منيا عدة
فرضيات ،ك ىي عالقة التدريب الميني بكل بعد مف أبعاد جكدة المشاريع اإلنشائية.
ك أخي ار استعرض الباحث حدكد الدراسة ( الحد المكضكعي ،الحد الزماني ،الحد المكاني ،الحد المؤسسي ،الحد
البشرؼ) ،ك في ختاـ الفصل أكضح الباحث المفاىيـ المتعمقة بالمصطمحات الرئيسية في الدراسة مثل التدريب
الميني ،الجكدة ،المشاريع اإلنشائية ،شركات المقاكالت الفمسطينية.
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انفصم انثاني
املمذمح
املثحث األول  :انرذرية املهني
املثحث انثاني :إدارج املشاريغ
املثحث انثانث :إدارج اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح
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املمذمح
تعتبر المكارد البشرية الكسيمة ،كاليدؼ لمتنمية ،كالنمك؛ كيعتمد النمك االجتماعي االقتصادؼ الصحي لممجتمعات إلى

حد كبير عمى فعالية أنظمة تنمية المكارد البشرية الخاصة بيذه المجتمعات ،كالتي يشكل التعميـ ،كالتدريب الفني ،
كالميني أحد مككناتيا الرئيسية (حشكة.)8:2006 ،

لذا يعد التدريب الميني مصد ار ميما مف مصادر إعداد الككادر البشرية ،ك تحسيف كفاءتيـ ،ك تطكير أداء عمميـ ،ك
زيادة اإلنتاج ،ك طبيعة المشاريع اإلنشائية تعتمد عمى الكادر البشرؼ في إتماميا ،ك تحقيق أىدافيا  ،لذا فإف االىتماـ
بالتدريب الميني لمعامميف في المشاريع اإلنشائية تدريبا مينيا مبني عمى أسس عممية ،ك عممية يؤثر عمى تحسيف أداء
عمميـ ،ك مف ثـ يدفع إلى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية إلى األفضل.
ك في ىذا الفصل سيتـ تناكؿ المفاىيـ ،ك المكضكعات التي ليا عالقة بالتدريب الميني ،ك جكدة المشاريع اإلنشائية،
حيث ينقسـ ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى النحك التالي:
 المبحث األكؿ :التدريب الميني المبحث الثاني :إدارة المشاريع المبحث الثالث :إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائيةك سيتطرؽ الباحث في كل مبحث بالتفصيل معتمدا عمى األدبيات ،ك الكتب التي تناكلت مكاضيع اإلطار النظرؼ
لمبحث.
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املثحث األول :انرذرية املهني
متهيذ

1.1.2

املنظىر اإلسالمي نهؼمم املهني

2.1.2

مفهىو انرذرية املهني

3.1.2

أهذاف انرذرية املهني

4.1.2

أهميح انرذرية املهني

5.1.2

أمناط انرذرية املهني

6.1.2

خمزجاخ انؼمهيح انرذريثيح

7.1.2

انرذرية املهني يف فهسطني
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متهيذ
إف ثراء األمـ يعتمد بشكل رئيسي عمى كفاءة مكاردىا البشرية ،كىذا ما يدلل عميو تفكؽ أمـ ذات مكارد محدكدة
 ،ك أدمغة مرمكقة ،عمى أمـ ذات مكارد طبيعية كفيرة بما فييا مصافي البتركؿ الكثيرة ،لذلؾ عمدت كثير مف
الدكؿ إلى االستثمار في المكارد البشرية باعتباره االستثمار األعمى مردكدا ،ك األكثر استدامة ( عطكاف،
.)9:2001

كيشكل التدريب الميني أحد أىـ حمقات الكصل مع سكؽ العمل ،فيك الذؼ يزكد سكؽ العمل بالفنييف الميرة ،ك
عميو ،فإف االستثمار بالتدريب الميني يعد استثما ار مف أجل المستقبل ،ك ىذا الكاقع يفرض عمى متخذؼ القرار
أف يتعاطكا مع منظكمة التدريب الميني بمثابة أحد العناصر الميمة لقيادة التغيير الذؼ يكاكب احتياجات
العمل ،لذا البد مف جيد دؤكب ،ك عمل متكاصل مستند عمى رؤية استراتيجية ،لتطكير التدريب الميني (مرشد،
. )3:2006

يتناكؿ ىذا المبحث التدريب الميني ،مكضحا المنظكر اإلسالمي مستدال عمى ذلؾ بآيات مف القرآف الكريـ،
كما جاء في السنة النبكية مف حث عمى العمل ،كتعمـ الميف ،كما يكضح المبحث مفيكـ التدريب الميني،

كأىدافو العامة ،كالخاصة ،كأىمية التدريب الميني ،ك أنماط التدريب الميني ،ك يكضح مخرجات العممية

التدريبية ،كيتعرض في نياية المبحث إلى كاقع التدريب الميني في فمسطيف.

1.1.2

املنظىر اإلسالمي نهؼمم املهني

لمعمل في اإلسالـ مكان ٌة كبيرة ،كمنزلة رفيعة؛ حيث ينظر اإلسالـ إليو نظرة ِ
احتراـ ،كتكريـ ،كاجالؿ ،كلذلؾ
َ
مظاىر كثيرة في ديف هللا ،أبرزىا ما يمي (القكسي: )2009 ،
ِ
ض ِربك َف ِفي ْاأل َْر ِ
أوالً َّ :
ض ِل
أف اإلسالـ قرف العمل بالجياد في قكلو  -سبحانو َ ﴿ -:ك َ
ض َي ْبتَغك َف م ْف َف ْ
آخرك َف َي ْ
َّ ِ
آخرك َف يَق ِاتمك َف ِفي سِب ِ
َّللاِ ﴾ ]المزمل.[20 :
يل َّ
َّللا َك َ
َ
أف بعض الصحابة أركا شابِّا قكيِّا ي ِ
ثانيا َّ :أنو اعتََبر العمل جيادا ،فقد رِكؼ َّ
سرع إلى عممو ،فقالكا :لك كاف ىذا
ً
َّ
َّ
في سبيل هللاَّ ،
خرج يسعى عمى
فرد عمييـ النبي  -صمى هللا عميو كسمـ  -بقكلو(( :ال تقكلكا ىذا؛ فإنَّو ْ
إف كاف َ
كلده ِ
كبيرْيف ،فيك في سبيل هللا ،كا ْف كاف
ص ا
أبكْيف َ
شيخ ْيف َ
غار فيك في سبيل هللا ،كا ْف كاف خرج يسعى عمى َ
خرج يسعى عمى نفسو ُّ
يعفيا ،فيك في سبيل هللا ،كا ْف كاف خرج رياء ،كمفاخرة فيك في سبيل الشيطاف)) (رواه
الطبراني).
رضي هللا عنو ِ -
إف عمر بف الخطاب ِ -
بل َّ
يفضل العمل ،كالكسب عمى الجياد؛ حيث يقكؿ"َ :أل َْف أمكت
إلي مف أف أقتَل م ِ
بيف شعبتي َرحمِي أ ِ
جاىدا في سبيل هللا؛ َّ
ألف هللا
َح ُّب َّ
ْ
َضرب في األرض أبتغي مف فضل هللا أ َ
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قدـ الذيف ِ
يضربكف
 تعالى َّ -ِ
آخرك َف
اآلية اآلنف ذكرىا ﴿ َك َ
]المزمل.[200 :

في األرض يبتغكف مف فضمو عمى المجاىديف  ،يعني في قكلو  -تعالى  -في
ض يبتغكف ِمف َفض ِل َّ ِ
ِ
آخرك َف يَق ِاتمك َف ِفي سِب ِ
َّللاِ ﴾
يل َّ
َّللا َك َ
ض ِربك َف في ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ
َي ْ
َ

كفرات الخطايا ،كالذنكب؛ يقكؿ النبي َّ -
أف اإلسالـ جعل اإلرىاؽ ،كاإلجياد مف العمل مف م ِ
ثال ًثا َّ :
صمى هللا
َ
َّ
مغفكر لو)) (رواه الطبراني).
ا
((مف أمسى كاالِّ مف عمل يده أمسى
عميو كسمـ َ :-
خفف عمى ِعباده ِقياـ الميل مف أجل ِ
أف هللا  -سبحانو َّ -
ابعا َّ :
انشغاليـ بالعمل بالنيار؛ حيث يقكؿ  -تعالى
رً
ْ
المي ِل كِنصَفو كثمثَو ك َ ِ ِ َّ ِ
ِ
َّللا يَقِدر َّ
َّ
الم ْي َل َك َّ
الن َي َار
يف َم َع َؾ َك َّ
طائَف ٌة م َف الذ َ
ِ ﴿-:إ َّف َرب َ
َ
َّؾ َي ْعَمـ أََّن َؾ تَقكـ أ َْد َنى م ْف ثمثَ ِي ْ َ ْ َ
ِ
عمِـ أَف َلف تحصكه َفتَاب عَميكـ َفا ْقرؤكا ما تَي َّسر ِمف اْلقر ِ ِ
ض ِربك َف ِفي
ضى َك َ
آخرك َف َي ْ
آف َعم َـ أ ْ
َف َس َيككف م ْنك ْـ َم ْر َ
َ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ
ََ ْ ْ ْ
ِ
ْاأل َْر ِ
َّللاِ ﴾ ]المزمل.[20 :
ض ِل َّ
ض َي ْبتَغك َف م ْف َف ْ
سنة أنبيائو ،كرسمو بالرغـ مف ِ
جعل العمل َّ
انشغاليـ بالدعكة إلى هللا ،كتبميغ رسالتو
خامسا َّ :أنو  -سبحانو َ -
ً
ف َّ
إلى أمميـ ،كأقكاميـ؛ يقكؿ  -سبحانو َ ﴿ -:كما أ َْرسْم َنا َقْبَم َؾ ِم َف اْلم ْرسمِ َ ِ َّ ِ َّ
اـ َكَي ْمشك َف ِفي
َ
َ َ
يف إال إني ْـ َل َيأْكمك َ الط َع َ
ْاألَسك ِ
اؽ ﴾ ]الفرقاف ،]20 :يقكؿ اإلماـ القرطبي في تفسير ىذه اآلية" :أؼ :يبتَغكف المعايش في الدنيا ...كىذه
َْ
أصل في تناكؿ األسباب ،كطَمب المعاش بالتجارة ،كالصناعة ،كغير ذلؾ"
اآلية
ٌ
نجار ،ككذا زكريا ،كما كاف لقماف خياطا ،ككذا إدريس،
ا
كقد َع ِم َل َآدـ في الزراعة ،ككاف إبراىيـ بزازا ،كنكح

ككاف مكسى راعيا ،كأخبر  -سبحانو  -عف داكد  -عميو ،كعمييـ جميعا أفضل الصالة ،كأَتَ ُّـ التسميـ َّ -أنو
كاف يصنع الدركع؛ فقاؿ  -تعالى  -عنو  ﴿:كعَّممناه ص ْنع َة َلبكس َلكـ لِتح ِ
ص َنك ْـ ِم ْف َبأ ِْسك ْـ َف َي ْل أ َْنت ْـ
ْ ْ
َ َ َْ َ َ
اكرك َف ﴾ ]األنبياء ،]80 :كقاؿ أيضا  ﴿:كَلَق ْد آتَينا داككد ِمنَّا َفضال يا ِجباؿ أ َِكبِي معو ك َّ
َش ِ
الط ْي َر َكأََلَّنا َلو
َْ َ َ
ْ َ َ
ََ َ
َ
السرِد كاعممكا صالِحا ِإِني ِبما تَعممكف ب ِ
ِ ِ
ِ
اْل َحِد َيد * أ ِ
ص ٌير ﴾ ]سبأ ،]11 - 10 :كقد
َف ْ
َ َْ َ َ
اع َم ْل َساب َغات َكَقد ْر في َّ ْ َ ْ َ َ
َّ
َّ
َّ
يعمل برعي األغناـ؛ حيث يقكؿ(( :ما بعث هللا نبيِّا إال رعى
أخبر نبيُّنا دمحم  -صمى هللا عميو كسمـ  -أنو كاف َ

الغنـ)) ،فقاؿ أصحابو :كأنت؟ قاؿ(( :نعـ ،كنت أرعاىا عمى ق ارريط ألىل مكة)) (رواه البخاري)  ،كما كاف -
صمى هللا عميو َّ
َّ
كسمـ  -يخرج إلى الشاـ لإلتجار بماؿ خديجة  -رضي هللا تعالى عنيا.

2.1.2

مفهىو انرذرية املهني

ع ِرؼ التدريب الميني بأنو " عممية منظمة يتـ مف خالليا حصكؿ الفرد عمى ميارات ،كمعمكمات
لتمكينو مف القياـ بمياـ محددة ضمف إطار عمل متكامل ،أك مجمكعة مف األعماؿ ،كبدرجة إتقاف محددة"
(جابر.)21:2001 ،

التعميـ التقني ،ك الميني يعني "جميع أشكاؿ ك مستكيات العممية التعميمية التي تتضمف ]باإلضافة إلى

المعارؼ العامة [ دراسة التكنكلكجيا ،ك العمكـ المتصمة بيا ،ك اكتساب الميارات العممية ،ك الدرايات ،ك
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المكاقف ،ك المدارؾ المتصمة بالممارسات المينية في قطاعات الحياة االقتصادية ،ك االجتماعية" (مصطفى،
.)29:2001

ك يرػ آخركف أف التدريب الميني عبارة عف " تزكيد الفرد بالميارات ،ك المعمكمات ،ك االتجاىات بالشكل

الذؼ يصبح فيو قاد ار عمى أداء عمل متكامل ،أك جزئي خاص بمينة معينة ،كمف ثـ يصبح مؤىال لمزاكلة تمؾ

المينة" (عطكاف.)19:2001 ،

كما عرؼ السكارنة ( )19:2011التدريب أنو" :عبارة عف عممية مخططة ،ك منظمة ،ك مستمرة تيدؼ إلى
تنمية ميارات ،ك قدرات الفرد ،ك زيادة معمكماتو ،ك تحسف سمككو ،ك اتجاىاتو بما يمكنو مف أداء كظيفتو

بكفاءة ،ك فعالية".

ك التدريب الميني" ذلؾ النشاط المنظـ الذؼ يعني بإعداد األفراد ،ك تطكيرىـ مف خالؿ تزكيدىـ بالمعارؼ ،ك

الميارات الفكرية ،ك الجسمية اإلدارية منيا ،ك الفنية ،ك السمككية التي يحتاجيا الفرد ،ك يتطمبيا العمل  ،لرفع

مستكػ األداء ،ك االنتاجية بالشكل الذؼ يحقق طمكح المنظمة ،ك آماؿ إدارتيا"(عباس.)140:2011 ،

ك مف خالؿ مما سبق يعرؼ الباحث التدريب الميني عبارة عف جيد منظـ ،ك مخطط لممارسة نشاط تعميمي،

نظرؼ ،ك عممي إلحداث تغيير في سمكؾ الفرد لتطكير مياراتو ،ك أدائو ،ليتمكف مف إتقاف مينتو ،ك التكيف
لظركؼ عممو.

3.1.2

أهذاف انرذرية املهني

لمتدريب الميني أىداؼ مختمفة تسيـ في مجمميا بدعـ عجمة االقتصاد ،كيمكف تقسيميا إلى أىداؼ عامة ،ك

أىداؼ خاصة كما يمي:

أوالً :األىداف العامة لمتدريب الميني
يعتبر التدريب الميني عممية تنمكية تخدـ الفرد ،ك المجتمع عمى السكاء؛ لذلؾ يسعى التدريب الميني إلى

تحقيق ما يمي

(عطوان:)1902111 ،

 .1تمبية حاجة المجتمع مف العماؿ المدربيف :تعد تمبية حاجة المجتمع بمعناىا الكاسع مف العمالة
الماىرة ،ىك اليدؼ األكؿ لب ارمج التعميـ ،كالتدريب الميني ،كعمى مدػ العصكر ،كيمكف لبرامج ،

التدريب كالتعميـ الميني تمبية تمؾ الحاجة.

 .2زيادة خيارات الفرد في ميف الحياة؛ فاألفراد الذيف لدييـ خيا ارت متعددة يمكنيـ اختيار مينتيـ مف
ضمف عدد كبير مف الميف ،كبعكسيـ األفراد محدكدؼ الخيا ارت ،إذ قد يجبركا عمى القبكؿ بأؼ

فرصة عمل تتكافر قد ار ،ألنيـ ال يممككف ميا ارت تذكر ،لذا ييدؼ التدريب الميني إلى تعدد ،كتنكع

الخيا ارت التدريبية لألف ارد الذيف ال يممككف ميا ارت مينية.
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 ،ك لتحقيق اليدؼ العاـ لنشاط التدريب ،ك التنمية يتطمب كجكد أىداؼ فرعية؛ حيث يساىـ تحقيقيا
لتحقيق اليدؼ العاـ ،كىذه االىداؼ الفرعية تتمخص في ما يمي

(عباس)16402111 ،

:

 .1العمل عمى اكتساب الفرد ميارات ،ك معمكمات ،ك خبرات تنقصو ،ك يحتاجيا لتطكير عممو.
 .2االجتياد في اكتساب الفرد أنماطا ،ك اتجاىات سمككية جديدة لمصمحة العمل ،ك أىدافو.
 .3المبادرة إلى تحسيف ،ك صقل الميارات ،ك القدرات المكجكدة لدػ األفراد العامميف.
 .4العمل عمى إثبات كجكد المنظمة في جك المنافسة المتعاظمة.

ويتفق الباحث ىنا مع رأؼ (عطكاف ،)2001 ،أف اليدؼ العاـ لمتدريب الميني ىك تمبية حاجة المجتمع مف

العماؿ المدربيف ،حيث أف التدريب الميني يزكد السكؽ بالعماؿ المدربيف الميرة ،ك يعمل عمى زيادة خيارات

الفرد في ميف الحياة لمحصكؿ عمى فرصة عمل ناجحة يبدع بيا.
ثانياً :األىداف الخاصة لمتدريب الميني

يسعى التدريب الميني إلى إعداد القكػ العاممة المؤىمة كالمدربة ضمف مستكيات العمل األساسية في المجاالت
المينية ،كالحرفية ،ك إلى إعداد الطمبة الذيف تتكافر لدييـ الرغبات ،ك القدرات المناسبة لمدراسات التطبيقية

،كالجامعية ،كذلؾ لتحقيق األىداؼ اآلتية(جابر:)2802111 ،

 .1إعداد العماؿ المينييف في كافة المجاالت المينية ،كتزكيدىـ بالميا ارت المتخصصة ،كالعممية في ضكء
قدراتيـ ،كميكليـ ،كتجاكبا مع حاجات المجتمع القائمة ،كالمتكقعة.

 .2إكساب الطمبة المفاىيـ ،كالمعمكمات النظرية ،ك الميارات العممية تحقيقا لمبدأ التكامل بيف النظرية ،
كالتطبيق ،كبيف العمـ ،كالعمل.

 .3إكساب الطمبة القدرة عمى أداء الميا ارت ،كالكاجبات العممية حسب األصكؿ ،كالمعايير الفنية ،كاعدادىـ
لمتعامل ،كالتفاعل مع التقنيات الحديثة.

 .4إكساب الطمبة العادات السمككية الصحيحة كالدقة ،كتطبيق أسس االقتصاد ،كالسالمة في العمل
 ،كالمحافظة عمى البيئة.

 .5تنمية االتجاىات ،كالقيـ السميمة لدػ الطمبة ،مف حيث احتراـ العمل ،كتحمل المسئكلية.

 .6رفع المستكػ الميني لممينييف ،كالحرفييف العامميف في القطاعات المختمفة مف خالؿ تكفير التدريب
المستمر ليـ لرفع كفاءتيـ ،كتحسيف مستكػ أدائيـ ألعماليـ.

 .7إتاحة الفرصة لمطمبة الذيف تتكافر لدييـ الرغبات ،ك القدرات المناسبة الستكماؿ متطمبات االلتحاؽ
بمؤسسات التعميـ العالي.
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كما ذكر محيرق ( )32:2013من األىداف الخاصة لمتدريب ما يمي:
 .1ضماف أداء العمل بفعالية ،ك سرعة ك اقتصاد  ،ك سد الثغرات التي تكجد بيف معايير األداء التي
يحددىا الرؤساء ،ك بيف األداء الفعمي لمعامميف.

 .2زيادة ميارات ،ك قدرات العامل ،ك تسميمو بمقكمات تؤىمو لمترقي لمناصب الكظيفة األعمى.
 .3رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعامل عف طريق إتاحة الفرصة أمامو ،لكي يقف عمى ما ىك جديد في
مجاؿ التطكير التكنكلكجي ،ك العممي ،ك ما يترتب عميو مف تطكير في أساليب العمل.

 .4تكفير الدافع الذاتي لدػ الفرد لرفع كفاءتو  ،ك تحسيف إنتاجو كما ،ك نكعا ،ك رفع الركح المعنكية
لمعامميف نتيجة إلماميـ بأبعاد العمل ،ك مياراتيـ في أدائو ،ك اىتماميـ بو.

 .5حفض معدؿ العمل ،ك تقميل حكادث العمل التي غالبا ما تحدث نتيجة نقص كفاءة األفراد.
يتفق الباحث مع الذؼ ذكره جابر ( ، )2001ك يرػ أف مف أىـ األىداؼ الخاصة لمتدريب الميني ىك تنمية
ميارات العامميف ،ك زيادة معرفتيـ بما يقيدىـ في عمميـ ،ك حياتيـ ،ك االستمرار ،ك التطكر في المينة التي
يعمل بيا.

4.1.2

أهميح انرذرية املهني

لمتدريب الميني أىمية متميزة لمنيكض باألمـ ،كتقدميا كىي تكمف فيما يمي

(الرمحً و الضعٌفً:)1202116 ،

 .1يعمل التدريب الميني عمى تمبية حاجات سكؽ العمل المحمي في مجاالت البناء ،ك التشييد ،كفي
المجاالت اإلنتاجية ،كالخدماتية .

 .2يحقق التدريب الميني التكازف في حاجة سكؽ العمل نظ ار لت ازيد مخرجات التعميـ األكاديمي.

 .3التدريب الميني يكفر العمالة المؤىمة ،كالماىرة ،كالتي تسيـ في تقميص كمفة اإلنتاج ،كتحسيف جكدة
المنتج ،كالتقميل مف المخاطر.

 .4يسيـ التدريب الميني في زيادة فرص العمل ،حيث يستطيع خريجي التدريب الميني إنشاء مشاريعيـ
الخاصة بيـ.

 .5يسيـ التدريب الميني في إتاحة الفرص لفئات محركمة في المجتمع مثل( :األسر الفقيرة ،المعاقيف،
الذيف لـ يكفقكا في التعميـ) لمدخكؿ في القكػ العاممة مف خالؿ إكسابيـ مينة ،أك حرفة.

 .6فترة اإلعداد الميني ليست طكيمة ،كبالتالي يمكف المساىمة في مكاكبة التغيرات التي تحدث في حاجة
سكؽ العمل.

أيضا إف أىمية التدريب تمكف لمفرد العامل القديـ ،ك الحديث في المنظمة ،فالداخل الجديد يمكف أف يتزكد

بميارات ،ك معارؼ قد ال يككف ممكيا أصال تمكنو مف أداء كاجبات عممو بالكفاءة المطمكبة ،كما ينعكس
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التدريب بنتائج إيجابية بالنسبة لمفرد العامل القديـ؛ حيث يتمكف مف خالؿ التدريب مكاكبة التطكرات في

حقل العمل ،ك التعرؼ عمى الميارات ،ك المعارؼ الجديدة

( محٌرق)2402113 ،

.

و من ىنا يرى الباحث أنا التدريب الميني ميـ لجميع األفراد العامميف في مجاؿ الصناعات ،ك الميف
الحرفية ،ك غيره؛ حيث أف التدريب يعمل عمى تنمية ميارات العماؿ في عمميـ ،ك حياتيـ  ،ك يعمل عمى
تطكير ذاتو في كافة المجاالت اإلدارية ،ك الفنية ،أك تعمـ تقنيات حديثة ما أك اكتساب المعارؼ.

5.1.2

أمناط انرذرية املهني

مرجعة الباحث لعدد مف الم ارجع تكصل إلى أف التدريب الميني يتـ تنفيذه مف خالؿ نقل الخبرات
مف خالؿ ا
العممية ،ك الميارات الفنية باستخداـ أحد األنماط التالية

(جابر:)2602111 ،

 .1النمط المركب :يرتكز ىذا النمط عمى المزاكجة بيف التدريب في مراكز التدريب الميني ،كمكاقع العمل
لمدة محددة يعقبيا فترة مف الممارسة تحت إشراؼ  ،تؤىل الممتحق لمكصكؿ إلى المستكػ الميني،
كيسمى ىذا النظاـ بالتممذة المينية .
 .2النمط المؤسسي :يرتكز ىذا النظاـ عمى التدريب في مراكز التدريب الميني طيمة مدة التدريب ،كال
تشمل متطمبات ىذا النمط قضاء فترة مف الممارسة في مكاقع العمل تحت إشراؼ  ،كتتككف الخطة

الدراسية مف المككنات الرئيسية األتية:
أ -المحتكػ النظرؼ يشمل:

 مكاد ثقافية عامة مشتركة مع مسار التعميـ الميني.

 مكاد العمكـ المينية ،كتتككف مف الرسـ الميني ،كعمكـ المينة ،كالسالمة المينية.

ب -المحتكػ العممي :كيشمل األدكات ،كاآلالت الخاصة بالمينة باإلضافة إلى تنمية الميارات
العممية .

ت -النمط المكقعي :كفيو يقضي الممتحق فترة التدريب بكامميا في مكقع العمل ،مع إمكانية التنقل
في العمل نفسو لتمقي التدريب المناسب

6.1.2

(مصطفى.)3202111،

خمزجاخ انؼمهيح انرذريثيح

مخرجات العممية التدريبية ىي عبارة عف النتائج المتمثمة في أنكاع التغيير في األداء ،ك مستكيات الكفاءة ،ك

التغيرات اإليجابية لممتدربيف ،ك التي يمكف قياسيا عادة بمعايير اقتصادية ،ك سمككية ،ك كمية أحيانا ،ك تمثل
ىذه النتائج مخرجات نظاـ التدريب بعد بذؿ الجيكد التطكيرية كفق برامج معدة ،ك مدركسة
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(عباس.)21302111 ،

لكي تصبح عممية التدريب أكثر فعالية ال بد ،ك أف تنتيي مخرجاتيا في صكرة إحداث تغير إيجابي في مستكػ

معرفة ،أك ميارات ،أك خبرة ،أك اتجاه المتدرب ،ك قدرتو ،كما أف ليذه الفعالية جانب آخر ،ك ىك مدػ إمكانية
نقل ىذه القدرات ،أك الميكؿ إلى بيئة العمل ،ك التنظيـ ،ك ىنا يمكف التميز بيف ثالثة أىداؼ مرجكة مف عممية

التدريب الذؼ تطمع إلييا اإلدارة ،ك تقع عمى ثالثة مستكيات ،ك عمى النحك التالي (عباس:)21602111 ،ػ-

 المستكػ األكؿ :ك يشمل عمى قياس مدػ قدرة التدريب عمى احداث تغيير في مستكػ المعرفة ،أك
الخبرة ،أك الميارة ،أك االتجاىات ،أك القدرات.

 المستكػ الثاني :ك يتعمق بأىداؼ متكسطة المدػ عف طريق تقكيـ قدرة العممية التدريبية عمى تغيير
سمكؾ المتدرب في أدائو لعممو؛ ألف مجرد تغيير المعرفة ،ك الميارة ،ك االتجاه ال يضمف بالضركرة

انتقاؿ فائدة التدريب إلى أداء العمل ،لذلؾ فحتى يككف التدريب أكثر فعالية ،فالبد أف يستيدؼ تغيير

السمكؾ في أداء العمل.

 المستكػ الثالث :ك يتعمق بأىداؼ طكيمة المدػ لمعممية التدريبية أؼ أف يستيدؼ التدريب إحداث
تغيير في معطيات ،ك أداء التنظيـ الذؼ ينتمي إليو المتدرب عمى المدػ االستراتيجي.
ك يذكر العزاكؼ(  )67:2009مخرجات العممية التدريبية ىي تمؾ األجزاء  -المدخالت اإلنسانية ،ك المادية،
ك المعنكية – التي سبق ،ك أف خضعت لعمميات محددة ،ك أصبحت مخرجات متداخمة ،ك متفاعمة مع

بعضيا ،انظر شكل (  ) 1ك قد يتأخر ظيكر المخرجات أؼ نتائج التدريب لفترة قد تطكؿ ،أك تقصر تبعا
لمجمكعة مف الظركؼ البيئية ،ك التنظيمية ،ك اإلنسانية.

البيئة

مخرجات مادية

مخرجات إنسانية

مخرجات معنوية

مخذسبىن ،خصائص

جٍذة

سقً

اسحفاع

األداء

االوخاجٍت

صٌادة

انؼائذ انمؼهىماث
واألسباح

شكل ( :)1.2مخرجات العممية التدريبية

انمصذس( :انؼضاوي)2::7::0 ،
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سقً

حطىٌش
انذوافغ
و
االحجاهاث

ححسٍه
انؼالقاث

ك سيتناكؿ الباحث دراسة مخرجات العممية التدريبية ( كفاءة األداء لمعامميف-الميارات ،ك القدرات الفنية-العائد

المتكقع مف التدريب – ك استراتيجية التدريب ) لقياس أثر التدريب الميني عمى العامميف في المشاريع
اإلنشائية ،ك يتطرؽ الباحث لمحديث عف تمؾ المعايير كىي التالية:

أوال :كفاءة األداء لمعاممين
الكفاءة Efficiency
ال يكجد اتفاؽ بيف الميتميف عمى تعريف محدد لمكفاءة حيث يتقاطع مفيكـ الكفاءة مع عدة مفاىيـ كاإلنتاجية،
ك المردكدية ،ك غيرىا.
فقد عرفيا ( )Vincent, 2009بأنيا القدرة عمى القياـ بالعمل المطمكب بأقل اإلمكانيات ،ك النشاط الكفؤ ىك
األقل كمفة ،حيث نستنتج مف ىذا التعريف أف الكفاءة ترتبط بتحقيق ما ىك مطمكب بشرط تدني المدخالت ،أؼ

استعماؿ مدخالت أقل.

كما تعرؼ الكفاءة عمى أنيا " :االستخداـ األمثل لممكارد المؤسساتية بأقل تكمفة ممكنة دكف حصكؿ أؼ ىدر

يذكر" (المحاسنة.)110:2013،

ك مف خالؿ مما سبق يرػ الباحث أف الكفاءة ىي االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة ،لكصكؿ المؤسسة

ألىدافيا بأقل تكمفة ك أقل كقت ممكف.
األداء Performance

ك في اإلدارة عرؼ األداء مف كجية نظر اإلدارة ك ذلؾ مف خالؿ (معجـ المصطمحات اإلدارية )2007 ،بانو
عممية إدارية يتـ مف خالليا تحديد كفاءة العامميف ك مدػ اسياميـ في انجاز األعماؿ المناطة بيـ ،ك كذلؾ

الحكـ عمى سمكؾ العامميف ك تصرفاتيـ أثناء العمل ك مدػ التقدـ الذؼ يحرزكنو أثناء

عمميـ

(المحاسنة.)110:2013،

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :األداء ىك الحركات ك السمكؾ الذؼ يقكـ بو العامل إلنجاز عمل أك نشاط ما في

كقت محدد.

ثانياً :الميارات ،و القدرات الفنية
قصد بالميارات ك القدرات الفنية ،المعرفة المتخصصة في فرع مف فركع العمـ ،ك الكفاءة في استخداـ ىذه

المعرفة أفضل استخداـ في أداء العمل بالشكل الذؼ يكفل تحقيق اليدؼ ،ك بعبارة أخرػ يقصد بالقدرة الفنية،
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قدرتو عمى استخداـ معرفتو المتخصصة ك براعتو في استخداـ الطرؽ العممية المتاحة ،ك الكسائل الفنية
الضركرية إلنجاز العمل ،ك ىذه المعرفة يمكف الحصكؿ عمييا بالدراسة ك الخبرة ك التدريب(كنعاف.)327:2009،

ك يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :الميارة ىي الحصيمة المعرفية التي حصل عمييا العامل مف التدريب ك القدرة

عمى استخداـ تمؾ المعمكمات كتطبيقيا في مجاؿ العمل بسيكلة ك ابداع ،ك القدرات الفنية مرتبطة بطرؽ

استيعاب المعرفة كاكتساب الخبرات كاتقاف الميارات في إنجاز األعماؿ.
ثالثاً :العائد المتوقع من التدريب

مفيكـ العائد المتكقع مف التدريب ىك تحقيق األثر اإليجابي الذؼ أحدثو ىذا التدريب عمى العمل في

المؤسسات ك الشركات ،ك يتحتـ عمى الشركات متابعة أداء األفراد بعد انقضاء فترة التدريب مف أجل تحقيق
أث ار عمى األداء المناسب ك المطمكب لمعمل ك اف معرفة تأثير التدريب عمى مركز المؤسسة أك الشركة
التنافسي ك أدائيا الفعمي يمثل غاية ميمة (السكارنة.)390:2009،

يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :العائد المتكقع مف التدريب ىي الفائدة كالمنفعة المحققة مف التدريب عمى مستكػ

المؤسسة ،ك قياس مردكدية التدريب لمتأكد مف أف التدريب يحقق أىداؼ المؤسسة .

ك يرػ الباحث مما تقدـ يتضح لنا ما يمثمو التدريب مف أىمية لما ليما مف مردكد ،ك عمى المعنييف ك
المختصيف ك شركات ك مؤسسات أف تيتـ بقياس العائد المتكقع مف التدريب بغرض تفعيل المردكد ك مراجعة

األنشطة حتي تحقق اليدؼ المرجك منيا.
رابعاً :استراتيجية التدريب
تعتبر استراتيجية التدريب لممكارد البشرية اطا ار التخاذ الق اررات الخاصة بالعنصر البشرؼ العامل بالمؤسسة ،ك
تتعمق ىذه الق اررات عادة بعمميات التكظيف ،ك تطكير المكارد البشرية ،ك تعبئة ،ك تأىيل ،ك تحفيز مع األخذ
بعيف االعتبار كل التغيرات التي تحدث في كل المجاالت ك المستكيات ،كيتـ ذلؾ كل ىذا في اطار

االستراتيجية الشاممة لممؤسسة ،ك ذلؾ سعيا إلى تحقيق ميزة تنافسية دائمة(المحاسنة.)59:2013،

يعرؼ الباحث إجرائيا بأف :استراتيجية التدريب ىي تحقيق األىداؼ المرجكة مف العممية التدريبية سكاء عمى

المدػ القريب أك البعيد  ،كذلؾ عبر اكتساب العامميف لممعارؼ  ،كالميارات الالزمة لمكاكبة آخر المستجدات
في األعماؿ ،ك التكنكلكجيا الحديثة الغير معركفػػة بالنسبة لمعامميف.
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7.1.2

انرذرية املهني يف فهسطني

 1.7.1.2نشأة ،وتطور التدريب الميني في فمسطين
كانت بداية التدريب الميني كالتقني في فمسطيف عمى شكل مشاريع بادرت إلييا المنظمات التبشيرية،

كالجمعيات الخيرية ،كاستيدفت ىذه في حينو الجماعات المحركمة كالمحتاجيف ،كالفقراء ،كاأليتاـ ،كأبناء

الشيداء ،ككجيت ىذه المنظمات ،كالجمعيات الخيرية خدماتيا لمذككر فقط في العائالت المستيدفة ،باعتبارىـ

المسؤكليف عف كسب رزؽ العائمة؛ حيث عممت عمى تكفير بعض خدمات اإلعالة العينية ،كالبرامج التدريبية في

مجاؿ بعض الحرؼ كالنجارة ،كالحدادة ،كأعماؿ األلمنيكـ ،كصيانة السيارات ،كالكيرباء ،بيدؼ إكساب الذككر

ميارات بسيطة تساعدىـ في الحصكؿ عمى عمل لكسب عيشيـ ،كعيش عائالتيـ ،كاعتمدت ىذه المنظمات ،
كالجمعيات التكجو الخيرؼ ،مركزة عمى إزالة الفقر ،كتحسيف األكضاع المعيشية لمعائالت ،كالكحدات المنزلية،

كالجدير ذكره أف التكجو الخيرؼ ىك أكثر الكسائل التي تستخدميا المنظمات التبشيرية لتحقيق أىدافيا ،إال أنو ال

يذكر أف ىذه المنظمات حققت نجاحا في أىدافيا غير المعمنة في فمسطيف

(عطوان.)8102111،

أدت ىذه البداية لنظاـ التعميـ ،كالتدريب الميني إلى خمق نظرة اجتماعية سمبية نحكه؛ ككنو استيدؼ الفئات

المحركمة منذ البداية ،كبالتالي خمق فجكات اجتماعية ،كنكعية في بنيتو ،كلقد تـ إنشاء مدارس ،ك مراكز

صناعية ،كمينية في الفترة ما بيف ()1952-1860ـ ،استيدفت الفقراء ،كالمحتاجيف ،كاأليتاـ مف الذككر فقط،
كمف ضمف ىذه المدارس مدرسة " "Schnellerلأليتاـ في القدس التي أسست سنة 1860ـ ،ك مدرسة

" "Celesian Brothersالصناعية ،ك التي أقيمت سنة 1863ـ (الرمحً و الضعٌفً.)902116 ،

في عاـ ()1953ـ قامت ككالة الغكث ،كتشغيل الالجئيف بتأسيس مركز لمتدريب الميني في قطاع غزة لتأىيل
كتدريب أبناء الالجئيف الفمسطينييف ،كبعد احتالؿ الضفة الغربية ،كالقدس ،كقطاع غزة عاـ ( )1967شرعت

سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مباشرة بالسيطرة عمى جميع مرافق الحياة لمشعب الفمسطيني ،بما فييا مكارده

 ،كمصادره ،كقطاعاتو االقتصادية ،المختمفة ،كطاؿ ذلؾ قطاع التعميـ ككاف غرضيا مف ذلؾ خدمة أىدافيا

السياسية كاالقتصادية كالتي مف ضمنيا خدمة األسكاؽ اإلس ارئيمية ،كتمبية حاجاتيا مف الميارات ،كالككادر
مركز لمتدريب الميني ،تسعة منيا في الضفة الغربية ،ك أربعة في قطاع غزة ،كيعتبر
ا
الالزمة ليا ،فأنشأت 13
الذككر ىـ الفئة األساسية المستيدفة مف ىذه المراكز  ،ككفرت ىذه المراكز عددا مف الدكرات التدريبية القصيرة

التي تراكحت مدتيا ما بيف  11-5شي ار (أبونحلة.)901996 ،
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 2.7.1.2الجيات المشرفة عمى التدريب الميني في قطاع غزة
يكجد في محافظات غزة العشرات مف مراكز التدريب الميني ،كتشرؼ عمى التدريب في ىذه المراكز جيات
متعددة تتمثل فيما يمي (عطوان: )9402111،

 .1مراكز التدريب الميني التابعة لككالة الغكث الدكلية.
 .2مراكز التدريب الخاصة.

 .3مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة الشئكف االجتماعية.
 .4مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل.

ذكر عوف ( )2015أنو أدرؾ القائمكف عمى المؤسسات أىمية التدريب الميني مبكرا ،كقد افتتح أكؿ مركز
تدريب ميني في قطاع غزة عاـ  ،1964كىك مركز "اإلماـ الشافعي" ،كاليكـ أصبح ىناؾ العديد مف مراكز

التدريب التابعة لك ازرة التربية ،كالتعميـ ،كك ازرة العمل ،كك ازرة الشئكف االجتماعية ،كككالة الغكث لتشغيل
الالجئيف ،إضافة إلى الكميات المتكسطة التي زاد عددىا في السنكات األخيرة.

مهخص املثحث األول:
تطرؽ الباحث في ىذا المبحث إلى عدة مكاضيع متعمقة بالتدريب الميني؛ حيث كضح المنظكر اإلسالمي
لمعمل الميني ،ك بيف مكانتو ،ك أىميتو في اإلسالـ مستدال عمى ذلؾ بآيات مف القرآف الكريـ ،ك ما جاء في
السنة النبكية ،ك قد لخص الباحث تعريف التدريب الميني مف عدة تعاريف عمى أنو عبارة عف جيد منظـ ،ك
مخطط لممارسة نشاط تعميمي ،نظرؼ ،ك عممي إلحداث تغيير في سمكؾ الفرد لتطكير مياراتو ،ك أدائو،
ليتمكف مف إتقاف مينتو ،ك التكيف لظركؼ عممو ،كما تناكؿ الباحث أىداؼ التدريب الميني العامة ،ك
الخاصة  ،ك أبرز ما جاء في الفصل أف اليدؼ العاـ لمتدريب الميني ىك تمبية حاجة المجتمع مف العماؿ
المدربيف؛ حيث أف التدريب الميني يزكد السكؽ بالعماؿ المدربيف الميرة ،ك يعمل عمى زيادة خيارات الفرد في
ميف الحياة لمحصكؿ عمى فرصة عمل ناجحة يبدع بيا ،ثـ تناكؿ الباحث أىمية التدريب الميني؛ حيث استنتج
أف التدريب الميني الميـ لجميع األفراد العامميف في مجاؿ الصناعات ،ك الميف الحرفية ،ك غيره ،حيث أف
التدريب يعمل عمى تنمية ميارات العماؿ في عمميـ ،ك حياتيـ ،كما يكضح المبحث أنماط التدريب الميني
تغير إيجابيا في
النمط المؤسسي ،ك المركب ،ك مككناتيما ،كما يكضح مخرجات العممية التدريبية التي تحدث ا
مستكػ معرفة ،أك ميارات ،أك خبرة ،أك اتجاه المتدرب ،ك قدرتو ،كيتعرض في نياية المبحث إلى كاقع التدريب
الميني في فمسطيف.
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متهيذ:
شيدت العصكر المنصرمة ،كالمعاصرة نمكا في استخداـ إدارة المشاريع ككسيمة لتحقيق أىداؼ المنظمة،

فإدارة المشاريع تكفر قكة فعالة لتحسيف قدرات المنظمة عمى التخطيط ،ك التنظيـ ،كالتنفيذ ،كمراقبة األنشطة

المختمفة فييا ،بما في ذلؾ االستغالؿ األمثل لمكارد ،ك إمكانيات المنظمة ،فالمقصكد بمفيكـ اإلدارة بشكل عاـ
كافة النشاطات كالفعاليات التي تعمل مع بعضيا البعض مف تخطيط ،كتنظيـ ،كتكجيو ،كرقابة لغرض

االستغالؿ األمثل إلمكانيات ،كمكارد المنظمة؛ بقصد تحقيق أىداؼ المنظمة بكفاءة ك فاعمية كضمف البيئة

المحيطة في المنظمة ،كبالتالي فإف إدارة المشركع تشمل جميع الكسائل كاألساليب المستخدمة في إنجاز
المشاريع في الكقت كالتكمفة كالجكدة المطمكبة لتحقيق أىداؼ المنظمة مف تمؾ المشاريع (دودٌن.)1902112 ،

يتناكؿ ىذا المبحث إدارة المشاريع مكضحا مفيكـ المشركع ،ك إدارة المشاريع ،كما تطرؽ الباحث في الحديث

عف الخصائص التي تميز المشركعات ثـ عف مراحل دكرة حياة المشركع ،ك كضح كظائف إدارة المشركع ،ك

األىداؼ األساسية لممشركع ثـ تحدث عف العكامل التي تؤثر في تنفيذ المشركع ،ك أنكاع المشاريع ،كيتعرض

في نياية المبحث إلى المشاريع اإلنشائية مفيكميا األطراؼ المشاركة في المشركع اإلنشائي ،ك أنكاعيا ،ك

مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي.
1.2.2

ذؼزيف املشزوع:

ىناؾ عدة تعريفات لممشركع تختمف ىذه التعريفات باختالؼ ،ك جيات نظر الباحثيف ،ك الدارسيف في

مجاؿ إدارة المشاريع ،ك مف ضمف ىذه التعريفات ما يمي:

المشركع كما عرفو العالـ جكراف" :ىك مشكمة مجدكلة لمحل ،ك المشكمة تعني بجانبييا اإليجابي ،ك السمبي

فعمى سب يل المثاؿ مشركع تطكير منتج جديد ىك مشكمة ينظر ليا مف الناحية اإليجابية ،في حيف مشركع
تنظيف البيئة نكع مف أنكاع المشاكل السمبية"(. )Heagney, 2012:2
كما عرفت مؤسسة إدارة المشركعات ( )Project Management Instituteالوشزوع ثأًه "عجبرح عف نشاط

مؤقت يتـ البدء فيو إلنشاء منتج ،أك خدمة ،أك نتيجة فريدة ،لو بداية ،ك نياية محددة ،ك يتـ بمكغ النياية عند

تحقيق أىداؼ المشركع ،أك عند إنياء المشركع بسبب تعذر تحقيق األىداؼ ،أك عندما تككف الحاجة ليذا

المشركع لـ يعد مكجكدا ،ككممة ]مؤقت[ ال تعني بالضركرة قصر الفترة الزمنية ،كما أنيا ال تنطبق بشكل عاـ
عمى الخدمة ،أك المنتج التي يفرزىا المشركع  ،حيث أف معظـ المشركعات يتـ الحصكؿ عمى نتيجة مف

المتكقع ليا أف تستمر كتدكـ ،فعمى سبيل المثاؿ المشركع الذؼ يشتمل عمى بناء نصب تذكارؼ سيتـ الحصكؿ

منو عمى نتيجة مف المتكقع ليا أف تستمر طكاؿ قركف مف الزمف ،كما أف المشركعات قد تككف ليا تأثيرات
اجتماعية أك اقتصادية ،أك بيئية تفكؽ المشركعات نفسيا في االستمرار"(.)PMI, 2013:3
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كيعرؼ المشركع أيضا بانو" :نشاط بشرؼ منظـ ييدؼ إلى إنجاز ىدؼ معيف في فترة زمنية محددة ليا
بدايتيا  ،كنيايتيا المحددة ،كباستخداـ المكارد المتنكعة مف العامميف ،كالمستمزمات الفنية ،كالطاقة ،ك المكارد

األكلية  ،كالمكارد المالية ،ك البيانات ،ك المعمكمات الال زمة لعممية إنجاز ،ك إتماـ المشركع" ( الفضل و العبٌدي،
.)13:2115

كما عرؼ عبد المقصكد ( )2006بأنو" :نشاط تجارؼ ،أك صناعي ،أك حرفي ،أك خدمي ،لو مجمكعة مف

النشاطات ،كالعمميات التي ينتيي المشركع عند االنتياء مف تنفيذىا ،كيحقق أغراض معينة ،كلو ميزانية مقيدة،

كيعتبر كل نشاط في المشركع لو بداية ،كنياية محددة ،كتعتمد النشاطات عمى المكارد المادية مثل :اآلالت ،

كالمعدات ،كالمكاد الخاـ؛ ككذلؾ عمى المكارد البشرية ،كال يمكف تنفيذ أؼ نشاطات بدكف مكارد".

كيعرؼ أيضا المشركع "بأنو مجمكعة مف األنشطة المترابطة غير الركتينية ،ليا بدايات ،ك نيايات زمنية
محددة ،يتـ تنفيذىا مف قبل شخص ،أك منظمة لتحقيق أىداؼ محددة ،في إطار معايير الكمفة ،ك الزمف ،ك

الجكدة المخطط ليا" (دودٌن.)2102112 ،

أما من وجية نظر الباحث يعرؼ المشركع "بأنو مجمكعة مف العمميات مقيدة بزمف لو تاريخ بداية ،ك نياية
تستخدـ فيو مكارد مادية ،ك بشرية لمحصكؿ عمى منافع محددة" .
2.2.2

مفهىو إدارج املشزوع

تعرؼ إدارة المشاريع بانيا "الكظيفة التي تتضمف مسؤكلية تحديد (األىداؼ ،التنظيـ ،التخطيط ،الجدكلة،

الميزانية التقديرية ،التكجيو كالرقابة) لتحقيق المعايير الفنية ،كالزمنية ،كالمالية لممشركع" ( الفضل ك العبيدؼ،
.)24:2005

كما عرفتيا مؤسسة إدارة المشركعات بانيا "عبارة عف استعماؿ المعرفة ،ك الميارات ،كاألدكات ،كاألساليب

حتى تفي أنشطة المشركع بمتطمبات ،كيتـ تنفيذ إدارة المشركع مف خالؿ التطبيق ،كالدمج المناسب ل ػ ػ ()47

عممية مف عمميات إدارة المشركعات ،كالتي يتـ تجميعيا بشكل منطقي في خمس مجمكعات ىي البدء،
رقبة ،كالتحكـ ،كاإلقفاؿ" (.)PMI, 2013:5
كالتخطيط  ،كالتنفيذ ،كالم ا

ك يعرؼ إدارة المشركع بأنو "مجمكعة الفعاليات ،ك األنشطة التي تعمل مع بعضيا البعض مف تخطيط ،ك

تنظيـ ،ك تكجيو ،ك مراقبة لغرض االستخداـ األمثل إلمكانيات المشركع ،بقصد تحقيق أىدافو بكفاءة ،ك فاعمية
 ،ك ضمف معايير الزمف ،ك الكمفة ،ك الجكدة ،عمى أف تأخذ ىذه اإلدارة العكامل ،ك المتغيرات البيئية المختمفة
المحيطة بالمشركع" (دودٌن. )2602112 ،

مما سبق يعرف الباحث إدارة المشركع أنيا "مجمكعة مف األنشطة المترابطة في تسمسل الستكماؿ متطمبات
تنفيذ خطة عمل ضمف معايير الزمف ،ك التكمفة ،ك الجكدة لتحقيق أىداؼ محددة" .
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3.2.2

خصائص املشزوع

ىناؾ بعض الخصائص التي تميز المشركعات ،حيث إف كل مشركع لو خصائص تختمف عف المشاريع

األخرػ ،ك تتمثل ىذه الخصائص فيما يمي (دودٌن:)2402112 ،

 .1الغرض  :إف المشركع عادة لو غرض محدد ،كنشاط يحدث لمرة كاحدة فقط لتحقيق ىدؼ ،أك نتائج
مممكسة ،كنيائية خاصة بيذا المشركع ،ك محددة.

 .2دورة حياة  :لكل مشركع دكرة حياة ،فالمشركع يبدأ كفكرة ،ك بداية عمل بطيئة ،كنمك ،ك نضج ،ثـ
إنياء لحياة المشركع ،مثل كل الكائنات الحية.

 .3التداخالت :عادة تتداخل المشركعات في المنظمة مع بعضيا البعض ،ك تتداخل أيضا مع األقساـ
الكظيفية األخرػ في المنظمة مف إنتاج ،ك تسكيق ،ك تمكيل ،ك مكارد بشرية ..إلخ.

 .4االنفرادية  :فكل مشركع لو مزايا ،كخصائص يتميز بيا عف مشركع آخر.

 .5الصراع  :المشاريع تكاجو صراعات مختمفة سكاء مف بعضيا البعض ،أك مف أقساـ أخرػ بسبب
المكارد ،ك اإلمكانيات المحدكدة.

 .6القيود :لكل مشركع مجمكعة مف القيكد ،كالمحددات تقف أماـ تنفيذه ،كمف ىذه القيكد الكقت ،كالجيد ،
كالتكمفة.

ذكر خير الديف ( )34:2014خصائص إدارة المشركع السابق ذكرىا ،ك أضاؼ إلييا المخاطر؛ ألف
المشركع بسبب طبيعتو ،ك أىدافو في الكقت المحدد ،ك الكمفة المحددة ،ك المكاصفات المحددة ،يجعل
االنحراؼ عف ذلؾ يعرض المشركع إلى آثار سمبية ،ك مخاطر محتممة.

و من خالل ما سبق يتبيف لنا أف المشاريع ميما تنكعت ،ك اختمفت طبيعتيا تشترؾ في مجمكعة مف
الخصائص التي تميزىا عف غيرىا ،ك يتفق الباحث مع االضافة التي ذكرىا خير الديف( )2014لخصاص

إدارة المشركع المخاطر لما ليا أىمية عمى استم اررية دكرة حياة المشركع.
4.2.2

دورج حياج املشزوع

معظـ المشركعات تمر بمراحل تطكر مختمفة خالؿ فترة حياتيا ،كعادة ما تككف ىذه المراحل متسمسمة

 ،كفي بعض األحياف تتـ في كقت كاحد ،كتسمى المراحل ىذه بدكرة حياة المشركع ،كما ال تكجد دكرة حياة

قياسية تتناسب مع جميع المشاريع كانما تختمف مف مشركع إلى آخر ،كعدد ىذه المراحل خالؿ دكرة حياة
المشركع تعتمد عمى طبيعة ،كمجاؿ تطبيق المشركع باإلضافة إلى احتياجات اإلدارة ،أك المؤسسة ،أك
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المؤسسات التي تشترؾ في المشركع ،كيمكف تحديد تشكيل دكرة حياة المشركع حسب الجكانب الفريدة

الخاصة بالمؤسسة( الصناعية ،أك التقنية) المستخدمة في المشركع ،كلممشركع لقطة بداية ،كلقطة نياية
محددة ،كىناؾ أنشطة محددة تحدث بيف ىاتيف النقطتيف ترتبط بالمشركع بشكل كبير(.)PMI, 2013:38
دكرة حياة المشركع تصمـ عمى ىيئة مجمكعة متسمسمة منطقيا مف المراحل ،أك الخطكات التي تمثل

الكاحدة منيا نمط الكظائف ،أك الفعميات الكاجب تنفيذىا خالؿ مرحمة معينة مف حياة النظاـ ،ك ىذه

المراحل ىي ( العلً:)14102119 ،

أوالً :مرحمة كالدة الفكرة ،ك التعريف ،أك التقديـ (المرحمة األكلية) :تبدأ المرحمة األكلى المسماة بمرحمة
التقديـ ،ك التعريف ،أك المرحمة األكلية مف نقطة البداية ،ك ىي تحديد الحاجة إلى المشركع ،أؼ مف كالدة
فكرة المشركع.

ثانياً :مرحمة التصميـ ،ك التطكير :في ىذه المرحمة يتـ تحديد فريق إدارة المشركع ،حيث يبدأ بتحديد
المكارد الضركرية الالزمة لممشركع ،ك كذلؾ تحديد متطمبات األداء ،ك المككنات الفرعية الرئيسية لممشركع

 ،ك النظـ المساندة ،ك أخي ار تحديد تكمفة المشركع ،ك جدكلة فعالياتو.
ثالثاً :مرحمة التنفيذ :تعني مرحمة التنفيذ بالبدء بأداء جميع األعماؿ المتعمقة بالمشركع كفق خطة المشركع

 ،حيث تستنفذ معظـ الجيكد المكجية نحك إنشاء المشركع ،كما تعني أيضا كافة الجيكد المنفذة منذ
البداية -منذ أف يككف المشركع مجرد فكر ،ك حتى إنجازه بصكرة نيائية.

رابعاً :مرحمة اإلنجاز ،ك التسميـ :تعتبر ىذه المرحمة النيائية ،ك األخيرة لدكرة حياة المشركع ،حيث يصبح

المستخدـ المسؤكؿ عف المشركع (النظاـ)  ،ك تشغيمو ،ك كذلؾ تقييـ أدائو ،ك قدرتو عمى حل المشكالت
التي أنشأ المشركع مف أجميا.
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ك أف النمط المنتظـ لتسمسل المراحل األربعة المبينة في أعاله يسمى "بدكره تطكير النظـ" ،ك التي تمثل

بمجمكعيا الدكرة الشاممة لحياة تطكير النظـ ،ك أف المراحل األربعة تتداخل فيما بينيا ،ك تتشابؾ ،ك كذلؾ

تكمل أحدىا األخرػ في دكرة الحياة الشاممة لممشركع ،كما مبيف في الشكل ( ( )2العلً:)14202119 ،
الدورة الشاممة لحياة المشروع
الجيود و النتائج المتراكمة

مرحمة

التعريف
كالدة

تعريف
دراسة

التقديـ
الفكرة

ك

مرحمة التطكير ك التصميـ

األكلية تحديد

المشركع تصميـ

التييئة المطمكبة

مرحمة التنفيذ

المشركع التنفيذ

المشركع الفحص،

الجدكػ تحديد متطمبات المستفيد ،ك قبكؿ
المنظمة

التركيب،

مرحمة االنجاز

ك
ك

المشركع

إنجاز

االختبار تسميـ المشركع إلى المستخدـ
النتائج

النصب

اإلنجاز

االنتقاؿ

إلى

مرحمة

التقديـ

 ،ك التعريف ،ك بدأ دكرة جديدة
الشكل ( : )2.2دكرة حياة المشركع  ،المصدر( :العمي)2009،
و يذكر خيرالدين ( )37:2014أن دورة حياة المشروع تمر في ثالثة مراحل رئيسية تتضمن كل منيا
ميام مختمفة ،و ىي عمى النحو التالي:
 .1مرحمة التأسيس :ك في ىذه المرحمة يتـ تطكير فكرة المشركع ،ثـ اختيار المشركع ،ك اختيار
مدير المشركع ،ك البدء باالجتماعات األكلية لممباشرة بتنفيذ المشركع.

 .2مرحمة التنفيذ :ك في ىذه المرحمة يتـ كضع خطة المشركع المتكاممة ،ك عمل جدكلة ألنشطة
المشركع ،ك اعداد المكازنة ،ك القياـ بالرقابة عمى المشركع لمتأكد مف أنو يسير نحك تحقيق أىدافو
كما خطط لو.

 .3مرحمة اإلنياء :ك في ىذه المرحمة يتـ إىماؿ التدقيق عمى أنشطة المشركع لمتأكيد مف أف
المشركع قد تـ إكمالو حسب المكاصفات المطمكبة ،ثـ القياـ بتدريب المستخدميف عمى استخداـ

مخرجات المشركع ك مف ثـ إعداد التقارير النيائية ،ك تسميـ الكثائق المطمكبة.
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من خالل ما سبق يتبيف لنا أف دكرة حياة المشركع تتمثل بالقياـ بالكظائف اإلدارية الخمسة األساسية
(التخطيط ،التنظيـ ،التكظيف ،التكجيو ،الرقابة) إلنجاز األىداؼ المرجك تحقيقيا.
5.2.2

وظائف إدارج املشزوع

يقصد بكظائف المشركع مجمكعة األنشطة المتعمقة بطبيعة نشاط المؤسسة ،كالتي تختمف تبعا لطبيعة
النشاط الذؼ تزاكلو المؤسسة فقد تختمف الكظائف مف مشركع آلخر ،ك تتطمب إدارة المشركع ممارسة

الكظائف اإلدارية التالية ( خٌرالدٌن:)11102114،

 .1التخطيط لممشركع Project Planning

ك المقصكد ىك تحديد أىداؼ المشركع ثـ تحديد الطرؽ المناسبة لمكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ.

 .2تنظيـ المشركع Project Organizing

ك المقصكد ىنا أمريف :أكليما تنظيـ المشركع ،داخميا ك تكزيع المسؤكليات ،ك صالحيات اتخاذ

القرار ،ك طرؽ الرقابة ،ك تقييـ األداء عمى فريق العمل في المشركع ،ك ثانييما ،ك ىك كيف نقكـ

بتثبيت المشركع ضمف الييكل التنظيمي لممنظمة األـ ،ك ىل يككف تابعا ألحد الكظائف ،أـ يككف

مستقال بذاتو ،أـ ماذا؟

 .3طاقـ المشركع Project Staffing

ك المقصكد ىنا اختيار أعضاء فريق المشركع ،ك المكارد البشرية الالزمة لحمل المشركع نحك

تحقيق أىدافو.

 .4مكازنة المشركع Project Budgeting

ك المقصكد إعداد المكازنة التقديرية ،ك التي تتضمف المكارد الالزمة لتنفيذ المشركع ،ك كمف ىذه

المكاد ،ك العائدات المتكقعة ،ك التدفقات النقدية ،ك األرباح المتكقعة مف ىذا المشركع.

 .5تكجيو المشركع Project Directing

ك المقصكد ىك تكجيو فريق عمل المشركع عف طريق القيادة ،ك التحفيز ،ك االتصاؿ ليذا الفريق

لتكجيو نحك أفضل أداء كصكال ألىداؼ المشركع.

 .6الرقابة عمى المشركع Project Controlling

ك المقصكد ىنا تحديد المعايير التي ستستخدـ لتقييـ األداء ،ثـ قياس األداء الفعمي ،ك عمل

التغذية العكسية بيدؼ تصحيح األخطاء ك تحسيف األداء كصكال إلى أىداؼ المشركع ،ك تتضمف
الرقابة استخداـ كافة األدكات الرقابية التي تساىـ في تقييـ المشركع ،ك التدقيق عميو كصكال إلى

مرحمة تسميـ المشركع إلى الجية المستفيدة.
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و ذكر العمي ( )44:2009أنو يقوم دور إدارة المشروعات عمى تكامل الموارد المتاحة ،و الوظائف لغرض
تحقيق أىداف المنظمة ،و يمكن تقسيم فعاليات اإلدارة إلى خمسة وظائف و ىي:
 .1التخطيط :تشمل ىذا الكظيفة ترتيب أىداؼ المنظمة مع تحديد اإلمكانيات التي بكاسطتيا يمكف
تحقيق ىذه االىداؼ بما سنسجـ مع المكارد ،ك القكػ المتاحة لدػ المنظمة.

 .2التنظيـ :ك ىي اتخاذ الق اررات حكؿ اآللية التي يمكف بكاسطتيا تنفيذ األعماؿ.
 .3القيادة :يتطمب عمييا تكجيو ،ك تحفيز العامميف نحك تحقيق األىداؼ المحددة.

 .4السيطرة :ىي عممية تقييـ أداء العامميف كفق المعايير المقررة لتحقيق الفعالية ،ك الكفاءة بالمنظمة
؛ ك كذلؾ اتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة لعالج القصكر في تحقيق األىداؼ المحددة.

 .5التقييـ :ك يتطمب كجكد الكظيفة الخامسة ،ك ىي تقييـ الكظائف األربعة السابقة ،ك تحديد في
ضكء النتائج الحاجة إلى القياـ بإجراء التغيير.

يرى الباحث أف اليدؼ األساسي مف تنفيذ كظائف إدارة المشركع ىك استخداـ اإلمكانيات البشرية ،كالمادية
المتكفرة في المؤسسة أفضل استخداـ؛ لتحقيق األىداؼ المرجكة بأقل التكاليف ،ك أقل جيد ،ك كقت مع مراعاة
النكاحي اإلنسانية في التعامل مع العنصر البشرؼ ،كتحقيق أكبر قدر ممكف مف التعاكف في المشركع.
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6.2.2

األهذاف األساسيح نهمشزوع

إف ألؼ مشركع أىداؼ أكلية يجب تحقيقيا بناء عمى متطمبات العميل ،أك الزبكف ،كتحقيق التكازف فيما بينيا،
ك ىناؾ مف سماىا قيكد (الفضل ك عبيدؼ ،)16:2005 ،كىي ترتكز عمى الثالثة أىداؼ المحددة عمى كل

محكر مف المحاكر الثالثة كما ىي مكضحة في الشكل (:)3

األداء المطموب

التكمفة

األداء

اليدف

الميزانية المحددة

الموعد المحدد لمتسميم
الوقت
الشكل ( :)3.2مقاصد المشركع -االداء ,كالكقت ,كالتكمفة

انمصذس :ترجمة الباحث عف المصدر ()Meredith, 4:2009
كالبعض استبدؿ األداء بالنطاؽ ( )Scopeمثل ،(Mantel, 2001:7) :ك سيكضح الباحث مفيكـ كل ىدؼ

مف أىداؼ المشركع اعتمادا عمى دراسة ) ،(Heravi, 2014:276ك دراسة ) ،(Fewings, 2005:27المذاف
استبدال األداء بالجكدة عمى النحك التالي:
 الكقت )(Time

جميع المشاريع مقيدة بفترة زمنية محددة إلنجاز المشركع ،كاالنتياء مف إكماؿ المشركع في الكقت

المحدد ىك تحدؼ كبير إلدارة المشاريع ،كمعيار رئيسي لنجاح المشركع مف قبل المالؾ كالمقاكؿ

،كاالستشارؼ ).(Bowen et al., 2002:48
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 الكمفة )(Cost

المكارد المالية تعتبر عامال أساسيا في استم اررية عمميات تنفيذ المشركع (الفضل ،ك عبيدؼ،

 ،)16:2005أنو كمما قمت تكاليف المشركع كمما زادت أرباح ( ،)Bowen et al., 2002:48ك مف

ىنا كثير مف المالكيف يقكـ بتقييـ ،كاختيار العركض اعتمادا عمى السعر المقدـ مف المقاكؿ.
 الجكدة )(Quality

تتمثل الجكدة بالمعايير المعتمدة لقبكؿ المنتج النيائي ،أك المشركع ،ك مراحل تنفيذه ،ك مطابقة

المكاصفات المطمكبة ( الفضل و العبٌدي. )17:2115 ،

مما سبق يتبيف لنا أف اليدؼ األساسي لممشركع ىك تحقيق مجمكعة مف اإلنجازات المحددة تصل إلى معايير
الجكدة ،كالمتطمبات  ،مع األخذ بعيف االعتبار الفترة الزمنية المحددة إلنجاز المشركع ،ك تكاليف المكارد
المادية التي تنفق إلنجاز المشركع.

العوامل التي تؤثر في تنفيذ المشروع
تتأثر بيئة المشركع بعدد مف العكامل كما يراىا الفضل ،ك العبيدؼ ( ، )101:2005كىي عمى النحك

التالي:

 العوامل الخارجية :ىي العكامل التي تؤثر في بيئة ،كمحيط تنفيذ المشركع كتؤثر عمى مراحل تنفيذه،
كتتككف مف:

أ -العوامل السياسية مثل الحركب ،ك االنقالبات ،ك الصراعات ،كالكضع السياسي.

ب -العوامل االقتصادية مثل الرككد ،كاالزدىار االقتصادؼ ،كالتضخـ.

ت -العوامل االجتماعية مثل التقاليد ،كالعادات ،كالرغبات اتجاه المشاريع المقرر إقامتيا.
ث -العوامل الجغ ارفية مثل ظركؼ المناخ أك الطقس.

 العكامل الداخمية :كىي المؤثرات التي تنبع مف داخل المنظمة التي تقكـ بتنفيذ المشركع ،أك مف داخل
المشركع نفسو  ،كتتككف مف:

أ -العوامل التنظيمية مثل المركزية ،كالالمركزية في تفكيض الصالحيات ،كالمسؤكليات،
كالسمطة ،الثقافة التنظيمية ،كالسمكؾ التنظيمي ،القيادة ،إدارة المعرفة ،التكسع ،كاالنكماش

التنظيمي.

ب -العوامل البشرية مثل :ميارة العامميف ،االختصاصات المينية ،كالكظيفية.

ت -العوامل التكنولوجية كمثاؿ ذلؾ :التقنيات الحديثة المستخدمة ،كالتي ىي بحكزة المؤسسة التي
سكؼ تقكـ بإنجاز المشركع.

ث -العوامل المالية كمثاؿ ذلؾ :المكارد المالية المستخدمة لتمكيل إنجاز المشركع.
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كما ذكر العباسي و برىان (  )314:2013أىم العوامل المؤثرة عمى نجاح المشروع:
 .1كضكح أىداؼ المشركع.
 .2دعـ اإلدارة العميا.

 .3جدكلة ،ك تخطيط المشركع.
 .4استشارة العمالء.

 .5الطاقـ العامل في المشركع.
 .6كضكح الجكانب الفنية.

 .7السيطرة ،ك التغذية الخمفية.
 .8االتصاالت.

 .9القدرة ،ك المعرفة عمى حل المشاكل.
يتفق الباحث مع ما ذكره الفضل ،ك العبيدؼ ( ، )2005حيث أف المشركع يتأثر بعدة عكامل عمى
استم ارريتو ،ك نجاحو خصكصا مف البيئة الخارجية المحيطة بو ،كما ال نقمل مف أىمية العكامل المؤثرة
عمى نجاح المشركع التي ذكرىا العباسي ،ك برىاف ( ، )2013ك يعتمد نجاح المشركع عمى العديد مف

الخصائص ذات العالقة بمستكػ خبرة مدير المشركع ،ككذلؾ استقرار فريق المشركع ،ك مستكػ جيكد
التخطيط ،ك الرقابة ،ك السيطرة ،ك التحكـ.

7.2.2

أنىاع املشاريغ

يرػ المتخصصكف في العمكـ اإلدارية تقسيمات مختمفة لممشاريع في الكاقع العممي ،كذلؾ اعتمادا عمى طبيعة
القطاع ،أك اليدؼ الذؼ يؤسس مف أجل المشركع ،كمف ىذه التقسيمات التالية( الفضل و العبٌدي:)41:2115 ،
أ -مشاسٌغ اقخصادٌت ( )Economic Projectsك مثاؿ ذلؾ برنامج مكاجية الكساد ،كالبطالة ،كب ارمج
مكاجية التضخـ.

ب -مشاسٌغ اجخماػٍت ( )Social Projectsك مثاؿ ذلؾ حمالت التكافل االجتماعي ،كحمالت مكافحة
الجريمة.

ت -مشاسٌغ ػهمٍت ( )Scientific Projectsك مثاؿ ذلؾ معالجة مشكمة عممية ،أك تصميـ نظاـ
معمكماتي.

ث -مشاسٌغ خذمٍت ( )Service Projectsكمثاؿ ذلؾ تسكيق ممتج جديد.
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ج -مشاسٌغ صىاػٍت ( )Industry Projectsكمثاؿ ذلؾ مصانع ،كمعامل ،أك بناء سفف ،ك طائرات ،أك
خطكط انتاج.

ح -مشاسٌغ إوشائٍت ( )Construction Projectsكمثاؿ ذلؾ بناء العمارات السكنية ،أك الطرؽ ،
كالجسكر ،كالسدكد ،أك المالعب ،كالمستشفيات ،كالجامعات ،أك المرافق.

ك أحيانا يتـ تقسيـ المشاريع بطريقة أخرػ إلى نكعاف (بوسنٌنة:)3402111 ،

أ .مشاريع استراتيجية :ليس ليا عائد اقتصادؼ مباشر ،ك ىي مثل مشاريع البنية التحتية كالطرؽ ،ك
المطارات ،ك المدارس.

ب .مشاريع اقتصادية :ليا عائد اقتصادؼ مباشر ،ك مف أمثمتيا المشاريع الصناعية ،ك اإلنتاجية ،ك
الفنادؽ ،ك المنتزىات ،ك األسكاؽ.
8.2.2

املشاريغ اإلنشائيح

المشركع االنشائي كما عرفو ) (Gould and Joyce, 2009:26عبارة عف فكرة تعرؼ مف قبل المالؾ ثـ
يتـ تطكيرىا مف قبل المصمميف ،ثـ يتـ إنتاجيا مف قبل المقاكؿ ،حيث يقكـ المقاكؿ بإرجاعيا بعد تنفيذىا

بالشكل المطمكب إلى المالؾ.

كما تعتبر المشاريع اإلنشائية مف أكثر المشاريع شيكعا في الكاقع العممي ،كيرد تحت ىذا العنكاف بناء العمارات

السكنية كاألبنية الممحقة بيا ،ك بناء الطرؽ ،كالجسكر ،كالسدكد الخاصة بالزراعة ،كالطاقة الكيربائية ،ك بناء

المالعب ،كالمشافي ،كالجامعات ،كالمدارس ،ك بناء القكاعد ،ك المرتكزات األساسية لكافة المشاريع األخرػ
سكاء كانت صناعية ،أـ خدمية ،أك عممية ،كيطمق عمييا البعض البنية التحتية لممشركع ( الفضل و العبٌدي،

.)41:2115

أيضا ال يقتصر مشركع التشييد كما يتصكر كثير مف الناس عمى مشركعات المباني السكنية ،ك لكف تطمق
كممة مشركع التشييد عمى جميع المنشآت ،ك المشركعات التي تقاـ عمى سطح الكرة األرضية ،بل ك قد تمتد

إلى باطف األرض ،ك في أعماؽ البحار ،ك المحيطات ،ك حديثا إلى الفضاء الخارجي (نصٌر.)1502111 ،

مما سبق يعرف الباحث المشركع اإلنشائي عمى أنو يبدأ بفكرة تصكر معمارؼ لمنشأة ما لتفي بغرض ما ،ك
يتـ إعداد الخرائط المعمارية لتتالءـ لالستعماؿ ،ك الغرض ،ثـ إعداد الخرائط اإلنشائية لمتنفيذ ،ثـ يرصد ليا

ميزانية ،ك تنفذ عمى مراحل في مدة زمنية معينة.
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9.2.2

أطزاف املشزوع اإلنشائي:

تحتاج معظـ المشركعات اليندسية اإلنشائية إلى ثالثة أطراؼ كما ىي مكضحة في الشكل ( )4لتنفيذ أؼ

المشركع اإلنشائي ،كىي األطراؼ التالية(أحمد: )801991 ،

 المالك ،أو صاحب العمل سكاء كاف قطاع عاـ ،أك خاص لديو الرغبة في تكظيف أمكالو.

 االستشاريون يحتاج المشركع إلى مجمكعات متنكعة مف االستشارييف في المجاالت التالية:
أ -دراسات الجدكػ.

ب -إعداد كثائق المناقصة لممشركع.

ت -إعداد التصميمات األكلية ك النيائية لممشركع.
ث -اإلشراؼ عمى تنفيذ المشركع.

 المقاول العام كىي الجية التي تقكـ بتنفيذ المشركع ،فغالبا ما تستعيف بمجمكعة مف االستشارييف ،ك
المقاكليف المتخصصيف (مقاكلي الباطف)  ،ك المكرديف إلمكانية تنفيذ المشركع.

الشكل ( :)4.2أطراؼ المشركع اإلنشائي :المالؾ ,االستشاريكف ,المقاكؿ العاـ

انمصذس (:أحمد)9:1990 ،
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10.2.2

أنىاع املشاريغ اإلنشائيح:

لقد قامت اجتيادات كثيرة لتقسيـ مشركعات التشييد إلى عدة أنكاع ،كل منيا تجمعيا صفة معينة ،فعمى سبيل

المثاؿ ال الحصر يمكف تقسيـ المشركعات مف حيث أنكاعيا إلى األقساـ التالية(نصٌر:)1602111 ،

 .1مشروعات مباني سكنية :ك تشمل المباني مف دكر كاحد ،ك المباني متعددة األدكار بأنكاعيا ك التي
تستخدـ في أغراض السكف.

 .2مشروعات مباني غير سكنية :ك تشمل المباني اإلدارية ،ك المباني التعميمية ،ك المباني التجارية ،ك
المباني الخدمية ،ك ما شابييا.

 .3مشروعات صناعية :ك تشمل المصانع بأنكاعيا ،ك محطات تنقية البتركؿ ،ك محطات القكػ بأنكاعيا
 ،ك ما شابييا.

 .4مشروعات التشييد الثقيل :ك تشمل مشركعات الطرؽ ،ك المطارات ،ك الترع ،ك المصارؼ ،ك
الكبارؼ ،ك محطات القكػ ،ك محطات التحمية ،ك مشركعات المياه ،ك الصرؼ ،ك السدكد ،ك غيرىا
مف المشركعات القكمية.

11.2.2

مزاحم ذنفيذ املشزوع اإلنشائي:

يمر المشركع اإلنشائي بثالث مراحل رئيسية لكي يتـ تنفيذه ،ك يشترؾ فييا المالؾ ،ك االستشاريكف ،ك المقاكؿ
العاـ ،ك الشكل رقـ( )5يكضح مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي ،ك ىذه المراحل الثالثة ىي(أحمد:)1101991 ،

المرحمة األولى :دراسة جدوى المشروع
عندما يفكر المالؾ ،أك صاحب العمل في تكظيف أمكالو ،فإنو يختار إحدػ المشركعات التي يعتقد بصكرة

مبدئية أنيا مفيدة ،ك تبدأ أكؿ خطكات المشركع بالبدء في دراسة جدكػ المشركع بكاسطة جية استشارية

متخصصة في ىذا النكع مف الدراسات.
المرحمة الثانية :إعداد وثائق المشروع ] تصاميـ ،ك مكاصفات ،ك صيغ التعاقد ،ك شركطو[
في ىذه المرحمة يقكـ مالؾ المشركع بتكميف جية استشارية قد تككف نفس الجية التي سبق ليا إعداد دراسات

جدكػ المشركع ،أك جية استشارية جديدة ،أك إدارة المشركعات لديو بإعداد كثائق المشركع حتى يمكف طرح

المشركع في مناقصة عامة .
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المرحمة الثالثة :مرحمة تنفيذ المشروع
المقصكد بيذه المرحمة ىك تحكيل ما تـ تصميمو في مرحمة التصميـ مف رسكمات معمارية ،أك إنشائية ،أك
تفصيمية إلى كاقع ،في إطار المكاصفات ،ك االشتراطات التي تـ االتفاؽ عمييا في العقد ،ك ذلؾ باستخداـ

المكاد الالزمة مف مكاد ،ك عمالة ،ك معدات ،ك أمكاؿ ،ك تبدأ ىذه المرحمة بمجرد اختيار المقاكؿ الرئيس  ،ك
تكقيع العقد بينو ،ك بيف المالؾ ،أك مف ينكب عنو ،ك مف ثـ تسميـ أرض المشركع لممقاكؿ(نصير.)26:2010 ،

الشكل ( :)5.4مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي
المصدر (:أحمد)13::991 ،
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مهخص املثحث انثاني:
تناكؿ مبحث إدارة المشاريع مفيكـ المشركع؛ حيث تكصمنا إلى تعريف المشركع بأنو مجمكعة مف
العمميات مقيدة بزمف لو تاريخ بداية ،ك نياية تستخدـ فيو مكارد مادية ،ك بشرية لمحصكؿ عمى منافع محددة ،
ك كضحنا مفيكـ إدارة المشاريع بعد عرض عدة تعاريف مف كجية نظر الباحثيف أف إدارة المشركع أنو
مجمكعة مف األنشطة المترابطة في تسمسل الستكماؿ متطمبات تنفيذ خطة عمل ضمف معايير الزمف ،ك
التكمفة ،ك الجكدة لتحقيق أىداؼ محددة  ،كما تطرؽ الباحث في الحديث عف الخصائص التي تميز
المشركعات؛ حيث يتبيف لنا أف المشاريع ميما تنكعت ،ك اختمفت طبيعتيا تشترؾ في مجمكعة مف الخصائص
التي تميزىا عف غيرىا ،ثـ تناكلنا بالحديث عف مراحل دكرة حياة المشركع التي تتمثل بالقياـ بالكظائف اإلدارية
الخمسة األساسية (التخطيط ،التنظيـ ،التكظيف ،التكجيو ،الرقابة) إلنجاز االىداؼ المرجك تحقيقيا ،ك كضح
كظائف إدارة المشركع ،ك نرػ أف اليدؼ األساسي مف تنفيذ كظائف إدارة المشركع ىك استخداـ اإلمكانيات
البشرية ،كالمادية المتكفرة في المؤسسة أفضل استخداـ ،لتحقيق األىداؼ المرجكة بأقل التكاليف ،ك أقل جيد،
ك كقت مع مراعاة النكاحي اإلنسانية في التعامل مع العنصر البشرؼ ،كتحقيق أكبر قدر ممكف مف التعاكف في
المشركع .ثـ تطرقنا إلى األىداؼ األساسية لممشركع ،ك نرػ أىـ األىداؼ ىك تحقيق مجمكعة مف اإلنجازات
المحددة تصل إلى معايير الجكدة ،كالمتطمبات  ،مع األخذ بعيف االعتبار الفترة الزمنية المحددة إلنجاز
المشركع ،ك تكاليف المكارد المادية التي تنفق إلنجاز المشركع .ثـ تحدثنا عف العكامل التي تؤثر في تنفيذ
المشركع؛ حيث أف المشركع يتأثر بعدة عكامل عمى استم ارريتو ،ك نجاحو خصكصا مف البيئة الخارجية
المحيطة بو ،ثـ ذكرنا أنكاع المشاريع حيث تعمد تقسيمات المشاريع عمى طبيعة القطاع أك اليدؼ الذؼ يؤسس
مف أجل المشركع ،كيتعرض في نياية المبحث إلى المشاريع اإلنشائية مفيكميا ،ك األطراؼ المشاركة في
المشركع اإلنشائي ،ك أنكاعيا ،ك مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي.
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املثحث انثانث إدارج اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح
متهيذ
 1.3.2ذؼزيف اجلىدج
 2.3.2مفهىو اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح
 3.3.2ذؼزيف إدارج اجلىدج انشامهح
 4.3.2مزاحم ذطىر أسانية انزلاتح ػهى اجلىدج
 5.3.2أهذاف إدارج اجلىدج
 6.3.2أهميح إدارج اجلىدج
 7.3.2املثادئ األساسيح إلدارج اجلىدج انشامهح ()TQM
 8.3.2نظاو إدارج اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح
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متهيذ:
إف الجكدة ليست كليدة عصر الصناعة ،كالثكرة الصناعية بل إف جذكرىا تمتد إلى القرف الثامف عشر قبل

الميالد ،كذلؾ ما عرؼ عف (الفراعنة) مف دقة ،كاتقاف العمل في بناء معابدىـ ،كما ترككا مف شكاىد باقية حتى
عصرنا ىذا ،كعمى الرغـ مف أف الجكدة مكغمة في القدـ كما سمف ،إال أنو حتى عصرنا ىذا ال يكجد إتقاف

كمي حكؿ مفيكـ مكحد لمجكدة ،إذ تتعد المفاىيـ بحسب القطاع الذؼ تنتمي إليو ،ككي نتمكف مف فيـ معنى
الجكدة الشاممة البد أف نتعرؼ إلى ماىية الجكدة ،كنحمل مفاىيميا المتعددة لنصل إلى تعريف كاضح لمجكدة

(عاٌش)2102118 ،

ك في ضكء تجدد نشاط المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة في ظل النطالقة عجمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد
العدكاف اإلسرائيمي المتكرر ،نحف في أمس الحاجة إلى زيادة االىتماـ بالجكدة في المشاريع اإلنشائية بكصفيا
مكقفا حضاريا ،ك ضركرة اقتصادية في الكقت نفسو ،ك ذلؾ في إطار نظرة شمكلية تأخذ باالعتبار العكامل
المحمية ،ك معطيات التطكر العالمي ،ك المستجدات االقتصادية التي تسكد عالـ اليكـ.
ك في ىذا المبحث يتطرؽ الباحث بالحديث عف إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية مكضحا التعاريف المختمفة
لمجكدة ،ك مفيكـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية ،كما تناكؿ الباحث مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ك مراحل تطكر
أساليب الرقابة عمى الجكدة ،ثـ تحدث عف أىداؼ ك أىمية إدارة الجكدة ثـ تطرؽ إلي أىـ المبادغ األساسية
إلدارة الجكدة الشاممة ( ، )TQMكيتعرض في نياية المبحث إلى نظاـ إدارة الجكدة في المشاريع.
1.3.2

ذؼزيف اجلىدج:

الجكدة لغة :أصميا مف الجكد ،كالجيد نقيض الردؼء (ابف منظكر ،1908 ،ص )72أما الجكدة اصطالحا
فيي كممة مشتقة مف الكممة اليكنانية  Qualitiesكيقصد بيا طبيعة الشيء كدرجة صالحو (قدار)77:1997 ،

كلقد أخذ مصطمح الجكدة معاف عديدة منيا :التعريف الذؼ تبنتو الجمعية األمريكية لضبط الجكدة ،ككذلؾ
يشاركيا الرأؼ نفسو معيد المقاييس القكمي األمريكي الذؼ عرؼ الجكدة بأنيا "مجمكعة الخصائص ،كالصفات
الخاصة بالمنتكج ،أك الخدمة التي تؤثر عمى إرضاء الزبكف المحددة ،كالكاضحة ،كالضمنية" كتشير الحاجات
الضمنية إلى رضا الزبكف" (السامرائً.)3102117،
كعرفيا (" )Heizerبأنيا القدرة لممنتج ،أك الخدمة التي تقابل احتياجات المستيمؾ" ( Heizer& Render,
 ،)1996:74كعرؼ جكراف الجكدة بأنيا "مكاءمة المنتج لالستعماؿ ،كدقتو لمتطمبات العميل ،كذلؾ لما لمجكدة
مف أىمية في التصميـ كاالنتفاع ،كالميسكرية التي تييئ المستمزمات الضركرة لمعمل ،كبما يحقق األماف
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لمعامميف عند مزاكلتيـ ألعماليـ بشكل دقيق ،إضافة إلى أف لمزبكف دكر في كضع المكاصفات الخاصة بجكدة
المنتج ،كدرجة مالئمتو لالستعماؿ الذؼ كضع مف أجمو ،كما يطمح أف يككف عميو المنتج" (.)Ross, 1995:5
تمتاز جميع مفاىيـ الجكدة باختالؼ كجيات النظر فييا عمى الرغـ مف مكاضيعيا ،كخاصة المدخل الذؼ
يعتمد عمى التصنيع ،كالمدخل الذؼ يعتمد عمى المنتج ،ككذلؾ المستخدـ ،حيث تستخدـ ىذه المداخل في
قياس جكدة التنافس ،كالجدكؿ التالي يمخص مفاىيـ الجكدة كفقا لبعض ركادىا األكائل:
جدكؿ رقـ ( :)1.2مفاىيـ الجكدة كفقا لبعض ركادىا األكائل

رواد الجودة

تعرٌف الجودة

موجهة نحو

خىراى Juran

المالئمة لالستخدام

المستهلن

دٌوٌح Deming

المالئمة للغرض

المستهلن

خبرفٍي Garvin

حسب خصوصٌة المستخدم

المستهلن و المورد

كزوسجً Crosby

المطابمة للمواصفات

المورد

اشٍكبوا Ishikawa

حسب خصوصٌة المستخدم

المورد

فٍغٌجبوم Figenbaum

رضا المستهلن عند ألل كلفة

المورد

تبخىكً Taguchi

حسب خصوصٌة المستخدم

المورد

المصدر :عمكاف ،قاسـ "،إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزو"  ، 2000:9001الطبعة األكلى ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف2005،
مما سبق يستنتج الباحث أف الجكدة ىي :مطابقة المنتج لممكاصفات التي تمبي احتياجات ،ك رغبات الزبائف،
ك تكقعاتيـ ،ك الذؼ يحكـ عمييا ىك إرضاء العميل عمى المنتج ىل يمبي حاجاتو أـ ال ؟
2.3.2

مفهىو اجلىدج يف لطاع انرشييذ

ذكرنا سابقا أف الجكدة تعددت تعاريفيا ،ك تطكرت سكاء منيا ما أقرتو جيات رسمية ،أـ ما كاف يعبر عف
خبرات ،ك آراء ،ك افتراضيات لباحثيف مستقميف ،إال أنيا تشترؾ في معناىا العاـ الذؼ أصبح جكى ار لصياغة
مفيكـ الجكدة فيما يعرؼ اآلف بأنظمة الجكدة؛ ففي المممكة المتحدة كانت ىيئة التقييس البريطانية قد عرفت
الجكدة بشكل عاـ عمى أنيا "مجمكعة المعالـ ،ك الخصائص لمنتج ،أك خدمة مف شأنيا أف تمبي متطمبات
محددة " .بينما كانت مؤسسة البحكث البريطانية قد عرفت الجكدة في مجاؿ التشييد منذ عاـ 1978ـ بشكل
أكثر تفصيال عمى أنيا "مجمكع صفات البناية التي تمبي المتطمبات بما في ذلؾ الطريقة التي تترابط ،ك تتكازف
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 ،ك تتكامل بيا ىذه الصفات بأنكاعيا الشكمية ،ك الكظيفية ،ك الجمالية سكاء لمبناية ذاتيا ،أك مع محيطيا
المجاكر" (خالد.)502115 ،

كالجكدة في قطاع التشييد تتعمق بعدة عكامل ،كتكقعات تحيط بعممية التشييد أىميا اإلتقاف ،كالمتانة ،ك
الكثكقية ،كلكي يتـ تحقيق الجكدة في صناعة التشييد يجب النظر إلى مشركع التشييد بكصفو مجمكعة مف
األنشطة التي تبدأ بحاجة المستخدـ ،كتنتيي بشعكره بالرضا ،كالقناعة (صالح و آخرون. )1202116 ،
يرى الباحث أف مفيكـ الجكدة في قطاع التشييد ىك أف ينجز المشركع اإلنشائي حسب المكاصفات ،ك المقاييس
التي تمبي حاجة المستخدـ ،ك تناؿ رضاه ،ك تقميل تكاليف الصيانة لممشركع اإلنشائي.
3.3.2

ذؼزيف إدارج اجلىدج انشامهح:

حظي مصطمح إدارة الجكدة الشاممة بتعاريف كثيرة ،كمتنكعة تساكؼ في عددىا عدد الذيف كتبكا فييا ،حيث
عرفيا معيد الجكدة الفيدرالي األمريكي" :بأنيا نظاـ إدارؼ إستراتيجي متكامل يساعد عمى تحقيق حالة مف
الرضا لدػ العميل ،كيتضمف ىذا النظاـ المديريف ،كأصحاب األعماؿ ،كيستخدـ طرقا كمية ألحداث تطكير
مستمر في عمميات المنظمة".
أما تعريف جابمكنسكي ،فإف إدارة الجكدة الشاممة عنده ىي" :عبارة عف شكل تعاكني إلنجاز األعماؿ يعتمد
عمى القدرات ،كالمكاىب الخاصة بكل مف اإلدارة ،كالعامميف لتحسيف الجكدة اإلنتاجية بشكل مستمر عف طريق
فرؽ العمل" (الهاللً.)601998 ،

كما كصفت بأنيا "أسمكب إدارؼ متكامل ،أك ثقافة تنظيمية ،أك مدخل إدارؼ معاصر أك مدخل فمسفي حديث،
كىناؾ مف أسبغ عمييا معظـ ىذه األكصاؼ فيي "فمسمفة إدارية ،كمدخال استراتيجيا ،ككسيمة إلدارة التغير
تيدؼ إلى نقل المتطمبات المعاصرة إلى أنماط مف التفكير ،كالعمل يتالءـ ،كالبيئة المحيطة ،كالمتطمبات
المعاصرة ،كالمستقبمية" (داغر.)2102111 ،
أكىي كظائف ،كأنشطة اإلدارة التي مف أىميا سياسة الجكدة ،ككضكح األىداؼ ،كالمسؤكليات ،كتطبيقيا
بكسائل عممية مثل :تخطيط الجكدة ،كراقبتيا ،كتككيدىا ،كتحسينيا باستمرار ضمف مكاصفات نظاـ الجكدة،
كيرػ

 Slackبأنيا "نظاـ فاعل لتكامل ،كتطكير الجكدة ،كادامتيا ،كجيكد مكرسة نحك تحسيف الجكدة

لممجمكعة المختمفة في منظمة ما؛ كذلؾ ألجل تمكيف المنتج ،كالخدمة :ألف يككف في أفضل المستكيات
االقتصادية التي تسمح بالكصكؿ إلى الرضا التاـ لممستفيد ،أك المستيمؾ".)Slack, 1998( .

51

كتعرؼ أيضا بأنيا " ثقافة يتأصل فييا االلتزاـ الشامل بالجكدة ،كتعبر عف مكاقف األفراد ،كالعامميف عف طريق
مشاركتيـ في عمميات التحسيف المستمر لمسمع ،كالخدمات باالستخداـ المبدع لألساليب العممية" (السامرائً،

.)34:2007
ك تعرؼ  TQMإلى أنيا "الفمسفة اإلدارية ،ك ممارسات المنظمة العممية التي تسعى؛ ألف تضع كل مف
مكاردىا البشرية؛ ك كذلؾ المكاد الخاـ؛ ألف تككف أكثر فاعمية ،ك كفاءة لتحقيق أىداؼ المنشأة" (حمود،
.)2602115

كتعرؼ بأنيا" :فمسفة المؤسسة لكل فرد فييا ،كما تعمل عمى تحقيق رضا دائـ لمعميل مف خالؿ دمج األدكات
 ،كالتقنيات ،كالتدريب ،كيشمل ذلؾ تحسنا مستم ار في العمميات داخل المؤسسة مما يؤدؼ إلى منتجات،
كخدمات عالية الجكدة" (الهاللً.)14601998 ،
كتعرؼ بأنيا "نظاـ شامل لكل فرد ،كنشاط في المؤسسة ،كلو دكر في خمق ،كادامة الجكدة لممنتج ،أك الخدمة،
كاف الجكدة تكضع ليا الخطط الالزمة لتحقيق متطمبات ،كاحتياجات المستفيديف مف خالؿ تفاعل مجمكعة ،
األنشطة ،كالعمميات ،كالتركيز في تنفيذىا عمى كفق تمؾ المتطمبات ،كمف خالؿ مشاركة المستفيديف في تحديد
الجكدة ،كلإلدارة العميا دكر كبير في التركيز عمى التحسيف ،كالتطكير ،كالمحافظة عمى النظاـ"
(السامرائً.)3302117،
أما مركز التجارة الدكلي فقد عرؼ إدارة الجكدة الشاممة مف خالؿ التركيز عمى أربعة نقاط ىي:
 -1التركيز عمى السمعة المنتجة.
 -2التركيز عمى التصنيع ،بحيث يككف المنتج مطابقا في خصائصو لممكاصفات المطمكبة.
 -3التركيز عمى الزبكف ،أك المستفيد.
 -4التأكيد عمى القيمة المضافة كفقا لسعر السمعة ،كالمتطمبات التي يرغب فييا المستفيد ،أك المستيمؾ
(.)Margen&Margtorgd, 1997:9

كعرفيا الييتي ،كالطكيل( )335:1999بأنيا "ثقافة المنافسة ،كالفكرة األساسية ليا تتمثل بإشاعة الكعي
النكعي داخل المنظمة ،كتحمل المسؤكلية في مجاؿ الجكدة مف الجميع ،كأنيا تعزز مف القدرة التنافسية
لممنظمة".

كتعرؼ أيضا بأنيا " نظاـ يتـ مف خالؿ تفاعالت المدخالت ،كىي األفراد ،كاألساليب ،كالسياسات ،كاألجيزة
لتحقيق مستكػ عاؿ مف الجكدة ،إذ يقكـ العاممكف باالشتراؾ بصكرة فاعمة في العممية التعميمية ،كالتركيز عمى
التحسيف المستمر لجكدة المخرجات إلرضاء المستفيديف" (أبونٌعة ومسعد.)14:2111 ،
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مما سبق يرى الباحث أف إدارة الجكدة الشاممة ىي عبارة عف مجمكعة مف المبادغ ،ك المرتكزات التي مف
خالليا تعمل المؤسسة عمى رفع مستكػ األداء لمحصكؿ عمى منتج يمبي حاجات الزبائف ،ك إرضاء المستفيديف
 ،ك لتعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة.
4.3.2

مزاحم ذطىر أسانية انزلاتح ػهى اجلىدج

إف المتتبع لمراحل تطكر ىذا المفيكـ يرػ أنو قد مر بسبعة مراحل رئيسة ىي(مجٌد وزٌادات:)43:2117 ،
 -1مرحمة ما قبل الثورة الصناعية :ضبط العامل المنفذ لمجودة.
تتمخص بأف عامال ،أك مجمكعة مف العماؿ مسؤكليف عف تصنيع المنتج بالكامل بكحدات تصنيعية
مصغرة كفي ىذه المرحمة كاف اإلحساس باإلنجاز ،كالفخر مكجكدا لدػ العامميف األمر يخمق حاف از لمعمل
لدييـ.
 -2مرحمة ما بعد الثورة الصناعية :ضبط رئيس العمال لمجودة.
مف بداية القرف العشركف حتى أكاخر العقد الثاني منو نتيجة لتكسع المصانع ،كالتخصص في العمل
،كظيكر الصناعات الحديثة ،كتكسعيا ،فقد أدػ إلى أف يتكزع العمل عمى أكثر مف عامل ،كتطمب ذلؾ
إلى أف يكمف رئيس العماؿ بمسؤكلية الجكدة في اإلنتاج.
 -3مرحمة اإلدارة العممية :مرحمة ضبط الجودة ،والتفتيش.
ظيرت مطمع القرف العشريف بريادة (فريدريؾ كنسمك تايمكر)إذ اىتـ فييا بالكقت ،كالحركة ،كسبل تخفيض
اإلنتاج مف خالؿ الحد مف اليدر ،كالضياع ،كقد دفعت الحرب العالمية األكلى ( )1914باطالعيا عمى
الصناعة ،فتعددت أنظمتيا ،كتنكعت أساليب اإلنتاج ،كأصبح رئيس العماؿ مسؤكال عف أعداد كبيرة مف
العماؿ ،فأدػ ذلؾ إلى ظيكر المفتش ،كتطمب ذلؾ تكميف مفتشيف في كرش اإلنتاج متخصصيف إلنجاز
ميمة التفيش ،كقد كضعت مكاصفات قاسية في التصنيع ،كمكرست عمميات تفتيش صارمة سميت بالرقابة
البكليسية.
 -4مرحمة ضبط الجودة إحصائياً:
إف زيادة اإلنتاج بشكل كبير زاد مف تعقيد التفتيش الكمي بنسبة  %100مما أدػ إلى ضركرة اتباع أسمكب
فحص العينات مع االعتماد عمى لكحات الضبط ،كيعد العالـ (كالتر شيكرات) مف مؤسسي ،كمطكرؼ
نظرية الجكدة اإل حصائية ،إف نمطية المنتج كفق قياسات مكحدة مكنت مف استخداـ األساليب كاألدكات
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اإل حصائية في مجاؿ الرقابة ،كأبرز مف استخدـ الرقابة االحصائية عمى الجكدة العالـ ( Edward
.)Deming
 -5مرحمة ضمان الجودة:
نتيجة لما حققو اليابانيكف مف إيجابيات مممكسة بتطبيقيـ فكرة حمقات الجكدة ،كالتي حققكا مف خالليا
اإلنتاج الخالي مف العيكب ،كىذا يتطمب رقابة شاممة عمى العمميات كافة ،كجيكد مشتركة مف اإلدارة
المعنية كافة بتنفيذ مراحل العمل ،كقد تـ اعتماد ثالثة أنكاع مف الرقابة( :الكقائية ،المرحمية ،البعدية).
كقد أصبح ضماف الجكدة إحدػ االستراتيجيات األساسية التي تقكـ عمييا إدارة الجكدة الشاممة ،فاإلنتاج
مف دكف أخطاء يعني إنتاج عالي الجكدة كىك الجسر الذؼ تعبر المؤسسة مف خاللو إلى تحقيق الرضا
لدػ المستفيديف.
 -6مرحمة إدارة الجودة االستراتيجية:
دخمت التجارة العالمية في حالة منافسة شديدة بيف الشركات لكسب حصص أكبر مف السكؽ ،السيما
الشركات اليابانية ،كقد اعتمدت شركة ( )IBMإدارة الجكدة االستراتيجية لمكاجية التقدـ ،كالزحف الياباني
كنفذت المعايير اآلتية:
 إرضاء المستفيديف ،كتمبية ما يريده. الجكدة مسؤكلية الجميع مف قمة اليرـ التنظيمي حتى قاعدتو. المطمكب تحقيق الجكدة في كل شيء (األنظمة ،الثقافة التنظيمية ،الييكل التنظيمي ،أساليب ،كاجراءاتالعمل).
إف إدارة الجكدة الشاممة تركز عمى الجكدة ،كارضاء المستيمؾ ىي األساس الذؼ تقكـ عميو استراتيجيات
المؤسسات العالمية في الكقت الحاضر.
 -7مرحمة إدارة الجودة الشاممة:
إف زيادة شدة المنافسة العالمية ،كاكتساح الصناعة اليابانية لألسكاؽ العالمية ،دفع بالمؤسسات األمريكية
إلى تطكير ،كتكسيع إدارة الجكدة االستراتيجية بإضافة جكانب أكثر شمكال كعمقا ،كاستخدمت أساليب
متطكرة لتأكيد الجكدة ليصبح أسمكبا رقابيا استراتيجيا عمى الجكدة ،يتضح مف ىذا اإلجراء أف إدارة الجكدة
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الشاممة أكثر عمقا ،كشمكال مف إدارة الجكدة االستراتيجية ،كيمكف في نياية األمر القكؿ بأف إدارة الجكدة
الشاممة قد خطت خطكات بعيدة عف اإلدارة التقميدية.
5.3.2

أهذاف إدارج اجلىدج:

إف اليدؼ األساسي مف تطبيق برنامج إدارة الجكدة الشاممة في الشركات ،ىك تطكير الجكدة لممنتجات
،كالخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف ،كاإلقالؿ مف الكقت ،كالجيد الضائع ،لتحسيف الخدمة المقدمة
لمعمالء ،ككسب رضاىـ ،كىذا اليدؼ الرئيس لمجكدة يشمل ثالث فكائد رئيسة ميمة كىي(عايش:)26:2008،
 -1خفض التكاليف :إف الجكدة تتطمب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة مف أكؿ مرة كىذا يعني:
تقميل األشياء التالفة أك إعادة إنجازىا ،كبالتالي تقميل التكاليف.
 -2تقميل الوقت الالزم إلنجاز الميمات لمعميل :فاإلجراءات التي كضعت مف قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات
لمعميل قد ركزت عمى تحقيق األىداؼ ،كمراقبتيا ،كبالتالي جاءت تمؾ اإلجراءات طكيمة جامدة في كثير
مف األحياف ،مما أثر تأثي ار سمبيا عمى العميل.
 -3تحقيق الجودة :كذلؾ بتطكير المنتجات ،كالخدمات حسب رغبة العمالء ،إف عدـ االىتماـ بالجكدة يؤدؼ
إلى زيادة الكقت ألداء ،كانجاز المياـ ،كزيادة أعماؿ المراقبة ،كبالتالي زيادة شككػ المستفيديف مف تمؾ
الخدمات.
ك يرػ كل مف السممي( ،) 40:1995ك الطاني ،كالعبادؼ( ، ) 163:2005بأف إلدارة الجكدة الشاممة أىدافا
عديدة تسعى لتحقيقيا في أؼ منظمة إدارية عند تطبيقيا .كمف بيف أىـ تمؾ األىداؼ ما يمي:
 .1زيادة القدرة التنافسية لممنظمة.
 .2إرضاء المستفيديف ،كالتفكؽ ،كالتميز عمى المنافسيف.
 .3زيادة إنتاجية كل عنصر في المنظمة.
 .4زيادة حركة ،كمركنة المنظمة في تعامميا مع المتغي ارت المحيطة بيا في البيئة.
 .5ضماف التحسيف المتكاصل الشامل لكل قطاعات ،كمستكيات ،كفعاليات المنظمة.
 .6كما تيدؼ أيضا إلى زيادة القدرة الكمية لممنظمة عمى النمك المتكاصل.
 .7زيادة الربحية ،كتحسيف اقتصاديات المنظمة.
 .8تقميل إج ارءات العمل الركتينية ،كاختصارىا مف حيث الكقت ،كالتكمفة.
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مما سبق يستنتج الباحث أف اليدؼ األساسي مف تطبيق برنامج إدارة الجكدة الشاممة في الشركات ،ك
المنظمات ىك رفع مستكػ أداء العامميف لمتكصل إلى منتجات خالية مف العيكب ،ك تقديـ الخدمة في الكقت
المناسب لتناؿ رضا الزبائف مع تخفيض التكاليف ،ك تقميل الكقت ،ك الجيد.
6.3.2

أهميح إدارج اجلىدج:

تنبع أىمية تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة مف المنافع االستراتيجية المتحققة مف جراء تطبيق النظاـ عمى
المستكػ الداخمي ،كالخارجي ،كمف أبرز منافع التطبيق كاآلتي( :عقيمي( ،)60:2001 ،ماىكني كجيز)2000 ،

 -1تحسين في الربحية ،والقدرة التنافسية :كذلؾ أف التحسيف في الجكدة يجعل مف المقبكؿ لدػ المستيمؾ
الشراء بسعر أعمى ،كما أنو يزيد مف حجـ المبيعات ،بحيث تصبح السمعة مسكقة نفسيا ،مما ينعكس بدكره
عمى تكاليف التسكيق ،كالقدرة عمى المنافسة ،ذلؾ أف شعار إدارة الجكدة الشاممة ىك إنجاز العمل بطريقة
صحيحة مف أكؿ مرة ،كباآلتي في تطبيقو سيؤدؼ إلى تخفيض التكمفة ،كزيادة الربحية.
 -2تقوية المركز التنافسي لمشركة مف خالؿ تقديـ سمعة ،أك خدمة ذات جكدة عالية كفق طمب المستيمؾ
بسعر جيد ،ككقت يناسب المستيمؾ.
 -3المحافظة عمى حيوية الشركة مف خالؿ التجديد ،كالتحسيف المستمر ،كالتعميـ ،كالتدريب ،كالتكيف مع
المتغيرات البيئية بما يضمف البقاء ،كاالستمرار.
 -4تخفيض معدل دوران العمل ،وتحسين األداء واإلنتاجية ،مف خالؿ الحفز المادؼ ،كالمعنكؼ ،كالعمل
الجماعي ،كحل مشكالت العمل ،كتحسيف الجكدة بشكل جماعي ،كركح الفريق .
 -5زيادة الكفاءة مف خالؿ تقميص الضياع في المخزكف ،كتقميص األخطاء بالعمميات التشغيمية ،كتقميص
المشكالت المتعمقة بالزبائف (شكاكػ الزبائف الداخمييف ،كالخارجييف).
ك مف ىنا يرػ العزاكؼ( )44:2005تتضح أىمية إدارة الجكدة الشاممة مف حيث تبنييا حيث تؤدؼ إلى تحقيق
التالي:
 .1التركيز عمى حاجات الزبائف ،كاألسكاؽ بما يمكنيا مف تمبية متطمبات الزبائف.
 .2تحقيق األداء العالمي لمجكدة في جميع المكاقع الكظيفية ،كعدـ اقتصارىا عمى السمع كالخدمات.
 .3القياـ بسمسة مف اإلجراءات الضركرية؛ إلنجاز جكدة األداء.
 .4الفحص المستمر لجميع العمميات ،كاستبعاد الفعاليات الثانكية في إنتاج السمع كالخدمات.
 .5التحقق مف حاجة المشاريع لمتحسيف ،كتطكير مقاييس األداء.
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 .6تطكير مدخل الفريق لحل المشاكل ،كتحسيف العمميات.
 .7الفيـ الكامل ،كالتفصيمي لممنافسيف مع التطكير الفعاؿ لالستراتيجية التنافسية؛ لتطكير عمل المنظمة.
 .8تطكير إجراءات االتصاؿ؛ إلنجاز العمل بصكرة جيدة كمتميزة.
 - .9المراجعة المستمرة لسير العمميات لتطكير استراتيجية التحسيف المستمر إلى األبد
مما سبق يرػ الباحث أنو مف أىمية تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في الشركات يحقق مزايا ميمة ليا ،منيا
تحسيف سمعتيا في السكؽ ،ك زيادة الميزة التنافسية ،ك الحصة السكقية كما أنو مف أىمية إدارة الجكدة الشاممة
يحسف اإلنتاجية ،ك يقمل اليدر في المكاد ،ك تخفيض التكاليف ،ك تحسيف الربح العائد عمى الشركة.
7.3.2

املثادئ األساسيح إلدارج اجلىدج انشامهح ( )TQMيف املشاريغ اإلنشائيح

يعد مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ( )Total Quality managementجديدا في مشاريع التشييد ،إذ كاف
يقتصر تطبيقو عمى المشاريع الصناعية ،كمف ثـ بدأت شركات التشييد في الكاليات المتحدة بتطبيقو بعد
أف رأت النجاح الكبير الذؼ حققتو الشركات الصناعية مف تطبيق مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة(صالح ك
آخركف.)19:2006 ،

الشركات تتفق إلى حد كبير عمى مبادغ عامة إلدارة الجكدة الشاممة ،كيرػ الباحث أنو مف الضركرؼ
التركيز عمى المبادغ التالية ،ألنيا تجمع معظـ ما كرد في الكتابات ،كاألبحاث السابقة ،كىذه المبادغ ىي:
 .1التركيز عمى الزبون:
إف الكظيفة األساسية لصناعة التشييد ىي أف تقدـ لمزبائف مشاريع ،كمنشآت ،كخدمات جاىزة لالستخداـ
،كتحقق متطمباتيـ ،كاف أؼ شركة تشييد لكي تستمر في العمل عمييا أف تنجز أعماليا بكمفة منافسة.
إدارة الجكدة الشاممة ىي فمسفة إدارة تقكـ عمى تحديد حاجات الزبكف ،كمتطمباتو بدقة ،كالعمل عمى تأميف بيئة
،كظركؼ العمل المناسبة لتحقيق ىذه الحاجات ،كالمتطمبات بأقل كمفة ممكنة ،كذلؾ مف خالؿ ضماف الجكدة
جاىز لالستخداـ ،كمف
ا
في كل مرحمة مف مراحل عممية التشييد منذ تككف مشركع التشييد فكرة إلى أف يصبح
ثَـ فإف جكدة ىذا المنتج النيائي ستككف مرضية لمزبكف )) Oberlender &Garold, 2000:314

كيعتبر مفيكـ التركيز عمى الزبائف مف أجل تحقيق مفيكـ الجكدة مفيكما استراتيجيا ،كيركز ىذا المفيكـ عمى
تحقيق القدرة عمى االحتفاظ بالزبائف الحالييف ،كالقدرة عمى كسب حصة سكقية أعمى ،كىذا يتطمب حساسية
ثابتة مف قبل اإلدارة تجاه المتطمبات المستمرة لمزبائف ،كاألسكاؽ ،كيتطمب أيضا قياس العكامل التي تؤدؼ إلى
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تحقيق رضا الزبكف ،كما ،كيتطمب الكعي بالتطكرات الحديثة في التكنكلكجيا التي يستخدميا المنافسكف
(مصطفى.)2003،

 .2التزام اإلدارة العميا بالجودة:
حيث يتكقف نجاح إدارة الجكدة الشاممة ،كتطبيق منيجيتيا عمى مدػ قناعة اإلدارة العميا في المنظمة ،كايمانيا
بفكائدىا كضركرتيا ،كذلؾ مف أجل تحقيق التحسيف المستمر في جكدة السمع كالخدمات ،إليجاد مركز تنافسي
جيد لممنظمة في السكؽ ،ىذه القناعة يجب أف تترجـ عمى شكل دعـ مادؼ ،كمعنكؼ ،كبشكل مستمر ،كتييئة
المناخ التنظيمي المناسب عمى اعتبار أف منيجية إدارة الجكدة الشاممة الجديدة ،كتطبيقيا ،تتطمب اتخاذ ق اررات
ررات (الدعاس.)96:2010 ،
استراتيجية مف اإلدارة العميا في المنظمة التي تمتمؾ كحدىا صالحية اتخاذ ىذه الق ا

 .3إدارة الموارد البشرية:
تعرؼ إدارة المكارد البشرية بأنيا "األنشطة اإلدارية المتعمقة بحصكؿ المنظمة عمى احتياجاتيا مف المكارد
البشرية ،ك تطكيرىا ك تحفيزىا ك الحفاظ عمييا بما يمكف مف تحقيق األىداؼ التنظيمية بأعمى مستكيات
الكفاءة ك الفعالية"(عباس.)22:2011 ،
أً .اندماج العاممين ،و مشاركتيم:
إف منيج إدارة الجكدة الشاممة يتطمب مشاركة الجميع ،عمى أساس أف المشاركة تعد مف أىـ المرتكزات لنجاح
ىذا النمكذج ،ك غالبا ما يساء تقدير المشاركة التي تعد مف أىـ العناصر التي تساعد في أمريف(الطائي ك
آخركف:)200:2009 ،

األكؿ :تزيد مف إمكانية تصميـ خطة أفضل
الثاني :تحسيف كفاءة صنع الق اررات مف خالؿ مشاركة العقكؿ المفكرة.
بً .الدوافع و الحوافز(جكدة:)133:2008 ،

حاجات اإلنساف عديدة ،ك متنكعة ،كىي تختمف مف فرد إلى آخر ،ك قد تتغير عند نفس الفرد مف كقت إلى
آخر ،فتغير دخل الفرد ،أك زيادة تحصيمو العممي ،أك رفع مركزه االجتماعي بمركر الكقت يؤدؼ بالتالي إلى
تغير في حاجاتو ،ك دكافعو.
أما بالنسبة لمحكافز ،فيي قكػ خارجية تؤثر بشكل ،أك بآخر في السمكؾ اإلنساني ،ك بذلؾ فإف لممدير أف
يستخدـ أدكات التحفيز إذا أراد أف يغير مف اتجاه المكظف ،ك بالتالي أدائو.
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جً .االتصاالت بين العاممين:
إف نجاح فرؽ العمل أساسو االتصاالت الفعالة بيف أعضاء الفريق بعضيـ ببعض ،ك كذلؾ بيف أعضاء الفريق
،ك أعضاء الفرؽ األخرػ ،ك تعتبر فرؽ العمل ،ك حمقات الجكدة مف الكسائل المستخدمة في االتصاالت،
كلكف أساس ىذه االتصاالت يرتكز عمى االتصاالت األفقية أكثر مف األشكاؿ األخرػ لالتصاالت(جكدة،

. )141:2008
دً .التدريب والتطوير:
ينظر إلى التدريب ،ك التطكير المستمر عمى أنو كسيمة لتنمية إمكانات األفراد كل ضمف كظيفة بما يحقق
اإلنجاز األمثل ،ك التدريب يحتل أىمية متميزة ،ألنو سمسمة مف األنشطة المنظمة المصممة لتعزيز معرفة
األفراد ما يتصل بكظائفيـ ،ك مياراتيـ ،ك فيـ تحفيزىـ ،ك اإلدارة تشجع أفرادىا ،ك ترفع مف مياراتيـ التقنية،
ك تزيد مف خبراتيـ التخصصية باستمرار ،ك نتيجة لذلؾ يتفكؽ األفراد في أداء كظائفيـ ،فالتدريب ،ك التطكير
يرفع مف مستكػ قابميتيـ عمى أداء تمؾ الكظائف (العزاكؼ.)61:2005 ،
 .4السياسات ،واالستراتيجيات:
ىك كضع خطة شاممة بارزة المعالـ محددة لمخطكط العريضة مكضحة لمرؤيا ،كالرسالة ،كاألىداؼ المستقبمية
لممؤسسة المراد الكصكؿ إلييا عمى المدػ البعيد ،كمحددة ألبعاد العالقات المتكقعة بينيا ،كبيف بيئتيا بما يسيـ
في بياف الفرص ،كالمخاطر المحيطة بيا ،كنقاط الضعف ،كالقكػ المميزة ليا ،كذلؾ بيدؼ اتخاذ الق اررات
االستراتيجية المؤثرة في المدػ البعيد ،كمراجعتيا ،كتقكيميا عمى اعتبار الجكدة المحكر األساسي الذؼ تسير
في ضكئو كافة المست مزمات التي تعتمدىا المؤسسة في تحقيق االستقرار ،كديمكمة االستمرار في نشاط
األعماؿ في ظل بيئة تتسـ بمعطيات متغيرة ،كغير مستقرة مما يستدعي تطكير ،كتحسيف مستمر لألنشطة مف
أجل تقديـ خدمة قادرة كبشكل مستمر عمى تمبية متطمبات ،كحاجات العمالء بما يساىـ في كضع الخطط
الشاممة بما يدعـ الميزة التنافسية لممؤسسة (العزاكؼ.)59:2005 ،
 .5التحسين المستمر:
لتحقيق إدارة الجكدة الشاممة يجب القياـ بكظيفتيف ىما): (Oberlender &Garold, 2000:314

أ .التحسيف المتزايد لمطرائق ،كاإلجراءات الحالية ،كالحفاظ عمى التحسينات المكجكدة ،كذلؾ مف خالؿ
ضبط العممية اإلنتاجية.

ب .تكجيو الجيكد ،كتركيزىا لتحقيق تقدـ تكنكلكجي في العمميات اإلنشائية كاليندسية مف خالؿ اإلبداع
 ،كاالبتكار.
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كل عمل ىندسي (مشركع ) يتككف مف عمميات يتـ مف خالليا إنجاز العملِ ،إذ كل مرحمة مف مراحل عممية
التشييد لممشركع اليندسي ىي بحد ذاتيا عممية.

كيمكف تقسيـ كل عممية إلى مراحل (أؼ تقسيـ كل مرحمة إلى مراحل جزئية ) بحيث يتـ االنتقاؿ مف مرحمة

إلى أخرػ مع إحداث تغيير في الكضع الحالي لتحقيق التحسيف المستمر عف طريق تحسيف الطرائق

كاإلجراءات التي تحكـ عممية التغيير ،كمف ثَـ تحقيق رضا أفضل لمزبكف في المرحمة القادمة؛ كىكذا فكل
مرحمة مرتبطة بالمرحمة السابقة (المكرد ) كبالمرحمة الالحقة (الزبكف )؛ إلنجاز عممية التشييد في إطار فريق

عمل خالؿ كل المراحل ،كلتحقيق مستكػ جكدة يرضي الزبكف.

في أثناء تنفيذ كل عممية ،كاالنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرػ يجب السعي لتضييق الفجكة بيف حاجات الزبكف ،كما
تـ تنفيذه منيا بالكضع الحالي؛ كذلؾ بتطبيق عممية تحميل لممشاكل بكاسطة حمقة] ديمنغ[ مف " تخطيط –

تنفيذ – تحقق – تفاعل" كيكضح الشكل (  ) 7.2حمقة ]ديمنغ[ ككذلؾ يكضح الخطكات النكعية التي تتـ داخل
كل عممية.

الشكل ( :)7.2حمقة ديمنغ " تخطيط – تنفيذ – تحقق – تفاعل

انمصذس :ترجمة الباحث عف المصدر ()Oberlender & Garold, 2000:315
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 .6النظم اإلدارية :حيث إف ضماف الجكدة يتحقق مف خالؿ كضع النظاـ المناسب لذلؾ ،بحيث يككف
اليدؼ األساسي مف ىذا النظاـ ىك الخدمة ،كالكقاية مف األخطاء قبل حدكثيا ،كحيث يككف ىذا
فالبد مف تكفر ما يمي(زاىر:)150:2005 ،
النظاـ اإلدارؼ فعاال َ

 مجمكعة مف النظـ اإلدارية الكقائية ،كالتي تعمل عمى اكتشاؼ األخطاء قبل حدكثيا. مجمكعة مف النظـ المتعمقة بتككيد الجكدة ،كالتي تعتمد بشكل أساسي عمى إجراءات التحسيف المستمرلألنشطة ،كالعمميات ،كالنظـ.
 مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بالتنسيق ،كالتكامل بيف عمميات اإلدارة ،كالبرامج ،كاألنشطة. مجمكعة مف النظـ ،كاإلجراءات المتعمقة بمتابعة ،كتقييـ العمميات اإلنتاجية ،كالخدمية مف بداية التعرؼإلى احتياجات العميل ،كالتصميـ ،كنياية بكصكؿ المنتج ،أك الخدمة إلى العميل.
 .7اتخاذ القرار عمى أساس الحقائق:
حيث تقكـ إدارة الجكدة الشاممة عمى بيانات كحقائق تمزـ ،ألجل تحسيف الجكدة كتقيميا ،كاف تمؾ البيانات
 ،كالحقائق قد تأخذ عدة أنكاع فتتضمف :الزبائف ،أداء المنتجات ،الخدمات ،العمميات ،السكؽ ،المقارنة مع
المنافسيف ،التكاليف المالية (مصطفى.)2003 ،
 .8الموردين ،و كفاءة مواد الخام:
المنظمة ،ك المكرد مسؤكالف عف مراقبة جكدة المكاد المشتراه مف قبل المنظمة ،أك المباعة مف قبل المكرد ،ك
يعقد عادة اتفاؽ بيف الطرفيف يحدد مسؤكلية كل مف الطرفيف ،فيما يتعمق بفحص الجكدة ،ك التفتيش عمييا،
فقد يككف ىذا مف مسؤكلية المكرد ،ك قد تقكـ المنظمة المشترية بفحص المكاد المشتراه إما مكقع االستالـ أك
حتى في مصنع المكرد(جكدة. )151:2008 ،
 .9االلتزام بالمواصفات ،و شروط العقد.
المكاصفات تعني المستند المعنكف بػ ػ "المكاصفات" حسبما ىك متضمف في العقد ،ك الكاجب االلتزاـ بيا في تنفيذ
المشركع ،ك أؼ إضافات ،ك تعديل عمى المشركع مكجكد في دفتر المكاصفات ،ك تحديد االعماؿ أيضا ،ك شركط
العقد تتضمف أحكاما خاصة ،ك عامة ،ك العالقة القانكنية بيف مالؾ العقار ،ك المنفذ لممشركع(عقد الفيديؾ.)2002 ،

كسيتناكؿ الباحث دراسة المبادغ التالية (التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا ،المكارد البشرية ،التركز عمى الزبكف،
االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد ،كفاءة مكاد الخاـ ،ك المعدات ،التحسيف المستمر) ألىميتيا ،كىذه
المبادغ التي اعتمد الباحث عمييا في بناء االستبانة.
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8.3.2

نظاو إدارج اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح

ال بد مف الحديث عف مككنات نظاـ إدارة الجكدة في المشاريع مف خالؿ الفقرات التالية (:)Burke, 2003:241
أوالً :ضبط الجودة
المقصكد بضبط الجكدة ىي العممية النظمية المكجية إلى تحديد ،ك تخطيط ،ك تنفيذ ،ك مراجعة العمميات اإلدارية
في المنظمة بيدؼ ضماف مقدار معيف مف الثقة بأف المنتج (أك المشركع) قد تـ تصنيعو ،أك بناءه بحسب الشركط
المطمكبة؛ ك قد عرفت ىيئة إدارة المشركع المعرفة ( )PMBOKفعالية ضبط الجكدة عمى أنيا] :تنفيذ الفعاليات
المخططة ،ك النظمية التي تنفذ في نظاـ الجكدة لضماف الثقة بأف المشركع سكؼ يمي معايير الجكدة المناسبة[.
ثانياً :السيطرة عمى الجودة
ك ىي العممية التي تصاحب عمميات التأكد مف أف المنتج قد حقق الشركط المطمكبة ،ك يمكف تعريف السيطرة
عمى الجكدة عمى أنيا طريقة الفحص الذؼ يجرؼ تنفيذه في أثناء تنفيذ العممية اإلنتاجية ،أك الخدمة ك في نيايتيا
بغرض التأكد مف أف المنتج قد حقق الشركط المطمكبة.
ثالثاً :خطة السيطرة عمى الجودة
تحقق خطة السيطرة عمى الجكدة الشمكلية ما بيف جدكلة فعاليات المشركع مع السيطرة عمى الجكدة مف خالؿ
تسيير األعماؿ بحسب أسبقيات تنفيذىا (أؼ تدفقيا) ك كذلؾ متطمبات األداء ك متطمبات الفحص ك الشكل ()8
يكضح مقترح لخطة السيطرة عمى الجكدة في المشركع.
المحددات Constraints

المخرجات Outputs

 .1حاالت السٌطرة على
 المدخالت العملٌات االنتاجٌة المخرجات .2كٌفٌة السٌطرة
 لبول بنسبة %111 سحب عٌنات .3أسالٌب السٌطرة
 -الفحص ،والتفتٌس

 سٌاسة الشركة الخبراتالتكنولوجٌة
 معاٌٌر المبول عامل الولتالمدخالت Inputs
خطةً
السٌطرةً

 متطلبات الكلفة الخبرات البشرٌة -المكائن ،والمعدات

 الخرائط،والمخططات
 المواصفات الفنٌة -المتطلبات االخرى

الشكل (  : ) 8.2مقترح خطة السيطرة عمى الجكدة
انمصذس( :انشٍخهً)106:2007 ،
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ذكر الشيخمي (  )107:2007آلية عمل خطة السيطرة عمى الجكدة تعتمد مفيكـ نظاـ السيطرة Control
 systemالذؼ يتـ مف خاللو استخداـ أساليب الفحص ،كالتفتيش الحديثة مثل لكحات السيطرة ،أك فحص
العينات لغرض المطابقة مع معايير القبكؿ ،كغيرىا ،كيمكف تطبيق ىذه االلية عمى جميع العمميات االنتاجية
كفق المخطط المكضح في الشكل ( . ) 9
الرفض
اعادةًالعمل

كال

المخرجات

نعم

المجهزون

مطابقةً
المنتجً
النهائً

كال

العملٌاتً
االنتاجٌة

المدخالت

نعم

مطابقةً
الموادً
االولٌة

السٌطرةًعلىًالجودة
شروطًالعقد

ادارةًنظام

المواصفات
المخططات

السٌطرةًعلى

الكلفة
الخبرةًالتكنولوجٌةً
الخبرةًالبشرٌةً

ًالجودة

الشكل (  :) 9.2مقترح آلية عمل نظاـ السيطرة عمى الجكدة

انمصذس( :انشٍخهً)204:7::2 ،
رابعاً :حمقات الجودة
تعتبر حمقات الجكدة المفيكـ اإلدارؼ الذؼ استخدـ في بداياتو مف قبل شركة تكيكتا اليابانية لصناعة السيارات
في الفترة التي تمت الحرب العممية الثانية ،بيدؼ تحقيق التحسيف المستمر لعممياتيا التصنيعية؛ ك تتككف
حمقات الجكدة مف مجمكعة مف األفراد العامميف في الخط اإلنتاجي ،أك مكقع العمل الكاحد الذيف يعممكف
طكعية عمى تحديد المشكالت ك إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا.
خامساً :تدقيق الجودة:
عرفت ىيئة إدارة المشركعات المعرفة ( )PMBOKفعالية تدقيق الجكدة عمى أنيا المرجعية المييكمة لمفعاليات
األخرػ إلدارة الجكدة؛ ك يتركز اليدؼ مف فعالية تدقيق الجكدة عمى تحديد الدركس التي يمكف تعمميا ،ك التي
تستطيع المساعد في تحسيف األداء في المشركع تحت اإلنشاء ،أك في األعماؿ المستقبمية إلدارة المشركعات.
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سادساً :التدريب عمى الجودة
ك بما أف الجكدة ىي مسؤكلية كافة العامميف في إدارة المشركع ابتداء مف الرئيس ،ك انتياء بأصغر كظيفة ،لذا
يتكجب عمى كافة العامميف في إدارة المشركعات مف التدريب عمى مفاىيـ الجكدة ،ك أنشطتيا المختمفة مما
يجعميـ قادريف عمى المساىمة في تحسيف نظاـ إدارة الجكدة ،ك المشركع في آف كاحد.
سابعاً :التوريد اآلني(أو الفوري)
كىذا يعني نظاـ إدارة التكريد الذؼ يضمف تدفق المكارد ك المككنات ك الكحدات إلى المشركع بانتظاـ ،ك مف
دكف تأخير ،أؼ كصكؿ مستمزمات المشركع في الزماف ،ك المكاف المعنييف حاؿ ظيكر الحاجة إلييما.
ثامناً :خطة جودة المشروع
المقصكد بخطة جكدة المشركع ىك الكثيقة التفصيمية التي تكضح اآللية التي تتبعيا إدارة المشركعات ،أك
المنظمة في أف المشركع سكؼ ينجز بحسب متطمبات الزبكف ( المستفيد أك المالؾ) .
تاسعاً :إدارة الجودة الشاممة
تشمل إدارة الجكدة الشاممة عمى جميع الفعاليات ،ك المفردات إلدارة الجكدة السابق ذكرىا أعاله ،ك التي تركز
عمى األفراد العامميف في المشركع ،ك أدائيـ بما يحقق الرضا لدػ الزبكف ( المالؾ).
ك يبيف الشكل ( )10.2مظمة ضبط الجكدة مكزع عميو مككنات نظاـ إدارة الجكدة في المشاريع .

الشكل (  : ) 10.2مظمة ضبط الجكدة

انمصذس :تزخوخ الجبحث عي الوصذر ()Burke, 2003:242
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مهخص املثحث انثانث:
ك في ىذا المبحث تـ الحديث عف إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية مكضحا التعاريف المختمفة لمجكدة
 ،ك يستنتج الباحث أف الجكدة ىي مطابقة المنتج لممكاصفات التي تمبي احتياجات ،ك رغبات الزبائف ،ك
تكقعاتيـ ،ك الذؼ يحكـ عمييا ىك إرضاء العميل عمى المنتج ىل يمبي حاجاتو أـ ال؟ ،ك تـ تناكؿ مفيكـ
الجكدة في المشاريع اإلنشائية ،حيث تبيف لمباحث أف جكدة المشركع اإلنشائي ىي أف ينجز حسب المكاصفات
 ،ك المقاييس التي تمبي حاجة المستخدـ ،ك تناؿ رضاه ،ك تقميل تكاليف الصيانة لممشركع اإلنشائي؛ كما
تناكؿ الباحث مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ،ك استنتج منو عدة تعاريف عمى أف إدارة الجكدة الشاممة ىي :عبارة
عف مجمكعة مف المبادغ ،ك المرتكزات التي مف خالليا تعمل المؤسسة عمى رفع مستكػ األداء لمحصكؿ عمى
منتج يمبي حاجات الزبائف ،ك إرضاء المستفيديف ،ك تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة ،ثـ تطرؽ الباحث بحديثو
عف مراحل تطكر أساليب الرقابة عمى الجكدة ،التطكر التاريخي لمجكدة  ،ثـ تحدث عف أىداؼ إدارة الجكدة ،ك
تبيف لمباحث أف أىـ أىداؼ إدارة الجكدة ىك رفع مستكػ أداء العامميف لمتكصل إلى منتجات خالية مف العيكب
 ،ك تقديـ الخدمة في الكقت المناسب لتناؿ رضا الزبائف مع تخفيض التكاليف ،ك تقميل الكقت ،ك الجيد  ،ثـ
تناكؿ الحديث عف أىمية إدارة الجكدة ،حيث اتضح لمباحث أف أىمية تطبيق إدارة الجكدة لمشركات يحقق مزايا
ىامة ليا ،منيا تحسيف سمعتيا في السكؽ ،ك زيادة الميزة التنافسية ،ك الحصة السكقية ،ك تحسيف اإلنتاجية ،ك
يقمل اليدر في المكاد ،ك يساعد في تخفيض التكاليف ك تحسيف الربح العائد عمى الشركة ،ثـ استعرض في
ىذا المبحث أىـ المبادغ األساسية إلدارة الجكدة الشاممة ( ، )TQMحيث قاـ الباحث بدراسة المبادغ التالية
(التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا ،المكارد البشرية ،التركيز عمى الزبكف ،االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد ،كفاءة
مكاد الخاـ ،ك المعدات ،التحسيف المستمر) ألىميتيا؛ حيث اعتمد الباحث عمييا في بناء االستبانة ،كيتعرض
في نياية المبحث إلى نظاـ إدارة الجكدة في المشاريع؛ حيث تحدث عف مككنات نظاـ إدارة الجكدة في
المشاريع.
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انفصم انثانث انذراساخ انساتمح
متهيذ
 1.3انذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع انرذرية املهني
 2.3انذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع اجلىدج يف املشاريغ
 3.3انرؼمية ػهى انذراساخ انساتمح
 4.3انفجىج انثحثيح
مهخص انذراساخ انساتمح
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متهيذ:
لقد تـ البحث عف المكاضيع ذات العالقة بالتدريب الميني ،ك جكدة المشاريع اإلنشائية مف أبحاث ك دراسات
سابقة ،ك قسـ الباحث الدراسات التي تناكلت التدريب الميني إلى دراسات فمسطينية ك عددىا ( ،)8ك دراسات
عربية ك عددىا ( ،)11ك دراسات أجنبية ك عددىا ( ،)9ك قسـ الباحث الدراسات التي تناكلت جكدة المشاريع
اإلنشائية إلى دراسات فمسطينية ك عددىا ( ،)8ك دراسات عربية ك عددىا ( ،)8ك دراسات أجنبية ،ك عددىا
( ،)8ك اختمفت ىذه الدراسات في عدة جكانب منيا :أبعاد الدراسة ،مجتمع الدراسة ،ك غير ذلؾ مف
االختالفات التي ميزت ىذه الدراسات عف بعضيا البعض.
قاـ الباحث بالتعقيب عمى الدراسات السابقة ،ك عرض ممخص ألكجو االختالؼ ،ك االتفاؽ بيف الدارسات
السابقة ،ك كضح الباحث ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ،ك عمل الباحث الفجكة البحثية؛ حيث
تككف جدكؿ مف ثالثة أعمدة عرض في العمكد األكؿ الدراسات السابقة ،ك العمكد الثاني الفجكة البحثية ،ك
العمكد الثالث الدراسة الحالية.

1.3

انذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع انرذرية املهني:

أوالً :الدراسات الفمسطينية

 -1دراسة (جيتاوي )2016 ،بعنوان:
"تحميل واقع التعميم ،والتدريب الميني ،والتقني في فمسطين من منظور النوع االجتماعي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل كاقع التعميـ ،كالتدريب الميني ،كالتقني مف منظكر النكع االجتماعي في
مؤسسات التعميـ ،كالتدريب الميني في الضفة الغربية ،كقطاع غزة ،ك استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة ،مف خالؿ أدكات نكعية ،ككمية ،كىي المقابمة ،كاالستبانة؛ ك شمل
مجتمع الدراسة جميع طمبة المدارس المينية الحككمية ،كمراكز التدريب الميني ،كالكميات التقنية الحككمية في
الضفة الغربية ،كقطاع غزة كالبالغ عددىـ ( ) 8206لمعاـ ( ،)2015بمغت عينة الدراسة ( ) 433طالب
 ،كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عشكائية لمؤسسات التدريب الميني في الضفة الغربية ،كقطاع غزة.
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وكانت أىم النتائج:
 أف كاقع التعميـ كالتدريب الميني ،كالتقني في فمسطيف مف منظكر النكع االجتماعي في مؤسسات
التعميـ ،كالتدريب الميني مف كجية نظر الطمبة لمجاالت الدراسة كاف بيف المتكسط ،كالكبير .
وأىم التوصيات:
 تطكير المناىج ،كالبرامج التدريبية لتككف مناسبة لمنكع االجتماعي ،كلتغيير الصكرة النمطية لعمل
المرأة في المجاالت المينية ،كعقد دكرات تكعكية في النكع االجتماعي لمديرؼ ،كمديرات ،كعمداء
المؤسسات المينية ،كتشجيعيـ عمى نقل تمؾ التكعية أيضا لمطمبة.
 -2دراسة ( أبومعيمق  )2015 ،بعنوان:
"تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل الفمسطينية في ضوء معايير إدارة
الجودة الشاممة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تطبيق مراكز التدريب الميني لمعايير إدارة الجكدة الشاممة ك تسميط
الضكء عمى أداء مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل كفق معايير محددة.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ استخداـ استبانة بطريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة البالغ
عدده ( )110مفردة؛ حيث تـ تكزيع ( )110استبانة عمى مجتمع الدراسة ،ك قد تـ استرداد ( )108استبانة .
و كانت أىم النتائج:
 أف ىنالؾ عالقة ارتباطية مكجبة قكية بيف تطبيق مراكز التدريب الميني لمعايير إدارة الجكدة الشاممة
بشكل عاـ ،كأداء مراكز التدريب الميني.


أف ىنالؾ عالقة إرتباطية مكجبة قكية بيف المناىج ،كالعممية التدريبية ،كىيئة التدريب ،كالقبكؿ
كخدمات المتدربيف ،كالمسؤكلية اإلجتماعية ،كالتقييـ مف جية ،كأداء مراكز التدريب الميني مف جية
أخرػ ،ك نتائج أخرػ.

و أىم التوصيات:
 ضركرة تطبيق معايير إدارة الجكدة الشاممة في مراكز التدريب الميني لما ليا مف ارتباط كاضح بأداء
مراكز التدريب الميني ،التركيز عمى عناصر الجكدة التي ليا تأثير كاضح عمى تطكير أداء مراكز
التدريب الميني ,مثل المسؤكلية اإلجتماعية ,كىيئة التدريب ,كالعممية التدريبية.
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 -3دراسة ( سكر  ) 2012 ،بعنوان:
" واقع التدريب الميني ،و مدى مالءمتو الحتياجات سوق العمل الفمسطيني "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ مساىمة التدريب الميني المقدـ مف ك ازرة العمل في سكؽ العمل ،ك مدػ
مالءمتو لمخرجات ك مستكػ التأىيل الميني المقدـ مف ك ازرة العمل مع متطمبات سكؽ العمل بقطاع غزة ،ك
قاـ الباحث باتباع األسمكب الكمي العميق في التحميل باستخداـ نماذج االنحدار البسيط ،ك المتعدد؛ حيث
اقتصرت الدراسة عمى خريجي مراكز التدريب الميني بك ازرة العمل – قطاع غزة لمسنكات ( 1991ـ حتى عاـ
2011ـ)  ،ك تـ اعتماد بيانات نص سنكية خالؿ ىذه الفترة في التحميل ،ك أصبح عدد المشاىدات 40
مشاىدة  ،ك عمل الباحث مقابالت خاصة مع أرباب سكؽ العمل المحمي مف اتحادات لمصناعات المحمية ،ك
كرش صناعية ،ك غيرىا  ،باإلضافة عمل مقابالت مع الخريجيف مف المراكز المينية .
و أىم النتائج:
 التأثير الكاضح ألجكاء االستقرار السياسي ك األمني الذؼ بدكره يدفع عجمة االقتصاد ،ك يساعد عمى
زيادة نسبة الحاصميف عمى فرصة عمل.
 أيضا التأثير الكاضح ألعداد الخريجيف أصحاب الميف عمى سكؽ العمل فكمما زاد عدد الخريجيف
المينييف المتخصصيف زاد عدد العامميف ،ك بالتالي قمت نسبة البطالة كنتيجة تمقائية لذلؾ.
و أىم التوصيات:
 ضركرة االىتماـ بتطكير المراكز المينية لتكاكب حاجة السكؽ ،ك ذلؾ بفتح تخصصات جديدة مميزة،
زيادة القدرة االستيعابية ليذه المراكز لتمبي حاجة المجتمع ،ك السكؽ المحمي.


ك ضركرة زيادة االنفاؽ الحككمي عمى مراكز التدريب الميني لما لو مف أثر في تطكير مستكػ
التدريب الميني عمى كافة األصعدة.
 -4دراسة ( حمس  )2011 ،بعنوان:
" أثر مدخالت النظام التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في مراكز التدريب الميني التابعة
لوزارة العمل".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في
مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل في قطاع غزة  ،كالخركج بتكصيات تعمل عمى تحسيف مدخالت
النظاـ التدريبي بما يسيـ في رفع جكدة مخرجات العممية التدريبية مف خالؿ دراسة محاكر الدراسة كمعرفة
مدػ تأثي رىا عمى مخرجات العممية التدريبية .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ استخداـ استبانة
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بطريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة البالغ عدده ( )55مكظفا( .المدرب ،المتدرب ،المحتكػ التدريبي ،البيئة
التدريبية) عمى جكدة مخرجات العممية التدريبية في مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل بغزة.
وأىم النتائج :
 التي خمصت إلييا الدراسة أف مدخالت النظاـ التدريبي المتمثمة في (المدرب ،المتدرب ،المحتكػ
التدريبي ،البيئة التدريبية) ليا أثر مباشر عمى جكدة مخرجات العممية التدريبية.
و كانت اىم التوصيات:
 بضركرة االرتقاء بجكدة مخرجات العممية التدريبية عف طريق معالجة نكاحي القصكر في مدخالت
النظاـ التدريبي.
 ك العمل الجاد عمى تحسيف نظاـ الركاتب ،كالحكافز الخاص بالعامميف ،ك تقديـ خدمات تكجييية
 ،كارشادية لممتدربيف قبل كأثناء كبعد التدريب.


كما أكصت بضركرة تشكيل لجنة متخصصة في إعداد ،كتطكير المناىج.
 -5دراسة ( عيسى  )2011 ،بعنوان:
"مدى مواءمة مخرجات مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة لمتطمبات
سوق العمل المحمي".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ مكاءمة مخرجات مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل بقطاع غزة
لمتطمبات سكؽ العمل المحمي ،مف خالؿ دراسة محاكر الدراسة (أعداد الخريجيف ،كفاءة الخريجيف ،البرامج
التدريبية ،التخصصات المطركحة ،التدريب الميداني)  ،كمتطمبات سكؽ العمل المحمي؛ ك اعتمد الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ،مستخدما االستبانة التي استيدفت عينة عشكائية طبقية مف ( )308طالبا كطالبة مف
خريجي مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل بقطاع غزة مف عاـ ( 2008ـ) حتى عاـ (2010ـ) البالغ
عددىـ ( )1397طالبا كطالبة.
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و أىم النتائج:
 كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كل مف :أعداد الخريجيف ،كفاءة الخريجيف ،البرامج التدريبية،
التخصصات المطركحة ،التدريب الميداني ،كمتطمبات سكؽ العمل المحمي في مراكز التدريب
الميني.


ك كما تكصمت إلى أف محاكر التدريب الميني التي اعتمدت عمييا الدراسة كانت جميعيا ليا أثر
إيجابي عمى متطمبات سكؽ العمل بنسبة جيدة فيما عدا أعداد الخريجيف التي أثبتت الدراسة أف ليا
تأثير سمبي.

و أىم التوصيات:
 بنشر الكعي بأىمية دكر التدريب الميني ,كتخصيص برامج تدريب دكرية
لممدربيف بما يتناسب مع التطك ارت التكنكلكجية في تقنيات اإلنتاج ،كبما يتناسب مع احتياجات سكؽ العمل.
 كرفع مستكػ المنياج بتطكيره ,كعقد اتفاقيات شراكة بيف التدريب الميني في الك ازرة ك الدكؿ المتقدمة
لالستفادة مف تجارب ىذه الدكؿ في مجاؿ التدريب الميني.
 -6دراسة ( الزرو )2010 ،بعنوان:
"مدى مواءمة خريجي مراكز التدريب الميني الحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية"
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ مدػ مكاءمة برامج التدريب الميني المقدمة في ىذه المراكز الحتياجات سكؽ
العمل الفمسطيني ،ك ذلؾ عف طريق دراسة تتبعية لمتخرجي مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل في
الضفة الغربية خالؿ الفترة مف .2006-2004
اعتمد الباحث المنيج الكمي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،ك كانت أداة الدراسة عبارة عف مقابمة ىاتفية لكل
خريج ،ك تـ الكصكؿ إلى  3208مف المتخرجيف ك المتخرجات ك ىـ يشكمكف  %97مف المجتمع الكمي.
وأىم النتائج:
 أف أغمب متخرجي ك متخرجات مراكز التدريب الميني إما عاطمكف عف العمل في غير التخصصات
ك الميف التي تدربكا عمييا ،ك أف الذيف يعممكف في تخصصاتيـ ال تتجاكز نسبتيـ  %21مف مجمكع
المتخرجيف ك المتخرجات ،مما قد يشير إلى ضعف االرتباط بيف مخرجات مراكز التدريب الميني ،ك
سكؽ العمل ،ك يعني أف ىذه المراكز ال تحقق حاليا األىداؼ التي كجدت مف أجميا بصكرة فاعمة.
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و أىم التوصيات:
 تطكير نظاـ معمكمات سكؽ العمل ،ك تفعيمو مف أجل تحديد احتياجات سكؽ العمل بشكل دقيق ،ك
مستمر ،ك تكفير برامج تكعية ،ك إرشاد ميني لمطمبة قبل التحاقيـ بالبرامج التدريبية ،ك بعد تخرجيـ
منيا ،ك مراجعة البرامج التدريبية المقدمة في مراكز التدريب الميني ،ك إلغاء ،ك تعديل ،ك إضافة
بعض التخصصات بما يتالءـ مع سكؽ العمل.
 -7دراسة (الحداد  )2009 ،بعنوان:
" دور التدريب التقني ،والميني في خمق فرص عمل لممتدربين"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التعميـ ،كالتدريب التقني ،كالميني في خمق فرص عمل لممتدربيف في كمية
تدريب غزة – األكنركا  ،ك محاكلة الخركج بتكصيات تعمل عمى تحسيف ،كتطكير التدريب التقني ،ك الميني
؛ كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كبمغ عدد العينة ( )311مفردة مف مجتمع العينة البالغ عددىـ
( )1626متخرجا.
و أىم النتائج :
 كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كل مف :التخصصات ،المنياج،
المدربيف ،التقنيات ،كالمستمزمات ،التدريب الميداني ،خدمات ما بعد التدريب ،كخمق فرص عمل لممتدربيف في
كمية تدريب غزة – األكنركا مف العاـ (2003ـ) حتى (2006ـ) .
و أىم التوصيات:
 بتحسيف ،كتطكير التدريب التقني ،كالميني لمكصكؿ إلى مستكػ أعمى مف خمق فرص العمل في كمية
تدريب غزة – األكنركا ،كذلؾ مف خالؿ دراسة التخصصات المطركحة  ،دراسة السكؽ جيدا مف حيث
حاجتو لألعداد مف التخصصات.
 ككما أكصت بضركرة تطكير تخصصات مينية تبعا لدراسات السكؽ مناسبة لإلناث ،ك إتاحة الفرصة
لإلناث كما ىي متاحة لمذككر ،كل ذلؾ لممساىمة في خمق فرص عمل لممتدربيف بنكعييما.
 -8دراسة (اشتيوي )2011،بعنوان:
"أثر التدريب عمى ثقافة استخدام أنظمة العمل الحديثة-دراسة تطبيقية عمى المنظمات الفمسطينية"
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف كاقع تدريب العامميف ،ك ثقافة استخداـ ألنظمة العمل الحديثة ،ك معرفة كاقع
العالقة بيف ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة تبعا الختالؼ مجتمع الدراسة ،ك تـ تطبيق الدراسة عمى عينة
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مسحية عشكائية مف العامميف في ثالث ىيئات فمسطينية في قطاع غزة؛ حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي.
أىم النتائج:
 تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية في ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة تعزػ
إلى متغير الحصكؿ عمى دكرات تدريبية.


ك أ ف التدريب يساعد عمى تطكير ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة ،كما أف المنظمات ال تكفر
الدعـ الكافي لعقد الدكرات التدريبية ،لتأىيل العامميف الستخداـ أنظمة العمل الحديثة.

أىم التوصيات:
 بضركرة تعميق كعي المسؤكليف بطبيعة ثكرة التكنكلكجيا الحاصمة ك متطمبات التكيف معيا ،ك التزاـ
المسؤكليف بتكفير كافة الطرؽ لمعامميف لكسب المعارؼ المتنكعة التي تساعد في تطكير العمل.

ثاني ًا :الدراسات العربية
 -1دساست (أحمذ )7:02 ،بؼىىان:

"أثر التدريب في رفع معارف ،و ميارات المزارعين في مجال تقنية حصاد المياه" (مشركع البطانة-

شرؽ الجزيرة)
حيث ىدفت الدراسة لمعرفة أثر التدريب عمى رفع معارؼ ،ك ميارات المزارعيف في مجاؿ تقنية حصاد
المياه بمشركع البطانة – كحدة تنسيق كالية الجزيرة كما ىدفت إلى الخركج ببعض التكصيات.
تـ اختيار عينة البحث بأخذ جميع الذيف تـ تدريبيـ في مجاؿ تقنية حصاد المياه ك عددىـ ()63
مزارعا في ( )21قرية ،ك اختيار عينة عشكائية مف الذيف لـ يتـ تدريبيـ ك يمارسكف التقنية بصكرة
تقميدية ك عددىـ ( )20مزارعا في ( )2قرية بغرض المقارنة.
تـ جمع المعمكمات األكلية عف طريق صحيفة االستبانة لمذيف تـ تدريبيـ ،ك مجمكعة نقاش الى الذيف
لـ يتـ تدريبيـ.
نتائج الدراسة:
 % 74.6 مف المبحكثيف قالكا إف التدريب رفع مف مياراتيـ في مجاؿ تقنية حصاد المياه بدرجة ما بيف
كبيرة جدا ،ك كبيرة.
 %98.4 مف المبحكثيف أكدكا أنيـ مارسكا عمل التركس بصكرة ما بيف الممتاز ،ك الجيد جدا ،ك يرجع
ذلؾ إلى كفاية التدريب ،ك اكسابيـ ميارة عمل التركس.
72

 % 81 مف المبحكثيف قالكا أف التقنية زادت مف معدؿ المياه في الحقل مما أدػ إلى زيادة انتاجية
الفداف مع ثبات العمميات الفالحية األخرػ ما بيف درجة كبيرة جدا ،ك درجة كبيرة.
 كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف المحتكػ التدريبي ،ك رفع المعارؼ ،ك الميارات.
 كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف رفع المعارؼ ،ك الميارات ،ك زيادة إنتاجية كحدة المساحة.
توصيات الدراسة:
 أكصت الدراسة بتفعيل التدريب في مجاؿ تقنية حصاد المياه.
 زيادة عدد المستفيديف مف التدريب في مجاؿ تقنية حصاد المياه.
 أكصت الدراسة أف يقكـ المتدربيف في مجاؿ تقنية الحصاد في نشر ما تحصمكا عميو مف معارؼ ،ك
ميارات في مجتمعيـ حتى تعـ الفائدة.
 -2دراسة (العوض )2015 ،بعنوان:
"أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعاممين دراسة حالو شركة سكر كنانة"
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعامميف بشركة سكر كنانة المحدكدة في
الفترة مف ()2004-2000ـ  ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى مدػ إسياـ التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية
لمعامميف لتحقيق أىداؼ المنشأة ،ك اقتراح ما يمكف عممو لالرتقاء بيذا الجانب الحيكؼ الميـ في مجاؿ
اإلدارة ،ك تطكيره بغرض المساىمة في تنمية األفراد ،تـ اختيار عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة شركة
سكر كنانة في السكداف.
اعتمدت الدراسة في منيجيا عمى المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يعتمد عمى المسح الميداني عف طريق
العينة لمعرفة أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعامميف ،ك استخدـ الباحث العينة العشكائية البسيطة ،ك
اعتمد عمى االستبانة في جمع المعمكمات األكلية ،ك استخدـ برنامج ( )SPSSلمعالجة ،ك تحميل البيانات
بجانب االعتماد عمى المصادر الثانكية مف المراجع ،ك التقارير ،ك أكراؽ العمل.
نتائج الدراسة:
 تكجد عالقة بيف التدريب ،ك زيادة الكفاءة االنتاجية لمعامميف ،ك نجد أف التدريب لو دكر فعاؿ في زيادة
اإلنتاج.
 برامج التدريب المقدمة ناجحة ك تخدـ الغرض الذؼ كضعت مف أجمو.
 الميزانية المخصصة لمتدريب غير كافية ال يكجد اىتماـ كاؼ بتنمية المكارد البشرية.
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توصيات الدراسة:
 تعميـ ،ك ترقية التدريب المستمر في أثناء الخدمة لمعامميف عمى أف تككف برامج التدريب مرتبطة
باالحتياجات الفعمية لزيادة اإلنتاجية ،ك رفع كفاية العامميف مع االىتماـ بتقييـ تمؾ البرامج.
 زيادة الميزانيات المخصصة لمتدريب حتى يمكف تدريب جميع العامميف في كل التخصصات ،ك
استخداـ أحدث ك سائل التقانة في مجاؿ اإلنتاج.
 تكفير قاعدة لمبيانات مزكدة بالمعمكمات الدقيقة الضركرية لعممية تخطيط القكػ العاممة لتمكف إدارة
المكارد البشرية مف تحديد االحتياجات التدريبية بكفاءة ،ك فعالية.
 -3دراسة (عين سوية )2015 ،بعنوان:
"التدريب وعالقتو بعممية التجديد داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :د ارسة ميدانية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ عالقة التدريب ،ك عممية التجديد كمدػ اىتماـ مسيرك المؤسسات
الصغير ،كالمتكسطة بيذه العالقة ،ك طبقت ىذه الدراسة عمى مؤسسة ]بيككار[ التي تنتمي إلى قطاع
المؤسسات الصغير ،كالمتكسطة في مجاؿ إنتاج األدكية الصيدالنية في الجزائر؛ حيث استخدمت الباحثة
المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت أسمكب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ ( )94مكزعيف في
مختمف إدارات المؤسس،ة ككحداتيا اإلنتاجية ،كقد استخدمت الباحثة المالحظة ،كالمقابمة ،كاالستبانة كأدكات
لمدراسة.
أىم النتائج:
 قد تكصمت الدراسة إلى أف نسبة ( )% 82.97مف العامميف يركف أف المؤسسة ال تقكـ بتدريب العماؿ
كمما ط أر تجديد عمى العمل.


كأف نسبة ()%90.42مف العامميف يركف بأف تحديد االحتياجات التدريبية يتـ مف خالؿ مقارنة بيف
القدرات الحالية لمعامميف ،كمتطمبات العمل الجديد.



كأف نسبة ( )%100مف العامميف يركف أف التدريب ال يؤدؼ إلى زيادة كفاءة العماؿ.

 -4دساست (حسه )7:02 ،بؼىىان:
"أثر التدريب في رفع انتاجية العاممين بالسودان "2014-2010
ىدفت ىذه الدراسة لتكضيح أىمية التدريب لمعامميف ،ك رفع إنتاجيتيـ لما في ذلؾ مف فكائد لممؤسسات ،ك
االقتصاد القكمي ككل ،ك تمثمت مشكمة البحث في أف المؤسسات الخاصة ال تيتـ بالتدريب بالصكرة الكافية،
ك بالتخطيط السميـ لبرامج لتدريب الشيء الذؼ أثر سمبا عمى رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف في المؤسسات
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المختمفة ،ك ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر التدريب عمى زيادة اإلنتاجية لمعامميف بالتركيز عمى شركة داؿ
في تدريب العامميف مف خالؿ التعرؼ عمى الجيكد المبذكلة في تدريب العامميف بالشركة ،ك األساليب ،ك
الطرؽ التدريبية المستخدمة في الشركة ،تمثمت فركض الدراسة في أف الجيكد المبذكلة في تدريب العامميف
بالشركة تؤدؼ الى تحسيف أداء العامميف ،ك نجاح التدريب لمنسكبي الشركة يؤثر بصكرة إيجابية عمى
اإلنتاجية ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لمجتمع الدراسة مػديرؼ التػدريب ،كمػديرؼ اإلدارات
بمجمكعػة شػركات داؿ.
نتائج الدراسة:
 أف التدريب يمعب دك ار ميما ،ك مممكسا في رفع الكفاءة االنتاجية عمى أف يتـ كفق األسس العممية ،ك
العممية في جميع مراحمو ،كما أف المدربكف الذيف يقكمكف بتنفيذ البرامج التدريبية مؤىميف بقدر كبير
عمى تكصيل الميارات ،ك الخبرات الالزمة لممتدربيف بكسائل التدريب الحديثة.
 تكجد عالقة بيف الخطط المستقبمية لمشركة ك برامج التدريب ،ك ىذا يعني تطكر أساليب التخطط ،ك
االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة في التدريب.
 التدريب الداخمي كحده ال يساعد عمى رفع كفاءة األداء؛ فيجب عمى الشركة أف تعطي اىتماـ أكبر
بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف ،ك الكقكؼ عمى نجاحات اآلخريف ،ك تبادؿ الخبرات.
توصيات الدراسة:
 ضركرة االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة كمصدر أساسي لتنمية القدرات ،ك رفع الكفاءة االنتاجية.
 االىتماـ بالخطط المستقبمية لتنفيذ البرامج التدريبية المنظمة ،ك المستمرة ،ك أف تدرؾ اإلدارة العميا
أىمية إدارة المكارد البشرية ،ك النظر إلييا عمى أنيا إدارة ال تقل أىمية عف بقية اإلدارات في المنشأة
 ،ك دعميا ماديا ،ك معنكيا ،لكي تمارس نشاطيا عمى أكمل كجو.
 -5دساست ( انحمصً )7:02 ،بؼىىان:
"أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي لمعاممين دراسة ميدانية عمى العاممين في مديرية مالية حمص"
حيث تناكلت ىذه الدراسة العالقة بيف التدريب ،ك تنمية المسار الكظيفي لمعامميف في مديرية مالية حمص،
إذ تمخصت مشكمة الدراسة في عدد مف التساؤالت حكؿ مدػ إدراؾ العامميف لمفيكـ المسار الكظيفي ،ك
ىل تراعي البرامج التدريبية في المديرية متطمبات تنمية المسار الكظيفي؟  ،كتـ جمع بيانات الدراسة مف
خالؿ استبياف يحتكؼ عمى مجمكعة مف األسئمة عف متغيرات الدراسة؛ حيث كزع عمى عينة عشكائية بمغت
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( )150مف العامميف في مختمف الدكائر ،ك االقساـ في المديرية ،ك تـ استرداد ( )132استمارة ،ك
استبعاد( )9استمارة لنقص في المعمكمات  ،أؼ أف االستمارات الجاىزة لمتحميل بمغت ( )123استمارة.
نتائج الدراسة:
أف مستكػ التدريب في المديرية كاف متكسطا بيف أفراد عينة الدراسة.
أف مستكػ اىتماـ أفراد العينة بالتخطيط لمسارىـ الكظيفي كاف متكسط.
ك كجكد تأثير معنكؼ لمتدريب في تنمية المسار الكظيفي؛ حيث كانت العالقة بيف التدريب ،ك تنمية المسار
الكظيفي ببعديو (البعد الفردؼ ،ك البعد التنظيمي) متكسطة ،ك مكجبة ،باإلضافة إلى كجكد ارتباط معنكؼ
بيف تخطيط المسار ،ك إدارة المسار.
توصيات الدراسة:
أكصت الدراسة بكجكب االستمرار بالتدريب ككف التدريب الفاعل ،ك المؤثر ىك التدريب المخطط ،ك
المستمر.
ضركرة إدراؾ المسئكليف بأىمية تحقيق التكامل بيف إدارة المسار ،ك تخطيط المسار] أؼ ضركرة انسجاـ
األىداؼ الفردية مع األىداؼ التنظيمية لممدرية[.
 -6دراسة (العنز ي )2013 ،السعودية بعنوان:
"فاعمية البرامج التدريبية لمشروع أمن الحدود في منطقة الحدود الشمالية من وجية نظر المتدربين"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىداؼ البرامج التدريبية في تحقيق أىداؼ مشركع أمف الحدكد بمنطقة
الحدكد الشمالية مف كجية نظر المتدربيف ،كالتعرؼ عمى مستكػ استفادة المتدربيف مف البرامج التدريبية ،ك
التعرؼ عمى أىـ اإليجابيات ،كالسمبيات ،ك السبل التي تعزز مف اإليجابيات ،كتحد مف السمبيات لمبرامج
التدريبية ،ككاف مجتمع الدراسة مف جميع المتدربيف بمركز تدريب حرس الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية
مف الضباط ،كاألفراد كالبالغ عددىـ ( )2420متدربا ،كتـ اعتماد أسمكب العينة العشكائية المنتظمة
لممتدربيف ،ك التي تـ تكزيع ( )467استبانة عمى مجتمع الدراسة ،كتـ استرداد ( )428استبانة تمثل العينة
الرئيسة ليذه الدراسة بدرجة مكثكقة (.)%95
تـ استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ تطبيق مدخل لممسح االجتماعي لمعينة ،مستخدما
االستبانة كأداة لمدراسة.
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أىم النتائج:
 أف البرامج التدريبية أىداؼ مشركع أمف الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية مف كجية نظر المتدربيف
 ،كاستفادة المتدربيف مف ىذه البرامج عمى الصعيد العممي.
 اإللماـ باإلجراءات األمنية الجديدة ،كالمعرفة ،كالميارات التأسيسية الضركرية الستخداـ نظاـ القيادة
 ،كالسيطرة؛ كعممت عمى معرفة أىـ اإليجابيات ،كالسمبيات لمبرامج التدريبية.
وكان من أىم التوصيات:
 ضركرة تنكع أساليب التدريب بشكل يتناسب مع قدرات المتدربيف ،إذ بينت الدراسة الحالية أف
ىناؾ قصك ار في ىذا الجانب.
 كالعمل عمى تكفير المدة الزمنية الكافية ليككف متكافقا مع محتكػ التدريب ،كضركرة تكفير مدربيف
مؤىميف حتى يتسنى ليـ التصرؼ في المكاقف الطارئة التي تحدث في أثناء التدريب.
 -7دراسة ( الدميني )2012 ،بعنوان:
"مشكالت مخرجات التعميم الفني ،والتدريب الميني في بيئة العمل الصناعية بمحافظة تعز"
ىدفت الدراسة إلى تحديد مسيرة التعميـ الفني ،كالتدريب الميني في الجميكرية اليمنية ،ك تكضيح دكر الشركات
الصناعية بمحافظة تعز في المساىمة بإعداد ،كتأىيل العنصر البشرؼ في المجاالت الفنية التخصصية،
كاعتمد الباحث عمى منيج دراسة الحالة كىك أحد أشكاؿ البحث الكصفي النكعي ،كالذؼ يتناسب مع طبيعة
مشكمة البحث الحالي ؛ حيث ييتـ ىذا المنيج بدراسة حالة فرد ،أك جماعة ،أك مؤسسة عف طريق جمع
المعمكمات كالبيانات عف الكضع الحالي لمحالة.
ك تتمثل مجتمع الدراسة متخرجي معيد السعيد العالي لميندسة ،كالعمكـ اإلدارية منذ العاـ 1996ـ إلى
2010ـ ،كقد اقتصر البحث عمى دراسة فنيي التشغيل الذيف يعممكف في المصانع اإلنتاجية ،كعددىـ ()40
فردا كمجتمع لمبحث ،كعينة قصدية في نفس الكقت.
أىم النتائج:
 تكصمت الدراسة إلى كجكد مشكالت إدارية ،كاشراقية أىميا  :النظرة السمبية تجاه المستقبل الكظيفي .
 المسار الكظيفية غير كاضح ،أك محدد .
 صعكبة الكضػع المعيشي ال تتناسب مع الراتب .


إعادة بناء تقييـ األداء السنكؼ ليككف أكثر مكضكعية .



تغيير األسمكب اإلدارؼ ليككف أكثػر إنسػانية
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أىم التوصيات:
 تطكير المكائح ،كاألنظمة الداعمة لمجكانب اإلنسانية .
 تطكير بيئة العمل ،كجعميا أكثر تنظيما ،كثقافة ،كانفتاحػا داخميػا ،كخارجيػا .


زيػادة أسمكب التحفيز المادؼ ،كالمعنكؼ .



زيادة ،كتنكيع األنشطة االجتماعية ،كالثقافية ،كالرياضية

 -8دراسة (الجريوي )2012 ،بعنوان:
"نحو بناء استراتيجية تحقيقاً لمتأىيل ،و تجويداً لمتدريب لرفع كفاءة العاممين بمصمحة الجمارك السعودية"
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدػ إسياـ التأىيل ،ك التدريب في رفع كفاءة العامميف بمصمحة الجمارؾ مف خالؿ
بناء استراتيجية شاممة لتحقيق رفع كفاءة العامميف؛ حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،ك المسح الميداني
في دراستو ،باإلضافة إلى أداة االستبانة ،ك المقابمة الشخصية.
وكانت أىم النتائج:
 أف مصمحة الجمارؾ السعكدية اىتمت بالتدريب اىتماما متعاظما متناميا متدرجا حتى بمغ  %91مف
المنتسبيف إلييا ،ك أف حديثي التعييف يدفع بيـ إلى العمل قبل أف يعطكف تدريبا يسيل ميمتيـ ،ك
يجكد عمميـ ،ك يحصنيـ ،ك أف المنافذ الجمركية كثيرة ،ك التدريب المركزؼ ال ييسر تدريب أعداد
كبيرة في كقت كجيز ،كما تكصمت الدراسة إلى أف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة العمل ،ك تحسيف
اإلنجاز.
و أىم التوصيات:
 ضركرة كضع برنامج تدريبي لحديثي التعييف ،ك العمل عمى استخداـ التدريب عف بعد بتكظيف
التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أداء العامميف في المنافذ البعيدة في كقت قصير دكف أف يؤثر ذلؾ عمى
سير العمل.
 -9دراسة (الحربي )2011 ،بعنوان:
فاعمية برامج التدريب الفني لمعاممين في ورش الصيانة بحرس الحدود(السعودية)
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ استفادة العامميف في كرش الصيانة مف برامج التدريب الفني مف كجية
نظر القيادات اإلدارية ،كالعامميف فييا ،كالتعرؼ عمى نقاط القكة الضعف في برامج التدريب ،كالمعكقات التي
تحد مف التحاؽ العامميف في كرش الصيانة ببرامج التدريب الفني ،كالسبل لتطكير ،كتحسيف برامج التدريب
الفني لمعامميف.
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لقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،في الكصكؿ إلى نتائج الدراسة مستعينا باالستبانة في جمع
البيانات ،كتككف مجتمع الد ارسة ( )540متدربا مف القيادات اإلدارية ،كالعامميف في كرشة الصيانة ،كتـ اختيار
عينة عشكائية طبقية نسبية ممثمة لمجتمع الدراسة ( )300متدرب ،كحصل عمى ( )211استبانة بنسبة
(.)%70.3
أىم النتائج:
 أف القيادات اإلدارية ،كالعامميف مكافقكف بشدة عمى استفادة العامميف في كرش الصيانة مف برامج
التدريب الفني المقدمة ليـ ،كتتميز بنقاط قكة ،كيكافقكف عمى كجكد معكقات تحد مف االلتحاؽ في كرش
الصيانة ببرامج التدريب الفني .
و أىم التوصيات:
 العمل عمى تكفير مزيد مف برامج التدريب الفني بما يمبي احتياجات العامميف في كرش الصيانة
 ،كتأميف المكاصالت ،كالسكف ،كاإلعاشة لممتدربيف مف قبل الجيات المسئكلة عف التدريب.
كاتباع األساليب العممية في تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف في كرش الصيانة ،ككضع الخطط



العممية لمتابعة كتقكيـ مراحل العممية التدريبية لبرامج التدريب الفني.
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دراسة (رجا )2010 ،بعنوان:

"أثر التدريب في أداء العاممين بالمؤسسات العامة (دراسة ميدانية في محافظة جرش في األردن("
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ التدريب ،كمشكالتو في المؤسسات العامة في محافظة جرش ،كعمى
مستكػ أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكير المؤسسة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،في الكصكؿ إلى نتائج الدراسة مستعينا
باالستبانة في جمع البيانات ،كاشتمل مجتمع الدراسة عمى العامميف في المؤسسات الخدماتية العامة ( ،مديرية
التربية كالتعميـ ،مديرية الصحة ،المحافظة ،البمدية) ،كالبالغ عددىـ () 663مكظفا ك قد قاـ الباحث باختيار
عينة عشكائية ممثمة لمجتمع الدراسة ،كحصل عمى ( )120استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي.
كانت أىم النتائج
 أف مستكػ التدريب يؤثر عمى أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكر المؤسسة بشكل فعاؿ كايجابي ،كأف
مشكالت التدريب ليا تأثير كبير كقكؼ عمى أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكر المؤسسة.
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و أوصت الدراسة
 عمى العمل عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف مف خالؿ تحميل المشكمة ،كالعمل عمى بناء
برامج تدريبية تحاكي مشكالت الكاقع العممي ،كتعمل عمى حميا.
كالعمل عمى بناء خطط عمى أساس تقييـ األداء لمعامميف ،كعمى أسس صحيحة ،إعادة النظر في



أساليب التدريب المتبعة ،لتتسـ الدكرات التدريبية بكضكح اليدؼ ،كتنكع أساليب التدريب.
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دراسة ( السرحاني  )2010 ،بعنوان:

" واقع التدريب الميني ،و معوقاتو في المؤسسات اإلصالحية في الرياض "
تيدف الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التدريب الميني في المؤسسات اإلصالحية ،ك معرفة المعكقات التي
تكاجو تمؾ المؤسسات ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو ،ك مجتمع الدراسة عبارة عف
نزالء إصالحية الحائر الممتحقيف ببرامج التدريب الميني ،ك البالغ عددىـ ( )134نزيال  ،ك استخداـ الباحث
طريقة المسح الشامل ،ك حصل عمى ( )127استبانة صالحة.
و كانت أىم النتائج:
 المدربكف عمى كفاءة عالية ،ك عددىـ كاؼ إلتقاف المينة ،ك كرش التدريب مجيزة بالمعدات ،ك
األدكات المطمكبة لمتدريب  ،ك التدريب الميني غير الكثير مف المفاىيـ السمبية لمنزالء ،ك عزز
فرصيـ في سكؽ العمل .
و أىم التوصيات:
 بتكفير حكافز تشجيعية متنكعة لدفع النزالء لاللتحاؽ ببرامج التدريب الميني ،ك ربط برامج التدريب
الميني بمتطمبات سكؽ العمل ،ك مكاكبة التطكر الحاصل في الميف المختمفة.
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دراسة (الشرعة والطراونة )2008 ،بعنوان:

"استراتيجية التدريب ،وأثرىا عمى أداء العاممين في الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدػ تطبيق الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية لألنشطة التي ليا
عالقة بكجكد استراتيجية كاضحة لمتدريب ،ك أثر ذلؾ عمى مستكػ أداء العامميف فييا ،ك لقد تككف مجتمع
الدراسة مف كافة الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية المسجمة في سكؽ عماف المالي ،ك عددىا
( )81شركة ،أما عينة الدراسة فتـ اختيار عينة عشكائية مف ىذه الشركات مقدارىا ( %)50مف مجتمع
الدراسة بكاقع ( )40شركة  ،كلقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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و كانت أىم النتائج:
•

كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تطبيق الشركات المساىمة ك العامة الصناعية

األردنية لمراحل العممية التدريبية مف منظكر استراتيجي ،ك بيف مستكػ أداء العامميف فييا.
•

ك كذلؾ كجكد عالقة بيف تنكع البرامج التدريبية المقدمة في ىذه الشركات  ،ك بيف أداء العامميف فييا.

•

كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة احصائية بيف مدػ تبني اإلدارة العميا في ىذه الشركات

الستراتيجية التدريب ،ك بيف مستكػ أداء العامميف.
•

كأظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ بعض المعكقات التي تكاجييا ىذه الشركات عند تبني

استراتيجية فعالة لمتدريب ،أىميا عدـ كجكد الثقافة التنظيمية ،ك عدـ تكفر المدربيف ذكؼ الكفاءة العالية ،ك
جمكد القكانيف ،ك األنظمة.
و أىم التوصيات:
• ضركرة قياـ الشركات المساىمة ،ك العامة الصناعية بتكفير مزيدا مف االىتماـ ،ك الدعـ مف اإلدارة
العميا لتبني استراتيجية كاضحة لمتدريب.
•

ك ضركرة تنكيع البرامج التدريبية المقدمة ألفرادىا ،ك اتباع األساليب المختمفة في التدريب.

ثالث ًا :الدراسات األجنبية
 -1دراسة ( )Nicole, et al,2016بعنوان:
"التدريب في مكان العمل ،و تنمية الميارات الشخصية ،و الميارات التقنية في صناعة البناء
األسترالية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية التدريب في مكاف العمل عمى تنمية الميارات العامة ،ك الميارات
التقنية ك بالتحديد العماؿ الذيف يتمقكف تدريب ذك صمة بالعمل ،ك بشكل منتظـ يساىمكف بشكل كبير في
الحفاظ عمى الميزة التنافسية لشركاتيـ ،كذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة الفجكة في الميارات الشخصية
 ،ك الميارات التقنية لدػ العامميف في مجاؿ البناء ،ك التشييد؛ حيث يعتبر تدريب العماؿ ،ك تطكيرىـ
ضركرؼ جدا ألنو يحسف مف الجكدة العامة في مجاؿ البناء ،ك التشييد.
ك لقد تككف مجتمع الدراسة مف كافة الشركات التي تعمل في مجاؿ البناء ك التشييد في كالية ككينزالند في
استراليا ،ك تـ اختيار عينة عشكائية مف العامميف في ىذه الشركات ك لقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع
البيانات
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نتائج الدراسة:
المشاركة في التدريب في مكاف العمل في مجاؿ البناء كانت عالية ،ك عنص ار مشجعا لتنمية الميارات ك
التطكير.
ك كشفت الدراسة أيضا أنو في غياب آلية رسمية ك متكازنة لمتدريب ،فإف العماؿ عادة يمجئكف إلى مبادرات
ذاتية غير رسمية لتطكير المعرفة النظرية الالزمة لدكر معيف أك لعمل ما.
توصيات الدراسة:
مف الميـ جدا لشركات البناء االستثمار في تدريب العامميف مف خالؿ استراتيجية كاضحة لتنمية المكارد
البشرية القائمة عمى التدريب المستمر في مكقع العمل.
تدريب ك تطكير العماؿ يجب أف يككف نشاط مستمر ،ك ليس فقط نشاطا لمرة كاحدة ،ك يجب التركيز عمى
تحسيف الميارات الشخصية ،ك التقنية باإلضافة لزيادة انتمائيـ ،ك التزاميـ بالعمل.
يجب أف ييتـ التدريب بالميارات الالزمة لمفترة الحالية مف العمل ،ك الميارات التي ستمزميـ في المستقبل
لملء الفجكة بيف خبراتيـ المتاحة ،ك المتكقعة منيـ في المستقبل.
يجب أف يككف التدريب ذؼ جكدة عالية باستخداـ أساليب التدريب ،ك التطكير الرسمية ،ك غير الرسمية.
 -2دراسة ( )Honorati & Maddalena, 2015بعنوان:
"أثر التدريب في القطاع الخاص عمى الشباب في كينيا"
ىدفت الدراسة لتقييـ اآلثار المترتبة عمى برامج التدريب في نيركبي مف خالؿ تحالف بيف القطاع الخاص
 ،ك حككمة كينيا بدعـ مف مشركع تمكيف الشباب في كينيا التابع لمبنؾ الدكلي ،البرنامج يكفر ثالثة أشير
مف التدريب التقني القائـ عمى الفصكؿ الدراسية إلى جانب ثالثة أشير مف التدريب العممي في شركات
خاصة ،ك يستيدؼ البرنامج عينة عشكائية الشباب المعرضيف لالنحراؼ ،ك الخطر بسبب ككنيـ متسربيف
مف المدارس ،ك غير متعمميف ،ك ال يممككف عمال دائما ،ك كذلؾ ركز البرنامج عمى الفئة العمرية مف
 ، 29-15ك يستند التحميل فذ ىذه الكرقة عمى بيانات المسح التي تـ جمعيا قبل بدء البرنامج ( )2012ك
استمر البرنامج إلى (.)2014
نتائج الدراسة:
أظيرت النتائج أف البرنامج كاف ناجحا في كضع الشباب في كظائف جيدة بأجر مقبكؿ ،ك أسيمت في
زيادة بنسبة ما يعادؿ  %15مف العمالة الحالية بيف المشاركيف مف الذككر ،ك االناث.
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توصمت الدراسة إلى:
أىمية البرنامج التدريبي في اكتساب ،ك تنمية ميارات الشباب المشاركيف؛ ك كذلؾ يساعد عمى احتماؿ
زيادة الدخل ،ك زيادة الفرصة في التكظيف.
 -3دراسة ( )Brad Harris & other, 2014بعنوان:
"ىل أسموب المدرب ،وتوجو المتدربين يتنبأ بمخرجات التدريب"
ىدفت الدراسة إلى اختبار التأثيرات المشتركة ،ك اإلضافية لتكجيات المدربيف ،ك المتدربيف عمى رضى
التدريب ،ك اكتساب الميارات؛ حيث استخدـ المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ االستبياف ،ثـ جمع
بيانات الدراسة مف عينة يبمغ حجميا  243طالبا مف طالب إدارة األعماؿ المسجميف بإحدػ الجامعات
األمريكية.
نتائج الدراسة:
باف كل مف تكجييات المدرب ك تكجييات المتدربيف أظيرت رضى تدريبيا متكقعا ،ك ىناؾ عالقة إيجابية
بشكل كبير عندما يككف تكجيات المتدربيف ،ك اليدؼ التعميمي عاؿ مقارنة باليدؼ التعميمي األقل أىمية.
و أوصت الدراسة:
أىمية دكر كل مف المدرب ،ك المتدربيف حتى يتحقق الرضى التدريبي ،ك اكتساب الميا ارت المطمكبة مف
المحتكػ التدريبي مما يعكس فعالية التدريب.
 -4دراسة ( (2013,Lusatoبعنوان:
"فاعمية التدريب في أثناء العمل عمى أداء العاممين في المؤسسات العامة :د ارسة حالة معيد تنازنيا
التعميمي"
ىدفت الد ارسة التعرؼ عمى مدػ فاعمية التدريب ،كطريقتو في أثناء العمل عمى أداء المكظفيف في معيد
تنازنيا التعميمي ،كالطرؽ التي تتبعيا المؤسسات العامة عمى التدريب في أثناء العمل ،كتحديد األساليب
المطبقة التي تساعد عمى تطكير فاعمية الب ارمج التدريبية ،أك لمقترحات لفاعمية أكثر لمب ارمج التدريبية في
تحقيق أىداؼ التنظيمية المؤسسات.
كقد استخدمت الد ارسة المنيج الكصفي التحميمي ،كالمقابالت ،كالم ارقبة ،كم ارجعة الكثائق التنظيمية داخل
المكتب لمكصكؿ إلى نتائج الد ارسة؛ حيث كاف مجتمع الد ارسة ( ) 97مكظفا ،كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية
نسبية ممثمة لمجتمع الد ارسة (  ) 50مكظفا ،كأجرػ مقابالت مع ( ) 10
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مشاركيف مف  5رؤساء اإلدا ارت ،ك  5المشاركيف مف المكظفيف مف المستكيات الدنيا.
من أىم النتائج التي تكصمت إلييا الد ارسة
 أف التدريب الميني في أثناء العمل كاف فاعال ،كمؤثرات عمى أداء العامميف؛ حيث الزيادة في تحمل
المسئكلية ،كااللت ازـ التنظيمي ،كالدقة في العمل ،كخدمة العمالء ،كزيادة ثقة المكظف.


كأف األساليب المتبعة لمتدريب في المؤسسات العامة تشمل التكجيو ،كالتدكير الكظيفي ،كالتدريب مف
خالؿ كرش العمل ،كالمؤتم ارت ،كالندكات؛ حيث عمل التدريب المسبق عمى تعزيز لممكظفيف مف أجل
التعامل مع طرؽ ،كمسئكليات جديدة ،كتكنكلكجية متطكرة كمتقدمة.

أىم التوصيات:
 أف تقكـ الحككمة بكضع السياسات القابمة التنفيذ ،كتكفير المكارد الكافية ،كتحديد مي ازنيات ،لتحسيف
التدريب الفاعل لممكظفيف.
 -5دراسة ( )Al-mamun, 2012بعنوان:
"حذسٌس انمهاساث انىاػمت نهطهبت انمهىٍٍه :مهاساث قٍمت نهجاهضٌت نهؼمم"
ىدفت الدراسة إلى تكضيح دكر الميارات الناعمة بالنسبة ألرباب العمل المعاصريف الذيف يسعكف الستقطاب
 ،ك تكظيف المتخرجيف لكف معظـ المتخرجيف ال يرتقكف لممعايير المطمكبة في سكؽ العمل ،ك ذلؾ بسبب
كجكد فجكات بيف الميارات التي يطالب بيا أصحاب العمل ،ك ما تقدمو المؤسسات التعميمية ،ك أكضحت
الدراسة أنو يمكف ألنظمة التعميـ ،ك التدريب أف تقكـ بدمج الميارات الناعمة بشكل فعاؿ في المناىج الدراسية
؛ عالكة عمى ذلؾ ،فإف المناىج المستندة إلى الميارات الناعمة ،ك التي تركج لجكىر الكفاءة العامة يجب أف
تشمل تطكير الميارات الناعمة ،ك لكف ذلؾ ليس باألمر السيل الذؼ يمكف تحقيقو خالؿ كقت قصير ،لكف
يمكف تكظيف تمؾ الميارات كأفضل حل لتثقيف الطالب الذيف يمتمككف ميارات أساسية لمعمل.
نتائج الدراسة:
تكصمت الدراسة إلى أف الطالب الذيف يمتمككف الميارات الناعمة مثل :المكقف اإليجابي ،ك التكاصل الفعاؿ ك
حل المشكالت يمتمككف فرص أفضل أكثر بكثير في البقاء عمى كظائفيـ بالمقارنة مع الطالب الذيف يفتقركف
إلى ىذه الميارات.
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أوصت الدراسة:
يجب عمى المؤسسات التعميمية أف تطكر تجربة تعميـ عممية مف أجل تمكيف تكظيف المتخرجيف؛ حيث يجب
أف تككف الميارات الناعمة جزءا ال يتج أز في المناىج الدراسية ،أف ىذه الميارات يمكنيا أف تساعد في بناء
عقمية صحية لمشباب العامميف مف أجل تحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع.
 -6دراسة ( )Achenef ,2011بعنوان:
"أثر التدريب عمى أداء العاممين في منظمات القطاع العام  :دراسة عن وزارة الصحة األ ثيوبية"
وىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر التدريب عمى أداء العامميف في منظمات القطاع العاـ ،كطبقت
الدراسة عمى ك ازرة الصحة في جميكرية أثيكبيا الديمق ارطية ،كاعتمدت الد ارسة المنيج الكصفي التحميمي
كتـ اختيار عينة عشكائية ككزعت ( )60استبانة ثـ جمع ( )47استبانة منيا ،ككذلؾ تـ تنفيذ مقابالت
لجمع المعمكمات.
وتوصمت الد ارسة :
 أف ( )%64يركف أف التدريب يعزز أداء العامميف ،كأف ( )%73يركف أنو يكجد نظاـ التدريب ،كأنو
يخطط لو بشكل جيد ،كأف ( )%77يركف أف أساليب ،كتطبيقات التدريب فعالة.
وأوصت الد ارسة:
 باالىتماـ بعممية تخطيط التدريب ،كأف يتـ إش ارؾ المد ارء ،كالمكظفيف عمى حد سكاء في تحديد
االحتياجات التدريبية.


ككذلؾ أكصت الد ارسة بأف يتـ تخصيص مكازنة مناسبة لتدريب المكظفيف.



ككذلؾ أكصت الد ارسة بالحصكؿ عمى التغذية ال ارجعة مف المكظفيف قبل ،كبعد التدريب لمتمكف مف
تطكير ب ارمج التدريب في المستقبل.



كما ،كأكصت الد ارسة بإتاحة الكقت الكافي لتنفيذ الب ارمج التدريب التي تحتاج الكتساب ميا ارت أعمى
سكاء في داخل البالد ،أك خارجيا.

 -7دراسة (بولسيل  )2010 ، Poleselبعنوان:
"التعميم ،والتدريب الميني لفئة الشباب  -ممبورن استراليا "
ىدف الدراسة معرفة الدكر الذؼ يمعبو التعميـ ،كالتدريب الميني في مناحي حياة فئة الشباب في ممبكرف.
استخدـ الباحث المنيج المتكامل؛ حيث قاـ الباحث بتحميل أبحاث ،كاحصاءات رسمية عف التعميـ ،كالتدريب
الميني في ممبكرف.
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ومن أىم ما توصمت الدراسة إلى ما يمي:
 أغمب الذيف يمتحقكف بالتدريب الميني مف الشباب الفقراء ،أك أصحاب المعدالت المتدنية.
 نظرة فئة الشباب إلى التدريب الميني سمبية عمى عكس نظرتيـ لمتعميـ األكاديمي.
و أوصت الدراسة بما يمي:
 ينصح بأف تككف العالقة بيف التدريب الميني ،كاألكاديمي تكاممية.
 تكجيو فئات الشباب المختمفة لمتدريب الميني قبل ،كبعد تخرجيـ مف المدرسة.
 -8دراسة (ماسذوواحً " "Masdonatiو آخرون ) 2010،بعنوان:
"التعميم ،والتدريب الميني التيرب ،واالنتقال إلى العمل -لوزان سويس ار"
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى صعكبات االنتقاؿ مف التعميـ إلى التدريب الميني ،كأسباب
التيرب مف التدريب الميني.
استخدـ الباحثكف في دراستيـ المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة الدراسة المقابالت لعينة الدراسة البالغ
عددىا  46طالبا تيربكا مف التدريب الميني في السنة األكلى؛ حيث أشرؼ عمى المقابالت مستشاريف
مختصيف في التدريب الميني.
ومن أىم ما توصمت الدراسة إلى ما يمي:
بينت نتائج الدراسة أف الذيف تيربكا مف التدريب الميني ممكف أف يعزػ تيربيـ لسببيف ىما:
 صعكبات في التأقمـ نتيجة االنتقاؿ مف التعميـ عمى التدريب الميني.
 هشبكل فً التعلن أو فً ثٍئخ العول.
و أوصت الدراسة بما يمي:
 نشر الكعي بيف الطمبة عف طبيعة التدريب الميني مف خالؿ الحصص المدرسية.
 نقل الطمبة إلى التدريب الميني في حالة التأكد مف استقرار حالة الطمبة نفسيا كتييئتيـ
باالنخراط في مرحمة انتقالية.
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 -9دراسة (نكيرنا  ) Nkirina 2009 ،بعنوان:
"تحديات دمج التعميم الحر مع نظام التدريب الميني  -تنزانيا"
تحاول ىذه الدراسة التركيز عمى التحديات التي تكاجو دمج التعميـ الحر مع برامج التدريب الميني في تنزانيا.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة الدراسة مقابالت عادية ،كمقابالت جماعية ( focus group
 ) discussionsلعينة الدراسة ،كالتي قسميا الباحث لممجمكعات التالية :مدراء مراكز ،كمدربيف ،كطالب مف مراكز
مختمفة.
وكانت النتائج كما يمي:
 فترة التدريب في البرامج الحرة محدكدة ،كال تكفي لتعمـ الميارات الضركرية.
 المتدربكف في البرامج الحرة متفاكتكف في القدرات الفردية بشكل كبير.
وأوصت الدراسة بما يمي:
 زيادة التنسيق بيف التدريب الميني الحككمي ،كالمؤسسات األخرػ.
 االىتماـ بتطكير بيئة التدريب الميني ،ك معايير االلتحاؽ ببرامج التدريب المختمفة.

87

انذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح:

2.3

أوالً :الدراسات الفمسطينية
 -1دراسة ( سياج  )2015 ،بعنوان:
"التحديات التي تواجو تطبيق إدارة الجودة في قطاع اإلنشاءات في فمسطين"
تيدف الدراسة إلى التعرؼ عمى الكضع الحالي لمجكدة ك تسميط الضكء عمى المشاكل ،ك العقبات الرئيسية
التي تكاجو شركات البناء في تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة ،ك تحديد عكامل النجاح الالزمة لتنفيذىا في قطاع
االنشاءات في فمسطيف.
ك اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مستخدما االستبانة لجمع البيانات ،ك مجتمع الدراسة يتككف مف
أفراد مف شركات اإلنشاءات في المدف الرئيسية في فمسطيف ،ك قد تـ اختيار عينة عشكائيا مككنة مف 174
شخص مف شركات االنشاءات لمحصكؿ عمى آرائيـ حكؿ المشاكل ،ك أىـ العكامل التي تؤثر عمى الجكدة.

وكانت أىم نتائج الدراسة التالية:
 فيـ الجكدة ك تطبيق نظـ الجكدة ليست كافية كما أف الكضع الحالي لمجكدة في قطاع
اإلنشاءات في فمسطيف بحاجة إلى مزيد مف االىتماـ ،ك الدراسات.
 ترسية المناقصة عمى أساس أقل األسعار  ،ك نقص الخبرة في نظاـ إدارة الجكدة  ،ك نقص
التعميـ ،ك التدريب  ،ك قمة كعي المالؾ بأىمية الجكدة.
أىم توصيات الباحثة:
 الحاجة إلى رفع الكعي بأىمية نظاـ إدارة الجكدة بعمل كرش عمل ك دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ.
 ضركرة تبني نظاـ الجكدة في شركات المقاكالت ،ك المكاتب اليندسية ،ك ذلؾ باستخداـ النمكذج
المطكر كأداة لقياس الجكدة ،ك تحديد نقاط الضعف التي تؤدؼ إلى انخفاض درجة الجكدة ،ك
تحسينو.
 -2دراسة (منصور  )2015 ،بعنوان:
" االرتقاء بإدارة الموارد البشرية لزيادة االستدامة في مشاريع التشييد في قطاع غزة"
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تيدف الدراسة إلى تطكير إدارة المكارد البشرية لزيادة استدامة صناعة التشييد مف خالؿ بحث مدػ تطبيق
نظـ الحكافز ،كادارة الجكدة الشاممة ،كالقكانيف ،كالتشريعات ،كالتدريب ،كالتعميـ ،كالسالمة ،إضافة إلى التعرؼ
عمى بيئة العمل ،كطبيعة العالقة بيف أرباب العمل ،كالعامميف.
ك اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مستخدما االستبانة لجمع البيانات ،ك مجتمع الدراسة يتككف مف
شركات المقاكالت تصنيف درجة أكلى ،ك المكاتب االستشارية في قطاع البناء ،كالتشييد ،ك قد تـ اختيار عينة
عشكائيا مككنة مف  128شخص مف مدراء المشاريع ،كالميندسيف.
وكانت أىم نتائج الدراسة التالية:
 كأظيرت النتائج أف الميندسيف غير راضيف كظيفيا ،كما أف العديد منيـ لدييـ الرغبة عمى ترؾ
صناعة البناء ،كالتشييد في قطاع غزة ،كذلؾ الفتقارىـ إلى األمف الكظيفي ،ك األنظمة الميمة؛
كالحكافز ،التدريب ،المراقبة ك التقييـ.
 كما أكضحت النتائج أف أرباب العمل يمارسكف إدارة الجكدة الشاممة بطريقة عشكائية ،كليست إجراءات
منيجية.

أىم توصيات الباحث:
 يجب بناء ،كتطكير أنظمة مكتكبة فعالة كذات كفاءة خاصة بالحكافز ،كالتدريب ،كالتكظيف ،كادارة
الجكدة الشاممة لتحقيق االستدامة في البناء.


أيضا أىمية تعزيز دكر المكارد البشرية في المشاركة ،ك التخطيط ،ك اتخاذ الق اررات ،كالتنافس
،كالشفافية ،ك العدالة ،كتطكير المجتمع ،ك الحفاظ عمى المكارد.



إضافة إلى تعزيز دكر الجيات المعنية في صناعة التشييد في الرقابة ،كالتحكـ مف خالؿ سف
كتطبيق القكانيف ،كاألنظمة التي تحكـ العمل اليندسي.

 -3دراسة (العمراني )2015 ،بعنوان:
"تأثير المانح عمى جودة المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة من وجية نظر المستفيد"
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير المانح عمى جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة مف كجية نظر
المستفيد .
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اعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى دراسة المكاضيع ذات العالقة بتأثير المانح عمى المستكيات
المختمفة لمجكدة ،ك اإلنشاءات ،بناء عمى الدراسات السابقة ،ك كجيات نظر الخبراء المختصيف
بمكضكع المنح ،ك الجكدة ثـ اعتماد استبانة تشمل العكامل المختمفة المتعمقة بالمكضكع ،ك كزعت عمى
العينة المستيدفة مف األقساـ المختمفة في القطاعيف الحككمي ،ك الخاص.
أظيرت النتائج:
 أف التأثير العميق الذؼ يمعبو المانح عمى المستكػ االقتصادؼ ،ك تأثير عالقة باألطراؼ
األخرػ لممشركع اإلنشائي عمى الجكدة ،ك أظيرت النتائج كذلؾ النزعة لدػ المانح في
اىتمامو بخطط مشاريع األمد القصير ذات الطابع اإلغاثي العاجل كتقميل نسبة البطالة بدال
مف االىتماـ بخطط مشاريع طكيمة األمد كإعادة الييكمية اإلدارية ،ك المالية لممؤسسات
الفمسطينية.
توصي الدراسة:
 المسؤكليف المباشريف تعني تنفيذ المشاريع في مراحمو المختمفة بزيادة جيكدىـ ،كاىتماميـ
لجعل جكدة المشاريع اإلنشائية ،كبما يتبعو مف اقتصاد في ازدىار ك تعظيـ.
 -4دراسة ( راشد  )2014 ،بعنوان:
" إطار عمل لتطبيق إدارة الجودة في المشاريع اإلنشائية في الضفة الغربية"
تيدف الدراسة إلى دراسة تنفيذ إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية في الضفة الغربية؛ حيث يعتبر قطاع
اإلنشاءات ،ك التشييد كقطاع حيكؼ في اقتصاد اليكـ؛ ك ذلؾ بسبب التطكر في ىذا القطاع في العالـ بصكرة
عامة ك الضفة الغربية بصكرة خاصة.
ك اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث تـ تكزيع ( )300استبانة عمى شركات المقاكالت المسجمة في
اتحاد المقاكليف الفمسطينييف؛ ك ذلؾ الستقصاء آرائيـ عف أىـ عكامل نجاح تطبيق نظاـ الجكدة في المنطقة
؛ ك أىـ المعيقات.
أىم النتائج :
 أشارت النتائج إلى أنو بالرغـ مف إدراؾ الشركات ألىمية نظاـ الجكدة إال أف إدراكيـ لمفيكـ نظاـ
الجكدة ال يتجاكز اإلجراءات التصحيحية بعد حدكث األخطاء ،لكنيـ لـ يصمكا بعد لمرحمة اإلجراءات
الكقائية ،ك التي تمنع كقكع الخطأ حتى قبل حدكثو.
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 أشارت نتائج االستبانة أىمية تطبيق نظاـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية يعكد عمى الشركة إلى
استمرار تحسيف األداء بشكل متكاصل ،تحسيف صكرة الشركة ،ك رفع مكانتيا في السكؽ ،ك كصكليا
لككنيا منافسا قكيا في سكؽ اإلنشاءات ،الكصكؿ ك الحفاظ عمى الميزة التنافسية في سكؽ اإلنشاءات
تعتبر مف أىـ فكائد تطبيق ىذا النظاـ.
وقد توصل الباحث إلى تطكير إطار عمل ليسيل ،ك يحقق نظاـ جكدة في المشاريع اإلنشائية في الضفة
الغربية.
 -5دراسة (المصري )2014 ،بعنوان:
"تأثير األخالقيات المينية عمى الجودة في الصناعات االنشائية في قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة دراسة العالقة بيف األخالقيات المينية ،كالجكدة في صناعة التشييد في قطاع غزة.
كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كأسمكب الدراسة الميدانية ،لتحقيق أىداؼ الدراسة تـ
تصميـ استبياف مككنة مف جزئييف ،الجزء األكؿ أعد لدراسة مدػ تطبيق المبادغ األخالقيات المينية في
شركات قطاع غزة ،أما الجزء الثاني فأعد لدراسة الجكانب المتعمقة بالجكدة.
كقد تـ عمل عينة استطالع لالستبياف ثـ تطبيقو عمى  114شركة مقاكالت في قطاع غزة ،كقد استخدـ
البرنامج اإلحصائي  SPSSك Sheets Excelفي معالجة البيانات.
وقد خمصت الدراسة بالنتائج التالية:
 أىـ العكامل المتعمقة بالجكدة تحسيف العالقة مع الزبائف ،ك اتخاذ الق اررات في الكقت المناسب ،ك
تشجيع تطكير العامميف ،كمساندتيـ إلطالؽ كامل إمكانياتيـ ،كمياراتيـ ،ك أف القيادة أحد أىـ
العناصر المؤثرة عمى إدارة الجكدة ،ك رصد التقدـ المحرز في المشركع ,كأخي ار أف يككف القائد ذؼ
خبرة ،ككفاءة عالية.
و من أىم توصيات الدراسة:
 إعداد برامج تدريبية في مجاالت أخالقيات الكظيفية ،كالزاـ المكظفيف العامييف بيا بما يؤدؼ إلى إيجاد
الخبرات الالزمة لالرتقاء بالكظيفة ،كالحد مف أسباب ،كمظاىر الفساد كما ،كتزيد جكدة المنتجات.
 تعزيز مبدأ المكضكعي ،كالنزاىة في المشاريع ،ك التركيز أكثر في اختيار قيادة ،ك طاقـ ذؼ خبرة
 ،ككفاءة عالية تتالءـ مع احتياجات المشركع بجانب السمعة ،كاألخالقيات الجيدة لمحصكؿ عمى
الجكدة المطمكبة.
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 -6دراسة (الجعبري وآخرون )2014 ،بعنوان:
"نحو تحسين جودة قطاع االتصاالت في فمسطين -دراسة حالة شركة االتصاالت الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدػ فيـ ،كادراؾ ،كدعـ القيادات اإلدارية في شركة االتصاالت الفمسطينية
إلدارة الجكدة الشاممة.
كلتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة قاـ فريق البحث ببناء استبانة تيدؼ إلى الدراسة الميدانية لمتغيرات مشكمة
الدراسة مف أجل اختبار الفرضيات؛ بحيث يتككف مجتمع الدراسة مف ( )3400مكظفا ،كاستخدمت الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة ،كتككف مجتمع الدراسة مف ( )3400مكظفا ،كتألفت العينة مف
( )320مكظفا ،اختيرت بطريقة عشكائية.
وقد خمصت الدراسة بالنتائج التالية:
 ىناؾ فيـ ،كادراؾ جيد ،كدعـ مف قبل القيادات اإلدارية في شركة االتصاالت الفمسطينية إلدارة الجكدةالشاممة.
 تتكافر متطمبات إدارة الجكدة الشاممة في شركة االتصاالت الفمسطينية . ساىمت إدارة الجكدة الشاممة في شركة االتصاالت الفمسطينية في تحسيف األداء ،كتقميل حجـ الشكاكػ ،كزيادة مستكػ رضا المراجعيف ،كتمكيف الشركة مف اكتشاؼ األخطاء .
 يجد العاممكف في شركة االتصاالت الفمسطينية أف أبرز معكقات تحسيف الجكدة الشاممة عدـكجكد معايير دقيقة لقياس األداء.
 كاف ىناؾ فركؽ في اتجاىات القيادات اإلدارية نحك تحسيف الجكدة الشاممة في شركة االتصاالتالفمسطينية كفقا لممتغيرات الشخصية الخاصة بالعامميف.
ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة زيادة اىتماـ الشركة بتطكير مناخ العمل ،كمشاركة العامميف ،كالتركيز عمى العمل الجماعيلتحسيف العمل.
 ضركرة االستمرار في تحسيف الخدمة ،كقياس مدػ رضا الزبائف عف الخدمات المقدمة. -ضركرة تطكير كادر العمل بزيادة الدكرات التدريبية لتطكير ميارات العامميف.
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 -7دراسة (الكحموت )2013 ،بعنوان:
"مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة ،دراسة تحميمية من
وجية نظر العاممين"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدػ تطبيق مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في ك ازرة النقل كالمكاصالت مف كجية نظر
العامميف ،ككذلؾ التعرؼ إلى درجة اختالؼ تطبيق مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في الك ازرة باختالؼ العمر
،كالمسمى الكظيف ،كمدة الخدمة ،كمكقع العمل.
كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي بيدؼ تحميل الظاىرة ،كاشتمل مجتمع الدراسة العامميف بك ازرة النقل
كالمكاصالت بكافة اداراتيا كدكائرىا عدا مكظفي الفئة الخامسة (الفنييف ،كالمراسميف ،كالسائقيف) ،كالمقدر
عددىـ  117مكظفا ،كلصغر المجتمع االصمي فإف الدراسة استخدمت أسمكب المسح الشامل في الجانب
التطبيقي مف الدراسة ،كذلؾ عبر تكزيع استبانة محكمة عمى مجتمع الدراسة.
وقد أظيرت الدراسة ما يمي:
 ال تدعـ المبادغ التالية (اإلدارة العميا ،اتخاذ الق اررات ،المشاركة ،كالدافعية ،التحسيف الشامل ،التدريبكالتطكير ،التركيز عمى المستفيديف) تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في ك ازرة النقل ،كالمكاصالت.
 تدعـ المبادغ التالية (الييكل التنظيمي ،كالعالقات التنظيمية ،فرؽ العمل كالعمل الجماعي ،أىداؼ الك ازرةكالعامميف) تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في ك ازرة النقل ،كالمكاصالت.
وأوصت الدراسة:
 بزيادة الكعي بمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ،كأىمية تطبيقيا لمعامميف ،كخصكصا اإلدارة العميا.
 كذلؾ كضع آلية كاضحة التخاذ الق اررات تشارؾ فييا جمكع العامميف.


كما نبيت لضركرة تعزيز مستكػ معرفة جميع العامميف في ك ازرة المكاصالت في قطاع غزة ،بمنيج
تطبيق إدارة الجكدة ،مف خالؿ عقد دكرات تدريبية لبياف دكرىا في تحسيف األداء المؤسسي ،كذلؾ
التركيز عمى المستفيد كيدؼ أساسي مف أىداؼ إدارة الجكدة الشاممة.

 -8دراسة (العالول ) 2011 ،بعنوان:
"قياس جودة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من وجية نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى" قياس جكدة الخدمات التي تقدميا شركة جكاؿ مف كجية نظر الزبائف في
محافظات قطاع غزة؛ كذلؾ استنادا إلى نظرية الفجكة باستخداـ نمكذج القياس SERVQUAL
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كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الختبار فرضيات الدراسة ,كقد تـ جمع البيانات مف خالؿ
استبانة تـ تصميميا ليذا الغرض؛ حيث بمغ مجتمع الدراسة حكالي  700000مشترؾ كاستخدـ الباحث
طريقة العينة الطبقية العشكائية ,حيث تـ تكزيع  800استبانة عمى عينة الدراسة كقد تـ الحصكؿ عمى
 672استبانة صالحة بنسبة استرداد .%84
نتائج الدراسة:
 كخمصت الدراسة إلى أف تقييـ الزبائف لجكدة الخدمات الفعمية إيجابيا ،كجيدا إال أنو ال يصل إلى
مستكػ تكقعاتيـ ،ك مما يعني أف ىناؾ فرصا لتحسيف ،كتطكير جكدة الخدمات المقدمة مف
الشركة.
 كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف الزبائف يعطكف أىمية نسبية أكبر لبعد جكدة الشبكة يميو األبعاد
التالية عمى الترتيب ( الجكانب المممكسة ،االعتمادية ،كالتعاطف ،ك االستجابة ،ك األماف).
 كما تكصمت الدراسة إلى أنو تكجد فركقات في االستجابة تعزػ إلى عكامل الديمكغرافية بدرجات
متفاكتة حكؿ الجكدة المدركة مف قبل الزبائف لمخدمات التي تقدميا شركة جكاؿ تعزػ الى (طبيعة العمل,
الدخل ,العمر ,مكاف اإلقامة ,المؤىل العممي ,الجنس )عمى الترتيب.
أىم التوصيات:
 العمل عمى إيجاد الحمكؿ الفكرية لمعالجة تدني مستكػ الشبكة ،كمحطات اإلرساؿ التابعة لشركة
جكاؿ ،ككذلؾ تكضيح ،ك إعالـ الزبائف بالمعيقات ،كالتحديات التي تكاجو شركة جكاؿ في ظل
الحصار الخانق عمى عالـ محافظات قطاع غزة.
 -9دراسة (الطيب )2008 ،بعنوان:
"عوامل النجاح الحاسمة في تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى مشاريع التشييد في مدينة غزة"
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد عكامل النجاح الحاسمة الالزمة لتطبيػق إدارة الجكدة الشاممة في المراحل
المختمفة لممػشاريع في قطػاع غػزه سػكاء في مرحمة التخطيط ،أك التصميـ ،أك التنفيذ ،ك اعتمػادا عمػى العكامػل
الحاسمة لنجاح إدارة الجػكدة الػشاممة تـ تطػكير نمػكذج محكسػب يػساعد المنظمة في تحديد مػكاطف القػكة
كالػضعف بالنسبة لكيفيػة اسػتخداـ أساليب إدارة الجكدة.
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تـ استخداـ االستبياف أداة لجمع البيانات ،حيث أف االستبياف يحتػكؼ عمى ثمانية عكامل رئيسية متضمنة ؿ
 81عامال فرعيا ،تـ تحديػدىا مػف خػالؿ استعراض كاسع النطاؽ لممراجع ،ك األبحػاث ،كالنظريػات ،كالنمػاذج
ذات الصمة بإدارة الجكدة الشاممة ،ك استشارة الخبراء في ىذا المجاؿ.
نتائج الدراسة:
عنصر مف العناصر الفرعية
ا
 تشير بكضكح الى أف ىناؾ سػبعة عكامػل حاسمػة لمنجػاح تتضمف 38
الحاسمة لتطبيػق إدارة الجكدة الشاممة عمى المنظمات في قطاع غزة بشكل ناجح.
أىم توصيات الدراسة:
 يكصي بتحديد عكامل النجاح الميمة لتنفيذ إدارة الجكدة الشاممة مف قبل باستخداـ نظرية  ،AHPك
أنو بسبب استخداـ االستبانة التقميدية تسبب في نتائج تككف غير كاضحة.
 تكصي الدراسة الحككمة بإنشاء مستكدع جديد في قطاع غزة لتخزيف مكاد البناء المطمكبة ،ك ىذا
االقتراح يمثل حال جزئيا لمسألة إغالؽ الحدكد.
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ثاني ًا :الدراسات العربية
 -1دراسة ( حسين  )2015 ،بعنوان:
"واقع تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في صناعة التشييد في السودان"
تيدف الدراسة إلى دراسة كاقع تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة التشييد في السكداف ,كتقييـ ىذا
الكاقع مف خالؿ العكامل التي تؤثر عمى تطبيقيا في الشركات ،كالمؤسسات التي تعنى بصناعة التشييد ،كما
تناكلت العالقات بيف الجكدة ،كالمعايير.
ك اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تـ تكزيع ( )100استبانة عمى األفراد العامميف بالصناعة
التشييد مف ـهندسيف ،ك إدارييف ،كمكرديف.
نتائج الدراسة:
 ال كجكد لمغاية ،كاؿهدؼ مف الناحية العممية ككفها تفتقر إلى المعمكمات ،ك التدريب في ىذا المجاؿ.
 أيضا أظهرت أف اؿهيكل التنظيمي اإلدارؼ تقميدؼ ،ك غير متطكر ،كبأف الكصف الكظيفي لكثير مف
اإلدارات ،كاألقساـ غير كاضح.
أىم توصيات الباحث:
 مف الضركرؼ رفع ثقافة المعرفة المتعمقة بجكدة ،كأهمية استخداـ برامج الكمبيكتر في إدارة أعماؿ
المشاريع اؿهندسية ،اقتراح الخطط االستراتيجية ،ضركرة التقيد الكامل بالشركط ،كالمكاصفات الفنية
ألؼ مشركع ،ك االىتماـ بأتعاب المشرؼ ،كاألجكر في العمكـ لكل العامميف في المجاؿ.
 -2دراسة (جاسم )2015 ،بعنوان:
"تقييـــــم إدارة جودة التصاميم اليندسية لمشاريــــع محافظة ديالى باعتماد تقنيــــــــــة التقييم
النسبية المتعددة المعايير المعقدة(")COPRAS
تيدف الدراسة إلى تطكير جكدة التصاميـ اليندسية لممشاريع اإلنشائية في محافظة ديالى مف خالؿ التحميل
الكامل إلدارة جكدة التصاميـ اليندسية بكل عناصرىا كمف ثـ استخداـ ىذه العناصر كمدخالت لتنقية التقييـ
النسبية المتعددة المعايير المعقدة .
منيج الدراسة :تـ جمع البيانات الخاصة بو مف األدبيات التي تناكلت مكضكعي إدارة جكدة التصاميـ اليندسية
 ،كطريقة التقييـ النسبية المتعددة المعايير المعقدة ،ك مف المقابالت الشخصية مف ذكؼ االختصاص مف
المصمميف ،كاالستشارييف ليذه المشاريع .
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أظيرت نتائج:
 تحميل البيانات الفراد العينة ،كمف ثـ طريقة ترتيب النظاـ الكسطية ( ، )ROCكالمميزة في تطبيقيا أف
معايير السيطرة عمى مخرجات التصميـ ،الييكل التنظيمي ،كفرؽ إعداد التصاميـ ،ضبط مدخالت
التصميـ ،كالتخطيط لمتصميـ ،ىي أكثر المعايير أىمية إلجراء المقارنات الثنائية بيف المشاريع كأنيا
محكر السيطرة عمى مخرجات التصميـ ،كفرؽ إعداد التصاميـ ،كالييكل التنظيمي ىي أكثر أىمية مف
بقية المعايير في المشاريع.
أوصت الدراسة:
 إلى اإلسراع في تطبيق تقنيات اتخاذ القرار المتعدد المعايير في تقييـ المشاريع إضافة إلى اإلسراع في
تطبيق النظـ المقترحة مف قبل الباحثة إلدارة جكدة التصاميـ اليندسية لمساعدة الميندسيف عمى
التطبيق األمثل ليذه اإلدارة.
 -3دراسة (عثمان )2014 ،بعنوان:
"تطبيق نظم إدارة الجودة الشاممة في شركات المقاوالت اإلنشائية بالسودان"
ييدف ىذا البحث الي دراسة كاقع إدارة الجكدة في شركات التشييد في السكداف ،كتقييـ ىذا الكاقع في ضكء
االتجاىات العالمية ،كفي ضكء األسس العممية إلدارة الجكدة في صناعة التشييد ،كذلؾ لمكصكؿ إلي مجمكعة
مف المقترحات ،كالتكصيات التي تيدؼ إلى االرتقاء بيذه الصناعة إلى مستكػ أفضل.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميل مف خالؿ إعداد استبياف شارؾ فيو  31شركة مف مختمف
الشركات في صناعة التشييد في السكداف.
أىم النتائج:
كاف نتائج االستبانة لمشركات تكضح ضعف في مرحمة التصميـ؛ حيث أف  % 43,1مف الشركات
كانت ال تقكـ بتطبيق ىذه المرحمة بصكرة جيدة إضافة الي ضعف في مرحمة التخطيط؛ حيث أف
 41,1%مف الشركات كانت ال تقكـ بتطبيق بنكد المكاصفة ىذه المرحمة ىناؾ خمل في تطبيق
المكاصفة في مرحمة تحميل البيانات؛ حيث كانت نسبة الشركات  ، % 56,2كنقص في تطبيق المكاصفة في
مرحمو السالمة؛ حيث يكجد عدـ اىتماـ كاضحا ،حيث اف  % 70,1مف الشركات كانت ال تقكـ بتطبيق بنكد
المكاصفة .
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أىم التوصيات عمي النحو التالي :
 السيطرة عمي العمميات في مشاريع التشييد.
 تقكـ الشركات بإعداد ككادر متخصصة لمتابعة تطبيق مكاصفات إدارة الجكدة الشاممة في الشركات
بعد إدخاليـ بدكرات تدربيبة متخصصة بالجكدة .
 تكعية العامميف في تطبيق برنامج الجكدة كل حسب تخصصو ،كذلؾ لمنيكض بكاقع الحاؿ في
الشركات نحك جكدة افضل ،كتقميل تكاليف العمل ،كاصالح لمعيكب إف كجدت.
 -4دراسة (الكببجي وأبو عواد )2013 ،بعنوان:
"قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاممة عمى تحسين األداء المالي في الشركات الصناعية
المساىمة العامة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى مدػ استخداـ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة ،الذؼ كصمت إليو الشركات
الصناعية المساىمة في البيئة األردنية ،كما ىدفت إلى البحث؛ فيما إذا كاف الستخداـ نظاـ إدارة الجكدة
الشاممة تأثير عمى تحسيف األداء المالي لمشركة ،كقد تـ استخداـ أسمكب المسح الشامل لممجتمع اإلحصائي
لمدراسة المتمثل بالشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية كافة ،كعبر تكزيع االستبانات عمى الشركات
التي ادعت تطبيق إدارة الجكدة الشاممة ،التي بمغ عددىا  25شركة ،أما بالنسبة لألداء المالي ،فقد تـ
الحصكؿ عمى مؤشراتو مف بكرصة عماف ،كمركز إيداع األكراؽ المالية لمفترة الممتدة مف العاـ  2005إلى
العاـ .2009
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لبياف مالمح تركيبة مجتمع الدراسة ،كتحميميا.
أىم النتائج:
 كقد أ ظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد أثر الستخداـ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة عمى تحسيف األداء
المالي في الشركات الصناعية المساىمة العامة.
أىم التوصيات:
 كما أكصت الدراسة إدارات الشركات بضركرة تبني استخداـ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة ،كااللتزاـ
بأبعاده بدرجة عالية؛ ألف تحسيف الجكدة يضمف االستغالؿ ،كاالستخداـ األمثل لطاقات القكػ العاممة
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 ،كاآلالت كالمكاد ،مما يعني خفض التكاليف ،كالذؼ ينعكس حتما عمى تحسيف األداء المالي لمشركة
في األجل الطكيل.
 -5د ارسة) عبد العال ( 2010 ،بعنوان:

"إدارة الجودة ،ودورىا في بناء الشركات" )السعودية(
ىدفت التعرؼ إلى دكر إدارة الجكدة في بعض الشركات في القطاعيف العاـ ،كالخاص ،كالكشف
عف مدػ تبني تمؾ الشركات لممفاىيـ الحديثة لمجكدة ،ككذلؾ تناكؿ بعض المعيقات الرئيسية التي
تكاجو تطبيق إدارة الجكدة.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث تمثمت العينة في مجمكعة مف المؤسسات الفردية

 ،كالشركات الصغيرة ،كالكبيرة ،كالقطاعات الحككمية الصناعية ،كاإلنتاجية ،كالخدماتية ،ككذلؾ منظمات
صحية ،كتعميمية ،كقد تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ( )39مؤسسة إلجراء الدراسة.
توصمت الدراسة إلى:

 أف دعـ ك تبني اإلدارة العميا لمبادغ إدارة الجكدة يعتبر العمكد الفقرؼ لنجاح قسـ إدارة الجكدة كأف
عدـ إنشاء إدارة متخصصة لمجكدة كتخصيص ميزانية خاصة بيا ىي العائق األكبر لتطبيقيا .

 كأف التدريب لتغيير ثقافة المنظمة كمكاجية االحتياجات مطمب أساسي لتطبيق مبادغ إدارة الجكدة.

أوصت الدراسة :بضركرة تبني اإلدارة العميا لمبادغ إدارة الجكدة ككذلؾ إنشاء إدارة متخصصة
في الجكدة كتخصيص ميزانية خاصة بيا كتدريب العامميف عمى مبدأ الجكدة.
 -6دراسة (عمران )2010 ،بعنوان:

"بناء نظام لتقويم تطبيق إدارة الجودة الشاممة لمشاريع األبنية المدرسية في العراق"
تيدف الدراسة :إلى بناء نظاـ لتطبيق متطمبات الجكدة الشاممة في تنفيذ األبنية المدرسية مع كضع الحمكؿ
المناسبة لمديريات األبنية المدرسية لغرض متطمبات الجكدة الشاممة.
توصمت الدراسة:
 إلى عدـ كجكد نظاـ لتقكيـ إدارة الجكدة الشاممة لممباني المدرسية في العراؽ ،ك إف ظيكر تطبيق
بعض فقرات ادارة الجكدة الشاممة ضمف البحث يرجع الى كفاءة بعض االدارات كما تمتزـ بو مف
قكانيف.
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أىم توصيات الدراسة:
 يدعك الى استكماؿ تطبيق نظاـ ادارة الجكدة الشاممة بكافة فقراتيا ،ك إف تطبيق ىذا النظاـ عمى
شركات المقاكالت ،كمديريات المباني المدرسية يصبح معيا ار لمدػ التزاميا تطبيق نظاـ ادارة الجكدة
الشاممة .


تـ كضع برنامج يحاكي تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة بمختمف المحاكر ،كمف خاللو يمكف
االستفادة مف تطبيق ىذا البرنامج عمى شركات المقاكالت ،كمديريات المباني المدرسية.

 -7دراسة ( صالح ،وآخرون  )2006 ،بعنوان:
"إدارة الجودة في مشاريع التشييد في سورية"
تيدف الدراسة إلى دراسة كاقع إدارة الجكدة في مشاريع التشييد في سكرية ,كتقييـ ىذا الكاقع في ضكء
االتجاىات العالمية ،كفي ضكء األسس العممية إلدارة الجكدة في صناعة التشييد ،كذلؾ لمكصكؿ إلى مجمكعة
مف المقترحات ،كالتكصيات التي تيدؼ إلى االرتقاء بيذه الصناعة.
تـ القياـ بذلؾ مف خالؿ إعداد مسح لمنظـ ،كالمكاصفات الخاصة بصناعة التشييد في سكرية ،كمف خالؿ
إجراء استبياف شارؾ فيو (  ) 77شخصا مف العامميف في صناعة التشييد السكرية.
أىم النتائج:
 كاتضح مف البحث أف إدارة الجكدة في مشاريع التشييد في سكرية تعاني مف بعض أكجو الخمل
 ،كالقصكر ،كقدـ البحث بعض الحمكؿ ،كالمقترحات التي يمكف أف تسيـ في تجنب بعض مشاكل
إدارة الجكدة في ىذه الصناعة.
أىم التوصيات:
 التأكيد عمى تنفيذ المراحل األساسية لمشركع التشييد بشكل سميـ.
 االىتماـ بإعداد الدراسة لممشركع سكاء األكلية ،أك التفصيمية ،كضركرة تدقيقيا مف قبل جية أخرػ.
 ضركرة تطبيق رقابة كافية مف قبل الجيات المشرفة في أثناء التنفيذ ،كاجراء جميع االختبارات الممكنة
 ،كذلؾ لضماف مستكػ جيد لمتنفيذ.
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 -8دراسة (خالد  )2005 ،بعنوان:
"تحسين جودة تنفيذ المشاريع اإلنشائية في شركات المقاوالت الحكومية"
تيدف الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامل المؤثرة في تحسيف الجكدة في مشاريع شركات المقاكالت الحككمية
مف كجية نظر مديرؼ المشاريع اإلنشائية فييا بكصفيـ أصحاب الدكر الميداني في عممية التنفيذ الفعمي.
شممت الدراسة الميدانية شركات المقاكالت اإلنشائية في ك ازرة اإلعمار ،ك اإلسكاف كافة ،يبمغ عددىا  13شركة
عامة كتـ تكزيع استبانة ،ك أخذ أراء مدراء المشاريع اإلنشائية في أىـ العكامل المؤثرة في تحسيف الجكدة في
مشاريع شركات المقاكالت الحككمية.
أىم استنتاجات و توصيات الدراسة:
 إجماع آراء مديرؼ المشاريع في تشخيص العكامل التي تحتاج إلى إجراءات تصحيحية عاجمة مف أجل
تحسيف الجكدة؛ كذلؾ بالتركيز عمى العكامل ذات التأثير األكبر ،ك في مقدمتيا مكضكع األجكر ،ك
الحكافز ،ك الصالحيات ،ك زيادة االطالع ،ك التدريب.

ثالثاً :الدراسات األجنبية
 -1دراسة واندري ( )Wanderi،2015بعنوان:
"العوامل المؤثرة عمى تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء في رواندا :حالة شركة البناء
العادلة"
ىدفت تحديد العكامل التي تؤثر عمى تنفيذ مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في شركات البناء في
ركاندا ،كالتحقق مف مدػ تأثير العكامل  ( :اإلدارة العميا ،تدريب المكظفيف ،الثقافة التنظيمية ،كاالتصاالت)
عمى تنفيذ مبادغ إدارة الجكدة الشاممة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث قاـ بتكزيع استبانة
عمى عينة مف مكظفيف شركات البناء في ركاندا.
أىم النتائج:
 إلى أف ( التزاـ ،كدعـ اإلدارة العميا ،تدريب المكظفيف ،كالثقافة التنظيمية ،كاالتصاالت) ىي العكامل
الحاسمة في تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة في شركات البناء في ركاندا.
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أىم التوصيات:
 أنو يجب عمى مديرؼ الجكدة ،ك اإلدارة العميا تطكير نظـ اتصاالت مالئمة ،كفعالة ،كمرنة تسمح
التدفق الحر لممعمكمات عمى جميع المستكيات في المنظمة ،ككذلؾ إجراء المزيد مف الدراسات
الستكشاؼ العالقة بيف ىذه العكامل ،ك األداء التنظيمي ،كرضا العمالء ،كغيرىا مف المتغيرات.
 -2دراسة ( ) Ngambi ,2015بعنوان:
"أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي لمشركات الصناعية"
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة الجكدة الشاممة عمى األداء التنظيمي لمشركات الصناعية في جميكرية
الكاميركف ،ك تمثمت أبعاد إدارة الجكدة الشاممة في التزاـ اإلدارة العميا ،ك التحسيف المستمر لمعمميات ،
مشاركة العامميف ،ك تدريبيـ ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت عينة الدراسة عشكائية
طبقية تتككف مف 30شركة مف  100مكظفا.
وأىم نتائج الدراسة :أف الت ازـ اإلدارة العميا بفمسفة الجكدة ،ك التحسيف المستمر لمعمميات كاف مرتفعا ،ك يساىـ
في تحسيف األداء التنظيمي لمشركات بينما مشاركة العامميف ،ك تدريبيـ كاف منخفضا.
و توصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات التي كاف أىميا :ضركرة االىتماـ بالعامميف ،ك إشراكيـ بق اررات ،ك
إجراءات الشركة ،إعطاء العامميف دكرات تدريبية بكافة أقساـ الشركة لزيادة الكعي بمفاىيـ ،ك ممارسات إدارة
الجكدة الشاممة.
 -3دراسة اسين ) (Esin, 2014بعنوان:
"آثار ممارسات إدارة الجودة الشاممة في األداء وأسباب وعوائق ممارسات إدارة الجودة الشاممة في تركيا"
ىدفت دراسة العالقة بيف ممارسات إدارة الجكدة الشاممة ،كأداء الشركات في تركيا ،ككذلؾ التحقق
مف آثار ممارسة إدارة الجكدة الشاممة عمى مقاييس األداء المختمفة؛ ك كذلؾ األسباب ،كالعكائق التي تكاجو
ممارسة إدارة الجكدة الشاممة.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ بتكزيع ما عدده ( ) 242استبيانا عمى عينة الدراسة
 ،كالتي أختيرت مف الشركات األعضاء في جمعية الجكدة التركية.
أىم النتائج:
أف أىـ المعيقات ىي قمة الكعي عند العامميف ،كعدـ الت ازميـ ،ككذلؾ ىيكل الشركة غير مناسب ،كعدـ كجكد
مكارد  ،كأظيرت بأف التدريب الناجح ،كالمعرفة الجيدة بمبادغ إدارة الجكدة الشاممة ،يؤثر عمى األداء التشغيمي
كأداء المكظفيف .
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أىم التوصيات:
بضركرة استم ارر تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة ،كضركرة مشاركة العامميف ،كتدريبيـ عمى إدارة الجكدة الشاممة
 ،كتعزيز ىيكل الشركة ،كتكفير المكارد الالزمة لمتغمب عمى الحكاجز التي تحكؿ دكف التنفيذ الفعاؿ لممارسات
إدارة الجكدة الشاممة.
 -4د راسة ) (ORUMA, 2014بعنوان:
" العوامل المؤثرة عمى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء في كينيا  :حالة من مقاطعة
ناكورو"
ىدفت الد ارسة إلى تحديد العكامل التي تؤثر عمى تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في شركات البناء في
كينيا مقاطعة ناككرك .ككانت عينة الد ارسة عشكائية  -طبقية تتككف مف  15شركة مف  80مكظف إدارؼ
 ،كأبعاد إدارة الجكدة الشاممة المستخدمة بالد ارسة كانت التزاـ اإلدارة العميا ،كمشاركة العامميف ،كتدريبيـ
ك االتصاالت ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،ك قد تـ جمع البيانات األكلية لمدراسة باستخداـ
االستبيانات ،ك استخدمت الدراسة عينة عشكائية بسيطة لتحديد شركات البناء.
و أىم نتائج الدراسة:
 أف التزاـ اإلدارة العميا ىك عامل حاسـ في تطبيق إدارة الجكدة الشاممة ،ك ناؿ ىذا البعد عمى مستكػ
اىتماـ مرتفع ،ك أف مستكػ االىتماـ بمشاركة العامميف ك تدريبيـ كاف منخفضا.
 ك باإلضافة إلى ذلؾ ،خمصت الدراسة إلى أف االتصاالت ىي عامل ميـ في تطبيق إدارة الجكدة
الشاممة.
و أىم توصيات الدراسة:
 أف عمى اإلدارة العميا أف تمتزـ في تكفير المكارد األساسية الالزمة في إدارة الجكدة ،ك تكصي الدراسة
أف تدريب المنظمات مكظفييا عمى مبادرات إدارة الجكدة.
 ك تكصي أيضا أف تجرػ التدريبات عمى جميع المستكيات في المنظمة ،ك أف تعمل المنظمات عمى
تطكير اليرمية ،ك الثقافة التنمكية ،ك العقالنية ،ك ذلؾ لتعزيز إدارة الجكدة الشاممة.
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 -5دراسة(  (Nielsen, 2013بعنوان" :
"أثر العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي -دراسة تجريبية عمى الشركات
الصناعية المتوسطة ،والصغيرة في الدينمارك"
ىدفت الدراسة إلى تحديد عكامل النجاح الحاسمة إلدارة الجكدة الشاممة المتمثمة في ( دعـ ،ك التزاـ اإلدارة
العميا ،التركيز عمى الزبكف ،تدريب العامميف ،إدارة المكرديف) كتقييـ أثرىا عمى األداء التنظيمي مف الشركات
الدنماركية الصغيرة ،ك المتكسطة الحجـ العاممة في قطاع الصناعة ،ك لتحقيق اىداؼ الدراسة تـ استخداـ
منيج الكصف التحميمي ،ك تـ جم ع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ االستبيانات ،كزعت عمى عينة عشكائية
طبقية تتككف مف  330شركة صناعية دنماركية الصغيرة ،ك المتكسطة الحجـ ،أؼ  330مكظفا.
و أىم النتائج :أف الشركات الدنماركية الصغيرة ،ك المتكسطة الحجـ العاممة في قطاع الصناعة تيتـ ،ك تمتزـ
إدارتيا العميا بإدارة الجكدة الشاممة ،ك بالتحسيف المستمر لمعمميات ،ك تيتـ برضا الزبائف ،ك احتياجاتيـ ،بينما
كاف مستكػ االىتماـ بتدريب العامميف منخفضا.
و أىم توصيات الدراسة :تكصي الدراسة الشركات الدنماركية الصغيرة ،ك المتكسطة الحجـ بتدريب العامميف
 ،ك نشر ثقافة الجكدة ،ك إجراء البحكث في تكاليف الجكدة في الشركات الصناعية الدنماركية.
 -6دراسة (  )Kalra, 2013بعنوان:
"عوامل النجاح الحرجة إلدارة الجودة الشاممة في صناعة السيارات اليندية (")NCR
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات الجكدة الشاممة في صناعة السيارات اليندية ،بيدؼ المساىمة
في إقناع المدراء بالحد مف محددات إدارة الجكدة الشاممة ،كصكال لتحسيف الجكدة  ،ك تحسيف األداء في
صناعة السيارات اليندية ،كما تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة كعي مصنعي السيارات ،ك المكرديف ،ك
المقاكليف ،بممارسات إدارة الجكدة الشاممة في صناعة السيارات اليندية ،ك كانت أبعاد إدارة الجكدة الشاممة
المستخدمة في الدراسة :التخطيط االستراتيجي ،دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا ،التركيز عمى الزبكف ،ك بيدؼ
تحقيق أىداؼ ىذه الدراسة ثـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،ك تـ جمع البيانات األساسية في ىذه الدراسة
باستخداـ االستبيانات ،ك كانت عينة عشكائية طبقية عمى  200مكظف في شركات صناعة السيارات اليندية.
و أىم نتائج الدراسة :أف دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجكدة كاف بدرجة مرتفعة كأىـ محددات إدارة
الجكدة الشاممة عدـ مكاكبة التغيرات االقتصادية ،مقاكمة التغيير في المؤسسة ،عدـ تناسب التخطيط
االستراتيجي مع قكة المنظمة ،عدـ معاممة المكردكف كشركاء ،عدـ االستماع لمزبائف ،كما كشفت النتائج أنو
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عمى الرغـ مف نقاط الضعف المذككرة ،إال أف إدارة الجكدة الشاممة في صناعة السيارات اليندية في تحسف
مستمر.
و أىم توصيات الدراسة :ضركرة االىتماـ بنتائج الدراسة في تفعيل الكعي بالجكدة الشاممة لدػ الشركات
اليندية لصناعة ،ك تجارة السيارات.
 -7دراسة باني (  )Bani،2012بعنوان:
"تقييم تنفيذ إدارة الجودة الشاممة(  )TQMفي قطاع البناء ،والتشييد في المممكة المتحدة و األردن"
ىدفت التحقيق مف تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في قطاع االنشاءات في األردف كالمممكة المتحدة ،كتحديد
عكامل النجاح الحاسمة لمتنفيذ الناجح ،كباإلضافة إلى ذلؾ تحديد فكائد تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة
كالعقبات الرئيسية ،كتحديد أثر إدارة الجكدة الشاممة في تحسيف القدرة التنافسية ،ككذلؾ فيـ األسباب كراء
انخفاض مستكػ القدرة التنافسية لمشركات األردنية ضد شركات المقاكالت الدكلية العاممة في األردف ،كالتحقيق
في السبب كراء انخفاض مفاجئ في مقياس الجكدة في صناعة البناء األردنية.
استخدـ الباحث المنيج المقارف بيف شركات المقاكالت األردنية ،كالبريطانية.
أىم النتائج:
 أف الكقت كالتكمفة جنبا إلى جنب مع عدـ تنفيذ ممارسات إدارة الجكدة الشاممة ،كعدـ التعميـ ،كالتدريب
الشامل كالمستمر تعمل عمى فشل الجكدة في شركات المقاكالت األردنية ،كالتي بدكرىا تعمل عمى
استياء العمالء مف السمعة السيئة.
 ككذلؾ اعتبار الشركات األردنية ،ك فيميا الخاطئ لتطبيق الجكدة الشاممة أنو يعمل عمى تكاليف
إضافية لمشركات ،أما في المممكة المتحدة فقد بينت النتائج أف نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في شركات
البناء يعمل عمى حل مشاكل الجكدة.
أىم التوصيات:
 بضركرة تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة باإلضافة إلى تغيير السمكؾ اإلدارؼ ،لتحريؾ المنظمات نحك ثقافة
الجكدة الشاممة التي تركز عمى الجكدة ،ك استراتيجية رئيسية إلرضاء العمالء.
 يجب عمى شركات البناء األردنية أف تتبنى استراتيجية التركيز عمى العمالء بدال مف استراتيجية
التركيز عمى األرباح.
 بضركرة تغيير الثقافة في شركات األردف دكف تغيير في القيـ ،ك المعتقدات لمكاكبة المستجدات
لممحافظة عمى الحصة السكقية.
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 -8دراسة رجا ( )Raja،2011بعنوان:
"تقييم تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاممة في أداء األعمال :دراسة عمى المنشآت الصناعية في
باكستان"
ىدفت دراسة تأثير ممارسات إدارة الجكدة الشاممة في أداء األعماؿ في شركات التصنيع في باكستاف ،ككذلؾ
شرح تأثير مستكيات مختمفة مف ممارسات إدارة الجكدة الشاممة في أداء األعماؿ مف حيث األداء المالي،
كجكدة المنتج ،كرضا العمالء.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ الباحث بتكزيع استبانة عمى (  ) 65مكظف مف االدارييف
( مديرك الضماف ،كالمديريف التنفيذييف).
توصمت الد ارسة:
 أف إدارة الجكدة الشاممة يتـ تنفيذىا في المستكيات الثالثة األكلى أؼ ( م ارقبة الجكدة ،كضماف الجكدة
،ك التحسيف المستمر) في شركات مختارة أكف التزاـ ،كدعـ اإلدارة العميا ىك المتغير األكثر أىمية
في تطبيق إدارة الجكدة الشاممة.
أوصت الدراسة:
 بضركرة دعـ اإلدارة العميا في جيكدىا المستمر إلدارة الجكدة الشاممة.
 تعزيز ثقافة إدارة الجكدة الشاممة في المنظمة لعزيز كفاءة ،ك قدرات العامميف لدييا ،فضال عف
األكليات االستراتيجية األخرػ لكسب الميزة التنافسية.
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3.3

انرؼمية ػهى انذراساخ انساتمح:

استعرض الباحث فيما سبق عدد مف الدراسات الفمسطينية ،كالعربية ،كاألجنبية ذات العالقة المباشرة ،كغير
مباشرة بمكضكع الدراسة ،كتكصمت الدراسات السابقة إلى مجمكعة مف النتائج التي أعانت الباحث في إثراء
بحثو كاستعاف بالمعمكمات المكجكدة بيا ،خالؿ إعداده لمخطة كأيضا سكؼ تساعده خالؿ إعداده لإلطار
النظرؼ لمد ارسة ،وفيما يمي ممخص ألىم تعميقات الباحث عمى تمك الدراسات السابقة:
أبرزت الدراسات السابقة أىمية التدريب الميني ،كضركرة تطكير مؤسسات التدريب الميني لتكاكب التطكرات
التكنكلكجية في سكؽ العمل مف أجل تحقيق جكدة المنتج مف خالؿ تطبيق معايير إدارة الجكدة الشاممة في
مراكز التدريب الميني ،كما الحع الباحث أف معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت تطبيق معايير الجكدة
الشاممة في المؤسسات العامة ،أك الخاصة التعميمية منيا ،أك الصناعية ،أك الخدماتية ،قد أظيرت األثر
اإليجابي لمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ،كتطبيقاتيا ،ك تطبيق نظاـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية حيث يعكد
ذلؾ عمى الشركة إلى استمرار تحسيف األداء بشكل متكاصل ،مف خالؿ التدريب الميني لمكاكبة التطكرات في
حقل العمل ،ك التعرؼ عمى الميا ارت ،ك المعارؼ الجديدة.
كلقد تكصمت الدراسة السابقة إلى مجمكعة مف النتائج ،سكؼ تعيف الباحث في إثراء اإلطار النظرؼ لمدراسة
الحالية ،كفى تطكير أداة الدراسة التي سكؼ تستخدـ في جمع المعمكمات ،كتـ رصد العديد مف أكجو االتفاؽ
كاالختالؼ بينيا كبيف الدراسة الحالية ،كتكضيح أكجو االستفادة مع عرض ما تتميز بو الدراسة الحالية.
1.3.3

أوجو االتفاق:

اتفقت الدراسات السابقة عمى ما يمي:
من حيث األىداف :كجد الباحث أف ىنالؾ اتفاؽ بيف الدراسة الحالية ،كبعض الدراسات السابقة التي
تناكلت التدريب الميني ،حيث أكدت جميعيا عمى أىمية التدريب الميني لمتنمية االقتصادية ،كخمق فرص
عمل ،ك بعض الدراسات السابقة التي تناكلت جكدة المشاريع اإلنشائية أكدت عمى أىمية تطبيق مبادغ
إدارة الجكدة الشاممة في المشاريع اإلنشائية ،حيث يعكد ذلؾ عمى الشركة إلى استمرار تحسيف األداء بشكل
متكاصل.
من حيث المنيج المستخدم :اتفقت أغمب الدراسات بشكل عاـ عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
باستثناء دراسة (سكر )2012 ،اعتمدت أسمكب الكمي العميق باستخداـ نماذج االنحدار البسيط كالمتعدد،
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دراسة ( التميمي & )2009 ،دراسة ( & )Polesd,2010دراسة ( )Bani، 2012اعتمدا أسمكب المنيج
المتكامل بالمقارنة مع دراسات أخرػ.
من حيث أدوات الدراسة :اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى استخداـ االستبانة كأداة قياس رئيسية.
2.3.3

أوجو االختالف:

من حيث األىداف:
اختمفت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة خاصة المحمية منيا التي تناكلت التدريب الميني ،حيث

أنيا لـ تتطرؽ إلى دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع بكافة أشكاليا ،ك باألخص المشاريع
اإلنشائية؛

ففي حيف أنيا ركزت عمى أىمية جكدة المخرج كمكاءمتو مع سكؽ العمل المحمي .

اختمفت الد ارسة الحالية مع الد ارسات السابقة التي تناكلت إدارة الجكدة الشاممة ،حيث أف أغمبيا بحثت تطبيق
إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات الصناعية ،كالخدماتية ،كالتعميمية ،ك الك از ارت ،كىنا يكمف االختالؼ؛ حيث
تميز الدراسة الحالية دراسة تطبيق إدارة الجكدة الشاممة لممشاريع االنشائية في شركات المقاكالت.

من حيث مجتمع و عينة الدراسة :ظيرت اختالؼ كاضح بيف الدراسات السابقة في ىذا الجانب ،فقد
استيدفت بعض الدراسات المؤسسات األىمية ،ك بعضيا استيدؼ المؤسسات الربحية ،كمنيا مف استيدؼ
مؤسسات حككمية.
من حيث الموضوع :تناكلت مجمكعة مف الدراسات السابقة مكضكع التدريب الميني ،كتناكلت مجمكعة أخرػ
مكضكع جكدة المشاريع اإلنشائية ،ك لـ تربط الدراسات السابقة بيف التدريب الميني ،ك جكدة المشاريع
اإلنشائية.
3.3.3

أوجو االستفادة:

 تككيف فكرة أعمق ،ك أكسع عف مكضكع الدراسة ،مف حيث اإلطار النظرؼ ،ك المفاىيـ ،ك المنيج
المستخدـ ،ك أسمكب تحديد المجتمع ،ك اختيار عينة الدراسة.
 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة بكضكح.
 المساعدة في تطكير أداة الدراسة.
 المساعدة في تحديد متغيرات الدراسة.
 المساعدة في تحميل ،ك تفسير النتائج ،ك التكصيات.
 االطالع عمى تجارب اآلخريف محميا ،ك عربيا ،ك عالميا.
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4.3.3

أوجو التميز:

 تمثل الدراسة في حدكد عمـ الباحث أكؿ جيد ميداني ،لقياس دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة
المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
 يتميز مجتمع الدراسة بأنو مككف مف جميع شاغمي الكظائف اإلشرافية في شركات المقاكالت اإلنشائية
بقطاع غزة.
 تميزت ىذه الدراسة في أنيا تبحث سبل تعزيز التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت لتحسيف
جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،ك أيضا تعزيز تطبيق مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في شركات
المقاكالت بقطاع غزة.

4.3

انفجىج انثحثيح:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ك االطالع عمى أدبيات ىذه الدراسة ( دكر التدريب الميني في تحسيف
جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة) يمكف تمخيص الفجكة البحثية مكضحة بالجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( :)1.3الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

تناكلت مجمكعة مف الدراسات السابقة عدـ ربط الدراسات السابقة بيف تربط الدراسة الحالية بيف
مكضكع التدريب الميني ،كتناكلت مجمكعة مكضكعي التدريب الميني ك مكضكعي التدريب الميني ك
أخرػ مكضكع جكدة المشاريع اإلنشائية.

جكدة المشاريع اإلنشائية.

جكدة المشاريع اإلنشائية.

استيدفت الدراسات السابقة الفئات التالية:
(مكظفيف في مراكز التدريب الميني،
متخريجي كطالب مراكز التدريب الميني ،تنكع الفئات المستيدفة في
عامميف في شركات المقاكالت اإلنشائية ،الدراسات السابقة.
عامميف في مكاتب استشارية ىندسية،
عامميف في شركات الصناعية).
(جرد بكاسطة الباحث ،باالستناد إلى الدراسات السابقة)
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تركز الدراسة الحالية عمى فئة
عامميف في شركات المقاكالت
اإلنشائية.

مهخص انذراساخ انساتمح:
تناكؿ ىذا الفصل عدد مف الدراسات السابقة التي تناكلت التدريب الميني ،ك جكدة المشاريع؛ حيث صنف
الباحث الدراسات السابقة لكل متغير لثالث تصنيفات ( فمسطينية ،عربية ،أجنبية) ،ك في ختاـ الفصل عقب
عمى الدراسات السابقة ،حيث أكضح أكجو االختالؼ ،ك االتفاؽ بينيا ،كما بيف الباحث ما يميز ىذه الدراسة
عف الدراسات السابقة ،ك حددت الفجكة البحثية لمدراسة بشكل دقيق ،ك تبيف أف ىذه الدراسة ىي األكلى في
الكطف حسب عمـ الباحث التي تربط بيف التدريب الميني ،ك أثرة عمى جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ك في ختاـ الفصل تـ تكضيح أكجو استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف حيث إثراء الدراسة
الحالية عف الدراسات السابقة.
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انفصم انزاتغ املنهجيح و إجزاءاخ انذراسح

متهيذ

 1.4منهجيح وأسهىب انذراسح
 2.4جمرمغ انذراسح
 3.4ػينح انذراسح
 4.4أداج انذراسح
 5.4خطىاخ تناء االسرثانح
 6.4صذق االسرثانح
 7.4ثثاخ االسرثانح
 8.4املؼاجلاخ اإلحصائيح املسرخذمح
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متهيذ:
تعتبر منيجية الدراسة ،كاجراءاتيا محك ار رئيسيا يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة،
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتكصل إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقق األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصل كصفا لممنيج المتبع ،كمجتمع ،كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة
إعدادىا ،ككيفية بنائيا ،كتطكيرىا ،كمدػ صدقيا ،كثباتيا؛ كما يتضمف كصفا لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث
في تصميـ أداة الدراسة ،كتقنينيا ،كاألدكات التي استخدمتيا لجمع بيانات الدراسة ،كينتيي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات ،كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات.

1.4

منهجيح وأسهىب انذراسح:

مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة سيتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يحاكؿ مف خاللو كصف
الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميل بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا ،كاآلراء التي تطرح حكليا ،كالعمميات التي
تتضمنيا ،ك اآلثار التي تحدثيا.
كيعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو " المنيج الذؼ يسعى لكصف الظكاىر ،أك األحداث المعاصرة ،أك الراىنة
فيك أحد أشكاؿ التحميل ،كالتفسير المنظـ لكصف ظاىرة ،أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في
الكاقع ،كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي ندرسيا ،كاألكقات التي نستعمميا لجمع
البيانات"(الحمداني.)100:2006 ،

كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
( )1المصادر الثانوية :حيث انتيج الباحث الكتب ،كالمراجع العربية ،كاألجنبية ذات العالقة ،كالدكريات
كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث ،كالبحث ،كالمطالعة في
مكاقع اإلنترنت المختمفة.
( )2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث ،لجأ الباحث إلي جمع البيانات األكلية مف
خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ،صممت خصيصا ليذا الغرض.
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2.4

جمرمغ انذراسح:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الكظائف االستشرافية في شركات المقاكالت اإلنشائية في قطاع
غزة ،ك يعد قطاع المقاكالت مف القطاعات االقتصادية ،ك أحد المحركات الميمة لالقتصاد الكطني الفمسطيني،

ك قد شيد ىذا القطاع اتساعا ،ك نشاطا ممحكظا منذ عكدة السمطة الكطنية الفمسطينية إلى األراضي الفمسطينية

في العاـ  ،1994ما أدػ إلى إنعاش الميف اإلنشائية ،ك الصناعات المساندة ليا ،ك شجع عمى استثمار رأس

الماؿ الفمسطيني ،ك ساىـ في خمق فرص عمل اآلالؼ مف الفمسطينييف ،كنمت أىمية ىذا القطاع نتيجة الدكر

الذؼ قاـ بو في إعادة اإلعمار ،ك تأىيل الطرؽ ،ك البنية التحتية ،في ظل استمرار الحصار ك العدكاف
اإلسرائيمي( اتحاد المقاكليف الفمسطينييف.)2016 ،

ك المقاكالت كغيرىا مف الميف تتطكر باستمرار مع تطكر العمـ ك التكنكلكجيا ،ك ىي مينة ذات أسس ك قكاعد،
تفرض عمى مف يمارسيا التقيد بيذه األسس ،ك العمل بمكجبيا كي يضمف لنفسو التقدـ ك النجاح ،ك الربح

الذؼ يبتغيو ،ك المقاكالت ىي في األساس مينة متممة كمالزمة لمينة اليندسة لككنيا الترجمة العممية ك

التجسيد عمى األرض لكل األفكار اليندسية ك المشاريع المنكؼ تنفيذىا(مزيكدؼ.)54:2003 ،

ك عدد شركات المقاكالت اإلنشائية في قطاع غزة ( )247شركة مستمرة ،كالمسجمة ك المصنفة في اتحاد
المقاكليف حتى2016/12/20ـ ،كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ( ،)1-4بمتكسط أربعة أفراد مكظف في كل

شركة ( 988مكظفا) ( اتحاد المقاكليف الفمسطينييف.)2016 ،

جدكؿ رقـ ( :)1.4يكضح عدد شركات المقاكالت العاممة في قطاع غزة حسب المحافظات2016-
المحافظة

العدد

النسبة المئوية عدد الموظفين

حجم العينة (االستبانة)

شماؿ غزة

30

12%

119

33

غزة

136

55%

543

152

الكسطى

11

5%

49

14

خانيكنس

45

18%

178

50

رفح

25

10%

99

28

المجمكع

247

100%

988

277

المصدر( :تصنيف اتحاد المقاكليف الفمسطينييف)2016 ،
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ػينح انذراسح:

3.4

تـ اختيار عينة عشكائية منتظمة مف قكائـ شركات المقاكالت اإلنشائية بقطاع غزة ،ك سيتـ احتساب عينة مف
( )247شركة مستمرة ،ممثمة لمجتمع الدراسة )988( ،مكظفا ،فييا نسبة خطأ ( )%5ك درجة ثقة (،)%95
قاـ الباحث باستخداـ معادلة ركبيرت ماسكف لتحديد حجـ العينة ،ك ذلؾ حسب المعادلة التالية:

M
S 2  M  1 pq  1





n

ك بناء عميو فإف حجـ المجتمع ( ، )988ك بعد استخداـ المعادلة السابقة ،فإف حجـ العينة في الدراسة يككف
( )277استبانة تـ تكزيعيا عمى العامميف في شركات المقاكالت اإلنشائية كفق النسب التي ستحددىا المعادالت
اإلحصائية المطمكبة.

حيث تـ استرداد ( )243استبانة ،كبذلؾ تككف نسبة االسترداد ( ،)%87.72بينما  %12.28تـ اعتبارىا
استبانات مفقكدة.

أداج انذراسح :

4.4

تـ إعداد استبانة دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة .
تتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (النكع ،العمر ،المستكػ التعميمي ،سنكات
الخبرة  ،المسمى الكظيفي  ،مكاف العمل ،العماؿ خضعكا لمتدريب الميني).
القسم الثاني  :وىو عبارة دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة  ،كيتككف
مف ( )97فقرة :
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جدكؿ رقـ ( :)2.4تكزيع الفقرات عمى محاكر االستبانة
#

المجاالت

.1
.2
.3

عدد الفقرات

14

أوالً :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين
التدريب الميني

.4

ثانياً :الميارات ،والقدرات الفنية

13

ثالثاً :العائد المتوقع من التدريب الميني

13

رابعاً :استراتيجية التدريب الميني

11
51

إجمالي محور :التدريب الميني

.1

أوالً :التزام ،ودعم االدارة العميا

9

.2

ثانياً :ادارة الموارد البشرية

9

.3

جودة

.4

االنشائية

المشاريع ثالثاً :التركيز عمى الزبون

7

رابعاً :االلتزام بالمواصفات ،وشروط العقد

6

.5

خامسا :كفاءة مواد الخام والمعدات

8

.6

سادسا :التحسين المستمر

7
46

المحور الثاني :جودة المشاريع االنشائية

تـ استخداـ التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ ( :) 3-4
جدكؿ رقـ ( :)3.4درجات مقياس
غير موافق بدرجة

االستجابة
الوقٍبص

موافق



بدرجة كبيرة

كبيرة جدا

1

جدا

2

4

3

5

6

7

8

9

10

اختار الباحث التدرج (  )10-1لالستجابة  ،ككمما اقتربت االجابة مف  10دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما
كرد في الفقرة المعنية ككل تدرج لو كزف نسبي .%10

5.4

مربراخ اخريار االسرثانح:

االستبياف مف أكثر الكسائل استخداما في مجالنا لمحصكؿ عمى المعمكمات ،كالبيانات عف العامميف في
الشركات  ،ك المؤسسات  ،لعدد مف األسباب أىميا أف االستبياف أكثر الكسائل اقتصادية أؼ أنو غير مكمف
إطالقا مقارنة بكسائل اخرػ؛ كذلؾ ىك كسيمة مرنة يمكف إرساليا لمعامميف في مناطق جغرافية مختمفة كال
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يتطمب حضك ار لمقر معيف؛ كأيضا يكفر السرية المطمكبة إلجابات العامميف مما يشجعيـ لإلدالء بآرائيـ دكف
خكؼ ،كأسئمة االستبياف يتـ صياغتيا بصكرة مقننة مما يكفر نتائج منضبطة إلى حد كبير.

6.4

خطىاخ تناء االسرثانح :

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة
 ،كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة :
 1االطالع عمى األدب اإلدارؼ كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في بناء
االستبانة كصياغة فقراتيا.
 2استشار الباحث عددا مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد االستبانة
 ،كفقراتيا.
 3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ.
 5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش ،كابداء المالحظات.
 6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية ،كقد تككنت مف محكريف أساسييف.
 7تـ عرض االستبانة عمى ( )13مف المحكميف ذكؼ الخبرة في المجاالت األكاديمية ،ك االدارية ،ك
اإلحصائية في كل مف الجامعات ،كالمؤسسات الحككمية ،كالممحق رقـ ( )1يبيف أسماء أعضاء لجنة
التحكيـ.
 8في ضكء آراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ ،أك اإلضافة كالتعديل,
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )97فقرة ,ممحق (.)3

7.4

صذق االسرثيان:

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو،ك تـ تكزيع عينة تجريبية حجميا 30
استبانة الختبار االتساؽ الداخمي ،كالصدؽ البنائي ،كثبات االستبانة  ،كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ
االستبانة بطريقتيف:
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2.4.9

الصدق الظاىري:

عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ()13متخصصيف في المجاالت
األكاديمية ،كاإلدارية ،كالمينية ،كاإلحصائية ،كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ( ،)1كقد استجاب الباحث آلراء
المحكميف ،كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ ،كتعديل في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في
صكرتو النيائية  -انظر الممحق رقـ (.)3

1.4.9

صدق المقياس :

أوالً  :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذؼ تنتمي إليو
ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة ،كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف
كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة ،كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 نتائج االتساق الداخمي :المحور األول :التدريب الميني
يكضح جدكؿ رقـ ( )4-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "كفاءة األداء لمعامميف الفنييف"
 ،كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدكؿ رقـ ( :)4.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ كفاءة األداء لمعامميف الفنييف" كالدرجة الكمية لممجاؿ
#

كفاءة األداء لمعاممين الفنيين

معامل

القيمة

بيرسون لالرتباط

االحتمالية ()Sig.

1

يعمل الكادر البشرؼ عمى أسس عممية.

*0.406

0.026

2

يمتزـ العاممكف بالكقت المحدد لمعمل.

*0.574

0.001

3

يتجو سمككيـ نحك زيادة الكفاءة في أداء األعماؿ.

*0.567

0.002

4

يحافع العاممكف عمى أكقات العمل.

*0.535

0.003

5

يحرص العاممكف عمى االستخداـ األمثل ألدكات ،كمعدات العمل.

*0.564

0.001

6

يحافع العاممكف عمى أدكات ،كمعدات العمل.

*0.636

0.000

7

يمتاز العاممكف بتنكع الميارات ذات العالقة بمجاؿ العمل.

*0.567

0.001

8

يحرص العاممكف عمى زيادة االنتاجية.

*0.683

0.000

9

يجتيد العاممكف في األعماؿ لتقميل مف كجكد العيكب االنتاجية.

*0.710

0.000

10

يحرص العاممكف عمى تقميل الفاقد عند استخداـ مكاد الخاـ.

*0.658

0.000

11

ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف.

*0.650

0.000

12

يمتمؾ العاممكف كفاءة تساعد عمى تقميل مستكػ عبء االشراؼ عمييـ.

*0.712

0.000

13

يجتيد العاممكف ليككف اإلنتاج مطابق لممكاصفات المطمكبة.

*0.673

0.000

14

يتميز العاممكف بالجدية في أثناء العمل.

*0.607

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 5-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "الميارات ،والقدرات الفنية"

كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ

يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)5.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ الميارات كالقدرات الفنية" كالدرجة الكمية لممجاؿ
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#

الميارات والقدرات الفنية

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يبتكر ،ك يبدع العاممكف في إنجاز األعماؿ.

*0.809

0.000

2

يبادر العاممكف بالمقترحات ،ك األفكار خالؿ تنفيذ األعماؿ.

*0.853

0.000

3

يمتمؾ العاممكف قدرات فنية تساعدىـ في تنفيذ كاجبات العمل.

*0.876

0.000

4

يحرص العاممكف عمى التنافس اإليجابي في العمل.

*0.623

0.000

5

يعمل العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.

*0.769

0.000

6

يستطيع العاممكف التعبير عف آرائيـ.

*0.577

0.000

7

يتميز العاممكف بالتكاصل ،ك التعاكف بفاعمية مع اآلخريف.

*0.836

0.000

8

يسعى العاممكف إلى اكتساب ميارات جديدة.

*0.792

0.000

9

يجتيد العاممكف بالتنظيـ ،ك االلتزاـ بالمكاعيد النيائية لتسميـ األعماؿ المطمكبة.

*0.862

0.000

10

يستطيع العاممكف تحديد متطمبات ،ك خطكات إنجاز العمل

*0.847

0.000

11

يمتمؾ العاممكف القدرة عمى التغمب عمى صعكبات العمل.

*0.900

0.000

12

يجتيد العاممكف عمى اكتساب المعرفة باألسس ،كالمفاىيـ الفنية المتعمقة بالعمل.

*0.899

0.000

13

يحرص العاممكف عمى المتابعة لما يستجد في مجاؿ العمل.

*0.753

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 6-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "العائد المتكقع مف التدريب

الميني" ،كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية α≥ 1015
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)6.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ العائد المتكقع مف التدريب الميني كالدرجة الكمية
لممجاؿ

119

#

العائد المتوقع من التدريب الميني

معامل

القيمة

بيرسون لالرتباط

االحتمالية()Sig.

1

زيادة قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا.

*0.699

0.000

2

تحقيق أىداؼ الشركة مف خالؿ تنمية ميارات ك قدرات العامميف.

*0.849

0.000

3

تحقيق الجكدة في األداء.

*0.867

0.000

4

رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج.

*0.824

0.000

5

تقميل الحاجة إلي اإلشراؼ المباشر.

*0.702

0.000

6

تخفيض معدؿ حدكث الحكادث ،كاصابات العمل.

*0.697

0.000

7

اإلتقاف ،ك التخصصية في العمل.

*0.725

0.000

8

رفع قدرات ،ك ميارات العامميف.

*0.844

0.000

9

تحقيق الركح المعنكية لدؼ أفراد قكؼ العمل.

*0.783

0.000

10

تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركة.

*0.715

0.000

11

االستخداـ األمثل لممعدات.

*0.790

0.000

12

بث ركح التعاكف بيف العامميف ،كتعزيز االنتماء لمعمل .

*0.780

0.000

13

المحافظة عمى مكاد الخاـ عند استخداميا.

*0.710

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 7-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "استراتيجية التدريب الميني " ،
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدكؿ رقـ (:)7.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ استراتيجية التدريب الميني ،كالدرجة الكمية لممجاؿ
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#

استراتيجية التدريب الميني

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة
االحتمالية()Sig.

1

تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.

*0.755

0.000

2

يساعد التدريب الميني عمى مكاكبة آخر المستجدات في األعماؿ.

*0.448

0.013

3

اعتمػاد الخطػط المستقبمة لمشركة لبرامج تدريبية منظمة ،كمستمرة .

*0.731

0.000

4

تفرض التطكرات في مجاؿ االعماؿ ،كتعقدىا مػف الناحية الفنية ضػركرة تفعيل برامج

*0.380

0.038

التدريب الميني.
5

تدرب الشركة عاممييا عمى التكنكلكجيا الحديثة.

*0.763

0.000

6

تحتـ الخطػط المستقبمية لمشػػركة خمق ميػارات جديدة تمثل لمعامميف إضافة جديدة.

*0.765

0.000

7

تقدـ الشركة برامج تدريبية لتأىيل العامميف لمعمل بالطرؽ اآلمنة الحديثة.

*0.870

0.000

8

تسػػاعد الخطػػط المستقبمية الشػػركة عمػػي تفعيل برامج التدريب الميني.

*0.798

0.000

9

تتبنى الشركة استراتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.

*0.863

0.000

10

تقكـ الشركة بابتعاث العامميف لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غزة إف لزـ األمر.

*0.673

0.000

11

تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا.

*0.810

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349
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انمحىس انثاوً:جودة المشاريع االنشائية
يكضح جدكؿ رقـ (  ) 8-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "التزام ،ودعم االدارة العميا " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما
كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)8.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ التزاـ كدعـ االدارة العميا كالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل

التزام ودعم االدارة العميا

بيرسون لالرتباط

القيمة

االحتمالية()Sig.

 -1تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة.

*0.389

0.034

 -2قياـ اإلدارة العميا بربط الجكدة بالتكمفة ،ك الجدكؿ الزمني.

*0.410

0.025

 -3مراجعة األمكر المتعمقة بالجكدة في اجتماعات اإلدارة العميا.

*0.387

0.034

 -4تدرب العامميف عمى ميارات الجكدة الالزمة إلنجاز العمل.

*0.789

0.000

 -5تقدـ إدارة الشركة المكافآت ،كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى تقديـ جكدة أفضل.

*0.446

0.012

 -6مراجعة المعمكمات ،كالبيانات المتعمقة بالجكدة ،كارضاء مالكي المشاريع.

*0.486

0.007

 -7تخصيص المكارد البشرية ،كالمادية المناسبة لمجكدة.

*0.447

0.013

 -8تقدير جيكد العامميف في الجكدة.

*0.435

0.016

 -9تقكـ اإلدارة بعمميات المراقبة ،ك التقييـ.

*0.476

0.008

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 9-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "إدارة المكارد البشرية ،كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما
كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)9.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ ادارة المكارد البشريةكالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل بيرسون لالرتباط

ادارة الموارد البشرية

القيمة االحتمالية ()Sig.

-1

مستكػ دخل ك أجكر طاقـ العمل مف مكظفيف ك عماؿ.

*0.477

0.000

-2

استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف.

*0.626

0.000

-3

دكرات تدريبية لطاقـ العمل في ميارات يحتاجيا المشركع.

*0.545

0.000

-4

ميارة ك خبرة طاقـ اإلشراؼ .

*0.771

0.000

-5

ميارة ك خبرة طاقـ المقاكؿ .

*0.728

0.000

-6

استخداـ عماؿ ذكؼ خبرة.

*0.689

0.000

-7

ميارة ك خبرة طاقـ التصميـ.

*0.697

0.000

-8

التعاكف ك التنسيق الفعاؿ بيف جميع المشاركيف في المشركع.

*0.734

0.000

-9

حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ ك جية التنفيذ لممشركع.

*0.829

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349
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يكضح جدكؿ رقـ (  ) 11-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "التركيز عمى الزبكف" ،كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)10.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ التركيز عمى الزبكف كالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل

التركيز عمى الزبون

بيرسون

لالرتباط

القيمة
االحتمالية

()Sig.

-1

اعتبار احتياجات المالؾ ىي أساس عممية الجكدة.

*0.712

0.000

-2

االستجابة بفاعمية الستفسارات ،ك شكاكؼ المالؾ.

*0.688

0.000

-3

اتخاذ إجراءات كقائية ،ك تصحيحية تناسب المالؾ ،ك ترضيو.

*0.756

0.000

-4

استخداـ ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح.

*0.855

0.000

-5

الميزانية ،ك السعر المحدد مف قبل المالؾ.

*0.675

0.000

-6

تقكـ إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا ،ك ذلؾ لتقييميا ،ك معرفة مدػ

*0.677

0.000

-7

يعتبر المالؾ (الزبكف) القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو،

رضى المالؾ.

*0.717

0.000

ك تكقعاتو.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 11-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "االلتزام بالمواصفات ،وشروط العقد" كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)11.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقدكالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل

االلتزام بالمواصفات وشروط العقد

بيرسون

لالرتباط

القيمة

االحتمالية

()Sig.

-1

تكافق كثائق العطاء فيما بينيا.

*0.826

0.000

-2

كضكح شركط العقد ،ك عدالتيا مع تكزيع لممسؤكليات.

*0.858

0.000

-3

دقة جدكؿ الكميات ،ك احتكائو عمى جميع التفاصيل.

*0.808

0.000

-4

شمكلية ،ك ترابط ،ك كضكح مخططات التصميـ لممنشاة.

*0.790

0.000

-5

شمكلية ك كضكح المكاصفات الفنية لممشركع لمتنفيذ.

*0.672

0.000

-6

التزاـ الشركة بالشركط كالمكاصفات الفنية لممشركع في أثناء التنفيذ.

*0.706

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349
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يكضح جدكؿ رقـ (  ) 12-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "كفاءة مواد الخام ،والمعدات" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)12.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات ،كالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل

بيرسون

كفاءة مواد الخام والمعدات

لالرتباط

االحتمالية

()Sig.

-2

التعاكف بيف الشركة ،كمكردؼ المكاد.

*0.645

0.000

*0.672

0.000

-3

تكفر المكاد ذات الجكدة العالية.

*0.785

0.000

-4

االستخداـ األمثل لممكاد بحيث نقمل الفاقد.

*0.693

0.000

-5

تكفير معدات البناء.

*0.647

0.000

-6

يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات.

*0.636

0.000

-7

االستخداـ الجيد لممعدات.

*0.617

0.000

-8

تقكـ الشركة صيانة المعدات بشكل دكرؼ.

*0.612

0.000

-1

استخداـ نظاـ تخزيف ،ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع.

القيمة

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 13-4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "التحسين المستمر" ،كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية  ، α≥ 1015كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادؽ لما كضع لقياسو.

جدكؿ رقـ ( :)13.4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ التحسيف المستمر كالدرجة الكمية لممجاؿ
معامل

بيرسون

التحسين المستمر

لالرتباط

القيمة
االحتمالية

()Sig.

-1

تقكـ الشركة بتحسيف فعاليات نظاـ الجكدة بشكل مستمر.

*0.731

0.000

-2

تشمل االجراءات التصحيحية تحديد متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات لممنتج.

*0.723

0.000

تقكـ الشركة باتخاذ االجراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات

*0.700

0.000

-4

تراجع االجراءات التصحيحية المتخذة ،كتكثيق نتائجيا.

*0.821

0.000

-5

تحديد معايير تحسيف الجكدة ،ك تطبيقيا ،ك مراقبتيا.

*0.814

0.000

تقكـ الشركة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة ككفاءة العمميات مما يؤدؼ

*0.788

0.000

أف تتصف سياسة الشركة بما يتعمق بالجكدة بالتغيير التدريجي.

*0.726

0.000

-3

-6
-7

لممنتج.

لتحسيف االداء.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349
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ثانياً  :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ إلييا،
كيبيف مدؼ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
يبيف جدكؿ رقـ (  ) 14-4أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند
مستكػ معنكية  α، ≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( :)14.4معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف محكر (التدريب الميني)  ،كالدرجة الكمية لممحكر
،معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف محكر (جودة المشاريع االنشائية)  ،كالدرجة الكمية لممحكر

المجاالت
#

معامل

القيمة

بيرسكف

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

أوالً :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين

*0.730

0.000

التدريب

ثانياً :الميارات ،والقدرات الفنية

*0.873

0.000

الميني

ثالثاً :العائد المتوقع من التدريب الميني

*0.876

0.000

.4

رابعاً :استراتيجة االتدريب الميني

*0.766

0.000

.5

أوالً :التزام ،ودعم االدارة العميا

*0.686

0.000

.6

ثانياً :ادارة الموارد البشرية

*0.866

0.000

 .7جودة المشاريع

ثالثاً :التركيز عمى الزبون

*0.893

0.000

رابعاً :االلتزام بالمواصفات ،وشروط العقد

*0.780

0.000

خامسا :كفاءة المواد الخام ،والمعدات

*0.773

0.000

سادسا :التحسين المستمر

*0.819

0.000

.1
.2
.3

.8
.9
.10

االنشائية

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ ..349
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8.4

ثثاخ االسرثانح :Reliability

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف مرة
تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرػ أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة ،كعدـ
تغييرىا بشكل كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة.
كقد تحقق الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:
معامل ألفا كركنباخ  ، Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزئة النصفية ،ككانت النتائج كما
ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)15-4
جدكؿ رقـ ( :)15.4معامل ألفا كركنباخ ،كالتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
#

المجاالت

.1
.2
.3

التدريب
الميني

.4
.5

عدد الفقرات

معامل

ألفا التجزئة

كرونباخ

النصفية

أوالً :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين

14

*0.700

*0.700

ثانياً :الميارات ،والقدرات الفنية

13

*0.951

*0.950

13

*0.941

*0.961

11

*0.911

*0.878

ثالثاً :العائد المتوقع من التدريب

الميني

رابعاً :استراتيجة االتدريب الميني

51

إجمالي محور :التدريب الميني

*0.919

*0.928

.6

أوالً :التزام ،ودعم االدارة العميا

9

*0.700

*0.700

.7

ثانياً :ادارة الموارد البشرية

9

*0.832

*0.921

ثالثاً :التركيز عمى الزبون

7

*0.852

*0.926

6

*0.869

*0.922

.10

خامسا :كفاءة المواد الخام ،والمعدات

8

*0.816

*0.876

.11

سادسا :التحسين المستمر

7

*0.875

*0.928

.8
.9

جودة

المشاريع

االنشائية

رابعاً :االلتزام

العقد

بالمواصفات،

وشروط

.12

المحور الثاني :جودة المشاريع االنشائية

46

*0.881

*0.876

.13

اجمالي محاور االستبانة

97

*0.942

*0.850
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كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )15-4أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة التدريب الميني
؛ حيث تتراكح بيف ( )10951 -10711بينما بمغت لجميع المجاالت (التدريب الميني)(.)10919
اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ ،حيث تتراكح بيف (- 10711
 )10961بينما بمغت لجميع المجاالت (.)10928
أما قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر جودة المشاريع اإل نشائية؛ حيث تتراكح بيف ()10875-10711
بينما بمغت ( ،)10881أما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ ،حيث
تتراكح بيف ( ، )10926- 10711بينما بمغت لجميع المجاالت (.)10876
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحق رقـ ( )1قابمة لمتكزيع ،كيككف الباحث قد تأكد
مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة االستبانة ،كصالحيتيا لتحميل النتائج ،كاإلجابة
عمى أسئمة الدراسة ،كاختبار فرضياتيا.

9.4

املؼاجلاخ اإلحصائيح املسرخذمح يف انذراسح:

تـ تفريغ ،كتحميل االستبانة مف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي Statistical Package for the
).Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)16-4
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جدكؿ رقـ ( :)16.4يكضح نتائج اختبار التكزيع الطبيعي

المجاالت
#

عدد

ككلمجكركؼ-

الفقرات

سمرنكؼ ))K-S

Sig.المعنوية

أوالً :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين

14

0.47

0.98

ثانياً :الميارات ،والقدرات الفنية

13

0.77

0.59

.3

ثالثاً :العائد المتوقع من التدريب الميني

13

0.54

0.93

.4

رابعاً :استراتيجية التدريب الميني

11

0.87

0.43

51

0.67

0.77

أوالً :التزام ،ودعم اإلدارة العميا

9

0.89

0.4

ثانياً :إدارة الموارد البشرية

9

0.64

0.81

.8

ثالثاً :التركيز عمى الزبون

7

0.59

0.87

.9

رابعاً :االلتزام بالمواصفات وشروط العقد

6

0.55

0.92

خامسا :كفاءة المواد الخام والمعدات

8

0.87

0.43

سادسا :التحسين المستمر

7

0.47

0.98

المحور الثاني :جودة المشاريع االنشائية

46

0.43

0.99

اجمالي محاور االستبانة

97

0.63

0.82

.1
.2

.5
.6
.7

.10
.11
.12
.13

التدريب الميني

إجمالي محور :التدريب الميني

جودة المشاريع
االنشائية

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )16-4أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة
كانت أكبر مف مستكػ الداللة  ، 1015كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي ،كحيث سيتـ
استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئكية ،كالتك اررات ،كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار
فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصف عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كركنباخ ( ، )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -4استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ ىذا االختبار
لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 -5معامل ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف؛ كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي

لالستبانة ،كالعالقة بيف المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( ، )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكل فقرة مف
فقرات االستبانة.

 -7اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات
داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -8اختبار تحميل التبايف األحادؼ  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات ،أك أكثر مف البيانات.

 -9اختبار االنحدار المتعددMultiple Regression
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مهخص انفصم انزاتغ:
استعرض في ىذا الفصل المنيجية المستخدمة في الدراسة ،ك إجراءاتيا؛ حيث أشير إلى أنو تـ اعتماد
األسمكب الكصفي التحميمي لجمع البيانات؛ ك ذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،حيث أنو أكثر المناىج
استخداما في دراسة الظكاىر االجتماعية ،ك اإلنسانية ،ك أكثر األساليب مناسبة لمكضكع الدراسة ،ك تطرؽ
إلى مجتمع الدراسة الذؼ تككف مف جميع شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية في قطاع غزة المدرجة في
اتحاد المقاكليف الفمسطينييف حتي 2016/12/20ـ ،البالغ عددىـ ( )247شركة ،كما بيف في جدكؿ تفصيمي
لمتغيرات الدراسة ،ك طريقة قياسيا ،ك تـ تكضيح المصادر التي تـ االعتماد عمييا في الدراسة ،ك أخي ار اختتـ
ىذا الفصل باألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة ،ك التحقق مف افتراضيات تطبيق نمكذج
االنحدار المتعدد Multiple Regressionالختبار الفرضيات.
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انفصم اخلامس انرحهيم و اننماش
متهيذ
 1.5انىصف اإلحصائي نؼينح انذراسح
 2.5انىسن اننسثي نفمزاخ اجملاالخ
 3.5اخرثار انفزضياخ
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متهيذ :

يتضمف ىذا الفصل عرضا لتحميل البيانات كاختبار فرضيات الدراسة؛ كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة

الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصل إلييا مف خالؿ تحميل فقراتيا ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة
التي اشتممت عمى (النكع ،العمر ،المستكػ التعميمي ،سنكات الخبرة  ،المسمى الكظيفي  ،مكاف العمل ،العماؿ خضعكا
لمتدريب الميني)؛ لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة؛ إذ تـ استخداـ برنامج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )(SPSS؛ لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا ،كتحميميا في ىذا
الفصل.

1.5

انىصف اإلحصائي نؼينح انذراسح وفك انثياناخ انشخصيح :

كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفق البيانات الشخصية.
يتضح مف خالؿ جدكؿ ( )1.5اف  %87.72مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف؛ بينما  %12.28تـ
اعتبارىا استمارات مفقكدة. ..
جدكؿ رقـ ( :)1.5يكضح االستبانات المكتممة كغير المكتممة
التكرار

النسبة

اشتمازاث مكتملت

243

87.78

اشتمازاث مفقودة (لم يتم الاجابت عليها)

34

12.28

املجموع

277

011.1

مف خالؿ جدكؿ ( )2.5يتضح  %85.2ىـ مف الذككر ،بينما  %14.8ىف مف االناث.
يتضح  %60.1فئاتيـ العمرية تقع مف – 25أقل مف  35عاـ  %31.7 ،في الفئة العمرية مف  35عاـ –أقل
مف  45عاـ  %8.2 ،في الفئة العمرية مف  45عاـ فأكثر .
يتضح اف  %79.4مؤىميـ العممي بكالكريكس%11.9 ،ماجستير  %7،دبمكـ  %1.6 ،دكتكراه ...
يتضح أف  %44.9كظيفتيـ ميندس مكقع  %23.9 ،مدير مشركع  %14.8 ،ميندس إشراؼ%11.5 ،
مدير شركة %4.9 ،مراقب عماؿ.
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يتضح أف  %17.7سنكات خبرتيـ أقل مف  5سنكات  %40.7 ،خبرتيـ مف  5إلى أقل مف  10سنكات ،
 %27.20خبرتيـ مف  10إلى أقل مف  15سنة  %14.4 ،مف  15سنة فأكثر.
يتضح أف  %71.6مف العماؿ لـ يخضكا لمتدريب بينما  %28.4مف العماؿ خضعكا لمتدريب.
مما سبق يتضح لمباحث أف التبايف في النسب التي خمصت ليا الد ارسة في مختمف المتغي ارت ،كالمجاالت
السابقة ابتداء في متغير الجنس ،كالذؼ ظير كاضحا لصالح الذككر؛ ككذلؾ الفئات العمرية التي كانت لصالح
الفئات الشابة ،كيعزػ ذلؾ أف ىناؾ صعكبات متعمقة بطبيعة العمل في شركات المقاكالت التي يكاجييا العامميف
 ،ك تدني األجكر ،ك عدـ تناسب ساعات العمل  ،يؤدؼ إلى عدـ استمرار المكظف العمل في شركات
المقاكالت ،ك الذىاب لعمل آخر ،ك تجنب اإلناث العمل في ىذا المجاؿ.
جدكؿ رقـ ( : )2.5تكزيع عينة الدراسة حسب (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤىل العممي ،المستكػ الكظيفي ،عدد
سنكات الخدمة)
ً

البند ً
ذكس

التكرار

النسبة

207

85.2

أهثى

36

14.8

مً  82الى أقل مً 52

146

60.1

مً  52الى أقل مً 52

77

31.7

 52فأكثر

20

8.2

دبلوم

17

7.0

بكالوزيوس

193

79.4

ماجصتير

29

11.9

دكتوزاه

4

1.6

الجيض

الفئت العمسيت

املؤهل العلمي
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املصتوى الوظيفي

مديسشسكت

28

11.5

مديسمشسوع

58

23.9

مهىدس موقع

109

44.9

مهىدس إشساف

36

14.8

مساقب عمال

12

4.9

أقل مً 2

43

17.7

مً  2الى أقل مً 01

99

40.7

مً  01الى أقل مً 02

66

27.2

مً  02فأكثر

35

14.4

وعم

69

28.4

عدد شىواث الخدمت

معظم عمال الشسكت خضعوا للتدزيب

174

ال

2.5

71.6

انىسن اننسثي نفمزاخ اجملاالخ
1.2.5

تحميل فقرات االستبانة :

لتحميل فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة ما إذا كانت متكسطات
درجات االستجابة؛ حيث اعتبرت الدرجة  6ىي الحياد ،كىي تمثل  %60عمى مقياس الدراسة.
جدكؿ رقـ ( :)3.5يكضح مستكػ درجات األكزاف النسبية
موافقةًبدرجةًكبٌرة ً

موافقة بدرجة متوسطة

موافقة بدرجة ضعيفة

مستوى الداللة يكون أقل من 0.05

مستوى الداللة يكون أكبر من 0.05

مستوى الداللة يكون أقل من 0.05

المتوسط < المتوسط العام المفترض ()6

المتوسط = المتوسط العام المفترض
()6
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المتوسط < المتوسط العام المفترض ()6

مف خالؿ الجدكؿ ( )3.5يتضح أنو إذا كانت قيمة مستكػ الداللة ) (αأقل مف  0.05يككف ىناؾ فركؽ
معنكية بيف المتكسط العاـ المفترض( ، )6كالمتكسط الحقيقي لمفقرة اك المجاؿ ،فاذا كانت قيمة المتكسط اعمى
مف المتكسط المفترض ( ، )6تككف المكافقة درجة كبيرة ،بينما إذا كاف المتكسط المفترض اعمى مف المتكسط
الحقيقي لمفقرة ،أك المجاؿ تككف المكافقة بدرجة ضعيفة  ،أما إذا كانت النتيجة ال تكجد فركؽ معنكية ،أؼ اف
مستكػ الداللة أكبر مف  0.05ففي ىذه الحالة يككف المتكسط العاـ المفترض ) (6قريبا ،أك مساكيا مف
المتكسط الحقيقي لمبيانات؛ لذلؾ تككف المكافقة بدرجة متكسطة.
2.2.5

تحميل جميع فقرات االستبيان :

المحور األول :التدريب الميني
ُبعد كفاءة األداء لمعاممين
من خالل جدول( )4.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد كفاءة األداء لمعامميف كانت أعمى مف
المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف المتكسط
العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
ك يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي
 ،%70.01ك جاءت في المرتبة الثانية  ،بينما لفقرات بعد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف عمى ما كانت الفقرة
الثانية (يمتزـ العاممكف بالكقت المحدد لمعمل) احتمت المرتبة االكلى بدرجة كبيرة بكزف نسبي بمغ ، %77.7
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو االلتزاـ بالمكاعيد ىك أكثر أىمية في مكاف العمل؛ ألف العامل يتقاضى دخمو مقابل
ساعات محدده لمعمل.
بينما كانت الفقرة األكلى (ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف) احتمت المرتبة
األخيرة بدرجة كبيرة بكزف نسبي  ،%65.19كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو إنجاز العامل لمعمل دكف الحاجة
لممساعدة؛ فإف ىذا يعتمد عمى كفاءتو ،ك مدػ تمقيو لمتدريب الميني.
ك قد تكافقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إلية دراسة (الجريكؼ )2012 ،في التكصيات ،حيث أشارت في
التكصيات إلى ضركرة كضع برنامج تدريبي لحديثي التعييف ،ك العمل عمى استخداـ التدريب عف بعد بتكظيف
التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أداء العامميف ،ك اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (حسف)2015 ،؛ حيث تكصمت إلى
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أف التدريب يمعب دك ار ميما ،ك مممكسا في رفع الكفاءة االنتاجية ،ك أكصى الشركات إلى أف تعطي اىتماـ
أكبر بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف .
جدكؿ رقـ ( :)4.5الكسط الحسابي ،كالكزف النسبي لمحكر كفاءة األداء لمعامميف الفنييف
الوسط

كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

أوال

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

يعمل الكادر البشرؼ عمى أسس عممية.

6.62

1.65

66.17

5.84

0.00

05

-2

يمتزـ العاممكف بالكقت المحدد لمعمل.

7.77

1.63

77.70

16.90

0.00

0

-3

يتجو سمككيـ نحك زيادة الكفاءة في أداء األعماؿ.

7.06

1.53

70.62

10.84

0.00

7

-4

يحافع العاممكف عمى أكقات العمل.

7.41

1.57

74.07

13.95

0.00

8

-5

يحرص العاممكف عمى االستخداـ األمثل ألدكات ،كمعدات العمل.

7.18

4.68

71.82

3.93

0.00

5

-6

يحافع العاممكف عمى أدكات ،كمعدات العمل.

7.17

1.55

71.74

11.76

0.00

5

-7

يمتاز العاممكف بتنكع الميارات ذات العالقة بمجاؿ العمل.

7.07

1.33

70.74

12.56

0.00

6

-8

يحرص العاممكف عمى زيادة اإلنتاجية.

6.71

1.43

67.07

7.68

0.00

00

-9

يجتيد العاممكف في األعماؿ لتقميل مف كجكد العيكب اإلنتاجية.

6.76

1.47

67.64

8.07

0.00

01

-11

يحرص العاممكف عمى تقميل الفاقد عند استخداـ المكاد الخاـ.

6.66

1.64

66.61

6.28

0.00

08

-11

ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف.

6.52

1.67

65.19

4.82

0.00

05

-12

يمتمؾ العاممكف كفاءة تساعد عمى تقميل مستكػ عبء االشراؼ عمييـ.

7.16

6.87

71.57

2.62

0.01

2

-13

يجتيد العاممكف ليككف اإلنتاج مطابق لممكاصفات المطمكبة.

6.88

1.52

68.84

9.07

0.00

9

-14

يتميز العاممكف بالجدية في أثناء العمل.

7.00

1.66

69.96

9.33

0.00

8

المحكر األكؿ كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

7.00

1.21

70.01

12.91

....
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ُبعد الميارات و القدرات الفنية:
من خالل جدول( )5.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد الميارات ،كالقدرات الفنية كانت أعمى
مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف المتكسط
العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
ك يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد الميارات ،كالقدرات الفنية بمغ  %65.15بدرجة كبيرة ،كبمتكسط بمغ
( )6.52كانحراؼ معيارؼ بمغ 1.21؛ بينما لفقرات بعد الميارات ،كالقدرات الفنية كانت الفقرة الخامسة (يعمل
العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  %68.76بدرجة
كبيرة  ،كيعزك الباحث ذلؾ أنو يكجد تناغـ ،كانسجاـ لمعالقة بيف العاممكف في المشاريع ،ك أىمية التدريب في
خمق الشعكر اإليجابي اتجاه مكاف ك بيئة العمل.
بينما كانت الفقرة االكلى (يبتكر ،ك يبدع العاممكف في إنجاز األعماؿ) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
 %61.87بدرجة كبيرة ،كيعزك الباحث ذلؾ أنو االبتكار ،ك اإلبداع في إنجاز األعماؿ تعتبر المرتبة العالية
في بعد الميارات ،ك القدرات الفنية لمعامميف ،ك ىذا ما يفتقر إليو العاممكف في المشاريع ،ك يبرر الباحث ذلؾ
بسبب ضغط العمل عمى العاممكف في المشاريع ،ك عدـ إعطائيـ الفرصة الكافية مف صاحب العمل لممبادرة
في االبتكار ،ك اإلبداع في إنجاز األعماؿ.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) ، )Nkirina, 2009ك التي أشارت إلى أف فترة التدريب في البرامج الحرة
محدكدة ،كال تكفي لتعمـ الميارات الضركرية لمعامميف؛ حيث أكصت ىذه الدراسة إلى زيادة التنسيق بيف
التدريب الميني الحككمي ،كالمؤسسات األخرػ لتحسيف الميارات ،ك القدرات الفنية لمعامميف ،ك اتفقت مع
دراسة (الجعبرؼ كآخركف )2014 ،في ضركرة تطكير كادر العمل بزيادة الدكرات التدريبية لتطكير ميارات
العامميف ،ك قد تكافقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إلية دراسة ()Nicole, et al,2016؛ حيث أشارت في
التكصيات أنو يجب عمى شركات البناء االىتماـ بالتدريب بالميارات الالزمة لمفترة الحالية مف العمل ،ك
الميارات التي ستمزميـ في المستقبل لملء الفجكة بيف خبراتيـ المتاحة ،ك المتكقعة منيـ في المستقبل.
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جدكؿ رقـ ( :)5.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات كالقدرات الفنية
الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

-1

يبتكر ك يبدع العاممكف في إنجاز األعماؿ.

6.19

1.62

61.87

1.79

0.07

-2

يبادر العاممكف بالمقترحات ،ك األفكار خالؿ تنفيذ األعماؿ.

6.26

1.72

62.57

2.33

0.02

الوسط

الميارات كالقدرات الفنية

أوال

الحسابي

املعنويت

p- value

ترتيب
الفقرة
05
08

-3

يمتمؾ العاممكف قدرات فنية تساعدىـ في تنفيذ كاجبات العمل.

6.68

1.76

66.85

6.05

0.00

5

-4

يحرص العاممكف عمى التنافس اإليجابي في العمل.

6.58

1.56

65.77

5.74

0.00

2

-5

يعمل العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.

6.88

1.40

68.76

9.74

0.00

0

-6

يستطيع العاممكف التعبير عف آرائيـ.

6.32

1.71

63.18

2.90

0.00

01

-7

يتميز العاممكف بالتكاصل ،ك التعاكف بفاعمية مع اآلخريف.

6.57

1.41

65.74

6.34

0.00

-8

-9

يسعى العاممكف إلى اكتساب ميارات جديدة.

6.30

1.71

62.98

2.70

0.01

يجتيد العاممكف بالتنظيـ ك االلتزاـ بالمكاعيد النيائية لتسميـ األعماؿ

6.75

1.66

67.52

7.03

0.00

-11
-11

-12

-13

6.72

1.65

67.18

6.76

0.00

يمتمؾ العاممكف القدرة عمى التغمب عمى صعكبات العمل.

6.68

1.66

66.75

6.30

0.00

يجتيد العاممكف عمى اكتساب المعرفة باألسس ،كالمفاىيـ الفنية المتعمقة

6.49

1.66

64.88

4.56

0.00

المحكر الثاني الميارات كالقدرات الفنية
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5
6

8

بالعمل.
يحرص العاممكف عمى المتابعة لما يستجد في مجاؿ العمل.

00

8

المطمكبة.
يستطيع العاممكف تحديد متطمبات ،ك خطكات إنجاز العمل

7

6.32

1.76

63.21

2.83

0.01

6.52

1.21

65.15

6.61

.....

9

ُبعد العائد المتوقع من التدريب الميني:
من خالل جدول( )6.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد الميارات ،كالقدرات الفنية كانت أعمى
مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ( ، )Tفإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد العائد المتكقع مف التدريب الميني بمغ  %73.21بدرجة كبيرة
وبمتوسط بمغ ( )7.32وانحراف معياري بمغ ( )1.20؛ بينما لفقرات بعد العائد المتكقع مف التدريب الميني
كانت الفقرة الرابعة (رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %76بدرجة كبيرة
،كيعزك الباحث ذلؾ أنو مف خالؿ رأؼ المبحكثيف أف العائد األساسي مف التدريب الميني المساىمة في رفع
مستكػ كفاءة اإلنتاج في المشاريع كما ،ك نكعا.
بينما كانت الفقرة العاشرة (تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
 %70.54بدرجة كبيرة ،كيعزك الباحث ذلؾ أف تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركات فيناؾ اعتبارات أخرػ،
ك يرػ الباحث مف خالؿ اطالعو ،ك عممو في مجاؿ المقاكالت سبب عدـ استقرار العامميف في الشركات أف
ىناؾ صعكبات متعمقة بطبيعة العمل في شركات المقاكالت التي يكاجييا العامميف ،ك تدني األجكر ،ك عدـ
تناسب ساعات العمل ،ك عائد ذلؾ إلى تدني أسعار المناقصات بيف المقاكليف بقطاع غزة.
اتفقت مع دراسة (مجاىدؼ )2009 ،في ضركرة تكعية المسئكليف في المنظمة بأىمية التدريب الميني ،كأثره
عمى العامػل ،كاإلنتاج ،كالمنظمة عمى حد سكاء ،كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (العكض  )2015 ،ك
التي أشارت إلى أف التدريب لو دكر فعاؿ في زيادة االنتاج ،كما أشارت د ارسة ( Honorati & Maddalena,
 )2015في التكصيات أىـ العائد المتكقع مف البرنامج التدريبي ىك اكتساب ،ك تنمية ميارات الشباب
المشاركيف ،ك كذلؾ يساعد عمى احتماؿ زيادة الدخل ،ك زيادة الفرصة في التكظيف.
مف خالؿ ما سبق يتبيف أف التدريب الميني يعكد عمى الشركة إلى استمرار تحسيف األداء بشكل متكاصل ،ك
مكاكبة التطكرات في حقل العمل ،ك التعرؼ عمى الميارات ،ك المعارؼ الجديدة ،ك التي تؤدؼ إلى رفع مستكػ
كفاءة اإلنتاجية ،ك تحسيف جكدة العمل.

139

جدكؿ رقـ ( :)6.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر العائد المتكقع مف التدريب الميني
الوسط

العائد المتكقع مف التدريب الميني

أوال

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

زيادة قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا.

7.33

1.29

73.29

15.94

0.00

-2

تحقيق أىداؼ الشركة مف خالؿ تنمية ميارات ،ك قدرات العامميف.

7.31

1.40

73.08

14.53

0.00

7
8

-3

تحقيق الجكدة في األداء.

7.50

1.46

74.96

15.86

0.00

5

-4

رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج.

7.60

1.44

76.00

17.18

0.00

0

-5

تقميل الحاجة إلى اإلشراؼ المباشر.

7.05

2.33

70.50

6.98

0.00

08

-6

تخفيض معدؿ حدكث الحكادث ،كاصابات العمل.

7.37

1.49

73.67

14.25

0.00

-7

اإلتقاف ،ك التخصصية في العمل.

-8

رفع قدرات ،ك ميارات العامميف.

7.60

7.42

4.74

1.47

75.96

74.17

5.21

14.90

0.00

0.00

2
8
5

-9

تحقيق الركح المعنكية لدؼ أفراد قكؼ العمل.

7.16

1.67

71.58

10.77

0.00

00

-11

تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركة.

7.05

1.65

70.54

9.89

0.00

05

-11

االستخداـ األمثل لممعدات.

7.36

1.56

73.58

13.52

0.00

6

-12

بث ركح التعاكف بيف العامميف ،كتعزيز االنتماء لمعمل .

7.23

1.51

72.34

12.66

0.00

-13

المحافظة عمى مكاد الخاـ عند استخداميا.

7.21

1.54

72.09

12.17

0.00

المحكر الثالث العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.32

1.20

73.21

17.08

.....
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ُبعد استراتيجية التدريب الميني
مف خالؿ جدكؿ( )7.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ( ، )Tفإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد استراتيجية التدريب الميني بمغ  %64.51بدرجة كبيرة ،كبمتكسط بمغ
( )6.45كانحراؼ معيارؼ بمغ  ، 1.39بينما لفقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت الفقرة الثانية (يساعد
التدريب الميني عمى مكاكبة آخر المستجدات في األعماؿ)  ،احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ %70.79
بدرجة كبيرة  ،كيعزك الباحث ذلؾ أف التطكر التكنكلكجي ،ك المستجدات التقنية ،ك الفنية لمكاكبتيا البد مف
التدريب الميني لمعامميف ،ك عقد دكرات تدريبية كل فترة زمنية الطالع العامميف عمى كل ما ىك جديد في تنفيد
األعماؿ.
بينما كانت الفقرة الحادية عشرة (تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا) احتمت
المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %55.08بدرجة ضعيفة ،ك يعزك الباحث ذلؾ حسب رأؼ المبحكثيف أف الشركات
المقاكالت في قطاع غزة لدييا قصكر في ىذا الجانب؛ حيث أنيا ال تيتـ بتدريب طاقميا ،ك تيتـ باألرباح
العائدة عمييا ك إىماؿ تطكير العامميف لدييا ،ك بسبب اإلىماؿ في ذلؾ سيككف ىناؾ تأثير عمى تنافسيا في
السكؽ ،ك مكاكبة التطكر ،ك المستجدات.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (  ، )Nicole, et al, 2016ك التي أشارت في التكصيات أنو مف الميـ
جدا لشركات البناء االستثمار في تدريب العامميف مف خالؿ استراتيجية كاضحة لتنمية المكارد البشرية القائمة
عمى التدريب المستمر في مكقع العمل ،ك اتفقت مع دراسة (الجريكؼ )2012 ،؛ حيث أشارت لمكافقة كبيرة
مف قبل اإلدارة العميا لمجمارؾ بالسعكدية عمى أىمية بناء استراتيجية تدريب شاممة لتحقيق رفع كفاءة العامميف
في مصمحة الجمارؾ بالسعكدية.
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جدكؿ رقـ ( :)7.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر استراتيجية التدريب الميني
الوسط

استراتيجية التدريب الميني

أوال

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.

6.37

1.76

63.72

3.27

0.00

8

-2

يساعد التدريب الميني عمى مكاكبة آخر المستجدات في األعماؿ.

7.08

1.60

70.79

10.43

0.00

:

-3

اعتمػاد الخطػط المستقبمة لمشركة لبرامج تدريبية منظمة ،كمستمرة .

6.82

1.69

68.16

7.48

0.00

3

6.91

1.55

69.08

9.10

0.00

2

6.57

1.72

65.73

5.14

0.00

5

6.77

1.75

67.66

6.77

0.00

4

-7

تقدـ الشركة برامج تدريبية لتأىيل العامميف لمعمل بالطرؽ اآلمنة الحديثة.

6.47

1.79

64.75

4.10

0.00

7

-8

تسػػاعد الخطػػط المستقبمية الشػػركة عمػػي تفعيل برامج التدريب الميني.

6.48

1.77

64.77

4.16

0.00

6

-9

تتبنى الشركة استراتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.

6.13

1.89

61.26

1.03

0.30

9

5.75

2.26

57.53

-1.69

0.09

:.

5.51

2.34

55.08

-3.25

0.00

::

6.45

1.39

64.51

5.03

.....

تفرض التطكرات في مجاؿ االعماؿ ،كتعقدىا مػف الناحية الفنية ضػركرة

-4

تفعيل برامج التدريب الميني.
تدرب الشركة عاممييا عمى التكنكلكجيا الحديثة.

-5

تحتـ الخطػط المستقبمية لمشػػركة خمق ميػارات جديدة تمثل لمعامميف إضافة
-6

جديدة.

تقكـ الشركة بابتعاث العامميف لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غزة إف لزـ
 -11األمر.
-11

تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا.
المحكر الرابع استراتيجية التدريب الميني

من خالل جدول( )8.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ؛ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
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كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب الميني بمغ  %68.21بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ
( ، )6.82وانحراف معياري بمغ ( ،)1.04بينما المجاؿ الفرعي بعد العائد المتكقع مف التدريب الميني ،احتل
المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %73.21بدرجة كبيرة  ،وبمتوسط بمغ ( )7.32وانحراف معياري بمغ
( ، )1.20بينما كاف بعد استراتيجية التدريب الميني احتل المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %64.51بدرجة كبيرة،
وبمتوسط بمغ ( ، )6.45وانحراف معياري بمغ ( ،)1.39كيعزك الباحث إلى حصكؿ بعد العائد المتكقع مف
التدريب الميني إلى المرتبة األكلى؛ حيث أف شركات المقاكالت التي تنفذ المشاريع ىي شركات ربحية ،ك
تسعى لزيادة حصة السكقية لدػ فالغاية مف التدريب الميني لمعامميف فييا ىك نتيجة التدريب العائد المتكقع
عمييا في إحداث التغيير المنشكد ،كالفائدة المرجكة منو مف خالؿ رفع مستكػ الكفاءة اإلنتاجية ،ك زيادة جكدة
المنتج ،ك تحسيف الميزة التنافسية لمشركة ،بينما مجاؿ استراتيجية التدريب الميني يحتل المرتبة األخيرة ىذا
يدلل عمى تدني كضعف الكعي التػدريبي مػف قبػل بعػض المػشرفيف ،كالمدراء بالشركات ،ك إدراؾ أىمية التدريب
االستراتيجي لمكاكبة المستجدات ،ك الحفاظ عمى استم اررية الشركة.
جدكؿ رقـ ( :)8.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحاكر التدريب الميني
الوسط

التدريب الميني

أوال

الحسابي

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

املعنويت

p- value

ترتيب
الفقرة

-1

المحكر األكؿ كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

7.00

1.21

70.01

12.91

.....

8

-2

المحكر الثاني الميارات كالقدرات الفنية

6.52

1.21

65.15

6.61

.....

5

-3

المحكر الثالث العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.32

1.20

73.21

17.08

.....

0

-4

المحكر الرابع استراتيجية بالتدريب الميني

6.45

1.39

64.51

5.03

.....

5

التدريب الميني

6.82

1.04

68.21

12.32

.....
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المحور الثاني :جودة المشاريع اإلنشائية
ُبعد التزام ،و دعم اإلدارة العميا
من خالل جدول( )9.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد التزاـ ،كدعـ اإلدارة العميا بمغ  %70.13بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ
( )7.01وانحراف معياري بمغ ( ، )1.29بينما لفقرات بعد التزاـ ،كدعـ اإلدارة العميا كانت الفقرة االكلى
(تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  ، %75.06ك يعزك
الباحث ذلؾ مدػ تفيـ ك قناعة اإلدارة العميا في المنظمة بجكدة المشاريع اإلنشائية ،كايمانيا بفكائدىا،
كضركرتيا  ،بينما كانت الفقرة الخامسة (تقدـ إدارة الشركة المكافآت ،كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى
تقديـ جكدة أفضل) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %63.01بدرجة كبيرة ،كيعزك الباحث ذلؾ أنو ال يكجد
اىتماـ كبير لدػ شركات المقاكالت بنكاحي الحكافز سكاء كانت مادية ،أك معنكية مع أىميتيا ،كما تعكد بو مف
نفع عمى المنظمة ،حيث تعتبر الحكافز قكػ خارجية تؤثر بشكل ،أك بآخر في السمكؾ اإلنساني ،ك بذلؾ فإف
عمى الشركة أف تستخدـ أدكات الحفز إذا أرادت أف تغير مف اتجاه المكظف ،ك بالتالي أدائو.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الكحمكت )2013 ،ك دراسة (عبدالعاؿ ، )2010 ،ك دراسة ( Raja,
 ، )2011ك دراسة كاندرؼ ( ، )Wanderi،2015ك دراسة ( ) Ngambi ,2015عمى أف دعـ ،ك التزاـ
االدارة العميا ىك المتغير األكثر أىمية في تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسة ،ك فيـ ،ك كعي ،ك دعـ
 ،اإلدارة العميا ىي الخطكة األكلى لتحقيق إدارة الجكدة الشاممة.
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جدكؿ ( :)9.5الكسط الحسابي ،كالكزف النسبي لمحكر التزاـ ،كدعـ االدارة العميا
الوسط

التزاـ كدعـ االدارة العميا

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة.

7.51

1.55

75.06

15.05

0.00

-2

قياـ اإلدارة العميا بربط الجكدة بالتكمفة ،ك الجدكؿ الزمني.

7.41

1.51

74.14

14.43

0.00

0
8

-3

مراجعة األمكر المتعمقة بالجكدة في اجتماعات اإلدارة العميا.

7.19

1.54

71.92

11.94

0.00

5

-4

تدرب العامميف عمى ميارات الجكدة الالزمة إلنجاز العمل.

7.04

4.06

70.42

3.96

0.00

6

تقدـ إدارة الشركة المكافآت ،كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى

6.30

1.85

63.01

2.52

0.01

-5

9

تقديـ جكدة أفضل.

-6

مراجعة المعمكمات ،كالبيانات المتعمقة بالجكدة كارضاء مالكي المشاريع.

-7

تخصيص المكارد البشرية ،كالمادية المناسبة لمجكدة.

7.07

6.71

1.59

1.49

70.67

67.06

10.40

7.33

0.00

0.00

-8

تقدير جيكد العامميف في الجكدة.

6.78

1.52

67.82

7.94

0.00

-9

تقكـ اإلدارة بعمميات المراقبة ،ك التقييـ.

7.11

1.67

71.09

10.28

0.00

المحكر االكؿ التزاـ كدعـ االدارة العميا

7.01

1.29

70.13

12.14

0.00

ُبعد إدارة الموارد البشرية
من خالل جدول( )10.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد إدارة المكارد البشرية بمغ  %68.73بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ

( )6.87وانحراف معياري بمغ ( ، )1.17بينما لفقرات بعد ادارة المكارد البشرية كانت الفقرة التاسعة (حل
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2
8
7
5

الخالفات بيف جية اإلشراؼ ،ك جية التنفيذ لممشركع) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %74.18بدرجة

كبيرة  ،كيعزك الباحث ذلؾ أف األطراؼ الثالثة لممشركع المالؾ ،ك المشرؼ عمى المشركع (االستشارؼ)  ،ك
المنفذ لممشركع (المقاكؿ) يجب أف يككف بينيـ تكافق ،ك اتفاؽ عمى جميع بنكد التنفيذ لممشركع كي ال يككف
ىناؾ خالؼ ،ك نزاع يؤثر عمى جكدة المشركع  ،االستشارؼ يجب أف يككف إيجابيا في تعاممو مع المشركع ال

سمبيا ،فإف غرؽ المقاكؿ في المشاكل يؤثر عمى جكدة أدائو ،فالعالقة بيف االستشارؼ ،كالمقاكؿ كالمالؾ ىي

عالقة شراكة إلنجاح المشركع ،كتنفيذه حسب الجكدة المطمكبة ،بينما كانت الفقرة الثانية (استخداـ نظاـ

الحكافز لمعامميف) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %58.87بدرجة ضعيفة ،كيعزك الباحث ذلؾ كما ذكر

سابقا أف أغمب شركات المقاكالت ال تنفذ نظاـ الحكافز لمعامميف ،ك يؤثر ذلؾ في السمكؾ اإلنساني لمعامميف ،ك
ينعكس عمى أدائيـ في األعماؿ مما يؤثر عمى جكدة العمل.

اتفقت مع دراسة (منصكر  )2015 ،في ضركرة تعزيز دكر المكارد البشرية في المشاركة ،ك التخطيط  ،ك

اتخاذ الق اررات ،كالتنافس ،كالشفافية ،ك العدالة ،كتطكير المجتمع ،ك الحفاظ عمى المكارد ،ك اتفقت مع دراسة
(مجاىدؼ )2009 ،في ضركرة تفعيل دكر إدارة المكارد البشرية في المؤسسة  ،كىذا لمكاكبة التطػكر الحاصل
في نظاـ تسيير المكارد البشرية ،ك إجراء دكرات تدريبية ،كتككينية متخصصة لمعماؿ.

جدكؿ ( :)10.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر ادارة المكارد البشرية
الوسط

ادارة المكارد البشرية

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

مستكػ دخل ،ك أجكر طاقـ العمل مف مكظفيف ك عماؿ.

6.42

1.60

64.22

4.06

0.00

7

-2

استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف.

5.89

1.93

58.87

-0.90

0.37

9

-3

دكرات تدريبية لطاقـ العمل في ميارات يحتاجيا المشركع.

6.02

1.90

60.17

0.14

0.89

8

-4

ميارة ،ك خبرة طاقـ اإلشراؼ .

7.31

1.40

73.14

14.46

0.00

-5

ميارة ،ك خبرة طاقـ المقاكؿ .

7.28

1.42

72.76

13.87

0.00

-6

استخداـ عماؿ ذكؼ خبرة.

7.24

1.49

72.43

12.85

0.00

-7

ميارة ،ك خبرة طاقـ التصميـ.

7.19

1.48

71.88

12.37

0.00
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8
5
5
2

-8

التعاكف ،ك التنسيق الفعاؿ بيف جميع المشاركيف في المشركع.

-9

حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ ،ك جية التنفيذ لممشركع.

7.09

7.42

المحكر الثاني ادارة المكارد البشرية

6.87

1.70

1.57

1.17

70.88

74.18

68.73

9.88

13.95

11.49

0.00

0.00

0.00

ُبعد التركيز عمى الزبون
من خالل جدول( )11.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد التركيز عمى الزبكف بمغ  %71.36بدرجة كبيرة  ،وبمتوسط بمغ
( )7.14وانحراف معياري بمغ ( ، )1.16بينما لفقرات بعد التركيز عمى الزبكف كانت الفقرة الرابعة (استخداـ،
ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %73.46بدرجة كبيرة  ،ك
يعزك الباحث ذلؾ أف تشغيل المنشأة بالشكل الصحيح يحافع عمييا ،ك يقمل مف تكاليف الصيانة السنكية ،ك
يضمف جكدتيا  ،بينما كانت الفقرة السابعة (يعتبر المالؾ (الزبكف) القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة
اإلنتاجية عند أخذ أرائو ك تكقعاتو) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %68.79بدرجة كبيرة ،كيعزك الباحث
ذلؾ أف في بعض األحياف عدـ كضكح متطمبات الزبكف ،ك التغيير المستمر لرأيو ،كمتطمباتو في مكاصفات
المشركع يؤدؼ لتجنب المقاكؿ لو ،ك األطراؼ الثالثة لممشركع (المالؾ-الزبكف ،ك االستشارؼ

 ،ك المقاكؿ)

بتكافقيـ ،ك تعاكنيـ في تنفيد المشركع يعتبركا معا القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة اإلنتاج  ،ك ال تككف
مسئكلية تحسيف جكدة المشركع عمى عاتق طرؼ كاحد.
اتفقت مع دراسة (الجعبرؼ كآخركف )2114 ،في ضركرة االستمرار في تحسيف الخدمة ،كقياس مدػ رضا
الزبائف عف الخدمات المقدمة ،ك اتفقت مع دراسة (الكحمكت )2013 ،عمى ضركرة التركيز عمى المستفيد
كيدؼ أساسي مف أىداؼ إدارة الجكدة الشاممة ،ك اتفقت مع دراسة( )Bani، 2012في تحريؾ المنظمات نحك
ثقافة الجكدة الشاممة التي تركز عمى الجكدة ،ك استراتيجية رئيسية إلرضاء العمالء.
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6
0

جدكؿ ( :)11.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ التركيز عمى الزبكف
الوسط

التركيز عمى الزبكف

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

اعتبار احتياجات المالؾ ىي أساس عممية الجكدة.

7.18

1.58

71.79

11.59

0.00

-2

االستجابة بفاعمية الستفسارات ،ك شكاكؼ المالؾ.

7.24

1.52

72.42

12.63

0.00

-3

اتخاذ إجراءات كقائية ،ك تصحيحية تناسب المالؾ ك ترضيو.

-4

استخداـ ،ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح.

-5

الميزانية ،ك السعر المحدد مف قبل المالؾ.

7.32

7.35

6.97

تقكـ إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا ،ك ذلؾ لتقييميا
-6

1.34

1.61

1.60

73.46

69.67

70.17

15.61

9.31

9.83

0.00

0.00

8
0
6

2
6.88

1.60

68.79

8.53

0.00

7

اإلنتاجية عند أخذ أرائو ،ك تكقعاتو.
المحكر الثالث التركيز عمى الزبكف

5

0.00

ك معرفة مدػ رضى المالؾ.
يعتبر المالؾ (الزبكف) القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة

-7

7.02

1.35

73.22

15.17

0.00

5

7.14

1.16

71.36

15.11

0.00

ُبعد االلتزام بالمواصفات ،و شروط العقد
من خالل جدول( )12.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ( ، )Tفإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
ك يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد بمغ  %74.42بدرجة كبيرة ،
وبمتوسط بمغ ( )7.44وانحراف معياري بمغ ( ، )1.60بينما لفقرات بعد االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد
كانت الفقرة الثالثة (دقة جدكؿ الكميات ك احتكائو عمى جميع التفاصيل) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ
 %77.08بدرجة كبيرة ،ك يعزك الباحث ذلؾ أنو كضكح خطكات العمل ك تفاصيل آلية التنفيذ مف أىـ العكامل
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التي تحقق رفع مستكػ الجكدة كزيادة اإلنتاجية في المشاريع اإلنشائية  ،بينما كانت الفقرة االكلى (تكافق كثائق
العطاء فيما بينيا) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %73.14بدرجة كبيرة ،كيعزك الباحث ذلؾ أف
التناقضات في كثائق العطاء تؤدؼ إلى حدكث خالؼ ،ك نزاع بيف المقاكؿ ،ك صاحب العمل ،ك يؤثر ذلؾ
عمى جكدة تنفيذ المشركع.
اتفقت مع دراسة (حسيف )2015 ،في ضركرة التقيد الكامل بالشركط ،كالمكاصفات الفنية ألؼ مشركع لتحسيف
الجكدة  ،ك قد اتفقت مع دراسة (عثماف )2014 ،في ضركرة قياـ الشركات بإعداد ككادر متخصصة لمتابعة
تطبيق مكاصفات إدارة الجكدة الشاممة في الشركات بعد إدخاليـ بدكرات تدربيبة متخصصة بالجكدة .
جدكؿ ( :)12.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر االستعداد االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد
الاهحراف الوزن
الوسط املعياري
النسبي %
االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد

قيمت
الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

تكافق كثائق العطاء فيما بينيا.

7.31

1.51

73.14

13.49

0.00

6

-2

كضكح شركط العقد ك عدالتيا مع تكزيع لممسؤكليات.

7.30

1.41

73.00

14.29

0.00

2

-3

دقة جدكؿ الكميات ك احتكائو عمى جميع التفاصيل.

7.71

6.02

77.08

4.40

0.00

0

-4

شمكلية ك ترابط ك كضكح مخططات التصميـ لممنشاة.

7.35

1.46

73.50

14.34

0.00

5

-5

شمكلية ك كضكح المكاصفات الفنية لممشركع لمتنفيذ.

7.53

1.47

75.29

16.09

0.00

8

-6

التزاـ الشركة بالشركط كالمكاصفات الفنية لممشركع في أثناء التنفيذ.

7.45

1.54

74.46

14.56

0.00

5

7.44

1.60

74.42

13.92

0.00

المحكر الرابع االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد

ُبعد كفاءة مواد الخام و المعدات
من خالل جدول( )21.5يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني كانت
أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  ،6كحسب نتيجة اختبار ()T؛ فإف المتكسطات كانت تزيد مف
المتكسط العاـ ،كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات بمغ  %69.78بدرجة كبيرة ،وبمتوسط

بمغ (، )6.98وانحراف معياري بمغ  ،1.26بينما لفقرات بعد كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات؛ فكانت الفقرة األكلى
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(استخداـ نظاـ تخزيف ،ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ
 %72.25بدرجة كبيرة ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أىمية تخزيف المكاد ،ك المحافظة عمييا ،ك عمل نظاـ
فحص جكدتيا ،ك التفتيش عمييا مف قبل الشركة لضماف جكدة االنتاج .
بينما كانت الفقرة السادسة (يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي

 %67.04بدرجة كبيرة ،ك يعزك ذلؾ الباحث سبب ضعف تطكير المعدات في أغمب الشركات يعكد بسبب
حصار قطاع غزة ،ك إغالؽ المعابر التجارية ،ك قمة اإلمكانيات لتطكير المعدات في قطاع غزة.

كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الكببجي كأبك عكاد ، )2013 ،ك التي أشارت إلى أف تحسيف الجكدة يضمف

االستغالؿ ،كاالستخداـ األمثل لطاقات القكػ العاممة ،كاآلالت ،كالمكاد ،ك اتفقت مع دراسة (الطيب )2008 ،؛ حيث
أشار في دراستو إلى ضركرة إنشاء مستكدع جديد في قطاع غزة لتخزيف مكاد البناء المطمكبة لحل مشكمة شح

المكاد ،ك قمة جكدتيا ،ك ىذا إحدػ العكامل الحاسمة لتحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية.
جدكؿ ( :)13.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات
الوسط

كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

استخداـ نظاـ تخزيف ،ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع.

-2

التعاكف بيف الشركة ،كمكردؼ المكاد.

7.23

7.12

1.45

1.48

72.25

71.17

13.12

11.68

0.00

0.00

0
5

-3

تكفر المكاد ذات الجكدة العالية.

6.79

1.60

67.87

7.62

0.00

7

-4

االستخداـ األمثل لممكاد بحيث نقمل الفاقد.

6.84

1.66

68.38

7.82

0.00

6

-5

تكفير معدات البناء.

7.17

1.58

71.71

11.51

0.00

8

-6

يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات.

6.70

1.66

67.04

6.55

0.00

8

-7

االستخداـ الجيد لممعدات.

7.00

1.48

70.04

10.49

0.00

5

-8

تقكـ الشركة صيانة المعدات بشكل دكرؼ.

6.98

1.67

69.83

9.09

0.00

2

المحكر الخامس كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات

6.98

1.26

69.78

12.01

0.00
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ُبعد التحسين المستمر
من خالل جدول( )29.5يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي بعد التحسيف المستمر بمغ  %67.34بدرجة كبيرة،
وبمتوسط بمغ ( )6.73وانحراف معياري بمغ ( ، )1.30بينما لفقرات بعد التحسيف المستمر؛ فكانت الفقرة

االكلى (تقكـ الشركة بتحسيف فعاليات نظاـ الجكدة بشكل مستمر) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ
 %68.29بدرجة كبيرة ،بينما كانت الفقرة الرابعة (تراجع اإلجراءات التصحيحية المتخذة ،كتكثيق نتائجيا)
احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %65.67بدرجة كبيرة ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى تفيـ ك قناعة اإلدارة العميا
لشركات المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع لتحافع الشركة عمى استم ارريتيا ،ك تحسيف ميزتيا التنافسية.

ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رجا ( )Raja،2011حيث أشارت إلى أف إدارة الجكدة الشاممة يتـ تنفيذىا
في المستكيات الثالثة األكلى أؼ ( مراقبة الجكدة ،كضماف الجكدة ،ك التحسيف المستمر)  ،كما اتفقت ىذه

النتيجة مع دراسة ( ) Ngambi ,2015ك التي أشارت في نتائجيا أف التحسيف المستمر لمعمميات كاف

مرتفعا ،ك يساىـ في تحسيف األداء التنظيمي لمشركات .

جدول ( :)14.5الوسط الحسابي ،والوزن النسبي لمحور التحسين المستمر
الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

6.83

1.58

8.13 68.29

0.00

تشمل اإلجراءات التصحيحية تحديد متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات 6.61

1.65

5.77 66.13

0.00

الوسط

التحسيف المستمر

-1

-2

الحسابي

تقكـ الشركة بتحسيف فعاليات نظاـ الجكدة بشكل مستمر.

p- value

الفقرة
0

6

لممنتج.

تقكـ الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة 6.79
-3

املعنويت

ترتيب

1.55

7.88 67.88

0.00
5

لممكاصفات لممنتج.

-4

تراجع اإلجراءات التصحيحية المتخذة ،كتكثيق نتائجيا.

6.57

1.63

5.39 65.67

0.00

7

-5

تحديد معايير تحسيف الجكدة ك تطبيقيا ك مراقبتيا.

6.81

1.54

8.13 68.08

0.00

8

تقكـ الشركة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة ،ككفاءة العمميات 6.80

1.48

8.30 67.96

0.00

-6

-7

5

مما يؤدؼ لتحسيف االداء.
أف تتصف سياسة الشركة بما يتعمق بالجكدة بالتغيير التدريجي.
المحكر السادس التحسيف المستمر
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6.74

1.63

7.00 67.38

0.00

6.73

1.30

8.72 67.34

0.00

2

من خالل جدول( )15.5يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر جكدة المشاريع اإلنشائية بمغ %70.3
بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ ( )7.03وانحراف معياري بمغ ( ،)1.09بينما المجاؿ الفرعي االلتزاـ
بالمكاصفات ،كشركط العقد احتل المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %74.42بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ
( )7.44وانحراف معياري بمغ ( )1.60بينما كاف مجاؿ التحسيف المستمر احتل المرتبة األخيرة بكزف نسبي
 %67.34بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بمغ ( )6.73وانحراف معياري بمغ ( ،)1.09ك يعزك الباحث ذلؾ أف في
أصل الجكدة ىي مطابقة المنتج لممكاصفات ،ك شركط العقد التي تمبي احتياجات ،ك رغبات الزبائف ،ك
تكقعاتيـ لذا فإف االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد ىي أكلكيات ضماف الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية؛
بينما مجاؿ التحسيف المستمر كصل ليذه النتيجة؛ فيذا يدؿ عمى تفيـ ،ك قناعة اإلدارة العميا لشركات
المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع لتحافع الشركة عمى استم ارريتيا ،ك تحسيف ميزتيا التنافسية ،لكف ال
يكجد خطكات عممية لقياـ الشركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات لممنتج.
جدكؿ ( :)15.5الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحاكر جكدة المشاريع االنشائية
جكدة المشاريع االنشائية

الوسط

الاهحراف
املعياري

الوزن

قيمت

النسبي %

الاختبار

الحسابي

املعنويت

p-

ترتيب
الفقرة

value
-1

المحكر األكؿ التزاـ ،كدعـ اإلدارة العميا

7.01

1.29

70.13

12.14

0.00

5

-2

المحكر الثاني إدارة المكارد البشرية

6.87

1.17

68.73

11.49

0.00

2

-3

المحكر الثالث التركيز عمى الزبكف

7.14

1.16

71.36

15.11

0.00

8

-4

المحكر الرابع االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد

7.44

1.60

74.42

13.92

0.00

-5

المحكر الخامس كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات

-6

6.98

1.26

69.78

12.01

0.00

المحكر السادس التحسيف المستمر

6.73

1.30

67.34

8.72

0.00

جودة المشاريع االنشائية

7.03

1.09

70.30

14.71

0.00
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اخرثار انفزضياخ :

اختبار الفرضيات حكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):
الفرضية الصفرية  :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة
الفرضية البديمة  :تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكػ الداللة  1015 ≤α؛ فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية
 ،كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت
) Sig.(P-valueأقل مف مستكػ الداللة  ،1015≤αفيتـ رفض الفرضية الصفرية ،كقبكؿ الفرضية البديمة
القائمة بأنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و تحسين الجودة في
المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )16.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ،0.786كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00
 ،كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ،α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية قكية بيف
التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ،ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف
التدريب الميني عنصر حيكؼ ميـ مف عناصر الجكدة الشاممة؛ ك حيث ترػ فمسفة الجكدة الشاممة إلى أف
التدريب ىك قمب تحسيف الجكدة ،كىذا يعطي إشارة ألصحاب شركات المقاكالت إلى زيادة االىتماـ بالتدريب
الميني لمعامميف ،كىذه العالقة الكاضحة كالقكية تعتبر منبر لمالكي العقارات لترسية مشاريعيـ عمى شركات
المقاكالت المؤىمة التي تمتمؾ كادر بشرؼ مدرب تدريب ميني ،كي تضمف الجكدة في تنفيذ مشاريعيا.
اتفقت مع دراسة (الجريكؼ )2012 ،عمى كجكد عالقة إيجابية قكية بيف التدريب ،ك جكدة العمل حيث أكدت
الدراسة أف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة العمل ك تحسيف اإلنجاز ،كاتفقت مع دراسة (رجا )2010 ،التي
أشارت إلى أف مستكػ التدريب يؤثر عمى أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكر المؤسسة بشكل فعاؿ كايجابي ،ك
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اتفقت مع دراسة (مجاىدؼ )2009 ،عمى كجكد عالقة مباشرة بيف فاعمية التدريب الميني ،ك أثرىا عمى األداء
لدػ العامميف الذؼ لو أثر عمى جكدة العمل .
ك مف الدراسات التي تكافقت مع الدراسة الحالية أيضا التالي :دراسة (الشرعة كالطراكنة )2008 ،عمى كجكد
عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تطبيق الشركات المساىمة ،ك العامة الصناعية األردنية لمراحل
العممية التدريبية مف منظكر استراتيجي ،ك بيف مستكػ أداء العامميف فييا  ،ك اتفقت مع دراسة (العكض،
 )2015عمى ك جكد عالقة بيف التدريب ،ك زيادة الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف ،ك نجد أف التدريب لو دكر فعاؿ
في زيادة اإلنتاج.
جدكؿ ( :)16.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05التدريب الميني ،ك
تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.786

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

ك يتفرع منيا الفرضيات اآلتية :
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و التزام ،و دعم
اإلدارة العميا لمجودة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )17.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ،0.707كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00

 ،كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ،α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة ذات داللة إحصائية بيف
التدريب الميني ،ك التزاـ ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

ك ىذا يدؿ عمى أف التدريب الميني يؤثر عمى كفاء اإلدارة العميا بالتزاماتيا التعاقدية مع مالكي المشاريع ،ك
جكدة تنفيذ المشاريع  ،لذا يتحتـ عمى اإلدارة العميا لشركات المقاكالت إرساؿ العامميف لدييا إلى مراكز التدريب

الميني لتزكيدىـ بالميارات المتخصصة ،كالعممية لتحسيف أداء عمميـ في تنفيذ المشاريع.

ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الشرعة كالطراكنة )2008 ،عمى كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة

إحصائية بيف مدػ تبني اإلدارة العميا في ىذه الشركات الستراتيجية التدريب ،ك بيف مستكػ أداء العامميف ،ك
أكصت الدراسة مزيدا مف االىتماـ ،ك الدعـ مف اإلدارة العميا لتبني استراتيجية كاضحة لمتدريب.

154

ك قد اتفقت مع د ارسة (حسف )2015 ،حيث أشارت التكصيات عمى أنو يجب عمى اإلدارة العميا لمشركة أف

تعطي اىتماـ أكبر بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف ،ك الكقكؼ عمى نجاحات اآلخريف ،ك تبادؿ الخبرات.

جدكؿ ( :)17.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ك التزاـ ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية بقطاع
غزة.
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني

،

ك التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.707

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و إدارة الموارد
البشرية في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )18.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ، 0.735كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00
 ،كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
التدريب الميني ،ك إدارة المكارد البشرية في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ك يعزك الباحث ذلؾ أف إدارة المكارد البشرية مف مياميا إدارة ،ك تطكير ،ك تنمية العامميف ،كتقع مسؤكلية
التدريب عمى عاتق إدارة المنظمة ،كادارة المكارد البشرية ،كالعامميف المتدربيف.
ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (مجاىدؼ)2009 ،؛ حيث أشارت إلى ضركرة تفعيل دكر إدارة المكارد
البشرية في المؤسسة  ،كىذا لمكاكبة التطػكر الحاصل في نظاـ تسيير المكارد البشرية ،ك إجراء دكرات تدريبية
كتككينية متخصصة لمعماؿ ،ك اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( ) ,Nicole, et al2016؛ حيث أشارت إلى
أنو مف الميـ جدا لشركات البناء االستثمار في تدريب العامميف مف خالؿ استراتيجية كاضحة لتنمية المكارد
البشرية القائمة عمى التدريب المستمر في مكقع العمل.
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جدكؿ ( :)18.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك إدارة المكارد البشرية في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ

() α≤0.05

بيف التدريب

الميني ،ك إدارة المكارد البشرية في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.735

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و التركيز عمى
الزبون في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )19.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ، 0.647كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00

كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف

التدريب الميني ،ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ،يعزك الباحث ذلؾ إلى أف كظيفة
شركات المقاكالت اإلنشائية تقديـ لمزبائف مشاريع ،كمنشآت ،كخدمات جاىزة لالستخداـ ،كتحقق متطمباتيـ ،كاف
أؼ شركة لكي تستمر في العمل عمييا أف تنجز أعماليا بكادر بشرؼ مؤىل ،ك مدرب تدريب ميني تأىمو لمعمل

في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بدرجة عالية مف اإلتقاف ،كمف ثـ تحسف جكدة تنفيذ المشاريع ،ك الكصكؿ إلى غاية

ارضاء الزبكف في جكدة المنتج.

ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( (2013,Lusatoحيث أشارت إلى أف التدريب الميني في أثناء العمل كاف

فاعال ،ك مؤث ار عمى أداء العامميف ،كخدمة العمالء ،كزيادة ثقة المكظف.

كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (  )Bani،2012حيث أشارت إلى أف عدـ التعميـ ،كالتدريب الشامل

 ،كالمستمر تعمل عمى فشل الجكدة في شركات المقاكالت األردنية ،كالتي بدكرىا تعمل عمى استياء العمالء مف
السمعة السيئة.
جدكؿ ( :)19.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني

،

ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5
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معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.647

0.000

 .4ال توجد عالقة ذات

داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

بين التدريب الميني ،و االلتزام

بالمواصفات ،و شروط العقد في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )20.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ، 0.413كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00

كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف

التدريب الميني ،ك االلتزاـ بالمكاصفات ك شركط العقد في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أنو لكي تقكـ شركات المقاكالت بتنفيذ المشركع طبقا لمكاصفات ،كمخططات ،ك

شركط العقد  ،يتحتـ عمييا امتالؾ قكػ عاممة ذات ميارة مؤىمة لتنفيذ المشاريع اإلنشائية بدرجة عالية مف
اإلتقاف حسب المكاصفات ،ك شركط العقد

ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( حسيف  )2015 ،حيث أشارت إلى ضركرة رفع ثقافة المعرفة المتعمقة

بالجكدة مف خالؿ التدريب لمتقيد الكامل بالشركط ،كالمكاصفات الفنية ألؼ مشركع.

جدكؿ ( :)20.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد في المشاريع اإلنشائية
بقطاع غزة.
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني

،

ك االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.413

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

 .5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و كفاءة المواد
الخام ،و المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة .
يبيف جدكؿ رقـ ( )21.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ، 0.734كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.00
 ،كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
التدريب الميني ،ك كفاءة المكاد الخاـ ،ك المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف تخزيف المكاد ،ك المحافظة عمييا ،ك عمل نظاـ فحص جكدتيا ،ك التفتيش عمييا
مف قبل الشركة لضماف جكدة اإلنتاج ،ك المحافظة عمى المعدات ،ك استخداميا بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى
كادر بشػػرؼ مؤىل مدرب عمى أسس عممية ،ك مينية.
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مف خالؿ التدريب الميني يتعرؼ العامل عمى أنكاع المكاد الخاـ المستخدمة في عممو ،كالطريقة الصحيحة
الستخداميا كالتعامل معيا  ،مما يؤدػ إلى المحافظة عمييا كتقميل نسبة اليالؾ ،ك التدريب الميني يؤدؼ إلى
المحافظة عمى المعدات كالماكينات التي يستخدميا العامل في عممو مما يؤدػ إلى إطالة عمرىا ،كتقميل تكمفة
صيانتيا ،كاستخداميا أطكؿ فترة ممكنة .
جدكؿ(:)21.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك كفاءة المكاد الخاـ ك المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني

،

ك كفاءة المكاد الخاـ ك المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.734

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند م مستوى ( )α≤0.05بين التدريب الميني ،و التحسين
المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة .
يبيف جدكؿ رقـ ( )22.5أف معامل االرتباط يساكؼ  ،0.770كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ،0.00
كىي أقل مف مستكؼ الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية قكية بيف التدريب
الميني ،ك التحسيف المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أنو الستمرار التحسيف في العمميات اإلنتاجية ألؼ منظمة يتحتـ عمييا تطكير كتنمية
قدرات العامميف ،ك ييدؼ التحسيف المستمر إلى العمل عمى تطكير العمميات ،كاألنشطة المتعمقة باآلالت
 ،كالمكاد ،كاألفراد ،كطرؽ اإلنتاج بشكل مستمر ،لدػ ينصح لشركات المقاكالت قبل تحكيل األيدؼ العاممة
لدييا مف المشركع الذؼ تـ تسميمو إلى المشركع الجديد يجب عمييا أف تخضع كادرىا البشرؼ لتدريب ميني
عمى أسس عممية لمعالجة نقاط الضعف لمعامميف ،ك سمبيات العمل في المشركع القديـ كي ال تنتقل إلى
المشركع الجديد ،ك ىذا يساعد عمى استم اررية الشركة ،ك التحسيف المستمر لجكدة العمل في المشاريع.
كقد تكافقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (الجريكؼ)2012 ،؛ إلى أف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة
العمل ،ك تحسيف اإلنجاز ،ك اتفقت مع دراسة (رجا)2010 ،؛ حيث تكصمت إلى أف مستكػ التدريب يؤثر
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عمى أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكر المؤسسة بشكل فعاؿ ،ك إيجابي ،كأف مشكالت التدريب ليا تأثير كبير
كقكؼ عمى أداء العامميف ،كاإلنتاجية ،كتطكر المؤسسة ،ك التحسيف المستمر.
جدكؿ ( :)22.5معامل االرتباط بيف التدريب الميني ،ك التحسيف المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة
الفرضية

ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف التدريب الميني
،ك التحسيف المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.770

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة .α≥...5

الفرضية الثانية :
ال يوجد أثر لمتدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة عند مستوى (. )α≤0.05
لمكقكؼ عمى مستكػ تأثير لمتدريب الميني (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،الميارات ،كالقدرات الفنية ،العائد
المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني ) مجتمعة عمى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية ،
استخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة  ، Stepwiseكيمكف استنتاج ما يمي:
أ -يبيف نمكذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  Stepwiseأف المساىمة في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية
كىك يمثل المتغير التابع يتأثر بصكرة

جكىرية ،كذات داللة إحصائية بكل مف المتغيرات (الميارات

كالقدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني ،كفاءة األداء لمعامميف الفنييف).
ب -أظيرت نتائج التحميل اف معامل االرتباط بمغت  ،0.793بينما بمغ معامل التحديد المعدؿ  ،0.628ك ىذا
يعني اف  %62.8مف المتغير في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية يعكد الى تأثير المتغيرات المستقمة التالية
(كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،الميارات كالقدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية
التدريب الميني)  ،كالباقي %37.2يعكد لعكامل أخرػ تؤثر عمى المتغير التابع في تحسيف جكدة المشاريع
اإلنشائية.
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جدكؿ ( :)23.5نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد لتأثير التدريب الميني عمى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية
المتغير

)(R

) (R²معامل

F

 DFدرجات

Sig.

التابع

االرتباط

التحديد

المحسكبة

الحرية

مستكػ

 ßمعامل االنحدار

T

Sig.

المحسكبة

مستكػ

الداللة

تحسيف

االنحدار

4

المقدار الثابت

جكدة

الميارات والقدرات

1.317

4.394

.000

.238

4.036

.000

الفنية

المشاريع
اإلنشائية

الداللة

0.628 0.793

99.23

البكاقي

235

0.000

العائد المتوقع من

.305

6.150

.000

التدريب الميني
استراتيجة االتدريب

.147

3.646

.000

الميني
كفاءة

األداء

.140

2.828

.005

لمعاممين الفنيين

معادلة التأثير :
تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية =( 0.238 +1.317الميارات كالقدرات الفنية) ( 0.305 +العائد المتكقع
مف التدريب الميني) ( 0.147 +استراتيجية التدريب الميني) ( 0.140+كفاءة األداء لمعامميف الفنييف)
في حالة تثبيت قيمة (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب
الميني)  ،كعند زيادة (الميارات ،كالقدرات الفنية) بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ الى زيادة المتغير التابع (تحسيف
جكدة المشاريع اإلنشائية) بمقدار (.)0.238
في حالة تثبيت قيمة (الميارات ،كالقدرات الفنية  ،كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،استراتيجية التدريب الميني)
 ،كعند زيادة (العائد المتكقع مف التدريب الميني) بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ إلى زيادة المتغير التابع تحسيف
جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار (.)0.305
في حالة تثبيت قيمة (الميارات ،كالقدرات الفنية  ،كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،العائد المتكقع مف التدريب
الميني) كعند زيادة (استراتيجية التدريب الميني) بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ إلى زيادة المتغير التابع لتحسيف
جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار (.)0.147
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في حالة تثبيت قيمة (الميارات ،كالقدرات الفنية  ،استراتيجية التدريب الميني  ،العائد المتكقع مف التدريب
الميني)  ،كعند زيادة (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف) بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ إلى زيادة المتغير التابع
تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار (.)0.140
ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (مجاىدؼ)2009 ،؛ حيث أشارت إلى كجكد عالقة مباشرة بيف فاعمية
التدريب الميني ،ك أثرىا عمى األداء لدػ العامميف ،ك أشارت الدراسة إلى ضركرة تكعية المسئكليف في
المنظمة بأىمية التدريب الميني ،كأثره عمى العامػل ،كاإلنتاج ،كالمنظمة عمى حد سكاء.
كىذا ما يدعك المعنييف الى االىتماـ بالمحاكر األربعة لمتدريب الميني (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ،
الميارات ،كالقدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني).
الفرضية الرئيسية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ
مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات ( العمر ،الجنس،
المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي سنكات الخبرة).
أوال :الجنس
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار هتائج اختباز (ث) لعييتين مصتقلتين أكبر مف مستكػ الداللة

، α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (التدريب الميني)؛ حيث كانت قيمة المعنكية  0.553مما يكضح عدـ كجكد
فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تعزػ لمتغير الجنس.

كىذا يدلل عمى أف جميع المبحكثيف مف كال الجنسيف يتفق عمى أىمية التدريب الميني لمعامميف في المشاريع

اإلنشائية ،ك تأثيرىا عمى الجكدة ،ك ىذا مؤشر عمى أف الجنس ال يؤثر في نظرة أفراد المجتمع لمتدريب

الميني ،ك يعزك الباحث االتفاؽ بيف كال الجنسيف إلى أف اإلناث في شركات المقاكالت يتمتعف بنفس فرصة
المساكاة في المنافسة لمكظائف ،كلدييـ مجمكعة صفات شخصية ،كسمككية تمزميـ باتباع التعميمات ،كاألنظمة
لممؤسسة التي ينتميف إلييا.
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جدكؿ رقـ ( :)24.5نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف– الجنس
المتوسطات
المجال

ذكر

قيمة
انثى

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المحكر األكؿ :كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

6.98

7.14

-0.726

0.469

المحكر الثاني :الميارات ،كالقدرات الفنية

6.52

6.50

0.097

0.923

المحكر الثالث :العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.28

7.59

-1.444

0.150

المحكر الرابع :استراتيجية التدريب الميني

6.43

6.58

-0.603

0.547

إجمالي محور :التدريب الميني

6.80

6.92

-0.593

0.553

ثانيا:العمر
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر التدريب الميني)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  ،0.622مما يكضح

عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر التدريب الميني تعزػ لمتغير العمر

 ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف كافة الفئات العمرية لممكظفيف في شركات المقاكالت لدييـ الكعي ،كاإلدراؾ

الكافي ألىمية ،ك دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع ،فيـ عمى احتكاؾ مباشر مع العماؿ العامميف
في المشاريع اإلنشائية؛ كلذلؾ جاءت إجاباتيـ متقاربة إلى حد كبير.
جدكؿ رقـ ( :) 25.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالعمر
المجال

المتوسطات
من91-11 11-11

قيمة

من  91فأكثر االختبارF

المحكر األكؿ :كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

7.07

6.85

7.07

المحكر الثاني :الميارات ،كالقدرات الفنية

6.55

6.39

6.78

المحكر الثالث :العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.31

7.29

7.48

المحكر الرابع :استراتيجية التدريب الميني

6.34

6.59

6.75

إجمالي محور :التدريب الميني

6.82

6.76

7.02

162

القيمة
االحتمالية ()Sig.

0.882

0.415

0.934

0.394

0.208

0.812

1.299

0.275

0.476

0.622

ثالثا :املؤهل العلمي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر التدريب الميني)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  0.315مما يكضح
عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر التدريب الميني تعزػ لمتغير المؤىل
العممي ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى المستكػ العممي المتقارب لألفراد العينة حيث أف أغمبيـ مف حممة
البكالكريكس ،كالماجستير ،حيث أف ىذه الفئة تدرؾ جيدا أىمية التدريب الميني لمعامميف في المشاريع
اإلنشائية.
جدكؿ رقـ ( :) 26.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالمؤىل العممي
المجال

المتوسطات
دبموم

بكالوريوس

ماجستير

قيمة
دكتوراه

المحكر األكؿ :كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

6.78

7

7.08

7.46

المحكر الثاني :الميارات ،كالقدرات الفنية

6.56

6.44

6.83

7.5

المحكر الثالث :العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.38

7.28

7.4

8.37

المحكر الرابع :استراتيجية التدريب الميني

6.68

6.39

6.63

7.25

إجمالي محور :التدريب الميني

6.77

6.78

6.99

7.65

القيمة

االختبار Fاالحتمالية ()Sig.
0.431

0.731

1.793

0.149

1.135

0.336

0.879

0.453

1.187

0.315

رابعا :المسمى الوظيفي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر التدريب الميني)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  0.105مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر التدريب الميني تعزػ لمتغير المسمى

الكظيفي ،يفسر الباحث ذلؾ إلى أف جميع أفراد المجتمع ىـ مف الفئات اإلشرافية األكلى ،ك العميا في شركات
المقاكالت ،ك يقع عمى عاتقيـ تحسيف كفاءة أداء العامميف في المشاريع اإلنشائية مف أجل الكصكؿ ألفضل

حالة يريدىا المدراء مف مكظفييـ خالؿ تنفيذ األعماؿ ،ك المياـ المككمة ليـ ك تقديـ إنتاج بأحسف صكرة ،ك

جكدة عالية مما يعكس صكرة الشركة الحسنة لدػ صاحب المشركع (مالؾ العقار).
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جدكؿ رقـ ( :) 27.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالمسمى الكظيفي
المتوسطات
المجال

مدير

مدير

ميندس

شركة

مشروع

موقع

قيمة
ميندس مراقب
اشراف

االختبارF

عمال

المحكر األكؿ :كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

7.31

6.8

7.04

7.02

6.89

المحكر الثاني :الميارات كالقدرات الفنية

6.96

6.33

6.46

6.66

6.44

المحكر الثالث :العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.71

7.26

7.19

7.57

7.2

المحكر الرابع :استراتيجية التدريب الميني

6.88

6.28

6.35

6.78

6.2

إجمالي محور :التدريب الميني

7.23

6.65

6.76

7.01

6.68

القيمة
االحتمالية ()Sig.

0.914

0.456

1.413

0.230

1.510

0.200

1.615

0.171

1.939

0.105

خامسا :سنوات الخدمة
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر التدريب الميني)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  ،0.456مما يكضح
عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر التدريب الميني تعزػ لمتغير سنكات

الخدمة  ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الرغبة كالطمكح لدػ ىذه الفئة في تحسيف األداء الكظيفي ليـ مف أجل

الحصكؿ عمى ترقية ،كتقييـ عاؿ كالحصكؿ عمى عقد دائـ ،ك حرصيـ عمى تحسيف أداء العمل لمعامميف في
المشاريع اإلنشائية مف خالؿ التدريب الميني.
جدول رلم ( :) 28.5نتائج اختبار "التباٌن األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

اقل من 1

من 20-1

21-20

من  21فأكثر

االختبارF

المحكر األكؿ :كفاءة األداء لمعامميف الفنييف

7.28

6.89

6.96

7.06

1.109

0.346

المحكر الثاني :الميارات ،كالقدرات الفنية

6.52

6.49

6.39

6.81

0.936

0.424

المحكر الثالث :العائد المتكقع مف التدريب الميني

7.67

7.2

7.16

7.56

2.370

0.071

المحكر الرابع :استراتيجية التدريب الميني

6.26

6.33

6.6

6.73

1.224

0.301

إجمالي محور :التدريب الميني

6.91

6.74

6.78

7.04

0.872

0.456
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()Sig.

الفرضية الرئيسية الرابعة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ
مستكػ تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي،
المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة).
أوال :الجنس
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار هتائج اختباز (ث) لعييتين مصتقلتين أكبر مف مستكػ الداللة

، α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (جودة المشاريع االنشائية)؛ حيث كانت قيمة المعنكية  0.436مما يكضح
عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف تعزػ لمتغير الجنس ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو

ظركؼ العمل في المشاريع اإلنشائية بيف الذككر ،كاإلناث ،كال يكجد اختالؼ بينيما؛ حيث يعمل الذككر
 ،كاإلناث في نفس ظركؼ العمل كنفس المكاف كالبيئة المحيطة ،حيث أف اإلناث في المشاريع اإلنشائية
يعممف في الكظائف اإلشرافية عمى المشاريع مثل ميندسة مكقع اإلنشاء ،أك مديرة مكقع اإلنشاء ،فاختالؼ

الجنس ال يؤثر عمى كجية النظر نحك أىمية جكدة المشاريع اإلنشائية ،ك لذلؾ جاءت إجابتيـ متقاربة إلى حد
كبير.
جدكؿ رقـ ( :)29.5نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف– الجنس
المتوسطات
المجال

ذكر

قيمة
انثى

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المحكر االكؿ :التزاـ ،كدعـ االدارة العميا

7.00

7.09

-0.350

0.727

المحكر الثاني :ادارة المكارد البشرية

6.87

6.89

-0.066

0.948

المحكر الثالث :التركيز عمى الزبكف

7.12

7.22

-0.465

0.643

المحكر الرابع :االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد

7.30

8.25

-3.294

0.001

المحكر الخامس :كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات

6.97

7.01

-0.149

0.882

المحكر السادس :التحسيف المستمر

6.78

6.49

1.220

0.224

إجمالي محور جودة المشاريع االنشائية

7.01

7.16

-0.780

0.436
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ثانيا :العمر
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05

بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر جودة المشاريع االنشائية) حيث كانت مستكػ الداللة  0.368مما

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر جودة المشاريع اإل نشائية تعزػ
لمتغير العمر ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى السف المتقارب ألفراد العينة ،كىي فئات ذات خبرة ،كدرجة عممية
متقاربة ،لدييـ الكعي ،كاإلدراؾ الكافي ألىمية الجكدة في المشاريع اإلنشائية.

جدكؿ رقـ (  :)30.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالعمر
المتوسطات
المجال

من11-11

91-11

من  91فأكثر

المحكر االكؿ :التزاـ ،كدعـ االدارة العميا

7.14

6.77

7.02

المحكر الثاني :ادارة المكارد البشرية

6.94

6.76

6.8

المحكر الثالث :التركيز عمى الزبكف

7.22

7.05

6.9

المحكر الرابع :االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد

7.51

7.26

7.67

المحكر الخامس :كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات

7.00

6.86

7.24

المحكر السادس :التحسيف المستمر

6.79

6.58

6.88

إجمالي محور جودة المشاريع االنشائية

7.1

6.88

7.08

قيمة

االختبارF

2.047

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.131

0.634

0.531

0.966

0.382

0.799

0.451

0.758

0.470

0.783

0.458

1.005

0.368

ثالثا :املؤهل العلمي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" اكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر جودة المشاريع االنشائية)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  ،0.175مما
يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر جودة المشاريع اإل نشائية تعزػ
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لمتغير المؤىل العممي ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف معايير جكدة المشاريع اإلنشائية في شركات المقاكالت
اإلنشائية ربما يدركيا العامميف بغض النظر عف مؤىالتيـ العممية ،ك أف تكافر معايير إدارة الجكدة ال يرتبط
بشكل مباشر بالمؤىالت العممية ،بقدر ما يرتبط بالكفاءة ،ك الخبرة التي يمتمكيا العاممكف.
جدكؿ رقـ ( :) 31.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالمؤىل العممي
المتوسطات
المجال

دبموم

بكالوريوس

ماجستير

قيمة
دكتوراه

المحكر االكؿ التزاـ كدعـ االدارة العميا

7.07

6.97

7.08

8.39

المحكر الثاني ادارة المكارد البشرية

7.06

6.81

7.03

8.14

المحكر الثالث التركيز عمى الزبكف

7.17

7.07

7.37

8.21

المحكر الرابع االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد

7.45

7.42

7.47

8.29

المحكر الخامس كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات

7.08

6.93

7.06

8.06

المحكر السادس التحسيف المستمر

6.81

6.69

6.84

7.79

إجمالي محور جودة المشاريع االنشائية

7.11

6.98

7.14

8.15

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1.633

0.182

2.072

0.105

1.727

0.162

0.385

0.764

1.147

0.331

1.021

0.384

1.667

0.175

رابعا :المسمى الوظيفي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" اكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر جودة المشاريع االنشائية)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  0.069مما

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر جودة المشاريع االنشائية تعزػ

لمتغير المسمى الكظيفي ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف معايير الجكدة في المشاريع اإلنشائية يطبقيا جميع
العامميف كل حسب مسماه الكظيفي ،ك ميامو الكظيفية ،حيث أف المسمى الكظيفي ال عالقة لو بفمسفة إدارة
الجكدة الشاممة طالما اقتنعت بيا القيادة ،ك اإلدارة العميا ،ك دعمت تطبيقيا في شركات المقاكالت اإلنشائية.
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جدكؿ رقـ ( :) 32.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAالمسمى الكظيفي
المتوسطات
المجال

مدير

قيمة
ميندس

ميندس

مراقب

موقع

اشراف

عمال

المحكر االكؿ :التزاـ ،كدعـ االدارة العميا

7.33

6.85

6.89

7.36

7.14

المحكر الثاني :ادارة المكارد البشرية

7.19

6.58

6.83

7.12

7.17

المحكر الثالث :التركيز عمى الزبكف

7.47

6.84

7.11

7.35

7.39

المحكر الرابع :االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد

7.59

7.17

7.3

8.1

7.72

المحكر الخامس :كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات

7.31

6.85

6.85

7.21

7.26

المحكر السادس :التحسيف المستمر

7.07

6.55

6.66

6.9

6.96

إجمالي محور جودة المشاريع االنشائية

7.33

6.81

6.94

7.34

7.27

شركة

مدير مشروع

القيمة

االختبار Fاالحتمالية()Sig.
1.608

0.173

2.031

0.091

1.941

0.104

2.317

0.058

1.350

0.252

1.046

0.384

2.204

0.069

خامسا :سنوات الخدمة
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ" اكبر مف مستكػ الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (إجمالي محكر جودة المشاريع اإل نشائية)؛ حيث كانت مستكػ الداللة  0.143مما

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر جودة المشاريع اإل نشائية ،تعزػ

لمتغير سنكات الخدمة ،مف الكاضح أف سنكات الخدمة لـ يكف ليا تأثير عمى استجابات أفراد العينة حكؿ

مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية ،يعزك الباحث ذلؾ أف ىذه الفئة تدرؾ جيدا أىمية الجكدة لممشاريع
اإلنشائية ،ك مف خالؿ إطالة فترة الخبرة ،ك صقل المعرفة العممية ،ك الميارات العممية تجعميـ يدرككف جيدا

أىمية الجكدة في المشاريع اإلنشائية لتحسيف الميزة التنافسية ،ك االستم اررية في السكؽ.
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جدكؿ رقـ (  :)33.5نتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  ANOVAسنكات الخدمة
المتوسطات
المجال

قيمة

اقل من  1من 20-1

21-20

من
فأكثر

المحكر االكؿ :التزاـ ،كدعـ االدارة العميا

7.24

6.89

6.92

7.26

المحكر الثاني :ادارة المكارد البشرية

6.97

6.83

6.77

7.06

المحكر الثالث :التركيز عمى الزبكف

7.37

7.08

6.95

7.37

المحكر الرابع :االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد

7.45

7.4

7.31

7.8

المحكر الخامس :كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات

7.11

6.82

6.87

7.45

المحكر السادس :التحسيف المستمر

6.85

6.66

6.51

7.22

إجمالي محور جودة المشاريع االنشائية

7.17

6.95

6.89

7.36

21
االختبارF
1.248

االحتمالية ()Sig.
0.293

0.581

0.628

1.669

0.174

0.727

0.537

2.466
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القيمة

0.063

2.520

0.059

1.829

0.143

خالصح انفصم اخلامس
يعتبر ىذا الفصل أىـ فصكؿ الدراسة؛ ألنو يمخص ما تسعى الدراسة لتحقيقو مف أىداؼ كضعتيا ،ك تأتي
نتيجة التحميل اإلحصائي لتأكد كجكد عالقة قكية بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية
في قطاع غزة ،كىذا يدعك أصحاب شركات المقاكالت إلى زيادة االىتماـ بالتدريب الميني لمعامميف لضماف
الجكدة في تنفيذ مشاريعيا ،ك أكدت نتائج التحميل اإلحصائي بكجكد أثر ألبعاد التدريب الميني (كفاءة األداء
لمعامميف الفنييف  ،الميارات كالقدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني )
مجتمعة عمى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،ك ىذا يدلل إلى ضركرة تكعية المسئكليف في
الشركات المقاكالت بأىمية التدريب الميني ،كأثره عمى العامػل ،كاإلنتاج ،كالمنظمة عمى حد سكاء.
ك مف خالؿ ىذا الفصل تـ صياغة النتائج ،ك التكصيات التي خمصت ليا الدراسة ،ك تحكيل التكصيات إلى
خطة عمل تنفيذية سكؼ تكضع بيف أيدؼ الجيات المختصة ،ك المسئكلة كل حسب الدكر المنكط بو في تمؾ
الخطة مف أجل الكصكؿ ألفضل النتائج المرجكة مف ىذه الدراسة ،ك هللا مف كراء القصد.
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انفصم انسادس نرائج وذىصياخ انذراسح

متهيذ
1.6

اننرائج

2.6

انرىصياخ

3.6

خطح ػمم ذنفيذ انرىصياخ

4.6

ممرتحاخ انذراساخ املسرمثهيح
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متهيذ:

يتضمف ىذا الفصل استع ارض ألىـ النتائج التي تكصل إلييا الباحث بعد االنتياء مف عمميات التحميل اإلحصائي
كاختبار أسئمة الد ارسة ،كفي ضكء النتائج تـ بمكرة أىـ التكصيات ،كالتي يأمل الباحث أف تساىـ في االرتقاء بالتدريب
الميني لتحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،كضع ىذه التكصيات بيف يدؼ صناع القرار ،ك الباحثيف في ىذا
المجاؿ لتطبيقيا عمى أرض الكاقع بناء عمى الخطة المقترحة التي تكضح آليات تنفيذىا.

1.6

اننرائج انري ذىصهد إنيها انذراسح:

1.1.6

النتائج المتعمقة في محور التدريب الميني:

إجمالي محكر التدريب الميني جاء بكزف نسبي بمغ ) ( %68.21؛ حيث كانت نسب أبعاد التدريب الميني عمى النحك
التالي  :بعد العائد المتكقع مف التدريب في المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( )%73.21ثـ يميو بعد كفاءة األداء
لمعامميف الفنييف جاء في المرتبة الثانية بكزف نسبي بمغ ( )%70.01ثـ يميو بعد الميارات ،ك القدرات الفنية جاء في
المرتبة الثالثة بكزف نسبي بمغ ( ،)% 65.15ثـ يميو بعد استراتيجية التدريب الميني جاء في المرتبة الرابعة ،ك األخيرة
بكزف نسبي بمغ (.)%64.51

وكانت نتائج ىذا المحور عمى النحو التالي:
ُ .1بعد كفاءة األداء لمعاممين الفنيين.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ،قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي
( ،)%70.01ك جاءت في المرتبة الثانية.
 الفقرة الثانية (يمتزـ العاممكف بالكقت المحدد لمعمل) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ (.)%77.7 الفقرة األكلى (ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف احتمت المرتبةاألخيرة بكزف نسبي (.)%65.19
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ إلى أنو االلتزاـ بالمكاعيد ىك أكثر أىمية في مكاف العمل؛ ألف العامل يتقاضى دخمو
مقابل ساعات محدده لمعمل  ،بينما إنجاز العامل لمعمل دكف الحاجة لممساعدة؛ فإف ىذا يعتمد عمى كفاءتو ،ك
مدػ تمقيو لمتدريب الميني.
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ُ .2بعد الميا ارت و القدرات الفنية.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد الميارات ،ك القدرات الفنية قد حصمت عمى درجة متكسط بكزف نسبي
( ،)%65.15ك جاءت في المرتبة الثالثة.
 الفقرة الخامسة (يعمل العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع) احتمت المرتبة األكلى بكزفنسبي بمغ (.)%68.76
 الفقرة األكلى (يبتكر ،ك يبدع العاممكف في انجاز األعماؿ) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي(.)%61.87
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أنو يكجد تناغـ كانسجاـ لمعالقة بيف العاممكف في المشاريع ،ك أىمية التدريب في
خمق الشعكر االيجابي اتجاه مكاف ك بيئة العمل  ،ك االبتكار ك االبداع في انجاز األعماؿ تعتبر المرتبة
العالية في بعد الميارات ،ك القدرات الفنية لمعامميف ،ك ىذا ما يفتقر إليو العاممكف في المشاريع ك يبرر الباحث
ذلؾ بسبب ضغط العمل عمى العاممكف في المشاريع ،ك عدـ إعطائيـ الفرصة الكافية مف صاحب العمل
لممبادرة في االبتكار ك االبداع في انجاز األعماؿ.
ُ .3بعد العائد المتوقع من التدريب.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد العائد المتكقع مف التدريب قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي
( )%73.21ك جاءت في المرتبة األكلى.
 الفقرة الرابعة (رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ (. )%76 الفقرة العاشرة (تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي (.)%70.54ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أنو مف خالؿ رأؼ المبحكثيف أف العائد األساسي مف التدريب الميني المساىمة في
رفع مستكػ كفاءة اإلنتاج في المشاريع كما ،ك نكعا أما تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركات فيناؾ اعتبارات
أخرػ غير التدريب الميني لمعامميف.
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ُ .4بعد استراتيجية التدريب الميني.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد استراتيجية التدريب الميني قد حصمت عمى درجة متكسطة بكزف نسبي
( ،)%64.51ك جاءت في المرتبة الرابعة ك األخيرة.
 الفقرة الثانية (يساعد التدريب الميني عمى مكاكبة آخر المستجدات في األعماؿ) احتمت المرتبة األكلىبكزف نسبي بمغ (. )%70.79
 الفقرة الحادية عشرة (تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا) احتمتالمرتبة األخيرة بكزف نسبي (. )%55.08
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف التطكر التكنكلكجي ،ك المستجدات التقنية ،ك الفنية لمكاكبتيا البد مف التدريب
الميني لمعامميف ،ك عقد دكرات تدريبية كل فترة زمنية لالطالع العامميف عمى كل ما ىك جديد في تنفيد
األعماؿ .
2.1.6

النتائج المتعمقة في محور جودة المشاريع اإلنشائية:

إجمالي محكر جكدة المشاريع اإلنشائية جاء بكزف نسبي بمغ ) ، ( %70.13حيث كانت نسب أبعاد جكدة
المشاريع اإلنشائية عمى النحك التالي  :بعد االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد جاء في المرتبة األكلى بكزف
نسبي بمغ ( ،)%74.42ثـ يميو بعد التركيز عمى الزبكف جاء في المرتبة الثانية بكزف نسبي بمغ (،)%71.36
ثـ يميو بعد التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا جاء في المرتبة الثالثة بكزف نسبي بمغ ( ،)%70.13ثـ يميو بعد كفاءة
المكاد الخاـ ،ك المعدات جاء في المرتبة الرابعة بكزف نسبي بمغ ( ،)%69.78ثـ يميو بعد إدارة المكارد البشرية
جاء في المرتبة الخامسة بكزف نسبي بمغ ( ،)%68.73ثـ يميو بعد التحسيف المستمر جاء في المرتبة السادسة
 ،ك األخيرة بكزف نسبي بمغ (.)%67.34
وكانت نتائج ىذا المحور عمى النحو التالي:
ُ .1بعد التزام و دعم اإلدارة العميا.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي
( ،)%70.13ك جاءت في المرتبة الثالثة.
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 الفقرة األكلى (تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ(.)%75.06
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ مدػ تفيـ ،ك قناعة اإلدارة العميا في المنظمة بجكدة المشاريع اإلنشائية ،كايمانيا
بفكائدىا ،كضركرتيا.
 الفقرة الخامسة (تقدـ إدارة الشركة المكافآت ،كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى تقديـ جكدةأفضل) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي .%63.01
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ عدـ إدراؾ اإلدارة العميا لشركات المقاكالت ليذه المسألة حيث تعتبر الحكافز قكػ
خارجية تؤثر بشكل ،أك بآخر ،في السمكؾ اإلنساني؛ ك بذلؾ فإف عمى الشركة أف تستخدـ أدكات الحفز إذا
أرادت أف تغير مف اتجاه المكظف ،ك بالتالي أداءه.
ُ .2بعد إدارة الموارد البشرية.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد إدارة المكارد البشرية قد حصمت عمى درجة متكسطة بكزف نسبي
( ،)%68.73ك جاءت في المرتبة الخامسة.
 الفقرة التاسعة (حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ ،ك جية التنفيذ لممشركع) احتمت المرتبة األكلى بكزفنسبي بمغ ( . )%74.18
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف األطراؼ الثالثة لممشركع المالؾ ،ك المشرؼ عمى المشركع (االستشارؼ)  ،ك
المنفذ لممشركع (المقاكؿ) يجب أف يككف بينيـ تكافق ،ك اتفاؽ عمى جميع بنكد التنفيذ لممشركع كي ال يككف
ىناؾ خالؼ ،ك نزاع يؤثر عمى جكدة المشركع.
 الفقرة الثانية (استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي(.)%58.87ك يستنتج الباحث مف ذلؾ كما ذكر سابقا أف أغمب شركات المقاكالت ال تنفذ نظاـ الحكافز لمعامميف ،ك يؤثر
ذلؾ في السمكؾ اإلنساني لمعامميف ،ك ينعكس عمى أدائيـ في األعماؿ مما يؤثر عمى جكدة العمل.
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ُ .3بعد التركيز عمى الزبون.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد التركيز عمى الزبكف قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي ()%71.36
ك جاءت في المرتبة الثانية.
 الفقرة الرابعة (استخداـ ،ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبيبمغ .%73.46
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف تشغيل المنشأة بالشكل الصحيح يحافع عمييا ،ك يقمل مف تكاليف الصيانة
السنكية ،ك يضمف جكدتيا.
 الفقرة السابعة (يعتبر المالؾ –الزبكف -القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو،ك تكقعاتو) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي .%68.79
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف األطراؼ الثالثة لممشركع (المالؾ ،ك االستشارؼ ،ك المقاكؿ) بتكافقيـ ،ك
تعاكنيـ في تنفيد المشركع يعتبركا معا القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،ك زيادة اإلنتاج ،ك ال تككف مسئكلية
تحسيف جكدة المشركع عمى عاتق طرؼ كاحد.
ُ .4بعد االلتزام بالمواصفات و شروط العقد.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد قد حصمت عمى درجة كبيرة بكزف
نسبي ( )%74.42ك جاءت في المرتبة األكلى.
 الفقرة الثالثة (دقة جدكؿ الكميات ،ك احتكائو عمى جميع التفاصيل) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبيبمغ . %77.08
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف كضكح خطكات العمل ،ك تفاصيل آلية التنفيذ مف أىـ العكامل التي تحقق رفع
مستكػ الجكدة ،كزيادة اإلنتاجية في المشاريع اإلنشائية.
 الفقرة األكلى (تكافق كثائق العطاء فيما بينيا) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي .%73.14ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف التناقضات في كثائق العطاء تؤدؼ إلى حدكث خالؼ ،ك نزاع بيف المقاكؿ ،ك
صاحب العمل ،ك يأثر ذلؾ عمى جكدة تنفيذ المشركع.
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ُ .5بعد كفاءة المواد الخام و المعدات.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد كفاءة المكاد الخاـ ،ك المعدات قد حصمت عمى درجة متكسطة بكزف نسبي
( ،)%69.78ك جاءت في المرتبة الرابعة.
 الفقرة األكلى (استخداـ نظاـ تخزيف ،ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع) احتمت المرتبة االكلىبكزف نسبي بمغ . %72.25
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ إلى أىمية تخزيف المكاد ،ك المحافظة عمييا ،ك عمل نظاـ فحص جكدتيا ،ك
التفتيش عمييا مف قبل الشركة لضماف جكدة اإلنتاج.
 بينما كانت الفقرة السادسة (يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات) احتمت المرتبة األخيرةبكزف نسبي .%67.04
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ سبب ضعف تطكير المعدات في أغمب الشركات يعكد بسبب حصار قطاع غزة ،ك
إغالؽ المعابر التجارية ،ك قمة اإلمكانيات لتطكير المعدات في قطاع غزة.
 .6التحسين المستمر.
تكصمت الدراسة إلى أف فقرات بعد التحسيف المستمر قد حصمت عمى درجة متكسطة بكزف نسبي ()%67.34
 ،ك جاءت في المرتبة السادسة ،ك األخيرة.
 الفقرة األ كلى (تقكـ الشركة بتحسيف فعاليات نظاـ الجكدة بشكل مستمر) احتمت المرتبة األكلى بكزفنسبي بمغ . %68.29
 الفقرة الرابعة (تراجع اإلجراءات التصحيحية المتخذة ،كتكثيق نتائجيا) احتمت المرتبة األخيرة بكزفنسبي .%65.67
ك يستنتج الباحث مف ذلؾ إلى تفيـ ،ك قناعة اإلدارة العميا لشركات المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع
لتحافع الشركة عمى استم ارريتيا ،ك تحسيف ميزتيا التنافسية.
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3.1.6

النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة.

الفرضية الرئيسية األولى:
أظيرت الدراسة كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع
اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط ( ، )0.786كقد تفرعت ىذه الفرضيات مف الفرضية الرئيسية
ككانت عمى النحك التالي بأنو:
 .2يكجد عالقة متكسطة ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني ،ك التزاـ ،ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة
في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.707
 .1يكجد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف التدريب الميني ،ك إدارة المكارد البشرية في المشاريع
اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.735
 .1يكجد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف التدريب الميني ،ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع
اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.647
 .9يكجد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف التدريب الميني ،ك االلتزاـ بالمكاصفات ،ك شركط العقد
في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.413
 .1يكجد عالقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف التدريب الميني ،ك كفاءة مكاد الخاـ ،ك المعدات في
المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.734
 .4يكجد عالقة ذات داللة إحصائية قكية بيف التدريب الميني ،ك التحسيف المستمر في المشاريع
اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)0.770
الفرضية الرئيسية الثانية( :فرضية األثر)
أظيرت نتائج التحميل أف معامل االرتباط بمغت 0.793؛ بينما بمغ معامل التحديد المعدؿ  ،0.628ك ىذا
يعني أف  %62.8مف المتغير في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية يعكد الى تأثير المتغيرات المستقمة التالية
(كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،الميارات كالقدرات الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية
التدريب الميني)  ،كالباقي %37.2يعكد لعكامل أخرػ تؤثر عمى المتغير التابع في تحسيف جكدة المشاريع
اإلنشائية.
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الفرضية الرئيسية الثالثة:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مستكػ التدريب الميني لدػ
العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات ( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي
سنكات الخبرة).
الفرضية الرئيسية الرابعة:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مستكػ تطبيق الجكدة لدػ
العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة).
4.1.6

النتائج التي تتعمق بمدى تحقيق أىداف الدراسة:

جدكؿ رقـ ( :)1.6النتائج التي تتعمق بمدػ تحقيق أىداؼ الدراسة

اليدؼ

و

رقم الجدول رقم الصفحت

تكصمت الدراسة إلى أف مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في
-1

قطاع غزة فكؽ المتكسط ،ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب 7

28

الميني (.)%68.21
تكصمت الدراسة إلى أف مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة فكؽ
-2

المتكسط ،ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر جكدة المشاريع :4

32

اإلنشائية (.)%70.3
أظيرت الدراسة كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني ،ك تحسيف
-3

الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ارتباط (.)%78.60

:5

33

أظيرت الدراسة أف  %62.8مف المتغير في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية يعكد إلى
تأثير المتغيرات المستقمة التالية (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،الميارات ،كالقدرات
-4

الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية التدريب الميني)  ،كالباقي%27.2
يعكد لعكامل أخرػ تؤثر عمى المتغير التابع في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية.
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22

37

أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات
-5

المبحكثيف حكؿ مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ 23

38

لمتغيرات ( العمر ،الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي سنكات الخبرة).
أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات
المبحكثيف حكؿ مستكػ تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ( العمر،

-6

الجنس ،المستكػ التعميمي ،المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة).
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28

4:

2.6

انرىصياخ انري ذىصهد إنيها انذراسح:

1.6.2

انخىصٍاث انشئٍسٍت:

 -3أكصت الدراسة شركات المقاكالت اإلنشائية بتعييف العماؿ الميرة مف خرجي مراكز التدريب الميني ،أك
الحاصميف عمى دكرات تدريبية مينية.
 -4أكصت الدراسة شركات المقاكالت اإلنشائية بتشكيل قسـ في الييكل التنظيمي لمشركة يختص بمراقبة،
ك تنظيـ كل متطمبات الجكدة.
 -5أكصت الدراسة ك ازرة األشغاؿ بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف لمقياـ بحصر شامل لكافة
شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية ،ك العمل عمى تقييميا مف حيث كفاءة القكػ العاممة لدييا ،ك
مف حيث جكدة تنفيذىا لممشاريع اإلنشائية.
 -6أكصت الدراسة اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بالعمل عمى إجراء حصر شامل لكافة القكػ العاممة
اإلدارية ،ك الفنية في شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية ،ك تحديد احتياجاتيا التدريبية الحالية ،ك
المستقبمية مف أجل ترسيخ ثقافة الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.
 -7اىتماـ شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية بعمل خطة تدريبية لكافة العامميف لدييا عقب كل انتياء
مشركع ،ك قبل البدء في المشركع الجديد ،لتنمية مياراتيـ ،ك قدراتيـ الفنية ،ك تحسيف كفاءة األداء في
األعماؿ.
 -8أدعك المكاتب االستشارية اليندسية ،ك مالكي المشاريع إلى ترسية العطاءات عمى شركات المقاكالت
ادر بشرية متدربة ك ذك كفاءة عالية في األداء ،ك تككف حاصمة عمى شيادة جكدة تنفيذ
التي تمتمؾ كك ا
المشاريع مف المؤسسات التي نفذت ليا المشاريع.
 -9يجب عمى المؤسسات ،ك المكاتب االستشارية اليندسية بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف كضع
نظاـ لترسية العطاءات عمى األسعار المناسبة ،لضماف تنفيذ المشاريع اإلنشائية بالجكدة المطمكبة.

-10

زيادة االىتماـ بالبحث العممي ،ك تطكيره ،ك العمل الجاد ،ك الفاعل عمى ربط ىذه البحكث ،ك

الدراسات المنجزة في جامعتنا بمشكالت المجتمع ،ك قضاياه التنمكية الشاممة.
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2.6.2

توصيات تتعمق بمحاور الدراسة:

محور التدريب الميني:
 .1أكصت الدراسة شركات المقاكالت استقطاب ،ك تعييف العماؿ الفنييف الذيف يمتازكف بالخبرة ك كفاءة
أداء عالية  ،لممساىمة في تحسيف اإلنتاجية ،ك تحقيق الميزة التنافسية.
 .2ضركرة اىتماـ أصحاب شركات المقاكالت باإللحاؽ العامميف لدييا بدكرات تدريبية لمتزكيد بالميارات
الجديدة في مجاالت ،ك األعماؿ اإلنشائية لتنفيذ المشاريع اإلنشائية ،ك زيادة قدراتيـ عمى تنفيذ
األعماؿ بكفاءة ،ك فعالية.
 .3يجب عمى ك ازرة العمل الفمسطيني بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف إيجاد اآللية المناسبة
إلجبار المقاكؿ الباطف ]الفرعي[ عمى تأىيل ،ك تدريب العماؿ لدييـ بإشراؼ الك ازرة ك االتحاد.
 .4أكصت الدراسة نقابة الميندسيف الفمسطينييف ك المكاتب االستشارية اليندسية بإضافة بند تدريب
بالساعة في عطاءات المشاريع اإلنشائية ،لتحفيز شركات المقاكالت الفمسطينية لتدريب طاقميا الفني ك
االدارؼ.
 .5يجب عمى ك ازرة العمل الفمسطيني رصد ميزانية سنكية خاصة لمتدريب الميني ،لالرتقاء بقطاع التشييد،
ك باقي القطاعات في فمسطيف.
 .6يجب متابعة المتدربيف المينييف بشكل دائـ لمتعرؼ عمى مدػ التغيير في سمككيـ الكظيفية ،ك
مستكيات أدائيـ.
 .7ضركرة أف يككف التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت دكريا بعد كل فترة لتجديد المعمكمات
لدييـ.
 .8ضركرة رفع الكعي التػدريبي لممػشرفيف ،كالمدراء بالشركات ،ك تكضيح أىمية التدريب االستراتيجي
لمكاكبة المستجدات ،ك الحفاظ عمى استم اررية الشركة.
 .9ضركرة اعتماد الخطط المستقبمية لشركات المقاكالت لتنفيذ برامج تدريبية منظمة ،كمستمرة ،كاالعتماد
عمي تكنكلكجيا حديثة ،كأساليب إنتاج غير مستحدثة بالنسبة لمعامميف.
.10

تكصي الدراسة مراكز التدريب الميني إلى تكفير المكاد الخاـ ،ك األجيزة ،ك المعدات الكافية

لممارسة التدريب ،ك التي تتناسب مع احتياجات ،ك متطمبات سكؽ العمل.
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.11

تكصي الدراسة مراكز التدريب الميني إلى اعتماد مناىج تدريبية تتناسب مع احتياجات ،ك

متطمبات سكؽ العمل.
.12

تكصي الدراسة مراكز التدريب الميني تكفير عدد كاؼ مف الغرؼ الصفية ،ك كرش التدريب

العممي المجيزة كفق متطمبات األمف ،ك السالمة المينية.
.13

تكصي الدراسة مراكز التدريب الميني العمل عمى تأىيل المدربيف ،ك رفع كفاءاتيـ المينية ،ك

التربيكية ،كتنمية قدراتيـ العممية بشكل مستمر.
محور جودة المشاريع اإلنشائية:
 .1أكصت الدراسة ك ازرة األشغاؿ ،ك اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بعقد مؤتمرات ،ك كرش عمل ،ك دكرات
بشكل دكرؼ بيدؼ تعميق ،ك زيادة الكعي بمبادغ إدارة الجكدة الشاممة ،ك سبل تعزيزىا في شركات
المقاكالت المنفذة لممشاريع اإلنشائية بمشاركة كافة العامميف في شركات المقاكالت ك إطالع أصحاب
الشركات عمى ما حققتو المؤسسات التي طبقت إدارة الجكدة الشاممة مف نتائج.
 .2تحسيف مستكػ دخل ،ك أجكر العامميف في المشاريع اإلنشائية ،ك استخداـ نظاـ الحكافز كالمكافآت،
مما يشجع العامميف عمى بذؿ أقصى جيد لتحسيف أدائيـ ،ك بذلؾ يتـ ربط تقديـ الحكافز بتحسيف
األداء.
 .3العمل عمى تحقيق متطمبات ،ك حاجات مالكي المشاريع حسب العقد ،ك المكاصفات في تنفيذ
المشاريع اإلنشائية ،مف خالؿ ضماف الجكدة في كل مرحمة مف مراحل عممية البناء مف ككف المشركع
تصكر عمى كرؽ إلى أف يصبح جاى از لالستخداـ ،كمف ثـ فإف جكدة ىذا المنتج النيائي ستككف
مرضية لمزبكف.
 .4يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائية بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا ،ك ذلؾ لتقييميا ،ك معرفة مدػ
رضى مالؾ العقار ،ك أخذ أراءىـ ،ك تكقعاتيـ لتحسيف األداء في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.
 .5ضركرة تكخي الدقة في إعداد مكاصفات ،ك شركط العقد لمعطاء ،ك جميع كثائق العطاء بحيث تككف
متكافقة ،ك دقيقة ،ك كاضحة ،ك قابمة لممنافسة.
 .6كضع نظاـ دقيق لالستالـ كاالحتفاظ كصرؼ المكاد المخزكنة لضماف جكدة المكاد الخاـ مف التمف ،ك
االستيالؾ المفرط.
 .7إيجاد نظاـ إدارؼ يحرص عمى الصيانة الدكرية لمعدات البناء ،ك تطكيرىا ،ك المحافظة عمييا.
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 .8الستمرار العمل لشركات المقاكالت اإلنشائية ،ك المحافظة عمى حصتيا السكقية ،يتكجب عمييا تطبيق
مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة ،ككفاءة العمميات لتنفيذ المشاريع اإلنشائية مما يؤدؼ لمتحسيف
المستمر لألداء.
 .9يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائية القياـ باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة
لممكاصفات الفنية لتنفيذ المشاريع اإلنشائية.
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3.6

خطح ػمم ذنفيذ انرىصياخ:

جدكؿ رقـ ( :)2.6خطة عمل تنفيذ التكصيات
النتائج

م

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

آلٌاتًالتنفٌذ

التوصيات الرئيسية حسب الفرضيات:
مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع
1

اإلنشائية في قطاع غزة فكؽ المتكسط ،ك يتضح ذلؾ مف
خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب الميني
(.)%68.21

ػ ػ ػ تعييف شركات المقاكالت اإلنشائية العماؿ الميرة مف
متخرجي مراكز التدريب الميني أك الحاصميف عمى دكرات
تدريبية مينية.

نظام االستمطاب ،واالختٌار

شركات

المقاكالت

 ،والتعٌٌن اإلنشائية الفمسطينية

مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع
غزة فكؽ المتكسط ،ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي
إلجمالي محكر جكدة المشاريع اإلنشائية (.)%70.3
2

عمد ورشات عمل ،و لماءات
ػ ػ ػ ػ تشكل شركات المقاكالت اإلنشائية قسـ في الييكل التنظيمي تعرٌفٌة عن الجودة ،و المجالس اإلدارٌة
المماوالت
لشركات
استمطاب
ثم
اهمٌتها،
لمشركة يختص بمراقبة ،ك تنظيـ كل متطمبات الجكدة.
اإلنشائٌة الفلسطٌنٌة
األشخاص المناسبٌن للعمل فً
دائرة الجودة
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النتائج

م

كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني
 ،ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة
حسب معامل ارتباط (.)78.60%

آلٌاتًالتنفٌد

التوصٌات ً

جهةًالمسئولٌة

ػ ػ ػ ػ ػ قياـ ك ازرة األشغاؿ بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف
لمقياـ بحصر شامل لكافة شركات المقاكالت اإلنشائية
الفمسطينية ،ك العمل عمى تقييميا مف حيث كفاءة القكػ العاممة
لدييا ،ك مف حيث جكدة تنفيذىا لممشاريع اإلنشائية.
ػ ػ ػ ػ ػ بعمل اتحاد المقاكليف الفمسطينييف عمى إجراء حصر شامل
لكافة القكػ العاممة اإلدارؼ،ة ك الفنية في شركات المقاكالت تعٌٌن لجنة مشتركة بٌن وزارة

3

اإلنشائية الفمسطينية ،ك تحديد احتياجاتيا التدريبية الحالية ،ك األشغال ،و اتحاد المماولٌن ثم
األشغال
تخضع لدورات تدرٌبٌة و وزارة
المستقبمية مف أجل ترسيخ ثقافة الجكدة في تنفيذ المشاريع
ورش عمل ،و الخروج الفلسطٌنٌة ،و اتحاد
اإلنشائية.
المماولٌن الفلسطٌنٌٌن
بمعاٌٌر تمٌٌم عادلة لتطبك على
جمٌع شركات المماوالت بموة
المانون بعدالة.
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النتائج

م

آلٌاتًالتنفٌد

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

ػ ػ ػ ػ اىتماـ شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية بعمل خطة
تدريبية لكافة العامميف لدييا عقب كل انتياء مشركع ،ك قبل
البدء في المشركع الجديد ،لتنمية مياراتيـ ،ك قدراتيـ الفنية ،ك
أظيرت الدراسة أف  %62.8مف المتغير في تحسيف جكدة
المشاريع اإلنشائية يعكد الى تأثير المتغيرات

تحسيف كفاءة األداء في األعماؿ.

المستقمة ػ ػ ػ ػ يجب عمى المكاتب االستشارية اليندسية ،ك مالكي المشاريع

التالية (كفاءة األداء لمعامميف الفنييف  ،الميارات ،كالقدرات إلى ترسية العطاءات عمى شركات المقاكالت التي تمتمؾ ككادر
4

الفنية ،العائد المتكقع مف التدريب الميني ،استراتيجية بشرية متدربة ،ك ذؼ كفاءة عالية في األداء ،ك تككف حاصمة
التدريب الميني)  ،كالباقي %27.2يعكد لعكامل أخرػ عمى شيادة جكدة تنفيذ المشاريع مف المؤسسات التي نفذت ليا
تؤثر عمى المتغير التابع
اإلنشائية.

في تحسيف جكدة المشاريع المشاريع
ػ ػ ػ ػ يجب عمى المؤسسات ،ك المكاتب االستشارية اليندسية
بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف كضع نظاـ لترسية
العطاءات عمى األسعار المناسبة ،لضماف تنفيذ المشاريع
اإلنشائية بالجكدة المطمكبة.
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 الدورات التدرٌبٌة و ،
ورش العمل.

 تطبٌك المعاٌٌر و ،
الشروط على الجمٌع.

 إجراء زٌارات و ،
مٌدانٌة
جوالت
لجهات االختصاص و
 ،ذات العاللة.

 وزارة األشغال
 اتحاد المماولٌن
الفلسطٌنٌٌن
 شركات
المماوالت

م

النتائج

آلٌاتًالتنفٌد

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

التوصيات التي تتعمق بمحور التدريب الميني:
ػ ػ ػ ػ قياـ شركات المقاكالت باستقطاب ،ك تعييف العماؿ الفنييف

شركات

المقاكالت

بعد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف جاء في المرتبة الثانية
نظام االستمطاب واالختٌار
الذيف يمتازكف بالخبرة ،ك كفاءة أداء عالية  ،لممساىمة في
5
والتعٌٌن اإلنشائية الفمسطينية
بكزف نسبي %70.01
تحسيف اإلنتاجية ،ك تحقيق الميزة التنافسية.
ػ ػ ػ ضركرة اىتماـ أصحاب شركات المقاكالت باإللحاؽ العامميف
لدييا بدكرات تدريبية لمتزكيد بالميارات الجديدة في مجاالت ،ك
أعماؿ تنفيذ المشاريع اإلنشائية ،ك زيادة قدراتيـ عمى تنفيذ
األعماؿ بكفاءة ك فعالية.

ك ازرة العمل الفمسطيني،
اتحاد

المقاكليف
نقابة

الفمسطينييف،

يجب عمى ك ازرة العمل الفمسطيني بالتعاكف مع اتحاد المقاكليفالدورات التدرٌبٌة المٌدانٌة و
بعد الميارات ،كالقدرات الفنية جاء في المرتبة الثالث بكزف
المكاتب
الفمسطينييف إيجاد اآللية المناسبة إلجبار المقاكؿ الباطف (الفرعي) عمد ورشات العمل و الزٌارة الميندسيف،
6
%
65.15
نسبي
المٌدانٌة.
عمى تأىيل ،ك تدريب العماؿ لدييـ بإشراؼ الك ازرة ك االتحاد.
االستشارية الفمسطينية،
أكصي نقابة الميندسيف الفمسطينييف ك المكاتب االستشاريةاليندسية بإضافة بند تدريب بالساعة في عطاءات المشاريع
اإلنشائية ،لتحفيز شركات المقاكالت الفمسطينية لتدريب طاقميا
الفني ك االدارؼ
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شركات

المقاكالت

اإلنشائية الفمسطينية

النتائج

م

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

آلٌاتًالتنفٌد

ػ ػ ػ ػ متابعة المتدربيف المينييف بشكل دائـ لمتعرؼ عمى مدػ
التغيير في سمككيـ الكظيفية ،ك مستكيات أدائيـ .ػ ػ ػ ضركرة أف
يككف التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت دكريا بعد
كل فترة لتجديد المعمكمات لدييـ.
7

بعد العائد المتكقع مف التدريب الميني جاء في المرتبة
األكلى بكزف نسبي %73.21

يجب عمى ك ازرة العمل الفمسطيني رصد ميزانية سنكية خاصةلمتدريب الميني ،لالرتقاء بقطاع التشييد ،ك باقي القطاعات في
فمسطيف.

تنفٌذ زٌارات و جوالت

وزارة العمل بالتعاون
مع اتحاد المماولٌن
الفلسطٌنٌٌن

مٌدانٌة على المشارٌع ،و عمد
لماء مع الموى العاملة ،و العمل
على

ػ ػ ػ ضركرة رفع الكعي التػدريبي لممػشرفيف ،كالمدراء بالشركات،
ك تكضيح أىمية التدريب االستراتيجي لمكاكبة المستجدات ،ك

تمٌٌم

أداء متخرجً
التدرٌب المهنً

عمد لماءات توضٌحٌة لمدراء
الشركات ،و إطالع أصحاب
شركات المقاكالت عمى ما

استم اررية
عمى
بعد استراتيجية التدريب الميني جاء في المرتبة األخيرة الحفاظ
الشركة .حققتو المؤسسات الدكلية مف اتحاد
8
ػ ػ ػ ػ ضركرة اعتماد الخطط المستقبمية لشركات المقاكالت لتنفيذ
الرابعة بكزف نسبي %64.51
نجاحات ،ك زيادة األرباح مف
برامج تدريبية منظمة ،كمستمرة ،كاالعتماد عمي تكنكلكجيا
خالؿ التدريب االستراتيجي ،ك
حديثة ،كأساليب انتاج غير مستحدثة بالنسبة لمعامميف.
مكاكبة المستجدات.

189

المماولٌن
الفلسطٌنٌٌن

النتائج

م

آلٌاتًالتنفٌد

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

التوصيات التي تتعمق بمحور جودة المشاريع اإلنشائية:
كزرة األشغاؿ ،ك اتحاد المقاكليف الفمسطينييف
ػ ػ ػ يجب عمى ا
بعقد مؤتمرات ،ك كرش عمل ،ك دكرات بشكل دكرؼ بيدؼ

9

بعد التزاـ ،كدعـ االدارة العميا جاء في المرتبة الثالثة بكزف
نسبي %70.13

تعميق ك زيادة الكعي بمبادغ إدارة الجكدة الشاممة ،ك سبل
تعزيزىا في شركات المقاكالت المنفذة لممشاريع اإلنشائية
بمشاركة كافة العامميف في شركات المقاكالت ،ك إطالع

عمد ورشات عمل ،و لماءات ك ازرة األشغاؿ ،ك اتحاد
تعرٌفٌة عن الجودة ،و اهمٌتها

المقاكليف الفمسطينييف

أصحاب الشركات عمى ما حققتو المؤسسات التي طبقت إدارة
الجكدة الشاممة مف نتائج.
ػ ػ ػ ػ ػ تحسيف مستكػ دخل ،ك أجكر العامميف في المشاريع
اإلنشائية ،ك استخداـ نظاـ الحكافز ،كالمكافآت ،مما يشجع عمد لماءات توضٌحٌة لمدراء
العامميف عمى بذؿ أقصى جيد لتحسيف أدائيـ ،ك بذلؾ يتـ ربط الشركات عن أثر تدنً
الرواتب ،و للة الحوافز فً
بعد إدارة المكارد البشرية جاء في المرتبة الخامسة بكزف تقديـ الحكافز بتحسيف األداء.
شركات
10
السلون اإلنسانً للعاملٌن ،و
نسبي %68.73
انعكاسه على أدائهم فً
األعمال مما ٌؤثر على جودة
العمل.
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المماوالت
الفلسطٌنٌة

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

آلٌاتًالتنفٌد

م

النتائج

11

بعد التركيز عمى الزبكف جاء في المرتبة الثانية بكزف نسبي أف يصبح جاى از لالستخداـ ،كمف ثـ فإف جكدة ىذا المنتج النيائي ستككف عمد ورشات عمل ،و لماءات

ػ ػ ػ ػ العمل عمى تحقيق متطمبات ،ك حاجات مالكي المشاريع حسب العقد،
ك المكاصفات في تنفيذ المشاريع اإلنشائية ،مف خالؿ ضماف الجكدة في
كل مرحمة مف مراحل عممية البناء مف ككف المشركع تصكر عمى كرؽ إلى

%71.36

لمزبكف.

مرضية

مع أصحاب الشركات

ك ازرة األشغاؿ ،ك اتحاد
المقاكليف الفمسطينييف ك

ػ ػ ػ ػ ػ يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائية بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا،

نقابة الميندسيف

ك ذلؾ لتقييميا ،ك معرفة مدػ رضا مالؾ العقار ،ك أخذ أراءىـ ك
تكقعاتيـ لتحسيف األداء في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.

12

بعد االلتزاـ بالمكاصفات ،كشركط العقد جاء في المرتبة
األكلى بكزف نسبي %74.42

ػ ػ ػ ضكرة تكخي الدقة في إعداد مكاصفات ،ك شركط العقد

لمعطاء ،ك جميع كثائق العطاء بحيث تككف متكافقة ،ك دقيقة،
ك كاضحة ،ك قابمة لممنافسة.
ػػػػ

13

بعد كفاءة مكاد الخاـ ،كالمعدات جاء في المرتبة الرابعة
بكزف نسبي %69.78

الدورات التدرٌبٌة ،و ورش نمابة
العمل

المهندسٌن
الفلسطٌنٌٌن

كضع نظاـ دقيق لالستالـ ،كاالحتفاظ كصرؼ المكاد

المخزكنة لضماف جكدة مكاد الخاـ مف التمف ،ك االستيالؾ
المفرط.
ػ ػ ػ ػ إيجاد نظاـ إدارؼ يحرص عمى الصيانة الدكرية لمعدات
البناء ،ك تطكيرىا ،ك المحافظة عمييا.
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الدورات التدرٌبٌة ،و ورش شركات
العمل

المماوالت
الفلسطٌنٌة

م

النتائج

التوصٌات

جهةًالمسئولٌة

آلٌاتًالتنفٌد

ػ ػ ػ ػ ػ الستمرار العمل لشركات المقاكالت اإلنشائية ،ك المحافظة
عمى حصتيا السكقية ،يتكجب عمييا تطبيق مناىج عممية

14

بعد التحسيف المستمر جاء في المرتبة األخيرة السادسة
بكزف نسبي %67.34

لتحقيق الرقابة الفعالة ،ككفاءة العمميات لتنفيذ المشاريع
اإلنشائية مما يؤدؼ لمتحسيف المستمر لألداء.

ػ ػ ػ ػ يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائية القياـ باتخاذ

اإلجراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات
الفنية لتنفيذ المشاريع اإلنشائية.
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الدورات التدرٌبٌة ،و ورش شركات
العمل

المماوالت
الفلسطٌنٌة

4.6

ممرتحاخ انذراساخ املسرمثهيح:

بناء عمى إطالع الباحث في أثناء إعداد الدراسة ،ك خالؿ الزيارة الميدانية لمشركات المقاكالت ك مشاريع
اإلنشاءات في قطاع غزة ،ك في أثناء تكزيع االستبانات الدراسية ،ك جمعيا مف مجتمع الدراسة المتمثل في
شركات المقاكالت اإلنشائية في قطاع غزة ،ك تكصل الباحث إلى كجكد مجاؿ عمل لمباحثيف في مجمكعة
مف العناكيف المقترحة ك ىي:
أ .كاقع إدارة القكػ العاممة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ب .دكر ك ازرة األشغاؿ في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
ج .كاقع إدارة الجكدة الشاممة في شركات المقاكالت الفمسطينية بقطاع غزة.
د .دكر المشاريع اإلنشائية في تحقيق التنمية االقتصادية بقطاع غزة.
ق .دكر التدريب الميني في الحد مف البطالة في فمسطيف.
ك .أثر تدني أسعار المناقصات عمى جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
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لائمح املصادر و املزاجغ
أوالً :المصادر
 القرآف الكريـ.
ثانياً :المراجع العربية
أ -الكتب:
 ابف منظكر (" :)1984لسان العرب" ،ج  ،2دار المعارؼ ،القاىرة.
 المؤسسة األكربية لمتدريب الميني ( " ،) 2117تنمية الموارد البشرية وسوق العمل في الضفة
الغربية وقطاع غزة " ،مكتب المطبكعات الرسمية لممجمكعات األكربية ،لككسمبكرغ.
 الحداد ،عكاطف ابراىيـ (" ،)2119إدارة الجودة الشاممة" ،ط  ، 1دار الفكر ،األردف.
 الحمداني ،مكفق (" :)2116مناىج البحث العممي" ،األردف ،عماف ،مؤسسة الكراؽ لمنشر.
 أحمد ،عادؿ (" ،)1991صناعة و إدارة المشروعات اليندسية" ،دكف نشر ،القاىرة :مصر
 السكارنة ،بالؿ (" ، )2111اتجاىات حديثة في التدريب" ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر ك
التكزيع ك الطباعة ،عماف :األردف.
 الفضل ك مؤيد ،العبيدؼ ،محمكد(" ،)2115إدارة المشاريع  :منيج كمي" ،دار الكراؽ لمنشر ك
التكزيع ،عماف :األردف .
 العزاكؼ ،نجـ ( " ،)2119جودة التدريب اإلداري" ،دار اليازكرؼ العممية لمنشر ك التكزيع،
عماف:األردف
 الطائي ك العجيمي ك الحكيـ ،يكسف ،دمحم ،ليث(" ،)2119نظم إدارة الجودة في المنظمات
اإلنتاجية و الخدمية" ،دار اليازكرؼ العممية لمنشر ك التكزيع ،عماف:األردف
 السممي ،عمي ( " : ) 1995إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات التأىيل لإليزو  ، "4000دار
غريب ،القاىرة :مصر.
 السامرائي ،ميدؼ (" :)2117إدارة الجودة الشاممة في القطاعين االنتاجي والخدمي" ،الطبعة
األكلى ،جامعة بغداد ،دار جرير لمنشر كالتكزيع ،بغداد.
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 الييتي ،خالد ،كالطكيل ،أكرـ (" :)1999التنظيم الصناعي ،المبادئ والعمميات :المداخل
والتجارب" ،الطبعة الثانية ،دار الحاؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 العزاكؼ ،دمحم (" :)2115إدارة الجودة الشاممة" ،دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
 الطائي ،يكسف كالعبادؼ ،ىاشـ (" :)2115إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي دراسة
تطبيقية جامعة الكوفة" ،مجمة الغرؼ لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ،المجمد األكؿ ،العدد( ،)3السنة
األكلى
 المحاسنة ،إبراىيـ ( " ،)2113إدارة و تقييم األداء الوظيفي"  ،دار جرير لمنشر ك التكزيع،
الطبعة األكلى  ،عماف :األردف.
 السكارنة ،بالؿ(" ،)2119التدريب اإلداري"  ،الطبعة األكلى ،دار كائل لمنشر ك التكزيع ،عماف:
األردف.
 بمكط ،حسف إبراىيـ " ،)2112( ،إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي"  ،دار النيضة
العربية ،الطبعة الثانية ،بيركت :لبناف.
 جابر ،سميح (" ،)2111تدريب واعداد مدربي التدريب الميني" ،الطبعة األكلى ،المركز العربي
لمتدريب الميني ك إعداد المدربيف :ليبيا.
 جكدة ،محفكظ("،)2118إدارة الجودة الشاممة" ،الطبعة الثانية ،دار كائل لمنشر ك التكزيع ،عماف:
األردف.
 خير الديف ،مكسى (" ،)2112إدارة المشاريع المعاصرة" ،د ار كائل لمنشر ،الجامعة األردنية،
عماف :األردف.
 دكديف ،أحمد ( " ،)2112إدارة المشاريع اليندسية" ،دار اليازكرؼ لمنشر ،جامعة الزرقاء،
عماف :األردف.
 عطكاف ،أحمد (" ،)2111مدخل إلى التدريب الميني والتقني" ،الطبعة األكلى ،معيد تدريب
المدربيف :فمسطيف.
 عباس ،أنس( " ،)2111تخطيط و تنمية القوى العاممة" ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك
الطباعة ،عماف :األردف.
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 عباس ،أنس( " ،)2111إدارة الموارد البشرية" ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،عماف:
األردف.
 عقيمي ،عمر كصفي (" :)2111المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة وجية نظر" ،الطبعة
األكلى ،دار كائل لمنشر كالتكزيع ،األردف.
 حمكد ،خضير (" ،)2115إدارة الجكدة الشاممة" ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك
الطباعة ،عماف:األردف.
 قدار ،طاىر (" :)1996المدخل إلى إدارة الجودة الشاممة واأليزو  ،"4000دار الحصاد،
دمشق ،سكريا.
 مصطفى ،أحمد (" ،)2111مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في األقطار العربية" ،المركز
العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف :ليبيا.
 محيرؽ ،مبرككة ( ،)2113أساسيات تدريب الموارد البشرية  ،ط ،1دار السحاب لمنشر ك
التكزيع  ،القاىرة :مصر.
 مجيد ،سكسف ،كالزيادات ،دمحم (" :)2117إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة والتعميم"،
دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 ماىكني ،فرانسيس ،كجيز ،كارؿ (" :)2111ثالثية إدارة الجودة الشاممة  ،"TQMترجمة -عبد
الحكـ أحمد الخزامي ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
 مصطفى ،دمحم (" :)2113التسويق األخضر لمخدمات" ،الطبعة األكلى ،دار المناىج لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 مزيكدؼ ،يحيى (" :)2113المقاكالت :عمـ ك فف ك إدارة" ،دار العالمية لمطباعة ك النشر ك
التكزيع ،القاىرة ،مصر.
 كنعاف ،نكاؼ ( " :)2119القيادة اإلدارية "،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،عماف:
األردف.
 نصير ،ابراىيـ(" ،)2111إدارة مشروعات التشييد" ،الطبعة الثالثة ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة:
مصر.
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بً-الرسائل العممية:
 أحمد ،اعتداؿ )2116( .أثر التدريب في رفع معارؼ ك ميارات المزارعيف في مجاؿ
تقنية حصاد المياه مشركع البطانة -شرؽ الجزيرة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيا ،السكداف.
 العكض ،ىكيدا ،صالح دمحم ( " :)2115أثر التدريب عمى الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف
دراسة حالة شركة سكر كنانو ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة طيبة ،السكداف.
 أبكمعيمق ،طمعت (" ،)2115تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل
الفمسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا ،غزة  :فمسطيف.
 الزير/الحداد ،عال (" ،)2119دور التدريب الميني والتقني في خمق فرص عمل
لممتدربين-حالة دراسية :كمية غزة -األونروا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة :فمسطيف.
 السرحاني ،صالح(  " ،) 2111كاقع التدريب الميني كمعكقاتو في المؤسسات
اإلصالحية في الرياض " ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية ،الرياض:
السعكدية.
 العنزؼ ،عكيد(" ، )2113فاعمية البرامج التدريبية لمشروع أمن الحدود في منطقة
الحدود الشمالية من وجية نظر المتدربين"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ
اإلدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
 العالكؿ ,اياد فتحي (" ،)2111قياس جودة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من وجية
نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة"  ،رسالة ماجستير ،جامعة الزىر ،غزة.
 بكسنينة ،دمحم( " ،)2111دراسة التأخير في المشاريع اإلنشائية بسبب المالؾ " رسالة
دكتكراة غير منشكرة ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ،لندف :بريطانيا
 حمس ،شادؼ (" ،)2111أثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية
في مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة العمل" رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة
اإلسالمية :غزة :فمسطيف.
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 حسيف ،دمحم ( " ،)2115كاقع تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة التشييد في
السكداف " رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كمية
الدراسات العميا  ،السكداف.
 عايش ،شادؼ عطا(" :)2118أثر تطبيق إدارة الجكدة الشاممة عمى األداء المؤسسي -
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية
إدارةاألعماؿ ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 عيسى ،كائل (" ،)2111مدػ مكاءمة مخرجات مراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة
العمل في قطاع غزة لمتطمبات سكؽ العمل" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة :فمسطيف.
 عبدهللا ،نيى ادريس عبدهللا ( " ،)2114أثر التدريب في رفع انتاجية العامميف بالسكداف
 ،2114-2111جامعة السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيا ،الدراسات التجارية ،السكداف.
 سكر ،أحمد (" ،)2112كاقع التدريب الميني المقدـ مف ك ازرة العمل كمدػ مالءمتو
الحتياجات سكؽ العمل الفمسطيني" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة  :فمسطيف.
 سياج ،ميسكف ( " ،)2115التحديات التي تكاجو تطبيق إدارة الجكدة في قطاع اإلنشاءات
في فمسطيف " رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة النجاح الكطنية :نابمس :فمسطيف.
 كحيل ،اسماعيل ( " ،)2116إدارة الجكدة الشاممة كعالقتيا بالميزة التنافسية -دراسة
تطبيقية عمى جامعة فمسطيف"" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة ك السياسة
لمدراسات العميا ،غزة  :فمسطيف.
 منصكر ،حساـ ( " ،)2115االرتقاء بإدارة المكارد البشرية لزيادة االستدامة في مشاريع
التشييد في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة:
فمسطيف.
 راشد ،أحمد ( " ،)2114إطار عمل لتطبيق إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية في
الضفة الغربية " رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة النجاح الكطنية :نابمس :فمسطيف.
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جً-الدوريات و األبحاث
 الخطيب  ،سمير كامل ( " ،)2114دكر تكابت ( )Crosbyفي تطبيق إدارة الجكدة
الشاممة دراسة حالة في شركة العامة لألسمنت العراقية" مجمة جامعة بابل ،المجمد،22
العدد ، 3العراؽ.
 التميمي ،صالح كآخركف (" ،)2119دكر منظمات أصحاب العمل في تضييق الفجكة
القائمة بيف مخرجات التدريب الميني كالتقني كاحتياجات سكؽ العمل" ،دراسة مقدمة
لمنظمة العمل العربية ،القاىرة :مصر.
 أبك نحمة ،لميس(  " ،) 1996التعميـ كالتدريب الميني كالتقني في فمسطيف :مف منظكر
تخطيط كدمج النكع االجتماعي" ،بيرزيت.
 أبكنيعة ،عبد العزيز ،كمسعد ،فكزية (" :)2111إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات
التعميـ" ،مجمة المنامة ،المجمد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة آؿ البيت ،األردف.
 الياللي ،الشربيني (" :)1998إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ الجامعي
كالعالي ،رؤية مقترحة" ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنصكرة ،العدد  ،37مصر
 الدعاس ،عبدهللا (" :)2111إدارة الجكدة الشاممة كأثرىا عمى تحسيف األداء المالي-
دراسة تطبيقية في عينة مف المصارؼ التجارية األردنية" ،مجمة دراسات العمكـ اإلدارية،
المجمد ( ،)37العدد ( ،)1ص.112-93
 الشيخمي ،باسل(" ،)2117تخطيط السيطرة عمى الكقت كالكمفة كالجكدة في مشاريع التنفيذ
المتسارع"  ،المجمة العراقية لميندسة المدنية ،جامعة األنبار ،العراؽ
 الحمص ،دانياؿ (: ،)2114أثر التدريب في تنمية المسار الكظيفي لمعامميف دراسة
ميدانية عمى العامميف في مديرية مالية حمص" ،سمسمة العمكـ االقتصادية ك القانكنية،
سكريا.
 حشكة ،مازف( " ، )2116تنمية المكارد البشرية ك سكؽ العمل في الضفة الغربية ك قطاع
غزة" ،مؤسسة التدريب األكركبية ،جامع مالطا
 داغر ،منقذ دمحم (" :)2111استراتيجية إدارة الجكدة الشاممة مدخال لتطكير التعميـ العالي
في الكطف العربي" ،المنتدػ الفكرؼ العربي األكؿ المكاصفات العالمية لمجامعات،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،بغداد.
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 عيف سػػكية ،ليميا( ،)2115التدريب كعالقتو بعممية التجديد داخل المؤس ػس ػػات الصػػغير
كالمتكسػػطة :دراسة ميدانية .مجمة دراسات كأبحاث جامعة الجمفة-الجزائر ،ع (،)21
.85-71
 صالح ،قصي ك آخركف ( " ،)2116إدارة الجكدة في مشاريع التشييد في سكرية " مجمة
جامعة دمشق لمعمكـ اليندسية منشكرة ،المجمد الثاني ك العشركف ،العدد األكؿ :دمشق:
سكريا.
 خالد ،زياد ( " ،)2115تحسيف جكدة تنفيذ المشاريع اإلنشائية في شركات المقاكالت
الحككمية " مجمة تكريت لمعمكـ اليندسية منشكرة ،المجمد الثاني عشر ،العدد الرابع:
تكريت :العراؽ.
 مرشد ،عبدهللا مرشد(" : ،)2116كاقع التعميـ الفني ك التدريب الميني"  ،األمانة العامة
لممجمس األعمى لتخطيط التعميـ ،الجميكرية اليمنية.
دً -مصادر اإلنترنت (الشبكة العنكبوتية) (: )Web Sites


القوسي ،مفرح ( : )2009أخالق العمل في االسالم .موقع األلوكة االجتماعي

2017-01-13) http://www.alukah.net/social/0/32647/ـ(
 عكؼ 21 ،نكفمبر " : 2015نت"
2017-04-30( https://www.ultrasawt.comـ)
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المالحق
ممحق رقم (  :)1االستبانة في صورتيا األولية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

البرهامج املشترك بين جامعت ألاقص ى
وأكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث العليا
استبـانة حـول
" دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة "
األخ/ت ............................................ :حفظو/ىا هللا،
تيدؼ ىذه االستبانة إلى الكشف عف دكر التدريب الميني لمعماؿ الفنييف في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية
بقطاع غزة ،كتعتبر ىذه االستبانة جزء مف دراسة الماجستير في تخصص القيادة كاإلدارة.

كنظ ار ألىمية ىذه الدراسة نرجك مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة عمى أسئمة االستبانة مع العمـ أف إجابتكـ عمى

االستبانة بدقة كمكضكعية سيككف ليا األثر الكبير عمى نجاح الدراسة ،كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف
تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
كاليؾ النمكذج التكضيحي لتعبئة االستبانة:
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى الموافقة

العبارة

العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين
يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية.

8

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،
الباحث :عمي دمحم عمي الخطيب
إشراؼ الدكتكر :دمحم إبراىيـ المدىكف
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البيانات الشخصية(:الديمغرافيا)
 .1الجنس:
أثنى

ذكر
 .2الفئة العمرية:

مف  25إلى أقل مف  35عاـ

 45عاـ فأكثر

مف  35إلى أقل مف 45عاـ

 .3المستوى التعميمي:
دبمكـ

بكالكريكس

دكتكراه

ماجستير

 .4المستوى الوظيفي:
مدير شركة

ميندس مكقع

مدير مشركع

 .5عدد سنوات الخبرة:
أقل مف 5أعكاـ

مف  5أقل مف 10أعكاـ

مف  10أقل مف 15أعكاـ

مف15عاـ فأكثر

 مكان العمل /الشركة.................................................. :
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مراقب عماؿ

أوالً :التدريب الميني :ما مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ؟
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى

العبارة

الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :كفاءة األداء لمعاممين تتميز بـ
.1

الكادر البشري يعمل عمى أسس عممية.

.2

االلتزام بالحضور لمعمل بالوقت المحدد.

.3

توجو السموك نحو زيادة الكفاءة في أداء األعمال.

.4

المحافظة عمى أوقات العمل.

.5

الحرص عمى االستخدام األمثل ألدوات ومعدات العمل.

.6

المحافظة عمى أدوات ومعدات العمل.

.7

الميارة و االختصاص المتنوع.

.8

رفع مستوى اإلنتاجية.

.9

االجتياد في األعمال لتقميل من وجود العيوب.

 .10العمل عمى تقميل الفاقد عند استخدام مواد الخام.

 .11إنجاز األعمال المطموبة منيم دون الحاجة لمساعدة اآلخرين.
 .12تقميل مستوى عبء االشراف عمييم.

 .13أن يكون االنتاج مطابق لممواصفات المطموبة.
 .14إنجاز األعمال المطموبة في أوقاتيا المحددة.
 .15الجدية في العمل.

البعد الثاني :يتميز العاممون بالميارات و القدرات الفنية التي تساعدىم عمى

 .16االبتكار و االبداع في انجاز األعمال.
 .17المبادرة بالمقترحات و األفكار خالل تنفيذ األعمال.
 .18امتالك كفاءة فنية تساعدىم في تنفيذ واجبات العمل.
 .19التنافس في انجاز األعمال بإتقان.
 .20العمل كفريق واحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.
 .21التعبير عن آرائيم و األفكار.

 .22التواصل و التعاون بفاعمية مع اآلخرين.
 .23اكتساب ميارات جديدة.
 .24انجاز األعمال المطموبة منيم في مدتيا المحددة.
 .25التنظيم و االلتزام بالمواعيد النيائية لتسميم األعمال المطموبة.
 .26تطوير أساليب العمل.
 .27تحديد متطمبات إنجاز العمل
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 .28تحديد خطوات العمل.
 .29التغمب عمى صعوبات العمل.
 .30المعرفة باألسس والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل.
 .31المعرفة بنظم العمل واجراءاتو.
 .32المتابعة لما يستجد في مجال العمل.

البعد الثالث :العائد المتوقع من التدريب الميني يؤدي إلى
 .33زيادة قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا.
 .34تحقيق أىداف الشركة من خالل تنمية ميارات و قدرات العاممين.
 .35تحقيق الجودة في األداء.

 .36رفع مستوي كفاءة اإلنتاج.

 .37رفع مستوى الجودة في العمل.
 .38تقميل الحاجة إلي اإلشراف المباشر.
 .39تخفيض معدل حدوث الحوادث واصابات العمل.
 .40اإلتقان و التخصصية في العمل.
 .41رفع قدرات و ميارات العاممين.

 .42تحقيق الروح المعنوية لدي أفراد قوي العمل.
 .43تحقيق االستقرار لمعاممين في الشركة.
 .44االستخدام األمثل لممعدات.
 .45بث روح التعاون بين العاممين وتعزيز االنتماء لمعمل .
 .46المحافظة عمى مواد الخام عند استخداميا.

البعد الرابع :استراتيجية التدريب الميني
 .47تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.
 .48يساعد التدريب الميني الفعال عمى مواكبة آخر المستجدات في األعمال.
 .49اعتمـاد الخطـط المستقبمة لمشركة لبرامج تدريبية منظمة ومستمرة .
 .50تفرض التطورات في مجال االعمال وتعقدىا مـن الناحية الفنية ضـرورة تفعيل برامج التدريب الميني.
 .51تعتمد الشركة في الخطط المستقبمية عمـي تكنولوجيا حديثة غير معروفــة بالنسبة لمعاممين .
 .52تحتم الخطـط المستقبمية لمشــركة خمق ميـارات جديدة تمثل لمعاممين إضافة جديدة .
 .53تســـتوجب الخطـــط المستقبمية لمشـــركة تضمين بـــرامج تدريبية لمتأىيل العاممين ألداء اعمـــاليم بطريقة آمنة.
 .54تســاعد الخطــط المستقبمية الشــركة عمــي تفعيل برامج التدريب الميني.
 .55تتبنى الشركة استراتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.
 .56تقوم الشركة بابتعاث العاممين لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غزة إن لزم األمر.
 .57تقوم الشركة بالتنسيق مع مدربين أكفاء من الخارج لتدريب طاقميا.
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ثانياً :جودة المشاريع اإلنشائية :ما مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى

العبارة

الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :التزام و دعم اإلدارة العميا
.1

وضع تعريف واضح لمجودة في رسالة الشركة.

.2

قيام اإلدارة العميا بربط الجودة بالتكمفة و الجدول الزمني.

.3

مراجعة األمور المتعمقة بالجودة في اجتماعات اإلدارة العميا.

.4

تعمم مفاىيم وميارات الجودة والتدريب عمييا.

.5

تقدم إدارة الشركة المكافآت والحوافز لمعاممين من أجل تشجيعيم عمى تقديم جودة أفضل.

.6

مراجعة المعمومات والبيانات المتعمقة بالجودة وارضاء مالكي المشاريع.

.7

تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة لمجودة.

.8

تقدير جيود العاممين في الجودة.

.9

تقوم اإلدارة بعمميات التفتيش والتدقيق.

البعد الثاني :إدارة الموارد البشرية

 .10مستوى دخل و أجور طاقم العمل من موظفين و عمال.
 .11استخدام نظام الحوافز لمعاممين.

 .12دورات تدريبية لطاقم العمل في ميارات يحتاجيا المشروع.
 .13ميارة و خبرة طاقم اإلشراف و سمطتو عمى المقاول

 .14ميارة و خبرة طاقم المقاول و استخدام عمال ذوي خبرة.
 .15ميارة و خبرة طاقم التصميم.

 .16التعاون و التنسيق الفعال بين جميع المشاركين في المشروع.
 .17عدم وجود خالفات سابقة بين جية اإلشراف و جية التنفيذ لممشروع.

البعد الثالث :التركيز عمى الزبون ( مالك العقار)

 .18اعتبار احتياجات المالك ىي أساس عممية الجودة.
 .19طبيعة الجية المالكة :مؤسسة عامة أو خاصة.

 .20االستجابة بفاعمية الستفسارات و شكاوي المالك.
 .21اتخاذ إجراءات وقائية و تصحيحية تناسب المالك و ترضيو.
 .22استخدام و تشغيل المالك لممنشآت بشكل صحيح.
 .23الميزانية و السعر المحدد من قبل المالك.
 .24تقوم إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا ،و ذلك لتقييميا و معرفة مدى رضى المالك.
 .25يعتبر المالك (الزبون) القوة الدافعة لتحسين الجودة و زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو و توقعاتو.
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البعد الرابع :االلتزام بالمواصفات و شروط العقد
 .26عدم وجود تعارض بين وثائق العطاء.
 .27وضوح شروط العقد و عدالتيا مع توزيع لممسؤوليات.
 .28دقة جدول الكميات و احتوائو عمى جميع التفاصيل.
 .29شمولية و ترابط و وضوح مخططات التصميم لممنشاة.
 .30شمولية و وضوح المواصفات الفنية لممشروع لمتنفيذ.
 .31التزام الشركة بالشروط والمواصفات الفنية لممشروع في أثناء التنفيذ.

البعد الخامس :كفاءة مواد الخام و المعدات
 .32استخدام نظام تخزين و شحن لممواد في موقع تنفيذ المشروع.
 .33التعاون بين الشركة و موردي المواد.
 .34توفر المواد ذات الجودة العالية.
 .35االستخدام األمثل لممواد بحيث نقمل الفاقد.
 .36توفر معدات البناء.

 .37نظام إداري لممعدات.
 .38االستخدام الجيد لممعدات.
 .39صيانة المعدات.

البعد السادس :التحسين المستمر
 .40تقوم الشركة بتحسين فعاليات نظام الجودة بشكل مستمر.
 .41تقوم الشركة باتخاذ االجراءات الالزمة إل زالة متسببات عدم المطابقة لممواصفات لممنتج.
 .42تشمل االجراءات التصحيحية تحديد متسببات عدم المطابقة لممواصفات لممنتج.
 .43تراجع االجراءات التصحيحية المتخذة وتوثيق نتائجيا.
 .44تحديد معايير تحسين الجودة و تطبيقيا و مراقبتيا.
 .45تقوم الشركة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة وكفاءة العمميات مما يؤدي لتحسين االداء.
 .46أن يكون تغيير سياسة الشركة بما يتعمق بالجودة تدريجياً.
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ممحق رقم (  :)2االستبانة في صورتيا النيائية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

البرهامج املشترك بين جامعت ألاقص ى
وأكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث العليا
استبـانة حـول
" دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة "
األخ/ت ............................................ :حفظو/ىا هللا،
تيدؼ ىذه االستبانة إلى الكشف عف دكر التدريب الميني لمعماؿ الفنييف في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية

بقطاع غزة ،كتعتبر ىذه االستبانة جزء مف دراسة الماجستير في تخصص القيادة كاإلدارة.

كنظ ار ألىمية ىذه الدراسة نرجك مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة عمى أسئمة االستبانة مع العمـ أف إجابتكـ عمى

االستبانة بدقة كمكضكعية سيككف ليا األثر الكبير عمى نجاح الدراسة ،كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف
تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
كاليؾ النمكذج التكضيحي لتعبئة االستبانة:
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى الموافقة

العبارة

العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين
يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية.

8

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،
الباحث :عمي دمحم عمي الخطيب
إشراؼ الدكتكر :دمحم إبراىيـ المدىكف
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البيانات الشخصية(:الديمغرافيا)
 .6الجنس:
أثنى

ذكر
 .7الفئة العمرية:

مف  35إلى أقل مف 45عاـ

مف  25إلى أقل مف  35عاـ

 .8المستوى التعميمي:
دبمكـ

ماجستير

بكالكريكس

دكتكراه

 .9المستوى الوظيفي:
مدير شركة

مدير مشركع

ميندس إشراؼ (استشارؼ)
.10

ميندس مكقع

مراقب عماؿ

عدد سنوات الخبرة:
مف  5إلى أقل مف 10أعكاـ

أقل مف 5أعكاـ

مف15عاـ فأكثر

مف  10إلى أقل مف 15أعكاـ

 مكان العمل /الشركة.................................................. :

 معظم عمال الشركة خضعوا لمتدريب الميني ؟
نعـ

ال
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 45عاـ فأكثر

أوالً :التدريب الميني :ما مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف الفنييف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى

العبارة

الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :كفاءة األداء لمعاممين الفنيين ( & Vincent, 2009المحاسنة)110:2013،
 .58يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية.
 .59يمتزم العاممون بالوقت المحدد لمعمل.
 .60يتجو سموكيم نحو زيادة الكفاءة في أداء األعمال.
 .61يحافظ العاممون عمى أوقات العمل.
 .62يحرص العاممون عمى االستخدام األمثل ألدوات ،ومعدات العمل.
 .63يحافظ العاممون عمى أدوات ،ومعدات العمل.
 .64يمتاز العاممون بتنوع الميارات ذات العالقة بمجال العمل.
 .65يحرص العاممون عمى زيادة اإل نتاجية.
 .66يجتيد العاممون في األعمال لتقميل من وجود العيوب اإل نتاجية.
 .67يحرص العاممون عمى تقميل الفاقد عند استخدام المواد الخام.

 .68ينجز العمال األعمال المطموبة منيم دون الحاجة لمساعدة اآلخرين.

 .69يمتمك العاممون كفاءة تساعد عمى تقميل مستوى عبء االشراف عمييم.
 .70يجتيد العاممون ليكون اإلنتاج مطابق لممواصفات المطموبة.
 .71يتميز العاممون بالجدية في أثناء العمل.

البعد الثاني :الميارات و القدرات الفنية (كنعاف)327:2009،

 .72يبتكر و يبدع العاممون في إنجاز األعمال.

 .73يبادر العاممون بالمقترحات ،و األفكار خالل تنفيذ األعمال.

 .74يمتمك العاممون قدرات فنية تساعدىم في تنفيذ واجبات العمل.
 .75يحرص العاممون عمى التنافس اإليجابي في العمل.

 .76يعمل العاممون كفريق واحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.
 .77يستطيع العاممون التعبير عن آرائيم.

 .78يتميز العاممون بالتواصل ،و التعاون بفاعمية مع اآلخرين.
 .79يسعى العاممون إلى اكتساب ميارات جديدة.

 .80يجتيد العاممون بالتنظيم ،و االلتزام بالمواعيد النيائية لتسميم األعمال المطموبة.
 .81يستطيع العاممون تحديد متطمبات ،و خطوات إنجاز العمل
 .82يمتمك العاممون القدرة عمى التغمب عمى صعوبات العمل.
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 .83يجتيد العاممون عمى اكتساب المعرفة باألسس ،والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل.
 .84يحرص العاممون عمى المتابعة لما يستجد في مجال العمل.

البعد الثالث :العائد المتوقع من التدريب الميني (السكارنة)390:2009،
 .85زيادة قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا.
 .86تحقيق أىداف الشركة من خالل تنمية ميارات ،و قدرات العاممين.
 .87تحقيق الجودة في األداء.

 .88رفع مستوي كفاءة اإلنتاج.
 .89تقميل الحاجة إلى اإلشراف المباشر.
 .90تخفيض معدل حدوث الحوادث واصابات العمل.
 .91اإلتقان ،و التخصصية في العمل.
 .92رفع قدرات ،و ميارات العاممين.

 .93تحقيق الروح المعنوية لدي أفراد قوي العمل.
 .94تحقيق االستقرار لمعاممين في الشركة.
 .95االستخدام األمثل لممعدات.
 .96بث روح التعاون بين العاممين ،وتعزيز االنتماء لمعمل .
 .97المحافظة عمى المواد الخام عند استخداميا.

البعد الرابع :استراتيجية التدريب الميني (المحاسنة)59:2013،
 .98تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.
 .99يساعد التدريب الميني عمى مواكبة آخر المستجدات في األعمال.
 .100اعتمـاد الخطـط المستقبمة لمشركة لبرامج تدريبية منظمة ،ومستمرة .
 .101تفرض التطورات في مجال االعمال ،وتعقدىا مـن الناحية الفنية ضـرورة تفعيل برامج التدريب الميني.
 .102تدرب الشركة عاممييا عمى التكنولوجيا الحديثة.
 .103تحتم الخطـط المستقبمية لمشــركة خمق ميـارات جديدة تمثل لمعاممين إضافة جديدة .
 .104تقدم الشركة برامج تدريبية لتأىيل العاممين لمعمل بالطرق اآلمنة الحديثة.
 .105تســاعد الخطــط المستقبمية الشــركة عمــى تفعيل برامج التدريب الميني.
 .106تتبنى الشركة است ارتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.
 .107تقوم الشركة بابتعاث العاممين لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غزة إن لزم األمر.
 .108تقوم الشركة بالتنسيق مع مدربين أكفاء من الخارج لتدريب طاقميا.
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ثانياً :جودة المشاريع اإلنشائية :ما مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟
م

كمما اتجيت باتجاه القيمة من1إلى  10يدل عمى

العبارة

الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

البعد األول :التزام و دعم اإلدارة العميا (الدعاس)96:2010 ،
 .47تتضمن رسالة الشركة نص واضح لمجودة.
 .48قيام اإلدارة العميا بربط الجودة بالتكمفة ،و الجدول الزمني.
 .49مراجعة األمور المتعمقة بالجودة في اجتماعات اإلدارة العميا.
 .50تدرب العاممين عمى ميارات الجودة الالزمة إلنجاز العمل.
 .51تقدم إدارة الشركة المكافآت ،والحوافز لمعاممين من أجل تشجيعيم عمى تقديم جودة أفضل.
 .52مراجعة المعمومات والبيانات المتعمقة بالجودة وارضاء مالكي المشاريع.
 .53تخصيص الموارد البشرية ،والمادية المناسبة لمجودة.
 .54تقدير جيود العاممين في الجودة.
 .55تقوم اإلدارة بعمميات المراقبة ،و التقييم.

البعد الثاني :إدارة الموارد البشرية (عباس)22:2011 ،
 .56مستوى دخل ،و أجور طاقم العمل من موظفين ،و عمال.
 .57استخدام نظام الحوافز لمعاممين.
 .58دورات تدريبية لطاقم العمل في ميارات يحتاجيا المشروع.
 .59ميارة ،و خبرة طاقم اإلشراف .
 .60ميارة ،و خبرة طاقم المقاول .
 .61استخدام عمال ذوي خبرة.

 .62ميارة ،و خبرة طاقم التصميم.
 .63التعاون ،و التنسيق الفعال بين جميع المشاركين في المشروع.
 .64حل الخالفات بين جية اإلشراف ،و جية التنفيذ لممشروع.

البعد الثالث :التركيز عمى الزبون ( مالك العقار) (مصطفى)2003،

 .65اعتبار احتياجات المالك ىي أساس عممية الجودة.
 .66االستجابة بفاعمية الستفسارات ،و شكاوي المالك.
 .67اتخاذ إجراءات وقائية ،و تصحيحية تناسب المالك ،و ترضيو.
 .68استخدام ،و تشغيل المالك لممنشآت بشكل صحيح.
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 .69الميزانية ،و السعر المحدد من قبل المالك.
 .70تقوم إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا ،و ذلك لتقييميا ،و معرفة مدى رضى المالك.
 .71يعتبر المالك (الزبون) القوة الدافعة لتحسين الجودة ،و زيادة اإل نتاجية عند أخذ أرائو ،و توقعاتو.

البعد الرابع :االلتزام بالمواصفات و شروط العقد (عقد الفيديؾ)2002 ،
 .72توافق ،وثائق العطاء فيما بينيا.
 .73وضوح شروط العقد ،و عدالتيا مع توزيع لممسؤوليات.
 .74دقة جدول الكميات ،و احتوائو عمى جميع التفاصيل.
 .75شمولية ،و ترابط ،و وضوح مخططات التصميم لممنشاة.
 .76شمولية ،و وضوح المواصفات الفنية لممشروع لمتنفيذ.
 .77التزام الشركة بالشروط ،والمواصفات الفنية لممشروع في أثناء التنفيذ.

البعد الخامس :كفاءة مواد الخام و المعدات (جكدة)151:2008 ،
 .78استخدام نظام تخزين ،و شحن لممواد في موقع تنفيذ المشروع.
 .79التعاون بين الشركة ،و موردي المواد.
 .80توفر المواد ذات الجودة العالية.
 .81االستخدام األمثل لممواد بحيث نقمل الفاقد.
 .82توفير معدات البناء.

 .83يوجد نظام إداري يحرص عمى تطوير المعدات.
 .84االستخدام الجيد لممعدات.

 .85تقوم الشركة صيانة المعدات بشكل دوري.

البعد السادس :التحسين المستمر )(Oberlender &Garold, 2000:314
 .86تقوم الشركة بتحسين فعاليات نظام الجودة بشكل مستمر.
 .87تشمل اإلجراءات التصحيحية تحديد متسببات عدم المطابقة لممواصفات لممنتج.
 .88تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إل زالة متسببات عدم المطابقة لممواصفات لممنتج.
 .89تراجع اإلجراءات التصحيحية المتخذة ،وتوثيق نتائجيا.
 .90تحديد معايير تحسين الجودة ،و تطبيقيا ،و مراقبتيا.
 .91تقوم الشركة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة ،وكفاءة العمميات مما يؤدي لتحسين األداء.
 .92أن تتصف سياسة الشركة بما يتعمق بالجودة بالتغيير التدريجي.
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ممحق رقم (  :)3مخاطبة تحكيم الدراسة

بسهامج الدزاشاث العليا املشترك بين
أكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث العليا
وجامعت ألاقص ى بغزة – بسهامج القيادة و الادازة

ً

ً

السيد /

حفظه اهلل ،،

..............................................................

السالم عليكن و رمحة اهلل و بزكاته ،،،،،،،،

املوضوع  /حتكيم استبانة
باإلشارة إلى المكضكع المذككر أعاله ،حيث أنني أجرؼ دراسة بعنكاف " :دور التدريب الميني في تحسين جودة
المشاريع بقطاع غزة" ،كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير تخصص القيادة ،كاالدارة مف
أكاديمية اإلدارة ك السياسية لمدراسات العميا ،كقد أعد الباحث ىذه االستبانة التي تتككف مف قسميف القسـ االكؿ
لقياس مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،كيتككف مف أربعة أبعاد كىي
(كفاءة األداء لمعاممين ,الميارات و القدرات الفنية لمعاممين ,العائد المتوقع من التدريب الميني ,استراتيجية
التدريب الميني) ،كالقسـ الثاني لقياس مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة كيتككف مف ستة
أبعاد كىي (التزام و دعم اإلدارة العميا ،الموارد البشرية ،التركيز عمى الزبون ( مالك العقار) ،االلتزام
بالمواصفات و شروط العقد ،كفاءة مواد الخام و المعدات ،التحسين المستمر).
كقد تـ ترشيحكـ مف ِقبل مشرفي د .دمحم ابراىيـ المدىكف  ،لذا أرجك مف سيادتكـ أف تتكرمكا بإبداء رأيكـ بفقرات
االستبانة ،كمدػ مالئمة الفقرات لألبعاد المذككرة ،كاجراء التعديل الذؼ تركنو مناسبا .
مالحظة  /سكؼ يتـ تطبيق االستبانة عمى عينة مف مكظفي شركات المقاكالت اإلنشائية بمحافظات غزة كفق
المتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,المستكؼ التعميمي ,المستكؼ الكظيفي ,سنكات الخبرة).

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير,,,,
الباحثًً/علًًدمحمًالخطٌب
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ممحق رقم (  :)4قائمة أعضاء لجنة تحكيم االستبانة
م

الصفة الوظيفية

االسم

 1أ .د .سمير خالد صافي

الجامعة اإلسالمية.

 2د .دمحم عبدالعزيز الجريسي

أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا.

 3د .نبيل عبد المكح

أكاديمية السياسة ك اإلدارة لمدراسات العميا.

 4د .أيمف عبد القادر راضي

أكاديمية السياسة ك اإلدارة لمدراسات العميا.

 5د .إياد عمي الدجني

الجامعة اإلسالمية.

 6د .منصكر دمحم األيكبي

كمية فمسطيف التقنية.

 7د .محمكد عبد الرحمف الشنطي

جامعة القدس المفتكحة

 8د .ـ .حاتـ عمي سالـ العايدؼ

الجامعة اإلسالمية

 9د .ـ .بساـ عبدالرحمف تايو

الجامعة اإلسالمية

 10د .ـ .دمحم حسني عرفة

الجامعة اإلسالمية.

 11د .كائل حمدؼ الداية

الجامعة اإلسالمية.

 12د .خالد عبد دىميز

الجامعة اإلسالمية.

 13د .كائل دمحم ثابت

جامعة األزىر

 14أ .سمير أبكسمرة

أكاديمية السياسة ك االدارة لمدراسات العميا.
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ممحق رقم (  :)5كشف بأسماء شركات المقاوالت اإلنشائية الفعالة في قطاع غزة

الممف تـ تحميمو عمى الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/0B_J5WcRiSvIwUHVaSUlFWGRvQm8/view?usp=sharing
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