
 
 

 أ



 

 

 

 

 بسهامج الدزاشاث العليا املشترك بين

العليا  أكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث 

 وجامعت ألاقص ى بغزة 
 

 

 

 

 

 دوز التدزيب املنهي في جحصين جودة املشازيع إلاوشائيت بقطاع غزة

The role of Vocational Training in improving the quality 

of construction projects in the Gaza Strip 

 

 إعداد الباحث

 علي دمحم علي الخطيب

 

 إشراف

 د. دمحم ابساهيم املدهون 

 

دمت هره السشالت إلجمام متطلباث الحصول على دزجت املاجصتير في القيادة وإلادازة
ُ
 ق

 م 1037 -هـ  3419



 ب 
 

 

  



 أ 
 

 

 
  ء وَصَوَّرَكُنْ فَأَحْسَن صُوَركُنْ اللَّه الَّذِي جَعَلَ لَكُنْ الْأَرْض قَزَارًا وَالسَّوَاء بِنَا

   وَرَسَقَكُنْ هِنْ الطَّيِّبَات ذَلِكُنْ اللَّه رَبّكُنْ فَتَبَارَكَ اللَّه رَبّ الْعَالَوِنيَ
 صدق هللا العظمي

 (64-)غافر

 

 

 

 



 ب 
 

 إهــــداء

كال تطيب  ؾ،إليي ال يطيب الميل إال بشكرؾ، كال يطيب النيار إلى بطاعتؾ، كال تطيب المحظات إال بذكر 
كأدػ األمانة، كنصح األمة، إلى  ،اآلخرة إال بعفكؾ، كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ، هللا هلالج لج، إلى مف بمغ الرسالة

 .نبي الرحمة كنكر العالميف، سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

افتخار، أرجك  سمو بكلال إلى مف كممو هللا بالييبة كالكقار، إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار، إلى مف أحم
 أىتدؼ بيا اليـك ا  كمماتؾ نجكم كستبقى ر،قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظا ثمارا  مف هللا أف يمد في عمرؾ لترػ 

لى األبد، يا مف أرجك بره كرضاه ، كفي الغد،   .)كالدؼ العزيز)كا 

حي رابمسـ ج كحنانيا ،ر نجاحيكسر الكجكد، إلى مف كاف دعائيا س ،إلى مالكي في الحياة، إلى بسمة الحياة
 .)أمي الحبيبة)إلى أغمى الحبايب 

أكسبني القكة ك المحبة التي رتفع، إلى الشمعة التي تنير ظممة حياتي، إلى مف بكجكدىا أك  ،إلى مف بيا أسمك
 (.زكجتي الغالية( في سبيل نجاحي معيا معنى الحياة، إلى مف صبرت  ليا، إلى مف عرفت  ال حدكد 

فمذات  ك بناتيبيـ  إالال تحمك الحياة  ك إلى مف تحمك ،، كالسعادة في ضحكتيـبعيكنيـرػ التفاؤؿ إلى مف أ
 (.أسماء ك شيماء ك فاطمة الزىراء ك رقية)أكبادؼ: 

كككادرىا  ،كالسياسة كأصدقائي كزمالئي، كأىمي كأسرتي، كالصرح الشامخ أكاديمية اإلدارة ،يئأحبا كل إلى
 .كالكفاء ،كمكاف ليـ مني كل الحب ،إلى طمبة العمـ في كل زمافالمتفانية في العمل، 

 ..إلى أركاح الشيداء جميعا  مف أبناء الشعب الفمسطيني الصابر 

 ...ثمرة ىذا الجيد المتواضع يىدأإلييم 

 الباحث / عمي دمحم الخطيب
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 شكر وتقدير
 (7)إبراىيـ:يقكؿ هللا في كتابو العزيز "لئف شكرتـ ألزيدنكـ"

 (البخارؼ  )ركاه:" مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا " (هللا عميو كسمـ مىص)الرسكؿ يقكؿ 

 كالجيد المتكاضع. ،كأعانني عمى إتماـ ىذا العمل ،كتعالى الذؼ كفقني ،بداية أتكجو بالشكر  سبحانو

كالخبرة،  ،لرعايةكا ،التكجييات إلى مف سخره هللا لي ك ساعدني ك قدـ ليككما أتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف 
الذؼ  -العمياراسات رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمد -دمحم ابراىيم المدىون لمدكتور/ كالتقدير  ،الشكر فكل

رشاداتو ،ياتويكتكج ،ككقتو ،مف جيده كالذؼ لـ يبخل عمى   ،عمى ىذه الرسالة راؼتفضل باإلش لي خالؿ فترة  كا 
 إعداد الرسالة.

 عميد ك مساعد أستاذ -فارس جكدت دمحم. د ، المناقشة لجنة أعضاء الكراـ لألساتذة زيلالج بالشكر أتقدـ كما
 في مساعد أستاذ -تايو الرحمف عبد بساـ. د ك ، خارجيا   مناقشا   األزىر بجامعة اإلدارية كالعمكـ االقتصاد كمية
 . خارجيا   ا  مناقش غزة قطاع شماؿ في الميندسيف نقيب ك اإلسالمية بالجامعة اليندسة كمية

عمى  كالعامميف في األكاديمية ،كىيئة التدريس ،كالتقدير لمطاقـ األكاديمي ،كال أنسى أف أتقدـ بكل الشكر
 .سة رادعميـ لنا كمساندتنا طيمة فترة الد

ة مف المكتب كالسماح لنا باالستفادة ،كالتقدير لمجامعة اإلسالمية عمى تفضميا ،كال يفكتني أف أتقدـ بجزيل الشكر
 جع الالزمة إلعداد الرسالة.راكالم ،المركزية

، األكاديمية  كالتقدير لجامعة األقصى لجيدىا معنا مف خالؿ البرنامج المشترؾ مع ،ككما أتقدـ بخالص الشكر
تاحة الفرصة لنا لمناقشة الرسالة.  كا 

 ،أك تكجييا   ،أك إرشادا   ،ةقدـ نصيح ككدعـ  ،كالتقدير لكل مف ساىـ ،كما ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيل الشكر
 حتى خرجت ىذه الرسالة بيذا الشكل الالئق. رأيا  أك 

  عمي دمحم الخطيب/ الباحث
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 خالصح

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة، ك قياس مستكػ 
األداء لمعامميف، الميارات كفاءة ؿ دراسة أبعاد التدريب الميني )التدريب الميني في المشاريع اإلنشائية ك ذلؾ مف خال

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

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

الجيات  متغيرات الدراسة، كتمثل مجتمع الدراسةة لجمع المعمكمات المتعمقة بيكاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيس
( مكظفا ، كتـ اختيار 988كالبالغ عددىـ ) ،ات المقاكالت اإلنشائية بقطاع غزةفي كافة العامميف في شرك شرافية اإل

 %(.87.72( استبانة صالحة لمتحميل بنسبة استرجاع )243( استبانة، كتـ استرداد )277عينة عشكائية مقدارىا )

 :من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يميوكان 

فكؽ  مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزةتكصمت الدراسة إلى أف  .1
 %(.68.21المتكسط ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب الميني )

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

ك تحسيف الجكدة في المشاريع  ،أظيرت الدراسة كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني .3
 (.%78.60رتباط )اإلنشائية في قطاع غزة حسب معامل ا

 و قد أوصت الدراسة بتوصيات عديدة، من أىميا:

أك  ،شركات المقاكالت اإلنشائية بتعييف العماؿ الميرة مف خرجي مراكز التدريب الميني الدراسة أكصت -1
 الحاصميف عمى دكرات تدريبية مينية.

ك تنظيـ  ،مشركة يختص بمراقبةشركات المقاكالت اإلنشائية بتشكيل قسـ في الييكل التنظيمي ل الدراسة أكصت -2
 كل متطمبات الجكدة.
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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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 ممذمح انذراسح 1.1

إف المشاريع اإلنشائية تمعب دكرا  أساسيا  في مجاؿ االقتصاد ك التنمية في جميع بمداف العالـ، ك ىي أىـ 
العناصر اليامة لتطكير االقتصاد، ك تعتبر القكة الدافعة في االقتصاد الفمسطيني القطاعات الرئيسية التي تكفر 

ك المرافق العامة  ،في بناء المنازؿ الميـحيث أنيا تساىـ في تكفير فرص عمل لمقكػ العاممة، ك دكرىا االجتماعي ،
 تحتية لممؤسسات االقتصادية.الالبنية ، ك 

تخفيض تكاليف اإلنتاج مف  لصناعة لو انعكاسات اقتصادية تؤدؼ إلىكىذا يؤكد أف تحقيق الجكدة في ىذه ا
كتحقيق رضى  ،إعادة تنفيذ بعض األعماؿ المرفكضة كتكاليف ،كاألخطاء ،خالؿ إلغاء تكاليف تصحيح العيكب

،  نشآتتكاليف الصيانة خالؿ فترة االستخداـ, مما يسيـ في زيادة العمر االقتصادؼ لمم كتقميل ،كارتياحو ،المستخدـ
)صالح كاالستمرار ،المنافسة كيزيد حصتيا مف سكؽ العمل كيتيح ليا إمكانية ، كما يكسب الجية المنفذة ثقة بأعماليا

 (.10:2006ك آخركف ، 

 األفراد تنمية تكف لـ إذاأك غيره  ،كاف في قطاع الصناعات اإلنشائية اقتصادؼ قطاع أؼ لتنمية مجاؿ الك 
ا ،المدرب، ك يعد العنصر البشرؼ  البداية يى القطاع ذلؾ في العامميف ا جيد  رأس الماؿ المادؼ بعد  كالمعد إعداد 

 ك التنمية االقتصادية في المجتمع. ،المحرؾ األساسي لعجمة اإلعمار كالمكارد الطبيعية

 نمكلتنمية كالنمك، كيعتمد الا ، لمكصكؿ إلىكاليدؼ ،أف المكارد البشرية الكسيمة :كعمى ذلؾ يمكف القكؿ
شرية الخاصة بيذه الب كاالقتصادؼ لممجتمعات الى حد كبير عمى فعالية أنظمة تنمية المكارد ،االجتماعي

 كالميني أحد مككناتيا الرئيسة . ،يشكل التدريب التقني بالتاليالمجتمعات، ك 

دخكؿ إلى سكؽ لم كتأىيمو ،مف جية أخرػ يعد التدريب الميني أحد أىـ العناصر التي تسيـ في إعداد اإلنساف
كتطكرىا، بما  ،تبناء المجتمعاحيث يؤثر التدريب الميني بشكل مباشر في  ؛كالمساىمة في تنمية الكطف ،العمل

مو مف تنمية لممكارد البشرية كفاءات ك  ،ماىرة يكف ره مف أيد   المجتمع، كبما كحاجات ،فيما يتفق مع مطالب ؛يقد 
  عالية تقكد العمميات التنمكية المختمفة.

مة دكر التدريب الميني كفي ىذا الصدد فقد أدركت البمداف  عندما أيقنت  را  ا  كبياىتمامفأكلتو  ؛الصناعية المتقد 
، كاإلصالح  ،المينييف عمى البناء قدراتكتطكير  ،إال بتنامي القطاع الميني فييا أف نيكض المجتمعات ال يككف 

أىمية  إدراؾقد تأخرت في  –كألسباب متعددة  -فإنيا  ،ت الناميةأما المجتمعا ؛مجتمعاتيـ كمكاكبة كل جديد لخدمة
كمنيا فمسطيف عمى كجو الخصكص تعيش حالة مف التشتت في  ،بعض الدكؿ العربية كال زالت التدريب الميني،

 كعنايتيا، ربما كاف ذلؾ عمى حساب ،اىتمامياكذلؾ ألنيا تكلي التعميـ األكاديمي جل  ؛التدريب الميني قطاع
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مجاؿ تعميـ  أنو ا  كقد يفيـ مجتمعي ،بالتدريب الميني راجع االىتماـكالتعميـ التقني مما قد يؤدؼ إلى ت ،لتدريب المينيا
 . (2:2015)أبكمعيمق،   خاص بضعا التحصيل

 تزايد مففي قطاع غزة يعاني مف نقص في األيدؼ العاممة المدربة ، بينما يكجد  نشاءاتقطاع صناعة اإلك 
ذالعمل في مجاؿ المشاريع اإلنشائية، لجامعية ، كقد أثر ذلؾ عمى جكدة االعناصر ا  الدكؿ في المنظمات كانت كا 
 ضركرة إلى يحتاج األمر فإف ،لتنمية المكارد البشرية إدراكيا بفضل عالية إنجاز مستكيات تحقيق استطاعت المتقدمة
   .خاصة أىمية قطاع الصناعات اإلنشائية في المكضكع ىذا إعطاء

 لمعمل المؤىميف العامميف عدد في المتزايد النقص دلس تكف لـ أنيا إال ؛ السابقة الجيكد كل مف الرغـ كعمى
 قطاع الصناعات اإلنشائية غالبية أف إلى ميدانية عممية دراسة مف أكثر تكصمت فقد،  نشاءاتصناعة اإلقطاع  في
العممية لزيادة جكدة المنتج  كالخبرة ،الككادر المؤىمة لمعمل فبي تجمع التي البشرية المكارد قمة مشكمة تكاجو زالت ما
 بإتقاف . ؿك إنجاز األعما ،
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 مشكهح انذراسح 2.1

كمدير كمف خالؿ عممو الحالي  مف خالؿ خبرتو العممية في مجاؿ إدارة المشاريع اإلنشائية، إف الباحث
عدة عكامل مؤثرة  ىناؾ لمس أف لعدة مشاريع في قطاع غزة،ك المنفذة  ،مشركع ألحد شركات المقاكالت اإلنشائية

ك التي تمعب   ،في تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة، ك يرػ الباحث مف العكامل الميمة المؤثرة
)سياج، ك حيث أظيرت دراسة دكرا  ىاما  في تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية التدريب الميني لأليدؼ العاممة، 

تطبيق الجكدة في قطاع اإلنشاءات في فمسطيف ترسية المناقصة عمى أساس  تكاجو( أنو مف التحديات التي 2015
ك لكي يحصل الباحث عمى أقل األسعار، ك نقص الخبرة في نظاـ إدارة الجكدة، ك نقص التعميـ، ك التدريب، 

 أربعةدراسة استطالعية، مف خالؿ إجراء مقابالت مع مؤشرات حقيقية تكضح االتجاىات السائدة قاـ الباحث بإجراء 
شركة  –ك المقاكالت العامة  ،مدراء يعممكف بكظيفة مدير عاـ لمشركات الذيف يعممكف بيا ) شركة تأسيس لمتجارة

 ك المقاكالت ،شركة االستقامة لالستثمار -كشركاه لممقاكالت ،شركة دمحم الخطيب-ك المقاكالت العامة ،طكطح لمتجارة
 العامة(.

 وتم طرح عمييم األسئمة التالية:
 ما مفيـك الجكدة في المشاريع اإلنشائية؟ .1
 ما ىي أىـ العكامل المؤثرة في جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة؟ .2
 ىل تعتقد أف النقص في األيدؼ العاممة المدربة يؤثر عمى الجكدة في المشاريع اإلنشائية؟ .3
 تبر مف أىـ العكامل المؤثرة عمى جكدة المشاريع اإلنشائية؟ىل تعتقد أف التدريب الميني يع .4

 :االستكشافيةتحميل نتائج المقابالت 
التزاـ المقاكؿ بشركط العقد ك  مف كجية نظرىـ الجكدة في المشاريع اإلنشائيةأكد المستطمعيف أف  .1

انة خالؿ فترة تكاليف الصي كتقميل ،كارتياحو ،رضى المستخدـبالمكاصفات الفنية لمتنفيذ لتحقيق 
 .االستخداـ

أكد المستطمعيف أف ىناؾ عدة عكامل مؤثرة في جكدة المشاريع اإلنشائية خصكصا  في ظل الحصار  .2
ك تدني أسعار  ،المفركض عمى قطاع غزة، منيا نقص في المكاد المستخدمة في المشاريع اإلنشائية

عمل في حاب الخبرة العممية لمك أص ،ك المؤىمة ،نقص في األيدؼ العاممة المدربةك  ،المشاريع
 المشاريع اإلنشائية.  
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ك  ،عمى انخفاض الجكدة األثر الكبيرأكد المستطمعيف أف النقص في األيدؼ العاممة المدربة لو  .3
 ر في التسميـ لممشاريع اإلنشائية التي نفذتيا شركاتيـ.التأخي

 مشاريع اإلنشائية في شركاتيـ.تنفيذ الأكد المستطمعيف أف التدريب الميني يؤثر عمى الجكدة في  .4
ك المؤثر عمى  ،الميمةيعتبر مف العكامل   ك المؤىمة ،أليدؼ العاممة المدربةاأف  مما سبق يمكف أف نستنتج

 جكدةالتدريب الميني في تحسيف  دكر كمف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في أىمية التعرؼ إلىجكدة المشاريع اإلنشائية، 
 .ع غزةقطابالمشاريع اإلنشائية 

 تساؤالت الدراسة:
 السؤاؿ الرئيس التالي: محاكلة اإلجابة عمى مشكمة الدراسة في تتمثل
 ؟ التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة دورما 

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 نشائية في قطاع غزة ؟ما مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف في المشاريع اإل .1
 ما مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟ .2
جكدة تحسيف ك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ىل تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ ) .3

 ؟ قطاع غزةب المشاريع اإلنشائية
 ع غزة؟ىل يكجد أثر لمتدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطا .4
( بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )كجد فركؽ ذىل ت .5

) العمر، تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات  حكؿ مستكػ 
 الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي(.

( بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة α≤0.05ية عند مستكػ )ات داللة إحصائكجد فركؽ ذىل ت .6
) العمر، التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات  حكؿ مستكػ 

 الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي(.
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 أهذاف انذراسح 3.1

 تيدؼ الدراسة إلى التالي:
 التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.التعرؼ عمى مستكػ  .1
 التعرؼ عمى مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. .2
 التدريب الميني، ك جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. بياف طبيعة العالقة بيف .3
 ائية بقطاع غزة.بياف أثر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع اإلنش .4
تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع حكؿ مستكػ  الكشف عف فركؽ كجيات نظر المبحكثيف .5

تعزؼ لممتغيرات الشخصية: )العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ  غزة اإلنشائية بقطاع
 . في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة (الكظيفي

التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع حكؿ مستكػ  مبحكثيفالكشف عف فركؽ كجيات نظر ال .6
تعزؼ لممتغيرات الشخصية: )العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ  غزة اإلنشائية بقطاع

 . في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة (الكظيفي
كمدػ األىمية التي  ،ببالنسبة لمكضكع التدري الشركاتالتعرؼ عمى قناعات القائميف عمى إدارة  .7

 .يكلكنو إياىا
تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية مف كتكصيات مف شأنيا أف تساىـ في  ،التكصل إلى نتائج .8

 خالؿ االرتقاء بالعنصر البشرؼ بالتدريب.

 أهميح انذراسح 4.1

 التالي: فيتكمف أىمية الدراسة 
 : )النظرية(  العمميةاألىمية  .1
  تدرس دكر التدريب الميني في كالتي  ،ىي األكلى مف نكعيا -مـ الباحثحد ع في-تعد ىذه الدراسة

 تحسف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.
 في مجاؿ إدارة المكارد البشرية، ك إدارة  العربية لممكتبة جديدة عممية إضافة الدراسة ىذه ت عد

، ك الميني العممي في مجاؿ التدريب كالميتميف بالبحث ،فتح آفاؽ جديدة لمباحثيفالمشركعات، ك 
 كالتكصيات الستمرار البحث. ،مف خالؿ نتائج الدراسة كذلؾجكدة المشاريع اإلنشائية، 
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 :) التطبيقية(  األىمية العممية .2
 أحد األدكات يعتبر الميني التدريب أف حيث ؛البشرية المكارد لتنمية ميما   مكضكعا   الباحث يتناكؿ 

 مدخالت النمك أىـ أحد الميني التدريب يشكل كبالتالي البشرية، ككادرال تككيف في الرئيسية
 جكدة العمل في المشاريع اإلنشائية. في كبير بشكل يؤثر ك ،االقتصادؼ

  تساىـ ىذه الدراسة في تطكير إدارة المكارد البشرية في شركات المقاكالت اإلنشائية، ك تعزيز الميزة
 فيذ المشاريع اإلنشائية. التنافسية كفق معيار الجكدة في تن

  في تعزيز نقاط القكة  أصحاب شركات المقاكالت اإلنشائيةكالتكصيات  ،ستساعد النتائجمف المتكقع   
 بالجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.كمعالجة نقاط الضعف المتعمقة ، 
 

 مرغرياخ انذراسح 5.1

 : التدريب المينيالمتغير المستقل
لدػ العامميف في المشاريع التدريب الميني  مستكػ رجات العممية التدريبية لقياس سيتناكؿ الباحث دراسة مخ
 اإلنشائية باألبعاد التالية:

 (3112والطزاوًخ،  ،)الشزعخ ؛ (3112)العشاوي، ؛( 3122)عجبص، الوصذر: 

  األداء لمعامميفكفاءة 
 ك القدرات الفنية ،الميارات 
 العائد المتكقع مف التدريب الميني 
 تيجية التدريب المينياسترا  
 : الجكدة في المشاريع اإلنشائيةالمتغير التابع

أًه وأخوع على  ،اتفق إال أى أغلجهن ،للدىدح الوكىًخ األسبسٍخ األثعبد على والكتبة ،الجبحثٍي ثعض اختلف

 : ثبألثعبد التبلٍخ ٌوكي قٍبص الدىدح

 (.3122كحٍل، )  ؛ (3121سٍبج، ) ؛ (3122الخطٍت، )  ؛ (3112الحذاد، :  ) الوصذر

 ك دعـ اإلدارة العميا ،التزاـ. 
  المكارد البشرية.إدارة 
 عمى الزبكف ) مالؾ المشركع(. التركيز 
 ك شركط العقد. ،االلتزاـ بالمكاصفات 
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 ك المعدات. ،كفاءة مكاد الخاـ 
 .التحسيف المستمر 

 كتشتمل عمى التالي:: المتغيرات الشخصية
 .العمر 
 .الجنس 
 (، ماجستير، بكالكريكس ، دبمكـ، أقل مف جامعي اه)دكتكر يمي المستكػ التعم. 
  مدير شركة، مدير مشركع، ميندس إشراؼ، ميندس مكقع، عميا،  )إدارةالمستكػ الكظيفي

 مراقب عماؿ(.
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 نمكذج الدراسة "عالقة المتغيرات المستقمة بالمتغيرات التابعة" (:1.1شكل )

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 )جرد بواسطة الباحث، بناًء عمى الدراسات السابقة(
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 فزضياخ انذراسح 6.1

كمف أجل تحقيق  ،كحمكؿ عممية لممشكالت المطركحة في ىذا البحث ،إجابات سميمةإلى مف أجل التكصل 
 الغاية المرجكة منو يسعى البحث إلى اختبار صحة الفركض التالية : 

 الفرضية الرئيسة األولى:
في جكدة ك تحسيف ال ،( بيف التدريب المينيα≤0.05ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ )

 .المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة
 كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

و دعم  ،التزامك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .1
 لمجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. عميااإلدارة ال

إدارة الموارد ك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .2
 في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. البشرية

ز عمى التركيك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .3
 في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. الزبون 

االلتزام ك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .4
 في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. و شروط العقد ،بالمواصفات

كفاءة مواد الخام ك  ،ينيالتدريب الم( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .5
 في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. و المعدات ،

التحسين ك  ،التدريب الميني( بيف α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )عالقة ذ ال تكجد .6
 في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. المستمر

 الفرضية الرئيسة الثانية:
 جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.يكجد أثر لمتدريب الميني في تحسيف ال 

 :الثالثةالفرضية الرئيسة 
( بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )كجد فركؽ ذال ت

 لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات تطبيق الجكدة مستكػ 
 مستكػ الكظيفي(.) العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، ال 
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 :الرابعةالفرضية الرئيسة 
( بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكػ )كجد فركؽ ذال ت

 لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات التدريب الميني مستكػ 
 ) العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي(. 

 ذود انذراسحح 7.1
 تشتمل الدراسة عمى الحدكد التالي:

 ك أثره في تحسيف ،الدراسة عمى مكضكع التدريب الميني اقتصرت: الحد الموضوعي .1
 الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة.        

 ـ.2017إجراء الدراسة خالؿ العاـ  :الحد الزماني .2
 تطبيق الدراسة في قطاع غزة. :الحد المكاني .3
 الدراسة عمى شركات المقاكالت اإلنشائية  اقتصرت :حد المؤسسيال .4
 الدراسة عمى العامميف في تنفيد المشاريع اإلنشائية. اقتصرت :الحد البشري  .5
 

 مصطهحاخ انذراسح 8.1

 التدريب الميني:  -1
 كمعمكمات ،ميارات عمى الفرد حصكؿ خالليا مف يتـ منظمة عممية" بأنو الميني التدريب عرؼ

 كأدائو ،سمككو في مطمكب تغيير إحداث ؼبيد ميارات مف لديو ما تطكير أك ،كجديدة ،محددة تك اتجاىا، 
  ."محددة إتقاف كبدرجة ،األعماؿ مف مجمكعة أك ،متكامل عمل إطار ضمف محددة بمياـ القياـ مف لتمكينو

 (.21: 2001، جابر)
، تحدث تغيير في سمكؾ ]نظريا  ك عمميا  [ميمية بأف: التدريب الميني عبارة عف كسيمة تع كيعرفو الباحث إجرائيا  

 ك التكيف لظركؼ عممو. ،تقاف مينتوإالفرد لتطكير مياراتو ك أدائو، ليتمكف مف 
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 كفاءة األداء لمعاممين -2
 Efficiency الكفاءة

كفؤ ىك ( بأنيا القدرة عمى القياـ بالعمل المطمكب بأقل اإلمكانيات، ك النشاط الVincent, 2009فقد عرفيا )
األقل كمفة، حيث نستنتج مف ىذا التعريف أف الكفاءة ترتبط بتحقيق ما ىك مطمكب بشرط تدني المدخالت، أؼ 

 استعماؿ مدخالت أقل.

، لكصكؿ المؤسسة ألىدافيا بأقل المتاحة لممكارد األمثل االستخداـ ىيالكفاءة  ك يعرؼ الباحث إجرائيا  بأف:
 تكمفة ك أقل كقت ممكف.

 Performanceاألداء 

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

 التقدـ الذؼ يحرزكنو أثناء  عمميـ الحكـ عمى سمكؾ العامميف ك تصرفاتيـ أثناء العمل ك مدػ
 (.110:2013)المحاسنة،

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

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

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 

 (.327:2009)كنعاف،لمعرفة يمكف الحصكؿ عمييا بالدراسة ك الخبرة ك التدريبالضركرية إلنجاز العمل، ك ىذه ا

 القدرةك  التدريب مف العامل عمييا حصل التي المعرفية الحصيمةالميارة ىي  ك يعرؼ الباحث إجرائيا  بأف:
 بطرؽ  مجاؿ العمل بسيكلة ك ابداع، ك القدرات الفنية مرتبطة في كتطبيقيا المعمكمات تمؾ استخداـ عمى

 في إنجاز األعماؿ. الميارات كاتقاف الخبرات كاكتساب المعرفة استيعاب

 العائد المتوقع من التدريب -4
مفيكـ العائد المتكقع مف التدريب ىك تحقيق األثر اإليجابي الذؼ أحدثو ىذا التدريب عمى العمل في 

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

 مستكػ  عمى التدريب مف المحققة كالمنفعة لفائدةيعرؼ الباحث إجرائيا  بأف: العائد المتكقع مف التدريب ىي ا
 . المؤسسة أىداؼ يحقق التدريب أف مف لمتأكد التدريب مردكدية قياسك  المؤسسة،

 التدريب استراتيجية -5
تعتبر استراتيجية التدريب لممكارد البشرية اطارا  التخاذ القرارات الخاصة بالعنصر البشرؼ العامل بالمؤسسة، ك 

يات التكظيف، ك تطكير المكارد البشرية، ك تعبئة، ك تأىيل، ك تحفيز مع األخذ تتعمق ىذه القرارات عادة بعمم
بعيف االعتبار كل التغيرات التي تحدث في كل المجاالت ك المستكيات، كيتـ ذلؾ كل ىذا في اطار 

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

 عمى سكاء التدريبية العممية مف المرجكة األىداؼ الباحث إجرائيا  بأف: استراتيجية التدريب ىي تحقيقيعرؼ 
 المستجدات آخر مكاكبةل الالزمة كالميارات،  لممعارؼ العامميف اكتساب عبر كذلؾ ، البعيد أك القريب المدػ

 .مميفلمعا بالنسبة معركفػػة غيرال حديثةال التكنكلكجيا ، كاألعماؿ في

 الجودة:  -6
 مف قادرة تككف  ،المتميزة الجكدة مف عاؿ   بمستكػ  خدمة تقديـ أك ،لسمعة المنظمة إنتاج أنيا عمى الجكدة ؼعر 

 كالسعادة ،الرضا كتحقيق تكقعاتيـ، مع يتفق الذؼ بالشكل عمالئيا، رغبات ك ،باحتياجات الكفاء عمى خالليا
 .فييا يزالتم صفة يجادا  ك  الخدمة، تقديـ أك ،السمعة إلنتاج ا  سمف مكضكعة مقاييس خالؿ مف ذلؾ كيتـ لدييـ،

 (2001)عقيمي، 
ك يعرؼ الباحث إجرائيا  بأف: الجكدة ىي مطابقة المنتج لممكاصفات التي تمبي احتياجات ك رغبات الزبائف ك 

 ؟!. ىل يمبي حاجاتو أـ ال ،رضاء العميل عمى المنتجإتكقعاتيـ، ك الذؼ يحكـ عمييا ىك 
 زام، و دعم اإلدارة العميا بالجودة:الت -7

يمانيا بفكائدىا كضركرتيا، كذلؾ مف أجل  ،بالجكدة مدػ قناعة اإلدارة العميا في المنظمة المقصكد بذلؾ كا 
تحقيق التحسيف المستمر في جكدة السمع كالخدمات، إليجاد مركز تنافسي جيد لممنظمة في السكؽ، ىذه 

كتييئة المناخ التنظيمي المناسب عمى  ،كمعنكؼ، كبشكل مستمر ،مادؼ القناعة يجب أف تترجـ عمى شكل دعـ
كتطبيقيا، تتطمب اتخاذ قرارات استراتيجية مف اإلدارة العميا في  ،اعتبار أف منيجية إدارة الجكدة الشاممة الجديدة

 (.96:2010)الدعاس،  المنظمة التي تمتمؾ كحدىا صالحية اتخاذ ىذه القرارات
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 كالتطكير التحسيف بضركرة العميا االدارة كايماف اقتناعائيا: أف دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا ىي يعرؼ الباحث اجر 
 في جكدة السمع ك الخدمات المتقدمة لمزبائف. المستمريف

 الموارد البشرية:إدارة  -8
يا مف المكارد ك تعرؼ إدارة المكارد البشرية بأنيا "األنشطة اإلدارية المتعمقة بحصكؿ المنظمة عمى احتياجات

البشرية، ك تطكيرىا ك تحفيزىا ك الحفاظ عمييا بما يمكف مف تحقيق األىداؼ التنظيمية بأعمى مستكيات 
 .(22:2011، عباس)الكفاءة ك الفعالية"

 :التركيز عمى الزبون  -9
مفيـك عمى كيعتبر مفيكـ التركيز عمى الزبائف مف أجل تحقيق مفيكـ الجكدة مفيكما  استراتيجيا ، كيركز ىذا ال

كالقدرة عمى كسب حصة سكقية أعمى، كىذا يتطمب حساسية  ،تحقيق القدرة عمى االحتفاظ بالزبائف الحالييف
كاألسكاؽ، كيتطمب أيضا  قياس العكامل التي تؤدؼ إلى  ،ثابتة مف قبل اإلدارة تجاه المتطمبات المستمرة لمزبائف

لحديثة في التكنكلكجيا التي يستخدميا المنافسكف كيتطمب الكعي بالتطكرات ا ،تحقيق رضا الزبكف، كما
 (.2003)مصطفى،

 االلتزام بالمواصفات، و شروط العقد. -10
المكاصفات تعني المستند المعنكف بػػػ "المكاصفات" حسبما ىك متضمف في العقد، ك الكاجب االلتزاـ بيا في 

لمكاصفات، ك تحديد االعماؿ أيضا ، تنفيذ المشركع، ك أؼ إضافات، ك تعديل عمى المشركع مكجكد في دفتر ا
)عقد ك شركط العقد تتضمف أحكاما  خاصة، ك عامة، ك العالقة القانكنية بيف مالؾ العقار، ك المنفذ لممشركع 

 (.2002الفيديؾ، 

 و كفاءة مواد الخام: -11
قبل المكرد، ك أك المباعة مف  ،ك المكرد مسؤكالف عف مراقبة جكدة المكاد المشتراه مف قبل المنظمة ،المنظمة

ك التفتيش عمييا،  ،الجكدة فيما يتعمق بفحص ،يعقد عادة اتفاؽ بيف الطرفيف يحدد مسؤكلية كل مف الطرفيف
فقد يككف ىذا مف مسؤكلية المكرد، ك قد تقكـ المنظمة المشترية بفحص المكاد المشتراه إما مكقع االستالـ أك 

 . (151:2008)جكدة، حتى في مصنع المكرد
 المستمر: التحسين -12

كذلؾ مف خالؿ ضبط ، كالحفاظ عمى التحسينات المكجكدة ،كاإلجراءات الحالية ،التحسيف المتزايد لمطرائق
 .(Oberlender &Garold, 2000:314) العممية اإلنتاجية
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 المشاريع اإلنشائية: -13
يف، ثـ يتـ إنتاجيا المشركع اإلنشائي ىك عبارة عف فكرة تعرؼ مف قبل المالؾ ثـ يتـ تطكيرىا مف قبل المصمم

 تنفيذىاحيث المقاكؿ يقـك بإرجاعيا بعد  ؛مف قبل المقاكؿ
 .( Gould&Joyce ،2009)بالشكل المطمكب  

كيعرفو الباحث إجرائيا بأف: المشركع اإلنشائي يبدأ في فكرة تصكر معمارؼ لمنشأة ما لتفي بغرض ما، ك يتـ 
غرض، ثـ إعداد الخرائط اإلنشائية لمتنفيذ، ثـ يرصد ليا ميزانية ك ال ،لالستعماؿ مالئمةإعداد الخرائط المعمارية 

 ك تنفذ عمى مراحل في مدة زمنية معينة.، 
 شركات المقاوالت اإلنشائية: -14

 أطمق لفع المقاكالت عمى األعماؿ التي يقـك فييا المقاكؿ بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه
اإلًشبئٍخ  األمر الذؼ يجعل البعض يدعك مثل ىذه األعماؿ باألعماؿ ،صفة إنشائية ككالذؼ كثيرا  ما يككف ذ، 

 .(Levy ،2002) العقذ الوجزم ثٌٍهوب أحكبم ثحست عٌه ًٍبثخ العول هذا ثإًدبس القٍبم على

ك ىي الجية الكحيدة  ،الشركة التي أسندت إلييا تنفيذ المشركعىي  :كيعرفو الباحث إجرائيا بأف شركة المقاكالت
 .]أؼ المالؾ[ة أماـ العميل المسؤكل
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 مهخص انفصم األول
ك التي تمثمت في دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع  ،في ىذا الفصل مشكمة الدراسة عرض

ك أىداؼ الدراسة، ك استعرض الباحث متغيرات الدراسة  ،ك ذلؾ في ضكء تكضيح أىمية ؛اإلنشائية بقطاع غزة
ك أبعاده لقياس مستكػ التدريب الميني في المشاريع اإلنشائية ، ك المتغير  ،تقل التدريب المينيالمتغير المس

التابع جكدة المشاريع اإلنشائية ك أبعاده لقياس مستكػ الجكدة في المشاريع اإلنشائية، ك كضع الباحث 
إحصائية عند مستكػ ال تكجد عالقة ذات داللة فرضيات الدراسة التي تمثمت في الفرضية الرئيسية: 

(α≤0.05بيف التدريب الميني )، ك قد تفرع منيا عدة المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ك تحسيف الجكدة في ،
 ك ىي عالقة التدريب الميني بكل ب عد مف أبعاد جكدة المشاريع اإلنشائية. ،فرضيات

ني، الحد المكاني، الحد المؤسسي، الحد ك أخيرا  استعرض الباحث حدكد الدراسة ) الحد المكضكعي، الحد الزما
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

 انرذرية املهني   : املثحث األول

 إدارج املشاريغ :املثحث انثاني

 إدارج اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيح :املثحث انثانث
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 املمذمح
الصحي لممجتمعات إلى  كالنمك؛ كيعتمد النمك االجتماعي االقتصادؼ ،ميةكاليدؼ لمتن ،تعتبر المكارد البشرية الكسيمة

ل التعميـ ،تنمية المكارد البشرية الخاصة بيذه المجتمعات عمى فعالية أنظمة كبيرحد   ،كالتدريب الفني  ،كالتي ي شك 
 (.8:2006، حشكة) مككناتيا الرئيسية كالميني أحد

ك  ،ك تطكير أداء عمميـ ،ك تحسيف كفاءتيـ ،مف مصادر إعداد الككادر البشرية لذا يعد التدريب الميني مصدرا  ميما  
ك تحقيق أىدافيا ، لذا فإف االىتماـ  ،زيادة اإلنتاج، ك طبيعة المشاريع اإلنشائية تعتمد عمى الكادر البشرؼ في إتماميا

ك عممية يؤثر عمى تحسيف أداء  ،أسس عمميةبالتدريب الميني لمعامميف في المشاريع اإلنشائية تدريبا  مينيا  مبني عمى 
 ك مف ثـ يدفع إلى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية إلى األفضل. ،عمميـ

ك جكدة المشاريع اإلنشائية،  ،ك المكضكعات التي ليا عالقة بالتدريب الميني ،يتـ تناكؿ المفاىيـك في ىذا الفصل س
 ك التالي:حيث ينقسـ ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى النح

 المبحث األكؿ: التدريب الميني  -
 المبحث الثاني: إدارة المشاريع -
 المبحث الثالث: إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية -

ك الكتب التي تناكلت مكاضيع اإلطار النظرؼ  ،ك سيتطرؽ الباحث في كل مبحث بالتفصيل معتمدا  عمى األدبيات
 لمبحث. 
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 انرذرية املهني :املثحث األول       

 متهيذ         

 سالمي نهؼمم املهنياملنظىر اإل1.1.2
 مفهىو انرذرية املهني2.1.2
 ذرية املهنيأهذاف انر3.1.2
 أهميح انرذرية املهني4.1.2
 أمناط انرذرية املهني5.1.2
 خمزجاخ انؼمهيح انرذريثيح6.1.2
 انرذرية املهني يف فهسطني7.1.2
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 متهيذ
مد بشكل رئيسي عمى كفاءة مكاردىا البشرية، كىذا ما يدلل عميو تفكؽ أمـ ذات مكارد محدكدة إف ثراء األمـ يعت

ك أدمغة مرمكقة، عمى أمـ ذات مكارد طبيعية كفيرة بما فييا مصافي البتركؿ الكثيرة، لذلؾ عمدت كثير مف ، 
) عطكاف،  ك األكثر استدامة ،االستثمار األعمى مردكدا   هالدكؿ إلى االستثمار في المكارد البشرية باعتبار 

9:2001.) 

كيشكل التدريب الميني أحد أىـ حمقات الكصل مع سكؽ العمل، فيك الذؼ يزكد سكؽ العمل بالفنييف الميرة، ك 
فإف االستثمار بالتدريب الميني يعد استثمارا  مف أجل المستقبل، ك ىذا الكاقع يفرض عمى متخذؼ القرار  ،عميو

ة التدريب الميني بمثابة أحد العناصر الميمة لقيادة التغيير الذؼ يكاكب احتياجات أف يتعاطكا مع منظكم
)مرشد، لتطكير التدريب الميني  ،استراتيجيةك عمل متكاصل مستند عمى رؤية  ،دؤكبالعمل، لذا البد مف جيد 

3:2006. ) 

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

ك يكضح مخرجات العممية  ،ك أنماط التدريب الميني الميني، كالخاصة، كأىمية التدريب ،العامة كأىدافو
 .في فمسطيف التدريب الميني عكاقكيتعرض في نياية المبحث إلى  ،التدريبية

 املنظىر اإلسالمي نهؼمم املهني 1.1.2
جالؿ، كلذلؾ  ،كتكريـ ،كمنزلة رفيعة؛ حيث ينظر اإلسالـ إليو نظرَة احِتراـ ،لمعمل في اإلسالـ مكانٌة كبيرة كا 

 : (2009)القكسي،  مظاىر كثيرة في ديف هللا، أبرزىا ما يمي
كَف َيْضِرب كَف ِفي اأْلَْرِض َيْبَتغ كَف ِمْف َفْضِل  ﴿ :- سبحانو -في قكلو أفَّ اإلسالـ قرف العمل بالجياد  :أوالً  َكآَخر 

كَف ي َقاِتم كَف ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  ِ َكآَخر   .]20المزمل: [﴾  َّللاَّ
ِكؼ أفَّ بعض الصحابة رأكا شابِّا قكيِّا ي سِرع إلى عممو، فقالكا :ثانًيا ا، فقد ر  : لك كاف ىذا أنَّو اعَتَبر العمل جياد 

بقكلو: ))ال تقكلكا ىذا؛ فإنَّو إْف كاف خَرج يسعى عمى  -صمَّى هللا عميو كسمَّـ  -في سبيل هللا، فردَّ عمييـ النبي 
ْف كاف خرج يسعى عمى أبَكْيف شيَخْيف كبيَرْيف ْف كاف  ،كلده ِصغار ا فيك في سبيل هللا، كا  فيك في سبيل هللا، كا 

ْف كاف خرج رياء   ،خرج يسعى عمى نفسو يعفُّيا رواه )(( كمفاخرة فيك في سبيل الشيطاف ،فيك في سبيل هللا، كا 
  (.الطبراني

ل العمل -رِضي هللا عنو  -بل إفَّ عمر بف الخطاب   كالكسب عمى الجياد؛ حيث يقكؿ: "أَلَْف أمكت  ،يفضِ 
ا في سبيل هللا؛ ألفَّ هللا  بيف شعبتي َرحِمي َأضِرب في األرض أبتغي مف فضل هللا َأَحبُّ إليَّ مف أفْ  أ قَتل م جاِىد 
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ـ الذيف يضِربكف في األرض يبتغكف مف فضمو عمى المجاىديف -تعالى  - في  -تعالى  -، يعني في قكلو  قدَّ
كَف ي َقاِتم كَف فِ  اآلية اآلِنف ذكر ىا ﴿ ِ َكآَخر  كَف َيْضِرب كَف ِفي اأْلَْرِض َيْبَتغ كَف ِمْف َفْضِل َّللاَّ ﴾  ي َسِبيِل َّللاَِّ َكآَخر 

 .]200المزمل: [
صمَّى هللا  -كالذنكب؛ يقكؿ النبي  ،كاإلجياد مف العمل مف م كفِ رات الخطايا ،أفَّ اإلسالـ جَعل اإلرىاؽ :ثالًثا

 (.رواه الطبراني)(( : ))َمف أمسى كاالِّ مف عمل يده أمسى مغفكر ا لو-عميو كسمَّـ 
 تعالى -عمى ِعباده ِقياـ الميل مف أْجل انِشغاليـ بالعمل بالنيار؛ حيث يقكؿ  خفَّف -سبحانو  -أفَّ هللا  :رابًعا
ـ  َأنََّؾ َتق كـ  َأْدَنى ِمْف ث م َثِي المَّْيِل َكِنْصَفو  َكث م َثو  َكَطاِئَفٌة ِمَف الَِّذيَف َمَعؾَ  ﴿ :- ر  المَّْيَل َكالنََّياَر ِإفَّ َربََّؾ َيْعَم  َكَّللاَّ  ي َقدِ 
ـْ َمْرَضى َكآخَ  َعِمـَ  ـَ َأْف َسَيك كف  ِمْنك  َر ِمَف اْلق ْرآِف َعِم ـْ َفاْقَرؤ كا َما َتَيسَّ كه  َفَتاَب َعَمْيك  كَف َيْضِرب كَف ِفي َأْف َلْف ت ْحص  ر 

 .]20المزمل: [﴾  اأْلَْرِض َيْبَتغ كَف ِمْف َفْضِل َّللاَِّ 
كتبميغ رسالتو  ،كرسمو بالرغـ مف انِشغاليـ بالدعكة إلى هللا ،جَعل العمل سنَّة أنبيائو -سبحانو  -أنَّو  :خامًسا 

كَف ِفي  ﴿ :- سبحانو -كأقكاميـ؛ يقكؿ  ،إلى أمميـ ـَ َكَيْمش  ـْ َلَيْأك م كَف الطََّعا َكَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَؾ ِمَف اْلم ْرَسِميَف ِإالَّ ِإنَّي 
ي تفسير ىذه اآلية: "أؼ: يبَتغ كف المعايش في الدنيا... كىذه [، يقكؿ اإلماـ القرطبي ف20الفرقاف: [﴾  اأْلَْسَكاؽِ 

ؿ األسباب  "كغير ذلؾ ،كالصناعة ،كطَمب المعاش بالتجارة ،اآلية أصٌل في تناك 
ككذا إدريس،  ،ككذا زكريا، كما كاف لقماف خياط ا ،كقد َعِمَل آَدـ في الزراعة، ككاف إبراىيـ بزاز ا، كنكح نجار ا

ُـّ التسميـ  ،كعمييـ جميع ا أفضل  الصالة ،عميو -عف داكد  -سبحانو  -كأخبر  ،ككاف مكسى راعي ا أنَّو  -كَأَت
ـْ َفَيْل َأْنت ـْ  ﴿ :عنو -تعالى  -كاف يصنع الدركع؛ فقاؿ  ـْ ِمْف َبْأِسك  ـْ ِلت ْحِصَنك  َكَعمَّْمَناه  َصْنَعَة َلب كس  َلك 

كفَ  ا80األنبياء: [﴾  َشاِكر  ِبي َمَعو  َكالطَّْيَر َكَأَلنَّا َلو   ﴿ :[، كقاؿ أيض  كَد ِمنَّا َفْضال  َيا ِجَباؿ  َأكِ  َكَلَقْد آَتْيَنا َداك 
ا ِإنِ ي ِبَما َتْعَمم كَف َبِصيرٌ  * اْلَحِديدَ  ْرِد َكاْعَمم كا َصاِلح  ْر ِفي السَّ [، كقد 11 - 10سبأ: [﴾  َأِف اْعَمْل َساِبَغات  َكَقدِ 

أنَّو كاف يعَمل برعي األغناـ؛ حيث يقكؿ: ))ما بعث هللا نبيِّا إال رعى  -مَّى هللا عميو كسمَّـ ص -أخبر نبيُّنا دمحم 
 -، كما كاف  رواه البخاري()(( الغنـ((، فقاؿ أصحابو: كأنت؟ قاؿ: ))نعـ، كنت أرعاىا عمى قراريط ألىل مكة

 .ي هللا تعالى عنيارض -بماؿ خديجة  تجارلإليخرج إلى الشاـ  -صمَّى هللا عميو كسمَّـ 
 

 مفهىو انرذرية املهني 2.1.2

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

إلى  باإلضافة[التعميمية التي تتضمف  العمميةالميني يعني "جميع أشكاؿ ك مستكيات ك  ،التعميـ التقني
ك  ،ك الدرايات ،ك اكتساب الميارات العممية ،ك العمكـ المتصمة بيا ،دراسة التكنكلكجيا ]المعارؼ العامة 
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)مصطفى،  "جتماعيةك اال ،ك المدارؾ المتصمة بالممارسات المينية في قطاعات الحياة االقتصادية ،المكاقف
29:2001.) 

ك االتجاىات بالشكل  ،ك المعمكمات ،تزكيد الفرد بالميارات" ك يرػ آخركف أف التدريب الميني عبارة عف 
أك جزئي خاص بمينة معينة، كمف ثـ يصبح مؤىال  لمزاكلة تمؾ  ،متكاملالذؼ يصبح فيو قادرا  عمى أداء عمل 

 (.19:2001)عطكاف،  "المينة
ك مستمرة تيدؼ إلى  ،ك منظمة ،عبارة عف عممية مخططة" :التدريب أنو (19:2011) لسكارنةكما عرؼ ا
ك اتجاىاتو بما يمكنو مف أداء كظيفتو  ،ك تحسف سمككو ،ك زيادة معمكماتو ،ك قدرات الفرد ،تنمية ميارات

  ."ك فعالية ،بكفاءة
ك  ،ك تطكيرىـ مف خالؿ تزكيدىـ بالمعارؼ ،ادالنشاط المنظـ الذؼ يعني بإعداد األفر  ذلؾ "ك التدريب الميني
ك يتطمبيا العمل ، لرفع  ،ك السمككية التي يحتاجيا الفرد ،ك الفنية ،ك الجسمية اإلدارية منيا ،الميارات الفكرية
 .(140:2011)عباس، "ك آماؿ إدارتيا ،ك االنتاجية بالشكل الذؼ يحقق طمكح المنظمة ،مستكػ األداء

ك مخطط لممارسة نشاط تعميمي،  ،جيد منظـعبارة عف  يعرؼ الباحث التدريب الميني ك مف خالؿ مما سبق
ك التكيف  ،تقاف مينتوإك أدائو، ليتمكف مف  ،تغيير في سمكؾ الفرد لتطكير مياراتو إلحداث ك عممي ،نظرؼ 

  لظركؼ عممو.
 

 أهذاف انرذرية املهني 3.1.2

ك  ،عامة ؼ، كيمكف تقسيميا إلى أىدااالقتصادجمة مختمفة تسيـ في مجمميا بدعـ ع ؼلمتدريب الميني أىدا
 خاصة كما يمي: أىداؼ

 أواًل: األىداف العامة لمتدريب الميني

لذلؾ يسعى التدريب الميني إلى  ؛ك المجتمع عمى السكاء ،يعتبر التدريب الميني عممية تنمكية تخدـ الفرد
 (:1902111)عطوان، تحقيق ما يمي 

 تمبية حاجة المجتمع بمعناىا الكاسع مف العمالة تعدماؿ المدربيف: تمبية حاجة المجتمع مف الع .1
،  لبرامجكعمى مدػ العصكر، كيمكف  ،كالتدريب الميني ،مج التعميـرااألكؿ لب ؼالماىرة، ىك اليد

 كالتعميـ الميني تمبية تمؾ الحاجة. التدريب
 متعددة يمكنيـ اختيار مينتيـ مفت راالذيف لدييـ خيا رادفاألف ؛الفرد في ميف الحياة خياراتيادة ز  .2

 ت، إذ قد يجبركا عمى القبكؿ بأؼرامحدكدؼ الخيا رادضمف عدد كبير مف الميف، كبعكسيـ األف
 كتنكع ،التدريب الميني إلى تعدد ؼت تذكر، لذا ييدرا، ألنيـ ال يممككف مياقدرا  فرصة عمل تتكافر 

 مينية. تراد الذيف ال يممككف ميارات التدريبية لألفراالخيا
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حيث يساىـ تحقيقيا  ؛ك التنمية يتطمب كجكد أىداؼ فرعية ،ك لتحقيق اليدؼ العاـ لنشاط التدريب، 
 : (16402111)عباس، كىذه االىداؼ الفرعية تتمخص في ما يمي  ،لتحقيق اليدؼ العاـ

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

تمبية حاجة المجتمع مف دؼ العاـ لمتدريب الميني ىك ، أف الي(2001مع رأؼ )عطكاف،  ويتفق الباحث ىنا
 خياراتيادة ك يعمل عمى ز  ،حيث أف التدريب الميني يزكد السكؽ بالعماؿ المدربيف الميرة ،العماؿ المدربيف

 لمحصكؿ عمى فرصة عمل ناجحة يبدع بيا. الفرد في ميف الحياة

 ثانيًا: األىداف الخاصة لمتدريب الميني

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

 :(2802111)جابر، اآلتية ؼاألىدا لتحقيق كذلؾ كالجامعية،،
 ضكء كالعممية في ،ت المتخصصةراكيدىـ بالمياز ؿ المينييف في كافة المجاالت المينية، كتإعداد العما .1

 كالمتكقعة. ،كميكليـ، كتجاكبا  مع حاجات المجتمع القائمة ،راتيـقد
،  العممية تحقيقا  لمبدأ التكامل بيف النظرية ك الميارات ،كالمعمكمات النظرية ،إكساب الطمبة المفاىيـ .2

 كالعمل. ،يف العمـكب ،كالتطبيق
 عدادىـا  ك  ،كالمعايير الفنية ،كالكاجبات العممية حسب األصكؿ ،تراإكساب الطمبة القدرة عمى أداء الميا .3

 كالتفاعل مع التقنيات الحديثة. ،لمتعامل
       العمل في كالسالمة ،االقتصاد أسس كتطبيق ،كالدقة الصحيحة السمككية العادات الطمبة إكساب .4

 .البيئة عمى لمحافظةا، ك 
 .المسئكلية كتحمل العمل، احتراـ حيث مف الطمبة، لدػ السميمة كالقيـ ،االتجاىات تنمية .5
 كالحرفييف العامميف في القطاعات المختمفة مف خالؿ تكفير التدريب ،رفع المستكػ الميني لممينييف .6

 كتحسيف مستكػ أدائيـ ألعماليـ. ،المستمر ليـ لرفع كفاءتيـ
 االلتحاؽمتطمبات  الستكماؿالمناسبة  ك القدرات ،طمبة الذيف تتكافر لدييـ الرغباتإتاحة الفرصة لم .7

 بمؤسسات التعميـ العالي.
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 ( من األىداف الخاصة لمتدريب ما يمي:32:2013كما ذكر محيرق )

ك سرعة ك اقتصاد ، ك سد الثغرات التي تكجد بيف معايير األداء التي  ،ضماف أداء العمل بفعالية .1
 ك بيف األداء الفعمي لمعامميف. ،الرؤساء يحددىا

 ك تسميمو بمقكمات تؤىمو لمترقي لمناصب الكظيفة األعمى. ،ك قدرات العامل ،زيادة ميارات .2
لكي يقف عمى ما ىك جديد في  ،نتاجية لمعامل عف طريق إتاحة الفرصة أمامورفع الكفاءة اإل .3

 مف تطكير في أساليب العمل. ك ما يترتب عميو ،ك العممي ،مجاؿ التطكير التكنكلكجي
ك رفع الركح المعنكية  ،ك نكعا   ،تكفير الدافع الذاتي لدػ الفرد لرفع كفاءتو ، ك تحسيف إنتاجو كما   .4

 ك اىتماميـ بو. ،لمعامميف نتيجة إلماميـ بأبعاد العمل، ك مياراتيـ في أدائو
 نقص كفاءة األفراد. ك تقميل حكادث العمل التي غالبا  ما تحدث نتيجة ،حفض معدؿ العمل .5

( ، ك يرػ أف مف أىـ األىداؼ الخاصة لمتدريب الميني ىك تنمية 2001مع الذؼ ذكره جابر ) يتفق الباحث
ك التطكر في المينة التي  ،ك االستمرار ،ك حياتيـ ،ك زيادة معرفتيـ بما يقيدىـ في عمميـ ،ميارات العامميف

 يعمل بيا.

 أهميح انرذرية املهني 4.1.2
 (:1202116)الرمحً و الضعٌفً، يمي  فيما تكمف كىي كتقدميا ،باألمـ لمنيكض متميزة  أىمية مينيال لمتدريب

 كفي ،دييالتش ك ،حاجات سكؽ العمل المحمي في مجاالت البناء تمبيةالميني عمى  التدريب يعمل .1
 . كالخدماتية ،اإلنتاجية المجاالت

 .ميياألكاد ـيمخرجات التعم ديرا  لتزاالميني التكازف في حاجة سكؽ العمل نظ بيالتدر  حققي .2
 جكدةكتحسيف  ،كمفة اإلنتاج تقميصكالتي تسيـ في  ،كالماىرة ،العمالة المؤىمة كفريالميني  التدريب .3

 مف المخاطر. كالتقميل ،المنتج
 عيـيمشار  الميني إنشاء بيالتدر  جييخر  عيستطي ثيفرص العمل، ح زيادةالميني في  التدريب سيـي .4

 .الخاصة بيـ
 ف،يالمعاق رة،ي)األسر الفق :الميني في إتاحة الفرص لفئات محركمة في المجتمع مثل بيالتدر  سيـي .5

 أك حرفة. ،( لمدخكؿ في القكػ العاممة مف خالؿ إكسابيـ مينةـيفي التعم كفقكايلـ  فيالذ
 حاجة دث فيالتي تح راتيالمساىمة في مكاكبة التغ مكفيكبالتالي  ،مةيطك  ستيفترة اإلعداد الميني ل .6

 سكؽ العمل.

ك الحديث في المنظمة، فالداخل الجديد يمكف أف يتزكد  ،أيضا  إف أىمية التدريب تمكف لمفرد العامل القديـ
ك معارؼ قد ال يككف ممكيا أصال  تمكنو مف أداء كاجبات عممو بالكفاءة المطمكبة، كما ينعكس  ،بميارات
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حيث يتمكف مف خالؿ التدريب مكاكبة التطكرات في  ؛امل القديـيجابية بالنسبة لمفرد العإالتدريب بنتائج 
 . (2402113) محٌرق، ك المعارؼ الجديدة  ،ك التعرؼ عمى الميارات ،حقل العمل

ك الميف  ،لجميع األفراد العامميف في مجاؿ الصناعات ميـأنا التدريب الميني  و من ىنا يرى الباحث
ك حياتيـ ، ك يعمل عمى  ،ل عمى تنمية ميارات العماؿ في عمميـحيث أف التدريب يعم ؛ك غيره ،الحرفية

 أك تعمـ تقنيات حديثة ما أك اكتساب المعارؼ. ،ك الفنية ،تطكير ذاتو في كافة المجاالت اإلدارية

 أمناط انرذرية املهني 5.1.2
 براتالخ لنق خالؿ مف تنفيذه يتـ الميني التدريب أف إلى تكصل جعراالم مف لعدد الباحث جعةامر  خالؿ مف

 :(2602111)جابر،  التالية األنماط أحد باستخداـ الفنية ك الميارات ،العممية
 العمل كمكاقع ،الميني التدريب راكزم في التدريب بيف ةزاكجالم عمى النمط ىذا زيرتك :المركب النمط .1

 لميني،ا المستكػ  إلى لمكصكؿ الممتحق تؤىل ، إشراؼ تحت الممارسة مف فترة يعقبيا محددة لمدة
 . المينية بالتممذة النظاـ ىذا كيسمى

 كال التدريب، مدة طيمة الميني التدريب مراكز في التدريب عمى النظاـ ىذا زيرتك :المؤسسي النمط .2
 الخطة كتتككف  ، إشراؼ تحت العمل مكاقع في الممارسة مف فترة قضاء النمط ىذا متطمبات تشمل

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

 الميني التعميـ مسار مع مشتركة عامة ثقافية مكاد. 
 المينية كالسالمة المينة، كعمـك الميني، الرسـ مف كتتككف  ،المينية العمـك مكاد. 
 اراتالمي تنمية إلى باإلضافة بالمينة الخاصة كاآلالت ،األدكات المحتكػ العممي: كيشمل - ب

 . العممية
و يقضي الممتحق فترة التدريب بكامميا في مكقع العمل، مع إمكانية التنقل النمط المكقعي: كفي - ت

 (.3202111)مصطفى،في العمل نفسو لتمقي التدريب المناسب 
 خمزجاخ انؼمهيح انرذريثيح 6.1.2

ك  ،ك مستكيات الكفاءة ،ءمخرجات العممية التدريبية ىي عبارة عف النتائج المتمثمة في أنكاع التغيير في األدا
ك كمية أحيانا ، ك تمثل  ،ك سمككية ،ات اإليجابية لممتدربيف، ك التي يمكف قياسيا عادة بمعايير اقتصاديةالتغير 

 .(21302111)عباس،  ك مدركسة ،ىذه النتائج مخرجات نظاـ التدريب بعد بذؿ الجيكد التطكيرية كفق برامج معدة
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اتيا في صكرة إحداث تغير إيجابي في مستكػ ك أف تنتيي مخرج ،لكي تصبح عممية التدريب أكثر فعالية ال بد
ك ىك مدػ إمكانية  ،ك قدرتو، كما أف ليذه الفعالية جانب آخر ،أك اتجاه المتدرب ،أك خبرة ،أك ميارات ،معرفة

ك ىنا يمكف التميز بيف ثالثة أىداؼ مرجكة مف عممية  ،ك التنظيـ ،أك الميكؿ إلى بيئة العمل ،نقل ىذه القدرات
 -ػ(:21602111)عباس،  ك عمى النحك التالي ،ك تقع عمى ثالثة مستكيات ،ؼ تطمع إلييا اإلدارةالتدريب الذ

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

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

 تغييريستيدؼ  أفبد فال ،كف التدريب أكثر فعاليةكالعمل، لذلؾ فحتى ي ءانتقاؿ فائدة التدريب إلى أدا
 مل.السمكؾ في أداء الع

  المستكػ الثالث: ك يتعمق بأىداؼ طكيمة المدػ لمعممية التدريبية أؼ أف يستيدؼ التدريب إحداث
 التنظيـ الذؼ ينتمي إليو المتدرب عمى المدػ االستراتيجي. ءك أدا ،تغيير في معطيات

 ،ك المادية ،المدخالت اإلنسانية -( مخرجات العممية التدريبية ىي تمؾ األجزاء 67:2009 )ك يذكر العزاكؼ 
ك متفاعمة مع  ،ك أصبحت مخرجات متداخمة ،ك أف خضعت لعمميات محددة ،التي سبق –ك المعنكية 

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

 

 

 

 

 

 مخرجات العممية التدريبية :(1.2شكل )

 (0::7::2انمصذس: )انؼضاوي، 

 البيئة

 معنويةمخرجات  ماديةمخرجات  مخرجات إنسانية

 مخذسبىن، خصائص

 سقً جٍذة

 األداء

 اسحفاع

 االوخاجٍت

 صٌادة

 انؼائذ

 واألسباح

 سقً

 انمؼهىماث

حطىٌش 

 انذوافغ

و 

 االحجاهاث

 ححسٍه

 قاثانؼال
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 العائد-الميارات، ك القدرات الفنية-لمعامميف األداء ةك سيتناكؿ الباحث دراسة مخرجات العممية التدريبية ) كفاء
العامميف في المشاريع  مىك استراتيجية التدريب ( لقياس أثر التدريب الميني ع –مف التدريب  المتكقع

 عف تمؾ المعايير كىي التالية:اإلنشائية، ك يتطرؽ الباحث لمحديث 

 كفاءة األداء لمعاممينأوال: 

 Efficiency الكفاءة

ال يكجد اتفاؽ بيف الميتميف عمى تعريف محدد لمكفاءة حيث يتقاطع مفيكـ الكفاءة مع عدة مفاىيـ كاإلنتاجية، 
 ك المردكدية، ك غيرىا.

القدرة عمى القياـ بالعمل المطمكب بأقل اإلمكانيات، ك النشاط الكفؤ ىك ( بأنيا Vincent, 2009فقد عرفيا )
حيث نستنتج مف ىذا التعريف أف الكفاءة ترتبط بتحقيق ما ىك مطمكب بشرط تدني المدخالت، أؼ  األقل كمفة،

 استعماؿ مدخالت أقل.

األمثل لممكارد المؤسساتية بأقل تكمفة ممكنة دكف حصكؿ أؼ ىدر كما تعرؼ الكفاءة عمى أنيا: " االستخداـ 
 (.110:2013)المحاسنة،" يذكر

، لكصكؿ المؤسسة المتاحة لممكارد األمثل االستخداـ ىيالكفاءة أف  الباحث يرػ ك مف خالؿ مما سبق 
 ألىدافيا بأقل تكمفة ك أقل كقت ممكف.

 Performanceاألداء 

( بانو 2007مف كجية نظر اإلدارة ك ذلؾ مف خالؿ )معجـ المصطمحات اإلدارية، ك في اإلدارة عرؼ األداء 
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

 (.110:2013)المحاسنة،

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

 الفنية القدرات و الميارات،ثانيًا: 

ـ ىذه قصد بالميارات ك القدرات الفنية، المعرفة المتخصصة في فرع مف فركع العمـ، ك الكفاءة في استخدا
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 
 (.327:2009)كنعاف،الدراسة ك الخبرة ك التدريبالضركرية إلنجاز العمل، ك ىذه المعرفة يمكف الحصكؿ عمييا ب

 القدرةك  التدريب مف العامل عمييا حصل التي المعرفية الحصيمةالميارة ىي  ك يعرؼ الباحث إجرائيا  بأف:
 بطرؽ  مجاؿ العمل بسيكلة ك ابداع، ك القدرات الفنية مرتبطة في كتطبيقيا المعمكمات تمؾ استخداـ عمى

 في إنجاز األعماؿ. الميارات كاتقاف الخبرات سابكاكت المعرفة استيعاب

 ثالثًا: العائد المتوقع من التدريب

مفيكـ العائد المتكقع مف التدريب ىك تحقيق األثر اإليجابي الذؼ أحدثو ىذا التدريب عمى العمل في 
مف أجل تحقيق ، ك يتحتـ عمى الشركات متابعة أداء األفراد بعد انقضاء فترة التدريب المؤسسات ك الشركات

ك اف معرفة تأثير التدريب عمى مركز المؤسسة أك الشركة  أثرا  عمى األداء المناسب ك المطمكب لمعمل
 (.390:2009)السكارنة،التنافسي ك أدائيا الفعمي يمثل غاية ميمة 

 مستكػ  عمى بالتدري مف المحققة كالمنفعة لفائدةيعرؼ الباحث إجرائيا  بأف: العائد المتكقع مف التدريب ىي ا
 . المؤسسة أىداؼ يحقق التدريب أف مف لمتأكد التدريب مردكدية قياسك  المؤسسة،

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

 األنشطة حتي تحقق اليدؼ المرجك منيا.

 التدريب رابعًا: استراتيجية

تعتبر استراتيجية التدريب لممكارد البشرية اطارا  التخاذ القرارات الخاصة بالعنصر البشرؼ العامل بالمؤسسة، ك 
ئة، ك تأىيل، ك تحفيز مع األخذ تتعمق ىذه القرارات عادة بعمميات التكظيف، ك تطكير المكارد البشرية، ك تعب

بعيف االعتبار كل التغيرات التي تحدث في كل المجاالت ك المستكيات، كيتـ ذلؾ كل ىذا في اطار 
 (.59:2013)المحاسنة،االستراتيجية الشاممة لممؤسسة، ك ذلؾ سعيا  إلى تحقيق ميزة تنافسية دائمة

 عمى سكاء التدريبية العممية مف المرجكة األىداؼ تحقيقيعرؼ الباحث إجرائيا  بأف: استراتيجية التدريب ىي 
 المستجدات آخر مكاكبةل الالزمة كالميارات،  لممعارؼ العامميف اكتساب عبر كذلؾ ، البعيد أك القريب المدػ

 .لمعامميف بالنسبة معركفػػة غيرال حديثةال التكنكلكجيا ، كاألعماؿ في
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 انرذرية املهني يف فهسطني 7.1.2
 فمسطين في الميني التدريب وروتط ،نشأة 1.7.1.2

 ،التبشيرية المنظمات إلييا بادرت مشاريع شكل عمى فمسطيف في كالتقني الميني التدريب بداية كانت
 كأبناء ،كاأليتاـ ،كالفقراء ،كالمحتاجيف المحركمة الجماعات حينو في ىذه كاستيدفت ،الخيرية كالجمعيات
 باعتبارىـ المستيدفة، العائالت في فقط لمذككر خدماتيا لخيريةا كالجمعيات ،المنظمات ىذه ككجيت ،الشيداء

 في التدريبية كالبرامج ،العينية اإلعالة خدمات بعض تكفير عمى عممت حيث ؛العائمة رزؽ  كسب عف المسؤكليف
 الذككر إكساب بيدؼ كالكيرباء، ،السيارات كصيانة ،األلمنيكـ كأعماؿ ،كالحدادة ،كالنجارة الحرؼ بعض مجاؿ

 ، المنظمات ىذه كاعتمدت ،عائالتيـ كعيش ،عيشيـ لكسب عمل عمى الحصكؿ في تساعدىـ بسيطة ميارات
 المنزلية، كالكحدات ،لمعائالت المعيشية األكضاع كتحسيف الفقر، إزالة عمى مركزة الخيرؼ، التكجو كالجمعيات
 ال أنو إال أىدافيا، لتحقيق التبشيرية اتالمنظم تستخدميا التي الكسائل أكثر ىك الخيرؼ  التكجو أف ذكره كالجدير
 (.8102111)عطوان، فمسطيف في المعمنة غير أىدافيا في نجاحا   حققت المنظمات ىذه أف يذكر

ككنو استيدؼ الفئات  ؛نحكه ةيسمب ةيالميني إلى خمق نظرة اجتماع بيكالتدر  ،ـيلنظاـ التعم ةيأدت ىذه البدا
 ك مراكز ،كلقد تـ إنشاء مدارس تو،يبن في ةيكنكع ،ةيق فجكات اجتماعكبالتالي خم ة،يالمحركمة منذ البدا

مف الذككر فقط،  تاـيكاأل ،فيكالمحتاج ،استيدفت الفقراء ،(ـ1952-1860) فيفي الفترة ما ب ةيكمين ،ةيصناع
ـ، ك مدرسة 1860 في القدس التي أسست سنة تاـيلأل "Schneller" كمف ضمف ىذه المدارس مدرسة

"Celesian Brothers" (902116)الرمحً و الضعٌفً، ـ 1863ك التي أقيمت سنة  ،الصناعية. 
 ليلتأى غزة الميني في قطاع بيمركز لمتدر  سيبتأس فيالالجئ ليكتشغ ،قامت ككالة الغكث(ـ 1953في عاـ )

شرعت   (1967) ـعا كقطاع غزة ،كالقدس ،ةيكبعد احتالؿ الضفة الغرب ف،يينيالفمسط فيأبناء الالجئ بيكتدر 
 مكارده  يايبما ف ني،يالفمسط لمشعب اةيمرافق الح عيعمى جم طرةيمباشرة بالس مييسمطات االحتالؿ اإلسرائ

ككاف غرضيا مف ذلؾ خدمة أىدافيا  ـيالتعم المختمفة، كطاؿ ذلؾ قطاع ،ةيكقطاعاتو االقتصاد ،كمصادره ،
كالككادر  ،حاجاتيا مف الميارات ةيكتمب ة،يميئاإلسرا ؽاسك كالتي مف ضمنيا خدمة األ ةيكاالقتصاد ةياسيالس

 عتبريك  ،في قطاع غزة أربعةك  ،منيا في الضفة الغربية تسعة ،لمتدريب الميني ا  مركز  13 الالزمة ليا، فأنشأت
 رةيالقص ةيبي، ككفرت ىذه المراكز عددا  مف الدكرات التدر  المراكز المستيدفة مف ىذه ةيالذككر ىـ الفئة األساس

 .(901996)أبونحلة، شيرا   11-5 فيما ب مدتياتراكحت التي 
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 غزة قطاع في الميني التدريب عمى المشرفة الجيات 2.7.1.2

جيات  المراكزىذه  في التدريب عمى كتشرؼ الميني، التدريب مراكز مف العشرات غزة محافظات في يكجد
 :( 9402111)عطوان، ميي مايمتعددة تتمثل ف

 .الدكليةبعة لككالة الغكث الميني التا التدريبمراكز  .1
 الخاصة. التدريبمراكز  .2
 .االجتماعيةالميني التابعة لكزارة الشئكف  التدريبمراكز  .3
 الميني التابعة لكزارة العمل. التدريبمراكز  .4

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

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

 املثحث األول:مهخص 
حيث كضح المنظكر اإلسالمي  ؛تطرؽ الباحث في ىذا المبحث إلى عدة مكاضيع متعمقة بالتدريب الميني

ك أىميتو في اإلسالـ مستدال  عمى ذلؾ بآيات مف القرآف الكريـ، ك ما جاء في  ،ك بيف مكانتو ،لمعمل الميني
ك  ،مف عدة تعاريف عمى أنو عبارة عف جيد منظـالسنة النبكية، ك قد لخص الباحث تعريف التدريب الميني 

ك أدائو،  ،ك عممي إلحداث تغيير في سمكؾ الفرد لتطكير مياراتو ،مخطط لممارسة نشاط تعميمي، نظرؼ 
ك  ،ك التكيف لظركؼ عممو، كما تناكؿ الباحث أىداؼ التدريب الميني العامة ،تقاف مينتوإليتمكف مف 
أف اليدؼ العاـ لمتدريب الميني ىك تمبية حاجة المجتمع مف العماؿ  لك أبرز ما جاء في الفصالخاصة ، 

ك يعمل عمى زيادة خيارات الفرد في  ،حيث أف التدريب الميني يزكد السكؽ بالعماؿ المدربيف الميرة ؛المدربيف
تنتج حيث اس ؛ميف الحياة لمحصكؿ عمى فرصة عمل ناجحة يبدع بيا، ثـ تناكؿ الباحث أىمية التدريب الميني

ك غيره، حيث أف  ،ك الميف الحرفية ،لجميع األفراد العامميف في مجاؿ الصناعات الميـأف التدريب الميني 
ك حياتيـ، كما يكضح المبحث أنماط التدريب الميني  ،التدريب يعمل عمى تنمية ميارات العماؿ في عمميـ

في  ا  إيجابي ا  ة التدريبية التي تحدث تغير ك مككناتيما، كما يكضح مخرجات العممي ،ك المركب ،النمط المؤسسي
كيتعرض في نياية المبحث إلى كاقع التدريب  ،ك قدرتو ،أك اتجاه المتدرب ،أك خبرة ،أك ميارات ،مستكػ معرفة

 .الميني في فمسطيف
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 متهيذ:

 المنظمة، أىداؼ يقلتحق ةمككسي المشاريع إدارة ـاستخدا في نمكا    كالمعاصرة ،المنصرمة العصكر دتيش     
 األنشطةراقبة كم ،كالتنفيذ ،ـالتنظي ك ،التخطيط ىمع المنظمة قدرات فلتحسي فعالة قكة تكفر المشاريع فإدارة
 اـع لبشك اإلدارة بمفيـك فالمقصكد المنظمة، مكانياتإ ك ،لمكارد لاألمث ؿاالستغال ؾذل في بما ا،يفي فةمالمخت
 لغرض كرقابة ،وكتكجي ،ـكتنظي ،تخطيط مف البعض بعضيا مع لتعم التي كالفعاليات النشاطات كافة

 البيئة فكضم ك فاعمية بكفاءة المنظمة أىداؼ قتحقي بقصد ؛المنظمة كمكارد ،إلمكانيات لاألمث ؿاالستغال
 إنجاز في المستخدمة كاألساليب لالكسائ جميع لتشم المشركع إدارة ففإ كبالتالي المنظمة، في المحيطة
 (.1902112)دودٌن،  المشاريع تمؾ مف المنظمة أىداؼ يقلتحقالمطمكبة  كالجكدة كالتكمفة الكقت في المشاريع

، كما تطرؽ الباحث في الحديث ك إدارة المشاريع ،يتناكؿ ىذا المبحث إدارة المشاريع مكضحا  مفيكـ المشركع
ك  ،إدارة المشركع فائكظك كضح  ،دكرة حياة المشركعثـ عف مراحل الخصائص التي تميز المشركعات عف 

كيتعرض  ،ك أنكاع المشاريع ،العكامل التي تؤثر في تنفيذ المشركعثـ تحدث عف  األىداؼ األساسية لممشركع
ك  ،ك أنكاعيا ،المشاريع اإلنشائية مفيكميا األطراؼ المشاركة في المشركع اإلنشائي في نياية المبحث إلى

  مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي.
 شزوع:ذؼزيف امل 1.2.2

ك الدارسيف في  ،ك جيات نظر الباحثيف ،ىناؾ عدة تعريفات لممشركع تختمف ىذه التعريفات باختالؼ     
 ك مف ضمف ىذه التعريفات ما يمي: ،مجاؿ إدارة المشاريع

ك السمبي  ،مجدكلة لمحل، ك المشكمة تعني بجانبييا اإليجابيىك مشكمة " :جكرافالعالـ  والمشركع كما عرف
يل المثاؿ مشركع تطكير منتج جديد ىك مشكمة ينظر ليا مف الناحية اإليجابية، في حيف مشركع فعمى سب

 . (Heagney, 2012:2)"تنظيف البيئة نكع مف أنكاع المشاكل السمبية

 شاطن عفعجبرح "ًه الوشزوع ثأ( Project Management Institute) كما عرفت مؤسسة إدارة المشركعات
ك نياية محددة، ك يتـ بمكغ النياية عند  ،أك نتيجة فريدة، لو بداية ،أك خدمة ،إلنشاء منتجو في ءالبد يتـ مؤقت

أك عندما تككف الحاجة ليذا  ،ىداؼاألأك عند إنياء المشركع بسبب تعذر تحقيق  ،تحقيق أىداؼ المشركع
طبق بشكل عاـ نال تأنيا  ية، كماني بالضركرة قصر الفترة الزمنال تع ]مؤقت[ككممة  ،المشركع لـ يعد مكجكدا  

تيجة مف نالحصكؿ عمى  تج التي يفرزىا المشركع ، حيث أف معظـ المشركعات يتـنأك الم ،عمى الخدمة
، فعمى سبيل الم صب تذكارؼ سيتـ الحصكؿ بناء ن المشركع الذؼ يشتمل عمىثاؿ المتكقع ليا أف تستمر كتدـك

ثيرات كما أف المشركعات قد تككف ليا تأ ف مف الزمف،تيجة مف المتكقع ليا أف تستمر طكاؿ قرك نعمى  منو
 .(PMI, 2013:3)"االستمرار فسيا فينأك بيئية تفكؽ المشركعات  ،اقتصادية اجتماعية أك
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 ليا محددة يةنزم فترة في معيف ىدؼ جازنإ إلى ييدؼ ظـنم بشرؼ   شاطن ":نوبا أيضا المشركع كيعرؼ
 ك المكارد ،كالطاقة ،يةنكالمستمزمات الف ،مف العامميف المتنكعةالمكارد  كباستخداـ ،يايتيا المحددةنك  ،بدايتيا 
) الفضل و العبٌدي،  "المشركع تماـإ ك ،جازنزمة لعممية إ الك المعمكمات ال ،ك البيانات ،كالمكارد المالية ،األكلية 

13:2115.) 
 مجمكعة مفو أك خدمي، ل ،أك حرفي ،اعينأك ص ،شاط تجارؼ ن" :بأنو (2006)كما عرؼ عبد المقصكد 

مقيدة، ميزانية  وة، كلنمعيأغراض فيذىا، كيحقق نمف ت االنتياءد نتيي المشركع عنكالعمميات التي ي ،شاطاتنال
 ،اآلالت  :ثلم شاطات عمى المكارد الماديةنال ياية محددة، كتعتمدنك  ،بداية وشاط في المشركع لنكيعتبر كل 
 ."مكارد شاطات بدكف نفيذ أؼ نكال يمكف ت ،مى المكارد البشريةككذلؾ ع ؛كالمكاد الخاـ ،كالمعدات

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

 .(2102112)دودٌن،  "لمخطط لياالجكدة ا

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

 مفهىو إدارج املشزوع  2.2.2

 التخطيط، الجدكلة، ،ظيـناألىداؼ، الت) ة تحديدالكظيفة التي تتضمف مسؤكلي"يا نتعرؼ إدارة المشاريع با
) الفضل ك العبيدؼ،  "كالمالية لممشركع ،يةنكالزم ،يةنلتحقيق المعايير الف( كالرقابة والتقديرية، التكجي الميزانية

24:2005). 

ساليب كاأل ،كاألدكات ،ك الميارات ،عبارة عف استعماؿ المعرفة"يا نبا مؤسسة إدارة المشركعات ياكما عرفت
( 47) ػػػػاسب لنكالدمج الم ،التطبيق ؿفيذ إدارة المشركع مف خالنكيتـ ت ،بمتطمبات شطة المشركعنحتى تفي أ

 ،ءطقي في خمس مجمكعات ىي البدنكالتي يتـ تجميعيا بشكل م ،عمميات إدارة المشركعات مف عممية  
 (.PMI, 2013:5) "كاإلقفاؿ ،كالتحكـ ،قبةراكالم ،فيذنكالت ،  كالتخطيط

ك  ،ك األنشطة التي تعمل مع بعضيا البعض مف تخطيط ،مجمكعة الفعاليات"ك يعرؼ إدارة المشركع بأنو 
ك فاعمية  ،بقصد تحقيق أىدافو بكفاءة ،ك مراقبة لغرض االستخداـ األمثل إلمكانيات المشركع ،ك تكجيو ،تنظيـ

ك المتغيرات البيئية المختمفة  ،اإلدارة العكامل ك ضمف معايير الزمف، ك الكمفة، ك الجكدة، عمى أف تأخذ ىذه ،
 . (2602112)دودٌن،  "المحيطة بالمشركع

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

تختمف عف المشاريع خصائص  ومشركع ل كل إفحيث  ،بعض الخصائص التي تميز المشركعات ىناؾ
 (:2402112)دودٌن، ك تتمثل ىذه الخصائص فيما يمي  ،األخرػ 

نتائج  أك ،ىدؼ قحدة فقط لتحقياكنشاط يحدث لمرة ك  ،غرض محدد والمشركع عادة ل ف: إ الغرض .1
 ك محددة. ،ا المشركعذيخاصة ب كنيائية  ،مممكسة

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

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

  يا عف مشركع آخر.كخصائص يتميز ب ،مزايا ومشركع ل ل: فك االنفرادية .4
بسبب  ػ أخر  ـأقسا مفأك  ،البعض ايبعض ففة سكاء مممختراعات ص و: المشاريع تكاج الصراع .5

 اإلمكانيات المحدكدة.ك   ،المكارد
 ،د يكالج ،الكقت القيكد ىذه فكم ،تنفيذه ـأما فكالمحددات تق ،القيكد فمجمكعة ممشركع  ل: لكالقيود .6

 .فةمكالتك

ألف  ؛ك أضاؼ إلييا المخاطر ،( خصائص إدارة المشركع السابق ذكرىا34:2014ذكر خير الديف )
يجعل ك المكاصفات المحددة،  ،ك الكمفة المحددة ،ك أىدافو في الكقت المحدد ،المشركع بسبب طبيعتو

 ك مخاطر محتممة. ،االنحراؼ عف ذلؾ يعرض المشركع إلى آثار سمبية

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

 لمخاطر لما ليا أىمية عمى استمرارية دكرة حياة المشركع.إدارة المشركع ا

 املشزوع حياجدورج  4.2.2

متسمسمة راحل فترة حياتيا، كعادة ما تككف ىذه الم الؿتطكر مختمفة خراحل معظـ المشركعات تمر بم    
حياة تكجد دكرة  ال ىذه بدكرة حياة المشركع، كما المراحلكفي بعض األحياف تتـ في كقت كاحد، كتسمى  ،

دكرة حياة  خالؿ المراحل خر، كعدد ىذهآما تختمف مف مشركع إلى نا  اسب مع جميع المشاريع ك نقياسية تت
أك  ،أك المؤسسة ،اإلدارة كمجاؿ تطبيق المشركع باإلضافة إلى احتياجات ،المشركع تعتمد عمى طبيعة
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ب الفريدة نحسب الجكا كيمكف تحديد تشكيل دكرة حياة المشركع ،المؤسسات التي تشترؾ في المشركع
ياية نكلقطة  ،لقطة بداية المستخدمة في المشركع، كلممشركع (يةنأك التق ،الصناعية )الخاصة بالمؤسسة

 . (PMI, 2013:38)كبير قطتيف ترتبط بالمشركع بشكلنشطة محددة تحدث بيف ىاتيف الناؾ أنكى ،محددة

أك الخطكات التي تمثل  ،يا  مف المراحلدكرة حياة المشركع تصمـ عمى ىيئة مجمكعة متسمسمة منطق
ك ىذه  ،أك الفعميات الكاجب تنفيذىا خالؿ مرحمة معينة مف حياة النظاـ ،الكاحدة منيا نمط الكظائف

 (:14102119) العلً، المراحل ىي 

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

 فكرة المشركع.

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

 ك جدكلة فعالياتو. ،ك أخيرا  تحديد تكمفة المشركع ،ك النظـ المساندة ،

: تعني مرحمة التنفيذ بالبدء بأداء جميع األعماؿ المتعمقة بالمشركع كفق خطة المشركع مرحمة التنفيذ ثالثًا:
كجية نحك إنشاء المشركع، كما تعني أيضا  كافة الجيكد المنفذة منذ حيث تستنفذ معظـ الجيكد الم ،

 نجازه بصكرة نيائية.إك حتى  ،منذ أف يككف المشركع مجرد فكر -البداية

حيث يصبح  ،ك األخيرة لدكرة حياة المشركع ،: تعتبر ىذه المرحمة النيائيةك التسميـ ،نجازمرحمة اإل رابعًا:
ك قدرتو عمى حل المشكالت  ،ك كذلؾ تقييـ أدائو ،ك تشغيمو ، ع )النظاـ(عف المشرك  المسؤكؿالمستخدـ 

 التي أنشأ المشركع مف أجميا.
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ك التي تمثل  ،ك أف النمط المنتظـ لتسمسل المراحل األربعة المبينة في أعاله يسمى "بدكره تطكير النظـ"
ك كذلؾ  ،ك تتشابؾ ،ألربعة تتداخل فيما بينيابمجمكعيا الدكرة الشاممة لحياة تطكير النظـ، ك أف المراحل ا

 :(14202119) العلً،  (2كما مبيف في الشكل )  ،تكمل أحدىا األخرػ في دكرة الحياة الشاممة لممشركع

 
    

  

مرحمة التقديـ ك 
 التعريف

 مرحمة االنجاز مرحمة التنفيذ مرحمة التطكير ك التصميـ

 كالدة الفكرة األكلية
 المشركعتعريف 

 دراسة الجدكػ 
 التييئة المطمكبة

 تحديد المشركع
 تصميـ المشركع

ك  ،تحديد متطمبات المستفيد
 المنظمة

 التنفيذ
 ك االختبار ،الفحص

 قبكؿ النتائج
 ك النصب ،التركيب
 اإلنجاز

 نجاز المشركعإ
 تسميـ المشركع إلى المستخدـ

 االنتقاؿ إلى مرحمة التقديـ
 دكرة جديدة ك بدأ ،ك التعريف ،

 (2009المصدر: )العمي،،  ( : دكرة حياة المشركع2.2الشكل )

( أن دورة حياة المشروع تمر في ثالثة مراحل رئيسية تتضمن كل منيا 37:2014و يذكر خيرالدين )
 و ىي عمى النحو التالي: ،ميام مختمفة

ك اختيار  ،المشركع ك في ىذه المرحمة يتـ تطكير فكرة المشركع، ثـ اختيار مرحمة التأسيس: .1
 ك البدء باالجتماعات األكلية لممباشرة بتنفيذ المشركع. ،مدير المشركع

ك عمل جدكلة ألنشطة  ،ك في ىذه المرحمة يتـ كضع خطة المشركع المتكاممة مرحمة التنفيذ: .2
دافو ك تحقيق أىحك القياـ بالرقابة عمى المشركع لمتأكد مف أنو يسير ن ،ك اعداد المكازنة ،المشركع

 كما خطط لو.
التدقيق عمى أنشطة المشركع لمتأكيد مف أف  إىماؿك في ىذه المرحمة يتـ  مرحمة اإلنياء: .3

المشركع قد تـ إكمالو حسب المكاصفات المطمكبة، ثـ القياـ بتدريب المستخدميف عمى استخداـ 
 .ك تسميـ الكثائق المطمكبة ،مخرجات المشركع ك مف ثـ إعداد التقارير النيائية

 الجيود و النتائج المتراكمة

 الدورة الشاممة لحياة المشروع
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القياـ بالكظائف اإلدارية الخمسة األساسية ب يتبيف لنا أف دكرة حياة المشركع تتمثل من خالل ما سبق
 المرجك تحقيقيا.ىداؼ إلنجاز األ )التخطيط، التنظيـ، التكظيف، التكجيو، الرقابة(

 املشزوع إدارج وظائف 5.2.2

 لطبيعة تبعا   مفكالتي تخت ،سةالمشركع مجمكعة األنشطة الم تعمقة بطبيعة نشاط المؤس ائفي قصد بكظ
الذؼ تزاكلو المؤسسة فقد تختمف الكظائف مف مشركع آلخر، ك تتطمب إدارة المشركع ممارسة  النشاط 

  (:11102114) خٌرالدٌن،الكظائف اإلدارية التالية 

 Project Planningالتخطيط لممشركع  .1
 لمكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ. ك المقصكد ىك تحديد أىداؼ المشركع ثـ تحديد الطرؽ المناسبة

 Project Organizingتنظيـ المشركع  .2
ك صالحيات اتخاذ  ،تالمسؤكلياداخميا  ك تكزيع  ،ك المقصكد ىنا أمريف: أكليما تنظيـ المشركع

ك ىك كيف نقـك  ،ك ثانييما ،عمى فريق العمل في المشركع ءك تقييـ األدا ،ك طرؽ الرقابة ،القرار
ييكل التنظيمي لممنظمة األـ، ك ىل يككف تابعا  ألحد الكظائف، أـ يككف بتثبيت المشركع ضمف ال

 أـ ماذا؟ ،مستقال  بذاتو
 Project Staffingطاقـ المشركع  .3

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

 Project Budgetingمكازنة المشركع  .4
ك كمف ىذه  ،ك التي تتضمف المكارد الالزمة لتنفيذ المشركع ،مقصكد إعداد المكازنة التقديريةك ال
 ك األرباح المتكقعة مف ىذا المشركع. ،ك التدفقات النقدية ،ك العائدات المتكقعة ،المكاد

 Project Directingتكجيو المشركع  .5
ك االتصاؿ ليذا الفريق  ،ك التحفيز ،ك المقصكد ىك تكجيو فريق عمل المشركع عف طريق القيادة

 لتكجيو نحك أفضل أداء كصكال  ألىداؼ المشركع.
 Project Controllingالرقابة عمى المشركع  .6

ك عمل  ،ك المقصكد ىنا تحديد المعايير التي ستستخدـ لتقييـ األداء، ثـ قياس األداء الفعمي
ال  إلى أىداؼ المشركع، ك تتضمف التغذية العكسية بيدؼ تصحيح األخطاء ك تحسيف األداء كصك 

ك التدقيق عميو كصكال  إلى  ،الرقابة استخداـ كافة األدكات الرقابية التي تساىـ في تقييـ المشركع
 مرحمة تسميـ المشركع إلى الجية المستفيدة.
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ض و الوظائف لغر  ،يقوم دور إدارة المشروعات عمى تكامل الموارد المتاحةأنو ( 44:2009و ذكر العمي )
 ىداف المنظمة، و يمكن تقسيم فعاليات اإلدارة إلى خمسة وظائف و ىي:أتحقيق 

يمكف  بكاسطتيا: تشمل ىذا الكظيفة ترتيب أىداؼ المنظمة مع تحديد اإلمكانيات التي التخطيط .1
 ك القكػ المتاحة لدػ المنظمة. ،تحقيق ىذه االىداؼ بما سنسجـ مع المكارد

  .حكؿ اآللية التي يمكف بكاسطتيا تنفيذ األعماؿ: ك ىي اتخاذ القرارات التنظيـ .2
 .ك تحفيز العامميف نحك تحقيق األىداؼ المحددة ،يتطمب عمييا تكجيوالقيادة:  .3
ك الكفاءة بالمنظمة  ،ىي عممية تقييـ أداء العامميف كفق المعايير المقررة لتحقيق الفعالية :السيطرة .4

 لعالج القصكر في تحقيق األىداؼ المحددة. ك كذلؾ اتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة؛ 
ك تحديد في  ،ك ىي تقييـ الكظائف األربعة السابقة ،ك يتطمب كجكد الكظيفة الخامسة التقييـ: .5

 ضكء النتائج الحاجة إلى القياـ بإجراء التغيير.

كالمادية  ،يةىك استخداـ اإلمكانيات البشر كظائف إدارة المشركع  ذأف اليدؼ األساسي مف تنفي يرى الباحث
مع مراعاة ك كقت  ،ك أقل جيد ،لتحقيق األىداؼ المرجكة بأقل التكاليف ؛في المؤسسة أفضل استخداـ المتكفرة

 .كتحقيق أكبر قدر ممكف مف التعاكف في المشركع ،النكاحي اإلنسانية في التعامل مع العنصر البشرؼ 
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 األهذاف األساسيح نهمشزوع 6.2.2

، بينيا كتحقيق التكازف فيما ،أك الزبكف  ،عمى متطمبات العميل بناء   اؼ أكلية يجب تحقيقياإف ألؼ مشركع أىد
عمى كل  أىداؼ المحددة الثالثةكىي ترتكز عمى (، 16:2005ك ىناؾ مف سماىا قيكد )الفضل ك عبيدؼ، 

 (:3) كما ىي مكضحة في الشكل الثالثةمحكر مف المحاكر 

 
 كالتكمفة ,كالكقت ,االداء -مشركعال مقاصد :(3.2الشكل )

 (Meredith, 4:2009) المصدر عف الباحث ترجمة :انمصذس

، ك سيكضح الباحث مفيكـ كل ىدؼ (Mantel, 2001:7) :( مثلScope) طاؽنبال ءاألداكالبعض استبدؿ 
مذاف ، ال(Fewings, 2005:27) ، ك دراسة(Heravi, 2014:276)مف أىداؼ المشركع اعتمادا  عمى دراسة 

 بالجكدة عمى النحك التالي: ءاستبدال األدا

  الكقت(Time) 
 مف إكماؿ المشركع في الكقت كاالنتياءجاز المشركع، نية محددة إلنجميع المشاريع مقيدة بفترة زم

 جاح المشركع مف قبل المالؾ كالمقاكؿنكمعيار رئيسي ل ،المحدد ىك تحدؼ كبير إلدارة المشاريع
 .(Bowen et al., 2002:48) كاالستشارؼ ،
 

 المطموب األداء داءاأل

 التكمفة
 اليدف

 الميزانية المحددة

 الوقت

 الموعد المحدد لمتسميم
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  الكمفة(Cost) 
ك عبيدؼ،  ،)الفضل فيذ المشركعنعمميات ت راريةأساسيا في استم ال  المكارد المالية تعتبر عام

، ك مف (Bowen et al., 2002:48) أرباحزادت كمما قمت تكاليف المشركع كمما  (، أنو16:2005
 ادا عمى السعر المقدـ مف المقاكؿ.اعتم كاختيار العركض ،مف المالكيف يقكـ بتقييـ ىنا كثير

  الجكدة(Quality) 
 مطابقة ك ،تنفيذه ك مراحل ،المشركع أك ،النيائي تجنالم لقبكؿ المعتمدة بالمعايير الجكدة تتمثل

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

جازات المحددة تصل إلى معايير تحقيق مجمكعة مف اإلنمما سبق يتبيف لنا أف اليدؼ األساسي لممشركع ىك 
ك تكاليف المكارد  ،محددة إلنجاز المشركعالزمنية ال مع األخذ بعيف االعتبار الفترة ، كالمتطمبات ،الجكدة

 المادية التي تنفق إلنجاز المشركع.

 المشروع تنفيذ في تؤثر التي العوامل

كىي عمى النحك  ، (101:2005) يدؼك العب ،الفضل يراىار بيئة المشركع بعدد مف العكامل كما ثتتأ
 :التالي

 :فيذه، نتمراحل ر عمى ثفيذ المشركع كتؤ نكمحيط ت ،في بيئة تؤثرىي العكامل التي  العوامل الخارجية
 كتتككف مف:

 كالكضع السياسي. ،ك الصراعات ،ك االنقالبات ،ل الحركبثمالعوامل السياسية  - أ
 كالتضخـ. ،قتصادؼكاالزدىار اال ،ل الرككدثم العوامل االقتصادية - ب
 إقامتيا. المقرركالرغبات اتجاه المشاريع  ،كالعادات ،ل التقاليدثم العوامل االجتماعية - ت
 أك الطقس. المناخل ظركؼ ثم فيةراالعوامل الجغ - ث

  مف داخل  أك ،فيذ المشركعنظمة التي تقكـ بتنمف داخل الم تنبعالتي  المؤثراتالعكامل الداخمية: كىي
 تككف مف:، كت وفسنالمشركع 

 ،كالمسؤكليات ،حياتالمركزية في تفكيض الصالكال ،ل المركزيةثم العوامل التنظيمية - أ
كماش نكاال ،ظيمي، القيادة، إدارة المعرفة، التكسعنكالسمكؾ الت ،ظيميةنقافة التلثكالسمطة، ا

 .ظيمينالت
 .كالكظيفية ،يةنالمي االختصاصات العامميف، ميارة :لمث البشرية العوامل - ب
التي  كالتي ىي بحكزة المؤسسة ،المستخدمة ثةيات الحدينالتق :اؿ ذلؾثكم امل التكنولوجيةالعو  - ت

 جاز المشركع.نسكؼ تقكـ بإ
 جاز المشركع.نالمكارد المالية المستخدمة لتمكيل إ :اؿ ذلؾثكم العوامل المالية - ث
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 :( أىم العوامل المؤثرة عمى نجاح المشروع314:2013كما ذكر العباسي و برىان ) 

 كضكح أىداؼ المشركع. .1
 دعـ اإلدارة العميا. .2
 ك تخطيط المشركع. ،جدكلة .3
 استشارة العمالء. .4
 الطاقـ العامل في المشركع. .5
 كضكح الجكانب الفنية. .6
 ك التغذية الخمفية. ،السيطرة .7
 االتصاالت. .8
 ك المعرفة عمى حل المشاكل. ،القدرة .9

أف المشركع يتأثر بعدة عكامل عمى ( ، حيث 2005ك العبيدؼ ) ،مع ما ذكره الفضل يتفق الباحث
 ةك نجاحو خصكصا  مف البيئة الخارجية المحيطة بو، كما ال نقمل مف أىمية العكامل المؤثر  ،استمراريتو

( ، ك يعتمد نجاح المشركع عمى العديد مف 2013ك برىاف ) ،عمى نجاح المشركع التي ذكرىا العباسي
شركع، ككذلؾ استقرار فريق المشركع، ك مستكػ جيكد الخصائص ذات العالقة بمستكػ خبرة مدير الم

 ك التحكـ. ،ك السيطرة ،ك الرقابة ،التخطيط

 أنىاع املشاريغ 7.2.2

 طبيعة عمى كذلؾ اعتمادا   ،يرػ المتخصصكف في العمكـ اإلدارية تقسيمات مختمفة لممشاريع في الكاقع العممي
 (:41:2115) الفضل و العبٌدي، التالية قسيماتالت ىذه كمف المشركع، أجل مف يؤسس الذؼ اليدؼ أك ،القطاع

مج راكب ،كالبطالة ،امج مكاجية الكسادنذلؾ بر  ( ك مثاؿEconomic Projects) اقخصادٌت مشاسٌغ - أ
 مكاجية التضخـ.

ت مكافحة الكحم ،ت التكافل االجتماعيالذلؾ حم ( ك مثاؿSocial Projects) اجخماػٍت مشاسٌغ - ب
 .الجريمة

ظاـ ن أك تصميـ ،ذلؾ معالجة مشكمة عممية ( ك مثاؿScientific Projects) ػهمٍت مشاسٌغ - ت
 معمكماتي.

 .جديد ممتج تسكيق ذلؾ اؿثكم( Service Projects) خذمٍت مشاسٌغ - ث
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أك  ،ك طائرات ،سفف ناءأك ب ،كمعامل ،عنذلؾ مصا ثاؿكم( Industry Projects) صىاػٍت مشاسٌغ - ج
 تاج.نخطكط ا

 ،الطرؽ  أك ،يةنالسك راتالعما ناءذلؾ ب ثاؿكم( Construction Projects) إوشائٍت مشاسٌغ - ح
 رافق.أك الم ،كالجامعات ،كالمستشفيات ،عبالأك الم ،كالسدكد ،كالجسكر

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

ك  ،لبنية التحتية كالطرؽ ليس ليا عائد اقتصادؼ مباشر، ك ىي مثل مشاريع ا :استراتيجيةمشاريع  .أ 
 ك المدارس. ،المطارات

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

 املشاريغ اإلنشائيح 8.2.2

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

 بالشكل المطمكب إلى المالؾ.

 بناء العماراتكاف نالع كيرد تحت ىذا ،في الكاقع العممي ر المشاريع شيكعا  ثكأمف  اإلنشائيةكما تعتبر المشاريع 
 ك بناء ،الكيربائية كالطاقة ،بالزراعةكالسدكد الخاصة  ،كالجسكر ،الطرؽ  بناء ية الممحقة بيا، كنكاألب يةنالسك
المشاريع األخرػ  األساسية لكافة ك المرتكزات ،القكاعد بناء ك ،كالمدارس ،كالجامعات ،كالمشافي ،عبالالم
) الفضل و العبٌدي، لممشركع  التحتية نيةلبأك عممية، كيطمق عمييا البعض ا ،أـ خدمية ،عيةنات صنكا ءسكا

41:2115). 

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

 (.1502111)نصٌر، الخارجي  ءك المحيطات، ك حديثا  إلى الفضا ،ي أعماؽ البحارك ف ،إلى باطف األرض

فكرة تصكر معمارؼ لمنشأة ما لتفي بغرض ما، ك ب نو يبدأأالمشركع اإلنشائي عمى  مما سبق يعرف الباحث
ذ، ثـ يرصد ليا ك الغرض، ثـ إعداد الخرائط اإلنشائية لمتنفي ،يتـ إعداد الخرائط المعمارية لتتالءـ لالستعماؿ

 ك تنفذ عمى مراحل في مدة زمنية معينة. ،ميزانية

 

 



43 
 

 اإلنشائي: املشزوع أطزاف 9.2.2

لتنفيذ أؼ   (4كما ىي مكضحة في الشكل )تحتاج معظـ المشركعات اليندسية اإلنشائية إلى ثالثة أطراؼ 
 : (801991)أحمد، كىي األطراؼ التالية ،المشركع اإلنشائي

 أك خاص لديو الرغبة في تكظيف أمكالو. ،سكاء كاف قطاع عاـ أو صاحب العمل ،المالك 
  يحتاج المشركع إلى مجمكعات متنكعة مف االستشارييف في المجاالت التالية: االستشاريون 

 دراسات الجدكػ. - أ
 عداد كثائق المناقصة لممشركع.إ  - ب
 عداد التصميمات األكلية ك النيائية لممشركع.إ  - ت
 شراؼ عمى تنفيذ المشركع.اإل - ث

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (9:1990مد، )أح :انمصذس
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 أنىاع املشاريغ اإلنشائيح: 10.2.2

فعمى سبيل  ،لقد قامت اجتيادات كثيرة لتقسيـ مشركعات التشييد إلى عدة أنكاع، كل منيا تجمعيا صفة معينة
 :(1602111)نصٌر، األقساـ التالية المثاؿ ال الحصر يمكف تقسيـ المشركعات مف حيث أنكاعيا إلى

ك المباني متعددة األدكار بأنكاعيا ك التي  ،باني مف دكر كاحدك تشمل الممشروعات مباني سكنية:  .1
 تستخدـ في أغراض السكف.

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

 بأنكاعياك محطات القكػ  ،قية البتركؿك محطات تن ،بأنكاعياك تشمل المصانع مشروعات صناعية:  .3
 ك ما شابييا. ،

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

 مف المشركعات القكمية.

 وع اإلنشائي:مزاحم ذنفيذ املشز 11.2.2

ك المقاكؿ  ،يكف ك االستشار  ،ك يشترؾ فييا المالؾ ،يمر المشركع اإلنشائي بثالث مراحل رئيسية لكي يتـ تنفيذه
 (:1101991)أحمد، ك ىذه المراحل الثالثة ىي ،( يكضح مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي5)ك الشكل رقـ ،العاـ

 المرحمة األولى: دراسة جدوى المشروع

فإنو يختار إحدػ المشركعات التي يعتقد بصكرة  ،أك صاحب العمل في تكظيف أمكالو ،كر المالؾعندما يف
مبدئية أنيا مفيدة، ك تبدأ أكؿ خطكات المشركع بالبدء في دراسة جدكػ المشركع بكاسطة جية استشارية 

 متخصصة في ىذا النكع مف الدراسات.

 ] ك شركطو ،ك صيغ التعاقد ،ك مكاصفات ،تصاميـ [ المرحمة الثانية: إعداد وثائق المشروع

في ىذه المرحمة يقكـ مالؾ المشركع بتكميف جية استشارية قد تككف نفس الجية التي سبق ليا إعداد دراسات 
أك إدارة المشركعات لديو بإعداد كثائق المشركع حتى يمكف طرح  ،جدكػ المشركع، أك جية استشارية جديدة

 المشركع في مناقصة عامة .
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 المرحمة الثالثة: مرحمة تنفيذ المشروع

أك  ،أك إنشائية ،المقصكد بيذه المرحمة ىك تحكيل ما تـ تصميمو في مرحمة التصميـ مف رسكمات معمارية
ك ذلؾ باستخداـ  ،ك االشتراطات التي تـ االتفاؽ عمييا في العقد ،طار المكاصفاتإتفصيمية إلى كاقع، في 
ك أمكاؿ، ك تبدأ ىذه المرحمة بمجرد اختيار المقاكؿ الرئيس ، ك  ،ك معدات ،مالةك ع ،المكاد الالزمة مف مكاد

 .(26:2010)نصير، أك مف ينكب عنو، ك مف ثـ تسميـ أرض المشركع لممقاكؿ ،ك بيف المالؾ ،تكقيع العقد بينو

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي :(5.4الشكل )

 (991::13)أحمد،  :المصدر
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 مهخص املثحث انثاني:

حيث تكصمنا إلى تعريف المشركع بأنو مجمكعة مف  ؛مفيكـ المشركع مبحث إدارة المشاريع  تناكؿ 
ك بشرية لمحصكؿ عمى منافع محددة ،  ،ك نياية تستخدـ فيو مكارد مادية ،العمميات مقيدة بزمف لو تاريخ بداية

تعاريف مف كجية نظر الباحثيف أف إدارة المشركع أنو ك كضحنا مفيكـ  إدارة المشاريع بعد عرض عدة 
ك  ،مجمكعة مف األنشطة المترابطة في تسمسل الستكماؿ متطمبات تنفيذ خطة عمل ضمف معايير الزمف

ك الجكدة لتحقيق أىداؼ محددة ، كما تطرؽ الباحث في الحديث عف الخصائص التي تميز  ،التكمفة
ك اختمفت طبيعتيا تشترؾ في مجمكعة مف الخصائص  ،ريع ميما تنكعتحيث يتبيف لنا أف المشا ؛المشركعات

التي تميزىا عف غيرىا، ثـ تناكلنا بالحديث عف مراحل دكرة حياة المشركع التي تتمثل بالقياـ بالكظائف اإلدارية 
، ك كضح الخمسة األساسية )التخطيط، التنظيـ، التكظيف، التكجيو، الرقابة( إلنجاز االىداؼ المرجك تحقيقيا

كظائف إدارة المشركع ىك استخداـ اإلمكانيات  ذك نرػ أف اليدؼ األساسي مف تنفي ،كظائف إدارة المشركع
 ،ك أقل جيد ،كالمادية المتكفرة في المؤسسة أفضل استخداـ، لتحقيق األىداؼ المرجكة بأقل التكاليف ،البشرية

كتحقيق أكبر قدر ممكف مف التعاكف في  ،صر البشرؼ ك كقت مع مراعاة النكاحي اإلنسانية في التعامل مع العن
ك نرػ أىـ األىداؼ ىك تحقيق مجمكعة مف اإلنجازات  ،المشركع. ثـ تطرقنا إلى األىداؼ األساسية لممشركع

كالمتطمبات ، مع األخذ بعيف االعتبار الفترة الزمنية المحددة إلنجاز  ،المحددة تصل إلى معايير الجكدة
المكارد المادية التي تنفق إلنجاز المشركع. ثـ تحدثنا عف العكامل التي تؤثر في تنفيذ  ك تكاليف ،المشركع
ك نجاحو خصكصا  مف البيئة الخارجية  ،حيث أف المشركع يتأثر بعدة عكامل عمى استمراريتو ؛المشركع

اليدؼ الذؼ يؤسس عمى طبيعة القطاع أك حيث تعمد تقسيمات المشاريع  أنكاع المشاريعثـ ذكرنا  المحيطة بو،
األطراؼ المشاركة في  ك ،كيتعرض في نياية المبحث إلى المشاريع اإلنشائية مفيكميا ،مف أجل المشركع
 ك مراحل تنفيذ المشركع اإلنشائي. ،ك أنكاعيا ،المشركع اإلنشائي
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 :متهيذ

د إلى القرف الثامف عشر قبل كالثكرة الصناعية بل إف جذكرىا تمت ،إف الجكدة ليست كليدة عصر الصناعة
تقاف العمل في بناء معابدىـ، كما ترككا مف شكاىد باقية حتى  ،الميالد، كذلؾ ما عرؼ عف )الفراعنة( مف دقة كا 

عصرنا ىذا، كعمى الرغـ مف أف الجكدة مكغمة في القدـ كما سمف، إال أنو حتى عصرنا ىذا ال يكجد إتقاف 
عد المفاىيـ بحسب القطاع الذؼ تنتمي إليو، ككي نتمكف مف فيـ معنى كمي حكؿ مفيكـ مكحد لمجكدة، إذ تت

الجكدة الشاممة البد أف نتعرؼ إلى ماىية الجكدة، كنحمل مفاىيميا المتعددة لنصل إلى تعريف كاضح لمجكدة 
 (2102118)عاٌش، 

ار قطاع غزة بعد ك في ضكء تجدد نشاط المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة في ظل النطالقة عجمة إعادة إعم
العدكاف اإلسرائيمي المتكرر، نحف في أمس الحاجة إلى زيادة االىتماـ بالجكدة في المشاريع اإلنشائية بكصفيا 

ك ضركرة اقتصادية في الكقت نفسو، ك ذلؾ في إطار نظرة شمكلية تأخذ باالعتبار العكامل  ،مكقفا  حضاريا  
.ك المست ،ك معطيات التطكر العالمي ،المحمية  جدات االقتصادية التي تسكد عالـ اليـك

ك في ىذا المبحث يتطرؽ الباحث بالحديث عف إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية مكضحا  التعاريف المختمفة 
ك مفيكـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية، كما تناكؿ الباحث مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ك مراحل تطكر  ،لمجكدة

المبادغ األساسية عمى الجكدة، ثـ تحدث عف أىداؼ ك أىمية إدارة الجكدة ثـ تطرؽ إلي أىـ أساليب الرقابة 
 إلى نظاـ إدارة الجكدة في المشاريع. كيتعرض في نياية المبحث،  (TQMإلدارة الجكدة الشاممة )

 
 ذؼزيف اجلىدج: 1.3.2

أما الجكدة اصطالحا   (72، ص1908كالجيد نقيض الردؼء )ابف منظكر،  ،الجكدة لغة : أصميا مف الجكد
 (77:1997)قدار، كيقصد بيا طبيعة الشيء كدرجة صالحو   Qualitiesفيي كممة مشتقة مف الكممة اليكنانية 

كلقد أخذ مصطمح الجكدة معاف  عديدة منيا: التعريف الذؼ تبنتو الجمعية األمريكية لضبط الجكدة، ككذلؾ 
كالصفات  ،الجكدة بأنيا "مجمكعة الخصائص مريكي الذؼ عرؼمقاييس القكمي األيشاركيا الرأؼ نفسو معيد ال

كالضمنية" كتشير الحاجات  ،كالكاضحة ،أك الخدمة التي تؤثر عمى إرضاء الزبكف المحددة ،الخاصة بالمنتكج
 .(3102117)السامرائً، الضمنية إلى رضا الزبكف"

 ,Heizer& Renderتياجات المستيمؾ" )أك الخدمة التي تقابل اح ،بأنيا القدرة لممنتج"( Heizerكعرفيا )
كدقتو لمتطمبات العميل، كذلؾ لما لمجكدة  ،مكاءمة المنتج لالستعماؿ"(، كعرؼ جكراف الجكدة بأنيا 1996:74

كالميسكرية التي تييئ المستمزمات الضركرة لمعمل، كبما يحقق األماف  ،مف أىمية في التصميـ كاالنتفاع
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إلى أف لمزبكف دكر في كضع المكاصفات الخاصة بجكدة  يـ بشكل دقيق، إضافة  لمعامميف عند مزاكلتيـ ألعمال
 .(Ross, 1995:5) "كما يطمح أف يككف عميو المنتج ،كدرجة مالئمتو لالستعماؿ الذؼ كضع مف أجمو ،المنتج

المدخل الذؼ  ةكخاص ،امكاضيعيتمتاز جميع مفاىيـ الجكدة باختالؼ كجيات النظر فييا عمى الرغـ مف 
تستخدـ ىذه المداخل في  حيث ،ككذلؾ المستخدـ ،كالمدخل الذؼ يعتمد عمى المنتج ،يعتمد عمى التصنيع

 لبعض ركادىا األكائل: قياس جكدة التنافس، كالجدكؿ التالي يمخص مفاىيـ الجكدة كفقا  
 مفاىيـ الجكدة كفق ا لبعض ركادىا األكائل(: 1.2جدكؿ رقـ )

 هة نحوموج تعرٌف الجودة رواد الجودة

 المستهلن المالئمة لالستخدام Juranخىراى 

 المستهلن المالئمة للغرض Demingدٌوٌح 

 المستهلن و المورد حسب خصوصٌة المستخدم Garvinخبرفٍي 

 المورد المطابمة للمواصفات Crosbyكزوسجً 

 المورد حسب خصوصٌة المستخدم Ishikawaاشٍكبوا 

 المورد لن عند ألل كلفةرضا المسته Figenbaum  فٍغٌجبوم

 المورد حسب خصوصٌة المستخدم Taguchiتبخىكً 

 الثقافة دار األكلى، الطبعة ،" 2000:9001 األيزو ومتطمبات الشاممة الجودة إدارة" قاسـ، عمكاف، :المصدر
 2005 األردف، عماف، كالتكزيع، لمنشر

 ،ك رغبات الزبائف ،صفات التي تمبي احتياجاتمطابقة المنتج لممكا :الجكدة ىي أف مما سبق يستنتج الباحث
 ؟ رضاء العميل عمى المنتج ىل يمبي حاجاتو أـ الإك تكقعاتيـ، ك الذؼ يحكـ عمييا ىك 

 مفهىو اجلىدج يف لطاع انرشييذ 2.3.2

أـ ما كاف يعبر عف  ،ك تطكرت سكاء منيا ما أقرتو جيات رسمية ،ذكرنا سابقا  أف الجكدة تعددت تعاريفيا
ك افتراضيات لباحثيف مستقميف، إال أنيا تشترؾ في معناىا العاـ الذؼ أصبح جكىرا  لصياغة  ،آراءك  ،خبرات

ففي المممكة المتحدة كانت ىيئة التقييس البريطانية قد عرفت  ؛مفيكـ الجكدة فيما يعرؼ اآلف بأنظمة الجكدة
مف شأنيا أف تمبي متطمبات  أك خدمة ،ك الخصائص لمنتج ،الجكدة بشكل عاـ عمى أنيا "مجمكعة المعالـ

ـ بشكل 1978محددة ". بينما كانت مؤسسة البحكث البريطانية قد عرفت الجكدة في مجاؿ التشييد منذ عاـ 
ك تتكازف  ،أكثر تفصيال  عمى أنيا "مجمكع صفات البناية التي تمبي المتطمبات بما في ذلؾ الطريقة التي تترابط



51 
 

أك مع محيطيا  ،لمبناية ذاتيا ءك الجمالية سكا ،ك الكظيفية ،ا الشكميةك تتكامل بيا ىذه الصفات بأنكاعي ،
 (.502115)خالد، المجاكر" 
 ك ،كالمتانة ،بعممية التشييد أىميا اإلتقاف كتكقعات تحيط ،التشييد تتعمق بعدة عكامل في قطاعكالجكدة 
مجمكعة مف  ع التشييد بكصفوكلكي يتـ تحقيق الجكدة في صناعة التشييد يجب النظر إلى مشرك ، الكثكقية

 . (1202116)صالح و آخرون،  كالقناعة ،كتنتيي بشعكره بالرضا ،األنشطة التي تبدأ بحاجة المستخدـ
ك المقاييس  ،أف مفيـك الجكدة في قطاع التشييد ىك أف ينجز المشركع اإلنشائي حسب المكاصفات يرى الباحث

 ميل تكاليف الصيانة لممشركع اإلنشائي.ك تناؿ رضاه، ك تق ،التي تمبي حاجة المستخدـ
 ذؼزيف إدارج اجلىدج انشامهح: 3.3.2

كمتنكعة تساكؼ في عددىا عدد الذيف كتبكا فييا، حيث  ،حظي مصطمح إدارة الجكدة الشاممة بتعاريف كثيرة
 ستراتيجي متكامل يساعد عمى تحقيق حالة مفإبأنيا نظاـ إدارؼ "عرفيا معيد الجكدة الفيدرالي األمريكي: 

كمية ألحداث تطكير  كأصحاب األعماؿ، كيستخدـ طرقا   ،الرضا لدػ العميل، كيتضمف ىذا النظاـ المديريف
 ."مستمر في عمميات المنظمة

عبارة عف شكل تعاكني إلنجاز األعماؿ يعتمد "فإف إدارة الجكدة الشاممة عنده ىي:  ،أما تعريف جابمكنسكي
كالعامميف لتحسيف الجكدة اإلنتاجية بشكل مستمر عف طريق  ،دارةكالمكاىب الخاصة بكل مف اإل ،عمى القدرات
 (.601998)الهاللً،  "فرؽ العمل

اصر أك مدخل فمسفي حديث، عأك مدخل إدارؼ م ،أك ثقافة تنظيمية ،أسمكب إدارؼ متكامل"كما كصفت بأنيا 
ككسيمة إلدارة التغير  ،جيا  كمدخال  استراتي ،كىناؾ مف أسبغ عمييا معظـ ىذه األكصاؼ فيي "فمسمفة إدارية

كالمتطمبات  ،كالبيئة المحيطة ،كالعمل يتالءـ ،تيدؼ إلى نقل المتطمبات المعاصرة إلى أنماط مف التفكير
 .(2102111)داغر،  "كالمستقبمية ،المعاصرة

كتطبيقيا  ،كالمسؤكليات ،كأنشطة اإلدارة التي مف أىميا سياسة الجكدة، ككضكح األىداؼ ،أكىي كظائف
 ،كتحسينيا باستمرار ضمف مكاصفات نظاـ الجكدة ،كتككيدىا ،كراقبتيا ،تخطيط الجكدة :بكسائل عممية مثل

دامتيا ،كتطكير الجكدة ،نظاـ فاعل لتكامل"بأنيا   Slackكيرػ  نحك تحسيف الجكدة  كجيكد مكرسة ،كا 
كف في أفضل المستكيات ألف يك :كالخدمة ،كذلؾ ألجل تمكيف المنتج ؛لممجمكعة المختمفة في منظمة ما

  .(Slack, 1998) ."أك المستيمؾ ،االقتصادية التي تسمح بالكصكؿ إلى الرضا التاـ لممستفيد
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كالعامميف عف طريق  ،ثقافة يتأصل فييا االلتزاـ الشامل بالجكدة، كتعبر عف مكاقف األفراد"كتعرؼ أيضا  بأنيا 
)السامرائً،  "مات باالستخداـ المبدع لألساليب العمميةكالخد ،مشاركتيـ في عمميات التحسيف المستمر لمسمع

34:2007). 
ألف تضع كل مف  ؛ك ممارسات المنظمة العممية التي تسعى ،الفمسفة اإلدارية"إلى أنيا  TQMك تعرؼ 

)حمود،  "ك كفاءة لتحقيق أىداؼ المنشأة ،ألف تككف أكثر فاعمية ؛ك كذلؾ المكاد الخاـ ؛مكاردىا البشرية

2602115.) 
فمسفة المؤسسة لكل فرد فييا، كما تعمل عمى تحقيق رضا دائـ لمعميل مف خالؿ دمج األدكات " :كتعرؼ بأنيا

 ،كالتدريب، كيشمل ذلؾ تحسنا  مستمرا  في العمميات داخل المؤسسة مما يؤدؼ إلى منتجات ،كالتقنيات ،
 .(14601998)الهاللً،  "كخدمات عالية الجكدة

دامة الجكدة لممنتج ،كنشاط في المؤسسة، كلو دكر في خمق ،مل لكل فردنظاـ شا"كتعرؼ بأنيا  أك الخدمة،  ،كا 
ف الجكدة تكضع ليا الخطط الالزمة لتحقيق متطمبات  ،كاحتياجات المستفيديف مف خالؿ تفاعل مجمكعة  ،كا 

تفيديف في تحديد كالتركيز في تنفيذىا عمى كفق تمؾ المتطمبات، كمف خالؿ مشاركة المس ،كالعمميات ،األنشطة
 "كالمحافظة عمى النظاـ ،كالتطكير ،الجكدة، كلإلدارة العميا دكر كبير في التركيز عمى التحسيف

 (.3302117)السامرائً،
 أما مركز التجارة الدكلي فقد عرؼ إدارة الجكدة الشاممة مف خالؿ التركيز عمى أربعة نقاط ىي:

 التركيز عمى السمعة المنتجة. -1
 بحيث يككف المنتج مطابقا  في خصائصو لممكاصفات المطمكبة. ،تصنيعالتركيز عمى ال -2
 أك المستفيد. ،التركيز عمى الزبكف  -3
أك المستيمؾ  ،كالمتطمبات التي يرغب فييا المستفيد ،التأكيد عمى القيمة المضافة كفقا  لسعر السمعة -4

(Margen&Margtorgd, 1997:9.) 
كالفكرة األساسية ليا تتمثل بإشاعة الكعي  ،"ثقافة المنافسة بأنيا ( 335:1999)كالطكيل ،الييتي كعرفيا

كأنيا تعزز مف القدرة التنافسية  ،كتحمل المسؤكلية في مجاؿ الجكدة مف الجميع ،النكعي داخل المنظمة
 .لممنظمة"

جيزة كاأل ،كالسياسات ،كاألساليب ،كىي األفراد ،كتعرؼ أيضا  بأنيا " نظاـ يتـ مف خالؿ تفاعالت المدخالت
لتحقيق مستكػ عاؿ  مف الجكدة، إذ يقكـ العاممكف باالشتراؾ بصكرة فاعمة في العممية التعميمية، كالتركيز عمى 

 .(14:2111)أبونٌعة ومسعد، التحسيف المستمر لجكدة المخرجات إلرضاء المستفيديف" 
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ك المرتكزات التي مف  ،الباحث أف إدارة الجكدة الشاممة ىي عبارة عف مجمكعة مف المبادغ مما سبق يرى 
ك إرضاء المستفيديف  ،خالليا تعمل المؤسسة عمى رفع مستكػ األداء لمحصكؿ عمى منتج يمبي حاجات الزبائف

 ك لتعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة. ،
 اجلىدج ػهى انزلاتح أسانية ذطىر مزاحم 4.3.2

 :(43:2117)مجٌد وزٌادات، سة ىيأنو قد مر بسبعة مراحل رئيإف المتتبع لمراحل تطكر ىذا المفيكـ يرػ 

 مرحمة ما قبل الثورة الصناعية: ضبط العامل المنفذ لمجودة. -1
أك مجمكعة مف العماؿ مسؤكليف عف تصنيع المنتج بالكامل بكحدات تصنيعية  ،تتمخص بأف عامال  

فزا  لمعمل يخمق حا األمركالفخر مكجكدا  لدػ العامميف  ،حساس باإلنجازمصغرة كفي ىذه المرحمة كاف اإل
 .ـلديي

 مرحمة ما بعد الثورة الصناعية: ضبط رئيس العمال لمجودة. -2
كالتخصص في العمل  ،مف بداية القرف العشركف حتى أكاخر العقد الثاني منو نتيجة لتكسع المصانع

كتطمب ذلؾ  ،فقد أدػ إلى أف يتكزع العمل عمى أكثر مف عامل ،كتكسعيا ،كظيكر الصناعات الحديثة،
 يكمف رئيس العماؿ بمسؤكلية الجكدة في اإلنتاج.إلى أف 

 والتفتيش. ،مرحمة اإلدارة العممية: مرحمة ضبط الجودة -3
كسبل تخفيض  ،كالحركة ،ظيرت مطمع القرف العشريف بريادة )فريدريؾ كنسمك تايمكر(إذ اىتـ فييا بالكقت

عمى  باطالعيا( 1914كلى )كالضياع، كقد دفعت الحرب العالمية األ ،اإلنتاج مف خالؿ الحد مف اليدر
كأصبح رئيس العماؿ مسؤكال  عف أعداد كبيرة مف  ،كتنكعت أساليب اإلنتاج ،فتعددت أنظمتيا ،الصناعة

العماؿ، فأدػ ذلؾ إلى ظيكر المفتش، كتطمب ذلؾ تكميف مفتشيف في كرش اإلنتاج متخصصيف إلنجاز 
ست عمميات تفتيش صارمة سميت بالرقابة كمكر  ،كقد كضعت مكاصفات قاسية في التصنيع ،ميمة التفيش

 البكليسية.

 حصائيًا:إمرحمة ضبط الجودة  -4
% مما أدػ إلى ضركرة اتباع أسمكب 100إف زيادة اإلنتاج بشكل كبير زاد مف تعقيد التفتيش الكمي بنسبة 

كمطكرؼ  ،فحص العينات مع االعتماد عمى لكحات الضبط، كيعد العالـ )كالتر شيكرات( مف مؤسسي
حصائية، إف نمطية المنتج كفق قياسات مكحدة مكنت مف استخداـ األساليب كاألدكات رية الجكدة اإلنظ
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 Edwardحصائية في مجاؿ الرقابة، كأبرز مف استخدـ الرقابة االحصائية عمى الجكدة العالـ )اإل
Deming .) 

 مرحمة ضمان الجودة: -5
كالتي حققكا مف خالليا  ،يـ فكرة حمقات الجكدةنتيجة لما حققو اليابانيكف مف إيجابيات مممكسة بتطبيق

كجيكد مشتركة مف اإلدارة  ،كىذا يتطمب رقابة شاممة عمى العمميات كافة ،اإلنتاج الخالي مف العيكب
 )الكقائية، المرحمية، البعدية(. :كقد تـ اعتماد ثالثة أنكاع مف الرقابة ،المعنية كافة بتنفيذ مراحل العمل

دة إحدػ االستراتيجيات األساسية التي تقكـ عمييا إدارة الجكدة الشاممة، فاإلنتاج كقد أصبح ضماف الجك 
مف دكف أخطاء يعني إنتاج عالي الجكدة كىك الجسر الذؼ تعبر المؤسسة مف خاللو إلى تحقيق الرضا 

 لدػ المستفيديف.

 مرحمة إدارة الجودة االستراتيجية: -6
السيما  ،دة بيف الشركات لكسب حصص أكبر مف السكؽ دخمت التجارة العالمية في حالة منافسة شدي

كالزحف الياباني  ،( إدارة الجكدة االستراتيجية لمكاجية التقدـIBMكقد اعتمدت شركة ) ،الشركات اليابانية
 كنفذت المعايير اآلتية:

 كتمبية ما يريده. ،إرضاء المستفيديف -
 و.الجكدة مسؤكلية الجميع مف قمة اليـر التنظيمي حتى قاعدت -
جراءات ا  ك  ،المطمكب تحقيق الجكدة في كل شيء )األنظمة، الثقافة التنظيمية، الييكل التنظيمي، أساليب -

 العمل(.
رضاء المستيمؾ ىي األساس الذؼ تقكـ عميو استراتيجيات  إف إدارة الجكدة الشاممة تركز عمى الجكدة، كا 

 المؤسسات العالمية في الكقت الحاضر.

 اممة:مرحمة إدارة الجودة الش -7
كاكتساح الصناعة اليابانية لألسكاؽ العالمية، دفع بالمؤسسات األمريكية  ،إف زيادة شدة المنافسة العالمية

كتكسيع إدارة الجكدة االستراتيجية بإضافة جكانب أكثر شمكال  كعمقا ، كاستخدمت أساليب  ،إلى تطكير
ى الجكدة، يتضح مف ىذا اإلجراء أف إدارة الجكدة متطكرة لتأكيد الجكدة ليصبح أسمكبا  رقابيا  استراتيجيا  عم
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كشمكال  مف إدارة الجكدة االستراتيجية، كيمكف في نياية األمر القكؿ بأف إدارة الجكدة  ،الشاممة أكثر عمقا  
 الشاممة قد خطت خطكات بعيدة عف اإلدارة التقميدية.

  :أهذاف إدارج اجلىدج 5.3.2

ىك تطكير الجكدة لممنتجات  ،الجكدة الشاممة في الشركات إف اليدؼ األساسي مف تطبيق برنامج إدارة
كالجيد الضائع، لتحسيف الخدمة المقدمة  ،كاإلقالؿ مف الكقت ،كالخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف،

 :(26:2008عايش،)ككسب رضاىـ، كىذا اليدؼ الرئيس لمجكدة يشمل ثالث فكائد رئيسة ميمة كىي ،لمعمالء
الجكدة تتطمب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة مف أكؿ مرة كىذا يعني: إف  خفض التكاليف: -1

 تقميل األشياء التالفة أك إعادة إنجازىا، كبالتالي تقميل التكاليف.
فاإلجراءات التي كضعت مف قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات  تقميل الوقت الالزم إلنجاز الميمات لمعميل: -2

كمراقبتيا، كبالتالي جاءت تمؾ اإلجراءات طكيمة جامدة في كثير  ،ألىداؼلمعميل قد ركزت عمى تحقيق ا
 مف األحياف، مما أثر تأثيرا  سمبيا  عمى العميل.

كالخدمات حسب رغبة العمالء، إف عدـ االىتماـ بالجكدة يؤدؼ  ،كذلؾ بتطكير المنتجات تحقيق الجودة: -3
نجاز المياـ ،إلى زيادة الكقت ألداء المراقبة، كبالتالي زيادة شككػ المستفيديف مف تمؾ  كزيادة أعماؿ ،كا 

 الخدمات.

ا  الشاممة أىداف الجكدة إلدارة، بأف (  163:2005)كالعبادؼ ،الطاني ، ك( 40:1995)السممي يرػ كل مفك 
 يمي: عديدة تسعى لتحقيقيا في أؼ منظمة إدارية عند تطبيقيا. كمف بيف أىـ تمؾ األىداؼ ما

 فسية لممنظمة.التنا القدرةزيادة  .1
 كالتميز عمى المنافسيف. ،كالتفكؽ  ،إرضاء المستفيديف .2
 زيادة إنتاجية كل عنصر في المنظمة. .3
 ت المحيطة بيا في البيئة.راكمركنة المنظمة في تعامميا مع المتغي ،زيادة حركة .4
 كفعاليات المنظمة. ،كمستكيات ،ضماف التحسيف المتكاصل الشامل لكل قطاعات .5
 كمية لممنظمة عمى النمك المتكاصل.لا رةلى زيادة القدكما تيدؼ أيضا إ .6
 كتحسيف اقتصاديات المنظمة. ،ة الربحيةدزيا .7
 كالتكمفة. ،مف حيث الكقت رىااختصكا ،ءات العمل الركتينيةراتقميل إج .8
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ك  ،مما سبق يستنتج الباحث أف اليدؼ األساسي مف تطبيق برنامج إدارة الجكدة الشاممة في الشركات
لخدمة في الكقت ك تقديـ ا ،ىك رفع مستكػ أداء العامميف لمتكصل إلى منتجات خالية مف العيكبالمنظمات 

 ك الجيد.  ،ك تقميل الكقت ،الزبائف مع تخفيض التكاليف المناسب لتناؿ رضا

 : أهميح إدارج اجلىدج 6.3.2

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

كذلؾ أف التحسيف في الجكدة يجعل مف المقبكؿ لدػ المستيمؾ  والقدرة التنافسية: ،تحسين في الربحية -1
، بحيث تصبح السمعة مسكقة نفسيا، مما ينعكس بدكره الشراء بسعر أعمى، كما أنو يزيد مف حجـ المبيعات

كالقدرة عمى المنافسة، ذلؾ أف شعار إدارة الجكدة الشاممة ىك إنجاز العمل بطريقة  ،عمى تكاليف التسكيق
 كزيادة الربحية. ،صحيحة مف أكؿ مرة، كباآلتي في تطبيقو سيؤدؼ إلى تخفيض التكمفة

أك خدمة ذات جكدة عالية كفق طمب المستيمؾ  ،ؿ تقديـ سمعةمف خال تقوية المركز التنافسي لمشركة -2
 بسعر جيد، ككقت يناسب المستيمؾ.

كالتدريب، كالتكيف مع  ،مف خالؿ التجديد، كالتحسيف المستمر، كالتعميـ المحافظة عمى حيوية الشركة -3
 كاالستمرار. ،المتغيرات البيئية بما يضمف البقاء

كالمعنكؼ، كالعمل  ،، مف خالؿ الحفز المادؼاألداء واإلنتاجيةوتحسين  ،تخفيض معدل دوران العمل -4
 كتحسيف الجكدة بشكل جماعي، كركح الفريق . ،كحل مشكالت العمل ،الجماعي

مف خالؿ تقميص الضياع في المخزكف، كتقميص األخطاء بالعمميات التشغيمية، كتقميص  زيادة الكفاءة -5
 كالخارجييف(. ،الداخمييف المشكالت المتعمقة بالزبائف )شكاكػ الزبائف

ىمية إدارة الجكدة الشاممة مف حيث تبنييا حيث تؤدؼ إلى تحقيق أ ( تتضح 44:2005ك مف ىنا يرػ العزاكؼ)
 التالي:
 بما يمكنيا مف تمبية متطمبات الزبائف. كاألسكاؽ ،التركيز عمى حاجات الزبائف .1
 .كالخدمات عدـ اقتصارىا عمى السمعك  ،العالمي لمجكدة في جميع المكاقع الكظيفية األداءتحقيق  .2
 .األداءجكدة  إلنجازالضركرية؛  اإلجراءاتالقياـ بسمسة مف  .3
 كاستبعاد الفعاليات الثانكية في إنتاج السمع كالخدمات. ،الفحص المستمر لجميع العمميات .4
 .األداءكتطكير مقاييس  ،التحقق مف حاجة المشاريع لمتحسيف .5
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 كتحسيف العمميات. ،تطكير مدخل الفريق لحل المشاكل .6
 عمل المنظمة. التنافسية؛ لتطكير لالستراتيجيةكالتفصيمي لممنافسيف مع التطكير الفعاؿ  ،الفيـ الكامل .7
 العمل بصكرة جيدة كمتميزة. إلنجاز؛ ؿاالتصاتطكير إجراءات  .8
 األبدالتحسيف المستمر إلى  استراتيجيةالمراجعة المستمرة لسير العمميات لتطكير  - .9

ليا، منيا  ميمةفي الشركات يحقق مزايا إدارة الجكدة الشاممة تطبيق أىمية  يرػ الباحث أنو مف مما سبق
ك الحصة السكقية كما أنو مف أىمية إدارة الجكدة الشاممة  ،ك زيادة الميزة التنافسية ،تحسيف سمعتيا في السكؽ 

 ف الربح العائد عمى الشركة.ك تحسي ،ك تخفيض التكاليف ،ك يقمل اليدر في المكاد ،يحسف اإلنتاجية
 

 يف املشاريغ اإلنشائيح (TQM) املثادئ األساسيح إلدارج اجلىدج انشامهح 7.3.2

إذ كاف  ،في مشاريع التشييد ا  جديد( Total Quality managementيعد مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة )
بتطبيقو بعد  يات المتحدةكمف ثـ بدأت شركات التشييد في الكال ،تطبيقو عمى المشاريع الصناعيةيقتصر 

)صالح ك إدارة الجكدة الشاممة أف رأت النجاح الكبير الذؼ حققتو الشركات الصناعية مف تطبيق مفيكـ
 .(19:2006آخركف، 

الضركرؼ  الشاممة، كيرػ الباحث أنو مف الشركات تتفق إلى حد كبير عمى مبادغ عامة إلدارة الجكدة
 السابقة، كىذه المبادغ ىي: كاألبحاث ،ا تجمع معظـ ما كرد في الكتابات، ألنيالتاليةالمبادغ  التركيز عمى

 :التركيز عمى الزبون  .1
جاىزة لالستخداـ  كخدمات ،كمنشآت ،إف الكظيفة األساسية لصناعة التشييد ىي أف تقدـ لمزبائف مشاريع

ف أؼ شركة تشييد لكي تستمر في العمل عمييا ،كتحقق متطمباتيـ،  بكمفة منافسة. أف تنجز أعماليا كا 
كالعمل عمى تأميف بيئة  ،كمتطمباتو بدقة ،إدارة الجكدة الشاممة ىي فمسفة إدارة تقكـ عمى تحديد حاجات الزبكف 

كمفة ممكنة، كذلؾ مف خالؿ ضماف الجكدة  كالمتطمبات بأقل ،كظركؼ العمل المناسبة لتحقيق ىذه الحاجات،
كمف  ،مشركع التشييد فكرة إلى أف يصبح جاىز ا لالستخداـ تككف منذ  في كل مرحمة مف مراحل عممية التشييد

 ( (Oberlender &Garold, 2000:314 النيائي ستككف مرضية لمزبكف  المنتج فإف جكدة ىذا ـثَ 
كيعتبر مفيكـ التركيز عمى الزبائف مف أجل تحقيق مفيكـ الجكدة مفيكما  استراتيجيا ، كيركز ىذا المفيـك عمى 

كالقدرة عمى كسب حصة سكقية أعمى، كىذا يتطمب حساسية  ،االحتفاظ بالزبائف الحالييفتحقيق القدرة عمى 
كاألسكاؽ، كيتطمب أيضا  قياس العكامل التي تؤدؼ إلى  ،ثابتة مف قبل اإلدارة تجاه المتطمبات المستمرة لمزبائف
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يستخدميا المنافسكف كيتطمب الكعي بالتطكرات الحديثة في التكنكلكجيا التي  ،تحقيق رضا الزبكف، كما
 (.2003)مصطفى،

 التزام اإلدارة العميا بالجودة: .2
يمانيا  ،كتطبيق منيجيتيا عمى مدػ قناعة اإلدارة العميا في المنظمة ،حيث يتكقف نجاح إدارة الجكدة الشاممة كا 

تنافسي بفكائدىا كضركرتيا، كذلؾ مف أجل تحقيق التحسيف المستمر في جكدة السمع كالخدمات، إليجاد مركز 
كتييئة  ،كمعنكؼ، كبشكل مستمر ،جيد لممنظمة في السكؽ، ىذه القناعة يجب أف تترجـ عمى شكل دعـ مادؼ

كتطبيقيا، تتطمب اتخاذ قرارات  ،المناخ التنظيمي المناسب عمى اعتبار أف منيجية إدارة الجكدة الشاممة الجديدة
 (.96:2010)الدعاس،  حدىا صالحية اتخاذ ىذه القراراتاستراتيجية مف اإلدارة العميا في المنظمة التي تمتمؾ ك 

 الموارد البشرية:إدارة  .3
تعرؼ إدارة المكارد البشرية بأنيا "األنشطة اإلدارية المتعمقة بحصكؿ المنظمة عمى احتياجاتيا مف المكارد 

مى مستكيات البشرية، ك تطكيرىا ك تحفيزىا ك الحفاظ عمييا بما يمكف مف تحقيق األىداؼ التنظيمية بأع
 .(22:2011)عباس، الكفاءة ك الفعالية"

 و مشاركتيم: ،اندماج العاممينً.أ 
إف منيج إدارة الجكدة الشاممة يتطمب مشاركة الجميع، عمى أساس أف المشاركة تعد مف أىـ المرتكزات لنجاح 

)الطائي ك أمريف غالبا  ما يساء تقدير المشاركة التي تعد مف أىـ العناصر التي تساعد فيك  ،ىذا النمكذج
  (:200:2009آخركف، 

 األكؿ: تزيد مف إمكانية تصميـ خطة أفضل

 الثاني: تحسيف كفاءة صنع القرارات مف خالؿ مشاركة العقكؿ المفكرة.

 (:133:2008)جكدة، الدوافع و الحوافزً.ب 
كقت إلى  ك قد تتغير عند نفس الفرد مف ،ك متنكعة، كىي تختمف مف فرد إلى آخر ،حاجات اإلنساف عديدة
أك رفع مركزه االجتماعي بمركر الكقت يؤدؼ بالتالي إلى  ،أك زيادة تحصيمو العممي ،آخر، فتغير دخل الفرد

 ك دكافعو. ،تغير في حاجاتو
أك بآخر في السمكؾ اإلنساني، ك بذلؾ فإف لممدير أف  ،فيي قكػ خارجية تؤثر بشكل ،أما بالنسبة لمحكافز

 .أدائوك بالتالي  ،اد أف يغير مف اتجاه المكظفإذا أر  التحفيزيستخدـ أدكات 
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 االتصاالت بين العاممين:ً.ج 
ك كذلؾ بيف أعضاء الفريق  ،عالة بيف أعضاء الفريق بعضيـ ببعضفإف نجاح فرؽ العمل أساسو االتصاالت ال

ك حمقات الجكدة مف الكسائل المستخدمة في االتصاالت،  ،الفرؽ األخرػ، ك تعتبر فرؽ العمل ءك أعضا،
)جكدة، كلكف أساس ىذه االتصاالت يرتكز عمى االتصاالت األفقية أكثر مف األشكاؿ األخرػ لالتصاالت

141:2008) . 
 التدريب والتطوير:ً.د 

ك التطكير المستمر عمى أنو كسيمة لتنمية إمكانات األفراد كل ضمف كظيفة بما يحقق  ،ينظر إلى التدريب
ألنو سمسمة مف األنشطة المنظمة المصممة لتعزيز معرفة  ،يزةاإلنجاز األمثل، ك التدريب يحتل أىمية متم

 ،ك ترفع مف مياراتيـ التقنية ،ك فيـ تحفيزىـ، ك اإلدارة تشجع أفرادىا ،ك مياراتيـ ،األفراد ما يتصل بكظائفيـ
تطكير ك ال ،كظائفيـ، فالتدريب ءك نتيجة لذلؾ يتفكؽ األفراد في أدا ،ك تزيد مف خبراتيـ التخصصية باستمرار

 .(61:2005)العزاكؼ، يرفع مف مستكػ قابميتيـ عمى أداء تمؾ الكظائف 

 واالستراتيجيات: ،السياسات .4
كاألىداؼ المستقبمية  ،كالرسالة ،ىك كضع خطة شاممة بارزة المعالـ محددة لمخطكط العريضة مكضحة لمرؤيا

كبيف بيئتيا بما يسيـ  ،قات المتكقعة بينيالممؤسسة المراد الكصكؿ إلييا عمى المدػ البعيد، كمحددة ألبعاد العال
كالقكػ المميزة ليا، كذلؾ بيدؼ اتخاذ القرارات  ،كنقاط الضعف ،كالمخاطر المحيطة بيا ،في بياف الفرص

كتقكيميا عمى اعتبار الجكدة المحكر األساسي الذؼ تسير  ،كمراجعتيا،االستراتيجية المؤثرة في المدػ البعيد 
مزمات التي تعتمدىا المؤسسة في تحقيق االستقرار، كديمكمة االستمرار في نشاط في ضكئو كافة المست

لألنشطة مف  كتحسيف مستمر ،كغير مستقرة مما يستدعي تطكير ،األعماؿ في ظل بيئة تتسـ بمعطيات متغيرة
 كحاجات العمالء بما يساىـ في كضع الخطط ،أجل تقديـ خدمة قادرة كبشكل مستمر عمى تمبية متطمبات

 .(59:2005)العزاكؼ، الشاممة بما يدعـ الميزة التنافسية لممؤسسة 

 التحسين المستمر: .5
 :(Oberlender &Garold, 2000:314) يجب القياـ بكظيفتيف ىما الشاممة الجكدة إدارة لتحقيق
كذلؾ مف خالؿ  ،كالحفاظ عمى التحسينات المكجكدة ،كاإلجراءات الحالية ،التحسيف المتزايد لمطرائق . أ

 بط العممية اإلنتاجية.ض
    مف خالؿ اإلبداع كتركيزىا لتحقيق تقدـ تكنكلكجي في العمميات اإلنشائية كاليندسية ،تكجيو الجيكد . ب

 كاالبتكار. ،
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مرحمة مف مراحل عممية  ِإذ كل ،كل عمل ىندسي )مشركع ( يتككف مف عمميات يتـ مف خالليا إنجاز العمل
 تيا عممية.التشييد لممشركع اليندسي ىي بحد ذا

يتـ االنتقاؿ مف مرحمة  كيمكف تقسيـ كل عممية إلى مراحل )أؼ تقسيـ كل مرحمة إلى مراحل جزئية ( بحيث
المستمر عف طريق تحسيف الطرائق  إلى أخرػ مع إحداث تغيير في الكضع الحالي لتحقيق التحسيف

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

 كلتحقيق مستكػ جكدة يرضي الزبكف. ،خالؿ كل المراحل عمل
كما  ،بيف حاجات الزبكف  الفجكة كاالنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرػ يجب السعي لتضييق ،في أثناء تنفيذ كل عممية

 –" تخطيط  مف ]ديمنغ [لممشاكل بكاسطة حمقة كذلؾ بتطبيق عممية تحميل ؛تـ تنفيذه منيا بالكضع الحالي
الخطكات النكعية التي تتـ داخل  ككذلؾ يكضح ]ديمنغ[( حمقة  7.2كيكضح الشكل )  "تفاعل –تحقق  –تنفيذ 

 كل عممية.

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

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

 كالتي تعمل عمى اكتشاؼ األخطاء قبل حدكثيا. ،مجمكعة مف النظـ اإلدارية الكقائية -
مجمكعة مف النظـ المتعمقة بتككيد الجكدة، كالتي تعتمد بشكل أساسي عمى إجراءات التحسيف المستمر  -

 كالنظـ. ،كالعمميات ،لألنشطة
 كاألنشطة. ،كالبرامج ،كالتكامل بيف عمميات اإلدارة ،مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بالتنسيق -
كالخدمية مف بداية التعرؼ  ،كتقييـ العمميات اإلنتاجية ،كاإلجراءات المتعمقة بمتابعة ،مجمكعة مف النظـ -

 ة إلى العميل.أك الخدم ،كنياية بكصكؿ المنتج ،إلى احتياجات العميل، كالتصميـ
 اتخاذ القرار عمى أساس الحقائق:  .7

ف تمؾ البيانات  ، ألجل تحسيف الجكدة كتقيميا، كا      حيث تقكـ إدارة الجكدة الشاممة عمى بيانات كحقائق تمـز
كالحقائق قد تأخذ عدة أنكاع فتتضمف: الزبائف، أداء المنتجات، الخدمات، العمميات، السكؽ، المقارنة مع  ،

 .(2003)مصطفى، ، التكاليف المالية المنافسيف

 و كفاءة مواد الخام: ،الموردين .8
أك المباعة مف قبل المكرد، ك  ،ك المكرد مسؤكالف عف مراقبة جكدة المكاد المشتراه مف قبل المنظمة ،المنظمة

مييا، ك التفتيش ع ،فيما يتعمق بفحص الجكدة ،يعقد عادة اتفاؽ بيف الطرفيف يحدد مسؤكلية كل مف الطرفيف
فقد يككف ىذا مف مسؤكلية المكرد، ك قد تقكـ المنظمة المشترية بفحص المكاد المشتراه إما مكقع االستالـ أك 

 . (151:2008)جكدة، حتى في مصنع المكرد
 االلتزام بالمواصفات، و شروط العقد. .9

كاجب االلتزاـ بيا في تنفيذ المكاصفات تعني المستند المعنكف بػػػ "المكاصفات" حسبما ىك متضمف في العقد، ك ال
المشركع، ك أؼ إضافات، ك تعديل عمى المشركع مكجكد في دفتر المكاصفات، ك تحديد االعماؿ أيضا ، ك شركط 

 (.2002الفيديؾ، )عقد العقد تتضمف أحكاما  خاصة، ك عامة، ك العالقة القانكنية بيف مالؾ العقار، ك المنفذ لممشركع

ك دعـ اإلدارة العميا، المكارد البشرية، التركز عمى الزبكف،  ،مبادغ التالية )التزاـكسيتناكؿ الباحث دراسة ال
ك المعدات، التحسيف المستمر( ألىميتيا، كىذه  ،ك شركط العقد، كفاءة مكاد الخاـ ،االلتزاـ بالمكاصفات

 المبادغ التي اعتمد الباحث عمييا في بناء االستبانة. 
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 يغ اإلنشائيحنظاو إدارج اجلىدج يف املشار 8.3.2

 (:Burke, 2003:241) ال بد مف الحديث عف مككنات نظاـ إدارة الجكدة  في المشاريع مف خالؿ الفقرات التالية
 أواًل: ضبط الجودة

ك مراجعة العمميات اإلدارية  ،ك تنفيذ ،ك تخطيط ،المقصكد بضبط الجكدة ىي العممية النظمية المكجية إلى تحديد
أك بناءه بحسب الشركط  ،قدار معيف مف الثقة بأف المنتج )أك المشركع( قد تـ تصنيعوفي المنظمة بيدؼ ضماف م

تنفيذ الفعاليات [ :( فعالية ضبط الجكدة عمى أنياPMBOKك قد عرفت ىيئة إدارة المشركع المعرفة ) ؛المطمكبة
 .]ايير الجكدة المناسبةك النظمية التي تنفذ في نظاـ الجكدة لضماف الثقة بأف المشركع سكؼ يمي مع ،المخططة

 ثانيًا: السيطرة عمى الجودة
ك ىي العممية التي تصاحب عمميات التأكد مف أف المنتج قد حقق الشركط المطمكبة، ك يمكف تعريف السيطرة 

أك الخدمة ك في نيايتيا  ،تنفيذ العممية اإلنتاجية ءأثنافي عمى الجكدة عمى أنيا طريقة الفحص الذؼ يجرؼ تنفيذه 
 التأكد مف أف المنتج قد حقق الشركط المطمكبة. بغرض

 ثالثًا: خطة السيطرة عمى الجودة
تحقق خطة السيطرة عمى الجكدة الشمكلية ما بيف جدكلة فعاليات المشركع مع السيطرة عمى الجكدة مف خالؿ 

( 8ص ك الشكل )األعماؿ بحسب أسبقيات تنفيذىا )أؼ تدفقيا( ك كذلؾ متطمبات األداء ك متطمبات الفح تسيير
 يكضح مقترح لخطة السيطرة عمى الجكدة في المشركع.

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقترح خطة السيطرة عمى الجكدة( :   8.2لشكل )  ا

 (106:2007)انشٍخهً، انمصذس: 

 Constraintsالمحددات 

 سٌاسة الشركة-
الخبرات -

 التكنولوجٌة
 معاٌٌر المبول-
 عامل الولت    -

 Inputsالمدخالت 

الخرائط، -
 والمخططات

 المواصفات الفنٌة-
 المتطلبات االخرى-

 

خطةً

السٌطرةً

 Outputsالمخرجات 

 حاالت السٌطرة على.1
 المدخالت-
 العملٌات االنتاجٌة-
 المخرجات-

 كٌفٌة السٌطرة.2
 %111لبول بنسبة -
 سحب عٌنات-

 . أسالٌب السٌطرة3

 الفحص، والتفتٌس -

 متطلبات الكلفة-
 الخبرات البشرٌة-
 داتالمكائن، والمع-
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 Controlآلية عمل خطة السيطرة عمى الجكدة تعتمد مفيكـ نظاـ السيطرة  (107:2007 )ذكر الشيخمي 
system أك فحص  ،كالتفتيش الحديثة مثل لكحات السيطرة ،و استخداـ أساليب الفحصالذؼ يتـ مف خالل

كيمكف تطبيق ىذه االلية عمى جميع العمميات االنتاجية  ،كغيرىا ،العينات لغرض المطابقة مع معايير القبكؿ
 . (  9 كفق المخطط المكضح في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مى الجكدة(: مقترح آلية عمل نظاـ السيطرة ع 9.2الشكل ) 

 (2::204:7)انشٍخهً، انمصذس: 

   رابعًا: حمقات الجودة 
تعتبر حمقات الجكدة المفيـك اإلدارؼ الذؼ استخدـ في بداياتو مف قبل شركة تكيكتا اليابانية لصناعة السيارات 

تتككف  ك ؛بيدؼ تحقيق التحسيف المستمر لعممياتيا التصنيعية ،في الفترة التي تمت الحرب العممية الثانية
العمل الكاحد الذيف يعممكف أك مكقع  ،حمقات الجكدة مف مجمكعة مف األفراد العامميف في الخط اإلنتاجي

 عمى تحديد المشكالت ك إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا. طكعية
 خامسًا: تدقيق الجودة:

ة المييكمة لمفعاليات ( فعالية تدقيق الجكدة عمى أنيا المرجعيPMBOKعرفت ىيئة إدارة المشركعات المعرفة )
ك التي  ،ك يتركز اليدؼ مف فعالية تدقيق الجكدة عمى تحديد الدركس التي يمكف تعمميا ؛األخرػ إلدارة الجكدة

 أك في األعماؿ المستقبمية إلدارة المشركعات. ،تستطيع المساعد في تحسيف األداء في المشركع تحت اإلنشاء
 
 

 ادارةًنظام

 السٌطرةًعلى

 الجودةً

 المخرجات

 كال

 نعم

 اعادةًالعمل

العملٌاتً

 االنتاجٌة
مطابقةً

المنتجً

 النهائً

 المدخالت
 نعم

 مطابقةً

الموادً

 االولٌة

 المجهزون

 السٌطرةًعلىًالجودة

 شروطًالعقد

 المواصفات

 المخططات

 الكلفة

 الخبرةًالتكنولوجٌةً

 رٌةًالخبرةًالبش

 الرفض

 كال
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 سادسًا: التدريب عمى الجودة
بأصغر كظيفة، لذا  ك انتياء   ،مف الرئيس ف الجكدة ىي مسؤكلية كافة العامميف في إدارة المشركع ابتداء  ك بما أ

يا المختمفة مما تط، ك أنشيتكجب عمى كافة العامميف في إدارة المشركعات مف التدريب عمى مفاىيـ الجكدة
 ع في آف كاحد.ك المشرك  ،يجعميـ قادريف عمى المساىمة في تحسيف نظاـ إدارة الجكدة

 سابعًا: التوريد اآلني)أو الفوري(
ك مف  ،ك المككنات ك الكحدات إلى المشركع بانتظاـ المكاردكىذا يعني نظاـ إدارة التكريد الذؼ يضمف تدفق 

 ك المكاف المعنييف حاؿ ظيكر الحاجة إلييما. ،دكف تأخير، أؼ كصكؿ مستمزمات المشركع في الزماف
 روع ثامنًا: خطة جودة المش

أك  ،المقصكد بخطة جكدة المشركع ىك الكثيقة التفصيمية التي تكضح اآللية التي تتبعيا إدارة المشركعات
 المنظمة في أف المشركع سكؼ ينجز بحسب متطمبات الزبكف ) المستفيد أك المالؾ( .

 تاسعًا: إدارة الجودة الشاممة
ك التي تركز  ،أعالهذكرىا  السابقفردات إلدارة الجكدة ك الم ،تشمل إدارة الجكدة الشاممة عمى جميع الفعاليات

 ك أدائيـ بما يحقق الرضا لدػ الزبكف ) المالؾ(. ،عمى األفراد العامميف في المشركع
 ( مظمة ضبط الجكدة مكزع عميو مككنات نظاـ إدارة الجكدة  في المشاريع .10.2ك يبيف الشكل )

    
 ( : مظمة ضبط الجكدة 10.2الشكل ) 

 (Burke, 2003:242)الوصذر  عي الجبحث تزخوخ :نمصذسا
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 مهخص املثحث انثانث:

 الحديث عف إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية مكضحا  التعاريف المختمفة لمجكدةتـ ك في ىذا المبحث       
ك  ،بائفك رغبات الز  ،يستنتج الباحث أف الجكدة ىي مطابقة المنتج لممكاصفات التي تمبي احتياجاتك ، 

مفيـك  تـ تناكؿ ك ؟،رضاء العميل عمى المنتج ىل يمبي حاجاتو أـ الإتكقعاتيـ، ك الذؼ يحكـ عمييا ىك 
ينجز حسب المكاصفات حيث تبيف لمباحث أف جكدة المشركع اإلنشائي ىي أف  ،الجكدة في المشاريع اإلنشائية

كما  ؛ل تكاليف الصيانة لممشركع اإلنشائيك تناؿ رضاه، ك تقمي ،ك المقاييس التي تمبي حاجة المستخدـ، 
عبارة  :إدارة الجكدة الشاممة ىيعدة تعاريف عمى أف  وك استنتج من ،تناكؿ الباحث مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة

ك المرتكزات التي مف خالليا تعمل المؤسسة عمى رفع مستكػ األداء لمحصكؿ عمى  ،عف مجمكعة مف المبادغ
، ثـ تطرؽ الباحث بحديثو الميزة التنافسية لممؤسسة تعزيزك  ،ك إرضاء المستفيديف ،ائفمنتج يمبي حاجات الزب

ك  ،إدارة الجكدة ، ثـ تحدث عف أىداؼالتطكر التاريخي لمجكدة  ،مراحل تطكر أساليب الرقابة عمى الجكدةعف 
منتجات خالية مف العيكب رفع مستكػ أداء العامميف لمتكصل إلى تبيف لمباحث أف أىـ أىداؼ إدارة الجكدة ىك 

، ثـ  ك الجيد ،ك تقميل الكقت ،الزبائف مع تخفيض التكاليف الخدمة في الكقت المناسب لتناؿ رضك تقديـ ا، 
يحقق مزايا حيث اتضح لمباحث أف أىمية تطبيق إدارة الجكدة لمشركات   ،أىمية إدارة الجكدة الحديث عفتناكؿ 

ك  ،ف اإلنتاجيةيحست ك ،ك الحصة السكقية ،ك زيادة الميزة التنافسية ،كؽ ىامة ليا، منيا تحسيف سمعتيا في الس
في استعرض ثـ ، تخفيض التكاليف ك تحسيف الربح العائد عمى الشركةيساعد في ك  ،يقمل اليدر في المكاد

تالية دراسة المبادغ الحيث قاـ الباحث ب ، (TQMأىـ المبادغ األساسية إلدارة الجكدة الشاممة ) حثبىذا الم
ك شركط العقد، كفاءة  ،ز عمى الزبكف، االلتزاـ بالمكاصفاتيك دعـ اإلدارة العميا، المكارد البشرية، الترك ،)التزاـ

اعتمد الباحث عمييا في بناء االستبانة، كيتعرض  حيث ؛ك المعدات، التحسيف المستمر( ألىميتيا ،مكاد الخاـ
عف مككنات نظاـ إدارة الجكدة  في  حيث تحدث ؛لمشاريعفي نياية المبحث إلى نظاـ إدارة الجكدة في ا

 المشاريع.
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 انفصم انثانث انذراساخ انساتمح               

     متهيذ                       

 انذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع انرذرية املهني1.3

 ىع اجلىدج يف املشاريغانذراساخ انساتمح انري ذناوند مىض2.3

 انرؼمية ػهى انذراساخ انساتمح3.3

 انفجىج انثحثيح4.3

 راساخ انساتمحمهخص انذ    
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 :متهيذ
ك جكدة المشاريع اإلنشائية مف أبحاث ك دراسات  ،لقد تـ البحث عف المكاضيع ذات العالقة بالتدريب الميني

(، ك دراسات 8) سابقة، ك قسـ الباحث الدراسات التي تناكلت التدريب الميني إلى دراسات فمسطينية ك عددىا
جكدة المشاريع ك قسـ الباحث الدراسات التي تناكلت (، 9(، ك دراسات أجنبية ك عددىا )11عربية ك عددىا )

ك عددىا  ،(، ك دراسات أجنبية8(، ك دراسات عربية ك عددىا )8إلى دراسات فمسطينية ك عددىا ) اإلنشائية
عاد الدراسة، مجتمع الدراسة، ك غير ذلؾ مف ك اختمفت ىذه الدراسات في عدة جكانب منيا: أب(، 8)

 االختالفات التي ميزت ىذه الدراسات عف بعضيا البعض.
 تك االتفاؽ بيف الدارسا ،قاـ الباحث بالتعقيب عمى الدراسات السابقة، ك عرض ممخص ألكجو االختالؼ
حيث  ؛حث الفجكة البحثيةالسابقة، ك كضح الباحث ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة، ك عمل البا

تككف جدكؿ مف ثالثة أعمدة عرض في العمكد األكؿ الدراسات السابقة، ك العمكد الثاني الفجكة البحثية، ك 
 العمكد الثالث الدراسة الحالية.

 :انرذرية املهنيانذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع  1.3
 أواًل: الدراسات الفمسطينية

 :( بعنوان2016، تاوي يجدراسة ) -1
 "االجتماعي من منظور النوع نيفي فمسط والتقني ،الميني بيوالتدر  ،ميواقع التعم ليتحم"

كالتقني مف منظكر النكع االجتماعي في  ،الميني كالتدريب ،التعميـكاقع  تحميل ىذه الدراسة إلى ىدفت
لمنيج الكصفي  ا، ك استخدـ الباحث كقطاع غزة ،الغربيةالميني في الضفة  كالتدريب ،التعميـمؤسسات 
ك شمل  ؛كاالستبانة ،كىي المقابمة ،ةيككم ،ةيىذه الدراسة، مف خالؿ أدكات نكع لطبيعةلمناسبتو  التحميمي

في  ةيالحككم ةيالتقن اتيكالكم ،الميني بيكمراكز التدر  ،ةيالحككم ةيطمبة المدارس المين عيمجتمع الدراسة جم
      طالب(  433الدراسة ) نةيبمغت ع(، 2015لمعاـ )(  8206كقطاع غزة كالبالغ عددىـ ) ،ةيالضفة الغرب

 .كقطاع غزة ،ةيالميني في الضفة الغرب بيلمؤسسات التدر  ةيعشكائ ةيطبق قةيبطر  ارىـيكطالبة تـ اخت، 
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 :وكانت أىم النتائج
  مؤسسات مف منظكر النكع االجتماعي في فمسطيفكالتقني في  ،الميني كالتدريب التعميـأف كاقع 

 . كالكبير ،المتكسط فيالميني مف كجية نظر الطمبة لمجاالت الدراسة كاف ب كالتدريب ،التعميـ
 :وأىم التوصيات

  لعمل  ةيالصكرة النمط رييكلتغ ،لتككف مناسبة لمنكع االجتماعي ةيبيالتدر  كالبرامج ،المناىج ريتطك
كعمداء  ،راتيكمد ،رؼ ياعي لمدفي النكع االجتم ةيكعقد دكرات تكعك  ة،يالمين المرأة في المجاالت

 لمطمبة. ضايأ ةيعمى نقل تمؾ التكع عيـيكتشج ،ةيالمؤسسات المين
 بعنوان: (2015دراسة ) أبومعيمق ،  -2

معايير إدارة  ضوء تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل الفمسطينية في" 
 "الجودة الشاممة

 تسميطك  الشاممة الجكدة إدارة لمعايير الميني التدريبمراكز  طبيقت مدػ عمى ؼالتعر الدراسة إلى ىدفت 
 .محددة معايير كفق العمل لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز أداء عمى الضكء

البالغ  الدراسةبطريقة المسح الشامل لمجتمع  استبانة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ
 ( استبانة .108ك قد تـ استرداد ) ،( استبانة عمى مجتمع الدراسة110حيث تـ تكزيع ) ؛( مفردة110) عدده
 : النتائجأىم  كانت و

  الجكدة الشاممة  التدريب الميني لمعايير إدارة مراكزمكجبة قكية بيف تطبيق  ارتباطيةأف ىنالؾ عالقة
 .التدريب الميني مراكزكأداء  ،بشكل عاـ

  كالقبكؿ  مكجبة قكية بيف المناىج، كالعممية التدريبية، كىيئة التدريب، أف ىنالؾ عالقة إرتباطية
جية  التدريب الميني مف مراكزكأداء  ،كخدمات المتدربيف، كالمسؤكلية اإلجتماعية، كالتقييـ مف جية

 ك نتائج أخرػ. ،أخرػ 
 و أىم التوصيات:

  كاضح بأداء  ارتباطيني لما ليا مف التدريب الم مراكزضركرة تطبيق معايير إدارة الجكدة الشاممة في 
 مراكزعمى عناصر الجكدة التي ليا تأثير كاضح عمى تطكير أداء  زالتركي، التدريب المينيمراكز 

 المسؤكلية اإلجتماعية, كىيئة التدريب, كالعممية التدريبية. التدريب الميني, مثل
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 بعنوان:(  2012دراسة ) سكر ،  -3
 دى مالءمتو الحتياجات سوق العمل الفمسطيني "و م ،" واقع التدريب الميني

ك مدػ  ،مدػ مساىمة التدريب الميني المقدـ مف كزارة العمل في سكؽ العمل عمى ؼإلى التعر  راسةالد ىدفت
مع متطمبات سكؽ العمل بقطاع غزة، ك  خرجات ك مستكػ التأىيل الميني المقدـ مف كزارة العمللممالءمتو 

حيث  ؛ك المتعدد ،مكب الكمي العميق في التحميل باستخداـ نماذج االنحدار البسيطقاـ الباحث باتباع األس
ـ حتى عاـ 1991قطاع غزة لمسنكات )  –اقتصرت الدراسة عمى خريجي مراكز التدريب الميني بكزارة العمل 

 40ك أصبح عدد المشاىدات  ،ك تـ اعتماد بيانات نص سنكية خالؿ ىذه الفترة في التحميل ، ـ(2011
ك  ،مشاىدة ، ك عمل الباحث مقابالت خاصة مع أرباب سكؽ العمل المحمي مف اتحادات لمصناعات المحمية

 ك غيرىا ، باإلضافة عمل مقابالت مع الخريجيف مف المراكز المينية . ،كرش صناعية
  و أىم النتائج:

  ك يساعد عمى  ،االقتصادالتأثير الكاضح ألجكاء االستقرار السياسي ك األمني الذؼ بدكره يدفع عجمة
 .زيادة نسبة الحاصميف عمى فرصة عمل

  أيضا  التأثير الكاضح ألعداد الخريجيف أصحاب الميف عمى سكؽ العمل فكمما زاد عدد الخريجيف
 ك بالتالي قمت نسبة البطالة كنتيجة تمقائية لذلؾ. ،المينييف المتخصصيف زاد عدد العامميف

  و أىم التوصيات:
 ك ذلؾ بفتح تخصصات جديدة مميزة،  ،اـ بتطكير المراكز المينية لتكاكب حاجة السكؽ ضركرة االىتم

 .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

 فة األصعدة.التدريب الميني عمى كا
 :بعنوان ( 2011دراسة ) حمس ،  -4

 التابعة الميني في مراكز التدريب التدريبية العممية مخرجات عمى التدريبي النظام مدخالت أثر" 
 ."العمل لوزارة

 عمى أثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في ؼإلى التعر  راسةالد ىدفت
 ، كالخركج بتكصيات تعمل عمى تحسيف مدخالت ةز العمل في قطاع غ لكزارةتابعة التدريب الميني ال مراكز

 كمعرفة محاكر الدراسة دراسةالنظاـ التدريبي بما يسيـ في رفع جكدة مخرجات العممية التدريبية مف خالؿ 
 استبانة داـرىا عمى مخرجات العممية التدريبية. استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتـ استخمدػ تأثي
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المدرب، المتدرب، المحتكػ التدريبي، البيئة . )ا  ( مكظف55) البالغ عدده الدراسةبطريقة المسح الشامل لمجتمع 
 ة.ز العمل بغ لكزارةالتدريب الميني التابعة مراكز عمى جكدة مخرجات العممية التدريبية في  (التدريبية
  : النتائج وأىم
 المدرب، المتدرب، المحتكػ في ) المتمثمة التدريبي النظاـ خالتمد أف الدراسة إلييا خمصت التي

 .ةيبيالتدر  ةيليا أثر مباشر عمى جكدة مخرجات العمم( التدريبي، البيئة التدريبية
 : و كانت اىم التوصيات

  القصكر في مدخالت  بجكدة مخرجات العممية التدريبية عف طريق معالجة نكاحي االرتقاءبضركرة
 .بيالنظاـ التدري

  تقديـ خدمات تكجييية، ك بالعامميف الخاص زكالحكاف ،العمل الجاد عمى تحسيف نظاـ الركاتبك          
 .كارشادية لممتدربيف قبل كأثناء كبعد التدريب، 

  كتطكير المناىج. ،تشكيل لجنة متخصصة في إعداد أكصت بضركرة كما 
 
 :بعنوان ( 2011دراسة ) عيسى ،  -5

في قطاع غزة لمتطمبات  العمل لوزارةالتدريب الميني التابعة  مراكز مواءمة مخرجات ى"مد 
 سوق العمل المحمي".

 غزةبقطاع  العمل لكزارةالتدريب الميني التابعة  مراكزعمى مدػ مكاءمة مخرجات  ؼإلى التعر  الدراسة ىدفت
 البرامجالخريجيف،  ءةأعداد الخريجيف، كفا) الدراسةمحاكر  دراسةلمتطمبات سكؽ العمل المحمي، مف خالؿ 

 عتمد الباحثا ك  ؛كمتطمبات سكؽ العمل المحمي ، (التدريبية، التخصصات المطركحة، التدريب الميداني
كطالبة مف  ا  طالب( 308) عينة عشكائية طبقية مف استيدفتالتي  االستبانةا  المنيج الكصفي التحميمي، مستخدم

البالغ  ـ(2010)حتى عاـ ـ( 2008عاـ ) مف  غزةالعمل بقطاع  لكزارةالتدريب الميني التابعة  مراكزخريجي 
 كطالبة. ا  طالب( 1397)عددىـ 
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 :و أىم النتائج
 التدريبية، رامج الخريجيف، الب كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كل مف: أعداد الخريجيف، كفاءة

التدريب مراكز  في كمتطمبات سكؽ العمل المحمي ،التخصصات المطركحة، التدريب الميداني
 .الميني

   جميعيا ليا أثر  كانتراسة كما تكصمت إلى أف محاكر التدريب الميني التي اعتمدت عمييا الدك
أف ليا  راسةالد إيجابي عمى متطمبات سكؽ العمل بنسبة جيدة فيما عدا أعداد الخريجيف التي أثبتت

 تأثير سمبي.
  و أىم التوصيات:

 تدريب دكرية برامج تدريب الميني, كتخصيص بنشر الكعي بأىمية دكر ال 
 .العمل سكؽ  احتياجاتت التكنكلكجية في تقنيات اإلنتاج، كبما يتناسب مع رالممدربيف بما يتناسب مع التطك 

  المتقدمة الكزارة ك الدكؿ بيف التدريب الميني في  شراكة اتفاقياتكرفع مستكػ المنياج بتطكيره, كعقد
 الدكؿ في مجاؿ التدريب الميني.مف تجارب ىذه  لالستفادة

 ( بعنوان:2010دراسة ) الزرو،  -6
 "مدى مواءمة خريجي مراكز التدريب الميني الحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية"

ه المراكز الحتياجات سكؽ ذالدراسة إلى استكشاؼ مدػ مكاءمة برامج التدريب الميني المقدمة في ى ىدفت
مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمل في  لمتخرجيطريق دراسة تتبعية ك ذلؾ عف  ،العمل الفمسطيني

 .2006-2004الضفة الغربية خالؿ الفترة مف 
اعتمد الباحث المنيج الكمي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة، ك كانت أداة الدراسة عبارة عف مقابمة ىاتفية لكل 

 % مف المجتمع الكمي.97ك ىـ يشكمكف  خرجاتالمتك  المتخرجيفمف  3208خريج، ك تـ الكصكؿ إلى 
  وأىم النتائج:

  عف العمل في غير التخصصات  عاطمكف مراكز التدريب الميني إما  متخرجاتك  متخرجيأف أغمب
% مف مجمكع 21يف يعممكف في تخصصاتيـ ال تتجاكز نسبتيـ ذك الميف التي تدربكا عمييا، ك أف ال

ك  ،ير إلى ضعف االرتباط بيف مخرجات مراكز التدريب الميني، مما قد يشالمتخرجاتك  المتخرجيف
 ه المراكز ال تحقق حاليا  األىداؼ التي كجدت مف أجميا بصكرة فاعمة.ذسكؽ العمل، ك يعني أف ى
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  و أىم التوصيات:

 ك  ،ك تفعيمو مف أجل تحديد احتياجات سكؽ العمل بشكل دقيق ،تطكير نظاـ معمكمات سكؽ العمل
ك إرشاد ميني لمطمبة قبل التحاقيـ بالبرامج التدريبية، ك بعد تخرجيـ  ،تكفير برامج تكعيةمستمر، ك 

ك إضافة  ،ك تعديل ،ك إلغاء ،منيا، ك مراجعة البرامج التدريبية المقدمة في مراكز التدريب الميني
 بعض التخصصات بما يتالءـ مع سكؽ العمل.

 :بعنوان ( 2009دراسة )الحداد ،   -7
 "لممتدربين عمل فرص خمق في والميني ،التقني دريبالت دور" 

 كمية في لممتدربيف عمل فرص خمق في كالميني ،التقني كالتدريب ،التعميـ دكر عمى ؼالتعر  إلى الدراسة ىدفت
   ك الميني ،التقني التدريب كتطكير ،تحسيف عمى تعمل بتكصيات الخركج ك محاكلة ، ااألكنرك  – ةز غ تدريب

 عددىـ البالغ العينة مجتمع مف مفردة ( 311) العينة عدد كبمغ التحميمي، الكصفي المنيج احثةالب كاعتمدت؛ 
 .متخرجا  ( 1626)

 : و أىم النتائج
 ،كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كل مف: التخصصات، المنياج 

في  فرص عمل لممتدربيفكخمق  ،مات، التدريب الميداني، خدمات ما بعد التدريبز كالمستم ،المدربيف، التقنيات
 ـ( .2006ـ( حتى )2003) كنركا مف العاـاأل –ة ز كمية تدريب غ

 و أىم التوصيات:
 فرص العمل في كمية  كالميني لمكصكؿ إلى مستكػ أعمى مف خمق ،كتطكير التدريب التقني ،بتحسيف

ا  مف حيث السكؽ جيددراسة ،  التخصصات المطركحةدراسة كذلؾ مف خالؿ  ،األكنركا –ة ز تدريب غ
 .حاجتو لألعداد مف التخصصات

  الفرصة  تاحةإك  السكؽ مناسبة لإلناث، لدراساتتبعا   كما أكصت بضركرة تطكير تخصصات مينيةك
 خمق فرص عمل لممتدربيف بنكعييما. لإلناث كما ىي متاحة لمذككر، كل ذلؾ لممساىمة في

 ( بعنوان:2011،اشتيوي )دراسة  -8
 "الفمسطينية ى المنظماتمدراسة تطبيقية ع-خدام أنظمة العمل الحديثةى ثقافة استم"أثر التدريب ع

ك ثقافة استخداـ ألنظمة العمل الحديثة، ك معرفة كاقع  ،الدراسة إلى الكشف عف كاقع تدريب العامميف ىدفت
عمى عينة العالقة بيف ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة تبعا  الختالؼ مجتمع الدراسة، ك تـ تطبيق الدراسة 
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حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ؛مسحية عشكائية مف العامميف في ثالث ىيئات فمسطينية في قطاع غزة
 التحميمي.

  أىم النتائج:
  تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية في ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة تعزػ

 .إلى متغير الحصكؿ عمى دكرات تدريبية
  ف التدريب يساعد عمى تطكير ثقافة استخداـ أنظمة العمل الحديثة، كما أف المنظمات ال تكفر ك أ

 لتأىيل العامميف الستخداـ أنظمة العمل الحديثة. ،الدعـ الكافي لعقد الدكرات التدريبية
  أىم التوصيات:

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

 ات العربية الدراسثانيًا: 
 ( بؼىىان:7:02دساست )أحمذ،  -1

 -)مشركع البطانةو ميارات المزارعين في مجال تقنية حصاد المياه"  ،"أثر التدريب في رفع معارف
 ة(شرؽ الجزير 

ك ميارات المزارعيف في مجاؿ تقنية حصاد  ،حيث ىدفت الدراسة لمعرفة أثر التدريب عمى رفع معارؼ
 كحدة تنسيق كالية الجزيرة كما ىدفت إلى الخركج ببعض التكصيات. –المياه بمشركع البطانة 

( 63ـ )تـ اختيار عينة البحث بأخذ جميع الذيف تـ تدريبيـ في مجاؿ تقنية حصاد المياه ك عددى
ك اختيار عينة عشكائية مف الذيف لـ يتـ تدريبيـ ك يمارسكف التقنية بصكرة  ،( قرية21في ) ا  مزارع

 ( قرية بغرض المقارنة.2في ) ا  ( مزارع20تقميدية ك عددىـ )
ك مجمكعة نقاش الى الذيف  ،لمذيف تـ تدريبيـ ةتـ جمع المعمكمات األكلية عف طريق صحيفة االستبان

 يبيـ.لـ يتـ تدر 
 نتائج الدراسة:

 74.6 مف المبحكثيف قالكا إف التدريب رفع مف مياراتيـ في مجاؿ تقنية حصاد المياه بدرجة ما بيف %
 ك كبيرة. ،كبيرة جدا  

 98.4ك الجيد جدا ، ك يرجع  ،% مف المبحكثيف أكدكا أنيـ مارسكا عمل التركس بصكرة ما بيف الممتاز
 ميارة عمل التركس. ك اكسابيـ ،ذلؾ إلى كفاية التدريب
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 81 مف المبحكثيف قالكا أف التقنية زادت مف معدؿ المياه في الحقل مما أدػ إلى زيادة انتاجية %
 ك درجة كبيرة. ،الفداف مع ثبات العمميات الفالحية األخرػ ما بيف درجة كبيرة جدا  

 يارات.ك الم ،ك رفع المعارؼ ،كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف المحتكػ التدريبي 
 ك زيادة إنتاجية كحدة المساحة. ،ك الميارات ،كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف رفع المعارؼ 

 توصيات الدراسة:
  المياه حصاد تقنية مجاؿ فيأكصت الدراسة بتفعيل التدريب. 
 مف التدريب في مجاؿ تقنية حصاد المياه. فزيادة عدد المستفيدي 
 ك  ،ي مجاؿ تقنية الحصاد في نشر ما تحصمكا عميو مف معارؼأكصت الدراسة أف يقـك المتدربيف ف

 ميارات في مجتمعيـ حتى تعـ الفائدة.
 بعنوان: ( 2015دراسة )العوض،  -2

 "أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعاممين دراسة حالو شركة سكر كنانة"
بشركة سكر كنانة المحدكدة في ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعامميف 

(ـ ، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى مدػ إسياـ التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية 2004-2000الفترة مف )
في مجاؿ  الميـك اقتراح ما يمكف عممو لالرتقاء بيذا الجانب الحيكؼ  ،لمعامميف لتحقيق أىداؼ المنشأة

عشكائية مف مجتمع الدراسة شركة تـ اختيار عينة األفراد، بغرض المساىمة في تنمية  ك تطكيره ،اإلدارة
 سكر كنانة في السكداف.

اعتمدت الدراسة في منيجيا عمى المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يعتمد عمى المسح الميداني عف طريق 
ك  ،البسيطة ك استخدـ الباحث العينة العشكائية ،العينة لمعرفة أثر التدريب عمى الكفاءة االنتاجية لمعامميف

ك تحميل البيانات  ،( لمعالجةSPSSك استخدـ برنامج ) ،في جمع المعمكمات األكلية ةاعتمد عمى االستبان
 ك أكراؽ العمل. ،ك التقارير ،بجانب االعتماد عمى المصادر الثانكية مف المراجع

 نتائج الدراسة:
 ك نجد أف التدريب لو دكر فعاؿ في زيادة  ،ك زيادة الكفاءة االنتاجية لمعامميف ،تكجد عالقة بيف التدريب

 اإلنتاج.
 .برامج التدريب المقدمة ناجحة ك تخدـ الغرض الذؼ كضعت مف أجمو 
  بتنمية المكارد البشرية. يب غير كافية ال يكجد اىتماـ كاؼ  الميزانية المخصصة لمتدر 
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 توصيات الدراسة:
 مميف عمى أف تككف برامج التدريب مرتبطة ك ترقية التدريب المستمر في أثناء الخدمة لمعا ،تعميـ

 ك رفع كفاية العامميف مع االىتماـ بتقييـ تمؾ البرامج. ،الفعمية لزيادة اإلنتاجية تباالحتياجا
 ك  ،زيادة الميزانيات المخصصة لمتدريب حتى يمكف تدريب جميع العامميف في كل التخصصات

 استخداـ أحدث ك سائل التقانة في مجاؿ اإلنتاج.
  فير قاعدة لمبيانات مزكدة بالمعمكمات الدقيقة الضركرية لعممية تخطيط القكػ العاممة لتمكف إدارة تك

 ك فعالية. ،المكارد البشرية مف تحديد االحتياجات التدريبية بكفاءة
 :بعنوان (2015عين سوية، )دراسة  -3
 سة ميدانية" الصغيرة والمتوسطة: درا بعممية التجديد داخل المؤسسات وعالقتو"التدريب  
ك عممية التجديد كمدػ اىتماـ مسيرك المؤسسات  ،التدريب عالقةالدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ  ىدفت

التي تنتمي إلى قطاع  ]بيككار[ىذه الدراسة عمى مؤسسة  بقت، ك ط  العالقةكالمتكسطة بيذه  ،الصغير
حيث استخدمت الباحثة  ؛الجزائر في الصيدالنية األدكيةنتاج إمجاؿ  كالمتكسطة في ،المؤسسات الصغير

مكزعيف في ( 94)كاستخدمت أسمكب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ  ،المنيج الكصفي التحميمي
كأدكات  كاالستبانة ،كالمقابمة ،المالحظة، كقد استخدمت الباحثة اإلنتاجيةة ككحداتيا ،إدارات المؤسس فمختم

 .لمدراسة
 أىم النتائج: 

 تقـك بتدريب العماؿ  الالمؤسسة  مف العامميف يركف أف( % 82.97)ت الدراسة إلى أف نسبة قد تكصم
 .كمما طرأ تجديد عمى العمل

   مقارنة بيف  خالؿالتدريبية يتـ مف  االحتياجاتتحديد  بأفالعامميف يركف  مف(%90.42)كأف نسبة
 .كمتطمبات العمل الجديد ،لمعامميف القدرات الحالية

   العماؿ. ةكفاء ةيؤدؼ إلى زيادال مف العامميف يركف أف التدريب %( 100)كأف نسبة 
 ( بؼىىان:7:02دساست )حسه،  -4

 "2014-2010"أثر التدريب في رفع انتاجية العاممين بالسودان 
ك  ،نتاجيتيـ لما في ذلؾ مف فكائد لممؤسساتإك رفع  ،ىدفت ىذه الدراسة لتكضيح أىمية التدريب لمعامميف

 ،لقكمي ككل، ك تمثمت مشكمة البحث في أف المؤسسات الخاصة ال تيتـ بالتدريب بالصكرة الكافيةاالقتصاد ا
نتاجية لمعامميف في المؤسسات إلبرامج لتدريب الشيء الذؼ أثر سمبا  عمى رفع الكفاءة اك بالتخطيط السميـ ل
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لمعامميف بالتركيز عمى شركة داؿ  نتاجيةالمختمفة، ك ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر التدريب عمى زيادة اإل
ك  ،ك األساليب ،في تدريب العامميف مف خالؿ التعرؼ عمى الجيكد المبذكلة في تدريب العامميف بالشركة

التدريبية المستخدمة في الشركة، تمثمت فركض الدراسة في أف الجيكد المبذكلة في تدريب العامميف الطرؽ 
يجابية عمى إيف، ك نجاح التدريب لمنسكبي الشركة يؤثر بصكرة داء العاممأبالشركة تؤدؼ الى تحسيف 

دارات اإل رؼ يكمػد ،بيالتػدر  رؼ يمػدلمجتمع الدراسة  نتاجية، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمياإل
 .داؿ بمجمكعػة شػركات
 نتائج الدراسة:

   ك  ،ية عمى أف يتـ كفق األسس العمميةك مممكسا  في رفع الكفاءة االنتاج ميما ،أف التدريب يمعب دكرا
العممية في جميع مراحمو، كما أف المدربكف الذيف يقكمكف بتنفيذ البرامج التدريبية مؤىميف بقدر كبير 

 ك الخبرات الالزمة لممتدربيف بكسائل التدريب الحديثة. ،عمى تكصيل الميارات
 ك  ،ك ىذا يعني تطكر أساليب التخطط ،تكجد عالقة بيف الخطط المستقبمية لمشركة ك برامج التدريب

 االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة في التدريب.
 فيجب عمى الشركة أف تعطي اىتماـ أكبر  ؛التدريب الداخمي كحده ال يساعد عمى رفع كفاءة األداء

 ك تبادؿ الخبرات. ،ك الكقكؼ عمى نجاحات اآلخريف ،بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف
 ات الدراسة:توصي
 ك رفع الكفاءة االنتاجية. ،ضركرة االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة كمصدر أساسي لتنمية القدرات 
  دارة العميا ك المستمرة، ك أف تدرؾ اإل ،المنظمةاالىتماـ بالخطط المستقبمية لتنفيذ البرامج التدريبية

  ارة ال تقل أىمية عف بقية اإلدارات في المنشأةك النظر إلييا عمى أنيا إد ،أىمية إدارة المكارد البشرية
 لكي تمارس نشاطيا عمى أكمل كجو. ،ك معنكيا   ،ك دعميا ماديا   ،

 ( بؼىىان:7:02دساست ) انحمصً،  -5

 "أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي لمعاممين دراسة ميدانية عمى العاممين في مديرية مالية حمص"
ك تنمية المسار الكظيفي لمعامميف في مديرية مالية حمص،  ،القة بيف التدريبحيث تناكلت ىذه الدراسة الع

ك  ،إذ تمخصت مشكمة الدراسة في عدد مف التساؤالت حكؿ مدػ إدراؾ العامميف لمفيكـ المسار الكظيفي
مف ، كتـ جمع بيانات الدراسة  ؟ىل تراعي البرامج التدريبية في المديرية متطمبات تنمية المسار الكظيفي

حيث كزع عمى عينة عشكائية بمغت  ؛خالؿ استبياف يحتكؼ عمى مجمكعة مف األسئمة عف متغيرات الدراسة
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ك  ،( استمارة132ك تـ استرداد ) ،ك االقساـ في المديرية ،( مف العامميف في مختمف الدكائر150)
 ( استمارة.123مغت )( استمارة لنقص في المعمكمات ، أؼ أف االستمارات الجاىزة لمتحميل ب9استبعاد)

 نتائج الدراسة:
 رية كاف متكسطا  بيف أفراد عينة الدراسة.يأف مستكػ التدريب في المد

 أف مستكػ اىتماـ أفراد العينة بالتخطيط لمسارىـ الكظيفي كاف متكسط.
مسار ك تنمية ال ،حيث كانت العالقة بيف التدريب ؛ك كجكد تأثير معنكؼ لمتدريب في تنمية المسار الكظيفي

ك مكجبة، باإلضافة إلى كجكد ارتباط معنكؼ  ،ك البعد التنظيمي( متكسطة ،الكظيفي ببعديو )البعد الفردؼ
 ك إدارة المسار. ،بيف تخطيط المسار

 توصيات الدراسة:
ك  ،ك المؤثر ىك التدريب المخطط ،أكصت الدراسة بكجكب االستمرار بالتدريب ككف التدريب الفاعل

 المستمر.
أؼ ضركرة انسجاـ  [ك تخطيط المسار ،راؾ المسئكليف بأىمية تحقيق التكامل بيف إدارة المسارضركرة إد

 .]األىداؼ الفردية مع األىداؼ التنظيمية لممدرية
 
 بعنوان: السعودية( 2013العنز ي، )دراسة  -6
 "تدربينالم فاعمية البرامج التدريبية لمشروع أمن الحدود في منطقة الحدود الشمالية من وجية نظر"

الحدكد بمنطقة  الدراسة إلى التعرؼ عمى أىداؼ البرامج التدريبية في تحقيق أىداؼ مشركع أمف ىدفت
مف البرامج التدريبية، ك  الحدكد الشمالية مف كجية نظر المتدربيف، كالتعرؼ عمى مستكػ استفادة المتدربيف

كتحد مف السمبيات لمبرامج  ،اإليجابيات ك السبل التي تعزز مف ،كالسمبيات ،اإليجابياتالتعرؼ عمى أىـ 
الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية  التدريبية، ككاف مجتمع الدراسة مف جميع المتدربيف بمركز تدريب حرس

أسمكب العينة العشكائية المنتظمة  كتـ اعتماد ، ا  ( متدرب2420) كالبالغ عددىـ كاألفراد ،مف الضباط
استبانة تمثل العينة ( 428) كتـ استرداد استبانة عمى مجتمع الدراسة،( 467) لممتدربيف، ك التي تـ تكزيع
 %(.95) مكثكقةالرئيسة ليذه الدراسة بدرجة 

لمعينة، مستخدما  االجتماعيتطبيق مدخل لممسح  خالؿتـ استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، مف 
 كأداة لمدراسة. االستبانة
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 : أىم النتائج
 الشمالية مف كجية نظر المتدربيف مشركع أمف الحدكد بمنطقة الحدكد دريبية أىداؼأف البرامج الت     

 .ىذه البرامج عمى الصعيد العممي كاستفادة المتدربيف مف، 
 نظاـ القيادة ـالستخداكالميارات التأسيسية الضركرية  ،الجديدة، كالمعرفةاألمنية  باإلجراءات اإللماـ   

 كالسمبيات لمبرامج التدريبية. ،اإليجابياتعرفة أىـ كعممت عمى م ؛كالسيطرة، 
 :وكان من أىم التوصيات

 ،إذ بينت الدراسة الحالية أف  ضركرة تنكع أساليب التدريب بشكل يتناسب مع قدرات المتدربيف
 ىناؾ قصكرا  في ىذا الجانب. 

 كضركرة تكفير مدربيف ليككف متكافقا مع محتكػ التدريب،  كالعمل عمى تكفير المدة الزمنية الكافية
  أثناء التدريب. في مؤىميف حتى يتسنى ليـ التصرؼ في المكاقف الطارئة التي تحدث

 ( بعنوان:2012دراسة ) الدميني،  -7
 "والتدريب الميني في بيئة العمل الصناعية بمحافظة تعز ،مشكالت مخرجات التعميم الفني"
تكضيح دكر الشركات ك  ،تدريب الميني في الجميكرية اليمنيةكال ،تحديد مسيرة التعميـ الفنيإلى  الدراسة ىدفت

، التخصصيةكتأىيل العنصر البشرؼ في المجاالت الفنية  ،الصناعية بمحافظة تعز في المساىمة بإعداد
طبيعة  مع كالذؼ يتناسب ،لبحث الكصفي النكعيالحالة كىك أحد أشكاؿ ا اعتمد الباحث عمى منيج دراسةك 

 أك مؤسسة عف طريق جمع ،أك جماعة ،ي ؛ حيث ييتـ ىذا المنيج بدراسة حالة فردمشكمة البحث الحال
 .المعمكمات كالبيانات عف الكضع الحالي لمحالة

ـ إلى 1996كالعمكـ اإلدارية منذ العاـ  ،معيد السعيد العالي لميندسة متخرجيك تتمثل مجتمع الدراسة  
( 40)كعددىـ  ،الذيف يعممكف في المصانع اإلنتاجية فنيي التشغيلدراسة عمى  كقد اقتصر البحث ،ـ2010

 .كعينة قصدية في نفس الكقت ،كمجتمع لمبحث ا  فرد
  أىم النتائج:

  شراقية ،كجكد مشكالت إداريةتكصمت الدراسة إلى  .أىميا : النظرة السمبية تجاه المستقبل الكظيفي  كا 
 أك محدد  ،المسار الكظيفية غير كاضح. 
 شي ال تتناسب مع الراتب المعي صعكبة الكضػع. 
   إعادة بناء تقييـ األداء السنكؼ ليككف أكثر مكضكعية. 
   تغيير األسمكب اإلدارؼ ليككف أكثػر إنسػانية 
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 : أىم التوصيات
 كاألنظمة الداعمة لمجكانب اإلنسانية  ،تطكير المكائح. 
 كخارجيػا   ،  كانفتاحػا  داخميػا ،كثقافة ،كجعميا أكثر تنظيما   ،تطكير بيئة العمل. 
  كالمعنكؼ  ،أسمكب التحفيز المادؼ زيػادة. 
  كالرياضية  ،كالثقافية ،كتنكيع األنشطة االجتماعية ،زيادة  
 ( بعنوان:2012، الجريوي )دراسة  -8

 و تجويدًا لمتدريب لرفع كفاءة العاممين بمصمحة الجمارك السعودية" ،"نحو بناء استراتيجية تحقيقًا لمتأىيل
ك التدريب في رفع كفاءة العامميف بمصمحة الجمارؾ مف خالؿ  ،إلى معرفة مدػ إسياـ التأىيل الدراسة ىدفت

ك المسح الميداني  ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي ؛بناء استراتيجية شاممة لتحقيق رفع كفاءة العامميف
 ك المقابمة الشخصية. ،في دراستو، باإلضافة إلى أداة االستبانة

   نتائج:وكانت أىم ال
  مف 91أف مصمحة الجمارؾ السعكدية اىتمت بالتدريب اىتماما  متعاظما  متناميا  متدرجا  حتى بمغ %

ك  ،المنتسبيف إلييا، ك أف حديثي التعييف يدفع بيـ إلى العمل قبل أف يعطكف تدريبا  يسيل ميمتيـ
كزؼ ال ييسر تدريب أعداد ك يحصنيـ، ك أف المنافذ الجمركية كثيرة، ك التدريب المر  ،يجكد عمميـ

ك تحسيف  ،كبيرة في كقت كجيز، كما تكصمت الدراسة إلى أف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة العمل
 اإلنجاز.

  و أىم التوصيات:
  ضركرة كضع برنامج تدريبي لحديثي التعييف، ك العمل عمى استخداـ التدريب عف بعد بتكظيف

امميف في المنافذ البعيدة في كقت قصير دكف أف يؤثر ذلؾ عمى التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أداء الع
 سير العمل.

 بعنوان: (2011الحربي، )دراسة  -9
 (السعودية)فاعمية برامج التدريب الفني لمعاممين في ورش الصيانة بحرس الحدود

مف كجية  الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ استفادة العامميف في كرش الصيانة مف برامج التدريب الفنيىدفت 
كالعامميف فييا، كالتعرؼ عمى نقاط القكة الضعف في برامج التدريب، كالمعكقات التي  ،اإلداريةنظر القيادات 

كتحسيف برامج التدريب  ،تحد مف التحاؽ العامميف في كرش الصيانة ببرامج التدريب الفني، كالسبل لتطكير
 .الفني لمعامميف
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في جمع  باالستبانة مستعينا تحميمي، في الكصكؿ إلى نتائج الدراسةلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ال
في كرشة الصيانة، كتـ اختيار  كالعامميف ،اإلداريةمف القيادات  ا  متدرب (540)سة راف مجتمع الدالبيانات، كتكك 

استبانة بنسبة  (211)كحصل عمى  متدرب، (300)عينة عشكائية طبقية نسبية ممثمة لمجتمع الدراسة 
(70.3.)% 
  :نتائجالىم أ

  كالعامميف مكافقكف بشدة عمى استفادة العامميف في كرش الصيانة مف برامج  ،اإلداريةأف القيادات
في كرش  االلتحاؽكيكافقكف عمى كجكد معكقات تحد مف  ،كتتميز بنقاط قكة ،التدريب الفني المقدمة ليـ

  .الصيانة ببرامج التدريب الفني
 و أىم التوصيات:

 عمى تكفير مزيد مف برامج التدريب الفني بما يمبي احتياجات العامميف في كرش الصيانة العمل       
 .لممتدربيف مف قبل الجيات المسئكلة عف التدريب كاإلعاشة ،كالسكف ،المكاصالتكتأميف  ،

   خطط التدريبية لمعامميف في كرش الصيانة، ككضع ال االحتياجاتالعممية في تحديد  األساليبكاتباع
 .العممية لمتابعة كتقكيـ مراحل العممية التدريبية لبرامج التدريب الفني

 ( بعنوان:2010دراسة )رجا،  -10
 ")األردندراسة ميدانية في محافظة جرش في )أثر التدريب في أداء العاممين بالمؤسسات العامة "
محافظة جرش، كعمى  ة فيفي المؤسسات العام كمشكالتو ،الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ التدريب ىدفت

  ، كتطكير المؤسسة.كاإلنتاجيةمستكػ أداء العامميف، 
 كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، في الكصكؿ إلى نتائج الدراسة مستعينا

مديرية ) ، في جمع البيانات، كاشتمل مجتمع الدراسة عمى العامميف في المؤسسات الخدماتية العامة باالستبانة
قاـ الباحث باختيار ك قد  (مكظفا   663)، كالبالغ عددىـ (ية كالتعميـ، مديرية الصحة، المحافظة، البمديةالترب

 .اإلحصائيلمتحميل  استبانة صالحة( 120)كحصل عمى  ،عينة عشكائية ممثمة لمجتمع الدراسة
 أىم النتائجكانت 
  ،يجابي، كأف ا  المؤسسة بشكل فعاؿ ك كتطكر  ،كاإلنتاجيةأف مستكػ التدريب يؤثر عمى أداء العامميف

 ، كتطكر المؤسسة.كاإلنتاجيةالعامميف،  التدريب ليا تأثير كبير كقكؼ عمى أداء مشكالت
 
 



81 
 

  وصت الدراسةأ و
  المشكمة، كالعمل عمى بناء  تحميل خالؿالتدريبية لمعامميف مف  االحتياجاتعمى العمل عمى تحديد

 .كتعمل عمى حميا ،مميالكاقع الع مشكالتبرامج تدريبية تحاكي 
  ظر في نكعمى أسس صحيحة، إعادة ال ،لمعامميف األداءعمى بناء خطط عمى أساس تقييـ  كالعمل

 كتنكع أساليب التدريب. ،التدريب المتبعة، لتتسـ الدكرات التدريبية بكضكح اليدؼ أساليب
 

 ( بعنوان:2010دراسة ) السرحاني ،  -11
 ي المؤسسات اإلصالحية في الرياض "و معوقاتو ف ،" واقع التدريب الميني

ك معرفة المعكقات التي  ،الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التدريب الميني في المؤسسات اإلصالحية تيدف
تكاجو تمؾ المؤسسات، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو، ك مجتمع الدراسة عبارة عف 

، ك استخداـ الباحث  ( نزيال  134ك البالغ عددىـ ) ،ج التدريب المينينزالء إصالحية الحائر الممتحقيف ببرام
 ( استبانة صالحة.127ك حصل عمى ) ،طريقة المسح الشامل
  و كانت أىم النتائج:

 ك  ،إلتقاف المينة، ك كرش التدريب مجيزة بالمعدات ك عددىـ كاؼ   ،المدربكف عمى كفاءة عالية
ك عزز  ،ريب الميني غير الكثير مف المفاىيـ السمبية لمنزالءاألدكات المطمكبة لمتدريب ، ك التد

 فرصيـ في سكؽ العمل .
 و أىم التوصيات:

  بتكفير حكافز تشجيعية متنكعة لدفع النزالء لاللتحاؽ ببرامج التدريب الميني، ك ربط برامج التدريب
 ك مكاكبة التطكر الحاصل في الميف المختمفة. ،الميني بمتطمبات سكؽ العمل

 ( بعنوان: 2008دراسة )الشرعة والطراونة،  -12
 وأثرىا عمى أداء العاممين في الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية". ،"استراتيجية التدريب

ىذه الدراسة إلى معرفة مدػ تطبيق الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية لألنشطة التي ليا  ىدفت
ة لمتدريب، ك أثر ذلؾ عمى مستكػ أداء العامميف فييا، ك لقد تككف مجتمع عالقة بكجكد استراتيجية كاضح

ك عددىا  ،الدراسة مف كافة الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية المسجمة في سكؽ عماف المالي
مع (% مف مجت50مقدارىا ) الشركات   مف ىذه عشكائية   فتـ اختيار عينة  الدراسة عينة   ( شركة، أما81)

 ( شركة ، كلقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.40الدراسة بكاقع )
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 و كانت أىم النتائج: 
كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تطبيق الشركات المساىمة ك العامة الصناعية  •

 العامميف فييا.األردنية لمراحل العممية التدريبية مف منظكر استراتيجي، ك بيف مستكػ أداء 
 جكد عالقة بيف تنكع البرامج التدريبية المقدمة في ىذه الشركات ، ك بيف أداء العامميف فييا.ك كذلؾ ك   •
كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة احصائية بيف مدػ تبني اإلدارة العميا في ىذه الشركات   •

 الستراتيجية التدريب، ك بيف مستكػ أداء العامميف.
ف ىناؾ بعض المعكقات التي تكاجييا ىذه الشركات عند تبني أأظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى ك   •

ك  ،جكد الثقافة التنظيمية، ك عدـ تكفر المدربيف ذكؼ الكفاءة العاليةيجية فعالة لمتدريب، أىميا عدـ ك استرات
 ك األنظمة. ،جمكد القكانيف

 و أىم التوصيات:
دارة ك الدعـ مف اإل ،ك العامة الصناعية بتكفير مزيدا  مف االىتماـ ،ةضركرة قياـ الشركات المساىم •

 العميا لتبني استراتيجية كاضحة لمتدريب.
 مختمفة في التدريب.ال ساليباألمقدمة ألفرادىا، ك اتباع ك ضركرة تنكيع البرامج التدريبية ال  •

 ثالثًا: الدراسات األجنبية
 :( بعنوان,2016Nicole, et alدراسة ) -1

و الميارات التقنية في صناعة البناء  ،و تنمية الميارات الشخصية ،"التدريب في مكان العمل
 األسترالية".

ك الميارات  ،ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية التدريب في مكاف العمل عمى تنمية الميارات العامةىدفت 
شكل منتظـ يساىمكف بشكل كبير في ك ب ،التقنية ك بالتحديد العماؿ الذيف يتمقكف تدريب ذك صمة بالعمل

الحفاظ عمى الميزة التنافسية لشركاتيـ، كذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة الفجكة في الميارات الشخصية 
ك تطكيرىـ  ،حيث يعتبر تدريب العماؿ ؛ك التشييد ،ك الميارات التقنية لدػ العامميف في مجاؿ البناء، 

 .ك التشييد ،عامة في مجاؿ البناءالضركرؼ جدا  ألنو يحسف مف الجكدة 
الشركات التي تعمل في مجاؿ البناء ك التشييد في كالية ككينزالند في  ك لقد تككف مجتمع الدراسة مف كافة 

استراليا، ك تـ اختيار عينة عشكائية مف العامميف في ىذه الشركات ك لقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع 
 البيانات 
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 نتائج الدراسة:  
ك عنصرا  مشجعا لتنمية الميارات ك  ،المشاركة في التدريب في مكاف العمل في مجاؿ البناء كانت عالية

 التطكير.
ك كشفت الدراسة أيضا  أنو في غياب آلية رسمية ك متكازنة لمتدريب، فإف العماؿ عادة يمجئكف إلى مبادرات 

 ف أك لعمل ما.ذاتية غير رسمية لتطكير المعرفة النظرية الالزمة لدكر معي
 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.
ز عمى يالترك ك يجب ،ك ليس فقط نشاطا  لمرة كاحدة ،تدريب ك تطكير العماؿ يجب أف يككف نشاط مستمر

 ك التزاميـ بالعمل. ،لزيادة انتمائيـ باإلضافةك التقنية  ،تحسيف الميارات الشخصية
ات التي ستمزميـ في المستقبل ك الميار  ،يجب أف ييتـ التدريب بالميارات الالزمة لمفترة الحالية مف العمل

 ك المتكقعة منيـ في المستقبل. ،ء الفجكة بيف خبراتيـ المتاحةلمل
 ك غير الرسمية. ،ك التطكير الرسمية ،جكدة عالية باستخداـ أساليب التدريب أف يككف التدريب ذؼ يجب

 ( بعنوان:Honorati & Maddalena, 2015دراسة ) -2
 "كينيا في الشباب عمى الخاص القطاع في التدريب أثر"

حالف بيف القطاع الخاص الدراسة لتقييـ اآلثار المترتبة عمى برامج التدريب في نيركبي مف خالؿ تىدفت 
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 
ك الخطر بسبب ككنيـ متسربيف  ،المعرضيف لالنحراؼك يستيدؼ البرنامج عينة عشكائية الشباب  ،خاصة

 مف مج عمى الفئة العمريةك كذلؾ ركز البرنا ا ،دائم يممككف عمال   ك ال ،ك غير متعمميف ،مف المدارس
( ك 2012، ك يستند التحميل فذ ىذه الكرقة عمى بيانات المسح التي تـ جمعيا قبل بدء البرنامج )15-29

 (.2014استمر البرنامج إلى )
 نتائج الدراسة:

أظيرت النتائج أف البرنامج كاف ناجحا  في كضع الشباب في كظائف جيدة بأجر مقبكؿ، ك أسيمت في 
 ك االناث. ،العمالة الحالية بيف المشاركيف مف الذككر مف% 15 ة ما يعادؿزيادة بنسب
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 :توصمت الدراسة إلى
ك كذلؾ يساعد عمى احتماؿ  ؛الشباب المشاركيف ك تنمية ميارات ،أىمية البرنامج التدريبي في اكتساب

 ك زيادة الفرصة في التكظيف. ،زيادة الدخل
 
 ( بعنوان:Brad Harris & other, 2014دراسة ) -3
 "التدريب بمخرجات يتنبأ المتدربين وتوجو ،المدرب سموبأ ىل"

ك المتدربيف عمى رضى  ،ك اإلضافية لتكجيات المدربيف ،بار التأثيرات المشتركةتالدراسة إلى اخ ىدفت
مف خالؿ االستبياف، ثـ جمع  حيث استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ؛ك اكتساب الميارات ،التدريب

مسجميف بإحدػ الجامعات مف طالب إدارة األعماؿ ال ا  طالب 243بيانات الدراسة مف عينة يبمغ حجميا 
 األمريكية. 

 نتائج الدراسة:
يجابية إك ىناؾ عالقة  ا ،متكقع ا  تدريبي ييات المتدربيف أظيرت رضى  رب ك تكجباف كل مف تكجييات المد

 مقارنة باليدؼ التعميمي األقل أىمية. ، ك اليدؼ التعميمي عاؿ  بشكل كبير عندما يككف تكجيات المتدربيف
 و أوصت الدراسة:

ت المطمكبة مف ك اكتساب الميارا ،ك المتدربيف حتى يتحقق الرضى التدريبي ،أىمية دكر كل مف المدرب
 المحتكػ التدريبي مما يعكس فعالية التدريب.

 بعنوان: )Lusato,2013دراسة ) -4
 زنياسة حالة معيد تناراعاممين في المؤسسات العامة: دأثناء العمل عمى أداء ال في فاعمية التدريب"

 "التعميمي
في معيد  مى أداء المكظفيفأثناء العمل ع في كطريقتو ،التعرؼ عمى مدػ فاعمية التدريب سةراىدفت الد 

األساليب  أثناء العمل، كتحديد في زنيا التعميمي، كالطرؽ التي تتبعيا المؤسسات العامة عمى التدريباتن
مج التدريبية في رالمب لمقترحات لفاعمية أكثر كأمج التدريبية، راي تساعد عمى تطكير فاعمية البالمطبقة الت

 تحقيق أىداؼ التنظيمية المؤسسات.
 التنظيمية داخل جعة الكثائقراكم ،قبةراكالم ،في التحميمي، كالمقابالتسة المنيج الكصراقد استخدمت الدك 

طبقية اختيار عينة عشكائية  ا ، كتـمكظف( 97 )سة راحيث كاف مجتمع الد ؛سةراالمكتب لمكصكؿ إلى نتائج الد
 ( 10 )ا ، كأجرػ مقابالت مع مكظف ( 50 )سة رانسبية ممثمة لمجتمع الد
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 المشاركيف مف المكظفيف مف المستكيات الدنيا. 5ك  ،ترارؤساء اإلدا 5مشاركيف مف 
 سةراالتي تكصمت إلييا الد من أىم النتائج

 حيث الزيادة في تحمل  ؛عمى أداء العامميف راتكمؤث ،أثناء العمل كاف فاعال   في أف التدريب الميني
 .يادة ثقة المكظفكخدمة العمالء، كز  ،لعملـ التنظيمي، كالدقة في ازاالمسئكلية، كااللت

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

 أىم التوصيات: 
 نيات، لتحسيف زاكتحديد مي ،المكارد الكافية أف تقكـ الحككمة بكضع السياسات القابمة التنفيذ، كتكفير

   التدريب الفاعل لممكظفيف.
 ( بعنوان:Al-mamun, 2012دراسة ) -5

  "ؼممنه نهجاهضٌت قٍمت مهاساث :انمهىٍٍه نهطهبت انىاػمت انمهاساث حذسٌس"
  الدراسة إلى تكضيح دكر الميارات الناعمة بالنسبة ألرباب العمل المعاصريف الذيف يسعكف الستقطاب ىدفت

ك ذلؾ بسبب  ،ال يرتقكف لممعايير المطمكبة في سكؽ العمل المتخرجيفلكف معظـ  المتخرجيفك تكظيف  ،
و المؤسسات التعميمية، ك أكضحت ك ما تقدم ،كجكد فجكات بيف الميارات التي يطالب بيا أصحاب العمل

  في المناىج الدراسية  ك التدريب أف تقكـ بدمج الميارات الناعمة بشكل فعاؿ   ،الدراسة أنو يمكف ألنظمة التعميـ
ك التي تركج لجكىر الكفاءة العامة يجب أف  ،ميارات الناعمةعالكة عمى ذلؾ، فإف المناىج المستندة إلى ال؛ 

ك لكف ذلؾ ليس باألمر السيل الذؼ يمكف تحقيقو خالؿ كقت قصير، لكف  ،الناعمةتشمل تطكير الميارات 
 يمكف تكظيف تمؾ الميارات كأفضل حل لتثقيف الطالب الذيف يمتمككف ميارات أساسية لمعمل.

 نتائج الدراسة:
اصل الفعاؿ ك ك التك  ،يجابيالمكقف اإل :تكصمت الدراسة إلى أف الطالب الذيف يمتمككف الميارات الناعمة مثل

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:
حيث يجب  المتخرجيف؛يجب عمى المؤسسات التعميمية أف تطكر تجربة تعميـ عممية مف أجل تمكيف تكظيف 

ال يتجزأ في المناىج الدراسية، أف ىذه الميارات يمكنيا أف تساعد في بناء  ا  عمة جزءأف تككف الميارات النا
 عقمية صحية لمشباب العامميف مف أجل تحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع.

 ( بعنوان:, 2011Achenefدراسة ) -6
 "ثيوبيةاأل  الصحة وزارة عن دراسة  :العام القطاع منظمات في العاممين أداء عمى التدريب أثر"

كط بقت  ،لمتعرؼ عمى أثر التدريب عمى أداء العامميف في منظمات القطاع العاـ الدراسة  وىدفت
الكصفي التحميمي  سة المنيجراطية، كاعتمدت الدراثيكبيا الديمقأحة في جميكرية الص كزارةعمى  الدراسة

ت ككذلؾ تـ تنفيذ مقاباليا، ( استبانة من47( استبانة ثـ جمع )60) كتـ اختيار عينة عشكائية ككزعت
 .لجمع المعمكمات

 : سةراوتوصمت الد 
 كأنو  ،يركف أنو يكجد نظاـ التدريب%( 73) كأف ،يعزز أداء العامميف يركف أف التدريب%( 64) أف

 .كتطبيقات التدريب فعالة ،يركف أف أساليب%( 77) ي خطط لو بشكل جيد، كأف
 :سةراوأوصت الد 
 كالمكظفيف عمى حد سكاء في تحديد  ،ءراؾ المدراشإكأف يتـ  ،التدريب باالىتماـ بعممية تخطيط

 .االحتياجات التدريبية
  سة بأف يتـ تخصيص مكازنة مناسبة لتدريب المكظفيفراأكصت الد ككذلؾ. 
  كبعد التدريب لمتمكف مف  ،جعة مف المكظفيف قبلرابالحصكؿ عمى التغذية ال سةراككذلؾ أكصت الد

 .في المستقبل يبمج التدر راتطكير ب
  ت أعمى راالكتساب ميا مج التدريب التي تحتاجراسة بإتاحة الكقت الكافي لتنفيذ البراكأكصت الد ،كما

 أك خارجيا. ،سكاء في داخل البالد
 بعنوان: (Polesel  ،2010  دراسة  )بولسيل -7

 "استراليا  ممبورن  - الشباب لفئة الميني والتدريب ،التعميم "
 .ممبكرف  الشباب في فئة اةيح مناحيالميني في  كالتدريب ،التعميـ معبويفة الدكر الذؼ الدراسة معر ىدف 
حصاءات ،أبحاث ليقاـ الباحث بتحم ثيح ؛الباحث المنيج المتكامل استخدـ  بيكالتدر  ،التعميـعف  رسمية كا 

 الميني في ممبكرف.



86 
 

 :يمي ما إلى الدراسة توصمت ما أىم ومن
 المتدنية. المعدالت أصحاب أك، الفقراء الشباب مف الميني ريببالتد يمتحقكف  الذيف أغمب 
 األكاديمي لمتعميـ نظرتيـ عكس عمى سمبية الميني التدريب إلى الشباب فئة نظرة. 

 
 :يمي بما الدراسة و أوصت
 تكاممية كاألكاديمي ،الميني التدريب بيف العالقة تككف  بأف ينصح. 
 المدرسة. مف تخرجيـ كبعد ،قبل لمينيا لمتدريب المختمفة الشباب فئات تكجيو 

 
 بعنوان: ( 2010،و آخرون  " Masdonatiماسذوواحً "دراسة  ) -8

 "لوزان سويسرا -العمل إلى واالنتقال ،التيرب الميني والتدريب ،التعميم "
 كأسباب ،الميني التدريب إلى التعميـ مف االنتقاؿ صعكبات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 .الميني التدريب مف التيرب
 البالغ الدراسة لعينة المقابالت الدراسة أداة ككانت ،التحميمي الكصفي المنيج دراستيـ في الباحثكف  استخدـ
 مستشاريفأشرؼ عمى المقابالت  ثيح ؛السنة األكلى في الميني التدريب مف تيربكا ا  طالب 46 عددىا

 الميني. بيفي التدر  مختصيف
 :يمي ما إلى ةالدراس توصمت ما أىم ومن
 :ىما لسببيف تيربيـ يعزػ  أف ممكف الميني التدريب مف تيربكا الذيف فأ الدراسة نتائج بينت
 الميني التدريب عمى التعميـ مف االنتقاؿ نتيجة التأقمـ في صعكبات. 
 العول ثٍئخ فً أو التعلن فً هشبكل. 

 :يمي بما الدراسة و أوصت
 المدرسية الحصص خالؿ مف الميني يبالتدر  طبيعة عف الطمبة بيف الكعي نشر. 
  كتييئتيـ ا  يالميني في حالة التأكد مف استقرار حالة الطمبة نفس بينقل الطمبة إلى التدر 

 .انتقاليةفي مرحمة  باالنخراط
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 ( بعنوان: Nkirina 2009دراسة )نكيرنا ،  -9
 " تنزانيا -الميني  التدريب نظام مع الحر التعميم دمج تحديات"
 .تنزانيا في الميني بيالحر مع برامج التدر  التعميـالتي تكاجو دمج  التحدياتعمى  التركيزذه الدراسة ى تحاول
 focus groupجماعية ) كمقابالت، عادية مقابالت الدراسة أداة ككانت ،التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ

discussions  ) مراكز مف كطالب ،كمدربيف ،مدراء مراكز: التالية لممجمكعات الباحث قسميا كالتي ،الدراسة لعينة 
 .مختمفة

 
 :يمي كما النتائج وكانت
 الضركرية الميارات لتعمـ تكفي كال ،محدكدة الحرة البرامج في التدريب فترة. 
  كبير بشكل الفردية القدرات في متفاكتكف  الحرة البرامج في المتدربكف. 
 :يمي بما الدراسة وأوصت
 األخرػ  كالمؤسسات ،الحككمي الميني التدريب بيف التنسيق زيادة. 
 المختمفة التدريب ببرامج االلتحاؽ ك معايير ،الميني التدريب بيئة بتطكير االىتماـ. 
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 :اجلىدج يف املشاريغ اإلنشائيحانذراساخ انساتمح انري ذناوند مىضىع  2.3
 أواًل: الدراسات الفمسطينية

 :( بعنوان2015دراسة ) سياج ،  -1
 "التحديات التي تواجو تطبيق إدارة الجودة في قطاع اإلنشاءات في فمسطين"

ك العقبات الرئيسية  ،إلى التعرؼ عمى الكضع الحالي لمجكدة ك تسميط الضكء عمى المشاكل الدراسة تيدف
ا في قطاع ك تحديد عكامل النجاح الالزمة لتنفيذى ،التي تكاجو شركات البناء في تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة

 االنشاءات في فمسطيف.
ك مجتمع الدراسة يتككف مف  ،لجمع البيانات االستبانةا  المنيج الكصفي التحميمي، مستخدم عتمد الباحثا ك 

 174نشاءات في المدف الرئيسية في فمسطيف، ك قد تـ اختيار عينة عشكائيا  مككنة مف أفراد مف شركات اإل
 ك أىـ العكامل التي تؤثر عمى الجكدة. ،مى آرائيـ حكؿ المشاكلشخص مف شركات االنشاءات لمحصكؿ ع

 
 

 التالية: وكانت أىم نتائج الدراسة
  فيـ الجكدة ك تطبيق نظـ الجكدة ليست كافية كما أف الكضع الحالي لمجكدة في قطاع

 ك الدراسات. ،نشاءات في فمسطيف بحاجة إلى مزيد مف االىتماـاإل
 ل األسعار ، ك نقص الخبرة في نظاـ إدارة الجكدة ، ك نقص ترسية المناقصة عمى أساس أق

 قمة كعي المالؾ بأىمية الجكدة. كك التدريب ،  ،التعميـ
 أىم توصيات الباحثة:

 .الحاجة إلى رفع الكعي بأىمية نظاـ إدارة الجكدة بعمل كرش عمل ك دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ 
  ك ذلؾ باستخداـ النمكذج  ،ك المكاتب اليندسية ،تفي شركات المقاكال الجكدةضركرة تبني نظاـ

ك  ،ك تحديد نقاط الضعف التي تؤدؼ إلى انخفاض درجة الجكدة ،المطكر كأداة لقياس الجكدة
 تحسينو.

 ( بعنوان:2015دراسة )منصور ،  -2
 غزة" قطاع في التشييد مشاريع في االستدامة لزيادة البشرية الموارد بإدارة " االرتقاء
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استدامة صناعة التشييد مف خالؿ بحث مدػ تطبيق  تطكير إدارة المكارد البشرية لزيادةراسة إلى الد تيدف
كالسالمة، إضافة إلى التعرؼ  ،كالتعميـ ،كالتدريب ،كالتشريعات ،كالقكانيف ،دارة الجكدة الشاممةا  ك  ،نظـ الحكافز

 .كالعامميف ،عالقة بيف أرباب العملكطبيعة ال ،عمى بيئة العمل
ك مجتمع الدراسة يتككف مف  ،لجمع البيانات االستبانةا  المنيج الكصفي التحميمي، مستخدم عتمد الباحثا ك 

ك قد تـ اختيار عينة  كالتشييد، ،مكاتب االستشارية في قطاع البناءالك  ،درجة أكلى شركات المقاكالت تصنيف
 .كالميندسيف ،المشاريعراء مدشخص مف  128عشكائيا  مككنة مف 

 التالية: ت أىم نتائج الدراسةوكان
 كما أف العديد منيـ لدييـ الرغبة عمى ترؾ ،كظيفيا  راضيف  كأظيرت النتائج أف الميندسيف غير 

 ألنظمة الميمة؛ا ك ،كذلؾ الفتقارىـ إلى األمف الكظيفي ،كالتشييد في قطاع غزة ،صناعة البناء
 التقييـ.  كراقبة الم كالحكافز، التدريب،

 إجراءات  كليست ،نتائج أف أرباب العمل يمارسكف إدارة الجكدة الشاممة بطريقة عشكائيةكما أكضحت ال
 منيجية. 

 
 

 أىم توصيات الباحث:
 كادارة  ،كالتكظيف ،كالتدريب ،كذات كفاءة خاصة بالحكافز كتطكير أنظمة مكتكبة فعالة ،يجب بناء

 الجكدة الشاممة لتحقيق االستدامة في البناء.
  كالتنافس  ،القراراتتخاذ ا ك ،لتخطيطك ا ،عزيز دكر المكارد البشرية في المشاركةت ا  أىميةأيض

 لحفاظ عمى المكارد.ك ا ،كتطكير المجتمع ،لعدالةا ك ،كالشفافية،
  سف  كالتحكـ مف خالؿ ،إضافة إلى تعزيز دكر الجيات المعنية في صناعة التشييد في الرقابة

 العمل اليندسي. كاألنظمة التي تحكـ ،كتطبيق القكانيف
 ( بعنوان:2015دراسة )العمراني،  -3

 "المستفيدفي قطاع غزة من وجية نظر  اإلنشائيةالمانح عمى جودة المشاريع  تأثير"
ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير المانح عمى جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة مف كجية نظر  تيدف

 المستفيد .
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عمى المستكيات  المانحذات العالقة بتأثير  المكاضيعدراسة  ىعمىذه الدراسة بشكل أساسي  اعتمدت
ك كجيات نظر الخبراء المختصيف  ،نشاءات، بناء عمى الدراسات السابقةك اإل ،المختمفة لمجكدة
ك كزعت عمى  ،ـ اعتماد استبانة تشمل العكامل المختمفة المتعمقة بالمكضكعثك الجكدة  ،بمكضكع المنح

 ك الخاص. ،األقساـ المختمفة في القطاعيف الحككميالعينة المستيدفة مف 
 :أظيرت النتائج

  ك تأثير عالقة باألطراؼ  ،العميق الذؼ يمعبو المانح عمى المستكػ االقتصادؼ التأثيرأف
ك أظيرت النتائج كذلؾ النزعة لدػ المانح في  ،نشائي عمى الجكدةاألخرػ لممشركع اإل

ات الطابع اإلغاثي العاجل كتقميل نسبة البطالة بدال  اىتمامو بخطط مشاريع األمد القصير ذ
ك المالية لممؤسسات  ،مف االىتماـ بخطط مشاريع طكيمة األمد كإعادة الييكمية اإلدارية

 الفمسطينية.
  : توصي الدراسة
 كاىتماميـ ،بزيادة جيكدىـ المختمفةفي مراحمو  المشاريعتنفيذ  يتعن المباشريف المسؤكليف 

 تعظيـ. ك يتبعو مف اقتصاد في ازدىار بماك  ،اإلنشائية مشاريعاللجعل جكدة 
 ( بعنوان:2014دراسة ) راشد ،  -4

 " إطار عمل لتطبيق إدارة الجودة في المشاريع اإلنشائية في الضفة الغربية"
حيث يعتبر قطاع  ؛الدراسة إلى دراسة تنفيذ إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية في الضفة الغربية تيدف

ك ذلؾ بسبب التطكر في ىذا القطاع في العالـ بصكرة  ؛ك التشييد كقطاع حيكؼ في اقتصاد اليكـ ،نشاءاتإلا
 عامة ك الضفة الغربية بصكرة خاصة.

( استبانة عمى شركات المقاكالت المسجمة في 300حيث تـ تكزيع ) ؛المنيج الكصفي التحميمي عتمد الباحثا ك 
   ذلؾ الستقصاء آرائيـ عف أىـ عكامل نجاح تطبيق نظاـ الجكدة في المنطقة ك ؛اتحاد المقاكليف الفمسطينييف

 ك أىـ المعيقات. ؛
 أىم النتائج :

  دراكيـ لمفيكـ نظاـ إأشارت النتائج إلى أنو بالرغـ مف إدراؾ الشركات ألىمية نظاـ الجكدة إال أف
جراءات ـ يصمكا بعد لمرحمة اإلجراءات التصحيحية بعد حدكث األخطاء، لكنيـ لالجكدة ال يتجاكز اإل

 ك التي تمنع كقكع الخطأ حتى قبل حدكثو. ،الكقائية
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  أشارت نتائج االستبانة أىمية تطبيق نظاـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية يعكد عمى الشركة إلى
ك كصكليا  ،ك رفع مكانتيا في السكؽ  ،استمرار تحسيف األداء بشكل متكاصل، تحسيف صكرة الشركة

نشاءات نشاءات، الكصكؿ ك الحفاظ عمى الميزة التنافسية في سكؽ اإلفي سكؽ اإل ا  قكي ا  ا منافسلككني
 تعتبر مف أىـ فكائد تطبيق ىذا النظاـ.

ك يحقق نظاـ جكدة في المشاريع اإلنشائية في الضفة  ،الباحث إلى تطكير إطار عمل ليسيل وقد توصل
 الغربية.
 ( بعنوان:2014دراسة )المصري،  -5

 "في قطاع غزة االنشائيةالمينية عمى الجودة في الصناعات  األخالقياتثير تأ"
 .كالجكدة في صناعة التشييد في قطاع غزة ،المينية األخالقياتبيف  العالقة  ىذه الدراسة دراسة ىدفت

راسة تـ الد كأسمكب الدراسة الميدانية، لتحقيق أىداؼ ،راسة عمى المنيج الكصفي التحميميكقد اعتمدت ىذه الد
 المينية في األخالقيات أعد لدراسة مدػ تطبيق المبادغ األكؿ، الجزء فجزئييتصميـ استبياف مككنة مف 

 شركات قطاع غزة، أما الجزء الثاني فأعد لدراسة الجكانب المتعمقة بالجكدة.
ستخدـ في قطاع غزة، كقد ا مقاكالتشركة  114ثـ تطبيقو عمى  الستبيافل استطالعكقد تـ عمل عينة 

 .في معالجة البيانات Sheets Excelك SPSS اإلحصائي البرنامج
 وقد خمصت الدراسة بالنتائج التالية: 

 ك  ،ك اتخاذ القرارات في الكقت المناسب ،مع الزبائف العالقةبالجكدة تحسيف  أىـ العكامل المتعمقة
أف القيادة أحد أىـ  ك  ،مياراتيـك  ،كامل إمكانياتيـ إلطالؽ كمساندتيـ ،تشجيع تطكير العامميف
 ؼأف يككف القائد ذ في المشركع, كأخيرا   ك رصد التقدـ المحرز ،دارة الجكدةإالعناصر المؤثرة عمى 

 ككفاءة عالية. ،خبرة
 و من أىم توصيات الدراسة:

  لزاـ المكظفيف العامييف بيا بما يؤدؼ إلى إيجا ،الكظيفية أخالقيات مجاالتإعداد برامج تدريبية في د كا 
 كتزيد جكدة المنتجات. ،كمظاىر الفساد كما ،كالحد مف أسباب ،بالكظيفة لالرتقاء الالزمة الخبرات

 خبرة ؼك طاقـ ذ ،ك التركيز أكثر في اختيار قيادة، كالنزاىة في المشاريع ،تعزيز مبدأ المكضكعي     
لجيدة لمحصكؿ عمى ا كاألخالقيات ،احتياجات المشركع بجانب السمعةمع  ـتتالء ككفاءة عالية، 

 .الجكدة المطمكبة
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 :بعنوان (2014دراسة )الجعبري وآخرون،  -6
 دراسة حالة شركة االتصاالت الفمسطينية" -قطاع االتصاالت في فمسطين ة"نحو تحسين جود

دراؾ ،ىذه الدراسة إلى معرفة مدػ فيـ ىدفت كدعـ القيادات اإلدارية في شركة االتصاالت الفمسطينية  ،كا 
 .لجكدة الشاممةإلدارة ا

كلتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة قاـ فريق البحث ببناء استبانة تيدؼ إلى الدراسة الميدانية لمتغيرات مشكمة  
كاستخدمت الدراسة ، ا( مكظف3400بحيث يتككف مجتمع الدراسة مف )؛ الدراسة مف أجل اختبار الفرضيات

، كتألفت العينة مف ا  ( مكظف3400الدراسة مف ) جراء الدراسة، كتككف مجتمعإالمنيج الكصفي التحميمي في 
 ( مكظفا، اختيرت بطريقة عشكائية.320)
 وقد خمصت الدراسة بالنتائج التالية: 
دراؾ جيد ،فيـ  ىناؾ - كدعـ مف قبل القيادات اإلدارية في شركة االتصاالت الفمسطينية إلدارة الجكدة  ،كا 

 الشاممة.
 في شركة االتصاالت الفمسطينية . تتكافر متطمبات إدارة الجكدة الشاممة -
   كتقميل حجـ الشكاكػ  ،شركة االتصاالت الفمسطينية في تحسيف األداء  ساىمت إدارة الجكدة الشاممة في -

 كتمكيف الشركة مف اكتشاؼ األخطاء . ،كزيادة مستكػ رضا المراجعيف، 
عدـ   لجكدة الشاممةمعكقات تحسيف ا أبرزف أشركة االتصاالت الفمسطينية   ف فيك يجد العامم -

 معايير دقيقة لقياس األداء. كجكد
شركة االتصاالت   اتجاىات القيادات اإلدارية نحك تحسيف الجكدة الشاممة في كاف ىناؾ فركؽ في -

 الفمسطينية كفقا لممتغيرات الشخصية الخاصة بالعامميف.
 

 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
كالتركيز عمى العمل الجماعي  ،كمشاركة العامميف ،ركة بتطكير مناخ العملضركرة زيادة اىتماـ الش -

 لتحسيف العمل.
 كقياس مدػ رضا الزبائف عف الخدمات المقدمة. ،ضركرة االستمرار في تحسيف الخدمة -
 ضركرة تطكير كادر العمل بزيادة الدكرات التدريبية لتطكير ميارات العامميف. -
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 وان:( بعن2013دراسة )الكحموت،  -7
الجودة الشاممة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة، دراسة تحميمية من  إدارة"مدى تطبيق مبادئ 
 وجية نظر العاممين"

الدراسة التعرؼ إلى مدػ تطبيق مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في كزارة النقل كالمكاصالت مف كجية نظر  ىدفت
تطبيق مبادغ إدارة الجكدة الشاممة في الكزارة باختالؼ العمر العامميف، ككذلؾ التعرؼ إلى درجة اختالؼ 

 كمكقع العمل. ،كالمسمى الكظيف، كمدة الخدمة،
كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي بيدؼ تحميل الظاىرة، كاشتمل مجتمع الدراسة العامميف بكزارة النقل 

كالسائقيف(، كالمقدر  ،كالمراسميف ،نييفكالمكاصالت بكافة اداراتيا كدكائرىا عدا مكظفي الفئة الخامسة )الف
مكظفا ، كلصغر المجتمع االصمي فإف الدراسة استخدمت أسمكب المسح الشامل في الجانب  117عددىـ 

 التطبيقي مف الدراسة، كذلؾ عبر تكزيع استبانة محكمة عمى مجتمع الدراسة.
 وقد أظيرت الدراسة ما يمي:

كالدافعية، التحسيف الشامل، التدريب  ،عميا، اتخاذ القرارات، المشاركةال تدعـ المبادغ التالية )اإلدارة ال -
 كالمكاصالت. ،كالتطكير، التركيز عمى المستفيديف( تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في كزارة النقل

كالعالقات التنظيمية، فرؽ العمل كالعمل الجماعي، أىداؼ الكزارة  ،تدعـ المبادغ التالية )الييكل التنظيمي -
 كالمكاصالت. ،كالعامميف( تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في كزارة النقل

 :وأوصت الدراسة

 كخصكصا  اإلدارة العميا ،كأىمية تطبيقيا لمعامميف ،بزيادة الكعي بمفيـك إدارة الجكدة الشاممة. 
 كذلؾ كضع آلية كاضحة التخاذ القرارات تشارؾ فييا جمكع العامميف. 
  مستكػ معرفة جميع العامميف في كزارة المكاصالت في قطاع غزة، بمنيج  كما نبيت لضركرة تعزيز

مف خالؿ عقد دكرات تدريبية لبياف دكرىا في تحسيف األداء المؤسسي، كذلؾ  ،تطبيق إدارة الجكدة
 التركيز عمى المستفيد كيدؼ أساسي مف أىداؼ إدارة الجكدة الشاممة.

 :بعنوان ( 2011العالول، )دراسة  -8
 "ة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من وجية نظر الزبائن في محافظات قطاع غزةقياس جود"

 ىذه الدراسة إلى" قياس جكدة الخدمات التي تقدميا شركة جكاؿ مف كجية نظر الزبائف فيىدفت 
  SERVQUAL إلى نظرية الفجكة باستخداـ نمكذج القياس كذلؾ استنادا   ؛محافظات قطاع غزة
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خالؿ  فرضيات الدراسة, كقد تـ جمع البيانات مف رالختبامنيج الكصفي التحميمي كقد تـ استخداـ ال
كاستخدـ الباحث مشترؾ  700000 حيث بمغ مجتمع الدراسة حكالي ؛استبانة تـ تصميميا ليذا الغرض

كقد تـ الحصكؿ عمى  استبانة عمى عينة الدراسة 800طريقة العينة الطبقية العشكائية, حيث تـ تكزيع 
 %.84استبانة صالحة بنسبة استرداد  672

 نتائج الدراسة:
   يصل إلىال  أنو إال كجيدا   ،كخمصت الدراسة إلى أف تقييـ الزبائف لجكدة الخدمات الفعمية إيجابيا 

جكدة الخدمات المقدمة مف  كتطكير ،لتحسيف ا  مما يعني أف ىناؾ فرص ك ،مستكػ تكقعاتيـ
 .الشركة

 األبعادأف الزبائف يعطكف أىمية نسبية أكبر لبعد جكدة الشبكة يميو  كما أشارت نتائج الدراسة إلى 
 (.ك األماف ،االستجابة ك ،كالتعاطف ،ةاالعتمادي ،التالية عمى الترتيب ) الجكانب المممكسة

  تعزػ إلى عكامل الديمكغرافية بدرجات االستجابةكما تكصمت الدراسة إلى أنو تكجد فركقات في 
العمل,  طبيعة)المدركة مف قبل الزبائف لمخدمات التي تقدميا شركة جكاؿ تعزػ الى متفاكتة حكؿ الجكدة 
 , المؤىل العممي, الجنس (عمى الترتيب.اإلقامةالدخل, العمر, مكاف 

 
 أىم التوصيات:

 التابعة لشركة  اإلرساؿكمحطات  ،الفكرية لمعالجة تدني مستكػ الشبكة العمل عمى إيجاد الحمكؿ
كالتحديات التي تكاجو شركة جكاؿ في ظل  ،الزبائف بالمعيقاتك إعالـ  ،يحككذلؾ تكض ،جكاؿ

 محافظات قطاع غزة. الحصار الخانق عمى عالـ
 ( بعنوان:2008دراسة )الطيب،  -9
 "عوامل النجاح الحاسمة في تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى مشاريع التشييد في مدينة غزة"
الالزمة لتطبيػق إدارة الجكدة الشاممة في المراحل  الحاسمةلنجاح تحديد عكامل اىذه الدراسة إلى  تيدف

أك التنفيذ، ك اعتمػادا عمػى العكامػل  ،أك التصميـ ،التخطيط ةريع في قطػاع غػزه سػكاء في مرحمالمختمفة لممػشا
اطف القػكة في تحديد مػك  المنظمةالحاسمة لنجاح إدارة الجػكدة الػشاممة تـ تطػكير نمػكذج محكسػب يػساعد 

 .الجكدةدارة إساليب أاسػتخداـ  ةلكيفيػ بالنسبةكالػضعف 
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عكامل رئيسية متضمنة ؿ  ثمانيةلجمع البيانات، حيث أف االستبياف يحتػكؼ عمى  ةدا أتـ استخداـ االستبياف 
كالنمػاذج  ،كالنظريػات ،ك األبحػاث ،، تـ تحديػدىا مػف خػالؿ استعراض كاسع النطاؽ لممراجعا  فرعي عامال   81

 .اؿلمجالخبراء في ىذا ا ةك استشار ، ذات الصمة بإدارة الجكدة الشاممة
 :نتائج الدراسة

 الفرعيةالعناصر  مف ا  عنصر  38تتضمف  لمنجػاح ةف ىناؾ سػبعة عكامػل حاسمػأالى  تشير بكضكح 
 عمى المنظمات في قطاع غزة بشكل ناجح. الجكدة الشاممةدارة إلتطبيػق  الحاسمة

 صيات الدراسة:أىم تو 
  لتنفيذ إدارة الجكدة الشاممة مف قبل باستخداـ نظرية  الميمةيكصي بتحديد عكامل النجاحAHP،  ك

 أنو بسبب استخداـ االستبانة التقميدية تسبب في نتائج تككف غير كاضحة.
 ك ىذا ،تكصي الدراسة الحككمة بإنشاء مستكدع جديد في قطاع غزة لتخزيف مكاد البناء المطمكبة 

 االقتراح يمثل حال  جزئيا  لمسألة إغالؽ الحدكد.
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 الدراسات العربيةثانيًا: 
 ( بعنوان:2015دراسة ) حسين ،  -1

 "في السودان ديينظام إدارة الجودة الشاممة في صناعة التش تطبيقواقع "
 ىذا كتقييـ ,في السكداف دييشتطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة الت كاقع دراسة إلى الدراسة تيدف
كما  د،ييالتي تعنى بصناعة التش كالمؤسسات ،في الشركات ياقيالعكامل التي تؤثر عمى تطبمف خالؿ  الكاقع

 .رييكالمعا ،الجكدة فيتناكلت العالقات ب
 اعةبالصن( استبانة عمى األفراد العامميف 100، حيث تـ تكزيع )المنيج الكصفي التحميمي عتمد الباحثا ك 

 .فيكمكرد ،فييدار إ ك ،فيندسهمف ـ التشييد
 

 نتائج الدراسة:
 تفتقر إلى المعمكمات، ك التدريب في ىذا المجاؿا هككف  ةيالعمم ةيدؼ مف الناحهكاؿ ،ةيال كجكد لمغا . 
 مف  ريلكث فييمتطكر، كبأف الكصف الكظ ريك غ ،دؼيتقم اإلدارؼ  التنظيمي كليهرت أف اؿهأظ ضا  يأ

 كاضح. ريقساـ غكاأل ،داراتاإل
 أىم توصيات الباحث:

 أعماؿ في إدارة كترياستخداـ برامج الكمب ةيمهكأ ،مف الضركرؼ رفع ثقافة المعرفة المتعمقة بجكدة 
 ةيالفن كالمكاصفات ،الكامل بالشركط ديضركرة التق ة،يجياقتراح الخطط االسترات ة،يندسهاؿ عيالمشار 
 في المجاؿ. فيالعامم جكر في العمـك لكلكاأل ،المشرؼ بأتعاب االىتماـك  ،مشركع ألؼ

 ( بعنوان:2015دراسة )جاسم،  -2
 دارة جودة التصاميم اليندسية لمشاريــــع محافظة ديالى باعتماد تقنيــــــــــة التقييمإتقييـــــم "

 "(COPRAS)النسبية المتعددة المعايير المعقدة
التحميل  خالؿفي محافظة ديالى مف  اإلنشائيةلممشاريع تطكير جكدة التصاميـ اليندسية إلى  تيدف الدراسة

لتنقية التقييـ  كمدخالتالتصاميـ اليندسية بكل عناصرىا كمف ثـ استخداـ ىذه العناصر  جكدة إلدارةالكامل 
 . النسبية المتعددة المعايير المعقدة

دارة جكدة التصاميـ اليندسية إ التي تناكلت مكضكعي األدبياتبو مف  تـ جمع البيانات الخاصةمنيج الدراسة: 
مف  االختصاصالشخصية مف ذكؼ  المقابالتمف ك  ،كطريقة التقييـ النسبية المتعددة المعايير المعقدة، 

 ليذه المشاريع . كاالستشارييف ،المصمميف
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  : ظيرت نتائجأ
 كمف ثـ طريقة ترتيب النظاـ الكسطية  ،تحميل البيانات الفراد العينة(ROC) ، فأزة في تطبيقيا كالممي 

 مدخالتعداد التصاميـ، ضبط إ كفرؽ  ،معايير السيطرة عمى مخرجات التصميـ، الييكل التنظيمي
 يانأجراء المقارنات الثنائية بيف المشاريع ك إلىمية أ كثر المعايير ألمتصميـ، ىي  كالتخطيط ،التصميـ

ىمية مف أ كثر أل التنظيمي ىي كالييك ،عداد التصاميـإ كفرؽ  ،محكر السيطرة عمى مخرجات التصميـ
 بقية المعايير في المشاريع.

 أوصت الدراسة:
 في  اإلسراعلى إضافة إتقنيات اتخاذ القرار المتعدد المعايير في تقييـ المشاريع  في تطبيق إلى اإلسراع

جكدة التصاميـ اليندسية لمساعدة الميندسيف عمى  إلدارةتطبيق النظـ المقترحة مف قبل الباحثة 
 .اإلدارةليذه  األمثلتطبيق ال

 ( بعنوان:2014دراسة )عثمان،  -3
 "بالسودان ةاإلنشائي المقاوالت شركات في الشاممة الجودة إدارة نظم تطبيق"

الكاقع في ضكء  ىذا ـييكتق ،في السكداف دييدارة الجكدة في شركات التشإىذا البحث الي دراسة كاقع  ييدف
 ةلي مجمكعإلمكصكؿ  كذلؾ ،دييالتش ةالجكدة في صناع إلدارة العممية سسكفي ضكء األ ،الميةاالتجاىات الع
 ػ أفضل.مستك ى الصناعة إلبيذه  االرتقاء ىالتي تيدؼ إل كالتكصيات ،مف المقترحات

مف مختمف  ةشرك 31 ويشارؾ ف استبيافعداد إ مف خالؿ  كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميل
 السكداف.في  دييالتش ةصناع الشركات في
 أىم النتائج:
 % مف الشركات 43,1أف  ثيح ؛التصميـلمشركات تكضح ضعف في مرحمة  االستبانةكاف نتائج 

 أف ثيح ؛التخطيطالي ضعف في مرحمة  إضافة ةديىذه المرحمة بصكرة ج بتطبيقال تقكـ  كانت
 قيفي تطبىذه المرحمة ىناؾ خمل  المكاصفةبنكد  بتطبيقمف الشركات كانت ال تقـك  %41,1

المكاصفة في  تطبيقي ف كنقص، %  56,2الشركات  ةت نسبكان ثيح ؛البيانات تحميل ةفي مرحم المكاصفة
بنكد  بتطبيقال تقكـ  كانت % مف الشركات 70,1اف  ثيح ،عدـ اىتماـ كاضحا كجدي ثيح ة؛مرحمو السالم

 . المكاصفة
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 عمي النحو التالي : التوصيات أىم
 دييالتش مشاريعفي  تالعممياعمي  السيطرة. 
  في الشركات الشاممةدارة الجكدة إمكاصفات  تطبيق ةلمتابع متخصصةعداد ككادر بإتقكـ الشركات 

 بالجكدة . ةمتخصص ةبيدخاليـ بدكرات تدربإ بعد
 كذلؾ لمنيكض بكاقع الحاؿ في ،برنامج الجكدة كل حسب تخصصو تطبيقفي  العامميف تكعية 

 .كجدتف إ لمعيكبصالح ا  ك  ،العمل تكاليف قميلكت ،نحك جكدة افضل الشركات
 

 ( بعنوان:2013دراسة )الكببجي وأبو عواد،  -4
الجودة الشاممة عمى تحسين األداء المالي في الشركات الصناعية  إدارةاستخدام نظام  أثر"قياس 

 المساىمة العامة"
ليو الشركات إلشاممة، الذؼ كصمت الضكء عمى مدػ استخداـ نظاـ إدارة الجكدة ا ىذه الدراسة إلى إلقاء ىدفت

فيما إذا كاف الستخداـ نظاـ إدارة الجكدة  ؛الصناعية المساىمة في البيئة األردنية، كما ىدفت إلى البحث
حصائي الشاممة تأثير عمى تحسيف األداء المالي لمشركة، كقد تـ استخداـ أسمكب المسح الشامل لممجتمع اإل

لمدراسة المتمثل بالشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية كافة، كعبر تكزيع االستبانات عمى الشركات 
فقد تـ  ،شركة، أما بالنسبة لألداء المالي 25التي ادعت تطبيق إدارة الجكدة الشاممة، التي بمغ عددىا 

إلى  2005ة مف العاـ لمالية لمفترة الممتدكمركز إيداع األكراؽ ا ،الحصكؿ عمى مؤشراتو مف بكرصة عماف
 .2009العاـ 

 .كتحميميا ،لبياف مالمح تركيبة مجتمع الدراسة يكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميم

 النتائج:أىم 

  ظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد أثر الستخداـ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة عمى تحسيف األداء أكقد
 ركات الصناعية المساىمة العامة.المالي في الش

 أىم التوصيات:

  كااللتزاـ  ،دارات الشركات بضركرة تبني استخداـ نظاـ إدارة الجكدة الشاممةإكما أكصت الدراسة
كاالستخداـ األمثل لطاقات القكػ العاممة  ،ألف تحسيف الجكدة يضمف االستغالؿ ؛بأبعاده بدرجة عالية
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فض التكاليف، كالذؼ ينعكس حتما  عمى تحسيف األداء المالي لمشركة كاآلالت كالمكاد، مما يعني خ، 
 في األجل الطكيل.

 :بعنوان ) 2010 العال، عبد( سةراد -5
 )السعودية(" بناء الشركات في اودورى ،الجودة إدارة"

 كالكشف ،كالخاص ،العاـ القطاعيف في الشركات بعض في الجكدة إدارة دكر إلى التعرؼ ىدفت
 التي الرئيسية المعيقات بعض تناكؿ ككذلؾ ،جكدةمل الحديثة يـىممفال الشركات ؾمت تبني مدػ عف
 .الجكدة إدارة تطبيق وتكاج

 الفردية المؤسسات مف مجمكعة في العينة تمتمث حيث ؛يميمالتح الكصفي جيالمن الباحث استخدـ
 منظمات ككذلؾ ،كالخدماتية ،كاإلنتاجية ،الصناعية الحككمية كالقطاعات ،كالكبيرة ،الصغيرة كالشركات، 

 .إلجراء الدراسة مؤسسة( 39) مف مككنة عشكائية عينة اختيار تـ كقد ،يميةمكتع ،صحية
 :إلى توصمت الدراسة

 كأف الجكدة إدارة قسـ لنجاح الفقرؼ  العمكد يعتبر الجكدة إدارة لمبادغ ياعمال اإلدارة ك تبني دعـ أف 
  . لتطبيقيا األكبر العائق ىي ايب خاصة زانيةمي صكتخصي جكدةمل متخصصة إدارة إنشاء عدـ

 الجكدة إدارة مبادغ لتطبيقي أساس بممط االحتياجات ةيكمكاج المنظمة ثقافة لتغيير التدريب كأف. 
 متخصصة إدارة إنشاء ككذلؾ الجكدة إدارة لمبادغ يامالع اإلدارة تبني بضركرة  أوصت الدراسة:

 .الجكدة مبدأ ىمع يفمالعام كتدريب ايب خاصة ميزانية كتخصيص الجكدة في

 ( بعنوان:2010دراسة )عمران،  -6
 "بناء نظام لتقويم تطبيق إدارة الجودة الشاممة لمشاريع األبنية المدرسية في العراق"

األبنية المدرسية مع كضع الحمكؿ  لتطبيق متطمبات الجكدة الشاممة في تنفيذ بناء نظاـإلى  :تيدف الدراسة
 .الجكدة الشاممة ريات األبنية المدرسية لغرض متطمباتلمدي المناسبة

 توصمت الدراسة:
 ف ظيكر تطبيق إ ك ،في العراؽ دارة الجكدة الشاممة لممباني المدرسيةإلى عدـ كجكد نظاـ لتقكيـ إ

بعض االدارات كما تمتـز بو مف  بعض فقرات ادارة الجكدة الشاممة ضمف البحث يرجع الى كفاءة
 .قكانيف
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 : توصيات الدراسةأىم 
  ف تطبيق ىذا النظاـ عمى إ الجكدة الشاممة بكافة فقراتيا، ك الى استكماؿ تطبيق نظاـ ادارةيدعك

المدرسية يصبح معيارا  لمدػ التزاميا تطبيق نظاـ ادارة الجكدة  كمديريات المباني ،شركات المقاكالت
 .الشاممة 

   كمف خاللو يمكف ،الشاممة بمختمف المحاكرة الجكدة ار دإتـ كضع برنامج يحاكي تطبيق نظاـ 
 كمديريات المباني المدرسية. ،االستفادة مف تطبيق ىذا البرنامج عمى شركات المقاكالت

 
 ( بعنوان:2006وآخرون ،  ،دراسة ) صالح -7

 "سورية في التشييد مشاريع في الجودة إدارة"        
 ضكء في الكاقع ىذا كتقييـ ,سكرية في التشييد عمشاري في الجكدة إدارة كاقع دراسة إلى الدراسة تيدف

 مجمكعة إلى لمكصكؿ كذلؾ ،التشييد صناعة في الجكدة إلدارة العممية األسس ضكء كفي ،العالمية االتجاىات
 .الصناعة بيذه االرتقاء إلى تيدؼ التي كالتكصيات ،المقترحات مف

كمف خالؿ ، خاصة بصناعة التشييد في سكريةالكالمكاصفات  ،تـ القياـ بذلؾ مف خالؿ إعداد مسح لمنظـ
ا مف العامميف في صناعة التشييد السكرية. 77إجراء استبياف شارؾ فيو )   ( شخص 

 أىم النتائج:
 الخمل كاتضح مف البحث أف إدارة الجكدة في مشاريع التشييد في سكرية تعاني مف بعض أكجو        

مشاكل  حات التي يمكف أف تسيـ في تجنب بعضكالمقتر  ،كقدـ البحث بعض الحمكؿ ،كالقصكر، 
 إدارة الجكدة في ىذه الصناعة.

 أىم التوصيات:
 .التأكيد عمى تنفيذ المراحل األساسية لمشركع التشييد بشكل سميـ 
 مف قبل جية أخرػ  كضركرة تدقيقيا ،أك التفصيمية ،االىتماـ بإعداد الدراسة لممشركع سكاء  األكلية. 
 جراء جميع ،أثناء التنفيذ في افية مف قبل الجيات المشرفةضركرة تطبيق رقابة ك     االختبارات الممكنة كا 

  كذلؾ لضماف مستكػ جيد لمتنفيذ.، 
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 ( بعنوان:2005دراسة )خالد ،  -8
 "الحكومية المقاوالتفي شركات  اإلنشائيةتحسين جودة تنفيذ المشاريع "
في تحسيف الجكدة في مشاريع شركات المقاكالت الحككمية  الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامل المؤثرة تيدف

 مف كجية نظر مديرؼ المشاريع اإلنشائية فييا بكصفيـ أصحاب الدكر الميداني في عممية التنفيذ الفعمي.
شركة  13سكاف كافة، يبمغ عددىا ك اإل ،عمارشممت الدراسة الميدانية شركات المقاكالت اإلنشائية في كزارة اإل

ك أخذ أراء مدراء المشاريع اإلنشائية في أىـ العكامل المؤثرة في تحسيف الجكدة في  ،ـ تكزيع استبانةعامة كت
 مشاريع شركات المقاكالت الحككمية.
 :أىم استنتاجات و توصيات الدراسة

 جماع آراء مديرؼ المشاريع في تشخيص العكامل التي تحتاج إلى إجراءات تصحيحية عاجمة مف أجل إ
ك  ،ك في مقدمتيا مكضكع األجكر ،كذلؾ بالتركيز عمى العكامل ذات التأثير األكبر ؛كدةتحسيف الج

 ك التدريب. ،ك زيادة االطالع ،ك الصالحيات ،الحكافز
 الدراسات األجنبيةثالثًا: 
 ( بعنوان:Wanderi،2015واندري ) دراسة -1

البناء  شركة في رواندا: حالةفي شركات البناء ة مى تنفيذ إدارة الجودة الشامم"العوامل المؤثرة ع
 العادلة"

 ة في شركات البناء فيمى تنفيذ مبادغ إدارة الجكدة الشاممتحديد العكامل التي تؤثر ع دفتى
 (كاالتصاالت، ريب المكظفيف، الثقافة التنظيميةيا، تدماإلدارة الع: )  كالتحقق مف مدػ تأثير العكامل ،ركاندا

حيث قاـ بتكزيع استبانة  ؛يميمج الكصفي التحياستخدـ الباحث المن، ةملشامى تنفيذ مبادغ إدارة الجكدة امع
 شركات البناء في ركاندا. ى عينة مف مكظفيفمع

 أىم النتائج:
  ي العكامل ( ىالتصاالتكا ،لثقافة التنظيميةكايا، تدريب المكظفيف، مكدعـ اإلدارة الع  ،) التزاـإلى أف

 ة في شركات البناء في ركاندا.مامالحاسمة في تنفيذ إدارة الجكدة الش
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 أىم التوصيات:
 كمرنة تسمح  ،كفعالة ،يا تطكير نظـ اتصاالت مالئمةمإلدارة العك ا ،ى مديرؼ الجكدةميجب ع وأن

 راساتالمزيد مف الدإجراء ى جميع المستكيات في المنظمة، ككذلؾ مع لممعمكمات التدفق الحر
 المتغيرات.مف  اىكغير  ،كرضا العمالء ،ألداء التنظيميك ا ،ذه العكاملىالستكشاؼ العالقة بيف 

 بعنوان: ( Ngambi, 2015)دراسة  -2
 " شركات الصناعيةمالتنظيمي ل األداءى مة عمأثر إدارة الجودة الشام "

 جميكريةشركات الصناعية في مالتنظيمي ل األداء عمىة مالدراسة إلى قياس أثر إدارة الجكدة الشام ىدفت
 يات ،معممالمستمر ل فك التحسي ،العميا دارةاإل التزاـ ة في مأبعاد إدارة الجكدة الشام ك تمثمتالكاميركف، 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، ككانت عينة الدراسة عشكائية  ،ك تدريبيـ ،العامميفمشاركة   

 مكظفا . 100شركة مف 30طبقية تتككف مف 
ك يساىـ  ،  ك التحسيف المستمر لمعمميات كاف مرتفعا ،دارة العميا بفمسفة الجكدةـ اإلأف التزا وأىم نتائج الدراسة:

 ك تدريبيـ كاف منخفضا . ،في تحسيف األداء التنظيمي لمشركات بينما مشاركة العامميف
ك  ،ك إشراكيـ بقرارات ،إلى عدد مف التكصيات التي كاف أىميا: ضركرة االىتماـ بالعامميف و توصمت الدراسة

ك ممارسات إدارة  ،إجراءات الشركة، إعطاء العامميف دكرات تدريبية بكافة أقساـ الشركة لزيادة الكعي بمفاىيـ
 الجكدة الشاممة.

 بعنوان: (Esin, 2014)دراسة اسين  -3
 في تركيا" ةمة في األداء وأسباب وعوائق ممارسات إدارة الجودة الشامم"آثار ممارسات إدارة الجودة الشام

 ككذلؾ التحقق ،كأداء الشركات في تركيا  ،ةمالعالقة بيف ممارسات إدارة الجكدة الشام راسةد دفتى
 وتكاج كالعكائق التي ،كذلؾ األسباب ك  ؛فةمى مقاييس األداء المختمة عممف آثار ممارسة إدارة الجكدة الشام

 ة.مممارسة إدارة الجكدة الشام
      راسةالد ى عينةمع استبيانا  (  242)قاـ بتكزيع ما عدده  حيث ،يميمج الكصفي التحياستخدـ الباحث المن

 كالتي أختيرت مف الشركات األعضاء في جمعية الجكدة التركية. ،
 أىم النتائج:

كعدـ كجكد  ،الشركة غير مناسب يكلىككذلؾ   ،يـملتزاكعدـ ا ،يفمة الكعي عند العاممق ىي ـ المعيقاتىأف أ  
ي مى األداء التشغيميؤثر ع ،ةمإدارة الجكدة الشام كالمعرفة الجيدة بمبادغ ،الناجح برت بأف التدرييمكارد ، كأظ

 كأداء المكظفيف .
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 أىم التوصيات:
  ةمى إدارة الجكدة الشاممع ـيكتدريب ،يفمكضركرة مشاركة العام  ،ةمر تنفيذ إدارة الجكدة الشامرابضركرة استم 
تحكؿ دكف التنفيذ الفعاؿ لممارسات  ى الحكاجز التيمب عمتغممة لكتكفير المكارد الالز  ،يكل الشركةىكتعزيز ، 

 ة.مإدارة الجكدة الشام
 :بعنوان (ORUMA, 2014) راسة د -4

البناء في كينيا : حالة من مقاطعة  ة في شركاتمى تطبيق إدارة الجودة الشامم" العوامل المؤثرة ع
 ناكورو"

 ة في شركات البناء فيمإدارة الجكدة الشام قطبيى تمالتي تؤثر ع لسة إلى تحديد العكامراالد ىدفت
     إدارؼ  مكظف 80 مفشركة  15 فم ف طبقية تتكك  -سة عشكائية راناككرك. ككانت عينة الد ةمقاطع كينيا
 يـكتدريب ،فيمكمشاركة العام ،ياماإلدارة الع لتزاـسة كانت اراالدة المستخدمة بمإدارة الجكدة الشام كأبعاد، 

كلية لمدراسة باستخداـ ك قد تـ جمع البيانات األ ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،تك االتصاال
 ك استخدمت الدراسة عينة عشكائية بسيطة لتحديد شركات البناء. ،االستبيانات

 و أىم نتائج الدراسة:
 ىذا البعد عمى مستكػ ك ناؿ  ،أف التزاـ اإلدارة العميا ىك عامل حاسـ في تطبيق إدارة الجكدة الشاممة

 اىتماـ مرتفع، ك أف مستكػ االىتماـ بمشاركة العامميف ك تدريبيـ كاف منخفضا .
  دة إلى ذلؾ، خمصت الدراسة إلى أف االتصاالت ىي عامل ميـ في تطبيق إدارة الجك  باإلضافةك

 الشاممة.
 و أىم توصيات الدراسة:

  األساسية الالزمة في إدارة الجكدة، ك تكصي الدراسة  المكاردأف عمى اإلدارة العميا أف تمتـز في تكفير
 المنظمات مكظفييا عمى مبادرات إدارة الجكدة.  تدريبأف 

 ك أف تعمل المنظمات عمى  ،ك تكصي أيضا  أف تجرػ التدريبات عمى جميع المستكيات في المنظمة
 لجكدة الشاممة.ك ذلؾ لتعزيز إدارة ا ،ك العقالنية ،تطكير اليرمية، ك الثقافة التنمكية
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 بعنوان: " Nielsen, 2013) دراسة) -5
ى الشركات متجريبية ع دراسة -ى األداء التنظيميمة عمأثر العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشام"

 والصغيرة في الدينمارك" ،الصناعية المتوسطة
ك التزاـ اإلدارة  ،في ) دعـ عكامل النجاح الحاسمة إلدارة الجكدة الشاممة المتمثمة الدراسة إلى تحديد ىدفت

العميا، التركيز عمى الزبكف، تدريب العامميف، إدارة المكرديف( كتقييـ أثرىا عمى األداء التنظيمي مف الشركات 
ك لتحقيق اىداؼ الدراسة تـ استخداـ  ،ك المتكسطة الحجـ العاممة في قطاع الصناعة ،الدنماركية الصغيرة

ع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ االستبيانات، كزعت عمى عينة عشكائية ك تـ جم ،منيج الكصف التحميمي
 .ا  مكظف 330ك المتكسطة الحجـ، أؼ  ،شركة صناعية دنماركية الصغيرة 330طبقية تتككف مف 
ك تمتـز  ،ك المتكسطة الحجـ العاممة في قطاع الصناعة تيتـ ،أف الشركات الدنماركية الصغيرة و أىم النتائج:

ك احتياجاتيـ، بينما  ،ك تيتـ برضا الزبائف ،ك بالتحسيف المستمر لمعمميات ،رتيا العميا بإدارة الجكدة الشاممةإدا
 كاف مستكػ االىتماـ بتدريب العامميف منخفضا .

  ك المتكسطة الحجـ بتدريب العامميف ،تكصي الدراسة الشركات الدنماركية الصغيرة و أىم توصيات الدراسة: 
 قافة الجكدة، ك إجراء البحكث في تكاليف الجكدة في الشركات الصناعية الدنماركية.ك نشر ث، 

 ( بعنوان:Kalra, 2013دراسة )  -6
 ("NCR"عوامل النجاح الحرجة إلدارة الجودة الشاممة في صناعة السيارات اليندية )

يندية، بيدؼ المساىمة ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات الجكدة الشاممة في صناعة السيارات ال ىدفت
في إقناع المدراء بالحد مف محددات إدارة الجكدة الشاممة، كصكال  لتحسيف الجكدة ، ك تحسيف األداء في 

كما تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة كعي مصنعي السيارات، ك المكرديف، ك  ،صناعة السيارات اليندية
صناعة السيارات اليندية، ك كانت أبعاد إدارة الجكدة الشاممة بممارسات إدارة الجكدة الشاممة في ، المقاكليف

ك بيدؼ  ،المستخدمة في الدراسة: التخطيط االستراتيجي، دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا، التركيز عمى الزبكف 
ة ثـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ك تـ جمع البيانات األساسية في ىذه الدراستحقيق أىداؼ ىذه الدراسة 

 مكظف في شركات صناعة السيارات اليندية. 200باستخداـ االستبيانات، ك كانت عينة عشكائية طبقية عمى 
أف دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجكدة كاف بدرجة مرتفعة كأىـ محددات إدارة  و أىم نتائج الدراسة:

ير في المؤسسة، عدـ تناسب التخطيط الجكدة الشاممة عدـ مكاكبة التغيرات االقتصادية، مقاكمة التغي
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.

ضركرة االىتماـ بنتائج الدراسة في تفعيل الكعي بالجكدة الشاممة لدػ الشركات  و أىم توصيات الدراسة:
 ك تجارة السيارات. ،اليندية لصناعة

 ( بعنوان:Bani، 2012باني ) دراسة -7
 و األردن" كة المتحدةموالتشييد في المم ،في قطاع البناء( TQM) ةمتقييم تنفيذ إدارة الجودة الشام"

المتحدة، كتحديد  كةمة في قطاع االنشاءات في األردف كالمممإدارة الجكدة الشامالتحقيق مف تطبيق  دفتى
ة مالجكدة الشام نظاـ إدارة تنفيذ الناجح، كباإلضافة إلى ذلؾ تحديد فكائد تطبيقمعكامل النجاح الحاسمة ل

 كراءـ األسباب في ككذلؾ ،التنافسية ة في تحسيف القدرةمكالعقبات الرئيسية، كتحديد أثر إدارة الجكدة الشام
ة في األردف، كالتحقيق مالمقاكالت الدكلية العام شركات انخفاض مستكػ القدرة التنافسية لمشركات األردنية ضد

 .مقياس الجكدة في صناعة البناء األردنية انخفاض مفاجئ في كراءفي السبب 
 نية.كالبريطا ،ج المقارف بيف شركات المقاكالت األردنيةياستخدـ الباحث المن

 أىم النتائج:
 كالتدريب  ،التعميـكعدـ  ،ةمالشام إلى جنب مع عدـ تنفيذ ممارسات إدارة الجكدة جنبا  فة مأف الكقت كالتك

ى متعمل ع بدكرىااألردنية، كالتي  ى فشل الجكدة في شركات المقاكالتمالشامل كالمستمر تعمل ع
 .استياء العمالء مف السمعة السيئة

 ى تكاليف ميعمل ع وة أنمالخاطئ لتطبيق الجكدة الشام ك فيميا ،األردنية ككذلؾ اعتبار الشركات
ة في شركات مكة المتحدة فقد بينت النتائج أف نظاـ إدارة الجكدة الشاممالمم شركات، أما فيمإضافية ل

 مشاكل الجكدة. ى حلمالبناء يعمل ع
 أىم التوصيات:

 المنظمات نحك ثقافة  كؾ اإلدارؼ، لتحريؾمتغيير السة باإلضافة إلى مبضركرة تنفيذ إدارة الجكدة الشام
 .ءإلرضاء العمالرئيسية  ك استراتيجية ،ى الجكدةمة التي تركز عمالجكدة الشام

  يجب عمى شركات البناء األردنية أف تتبنى استراتيجية التركيز عمى العمالء بدال  مف استراتيجية
 التركيز عمى األرباح.

  ك المعتقدات لمكاكبة المستجدات  ،شركات األردف دكف تغيير في القيـبضركرة تغيير الثقافة في
 لممحافظة عمى الحصة السكقية.
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 ( بعنوان:Raja،2011) رجا دراسة -8
في  الصناعية ى المنشآتمع دراسةة في أداء األعمال: م"تقييم تأثير ممارسات إدارة الجودة الشام

 باكستان"
ككذلؾ  ،باكستاف داء األعماؿ في شركات التصنيع فية في أمالشام تأثير ممارسات إدارة الجكدة دراسة دفتى

مف حيث األداء المالي،  في أداء األعماؿ الشاممةفة مف ممارسات إدارة الجكدة مشرح تأثير مستكيات مخت
 كجكدة المنتج، كرضا العمالء.

مف االدارييف  مكظف ( 65 )ى محيث قاـ الباحث بتكزيع استبانة ع ،يميمج الكصفي التحياستخدـ الباحث المن
 (.كالمديريف التنفيذييف ،مديرك الضماف )

 :سةرات الدمتوص
 كضماف الجكدة  ،الجكدة قبةرام) ا في المستكيات الثالثة األكلى أؼ ىة يتـ تنفيذمأف إدارة الجكدة الشام

مية ىألكثر أ المتغير ا كىيا مكدعـ اإلدارة الع  ،التزاـفي شركات مختارة أكف ( لتحسيف المستمرك ا،
 ة.مفي تطبيق إدارة الجكدة الشام

 :الدراسةأوصت 
 ة.مالجكدة الشام إلدارة في جيكدىا المستمر يامبضركرة دعـ اإلدارة الع 
 ك قدرات العامميف لدييا، فضال  عف  ،تعزيز ثقافة إدارة الجكدة الشاممة في المنظمة لعزيز كفاءة

 لتنافسية.األكليات االستراتيجية األخرػ لكسب الميزة ا
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 انرؼمية ػهى انذراساخ انساتمح: 3.3
كغير ، المباشرة كاألجنبية ذات العالقة ،كالعربية ،الفمسطينية الدراساتاستعرض الباحث فيما سبق عدد مف 

 إثراءالباحث في  عانتقة إلى مجمكعة مف النتائج التي أ الساب الدراسات، كتكصمت الدراسةمباشرة بمكضكع 
 تساعده خالؿ إعداده لإلطار عداده لمخطة كأيضا سكؼبالمعمكمات المكجكدة بيا، خالؿ إ  بحثو كاستعاف

 السابقة: الدراسات وفيما يمي ممخص ألىم تعميقات الباحث عمى تمكسة، راالنظرؼ لمد
 التطكراتلتكاكب  كرة تطكير مؤسسات التدريب المينيكضر  ،أىمية التدريب المينيالسابقة  الدراساتأبرزت 

الجكدة الشاممة في  كنكلكجية في سكؽ العمل مف أجل تحقيق جكدة المنتج مف خالؿ تطبيق معايير إدارةالت
تطبيق معايير الجكدة  كلتالسابقة التي تنا الدراساتالتدريب الميني، كما الحع الباحث أف معظـ  مراكز

رت األثر أظي قد ،الخدماتية أك ،أك الصناعية ،أك الخاصة التعميمية منيا ،الشاممة في المؤسسات العامة
تطبيق نظاـ الجكدة في المشاريع اإلنشائية حيث يعكد ك   ،كتطبيقاتيا ،ابي لمفيكـ إدارة الجكدة الشاممةاإليج

مف خالؿ التدريب الميني لمكاكبة التطكرات في ، ذلؾ عمى الشركة إلى استمرار تحسيف األداء بشكل متكاصل
 .ك المعارؼ الجديدة ،تك التعرؼ عمى الميارا ،حقل العمل

 لمدراسةالنظرؼ  اإلطار إثراءسكؼ تعيف الباحث في  ،السابقة إلى مجمكعة مف النتائج الدراسةكلقد تكصمت 
رصد العديد مف أكجو االتفاؽ  التي سكؼ تستخدـ في جمع المعمكمات، كتـ الدراسةكفى تطكير أداة  ،الحالية

 .الحالية الدراسةعرض ما تتميز بو  كضيح أكجو االستفادة معالحالية، كت الدراسةكاالختالؼ بينيا كبيف 
 :االتفاق أوجو 1.3.3

 :اتفقت الدراسات السابقة عمى ما يمي
السابقة التي  الدراساتكبعض  ،الحالية الدراسةبيف  اتفاؽكجد الباحث أف ىنالؾ من حيث األىداف: 

 كخمق فرص ،االقتصاديةيني لمتنمية حيث أكدت جميعيا عمى أىمية التدريب الم  ،كلت التدريب المينيتنا
ك بعض الدراسات السابقة التي تناكلت جكدة المشاريع اإلنشائية أكدت عمى أىمية تطبيق مبادغ ، عمل

حيث يعكد ذلؾ عمى الشركة إلى استمرار تحسيف األداء بشكل  ،في المشاريع اإلنشائيةإدارة الجكدة الشاممة 
 .متكاصل

فقت أغمب الدراسات بشكل عاـ عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ات من حيث المنيج المستخدم:
سمكب الكمي العميق باستخداـ نماذج االنحدار البسيط كالمتعدد، أ( اعتمدت 2012دراسة )سكر،  باستثناء
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سمكب المنيج أاعتمدا  ( Bani، 2012دراسة )&  (Polesd,2010( & دراسة )2009دراسة ) التميمي، 
 قارنة مع دراسات أخرػ.المتكامل بالم

 اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى استخداـ االستبانة كأداة قياس رئيسية. من حيث أدوات الدراسة:
 :االختالف أوجو 2.3.3

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

ك باألخص المشاريع  ،إلى دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع بكافة أشكاليا ؽ تتطر  لـ أنيا
 . المحمي العمل سكؽ  مع كمكاءمتو المخرج جكدة أىمية عمى ركزت أنيا حيف ففي ؛اإلنشائية
 تطبيق ثتبح أغمبيا أف حيث ،الشاممة الجكدة إدارةتناكلت  التي السابقة ساتراالد مع الحالية سةراالد اختمفت
حيث  ؛ف االختالؼيكم كىنا ،تك الكزارا ،كالتعميمية ،كالخدماتية ،الصناعية المؤسسات في الشاممة الجكدة إدارة

 .تميز الدراسة الحالية دراسة تطبيق إدارة الجكدة الشاممة لممشاريع االنشائية في شركات المقاكالت
لدراسات السابقة في ىذا الجانب، فقد ظيرت اختالؼ كاضح بيف احيث مجتمع و عينة الدراسة: من 

استيدفت بعض الدراسات المؤسسات األىمية، ك بعضيا استيدؼ المؤسسات الربحية، كمنيا مف استيدؼ 
 مؤسسات حككمية.
، كتناكلت مجمكعة أخرػ التدريب المينيتناكلت مجمكعة مف الدراسات السابقة مكضكع  من حيث الموضوع:

ك جكدة المشاريع  ،التدريب المينيلـ تربط الدراسات السابقة بيف ئية، ك جكدة المشاريع اإلنشامكضكع 
 .اإلنشائية

 أوجو االستفادة: 3.3.3
 كسع عف مكضكع الدراسة، مف حيث اإلطار النظرؼ، ك المفاىيـ، ك المنيج أك  ،تككيف فكرة أعمق

 ك اختيار عينة الدراسة. ،المستخدـ، ك أسمكب تحديد المجتمع
 كمة الدراسة بكضكح.المساعدة في تحديد مش 
 .المساعدة في تطكير أداة الدراسة 
 .المساعدة في تحديد متغيرات الدراسة 
 ك التكصيات. ،ك تفسير النتائج ،المساعدة في تحميل 
 ك عالميا . ،ك عربيا   ،  االطالع عمى تجارب اآلخريف محميا 
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 أوجو التميز: 4.3.3
 س دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة تمثل الدراسة في حدكد عمـ الباحث أكؿ جيد ميداني، لقيا

 المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.
  أنو مككف مف جميع شاغمي الكظائف اإلشرافية في شركات المقاكالت اإلنشائية بيتميز مجتمع الدراسة

 بقطاع غزة.
 ف تميزت ىذه الدراسة في أنيا تبحث سبل تعزيز التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت لتحسي

جكدة الشاممة في شركات ك أيضا  تعزيز تطبيق مبادغ إدارة ال ،بقطاع غزة جكدة المشاريع اإلنشائية
 المقاكالت بقطاع غزة.

 ج انثحثيح:انفجى 4.3
) دكر التدريب الميني في تحسيف  عمى أدبيات ىذه الدراسة ك االطالعاستعراض الدراسات السابقة  خالؿمف 

 يمكف تمخيص الفجكة البحثية مكضحة بالجدكؿ التالي:غزة( جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع 
 الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية (:1.3جدكؿ رقـ )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تناكلت مجمكعة مف الدراسات السابقة 

، كتناكلت مجمكعة التدريب المينيمكضكع 
 ة المشاريع اإلنشائية.جكدأخرػ مكضكع 

عدـ ربط الدراسات السابقة بيف 
التدريب الميني ك مكضكعي 

 .جكدة المشاريع اإلنشائية

تربط الدراسة الحالية بيف 
التدريب الميني ك مكضكعي 

 .جكدة المشاريع اإلنشائية
استيدفت الدراسات السابقة الفئات التالية: 

مكظفيف في مراكز التدريب الميني، )
كطالب مراكز التدريب الميني،  متخريجي

عامميف في شركات المقاكالت اإلنشائية، 
عامميف في مكاتب استشارية ىندسية، 

 (.عامميف في شركات الصناعية

تنكع الفئات المستيدفة في 
 الدراسات السابقة.

تركز الدراسة الحالية عمى فئة 
عامميف في شركات المقاكالت 

 اإلنشائية.

 باالستناد إلى الدراسات السابقة( )جرد بكاسطة الباحث، 
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 :مهخص انذراساخ انساتمح   
حيث صنف  ؛ك جكدة المشاريع ،تناكؿ ىذا الفصل عدد مف الدراسات السابقة التي تناكلت التدريب الميني

الباحث الدراسات السابقة لكل متغير لثالث تصنيفات ) فمسطينية، عربية، أجنبية(، ك في ختاـ الفصل عقب 
راسة ك االتفاؽ بينيا، كما بيف الباحث ما يميز ىذه الد ،دراسات السابقة، حيث أكضح أكجو االختالؼعمى ال

أف ىذه الدراسة ىي األكلى في  تبيفالفجكة البحثية لمدراسة بشكل دقيق، ك عف الدراسات السابقة، ك حددت 
 المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.ثرة عمى جكدة أك  ،الكطف حسب عمـ الباحث التي تربط بيف التدريب الميني

ثراء الدراسة إأكجو استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف حيث  تكضيحتـ ك في ختاـ الفصل 
 الحالية عف الدراسات السابقة.
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 و إجزاءاخ انذراسح املنهجيح انفصم انزاتغ        

 متهيذ                 

 انذراسحمنهجيح وأسهىب 1.4

 جمرمغ انذراسح2.4

 ػينح انذراسح3.4

 أداج انذراسح4.4

 خطىاخ تناء االسرثانح5.4

 صذق االسرثانح6.4

 ثثاخ االسرثانح7.4

 املؼاجلاخ اإلحصائيح املسرخذمح 8.4
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 متهيذ:
جراءاتيا محكرا   ،تعتبر منيجية الدراسة  ،نجاز الجانب التطبيقي مف الدراسةإ يتـ مف خاللو رئيسيا   كا 

كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتكصل إلى النتائج التي يتـ 
 .كبالتالي تحقق األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ،تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة

ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة  ،الدراسةكعينة  ،كمجتمع ،متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصل كصفا حيث 
 الباحث ابيـ لإلجراءات التي قا كما يتضمف كصفا   ؛كثباتيا ،كمدػ صدقيا ،كتطكيرىا ،ككيفية بنائيا ،إعدادىا

تيي الفصل بالمعالجات كين ،كاألدكات التي استخدمتيا لجمع بيانات الدراسة ،كتقنينيا ،أداة الدراسة تصميـفي 
 يمي كصف ليذه اإلجراءات. اكفيم ،كاستخالص النتائج ،لبياناتاإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا

 : انذراسحمنهجيح وأسهىب  1.4
المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يحاكؿ مف خاللو كصف سيتـ اعتماد مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة         

كالعمميات التي  ،كاآلراء التي تطرح حكليا ،يل بياناتيا، كالعالقة بيف مككناتياالظاىرة مكضكع الدراسة، كتحم
 .ك اآلثار التي تحدثيا ،تتضمنيا
الراىنة  أكأك األحداث المعاصرة،  ،المنيج الذؼ يسعى لكصف الظكاىر "المنيج الكصفي التحميمي بأنو  كيعرؼ

أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في  ،كالتفسير المنظـ لكصف ظاىرة ،فيك أحد أشكاؿ التحميل
التي نستعمميا لجمع  كاألكقات ،ندرسيا كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي الكاقع،

 .(100:2006، الحمداني)البيانات"
 كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:

كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات  ،لمراجع العربيةكا ،الباحث الكتب انتيجحيث  المصادر الثانوية:( 1)
كالمطالعة في  ،كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث، كالبحث

 مكاقع اإلنترنت المختمفة.

األكلية مف  لجأ الباحث إلي جمع البيانات ،لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث المصادر األولية:( 2)
ليذا الغرض.  خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا  
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 جمرمغ انذراسح: 2.4
 قطاع في اإلنشائية المقاكالت شركات في  االستشرافية الكظائف في العامميف جميع مف الدراسة مجتمع يتككف 
لالقتصاد الكطني الفمسطيني، ك أحد المحركات الميمة  ،ك يعد قطاع المقاكالت مف القطاعات االقتصادية غزة،

ك نشاطا  ممحكظا  منذ عكدة السمطة الكطنية الفمسطينية إلى األراضي الفمسطينية  ،ك قد شيد ىذا القطاع اتساعا  
ك الصناعات المساندة ليا، ك شجع عمى استثمار رأس  ،، ما أدػ إلى إنعاش الميف اإلنشائية1994في العاـ 

ق فرص عمل اآلالؼ مف الفمسطينييف، كنمت أىمية ىذا القطاع نتيجة الدكر الماؿ الفمسطيني، ك ساىـ في خم
الذؼ قاـ بو في إعادة اإلعمار، ك تأىيل الطرؽ، ك البنية التحتية، في ظل استمرار الحصار ك العدكاف 

 (.2016) اتحاد المقاكليف الفمسطينييف، اإلسرائيمي

طكر العمـ ك التكنكلكجيا، ك ىي مينة ذات أسس ك قكاعد، ك المقاكالت كغيرىا مف الميف تتطكر باستمرار مع ت
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 

 .(54:2003)مزيكدؼ، رض لكل األفكار اليندسية ك المشاريع المنكؼ تنفيذىاالتجسيد عمى األ

في اتحاد  ك المصنفة كالمسجمة( شركة مستمرة، 247) غزة شركات المقاكالت اإلنشائية في قطاع ك عدد
أفراد مكظف في كل  أربعة(،  بمتكسط 1-4كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ) ،ـ20/12/2016المقاكليف حتى

 (.2016) اتحاد المقاكليف الفمسطينييف، ( ا  مكظف 988شركة )

 -2016المحافظات حسب غزة قطاع في العاممة المقاكالت شركات عدد يكضح :(1.4جدكؿ رقـ )
 )االستبانة( حجم العينة عدد الموظفين النسبة  المئوية العدد المحافظة

 33 119 %12 30 شماؿ غزة

 152 543 %55 136 غزة

 14 49 %5 11 الكسطى

 50 178 %18 45 خانيكنس

 28 99 %10 25 رفح

 277 988 %100 247 المجمكع

 (2016المصدر: )تصنيف اتحاد المقاكليف الفمسطينييف، 
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 ػينح انذراسح: 3.4
اختيار عينة عشكائية منتظمة مف قكائـ شركات المقاكالت اإلنشائية بقطاع غزة، ك سيتـ احتساب عينة مف تـ 
%(، 95%( ك درجة ثقة )5، فييا نسبة خطأ )ا  ( مكظف988ة لمجتمع الدراسة، )( شركة مستمرة، ممثم247)

 ك ذلؾ حسب المعادلة التالية: ،معادلة ركبيرت ماسكف لتحديد حجـ العينةقاـ الباحث باستخداـ 

 

 

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

 اإلحصائية المطمكبة.

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

 أداج انذراسح : 4.4

 .قطاع غزة ب المشاريع اإلنشائيةدور التدريب الميني في تحسين جودة  ستبانةاتـ إعداد 

 ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :اتتككف 

النكع، العمر، المستكػ التعميمي، سنكات كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 
 (.لمتدريب المينيالخبرة ، المسمى الكظيفي ، مكاف العمل، العماؿ خضعكا 

كيتككف  ،قطاع غزة ب المشاريع اإلنشائيةالقسم الثاني : وىو عبارة دور التدريب الميني في تحسين جودة 
 : فقرة (97)مف 
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 تكزيع الفقرات عمى محاكر االستبانة:  (2.4جدكؿ رقـ )
 عدد  الفقرات المجاالت #

1.        

 التدريب الميني

 14 داء لمعاممين الفنيينأواًل: كفاءة األ

 13 والقدرات الفنية ،ثانيًا: الميارات        .2

 13 ثالثًا: العائد المتوقع من التدريب الميني        .3
 11 رابعًا: استراتيجية التدريب الميني        .4
 51 إجمالي محور: التدريب الميني  

1.        

جودة المشاريع 
 االنشائية

 9 ودعم االدارة العميا  ،لتزامأواًل: ا

 9 ثانيًا: ادارة الموارد البشرية        .2
 7 ثالثًا: التركيز عمى الزبون         .3

 6 وشروط العقد ،رابعًا: االلتزام بالمواصفات        .4

 8 خامسا: كفاءة مواد الخام والمعدات        .5
 7 سادسا: التحسين المستمر        .6
 46 المحور الثاني: جودة المشاريع االنشائية  

 :( 3-4( لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ ) 10-1تـ استخداـ التدرج )

 درجات مقياس (:3.4جدكؿ رقـ )

غير موافق بدرجة  االستجابة
 كبيرة جدا

  موافق
بدرجة كبيرة 

 جدا
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوقٍبص

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

 مربراخ اخريار االسرثانح: 5.4
في  امميفكالبيانات عف الع ،االستبياف مف أكثر الكسائل استخداما في مجالنا لمحصكؿ عمى المعمكمات

الكسائل اقتصادية أؼ أنو غير مكمف  رسباب أىميا أف االستبياف أكثلعدد مف األ ك المؤسسات ،، الشركات 
رساليا لمعامميف في مناطق جغرافية مختمفة كال إكذلؾ ىك كسيمة مرنة يمكف  ؛طالقا مقارنة بكسائل اخرػ إ
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دكف  بآرائيـ لإلدالءالعامميف مما يشجعيـ  اتإلجابيضا يكفر السرية المطمكبة أك  ؛يتطمب حضكرا لمقر معيف
 .لى حد كبيرإسئمة االستبياف يتـ صياغتيا بصكرة مقننة مما يكفر نتائج منضبطة أك  ،خكؼ

 : االسرثانحخطىاخ تناء  6.4
قطاع غزة ب المشاريع اإلنشائيةدور التدريب الميني في تحسين جودة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 : االستبانةلباحث الخطكات  التالية لبناء ، كاتبع ا

كاالستفادة منيا في بناء  ،عمى األدب اإلدارؼ كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة االطالع 1
 كصياغة فقراتيا. االستبانة

  االستبانةاستشار الباحث عددا  مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  2
 كفقراتيا.، 

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ. 4
بداء المالحظات. ،عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش 5  كا 
 .أساسييف محكريفكقد تككنت مف  ،في صكرتيا األكلية االستبانةتـ تصميـ  6
 ك ،االدارية ك ،األكاديمية الخبرة في المجاالتالمحكميف ذكؼ ( مف 13عمى ) االستبانةتـ عرض  7

( يبيف أسماء أعضاء لجنة 1كالممحق رقـ ) ، كالمؤسسات الحككمية ،اإلحصائية في كل مف الجامعات
 التحكيـ.

أك اإلضافة كالتعديل,  ،مف حيث الحذؼ االستبانةفي ضكء آراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات  8
 (.3( فقرة, ممحق )97نيائية عمى )في صكرتيا ال االستبانةلتستقر 

 صذق االسرثيان: 7.4
 30حجميا  تجريبيةتـ تكزيع عينة  كستبانة ما كضعت لقياسو،يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة اال

بالتأكد مف صدؽ  كقد قاـ الباحث كثبات االستبانة ، ،كالصدؽ البنائي ،استبانة الختبار االتساؽ الداخمي
 االستبانة بطريقتيف:
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 الصدق الظاىري: 2.4.9

(متخصصيف في المجاالت 13)االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  عرض الباحث
آلراء  (، كقد استجاب الباحث1كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ) ،كاإلحصائية ،كالمينية ،كاإلدارية ،األكاديمية
المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في  كتعديل في ضكء المقترحات ،بإجراء ما يمـز مف حذؼ قاـك  ،المحكميف

 (.3انظر الممحق رقـ ) -صكرتو النيائية 

 صدق المقياس : 1.4.9

 Internal Validity: االتساق الداخمي  أوالً 

 ستبانة مع المجاؿ الذؼ تنتمي إليويقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات اال
كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف  ،الداخمي لالستبانة ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. ،كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة

 : نتائج االتساق الداخمي -

 التدريب المينيالمحور األول: 

        "مميف الفنييفكفاءة األداء لمعا( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4-4)رقـ يكضح جدكؿ 
كبذلؾ  ، α≤ 1015كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ،

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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 رجة الكمية لممجاؿ" كالدكفاءة األداء لمعامميف الفنييفمعامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ  (:4.4جدكؿ رقـ )

 كفاءة األداء لمعاممين الفنيين #
 معامل

 لالرتباط بيرسون 

 القيمة

 (.Sig) تماليةاالح

*0.406 يعمل الكادر البشرؼ عمى أسس عممية. 1  0.026 

*0.574 يمتـز العاممكف بالكقت المحدد لمعمل. 2  0.001 

*0.567 يتجو سمككيـ نحك زيادة الكفاءة في أداء األعماؿ. 3  0.002 

*0.535 .عمى أكقات العمل يحافع العاممكف  4  0.003 

*0.564 .كمعدات العمل ،دكاتألعمى االستخداـ األمثل  يحرص العاممكف  5  0.001 

*0.636 .كمعدات العمل ،عمى أدكاتيحافع العاممكف  6  0.000 

*0.567 يمتاز العاممكف بتنكع الميارات ذات العالقة بمجاؿ العمل. 7  0.001 

*0.683 يحرص العاممكف عمى زيادة االنتاجية. 8  0.000 

*0.710 يجتيد العاممكف في األعماؿ لتقميل مف كجكد العيكب االنتاجية. 9  0.000 

*0.658 يحرص العاممكف عمى تقميل الفاقد عند استخداـ مكاد الخاـ. 10  0.000 

*0.650 خريف.ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآل 11  0.000 

*0.712 يمتمؾ العاممكف كفاءة تساعد عمى تقميل مستكػ عبء االشراؼ عمييـ. 12  0.000 

*0.673 يجتيد العاممكف ليككف اإلنتاج مطابق لممكاصفات المطمكبة. 13  0.000 

*0.607 أثناء العمل. في يتميز العاممكف بالجدية 14  0.000 

 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...ستكؼ داللة االرتباط داؿ إحصائيا  عند م *

" والقدرات الفنية ،الميارات( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 5-4جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  ، α≤ 1015كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية 

 صادؽ لما كضع لقياسو. يعتبر المجاؿ

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

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.809 نجاز األعماؿ.إك يبدع العاممكف في  ،يبتكر 1  0.000 

*0.853 ك األفكار خالؿ تنفيذ األعماؿ. ،يبادر العاممكف بالمقترحات 2  0.000 

*0.876 في تنفيذ كاجبات العمل. ىـفنية تساعد قدرات يمتمؾ العاممكف  3  0.000 

*0.623 يجابي في العمل.يحرص العاممكف عمى التنافس اإل 4  0.000 

*0.769 لمجميع.كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة  يعمل العاممكف  5  0.000 

*0.577 يستطيع العاممكف التعبير عف آرائيـ. 6  0.000 

*0.836 ك التعاكف بفاعمية مع اآلخريف. ،يتميز العاممكف بالتكاصل 7  0.000 

*0.792 يسعى العاممكف إلى اكتساب ميارات جديدة. 8  0.000 

*0.862 لتسميـ األعماؿ المطمكبة.ك االلتزاـ بالمكاعيد النيائية  ،يجتيد العاممكف بالتنظيـ 9  0.000 

*0.847 إنجاز العمل ك خطكات ،تحديد  متطمباتيستطيع العاممكف  10  0.000 

*0.900 .التغمب عمى صعكبات العمليمتمؾ العاممكف القدرة عمى  11  0.000 

*0.899 .كالمفاىيـ الفنية المتعمقة بالعمل ،باألسس يجتيد العاممكف عمى اكتساب المعرفة 12  0.000 

*0.753 .المتابعة لما يستجد في مجاؿ العمليحرص العاممكف عمى  13  0.000 

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

العائد المتكقع مف التدريب ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 6-4يكضح جدكؿ رقـ ) 
 α≤ 1015كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية  ،"مينيال

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

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

 لالرتباط بيرسون 

 القيمة

 (.Sig)االحتمالية

*0.699 زيادة قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا. 1  0.000 

*0.849 تحقيق أىداؼ الشركة مف خالؿ تنمية ميارات ك قدرات العامميف. 2  0.000 

*0.867 .داءألتحقيق الجكدة في ا 3  0.000 

*0.824 .ستكؼ كفاءة اإلنتاجرفع م 4  0.000 

*0.702 .تقميل الحاجة إلي اإلشراؼ المباشر 5  0.000 

صابات العمل. ،تخفيض معدؿ حدكث الحكادث 6 *0.697 كا   0.000 

*0.725 ك التخصصية في العمل. ،اإلتقاف 7  0.000 

*0.844 ك ميارات العامميف. ،رفع قدرات 8  0.000 

*0.783 .دؼ أفراد قكؼ العملتحقيق الركح المعنكية ل 9  0.000 

*0.715 لمعامميف في الشركة.تحقيق االستقرار  10  0.000 

*0.790 .االستخداـ األمثل لممعدات 11  0.000 

*0.780 كتعزيز االنتماء لمعمل . ،بث ركح التعاكف بيف العامميف 12  0.000 

*0.710 المحافظة عمى مكاد الخاـ عند استخداميا. 13  0.000 

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

 ،  " التدريب الميني ةاستراتيجي( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 7-4يكضح جدكؿ رقـ )       
كبذلؾ  ، α≤ 1015تكؼ معنكية كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مس

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

كالدرجة الكمية لممجاؿ ،التدريب الميني ةاستراتيجيمعامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ (:7.4جدكؿ رقـ )  
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 لالرتباط بيرسون  معامل التدريب الميني ةاستراتيجي #
 القيمة

 (.Sig)االحتمالية

*0.755 العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني. تتبنى اإلدارة 1  0.000 

*0.448 في األعماؿ. مكاكبة آخر المستجداتيساعد التدريب الميني عمى  2  0.013 

*0.731 كمستمرة . ،منظمة تدريبيةاعتمػاد الخطػط المستقبمة لمشركة لبرامج  3  0.000 

برامج تفعيل  لناحية الفنية ضػركرةكتعقدىا مػف ا ،تفرض التطكرات في مجاؿ االعماؿ 4

 التدريب الميني.  

0.380*  0.038 

*0.763 تدرب الشركة عاممييا عمى التكنكلكجيا الحديثة. 5  0.000 

*0.765 جديدة. لمعامميف إضافةتمثل  جديدةلمشػػركة خمق ميػارات  المستقبميةتحتـ الخطػط  6  0.000 

*0.870 عامميف لمعمل بالطرؽ اآلمنة الحديثة.تقدـ الشركة برامج تدريبية لتأىيل ال 7  0.000 

*0.798 التدريب الميني.برامج  تفعيلالشػػركة عمػػي  المستقبميةتسػػاعد الخطػػط  8  0.000 

*0.863 تتبنى الشركة استراتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية. 9  0.000 

*0.673 داخل مؤسسات قطاع غزة إف لـز األمر.تقـك الشركة بابتعاث العامميف لمتدريب  10  0.000 

*0.810 تقـك الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا. 11  0.000 

 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة  *
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 جودة المشاريع االنشائيةانمحىس انثاوً:

" كالدرجة الكمية ودعم االدارة العميا  ،التزام( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 8-4جدكؿ رقـ ) كضح ي
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  α≤ 1015لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية 

 كضع لقياسو.

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

 معامل التزام ودعم االدارة العميا 
 لالرتباط بيرسون 

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

*0.389 تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة.  -1  0.034 
*0.410 ني.ك الجدكؿ الزم ،قياـ اإلدارة العميا بربط الجكدة بالتكمفة  -2  0.025 
*0.387 مراجعة األمكر المتعمقة بالجكدة في اجتماعات اإلدارة العميا.  -3  0.034 
*0.789 تدرب العامميف عمى ميارات الجكدة الالزمة إلنجاز العمل.  -4  0.000 
*0.446 جكدة أفضل. عمى تقديـيـ كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيع ،إدارة الشركة المكافآتتقدـ   -5  0.012 
*0.486 .مالكي المشاريعكارضاء  ،كالبيانات المتعمقة بالجكدة ،مراجعة المعمكمات  -6  0.007 
*0.447 كالمادية المناسبة لمجكدة. ،تخصيص المكارد البشرية  -7  0.013 
*0.435 تقدير جيكد العامميف في الجكدة.  -8  0.016 
*0.476 ك التقييـ. ،المراقبةتقـك اإلدارة بعمميات   -9  0.008 

 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...الرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة ا *

كالدرجة الكمية  ،دارة المكارد البشريةإ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 9-4يكضح جدكؿ رقـ ) 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  α≤ 1015لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية 

 كضع لقياسو.

كالدرجة الكمية لممجاؿادارة المكارد البشرية(: معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ 9.4جدكؿ رقـ )  
 (.Sig) االحتمالية القيمة لالرتباط بيرسون  معامل ادارة الموارد البشرية 

 0.000 *0.477 اؿ.مستكػ دخل ك أجكر طاقـ العمل مف مكظفيف ك عم  -1
 0.000 *0.626 استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف.  -2
 0.000 *0.545 دكرات تدريبية لطاقـ العمل في ميارات يحتاجيا المشركع.  -3
 0.000 *0.771 ميارة ك خبرة طاقـ اإلشراؼ .  -4
 0.000 *0.728 ميارة ك خبرة طاقـ المقاكؿ .  -5
 0.000 *0.689 استخداـ عماؿ ذكؼ خبرة.  -6
 0.000 *0.697 ميارة ك خبرة طاقـ التصميـ.  -7
 0.000 *0.734 التعاكف ك التنسيق الفعاؿ بيف جميع المشاركيف في المشركع.  -8
 0.000 *0.829 حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ ك جية التنفيذ لممشركع.  -9

 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة  *
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كالدرجة الكمية  ،"التركيز عمى الزبكف ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 11-4يكضح جدكؿ رقـ ) 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ، α≤ 1015لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية 

 صادؽ لما كضع لقياسو.

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

 التركيز عمى الزبون  
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.712 اعتبار احتياجات المالؾ ىي أساس عممية الجكدة.  -1  0.000 
*0.688 ك شكاكؼ المالؾ. ،االستجابة بفاعمية الستفسارات  -2  0.000 

*0.756 ك ترضيو. ،ك تصحيحية تناسب المالؾ ،اتخاذ إجراءات كقائية  -3  0.000 
*0.855 استخداـ ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح.  -4  0.000 
*0.675 ك السعر المحدد مف قبل المالؾ. ،الميزانية  -5  0.000 

6-  
فة مدػ ك معر  ،تقـك إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا، ك ذلؾ لتقييميا

 رضى المالؾ.

0.677*  0.000 

7-  
 ،ك زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو ،يعتبر المالؾ )الزبكف( القكة الدافعة لتحسيف الجكدة

 ك تكقعاتو.

0.717*  0.000 

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

كالدرجة " وشروط العقد ،االلتزام بالمواصفاترتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامل اال 11-4جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ، α≤ 1015الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكؼ معنكية 

 صادؽ لما كضع لقياسو.

لممجاؿكالدرجة الكمية االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقدجاؿ معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات م (:11.4جدكؿ رقـ )  

 االلتزام بالمواصفات وشروط العقد 
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.826 تكافق كثائق العطاء فيما بينيا.  -1  0.000 
*0.858 ك عدالتيا مع تكزيع لممسؤكليات. ،كضكح شركط العقد  -2  0.000 

*0.808 ك احتكائو عمى جميع التفاصيل. ،الكميات دقة جدكؿ  -3  0.000 

*0.790 ك كضكح مخططات التصميـ لممنشاة. ،ك ترابط ،شمكلية  -4  0.000 
*0.672 شمكلية ك كضكح المكاصفات الفنية لممشركع لمتنفيذ.  -5  0.000 
*0.706 ء التنفيذ.لممشركع في أثنا الفنية بالشركط كالمكاصفاتالتزاـ الشركة   -6  0.000 
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كالدرجة " والمعدات ،كفاءة مواد الخام( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 12-4جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ، α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكػ  الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت

 صادؽ لما كضع لقياسو.

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

 كفاءة مواد الخام والمعدات 
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.645 ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع. ،زيفاستخداـ نظاـ تخ  -1  0.000 
*0.672 .كمكردؼ المكاد ،بيف الشركةالتعاكف   -2  0.000 
*0.785 العالية.تكفر المكاد ذات الجكدة   -3  0.000 
*0.693 االستخداـ األمثل لممكاد بحيث نقمل الفاقد.  -4  0.000 
*0.647 ير معدات البناء.تكف  -5  0.000 
*0.636 دارؼ يحرص عمى تطكير المعدات.يكجد نظاـ إ  -6  0.000 
*0.617 .لممعدات دياالستخداـ الج  -7  0.000 
*0.612 بشكل دكرؼ. المعدات انةيصتقـك الشركة   -8  0.000 

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

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

 صادؽ لما كضع لقياسو.

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

 التحسين المستمر 
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.731 .مستمر بشكل نظاـ الجكدة ة بتحسيف فعالياتتقـك الشرك  -1  0.000 
*0.723 لممكاصفات لممنتج. عدـ المطابقة متسبباتالتصحيحية تحديد تشمل االجراءات   -2  0.000 

3-  
المطابقة لممكاصفات إلزالة متسببات عدـ  جراءات الالزمةاال ة باتخاذتقـك الشرك

 لممنتج.
0.700*  0.000 

*0.821 نتائجيا. قيكتكث ،المتخذة التصحيحيةتراجع االجراءات   -4  0.000 
*0.814 ك مراقبتيا. ،ك تطبيقيا ،تحديد معايير تحسيف الجكدة  -5  0.000 

6-  
 ؤدؼي مما العممياتفعالة ككفاءة ال الرقابةة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق تقـك الشرك

 .االداء لتحسيف
0.788*  0.000 

*0.726 أف تتصف سياسة الشركة بما يتعمق بالجكدة بالتغيير التدريجي.  -7  0.000 
 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة  *
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 Structure Validityثانيًا : الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ إلييا، 
 .االستبانةكيبيف مدؼ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

حصائيا  عند دالة إ االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  14-4يبيف جدكؿ رقـ ) 
 صادقو لما كضع لقياسو. االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α، ≤0.05معنكية  ػ مستك 

كالدرجة الكمية لممحكر  ، (التدريب المينيمحكر )معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف  (:14.4جدول رقم )
كالدرجة الكمية لممحكر ، (جودة المشاريع االنشائيةمحكر )معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف ،  

 

 

# 

 

 المجاالت

 معامل

 بيرسكف 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1.  

التدريب 
 الميني

 0.000 *0.730 كفاءة األداء لمعاممين الفنيينأواًل: 

 0.000 *0.873 والقدرات الفنية ،المياراتثانيًا:   .2

 0.000 *0.876 العائد المتوقع من التدريب المينيثالثًا:   .3

 0.000 *0.766 استراتيجة االتدريب المينيرابعًا:   .4

5.  

جودة المشاريع 
 االنشائية

 0.000 *0.686 ودعم االدارة العميا  ،أواًل: التزام

 0.000 *0.866 ثانيًا: ادارة الموارد البشرية  .6

 0.000 *0.893 ثالثًا: التركيز عمى الزبون   .7

 0.000 *0.780 عقدوشروط ال ،رابعًا: االلتزام بالمواصفات  .8

 0.000 *0.773 والمعدات ،مواد الخامالخامسا: كفاءة   .9

 0.000 *0.819 سادسا: التحسين المستمر  .10

 349..قيمة االرتباط الجدكلية تساكؼ .α≤5...االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة  *
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 :Reliabilityثثاخ االسرثانح  8.4
أكثر مف مرة  االستبانةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  تبانةاالسأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 

كعدـ  ،االستبانةيعني االستقرار في نتائج  االستبانةتحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرػ أف ثبات 
 تغييرىا بشكل كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة.

 الدراسة مف خالؿ: استبانةمف ثبات  حثكقد تحقق البا

ككانت النتائج كما  ،كطريقة التجزئة النصفية ،Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كركنباخ  
 (.15-4)رقـ ىي مبينة في جدكؿ 

لقياس ثبات اإلستبانةكالتجزئة النصفية  ،معامل ألفا كركنباخ (:15.4جدكؿ رقـ )  

معامل ألفا  عدد الفقرات المجاالت #
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1.        

التدريب 
 الميني

*0.700 14 أواًل: كفاءة األداء لمعاممين الفنيين  0.700*  

*0.951 13 والقدرات الفنية ،ثانيًا: الميارات        .2  0.950*  

ثالثًا: العائد المتوقع من التدريب         .3
 الميني

13 0.941*  0.961*  

*0.911 11 رابعًا: استراتيجة االتدريب الميني        .4  0.878*  

*0.928 *0.919 51 إجمالي محور: التدريب الميني        .5  

6.        

جودة 
المشاريع 
 االنشائية

*0.700 9 ودعم االدارة العميا  ،أواًل: التزام  0.700*  

*0.832 9 ثانيًا: ادارة الموارد البشرية        .7  0.921*  

*0.852 7 ثالثًا: التركيز عمى الزبون         .8  0.926*  

وشروط  ،رابعًا: االلتزام بالمواصفات        .9
 العقد

6 0.869*  0.922*  

*0.816 8 والمعدات ،مواد الخامالخامسا: كفاءة     .10  0.876*  

*0.875 7 سادسا: التحسين المستمر    .11  0.928*  

*0.876 *0.881 46 حور الثاني: جودة المشاريع االنشائيةالم    .12  

*0.850 *0.942 97 اجمالي محاور االستبانة    .13  
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    التدريب الميني( أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة 15-4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )
 (. 10919)(التدريب المينيالمجاالت )بينما بمغت لجميع ( 10951 -10711حيث تتراكح بيف )؛ 

- 10711تتراكح بيف ) ثحي ،لفا كرنباخأاما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة 
 (. 10928) المجاالتبينما بمغت لجميع  ( 10961

( 10875-10711حيث تتراكح بيف ) ؛نشائيةجودة المشاريع اإل لمحكر قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة  أما
 ثحي ،لفا كرنباخأما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة أ(، 10881بينما بمغت )
 (. 10876) المجاالتبينما بمغت لجميع  ،( 10926- 10711تتراكح بيف )

 تأكد كيككف الباحث قد ،( قابمة لمتكزيع1)رقـ في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحق  االستبانةكبذلؾ تككف 
كاإلجابة  ،كصالحيتيا لتحميل النتائج ،االستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة  استبانةمف صدؽ كثبات 
 كاختبار فرضياتيا. ،عمى أسئمة الدراسة

 املؼاجلاخ اإلحصائيح املسرخذمح يف انذراسح: 9.4
 Statistical Package for theالتحميل اإلحصائيمف خالؿ برنامج  االستبانةكتحميل  ،تـ تفريغ

Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ
 (.16-4)رقـ في جدكؿ ، ككانت النتائج كما ىي مبينة كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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التكزيع الطبيعييكضح نتائج اختبار  (:16.4جدكؿ رقـ )  
 

 

# 

 المجاالت
 عدد

 الفقرات

-ككلمجكركؼ
 ( (K-Sسمرنكؼ

Sig.المعنوية 

1.  

 التدريب الميني

 0.98 0.47 14 كفاءة األداء لمعاممين الفنيينأواًل: 

 0.59 0.77 13 والقدرات الفنية ،المياراتثانيًا:   .2

 0.93 0.54 13 المتوقع من التدريب المينيالعائد ثالثًا:   .3

 0.43 0.87 11 الميني التدريب ةاستراتيجيرابعًا:   .4

 0.77 0.67 51 التدريب المينيإجمالي محور:   .5

جودة المشاريع   .6
 االنشائية

 0.4 0.89 9 دارة العميا ودعم اإل ،أواًل: التزام

 0.81 0.64 9 دارة الموارد البشريةإثانيًا:   .7

 0.87 0.59 7 ثًا: التركيز عمى الزبون ثال  .8

 0.92 0.55 6 رابعًا: االلتزام بالمواصفات وشروط العقد  .9

 0.43 0.87 8 مواد الخام والمعداتالخامسا: كفاءة   .10

 0.98 0.47 7 سادسا: التحسين المستمر   .11

 0.99 0.43 46 جودة المشاريع االنشائيةالمحور الثاني:   .12

 0.82 0.63 97 ةاجمالي محاور االستبان  .13

 

ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 16-4)رقـ كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
سيتـ  حيثك  ،يذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعيكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل ، 1015مستكػ الداللة مف  كبرأكانت 

 ضيات الدراسة. معممية لإلجابة عمى فر الاستخداـ االختبارات 
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 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

كالمتكسط الحسابي: يستخدـ ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار  ،كالتكرارات ،النسب المئكية -1
 . فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصف عينة الدراسة

 .االستبانةرات لمعرفة ثبات فق ، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ -2

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ( split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3
يستخدـ ىذا االختبار  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ استخداـ -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو لمعرفة

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

 لالستبانة، كالعالقة بيف المتغيرات.

ط لكل فقرة مف كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكس ، (T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
 فقرات االستبانة.

ذات  ت( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقاIndependent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -7
 داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

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

 Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا -9
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 :مهخص انفصم انزاتغ

إلى أنو تـ اعتماد  أشيرحيث  ؛ك إجراءاتيا ،استعرض في ىذا الفصل المنيجية المستخدمة في الدراسة
ك ذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج الدراسة، حيث أنو أكثر المناىج  ؛تاألسمكب الكصفي التحميمي لجمع البيانا
ك اإلنسانية، ك أكثر األساليب مناسبة لمكضكع الدراسة، ك تطرؽ  ،استخداما في دراسة الظكاىر االجتماعية

إلى مجتمع الدراسة الذؼ تككف مف جميع شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية في قطاع غزة المدرجة في 
( شركة، كما بيف في جدكؿ تفصيمي 247البالغ عددىـ ) ،ـ20/12/2016حاد المقاكليف الفمسطينييف حتي ات
ح المصادر التي تـ االعتماد عمييا في الدراسة، ك أخيرا  اختتـ يكضت تـ ك طريقة قياسيا، ك ،متغيرات الدراسةل

، ك التحقق مف افتراضيات تطبيق نمكذج ىذا الفصل باألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة
 الختبار الفرضيات. Multiple Regressionلمتعددااالنحدار 
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 انفصم اخلامس انرحهيم و اننماش

     متهيذ                       

 انىصف اإلحصائي نؼينح انذراسح1.5

 انىسن اننسثي نفمزاخ اجملاالخ2.5

 اخرثار انفزضياخ3.5
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 : متهيذ
كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة  ؛تحميل البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصل عرضا  ل

كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة  ،لتي تـ التكصل إلييا مف خالؿ تحميل فقراتياكا االستبانةالدراسة كاستعراض أبرز نتائج 
النكع، العمر، المستكػ التعميمي، سنكات الخبرة ، المسمى الكظيفي ، مكاف العمل، العماؿ خضعكا التي اشتممت عمى )

إذ تـ استخداـ برنامج  ؛الدراسة استبانةلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  ؛لمتدريب الميني(
كتحميميا في ىذا  ،لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا ؛(SPSS)الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 الفصل. 

 انىصف اإلحصائي نؼينح انذراسح وفك انثياناخ انشخصيح : 1.5
 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفق البيانات الشخصية.

% تـ 12.28بينما  ؛% مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف87.72( اف 1.5خالؿ جدكؿ )يتضح مف 
 . .اعتبارىا استمارات مفقكدة.

يكضح االستبانات المكتممة كغير المكتممة: (1.5جدكؿ رقـ )  
 النسبة التكرار 

 87.78 243 اشتمازاث مكتملت

 12.28 34 ا(اشتمازاث مفقودة )لم يتم الاجابت عليه

 011.1 277 املجموع

 

 % ىف مف االناث.14.8% ىـ مف الذككر، بينما 85.2يتضح ( 2.5مف خالؿ جدكؿ )

قل أ–عاـ  35مف % في الفئة العمرية 31.7،  عاـ 35 قل مفأ– 25مف  % فئاتيـ العمرية تقع60.1يتضح 
 .عاـ فأكثر  45% في الفئة العمرية مف 8.2،  عاـ 45 مف

 % دكتكراه   ...1.6% دبمـك ، 7%ماجستير ،11.9% مؤىميـ العممي بكالكريكس، 79.4يتضح اف 

% 11.5شراؼ، إ% ميندس 14.8% مدير مشركع ، 23.9% كظيفتيـ ميندس مكقع ، 44.9ف أيتضح 
 % مراقب عماؿ.4.9مدير شركة، 
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سنكات ،  10إلى أقل مف  5% خبرتيـ مف 40.7سنكات ،  5% سنكات خبرتيـ أقل مف 17.7يتضح أف 
 سنة فأكثر. 15% مف 14.4سنة ،  15إلى أقل مف  10% خبرتيـ مف 27.20

 % مف العماؿ خضعكا لمتدريب.28.4% مف العماؿ لـ يخضكا لمتدريب بينما 71.6يتضح أف 

كالمجاالت  ،تراسة في مختمف المتغيراف في النسب التي خمصت ليا الدمما سبق يتضح لمباحث أف التباي
العمرية التي كانت لصالح  ككذلؾ الفئات ؛ظير كاضحا  لصالح الذككر كالذؼ ،في متغير الجنس السابقة ابتداء  
ىناؾ صعكبات متعمقة بطبيعة العمل في شركات المقاكالت التي يكاجييا العامميف أف  كيعزػ ذلؾ ،الفئات الشابة

العمل في شركات  ، يؤدؼ إلى عدـ استمرار المكظفك عدـ تناسب ساعات العمل  ،ك تدني األجكر، 
 ك تجنب اإلناث العمل في ىذا المجاؿ.ك الذىاب لعمل آخر،  ،المقاكالت

تكزيع عينة الدراسة حسب )الجنس، الفئة العمرية، المؤىل العممي، المستكػ الكظيفي، عدد ( : 2.5جدكؿ رقـ )
 سنكات الخدمة(

 النسبة التكرارًالبندً

 الجيض

 85.2 207 ذكس

 14.8 36 أهثى

 

 فئت العمسيتال

 60.1 146 52قل مً أالى  82مً 

 31.7 77 52قل مً أالى  52مً 

 8.2 20 فأكثر 52

 

 املؤهل العلمي

 7.0 17 دبلوم

 79.4 193 بكالوزيوس

 11.9 29 ماجصتير

 1.6 4 دكتوزاه

 

 



134 
 

 املصتوى الوظيفي

 11.5 28 مديس شسكت

 23.9 58 مديس مشسوع

 44.9 109 مهىدس موقع

 14.8 36 شسافإمهىدس 

 4.9 12 مساقب عمال

 

 عدد شىواث الخدمت

 17.7 43 2قل مً أ

 40.7 99 01قل مً أالى  2مً 

 27.2 66 02قل مً أالى  01مً 

 14.4 35 فأكثر 02مً 

 

 زيبدللت خضعوا الشسكت عمال معظم

 28.4 69 وعم

 71.6 174 ال

 

 انىسن اننسثي نفمزاخ اجملاالخ  2.5
 فقرات االستبانة : تحميل 1.2.5

لعينة كاحدة( لمعرفة ما إذا كانت متكسطات  Tلتحميل فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبار
 % عمى مقياس الدراسة.60كىي تمثل  ،ىي الحياد 6حيث اعتبرت الدرجة  ؛درجات االستجابة

مستكػ درجات األكزاف النسبيةيكضح : (3.5جدكؿ رقـ )  
 موافقة بدرجة ضعيفة موافقة بدرجة متوسطةًةًبدرجةًكبٌرةموافق

 0.05مستوى الداللة يكون أقل من  0.05من  أكبرمستوى الداللة يكون  0.05مستوى الداللة يكون أقل من 

 (6) المفترض العام المتوسط > المتوسط
 المفترض العام المتوسط = المتوسط

(6) 
 (6) المفترض العام المتوسط > المتوسط
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 فركؽ  ىناؾ يككف  0.05 مف قلأ (α)  الداللة مستكػ  قيمة كانت إذا نوأ يتضح (3.5) الجدكؿ خالؿ مف
 اعمى المتكسط قيمة كانت فاذا المجاؿ، اك لمفقرة الحقيقي كالمتكسط ، (6)المفترض العاـ المتكسط بيف معنكية

 المتكسط مف اعمى المفترض المتكسط فكا إذا بينما كبيرة، درجة المكافقة تككف  ، (6) المفترض المتكسط مف
 اف أؼ معنكية، فركؽ  تكجد ال النتيجة كانت إذا أما ، ضعيفة بدرجة المكافقة تككف  المجاؿ ك، ألمفقرة الحقيقي
 مف ا  مساكي أك ا ،قريب (6) المفترض العاـ المتكسط يككف  الحالة ىذه ففي 0.05 مف أكبر الداللة مستكػ 

 .متكسطة بدرجة المكافقة تككف  لذلؾ ؛لمبيانات الحقيقي المتكسط

 تحميل جميع فقرات االستبيان : 2.2.5

 التدريب الميني: األولالمحور 

 ُبعد كفاءة األداء لمعاممين

عمى مف كانت أ بعد كفاءة األداء لمعامميف  راتالمتكسطات الحسابية لجميع فقيتضح أف  (4.5من خالل جدول)
كانت تزيد مف المتكسط  فإف المتكسطات ؛(T)نتيجة اختبار كحسب  ،6المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،العاـ

 نسبي بكزف  كبيرة درجة عمى حصمت قدإلجمالي ب عد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف الكزف النسبي ف أيتضح ك 
كانت الفقرة  عمى ماعامميف الفنييف كفاءة األداء لم ب عدلفقرات ، بينما  الثانية المرتبة في جاءت ك  ،70.01%
 % ،77.7بكزف نسبي بمغ  بدرجة كبيرة المرتبة االكلى ( احتمتيمتـز العاممكف بالكقت المحدد لمعمل) الثانية

مقابل  وتقاضى دخمي العامل ألف ؛االلتزاـ بالمكاعيد ىك أكثر أىمية في مكاف العملكيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو 
 .ساعات محدده لمعمل

( احتمت المرتبة اآلخريفلمساعدة  ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة) كلىاألبينما كانت الفقرة  
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو إنجاز العامل لمعمل دكف الحاجة %، 65.19األخيرة بدرجة كبيرة بكزف نسبي 

 ي.ك مدػ تمقيو لمتدريب المين ،فإف ىذا يعتمد عمى كفاءتو ؛لممساعدة

في  حيث أشارت ،في التكصيات (2012، الجريكؼ دراسة ) ما تكصمت إلية  معىذه النتيجة ك قد تكافقت 
ضركرة كضع برنامج تدريبي لحديثي التعييف، ك العمل عمى استخداـ التدريب عف بعد بتكظيف إلى  التكصيات

حيث تكصمت إلى  ؛(2015اسة )حسف، ك اتفقت ىذه النتيجة مع در ، التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أداء العامميف
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ك أكصى الشركات إلى أف تعطي اىتماـ  ،ك مممكسا  في رفع الكفاءة االنتاجية ،ميما  أف التدريب يمعب دكرا  
 . أكبر بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف

 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف كالكزف النسبي لمحكر ،(:  الكسط الحسابي4.5جدكؿ رقـ )

 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف أوال
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 05 0.00 5.84 66.17 1.65 6.62 يعمل الكادر البشرؼ عمى أسس عممية.

2-  
 0 0.00 16.90 77.70 1.63 7.77 يمتـز العاممكف بالكقت المحدد لمعمل.

3-  
 7 0.00 10.84 70.62 1.53 7.06 يتجو سمككيـ نحك زيادة الكفاءة في أداء األعماؿ.

4-  
 8 0.00 13.95 74.07 1.57 7.41 .عمى أكقات العمل يحافع العاممكف 

5-  
 5 0.00 3.93 71.82 4.68 7.18 .كمعدات العمل ،دكاتألعمى االستخداـ األمثل  يحرص العاممكف 

6-  
 5 0.00 11.76 71.74 1.55 7.17 .كمعدات العمل ،تعمى أدكايحافع العاممكف 

7-  
 6 0.00 12.56 70.74 1.33 7.07 يمتاز العاممكف بتنكع الميارات ذات العالقة بمجاؿ العمل.

8-  
 00 0.00 7.68 67.07 1.43 6.71 نتاجية.يحرص العاممكف عمى زيادة اإل

9-  
 01 0.00 8.07 67.64 1.47 6.76 ة.نتاجييجتيد العاممكف في األعماؿ لتقميل مف كجكد العيكب اإل

11-  
 08 0.00 6.28 66.61 1.64 6.66 الخاـ. المكاديحرص العاممكف عمى تقميل الفاقد عند استخداـ 

11-  
 05 0.00 4.82 65.19 1.67 6.52 ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف.

12-  
 2 0.01 2.62 71.57 6.87 7.16 ػ عبء االشراؼ عمييـ.يمتمؾ العاممكف كفاءة تساعد عمى تقميل مستك 

13-  
 9 0.00 9.07 68.84 1.52 6.88 يجتيد العاممكف ليككف اإلنتاج مطابق لممكاصفات المطمكبة.

14-  
 8 0.00 9.33 69.96 1.66 7.00 أثناء العمل. في يتميز العاممكف بالجدية

  .... 12.91 70.01 1.21 7.00 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف المحكر األكؿ 

 



137 
 

 ُبعد الميارات و القدرات الفنية:

عمى كانت أ كالقدرات الفنية  ،ب عد الميارات راتالمتكسطات الحسابية لجميع فقيتضح أف  (5.5من خالل جدول)
كانت تزيد مف المتكسط  فإف المتكسطات ؛(T)كحسب نتيجة اختبار  ،6مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،العاـ

كبمتكسط بمغ  ،بدرجة كبيرة %65.15بمغ  كالقدرات الفنية ،المياراتإلجمالي ب عد الكزف النسبي ف أيتضح  ك
يعمل ) الخامسةكانت الفقرة  كالقدرات الفنية ،الميارات ب عدلفقرات بينما  ؛1.21كانحراؼ معيارؼ بمغ  (6.52)

بدرجة  %68.76( احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ مل مالئمة لمجميعالعاممكف كفريق كاحد في بيئة ع
أىمية التدريب في  ك ،لمعالقة بيف العاممكف في المشاريعكانسجاـ  ،تناغـكيعزك الباحث ذلؾ أنو يكجد  ، كبيرة

 ك بيئة العمل. تجاه مكافايجابي خمق الشعكر اإل

األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة نجاز األعماؿإعاممكف في ك يبدع ال ،يبتكر) االكلىبينما كانت الفقرة  
نجاز األعماؿ تعتبر المرتبة العالية إبداع في ك اإل ،االبتكار كيعزك الباحث ذلؾ أنوبدرجة كبيرة،  61.87%

ذلؾ  ك يبرر الباحث ،ك ىذا ما يفتقر إليو العاممكف في المشاريع ،ك القدرات الفنية لمعامميف ،في بعد الميارات
عطائيـ الفرصة الكافية مف صاحب العمل لممبادرة إ ك عدـ  ،بسبب ضغط العمل عمى العاممكف في المشاريع

 نجاز األعماؿ.إبداع في ك اإل ،في االبتكار

 الحرة البرامج في التدريب ك التي أشارت إلى أف فترة ، ((Nkirina, 2009كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
 بيف التنسيق حيث أكصت ىذه الدراسة إلى زيادة  ؛الضركرية لمعامميف الميارات تعمـل تكفي كال ،محدكدة
ك القدرات الفنية لمعامميف، ك اتفقت مع  ،مياراتالاألخرػ لتحسيف  كالمؤسسات ،الحككمي الميني التدريب

كير ميارات لتدريبية لتطتطكير كادر العمل بزيادة الدكرات ا( في ضركرة 2014دراسة )الجعبرؼ كآخركف، 
حيث أشارت في  ؛(,2016Nicole, et alدراسة )، ك قد تكافقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إلية العامميف

ك  ،التدريب بالميارات الالزمة لمفترة الحالية مف العملالتكصيات أنو يجب عمى شركات البناء االىتماـ ب
 ك المتكقعة منيـ في المستقبل. ،ـ المتاحةء الفجكة بيف خبراتيات التي ستمزميـ في المستقبل لملالميار 

 

 



138 
 

 الميارات كالقدرات الفنية الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر(:  5.5جدكؿ رقـ )

 الميارات كالقدرات الفنية أوال
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 05 0.07 1.79 61.87 1.62 6.19 نجاز األعماؿ.إلعاممكف في يبتكر ك يبدع ا

2-  
 0.02 2.33 62.57 1.72 6.26 ك األفكار خالؿ تنفيذ األعماؿ. ،يبادر العاممكف بالمقترحات

08 

3-  
 5 0.00 6.05 66.85 1.76 6.68 في تنفيذ كاجبات العمل. ىـفنية تساعد يمتمؾ العاممكف قدرات

4-  
 2 0.00 5.74 65.77 1.56 6.58 يجابي في العمل.س اإليحرص العاممكف عمى التناف

5-  
 0 0.00 9.74 68.76 1.40 6.88 يعمل العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.

6-  
 01 0.00 2.90 63.18 1.71 6.32 يستطيع العاممكف التعبير عف آرائيـ.

7-  
 0.00 6.34 65.74 1.41 6.57 ك التعاكف بفاعمية مع اآلخريف. ،يتميز العاممكف بالتكاصل

7 

8-  
 00 0.01 2.70 62.98 1.71 6.30 يسعى العاممكف إلى اكتساب ميارات جديدة.

9-  

يجتيد العاممكف بالتنظيـ ك االلتزاـ بالمكاعيد النيائية لتسميـ األعماؿ 
 المطمكبة.

6.75 1.66 67.52 7.03 0.00 

8 

11-  
 0.00 6.76 67.18 1.65 6.72 ملإنجاز الع ك خطكات ،تحديد  متطمباتيستطيع العاممكف 

5 

11-  
 6 0.00 6.30 66.75 1.66 6.68 .التغمب عمى صعكبات العمليمتمؾ العاممكف القدرة عمى 

12-  

كالمفاىيـ الفنية المتعمقة  ،باألسس يجتيد العاممكف عمى اكتساب المعرفة

 .بالعمل

6.49 1.66 64.88 4.56 0.00 

8 

13-  
 9 0.01 2.83 63.21 1.76 6.32 .في مجاؿ العمل المتابعة لما يستجديحرص العاممكف عمى 

 ..... 6.61 65.15 1.21 6.52 الميارات كالقدرات الفنية المحكر الثاني 
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 العائد المتوقع من التدريب الميني: ُبعد

عمى كانت أ كالقدرات الفنية  ،ب عد الميارات راتالمتكسطات الحسابية لجميع فقيتضح أف  (6.5من خالل جدول)
كانت تزيد مف  فإف المتكسطات ، (T)كحسب نتيجة اختبار  ،6المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة  مف

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

 بدرجة كبيرة %73.21بمغ  العائد المتكقع مف التدريب المينيإلجمالي ب عد الكزف النسبي ف أ يتضحك  
 العائد المتكقع مف التدريب الميني ب عدلفقرات بينما  ؛ (1.20بمغ )( وانحراف معياري 7.32وبمتوسط بمغ )

 بدرجة كبيرة %76كلى بكزف نسبي بمغ كفاءة اإلنتاج( احتمت المرتبة األ رفع مستكؼ ) الرابعةكانت الفقرة 
 أف العائد األساسي مف التدريب الميني المساىمة في رفع خالؿ رأؼ المبحكثيف كيعزك الباحث ذلؾ أنو مف،

 .ك نكعا ،  مستكػ كفاءة اإلنتاج في المشاريع كما

األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة لمعامميف في الشركة)تحقيق االستقرار  العاشرةبينما كانت الفقرة  
 ،خرػ تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركات فيناؾ اعتبارات أبدرجة كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ أف % 70.54

ك عممو في مجاؿ المقاكالت سبب عدـ استقرار العامميف في الشركات أف  ،خالؿ اطالعوك يرػ الباحث مف 
ك عدـ  ،ك تدني األجكر ،ىناؾ صعكبات متعمقة بطبيعة العمل في شركات المقاكالت التي يكاجييا العامميف

 ك عائد ذلؾ إلى تدني أسعار المناقصات بيف المقاكليف بقطاع غزة.  ،تناسب ساعات العمل

كأثره  ،ضركرة تكعية المسئكليف في المنظمة بأىمية التدريب المينيفي  (2009)مجاىدؼ،  قت مع دراسةاتف
(  ك 2015،  العكضكقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  )، كالمنظمة عمى حد سكاء ،كاإلنتاج ،لعمى العامػ

 ,Honorati & Maddalenaسة )دراكما أشارت  ،التدريب لو دكر فعاؿ في زيادة االنتاج التي أشارت إلى أف
ك تنمية ميارات الشباب  ،أىـ العائد المتكقع مف البرنامج التدريبي ىك اكتساب(  في التكصيات 2015

 ك زيادة الفرصة في التكظيف. ،المشاركيف، ك كذلؾ يساعد عمى احتماؿ زيادة الدخل

ك ، رار تحسيف األداء بشكل متكاصليعكد عمى الشركة إلى استميتبيف أف التدريب الميني  قمف خالؿ ما سب
، ك التي تؤدؼ إلى رفع مستكػ ك المعارؼ الجديدة ،ك التعرؼ عمى الميارات ،مكاكبة التطكرات في حقل العمل

 ك تحسيف جكدة العمل. ،كفاءة اإلنتاجية
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 العائد المتكقع مف التدريب المينيالكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر (: 6.5جدكؿ رقـ )

 العائد المتكقع مف التدريب الميني أوال
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 7 0.00 15.94 73.29 1.29 7.33 زيادة قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا.

2-  
 0.00 14.53 73.08 1.40 7.31 يف.ك قدرات العامم ،تحقيق أىداؼ الشركة مف خالؿ تنمية ميارات

8 

3-  
 5 0.00 15.86 74.96 1.46 7.50 .داءألتحقيق الجكدة في ا

4-  
 0 0.00 17.18 76.00 1.44 7.60 .رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج

5-  
 08 0.00 6.98 70.50 2.33 7.05 .اإلشراؼ المباشر ىتقميل الحاجة إل

6-  
صابات العمل. ،تخفيض معدؿ حدكث الحكادث  0.00 14.25 73.67 1.49 7.37 كا 

2 

7-  
 0.00 5.21 75.96 4.74 7.60 ك التخصصية في العمل. ،اإلتقاف

8 

8-  
 0.00 14.90 74.17 1.47 7.42 ك ميارات العامميف. ،رفع قدرات

5 

9-  
 00 0.00 10.77 71.58 1.67 7.16 .تحقيق الركح المعنكية لدؼ أفراد قكؼ العمل

11-  
 05 0.00 9.89 70.54 1.65 7.05 لمعامميف في الشركة.تحقيق االستقرار 

11-  
 6 0.00 13.52 73.58 1.56 7.36 .االستخداـ األمثل لممعدات

12-  
 0.00 12.66 72.34 1.51 7.23 كتعزيز االنتماء لمعمل . ،بث ركح التعاكف بيف العامميف

9 

13-  
 01 0.00 12.17 72.09 1.54 7.21 المحافظة عمى مكاد الخاـ عند استخداميا.

 ..... 17.08 73.21 1.20 7.32 العائد المتكقع مف التدريب الميني ثالمحكر الثال 
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 ُبعد استراتيجية التدريب الميني

كانت  ب عد استراتيجية التدريب الميني راتالمتكسطات الحسابية لجميع فقيتضح أف ( 7.5مف خالؿ جدكؿ)
كانت تزيد مف  فإف المتكسطات ، (T)كحسب نتيجة اختبار  ،6عمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة أ 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

كبمتكسط بمغ  ،بدرجة كبيرة %64.51بمغ  التدريب الميني ةاستراتيجيإلجمالي ب عد الكزف النسبي ف أيتضح ك 
يساعد ) الثانيةقرة كانت الف التدريب الميني ةاستراتيجي ب عدلفقرات ، بينما  1.39( كانحراؼ معيارؼ بمغ 6.45)

 %70.79كلى بكزف نسبي بمغ احتمت المرتبة األ ، (في األعماؿ مكاكبة آخر المستجداتالتدريب الميني عمى 
ك الفنية لمكاكبتيا البد مف  ،ك المستجدات التقنية ،التطكر التكنكلكجيكيعزك الباحث ذلؾ أف  ، بدرجة كبيرة

الطالع العامميف عمى كل ما ىك جديد في تنفيد يبية كل فترة زمنية قد دكرات تدر ك ع ،التدريب الميني لمعامميف
 .األعماؿ

( احتمت تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا) الحادية عشرةبينما كانت الفقرة  
الشركات  ذلؾ حسب رأؼ المبحكثيف أفبدرجة ضعيفة، ك يعزك الباحث  %55.08األخيرة بكزف نسبي المرتبة 

ك تيتـ باألرباح  ،حيث أنيا ال تيتـ بتدريب طاقميا ؛المقاكالت في قطاع غزة لدييا قصكر في ىذا الجانب
عمى تنافسيا في ، ك بسبب اإلىماؿ في ذلؾ سيككف ىناؾ تأثير ىماؿ تطكير العامميف لديياإ العائدة عمييا ك 

 ك المستجدات. ،ك مكاكبة التطكر ،السكؽ 

مف الميـ في التكصيات أنو ك التي أشارت  ، ( ,2016Nicole, et al دراسة )نتيجة مع كقد اتفقت ىذه ال
جدا  لشركات البناء االستثمار في تدريب العامميف مف خالؿ استراتيجية كاضحة لتنمية المكارد البشرية القائمة 

شارت لمكافقة كبيرة حيث أ ؛(2012،  الجريكؼ مع دراسة ) اتفقت، ك المستمر في مكقع العملعمى التدريب 
ميف مف قبل اإلدارة العميا لمجمارؾ بالسعكدية عمى أىمية بناء استراتيجية تدريب شاممة لتحقيق رفع كفاءة العام

 في مصمحة الجمارؾ بالسعكدية.
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 التدريب الميني ةاستراتيجي الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر(: 7.5جدكؿ رقـ )

 مينيالتدريب ال ةاستراتيجي أوال
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 8 0.00 3.27 63.72 1.76 6.37 تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.

2-  
 : 0.00 10.43 70.79 1.60 7.08 في األعماؿ. مكاكبة آخر المستجداتيساعد التدريب الميني عمى 

3-  
 3 0.00 7.48 68.16 1.69 6.82 كمستمرة . ،منظمة تدريبيةاعتمػاد الخطػط المستقبمة لمشركة لبرامج 

4-  

 كتعقدىا مػف الناحية الفنية ضػركرة ،تفرض التطكرات في مجاؿ االعماؿ

 التدريب الميني.  برامج تفعيل 
6.91 1.55 69.08 9.10 0.00 2 

5-  
 5 0.00 5.14 65.73 1.72 6.57 عمى التكنكلكجيا الحديثة.تدرب الشركة عاممييا 

6-  

لمعامميف إضافة تمثل  جديدةلمشػػركة خمق ميػارات  المستقبميةتحتـ الخطػط 
 جديدة.

6.77 1.75 67.66 6.77 0.00 4 

7-  
 7 0.00 4.10 64.75 1.79 6.47 تقدـ الشركة برامج تدريبية لتأىيل العامميف لمعمل بالطرؽ اآلمنة الحديثة.

8-  
 6 0.00 4.16 64.77 1.77 6.48 التدريب الميني.برامج تفعيل الشػػركة عمػػي  المستقبميةتسػػاعد الخطػػط 

9-  
 9 0.30 1.03 61.26 1.89 6.13 تتبنى الشركة استراتيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.

11-  

زة إف لـز تقـك الشركة بابتعاث العامميف لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غ
 األمر.

5.75 2.26 57.53 -1.69 0.09 :. 

11-  
 :: 0.00 3.25- 55.08 2.34 5.51 تقـك الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا.

  ..... 5.03 64.51 1.39 6.45 التدريب الميني ةاستراتيجي المحكر الرابع 

 

ة لجميع فقرات ب عد استراتيجية التدريب الميني كانت يتضح أف المتكسطات الحسابي (8.5من خالل جدول)
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ؛(Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ؛المتكسط العاـ
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وبمتوسط بمغ  ،يرةبدرجة كب %68.21إلجمالي محكر التدريب الميني بمغ الكزف النسبي ف أ يتضحك  
 احتل ،العائد المتكقع مف التدريب المينيب عد  بينما المجاؿ الفرعي(، 1.04وانحراف معياري بمغ ) ، (6.82)

( وانحراف معياري بمغ 7.32وبمتوسط بمغ ) ، بدرجة كبيرة %73.21كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ
 ،بدرجة كبيرة %64.51األخيرة بكزف نسبي حتل المرتبة ا التدريب الميني ةاستراتيجيب عد  كافبينما  ( ،1.20)

كيعزك الباحث إلى حصكؿ ب عد العائد المتكقع مف (، 1.39وانحراف معياري بمغ ) ، (6.45وبمتوسط بمغ )
ك  ،المشاريع ىي شركات ربحية حيث أف شركات المقاكالت التي تنفذ ؛التدريب الميني إلى المرتبة األكلى

سكقية لدػ فالغاية مف التدريب الميني لمعامميف فييا ىك نتيجة التدريب العائد المتكقع تسعى لزيادة حصة ال
ك زيادة جكدة  ،نتاجيةمف خالؿ رفع مستكػ الكفاءة اإل كالفائدة المرجكة منو ،في إحداث التغيير المنشكدعمييا 
الميني يحتل المرتبة األخيرة ىذا ك تحسيف الميزة التنافسية لمشركة، بينما مجاؿ استراتيجية التدريب  ،المنتج

أىمية التدريب  إدراؾ ك ،شركاتكالمدراء بال ،مػف قبػل بعػض المػشرفيف تدني كضعف الكعي التػدريبييدلل عمى 
 ك الحفاظ عمى استمرارية الشركة. ،االستراتيجي لمكاكبة المستجدات

 لمينيالتدريب االكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحاكر  (: 8.5جدكؿ رقـ )

 التدريب الميني أوال
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 8 ..... 12.91 70.01 1.21 7.00 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف المحكر األكؿ

2-  
 5 ..... 6.61 65.15 1.21 6.52 الميارات كالقدرات الفنية المحكر الثاني

3-  
 0 ..... 17.08 73.21 1.20 7.32 العائد المتكقع مف التدريب الميني المحكر الثالث

4-  
 5 ..... 5.03 64.51 1.39 6.45 بالتدريب الميني ةاستراتيجي المحكر الرابع

 ..... 12.32 68.21 1.04 6.82 التدريب الميني 
 

 

 

 

 



144 
 

 اإلنشائيةجودة المشاريع  المحور الثاني:

 و دعم اإلدارة العميا ،زامُبعد الت

يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات ب عد استراتيجية التدريب الميني كانت  (9.5من خالل جدول)
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ؛(Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

وبمتوسط بمغ  ،بدرجة كبيرة %70.13بمغ  دارة العمياكدعـ اإل ،التزاـإلجمالي ب عد الكزف النسبي ف أيتضح ك  
 االكلىكانت الفقرة  دارة العمياإلكدعـ ا ،التزاـلفقرات ب عد بينما ( ، 1.29( وانحراف معياري بمغ )7.01)
ك يعزك  % ،75.06بكزف نسبي بمغ كلى ( احتمت المرتبة األتتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة)

يمانيا بفكائدىا ،بجكدة المشاريع اإلنشائية قناعة اإلدارة العميا في المنظمة تفيـ ك مدػالباحث ذلؾ   ،كا 
عمى يـ كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيع ،إدارة الشركة المكافآت)تقدـ  الخامسةبينما كانت الفقرة  ، كضركرتيا

يكجد  أنو الكيعزك الباحث ذلؾ  بدرجة كبيرة، %63.01األخيرة بكزف نسبي لمرتبة جكدة أفضل( احتمت ا تقديـ
 كما تعكد بو مف ،أك معنكية مع أىميتيا ،بنكاحي الحكافز سكاء كانت ماديةلدػ شركات المقاكالت اىتماـ كبير 

ك بذلؾ فإف  ،نيأك بآخر في السمكؾ اإلنسا ،قكػ خارجية تؤثر بشكلحيث تعتبر الحكافز  ،نفع عمى المنظمة
 .ئوك بالتالي أدا ،غير مف اتجاه المكظفتأف  تستخدـ أدكات الحفز إذا أرادتأف  عمى الشركة

 ,Rajaك دراسة ) ، (2010( ك دراسة )عبدالعاؿ، 2013كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الكحمكت، 
ك التزاـ  ،ى أف دعـعم(   Ngambi, 2015دراسة )ك ،  (Wanderi،2015دراسة كاندرؼ )ك  ، (2011

  ك دعـ ،ك كعي ،ك فيـ ،االدارة العميا ىك المتغير األكثر أىمية في تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسة
 اإلدارة العميا ىي الخطكة األكلى لتحقيق إدارة الجكدة الشاممة.، 
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 العمياكدعـ االدارة  ،التزاـ كالكزف النسبي لمحكر ،: الكسط الحسابي(9.5جدكؿ )

 التزاـ كدعـ االدارة العميا 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0 0.00 15.05 75.06 1.55 7.51 تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة.

2-  
 0.00 14.43 74.14 1.51 7.41 ك الجدكؿ الزمني. ،قياـ اإلدارة العميا بربط الجكدة بالتكمفة

8 

3-  
 5 0.00 11.94 71.92 1.54 7.19 مراجعة األمكر المتعمقة بالجكدة في اجتماعات اإلدارة العميا.

4-  
 6 0.00 3.96 70.42 4.06 7.04 تدرب العامميف عمى ميارات الجكدة الالزمة إلنجاز العمل.

5-  

عمى يـ تشجيعكالحكافز لمعامميف مف أجل  ،إدارة الشركة المكافآتتقدـ 

 جكدة أفضل. تقديـ

6.30 1.85 63.01 2.52 0.01 

9 

6-  
 0.00 10.40 70.67 1.59 7.07 .مالكي المشاريعكالبيانات المتعمقة بالجكدة كارضاء  ،مراجعة المعمكمات

2 

7-  
 0.00 7.33 67.06 1.49 6.71 كالمادية المناسبة لمجكدة. ،تخصيص المكارد البشرية

8 

8-  
 7 0.00 7.94 67.82 1.52 6.78 في الجكدة. تقدير جيكد العامميف

9-  
 0.00 10.28 71.09 1.67 7.11 ك التقييـ. ،المراقبةتقـك اإلدارة بعمميات 

5 

  0.00 12.14 70.13 1.29 7.01 التزاـ كدعـ االدارة العميا  المحكر االكؿ 

 

 إدارة الموارد البشريةُبعد 

ية لجميع فقرات ب عد استراتيجية التدريب الميني كانت يتضح أف المتكسطات الحساب( 10.5من خالل جدول)
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ؛(Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

وبمتوسط بمغ  ،درجة كبيرةب %68.73إدارة المكارد البشرية بمغ ب عد إلجمالي الكزف النسبي ف أيتضح ك 
حل ) التاسعةكانت الفقرة  ادارة المكارد البشريةلفقرات ب عد بينما ( ، 1.17( وانحراف معياري بمغ )6.87)
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بدرجة  %74.18كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األك جية التنفيذ لممشركع ،الخالفات بيف جية اإلشراؼ
ك  ، ك المشرؼ عمى المشركع )االستشارؼ( ،الثالثة لممشركع المالؾأف األطراؼ كيعزك الباحث ذلؾ  ،كبيرة 

ك اتفاؽ عمى جميع بنكد التنفيذ لممشركع كي ال يككف  ،المنفذ لممشركع )المقاكؿ( يجب أف يككف بينيـ تكافق
االستشارؼ يجب أف يككف إيجابيا في تعاممو مع المشركع ال  ،ك نزاع يؤثر عمى جكدة المشركع  ،ىناؾ خالؼ

كالمقاكؿ كالمالؾ ىي  ،فالعالقة بيف االستشارؼ ، سمبيا، فإف غرؽ المقاكؿ في المشاكل يؤثر عمى جكدة أدائو
استخداـ نظاـ ) الثانيةبينما كانت الفقرة  ، كتنفيذه حسب الجكدة المطمكبة ،عالقة شراكة إلنجاح المشركع

كيعزك الباحث ذلؾ كما ذكر   ،رجة ضعيفةبد %58.87األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة الحكافز لمعامميف
ك  ،ك يؤثر ذلؾ في السمكؾ اإلنساني لمعامميف ،نظاـ الحكافز لمعامميف ذسابقا  أف أغمب شركات المقاكالت ال تنف

 ينعكس عمى أدائيـ في األعماؿ مما يؤثر عمى جكدة العمل.

ك ، ك التخطيط  ،ية في المشاركةدكر المكارد البشر  في ضركرة تعزيز (2015اتفقت مع دراسة )منصكر ، 
، ك اتفقت مع دراسة ك الحفاظ عمى المكارد ،كتطكير المجتمع ،ك العدالة ،كالشفافية ،كالتنافس ،اتخاذ القرارات
ضركرة تفعيل دكر إدارة المكارد البشرية في المؤسسة ، كىذا لمكاكبة التطػكر الحاصل ( في 2009)مجاىدؼ، 

 كتككينية متخصصة لمعماؿ. ،رية، ك إجراء دكرات تدريبيةفي نظاـ تسيير المكارد البش

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

 ادارة المكارد البشرية 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0.00 4.06 64.22 1.60 6.42 طاقـ العمل مف مكظفيف ك عماؿ.ك أجكر  ،مستكػ دخل

7 

2-  
 9 0.37 0.90- 58.87 1.93 5.89 استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف.

3-  
 8 0.89 0.14 60.17 1.90 6.02 دكرات تدريبية لطاقـ العمل في ميارات يحتاجيا المشركع.

4-  
 0.00 14.46 73.14 1.40 7.31 ك خبرة طاقـ اإلشراؼ . ،ميارة

8 

5-  
 0.00 13.87 72.76 1.42 7.28 ك خبرة طاقـ المقاكؿ . ،ميارة

5 

6-  
 5 0.00 12.85 72.43 1.49 7.24 استخداـ عماؿ ذكؼ خبرة.

7-  
 0.00 12.37 71.88 1.48 7.19 ك خبرة طاقـ التصميـ. ،ميارة

2 
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8-  
 0.00 9.88 70.88 1.70 7.09 ك التنسيق الفعاؿ بيف جميع المشاركيف في المشركع. ،التعاكف 

6 

9-  
 0.00 13.95 74.18 1.57 7.42 ك جية التنفيذ لممشركع. ،حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ

0 

  0.00 11.49 68.73 1.17 6.87 ادارة المكارد البشرية المحكر الثاني 

 

 التركيز عمى الزبون  ُبعد

ية التدريب الميني كانت يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات ب عد استراتيج( 11.5من خالل جدول)
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ؛(Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

وبمتوسط بمغ  ،بدرجة كبيرة  %71.36بمغ  التركيز عمى الزبكف ب عد إلجمالي الكزف النسبي ف أيتضح ك 
 ،استخداـ) الرابعةكانت الفقرة  التركيز عمى الزبكف لفقرات ب عد بينما ( ، 1.16وانحراف معياري بمغ ) (7.14)

ك  ،بدرجة كبيرة  %73.46كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح
ك  ،ف تكاليف الصيانة السنكيةك يقمل م ،يعزك الباحث ذلؾ أف تشغيل المنشأة بالشكل الصحيح يحافع عمييا

ك زيادة  ،يعتبر المالؾ )الزبكف( القكة الدافعة لتحسيف الجكدة) السابعة، بينما كانت الفقرة  يضمف جكدتيا
كيعزك الباحث  بدرجة كبيرة، %68.79األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة نتاجية عند أخذ أرائو ك تكقعاتواإل

في مكاصفات  كمتطمباتو ،التغيير المستمر لرأيوك  ،كح متطمبات الزبكف عدـ كضفي بعض األحياف  ذلؾ أف
ك المقاكؿ(  ،   ك االستشارؼ  ،الزبكف -األطراؼ الثالثة لممشركع )المالؾدؼ لتجنب المقاكؿ لو، ك ؤ المشركع ي
ك ال تككف ،   تاجنك زيادة اإل ،ك تعاكنيـ في تنفيد المشركع يعتبركا معا  القكة الدافعة لتحسيف الجكدة ،بتكافقيـ

 مسئكلية تحسيف جكدة المشركع عمى عاتق طرؼ كاحد.

كقياس مدػ رضا  ،االستمرار في تحسيف الخدمة( في ضركرة 2114اتفقت مع دراسة )الجعبرؼ كآخركف، 
التركيز عمى المستفيد عمى ضركرة  (2013دراسة )الكحمكت، ، ك اتفقت مع الزبائف عف الخدمات المقدمة

تحريؾ المنظمات نحك في ( Bani، 2012)، ك اتفقت مع دراسةأىداؼ إدارة الجكدة الشاممة كيدؼ أساسي مف
 ك استراتيجية رئيسية إلرضاء العمالء. ،ثقافة الجكدة الشاممة التي تركز عمى الجكدة
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 التركيز عمى الزبكف  الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ :(11.5جدكؿ )

 التركيز عمى الزبكف  
الوسط 

 ابيالحس

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 5 0.00 11.59 71.79 1.58 7.18 اعتبار احتياجات المالؾ ىي أساس عممية الجكدة.

2-  
 0.00 12.63 72.42 1.52 7.24 ك شكاكؼ المالؾ. ،االستجابة بفاعمية الستفسارات

5 

3-  
 0.00 15.17 73.22 1.35 7.32 ك تصحيحية تناسب المالؾ ك ترضيو. ،ةاتخاذ إجراءات كقائي

8 

4-  
 0.00 15.61 73.46 1.34 7.35 ك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح. ،استخداـ

0 

5-  
 0.00 9.31 69.67 1.61 6.97 ك السعر المحدد مف قبل المالؾ. ،الميزانية

6 

6-  

ميا، ك ذلؾ لتقييميا تقـك إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسمي
 ك معرفة مدػ رضى المالؾ.

7.02 1.60 70.17 9.83 0.00 

2 

7-  

ك زيادة  ،يعتبر المالؾ )الزبكف( القكة الدافعة لتحسيف الجكدة

 ك تكقعاتو. ،نتاجية عند أخذ أرائواإل

6.88 1.60 68.79 8.53 0.00 

7 

  0.00 15.11 71.36 1.16 7.14 التركيز عمى الزبكف  المحكر الثالث 

 

 و شروط العقد ،االلتزام بالمواصفات ُبعد

يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات ب عد استراتيجية التدريب الميني كانت  (12.5)من خالل جدول
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ، (Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 ي تكجد فركؽ معنكية.كبالتال ،المتكسط العاـ

 ،بدرجة كبيرة  %74.42بمغ  كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفاتب عد إلجمالي الكزف النسبي ف أيتضح  ك
 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفاتلفقرات ب عد بينما ( ، 1.60( وانحراف معياري بمغ )7.44وبمتوسط بمغ )

كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األائو عمى جميع التفاصيلدقة جدكؿ الكميات ك احتك ) الثالثةكانت الفقرة 
ك يعزك الباحث ذلؾ أنو كضكح خطكات العمل ك تفاصيل آلية التنفيذ مف أىـ العكامل  بدرجة كبيرة، 77.08%
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ثائق تكافق ك ) االكلى، بينما كانت الفقرة  في المشاريع اإلنشائية  فع مستكػ الجكدة كزيادة اإلنتاجيةالتي تحقق ر 
، كيعزك الباحث ذلؾ أف بدرجة كبيرة %73.14األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة العطاء فيما بينيا

ثر ذلؾ ؤ ك ي ،ك صاحب العمل ،ك نزاع بيف المقاكؿ ،دؼ إلى حدكث خالؼؤ التناقضات في كثائق العطاء ت
 عمى جكدة تنفيذ المشركع.

لتحسيف  مشركع ألؼ ةيالفن كالمكاصفات ،لكامل بالشركطا ديضركرة التق( في 2015)حسيف،  اتفقت مع دراسة
 ةلمتابع متخصصةككادر  بإعدادالشركات في ضركرة  قياـ  (2014)عثماف، الجكدة ، ك قد اتفقت مع دراسة 

 بالجكدة . ةمتخصص ةبيدخاليـ بدكرات تدربإ بعد في الشركات الشاممةدارة الجكدة إمكاصفات  تطبيق

 سابي كالكزف النسبي لمحكر االستعداد االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقدالكسط الح :(12.5جدكؿ )

 االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 6 0.00 13.49 73.14 1.51 7.31 تكافق كثائق العطاء فيما بينيا.

2-  
 2 0.00 14.29 73.00 1.41 7.30 كضكح شركط العقد ك عدالتيا مع تكزيع لممسؤكليات.

3-  
 0 0.00 4.40 77.08 6.02 7.71 دقة جدكؿ الكميات ك احتكائو عمى جميع التفاصيل.

4-  
 5 0.00 14.34 73.50 1.46 7.35 شمكلية ك ترابط ك كضكح مخططات التصميـ لممنشاة.

5-  
 8 0.00 16.09 75.29 1.47 7.53 لفنية لممشركع لمتنفيذ.شمكلية ك كضكح المكاصفات ا

6-  
 5 0.00 14.56 74.46 1.54 7.45 ء التنفيذ.لممشركع في أثنا الفنية بالشركط كالمكاصفاتالتزاـ الشركة 

  0.00 13.92 74.42 1.60 7.44 االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد المحكر الرابع 

 تكفاءة مواد الخام و المعدا ُبعد

يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات ب عد استراتيجية التدريب الميني كانت  (21.5)من خالل جدول
فإف المتكسطات كانت تزيد مف  ؛(Tكحسب نتيجة اختبار ) ،6أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة 

 كبالتالي تكجد فركؽ معنكية. ،المتكسط العاـ

وبمتوسط  بدرجة كبيرة، %69.78بمغ  كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـب عد جمالي إلالكزف النسبي ف أيتضح ك  
كلى األفكانت الفقرة  ؛كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـلفقرات ب عد بينما ، 1.26وانحراف معياري بمغ ،( 6.98بمغ )
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نسبي بمغ  بكزف  كلىاأل( احتمت المرتبة ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع ،استخداـ نظاـ تخزيف)
ك عمل نظاـ  ،ك المحافظة عمييا ،ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أىمية تخزيف المكاد ،بدرجة كبيرة 72.25%

 ك التفتيش عمييا مف قبل الشركة لضماف جكدة االنتاج . ،فحص جكدتيا

زف نسبي األخيرة بك ( احتمت المرتبة بينما كانت الفقرة السادسة )يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات 
ك يعزك ذلؾ الباحث سبب ضعف تطكير المعدات في أغمب الشركات يعكد بسبب  ،بدرجة كبيرة 67.04%

 ك قمة اإلمكانيات لتطكير المعدات في قطاع غزة. ،ك إغالؽ المعابر التجارية ،حصار قطاع غزة

تحسيف الجكدة يضمف  أفك التي أشارت إلى  ، (2013)الكببجي كأبك عكاد، كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
حيث  ؛ (2008)الطيب، ، ك اتفقت مع دراسة كالمكاد ،كاآلالت ،كاالستخداـ األمثل لطاقات القكػ العاممة ،االستغالؿ

لحل مشكمة شح  إنشاء مستكدع جديد في قطاع غزة لتخزيف مكاد البناء المطمكبةأشار في دراستو إلى ضركرة 
 العكامل الحاسمة لتحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية.ك ىذا إحدػ  ،ك قمة جكدتيا ،المكاد

 الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات :(13.5جدكؿ )

 كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0.00 13.12 72.25 1.45 7.23 ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع. ،خزيفاستخداـ نظاـ ت

0 

2-  
 0.00 11.68 71.17 1.48 7.12 .كمكردؼ المكاد ،الشركة بيفالتعاكف 

5 

3-  
 7 0.00 7.62 67.87 1.60 6.79 العالية.تكفر المكاد ذات الجكدة 

4-  
 6 0.00 7.82 68.38 1.66 6.84 االستخداـ األمثل لممكاد بحيث نقمل الفاقد.

5-  
 8 0.00 11.51 71.71 1.58 7.17 معدات البناء. يرتكف

6-  
 8 0.00 6.55 67.04 1.66 6.70 يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات.

7-  
 5 0.00 10.49 70.04 1.48 7.00 .لممعدات دياالستخداـ الج

8-  
 2 0.00 9.09 69.83 1.67 6.98 بشكل دكرؼ. المعدات انةيصتقـك الشركة 

 0.00 12.01 69.78 1.26 6.98 كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات المحكر الخامس 
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 التحسين المستمر ُبعد

 ،بدرجة كبيرة %67.34بمغ  التحسيف المستمرب عد إلجمالي الكزف النسبي ف أيتضح  (29.5)من خالل جدول
فكانت الفقرة  ؛تحسيف المستمراللفقرات ب عد بينما ( ، 1.30( وانحراف معياري بمغ )6.73وبمتوسط بمغ )

بكزف نسبي بمغ  كلىاألمستمر( احتمت المرتبة  بشكل نظاـ الجكدة ة بتحسيف فعاليات)تقكـ الشركاالكلى 
كتكثيق نتائجيا(  ،جراءات التصحيحية المتخذة، بينما كانت الفقرة الرابعة )تراجع اإلبدرجة كبيرة 68.29%

دارة العميا ك يعزك الباحث ذلؾ إلى تفيـ ك قناعة اإل ،بدرجة كبيرة %65.67احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
 ك تحسيف ميزتيا التنافسية. ،لشركات المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع لتحافع الشركة عمى استمراريتيا

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

التحسيف المستمر لمعمميات كاف أف في نتائجيا ك التي أشارت  (  Ngambi, 2015دراسة ) النتيجة مع
 .ك يساىـ في تحسيف األداء التنظيمي لمشركات  ،  مرتفعا

 التحسين المستمر لمحوروالوزن النسبي  ،الوسط الحسابي :(14.5)جدول 

 التحسيف المستمر 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0 0.00 8.13 68.29 1.58 6.83 .مستمر بشكل نظاـ الجكدة ة بتحسيف فعالياتتقـك الشرك

2-  

لممكاصفات  عدـ المطابقة متسبباتالتصحيحية تحديد جراءات تشمل اإل
 لممنتج.

6.61 1.65 66.13 5.77 0.00 

6 

3-  

المطابقة إلزالة متسببات عدـ  جراءات الالزمةاإل ة باتخاذتقـك الشرك
 لممكاصفات لممنتج.

6.79 1.55 67.88 7.88 0.00 

5 

4-  
 7 0.00 5.39 65.67 1.63 6.57 نتائجيا. قيكتكث ،المتخذة التصحيحيةجراءات تراجع اإل

5-  
 8 0.00 8.13 68.08 1.54 6.81 تحديد معايير تحسيف الجكدة ك تطبيقيا ك مراقبتيا.

6-  

 العممياتككفاءة  ،الفعالة الرقابةة بتطبيق مناىج عممية لتحقيق تقـك الشرك
 .االداء لتحسيف ؤدؼي مما

6.80 1.48 67.96 8.30 0.00 

5 

7-  
 2 0.00 7.00 67.38 1.63 6.74 ا يتعمق بالجكدة بالتغيير التدريجي.أف تتصف سياسة الشركة بم

 0.00 8.72 67.34 1.30 6.73 التحسيف المستمر المحكر السادس 
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 %70.3بمغ  نشائيةجكدة المشاريع اإلإلجمالي محكر الكزف النسبي ف أيتضح ( 15.5من خالل جدول)
االلتزاـ  بينما المجاؿ الفرعي(، 1.09ي بمغ )( وانحراف معيار 7.03وبمتوسط بمغ ) بدرجة كبيرة،
وبمتوسط بمغ  ،بدرجة كبيرة %74.42كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ احتل كشركط العقد ،بالمكاصفات

األخيرة بكزف نسبي احتل المرتبة  التحسيف المستمرمجاؿ  كافبينما ( 1.60( وانحراف معياري بمغ )7.44)
ك يعزك الباحث ذلؾ أف في (، 1.09( وانحراف معياري بمغ )6.73بمغ )وبمتوسط  ،بدرجة كبيرة 67.34%

ك  ،ك رغبات الزبائف ،التي تمبي احتياجاتك شركط العقد  ،ىي مطابقة المنتج لممكاصفاتأصل الجكدة 
 ؛ك شركط العقد ىي أكلكيات ضماف الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية ،االلتزاـ بالمكاصفات لذا فإف تكقعاتيـ
دارة العميا لشركات ك قناعة اإل ،تفيـفيذا يدؿ عمى  ؛التحسيف المستمر كصل ليذه النتيجةمجاؿ بينما 

ك تحسيف ميزتيا التنافسية، لكف ال  ،المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع لتحافع الشركة عمى استمراريتيا
 ة متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات لممنتج.جراءات الالزمة إلزالباتخاذ اإل اتالشرك يكجد خطكات عممية لقياـ

 جكدة المشاريع االنشائية الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحاكر :(15.5جدكؿ )

 جكدة المشاريع االنشائية 
الوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0.00 12.14 70.13 1.29 7.01 دارة العميا ـ اإلكدع ،التزاـ كؿالمحكر األ

5 

2-  
 2 0.00 11.49 68.73 1.17 6.87 دارة المكارد البشريةإ المحكر الثاني

3-  
 8 0.00 15.11 71.36 1.16 7.14 التركيز عمى الزبكف  المحكر الثالث

4-  
 0.00 13.92 74.42 1.60 7.44 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفات المحكر الرابع

0 

5-  
 0.00 12.01 69.78 1.26 6.98 كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـ المحكر الخامس

5 

6-  
 6 0.00 8.72 67.34 1.30 6.73 التحسيف المستمر المحكر السادس

 0.00 14.71 70.30 1.09 7.03 جودة المشاريع االنشائية 
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 اخرثار انفزضياخ : 3.5
 رات الدراسة )الفرضية الرئيسية األكلى(:اختبار الفرضيات حكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغي

 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.

     إنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ف؛  α≤ 1015أكبر مف مستكػ الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
 كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا كانت، 

 Sig.(P-value)  أقل مف مستكػ الداللةα≤1015، كقبكؿ الفرضية البديمة  ،فيتـ رفض الفرضية الصفرية
 ية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.القائمة بأنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائ

 فرضيات الدراسة :

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية

في جودة و تحسين ال ،( بين التدريب المينيα≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال 
 .المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة

     0.00( تساكؼ .Sigقيمة االحتمالية )، كأف ال0.786 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 16.5يبيف جدكؿ رقـ )
بيف قكية كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية   ،α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي ، 

ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف  ،المشاريع اإلنشائية في قطاع غزةفي جكدة ك تحسيف ال ،التدريب الميني
ك حيث ترػ فمسفة الجكدة الشاممة إلى أف  ؛الجكدة الشاممة مف عناصر ميـالتدريب الميني عنصر حيكؼ 

بالتدريب  زيادة االىتماـ ألصحاب شركات المقاكالت إلى إشارةكىذا يعطي التدريب ىك قمب تحسيف الجكدة، 
تعتبر منبر لمالكي العقارات لترسية مشاريعيـ عمى شركات  كالقكية الكاضحةكىذه العالقة الميني لمعامميف، 

 كي تضمف الجكدة في تنفيذ مشاريعيا. ،الت المؤىمة التي تمتمؾ كادر بشرؼ مدرب تدريب مينيالمقاك 
ك جكدة العمل حيث أكدت  ،يجابية قكية بيف التدريبإعمى كجكد عالقة  (2012دراسة )الجريكؼ، اتفقت مع 
التي  (2010)رجا،  ، كاتفقت مع دراسةأف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة العمل ك تحسيف اإلنجازالدراسة 

، ك أف مستكػ التدريب يؤثر عمى أداء العامميف، كاإلنتاجية، كتطكر المؤسسة بشكل فعاؿ كايجابيأشارت إلى 
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ك أثرىا عمى األداء  ،جكد عالقة مباشرة بيف فاعمية التدريب المينيعمى ك  (2009)مجاىدؼ، اتفقت مع دراسة 
 الذؼ لو أثر عمى جكدة العمل . لدػ العامميف

كجكد عمى  (2008دراسة )الشرعة كالطراكنة، ك مف الدراسات التي تكافقت مع الدراسة الحالية أيضا  التالي: 
ك العامة الصناعية األردنية لمراحل  ،عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تطبيق الشركات المساىمة

)العكض، دراسة ك اتفقت مع ،  لعامميف فيياك بيف مستكػ أداء ا ،العممية التدريبية مف منظكر استراتيجي
ك نجد أف التدريب لو دكر فعاؿ  ،نتاجية لمعامميفك زيادة الكفاءة اإل ،عالقة بيف التدريب ك جكد( عمى 2015

 في زيادة اإلنتاج.

 المشاريع اإلنشائية في قطاع غزةفي جكدة ك تحسيف ال ،التدريب الميني بيفمعامل االرتباط  :(16.5جدكؿ )

 لفرضيةا
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

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

0.786* 0.000 

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

 آلتية :ك يتفرع منيا الفرضيات ا

و دعم  ،و التزام ،( بين التدريب المينيα≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 اإلدارة العميا لمجودة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

      0.00( تساكؼ .Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.707 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 17.5يبيف جدكؿ رقـ )
إحصائية بيف ذات داللة متكسطة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة   ،α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي  ،

 .ك التزاـ ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،التدريب الميني
ك  ،لكي المشاريعية مع ماالتعاقد يابالتزامات ك ىذا يدؿ عمى أف التدريب الميني يؤثر عمى كفاء اإلدارة العميا

جكدة تنفيذ المشاريع ، لذا يتحتـ عمى اإلدارة العميا لشركات المقاكالت إرساؿ العامميف لدييا إلى مراكز التدريب 
 لتحسيف أداء عمميـ في تنفيذ المشاريع.  كالعممية ،تزكيدىـ بالميارات المتخصصةالميني ل

كجكد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة ( عمى 2008 دراسة )الشرعة كالطراكنة،ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع 
، ك حصائية بيف مدػ تبني اإلدارة العميا في ىذه الشركات الستراتيجية التدريب، ك بيف مستكػ أداء العامميفإ
 .دارة العميا لتبني استراتيجية كاضحة لمتدريبك الدعـ مف اإل ،مزيدا  مف االىتماـكصت الدراسة أ
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مشركة أف ل عمى اإلدارة العميايجب عمى أنو التكصيات  حيث أشارت (2015)حسف، سة ك قد اتفقت مع درا
 ك تبادؿ الخبرات. ،ك الكقكؼ عمى نجاحات اآلخريف ،تعطي اىتماـ أكبر بالتدريب الخارجي لرفع كفاءة العامميف

 
ة في المشاريع اإلنشائية بقطاع جكدلمالتدريب الميني ك التزاـ ك دعـ اإلدارة العميا  بيفمعامل االرتباط  :(17.5جدكؿ )

 غزة.

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

التدريب الميني  بيف (α≤0.05مستكػ )حصائية عند إال تكجد عالقة ذات  داللة 
 قطاع غزةبك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة في المشاريع اإلنشائية  ،ك التزاـ ،

0.707* 0.000 

 .α≤5...رتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة اال *

و إدارة الموارد  ،التدريب المينيبين   (α≤0.05مستوى )حصائية عند إد عالقة ذات  داللة ال توج .2
 البشرية في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.

     0.00تساكؼ ( .Sig، كأف القيمة االحتمالية ) 0.735 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 18.5يبيف جدكؿ رقـ ) 
بيف متكسطة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ، α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي ، 

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

كتقع مسؤكلية العامميف،  ك تنمية ،ك تطكير ،ك يعزك الباحث ذلؾ أف إدارة المكارد البشرية مف مياميا إدارة 
دارة المكارد البشرية ،التدريب عمى عاتق إدارة المنظمة  .كالعامميف المتدربيف ،كا 

ضركرة تفعيل دكر إدارة المكارد حيث أشارت إلى  ؛(2009)مجاىدؼ، ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
المكارد البشرية، ك إجراء دكرات تدريبية البشرية في المؤسسة ، كىذا لمكاكبة التطػكر الحاصل في نظاـ تسيير 

حيث أشارت إلى ؛ , ( 2016Nicole, et alاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )، ك كتككينية متخصصة لمعماؿ
أنو مف الميـ جدا  لشركات البناء االستثمار في تدريب العامميف مف خالؿ استراتيجية كاضحة لتنمية المكارد 

 .ب المستمر في مكقع العملالبشرية القائمة عمى التدري
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 قطاع غزة.بك إدارة المكارد البشرية في المشاريع اإلنشائية  ،التدريب الميني بيفمعامل االرتباط  :(18.5جدكؿ )

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بيف التدريب (  α≤0.05مستكػ )حصائية عند إال تكجد عالقة ذات  داللة 

 قطاع غزة.بك إدارة المكارد البشرية في المشاريع اإلنشائية  ،ينيالم
0.735* 0.000 

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

و التركيز عمى  ،التدريب المينيبين  (α≤0.05مستوى )حصائية عند إال توجد عالقة ذات  داللة  .3
 .الزبون في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة

 0.00( تساكؼ .Sig، كأف القيمة االحتمالية ) 0.647 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 19.5دكؿ رقـ )يبيف ج
بيف متكسطة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ، α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي 

احث ذلؾ إلى أف كظيفة يعزك الب ،ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ،التدريب الميني
ف  ،كتحقق متطمباتيـ ،كخدمات جاىزة لالستخداـ ،كمنشآت ،ـ لمزبائف مشاريعيتقد شركات المقاكالت اإلنشائية كا 

ك مدرب تدريب ميني تأىمو لمعمل  ،بكادر بشرؼ مؤىلأؼ شركة لكي تستمر في العمل عمييا أف تنجز أعماليا 
تحسف جكدة تنفيذ المشاريع، ك الكصكؿ إلى غاية  كمف ثـ ،ة مف اإلتقافبدرجة عاليفي تنفيذ المشاريع اإلنشائية 

 ارضاء الزبكف في جكدة المنتج.
أثناء العمل كاف  في أف التدريب الميني حيث أشارت إلى )Lusato,2013دراسة )ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع 

 كظف.عمى أداء العامميف، كخدمة العمالء، كزيادة ثقة الم ك مؤثرا   ،فاعال  
        كالتدريب الشامل  ،عدـ التعميـأشارت إلى أف  ( حيثBani، 2012كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )

كالمستمر تعمل عمى فشل الجكدة في شركات المقاكالت األردنية، كالتي بدكرىا تعمل عمى استياء العمالء مف ، 
 السمعة السيئة.

 
 قطاع غزةبك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية  ،يب المينيالتدر  بيفمعامل االرتباط  :(19.5جدكؿ )

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

التدريب الميني   بيف (α≤0.05مستكػ )حصائية عند إال تكجد عالقة ذات  داللة 
 قطاع غزةبك التركيز عمى الزبكف في المشاريع اإلنشائية  ،

0.647* 0.000 

 .α≤5...االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكؼ داللة  *
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و االلتزام  ،التدريب المينيبين   (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد عالقة ذات  داللة  .4
 و شروط العقد في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. ،بالمواصفات

 0.00( تساكؼ .Sigمة االحتمالية )، كأف القي 0.413 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 20.5يبيف جدكؿ رقـ )
 بيفمتكسطة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ، α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي 

 ك االلتزاـ بالمكاصفات ك شركط العقد في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. ،التدريب الميني
ك  ،كمخططات ،بتنفيذ المشركع طبقا  لمكاصفاتك يعزك الباحث ذلؾ إلى أنو لكي تقكـ شركات المقاكالت 

تنفيذ المشاريع اإلنشائية بدرجة عالية مف لمؤىمة  ذات ميارةشركط العقد ، يتحتـ عمييا امتالؾ قكػ عاممة 
 ك شركط العقد ،اإلتقاف حسب المكاصفات

معرفة المتعمقة ( حيث أشارت إلى ضركرة رفع ثقافة ال2015ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) حسيف ، 
 كالمكاصفات الفنية ألؼ مشركع. ،بالجكدة مف خالؿ التدريب لمتقيد الكامل بالشركط

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

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

التدريب الميني   بيف (α≤0.05مستكػ )ال تكجد عالقة ذات  داللة احصائية عند 
 قطاع غزة.بك شركط العقد في المشاريع اإلنشائية  ،ك االلتزاـ بالمكاصفات ،

0.413* 0.000 

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

مواد الو كفاءة  ،التدريب المينيبين   (α≤0.05)مستوى  حصائية عندإد عالقة ذات  داللة ال توج .5
 . و المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ،الخام

      0.00( تساكؼ .Sig، كأف القيمة االحتمالية ) 0.734 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 21.5يبيف جدكؿ رقـ )
بيف متكسطة ذات داللة إحصائية كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة  ، α ≤ 0.05مف مستكؼ الداللة  قلأكىي ، 

 ك المعدات في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. ،مكاد الخاـالك كفاءة  ،التدريب الميني

ك التفتيش عمييا  ،ك عمل نظاـ فحص جكدتيا ،ك المحافظة عمييا ،تخزيف المكادك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف 
ك استخداميا بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى  ،لمعداتك المحافظة عمى ا ،نتاجمف قبل الشركة لضماف جكدة اإل

 ك مينية. ،مدرب عمى أسس عمميةكادر بشػػرؼ مؤىل 
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كالطريقة الصحيحة  ،نكاع المكاد الخاـ المستخدمة في عمموأمف خالؿ التدريب الميني يتعرؼ العامل عمى 
ليالؾ، ك التدريب الميني يؤدؼ إلى لى المحافظة عمييا كتقميل نسبة اإالستخداميا كالتعامل معيا ، مما يؤدػ 

كتقميل تكمفة  ،طالة عمرىاإلى إالمحافظة عمى المعدات كالماكينات التي يستخدميا العامل في عممو مما يؤدػ 
 ممكنة . فترةطكؿ أكاستخداميا  ،صيانتيا

 قطاع غزةبريع اإلنشائية مكاد الخاـ ك المعدات في المشاالك كفاءة  ،التدريب الميني بيفمعامل االرتباط :(21.5)جدكؿ

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

التدريب الميني  بيف (α≤0.05مستكػ )ال تكجد عالقة ذات  داللة احصائية عند 
 قطاع غزةبمكاد الخاـ ك المعدات في المشاريع اإلنشائية الك كفاءة  ،

0.734* 0.000 

 .α≤5...د مستكؼ داللة االرتباط داؿ إحصائيا  عن *

و التحسين  ،التدريب المينيبين   (α≤0.05مستوى ) حصائية عند مإال توجد عالقة ذات  داللة  .6
 . المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة

 ،0.00( تساكؼ .Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.770 ( أف معامل االرتباط يساكؼ 22.5يبيف جدكؿ رقـ )
التدريب بيف قكية كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ، α ≤ 0.05كؼ الداللة مف مست قلأكىي 
 ك التحسيف المستمر في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. ،الميني

 تطكير كتنميةيتحتـ عمييا  منظمةألؼ  ستمرار التحسيف في العمميات اإلنتاجيةك يعزك الباحث ذلؾ إلى أنو ال
      كاألنشطة المتعمقة باآلالت  ،إلى العمل عمى تطكير العمميات التحسيف المستمر ك ييدؼ ،العامميف قدرات

، لدػ ينصح  لشركات المقاكالت قبل تحكيل األيدؼ العاممة كطرؽ اإلنتاج بشكل مستمر ،كاألفراد ،كالمكاد، 
ىا البشرؼ لتدريب ميني لدييا مف المشركع الذؼ تـ تسميمو إلى المشركع الجديد يجب عمييا أف تخضع كادر 

ك سمبيات العمل في المشركع القديـ كي ال تنتقل إلى  ،عمى أسس عممية لمعالجة نقاط الضعف لمعامميف
 ك التحسيف المستمر لجكدة العمل في المشاريع. ،ك ىذا يساعد عمى استمرارية الشركة ،المشركع الجديد

إلى أف التدريب لو أثر كبير عمى جكدة  ؛(2012جريكؼ، دراسة )الكقد تكافقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو 
أف مستكػ التدريب يؤثر حيث تكصمت إلى  ؛(2010)رجا، ، ك اتفقت مع دراسة ك تحسيف اإلنجاز ،العمل
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يجابي، كأف مشكالت التدريب ليا تأثير كبير إ ك ،عمى أداء العامميف، كاإلنتاجية، كتطكر المؤسسة بشكل فعاؿ
 ك التحسيف المستمر. ،مميف، كاإلنتاجية، كتطكر المؤسسةعاكقكؼ عمى أداء ال

 قطاع غزةبك التحسيف المستمر في المشاريع اإلنشائية  ،التدريب الميني معامل االرتباط بيف :(22.5جدكؿ )

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

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

0.770* 0.000 

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

 الفرضية الثانية :

 .  (α≤0.05مستوى )عند يوجد أثر لمتدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة ال 

كالقدرات الفنية، العائد  ،لمتدريب الميني )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، الميارات مى مستكػ تأثيرلمكقكؼ ع
، تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية م جتمعة عمى  (التدريب الميني  ةالمتكقع مف التدريب الميني، استراتيجي

 كيمكف استنتاج ما يمي: ،  Stepwiseاستخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة 
 تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائيةالمساىمة في ف أ Stepwiseيبيف نمكذج  االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  - أ

الميارات كذات داللة إحصائية بكل مف المتغيرات  )  ،كىك يمثل المتغير التابع  يتأثر بصكرة   جكىرية
 (.التدريب الميني، كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ةلتدريب الميني، استراتيجيكالقدرات الفنية، العائد المتكقع مف ا

ك ىذا  ،0.628، بينما بمغ معامل التحديد المعدؿ 0.793أظيرت نتائج التحميل اف معامل االرتباط بمغت  - ب
تقمة التالية المتغيرات  المس تأثيريعكد الى تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية % مف المتغير في 62.8يعني اف 

 ة)كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، الميارات كالقدرات الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجي
تحسيف جكدة المشاريع  خرػ تؤثر عمى المتغير التابع  فيأ% يعكد لعكامل 37.2كالباقي ، التدريب الميني(

 اإلنشائية.
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 تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية عمى يل االنحدار المتعدد لتأثير التدريب المينينتائج اختبار تحم :(23.5جدكؿ )
المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²)  معامل
 التحديد

F 
 المحسكبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستكػ 
 الداللة

ß معامل االنحدار T 
 المحسكبة

Sig. 
مستكػ 
 الداللة

تحسيف 
جكدة 

المشاريع 
 اإلنشائية

0.793 0.628 99.23 

 4 االنحدار

0.000 

 000. 4.394 1.317 المقدار الثابت

الميارات والقدرات 
 الفنية

.238 4.036 .000 

العائد المتوقع من  235 البكاقي
 التدريب الميني

.305 6.150 .000 

استراتيجة االتدريب 
 الميني

.147 3.646 .000 

كفاءة األداء 
 فنيينلمعاممين ال

.140 2.828 .005 

  معادلة التأثير :

العائد المتكقع ) 0.305( + الميارات كالقدرات الفنية) 0.238 + 1.317=تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية 
 )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف( 0.140التدريب الميني( + ة)استراتيجي 0.147+ ( مف التدريب الميني

 التدريب ةاستراتيجياألداء لمعامميف الفنييف ، العائد المتكقع مف التدريب الميني،  في حالة تثبيت قيمة )كفاءة
دؼ الى  زيادة المتغير التابع )تحسيف رات الفنية( بمقدار كحدة كاحدة يؤ كالقد ،كعند زيادة )الميارات ، الميني(

 (.0.238جكدة المشاريع اإلنشائية( بمقدار )

  الميني( التدريب ةاستراتيجيكالقدرات الفنية ، كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ،  ،في حالة تثبيت قيمة )الميارات
لى  زيادة المتغير التابع تحسيف إكعند زيادة )العائد المتكقع مف التدريب الميني( بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ ، 

 (.0.305جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار )

رات الفنية ، كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، العائد المتكقع مف التدريب كالقد ،في حالة تثبيت قيمة )الميارات
تحسيف للى  زيادة المتغير التابع إالتدريب الميني( بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ  ةالميني( كعند زيادة )استراتيجي

 (.0.147جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار )
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التدريب الميني ، العائد المتكقع مف التدريب  ةنية ، استراتيجيكالقدرات الف ،في حالة تثبيت قيمة )الميارات
لى  زيادة المتغير التابع إكعند زيادة )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف( بمقدار كحدة كاحدة يؤدؼ  ، الميني(

 (.0.140تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بمقدار )

كجكد عالقة مباشرة بيف فاعمية حيث أشارت إلى  ؛(2009)مجاىدؼ، ك قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
ضركرة تكعية المسئكليف في ، ك أشارت الدراسة إلى ك أثرىا عمى األداء لدػ العامميف ،التدريب الميني

 .كالمنظمة عمى حد سكاء ،كاإلنتاج ،كأثره عمى العامػل ،المنظمة بأىمية التدريب الميني

ربعة لمتدريب الميني )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، المحاكر األكىذا ما يدعك  المعنييف الى االىتماـ ب
 التدريب الميني(. ةكالقدرات الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجي ،الميارات

 الفرضية الرئيسية الثالثة:

ة الدراسة حكؿ ( بيف متكسط تقديرات أفراد عينα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ )
مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة تعزػ لمتغيرات  ) العمر، الجنس، 

 المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي سنكات الخبرة(.

 أوال: الجنس

 الداللة مستكػ  مف كبرأ  اختباز  )ث( لعييتين مصتقلتين هتائج الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
0.05 ≥ α ، كجكد عدـ مما يكضح  0.553 حيث كانت قيمة المعنكية ؛(التدريب الميني) إلجماليبالنسبة

 .الجنس لمتغيرتعزػ حكؿ فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف 
يف في المشاريع كىذا يدلل عمى أف جميع المبحكثيف مف كال الجنسيف يتفق عمى أىمية التدريب الميني لمعامم

في نظرة أفراد المجتمع لمتدريب  راإلنشائية، ك تأثيرىا عمى الجكدة، ك ىذا مؤشر عمى أف الجنس ال يؤث
يتمتعف بنفس فرصة  اإلناث في شركات المقاكالتأف  الميني، ك يعزك الباحث االتفاؽ بيف كال الجنسيف إلى

كاألنظمة  ،كسمككية تمزميـ باتباع التعميمات ،شخصيةكلدييـ مجمكعة صفات  ،المنافسة لمكظائف في المساكاة 
 لممؤسسة التي ينتميف إلييا.
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 الجنس –اختبار  )ت( لعينتيف مستقمتيف نتائج :(24.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.469 0.726- 7.14 6.98 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف :المحكر األكؿ

 0.923 0.097 6.50 6.52 كالقدرات الفنية ،الميارات :المحكر الثاني

 0.150 1.444- 7.59 7.28 العائد المتكقع مف التدريب الميني :المحكر الثالث

 0.547 0.603- 6.58 6.43 الميني التدريب ةاستراتيجي :المحكر الرابع

 0.553 0.593- 6.92 6.80 إجمالي محور: التدريب الميني

 ثانيا:العمر

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف كبرأ" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
مما يكضح  ،0.622حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(التدريب المينيجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 

 العمر  لمتغيرتعزػ  التدريب المينياجمالي محكر المبحكثيف حكؿ  كجكد فركؽ معنكية بيف استجاباتعدـ 
كاإلدراؾ  ،الكعي لدييـ شركات المقاكالتفي  لممكظفيف العمريةالباحث ذلؾ إلى أف كافة الفئات  يعزك ك، 

ف العاممي العماؿ فيـ عمى احتكاؾ مباشر مع ك دكر التدريب الميني في تحسيف جكدة المشاريع، ،ألىمية الكافي
  .ريإلى حد كب متقاربة كلذلؾ جاءت إجاباتيـ ؛في المشاريع اإلنشائية

 العمر ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :( 25.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة

 فأكثر 91من  91-11 11-11من (.Sig) االحتمالية

 7.07 6.85 7.07 ييفكفاءة األداء لمعامميف الفن :المحكر األكؿ
0.882 0.415 

 6.78 6.39 6.55 كالقدرات الفنية ،الميارات :المحكر الثاني
0.934 0.394 

 7.48 7.29 7.31 العائد المتكقع مف التدريب الميني :المحكر الثالث
0.208 0.812 

 6.75 6.59 6.34 الميني التدريب ةاستراتيجي :المحكر الرابع
1.299 0.275 

 7.02 6.76 6.82 ر: التدريب المينيإجمالي محو 
0.476 0.622 
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  املؤهل العلمي ثالثا:

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف كبرأ" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
ح مما يكض 0.315حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(التدريب المينيجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 
المؤىل  لمتغيرتعزػ  التدريب المينيجمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى المستكػ العممي المتقارب لألفراد العينة حيث أف أغمبيـ مف حممة العممي، 
دريب الميني لمعامميف في المشاريع كالماجستير، حيث أف ىذه الفئة تدرؾ جيدا  أىمية الت ،البكالكريكس
 اإلنشائية.

 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :( 26.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم (.Sig) االحتمالية

 7.46 7.08 7 6.78 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف :المحكر األكؿ
0.431 0.731 

 7.5 6.83 6.44 6.56 كالقدرات الفنية ،الميارات :المحكر الثاني
1.793 0.149 

 8.37 7.4 7.28 7.38 العائد المتكقع مف التدريب الميني :المحكر الثالث
1.135 0.336 

 7.25 6.63 6.39 6.68 الميني التدريب ةاستراتيجي :المحكر الرابع
0.879 0.453 

 7.65 6.99 6.78 6.77 الي محور: التدريب المينيإجم
1.187 0.315 

 رابعا: المسمى الوظيفي

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف كبرأ" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
عدـ مما يكضح  0.105حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(التدريب المينيجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 

المسمى  لمتغيرتعزػ  التدريب المينيجمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
ك العميا في شركات  ،يفسر الباحث ذلؾ إلى أف جميع أفراد المجتمع ىـ مف الفئات اإلشرافية األكلىالكظيفي، 
امميف في المشاريع اإلنشائية مف أجل الكصكؿ ألفضل يقع عمى عاتقيـ تحسيف كفاءة أداء الع ك ،المقاكالت

ك  ،نتاج بأحسف صكرةإك المياـ المككمة ليـ ك تقديـ  ،حالة يريدىا المدراء مف مكظفييـ خالؿ تنفيذ األعماؿ
 جكدة عالية مما يعكس صكرة الشركة الحسنة لدػ صاحب المشركع )مالؾ العقار(.
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 المسمى الكظيفي ANOVAايف األحادؼ" نتائج اختبار "التب :( 27.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 (.Sig) االحتمالية
مدير 
 شركة

مدير 
 مشروع

ميندس 
 موقع

ميندس 
 اشراف

مراقب 
 عمال

 6.89 7.02 7.04 6.8 7.31 كفاءة األداء لمعامميف الفنييف :المحكر األكؿ
0.914 0.456 

 6.44 6.66 6.46 6.33 6.96 كالقدرات الفنيةالميارات  :المحكر الثاني
1.413 0.230 

 7.2 7.57 7.19 7.26 7.71 العائد المتكقع مف التدريب الميني :المحكر الثالث
1.510 0.200 

 6.2 6.78 6.35 6.28 6.88 الميني التدريب ةاستراتيجي :المحكر الرابع
1.615 0.171 

 6.68 7.01 6.76 6.65 7.23 إجمالي محور: التدريب الميني
1.939 0.105 

 سنوات الخدمة خامسا:

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف كبرأ" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
مما يكضح  ،0.456حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(التدريب المينيجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 
سنكات  لمتغيرتعزػ  التدريب المينيجمالي محكر إية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ كجكد فركؽ معنك عدـ 
أجل ، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الرغبة كالطمكح لدػ ىذه الفئة في تحسيف األداء الكظيفي ليـ مف الخدمة

لمعامميف في  كالحصكؿ عمى عقد دائـ، ك حرصيـ عمى تحسيف أداء العمل كتقييـ عاؿ   ،الحصكؿ عمى ترقية
 المشاريع اإلنشائية مف خالؿ التدريب الميني.

 سنوات الخدمة ANOVAنتائج اختبار "التباٌن األحادي"  :( 28.5جدول رلم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 فأكثر 21من  21-20 20-1من  1اقل من 

 0.346 1.109 7.06 6.96 6.89 7.28 الفنييف كفاءة األداء لمعامميف :المحكر األكؿ

 0.424 0.936 6.81 6.39 6.49 6.52 كالقدرات الفنية ،الميارات :المحكر الثاني

 0.071 2.370 7.56 7.16 7.2 7.67 العائد المتكقع مف التدريب الميني :المحكر الثالث

 0.301 1.224 6.73 6.6 6.33 6.26 الميني التدريب ةاستراتيجي :المحكر الرابع

 0.456 0.872 7.04 6.78 6.74 6.91 إجمالي محور: التدريب الميني
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 :الفرضية الرئيسية الرابعة

( بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ) 
مر، الجنس، المستكػ التعميمي، تطبيق الجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ) الع مستكػ 

 المستكػ الكظيفي، سنكات الخبرة(.

 أوال: الجنس

 الداللة مستكػ  مف كبرأ  اختباز  )ث( لعييتين مصتقلتين هتائج الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
0.05 ≥ α ، مما يكضح  0.436 حيث كانت قيمة المعنكية ؛(جودة المشاريع االنشائية) إلجماليبالنسبة
ىذه النتيجة إلى تشابو  ثكيعزك الباح، الجنس لمتغيركجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف تعزػ عدـ 

      حيث يعمل الذككر ؛كال يكجد اختالؼ بينيما ،كاإلناث ،بيف الذككر العمل في المشاريع اإلنشائيةظركؼ 
، حيث أف اإلناث في المشاريع اإلنشائية بيئة المحيطةعمل كنفس المكاف كالكاإلناث في نفس ظركؼ ال، 

أك مديرة مكقع اإلنشاء، فاختالؼ  ،يعممف في الكظائف اإلشرافية عمى المشاريع مثل ميندسة مكقع اإلنشاء
ك لذلؾ جاءت إجابتيـ متقاربة إلى حد  ،الجنس ال يؤثر عمى كجية النظر نحك أىمية جكدة المشاريع اإلنشائية

 كبير.

 الجنس –اختبار  )ت( لعينتيف مستقمتيف نتائج :(29.5رقـ )جدكؿ 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.727 0.350- 7.09 7.00 كدعـ االدارة العميا  ،التزاـ :المحكر االكؿ

 0.948 0.066- 6.89 6.87 ادارة المكارد البشرية :المحكر الثاني

 0.643 0.465- 7.22 7.12 التركيز عمى الزبكف  :محكر الثالثال

 0.001 3.294- 8.25 7.30 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفات :المحكر الرابع

 0.882 0.149- 7.01 6.97 كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـ :المحكر الخامس

 0.224 1.220 6.49 6.78 التحسيف المستمر :المحكر السادس

 0.436 0.780- 7.16 7.01 جودة المشاريع االنشائية حورإجمالي م
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 ثانيا: العمر

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف كبرأ" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
ا مم 0.368حيث كانت مستكػ الداللة  (جودة المشاريع االنشائيةجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 
تعزػ  نشائيةجودة المشاريع اإل جمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ يكضح 
كدرجة عممية  ،ىي فئات ذات خبرةك  ىذه النتيجة إلى السف المتقارب ألفراد العينة، كيعزك الباحث، العمر لمتغير
 مشاريع اإلنشائية.الجكدة في ال ألىمية كاإلدراؾ الكافي ،الكعي لدييـ متقاربة،

  

 العمر ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :(30.5 جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 91-11 11-11من

 فأكثر 91من 

 7.02 6.77 7.14 كدعـ االدارة العميا  ،التزاـ :المحكر االكؿ
2.047 0.131 

 6.8 6.76 6.94 دارة المكارد البشريةا :المحكر الثاني
0.634 0.531 

 6.9 7.05 7.22 التركيز عمى الزبكف  :المحكر الثالث
0.966 0.382 

 7.67 7.26 7.51 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفات :المحكر الرابع
0.799 0.451 

 7.24 6.86 7.00 كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـ :المحكر الخامس
0.758 0.470 

 6.88 6.58 6.79 التحسيف المستمر :لمحكر السادسا
0.783 0.458 

 7.08 6.88 7.1 جودة المشاريع االنشائية إجمالي محور
1.005 0.368 

 

  املؤهل العلمي ثالثا:

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف اكبر" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
مما  ،0.175حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(جودة المشاريع االنشائيةجمالي محكر إ) المجاؿ ليإلجمابالنسبة 
تعزػ  نشائيةجودة المشاريع اإل جمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ يكضح 
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ي شركات المقاكالت ك يعزك الباحث ذلؾ إلى أف معايير جكدة المشاريع اإلنشائية ف ،المؤىل العممي لمتغير
اإلنشائية ربما يدركيا العامميف بغض النظر عف مؤىالتيـ العممية، ك أف تكافر معايير إدارة الجكدة ال يرتبط 

 ك الخبرة التي يمتمكيا العاممكف. ،بشكل مباشر بالمؤىالت العممية، بقدر ما يرتبط بالكفاءة

 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :( 31.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم

 8.39 7.08 6.97 7.07 التزاـ كدعـ االدارة العميا  المحكر االكؿ
1.633 0.182 

 8.14 7.03 6.81 7.06 ادارة المكارد البشرية المحكر الثاني
2.072 0.105 

 8.21 7.37 7.07 7.17 التركيز عمى الزبكف  المحكر الثالث
1.727 0.162 

 8.29 7.47 7.42 7.45 االلتزاـ بالمكاصفات كشركط العقد المحكر الرابع
0.385 0.764 

 8.06 7.06 6.93 7.08 كفاءة مكاد الخاـ كالمعدات المحكر الخامس
1.147 0.331 

 7.79 6.84 6.69 6.81 التحسيف المستمر المحكر السادس
1.021 0.384 

 8.15 7.14 6.98 7.11 جودة المشاريع االنشائية إجمالي محور
1.667 0.175 

 رابعا: المسمى الوظيفي

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف اكبر" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
مما  0.069حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(المشاريع االنشائية جودةجمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 
تعزػ  جودة المشاريع االنشائيةجمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ يكضح 
ف معايير الجكدة في المشاريع اإلنشائية يطبقيا جميع أ، ك يعزك الباحث ذلؾ إلى المسمى الكظيفي لمتغير

ك ميامو الكظيفية، حيث أف المسمى الكظيفي ال عالقة لو بفمسفة إدارة  ،حسب مسماه الكظيفي العامميف كل
  ك دعمت تطبيقيا في شركات المقاكالت اإلنشائية. ،ك اإلدارة العميا ،الجكدة الشاممة طالما اقتنعت بيا القيادة
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 الكظيفيالمسمى  ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :( 32.5جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 (.Sig)االحتمالية
مدير 
 شركة

 مدير مشروع
ميندس 
 موقع

ميندس 
 اشراف

مراقب 
 عمال

 7.14 7.36 6.89 6.85 7.33 كدعـ االدارة العميا  ،التزاـ :المحكر االكؿ
1.608 0.173 

 7.17 7.12 6.83 6.58 7.19 ادارة المكارد البشرية :المحكر الثاني
2.031 0.091 

 7.39 7.35 7.11 6.84 7.47 التركيز عمى الزبكف  :المحكر الثالث
1.941 0.104 

 7.72 8.1 7.3 7.17 7.59 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفات :المحكر الرابع
2.317 0.058 

 7.26 7.21 6.85 6.85 7.31 كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـ :المحكر الخامس
1.350 0.252 

 6.96 6.9 6.66 6.55 7.07 التحسيف المستمر :المحكر السادس
1.046 0.384 

 7.27 7.34 6.94 6.81 7.33 جودة المشاريع االنشائية إجمالي محور
2.204 0.069 

 خامسا: سنوات الخدمة

 α ≤ 0.05 الداللة مستكػ  مف اكبر" األحادؼ التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
مما  0.143حيث كانت مستكػ الداللة  ؛(نشائيةجودة المشاريع اإل جمالي محكر إ) المجاؿ إلجماليبالنسبة 
تعزػ  ،نشائيةجودة المشاريع اإل اجمالي محكر كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ يكضح 
تأثير عمى استجابات أفراد العينة حكؿ  ، مف الكاضح أف سنكات الخدمة لـ يكف لياسنكات الخدمة لمتغير

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

  ك االستمرارية في السكؽ. ،في المشاريع اإلنشائية لتحسيف الميزة التنافسيةأىمية الجكدة 
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 سنكات الخدمة ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادؼ"  :(33.5 جدكؿ رقـ )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 21-20 20-1من  1اقل من  (.Sig) االحتمالية
 21من 
 فأكثر

 7.26 6.92 6.89 7.24 كدعـ االدارة العميا  ،التزاـ :المحكر االكؿ
1.248 0.293 

 7.06 6.77 6.83 6.97 ادارة المكارد البشرية :المحكر الثاني
0.581 0.628 

 7.37 6.95 7.08 7.37 التركيز عمى الزبكف  :المحكر الثالث
1.669 0.174 

 7.8 7.31 7.4 7.45 كشركط العقد ،االلتزاـ بالمكاصفات :المحكر الرابع
0.727 0.537 

 7.45 6.87 6.82 7.11 كالمعدات ،كفاءة مكاد الخاـ :المحكر الخامس
2.466 0.063 

 7.22 6.51 6.66 6.85 التحسيف المستمر :المحكر السادس
2.520 0.059 

 7.36 6.89 6.95 7.17 جودة المشاريع االنشائية إجمالي محور
1.829 0.143 
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 خالصح انفصم اخلامس
ألنو يمخص ما تسعى الدراسة لتحقيقو مف أىداؼ كضعتيا، ك تأتي  ؛يعتبر ىذا الفصل أىـ فصكؿ الدراسة

ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية  ،التدريب المينيحصائي لتأكد كجكد عالقة قكية بيف نتيجة التحميل اإل
لضماف  ـ بالتدريب الميني لمعامميفأصحاب شركات المقاكالت إلى زيادة االىتمايدعك كىذا ، في قطاع غزة

تدريب الميني )كفاءة األداء ال حصائي بكجكد أثر ألبعادالجكدة في تنفيذ مشاريعيا، ك أكدت نتائج التحميل اإل
لمعامميف الفنييف ، الميارات كالقدرات الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجية التدريب الميني ( 

ضركرة تكعية المسئكليف في بقطاع غزة، ك ىذا يدلل إلى  سيف جكدة المشاريع اإلنشائيةم جتمعة عمى تح
 .كالمنظمة عمى حد سكاء ،كاإلنتاج ،كأثره عمى العامػل ،بأىمية التدريب الميني الشركات المقاكالت

يات إلى ك تحكيل التكص ،ك التكصيات التي خمصت ليا الدراسة ،ك مف خالؿ ىذا الفصل تـ صياغة النتائج
ك المسئكلة كل حسب الدكر المنكط بو في تمؾ  ،خطة عمل تنفيذية سكؼ تكضع بيف أيدؼ الجيات المختصة

 .ك هللا مف كراء القصد ،الخطة مف أجل الكصكؿ ألفضل النتائج المرجكة مف ىذه الدراسة
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 انذراسح وذىصياخ انفصم انسادس نرائج

 متهيذ

 اننرائج1.6

 انرىصياخ2.6

 خطح ػمم ذنفيذ انرىصياخ3.6

 ممرتحاخ انذراساخ املسرمثهيح4.6
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 :متهيذ
حصائي ل اإلالتحمي الباحث بعد االنتياء مف عمميات ض ألىـ النتائج التي تكصل إلييارايتضمف ىذا الفصل استع

االرتقاء بالتدريب  الباحث أف تساىـ في كالتي يأمل ،سة، كفي ضكء النتائج تـ بمكرة أىـ التكصياتراكاختبار أسئمة الد
في ىذا ك الباحثيف  ،القراركضع ىذه التكصيات بيف يدؼ صناع الميني لتحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة، 

 .عمى الخطة المقترحة التي تكضح آليات تنفيذىا الكاقع بناء   لتطبيقيا عمى أرض المجاؿ

 :سحرااننرائج انري ذىصهد إنيها انذ 1.6

 النتائج المتعمقة في محور التدريب الميني: 1.1.6

 النحك ىعم التدريب الميني أبعاد نسب كانت حيث؛  (68.21% ) بمغ نسبي بكزف  جاء التدريب الميني محكر جماليإ
كفاءة األداء  بعد يميو ثـ %(73.21) بمغ نسبي بكزف  األكلى المرتبة في العائد المتكقع مف التدريب بعد : التالي

ك القدرات الفنية جاء في  ،د المياراتبع يميو ـث %(70.01نسبي بمغ ) بكزف  الثانية المرتبة في جاءلمعامميف الفنييف 
ك األخيرة  ،%(، ثـ يميو بعد استراتيجية التدريب الميني جاء في المرتبة الرابعة65.15المرتبة الثالثة بكزف نسبي بمغ )

 %(.64.51بكزف نسبي بمغ )

 وكانت نتائج ىذا المحور عمى النحو التالي:

 ُبعد كفاءة األداء لمعاممين الفنيين. .1

بكزف نسبي  كبيرةجة قد حصمت عمى در  ،ب عد كفاءة األداء لمعامميف الفنييف تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 ك جاءت في المرتبة الثانية.  ،%(70.01)

 (.%77.7)كلى بكزف نسبي بمغ الفقرة الثانية )يمتـز العاممكف بالكقت المحدد لمعمل( احتمت المرتبة األ -
كلى )ينجز العماؿ األعماؿ المطمكبة منيـ دكف الحاجة لمساعدة اآلخريف احتمت المرتبة الفقرة األ -

 (.%65.19)نسبي األخيرة بكزف 

ألف العامل يتقاضى دخمو  ؛ذلؾ إلى أنو االلتزاـ بالمكاعيد ىك أكثر أىمية في مكاف العمل ك يستنتج الباحث مف
ك  ،فإف ىذا يعتمد عمى كفاءتو ؛مقابل ساعات محدده لمعمل ، بينما إنجاز العامل لمعمل دكف الحاجة لممساعدة

 مدػ تمقيو لمتدريب الميني.
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 ت و القدرات الفنية.د المياراعبُ  .2

بكزف نسبي  متكسطقد حصمت عمى درجة  ك القدرات الفنية ،المياراتتكصمت الدراسة إلى أف فقرات ب عد 
 .الثالثةك جاءت في المرتبة   ،%(65.15)

كلى بكزف الفقرة الخامسة )يعمل العاممكف كفريق كاحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع( احتمت المرتبة األ -
 (.%68.76)نسبي بمغ 

ك يبدع العاممكف في انجاز األعماؿ( احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  ،كلى )يبتكرالفقرة األ -
(61.87%.) 

ك أىمية التدريب في  ،ذلؾ أنو يكجد تناغـ كانسجاـ لمعالقة بيف العاممكف في المشاريع مف الباحثك يستنتج 
تكار ك االبداع في انجاز األعماؿ تعتبر المرتبة خمق الشعكر االيجابي اتجاه مكاف ك بيئة العمل ، ك االب

ك ىذا ما يفتقر إليو العاممكف في المشاريع ك يبرر الباحث  ،ك القدرات الفنية لمعامميف ،العالية في بعد الميارات
عطائيـ الفرصة الكافية مف صاحب العمل إ ك عدـ  ،ذلؾ بسبب ضغط العمل عمى العاممكف في المشاريع

 بتكار ك االبداع في انجاز األعماؿ.لممبادرة في اال

 .عد العائد المتوقع من التدريببُ  .3

بكزف نسبي  كبيرةتكصمت الدراسة إلى أف فقرات ب عد العائد المتكقع مف التدريب قد حصمت عمى درجة 
 .األكلى%(  ك جاءت في المرتبة 73.21)

 . (%76)كزف نسبي بمغ كلى بالفقرة الرابعة )رفع مستكؼ كفاءة اإلنتاج( احتمت المرتبة األ -
  (.%70.54)الفقرة العاشرة )تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركة( احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  -

ذلؾ أنو مف خالؿ رأؼ المبحكثيف أف العائد األساسي مف التدريب الميني المساىمة في مف الباحث  ك يستنتج
نكعا  أما تحقيق االستقرار لمعامميف في الشركات فيناؾ اعتبارات  ك ،رفع مستكػ كفاءة اإلنتاج في المشاريع كما  

 أخرػ غير التدريب الميني لمعامميف.
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 ُبعد استراتيجية التدريب الميني. .4

قد حصمت عمى درجة متكسطة بكزف نسبي  استراتيجية التدريب المينيتكصمت الدراسة إلى أف فقرات ب عد 
 .عة ك األخيرةالرابك جاءت في المرتبة   ،%(64.51)

كلى الفقرة الثانية )يساعد التدريب الميني عمى مكاكبة آخر المستجدات في األعماؿ( احتمت المرتبة األ -
  . (%70.79)بكزف نسبي بمغ 

الفقرة الحادية عشرة )تقكـ الشركة بالتنسيق مع مدربيف أكفاء مف الخارج لتدريب طاقميا( احتمت  -
 ( .%55.08)المرتبة األخيرة بكزف نسبي 

ك الفنية لمكاكبتيا البد مف التدريب  ،ك المستجدات التقنية ،ذلؾ أف التطكر التكنكلكجي ك يستنتج الباحث مف 
ك عقد دكرات تدريبية كل فترة زمنية لالطالع العامميف عمى كل ما ىك جديد في تنفيد  ،الميني لمعامميف

 .األعماؿ 

 ائية:النتائج المتعمقة في محور جودة المشاريع اإلنش 2.1.6

جكدة  أبعاد نسب كانت حيث،   (70.13% ) غبم نسبي بكزف  جاء جكدة المشاريع اإلنشائية محكر جماليإ
 بكزف  األكلى المرتبة فيك شركط العقد جاء  ،االلتزاـ بالمكاصفات عدب   : التالي النحك عمى المشاريع اإلنشائية

، %(71.36نسبي بمغ ) بكزف  الثانية المرتبة في جاءالتركيز عمى الزبكف  عدب   يميو ثـ %(،74.42) بمغ نسبي
%(، ثـ يميو ب عد كفاءة 70.13ك دعـ اإلدارة العميا جاء في المرتبة الثالثة بكزف نسبي بمغ ) ،د التزاـعب   يميو ـث
 %(، ثـ يميو ب عد إدارة المكارد البشرية69.78ك المعدات جاء في المرتبة الرابعة بكزف نسبي بمغ ) ،مكاد الخاـال

%(، ثـ يميو ب عد التحسيف المستمر جاء في المرتبة السادسة 68.73جاء في المرتبة الخامسة بكزف نسبي بمغ )
 %(.67.34ك األخيرة بكزف نسبي بمغ )، 

 وكانت نتائج ىذا المحور عمى النحو التالي:

 .ُبعد التزام و دعم اإلدارة العميا .1

بكزف نسبي  كبيرةاإلدارة العميا قد حصمت عمى درجة  ك دعـ ،ب عد التزاـ تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 .الثالثةك جاءت في المرتبة   ،%(70.13)
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( احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ تتضمف رسالة الشركة نص كاضح لمجكدة) كلىاألالفقرة  -
(75.06%.) 

يمانيا  ،المشاريع اإلنشائيةبجكدة  قناعة اإلدارة العميا في المنظمة ك ،تفيـ مدػك يستنتج الباحث مف ذلؾ   كا 
 .كضركرتيا ،بفكائدىا

جكدة  عمى تقديـيـ كالحكافز لمعامميف مف أجل تشجيع ،إدارة الشركة المكافآت)تقدـ  الخامسةالفقرة  -
 %.63.01األخيرة بكزف نسبي أفضل( احتمت المرتبة 

قكػ ه المسألة حيث تعتبر الحكافز دارة العميا لشركات المقاكالت ليذك يستنتج الباحث مف ذلؾ عدـ إدراؾ اإل 
ستخدـ أدكات الحفز إذا تأف  عمى الشركةك بذلؾ فإف  ؛في السمكؾ اإلنساني ،أك بآخر ،خارجية تؤثر بشكل

 ه.ءك بالتالي أدا ،غير مف اتجاه المكظفتأف  تأراد

 .ُبعد إدارة الموارد البشرية .2

بكزف نسبي  متكسطةقد حصمت عمى درجة  ب عد إدارة المكارد البشرية تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 .الخامسةك جاءت في المرتبة   ،%(68.73)

كلى بكزف ( احتمت المرتبة األك جية التنفيذ لممشركع ،حل الخالفات بيف جية اإلشراؼ) التاسعةالفقرة  -
 . (%74.18 ) نسبي بمغ

ك  ، مى المشركع )االستشارؼ(ك المشرؼ ع ،أف األطراؼ الثالثة لممشركع المالؾذلؾ  ك يستنتج الباحث مف
ك اتفاؽ عمى جميع بنكد التنفيذ لممشركع كي ال يككف  ،المنفذ لممشركع )المقاكؿ( يجب أف يككف بينيـ تكافق

 ك نزاع يؤثر عمى جكدة المشركع. ،ىناؾ خالؼ

 %(.58.87األخيرة بكزف نسبي)( احتمت المرتبة استخداـ نظاـ الحكافز لمعامميف) الثانيةالفقرة  -

ك يؤثر  ،نظاـ الحكافز لمعامميف أف أغمب شركات المقاكالت ال تنفذ ك يستنتج الباحث مف ذلؾ كما ذكر سابقا   
 ك ينعكس عمى أدائيـ في األعماؿ مما يؤثر عمى جكدة العمل. ،ذلؾ في السمكؾ اإلنساني لمعامميف
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 .ُبعد التركيز عمى الزبون  .3

%(  71.36بكزف نسبي ) كبيرةمى الزبكف قد حصمت عمى درجة ب عد التركيز ع تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 .الثانيةك جاءت في المرتبة 

كلى بكزف نسبي ( احتمت المرتبة األك تشغيل المالؾ لممنشآت بشكل صحيح ،استخداـ) الرابعةالفقرة  -
 .%73.46بمغ 

مف تكاليف الصيانة  ك يقمل ،ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف تشغيل المنشأة بالشكل الصحيح يحافع عمييا 
 ك يضمف جكدتيا. ،السنكية

 ،ك زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو ،القكة الدافعة لتحسيف الجكدة -الزبكف –يعتبر المالؾ ) السابعةالفقرة  -
 %.68.79األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة ك تكقعاتو

ك  ،ك المقاكؿ( بتكافقيـ ،االستشارؼ ك  ،ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف األطراؼ الثالثة لممشركع )المالؾ 
ك ال تككف مسئكلية  ،نتاجك زيادة اإل ،تعاكنيـ في تنفيد المشركع يعتبركا معا  القكة الدافعة لتحسيف الجكدة

 تحسيف جكدة المشركع عمى عاتق طرؼ كاحد.

 .ُبعد االلتزام بالمواصفات و شروط العقد .4

بكزف  كبيرةك شركط العقد قد حصمت عمى درجة  ،لمكاصفاتب عد االلتزاـ با تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 .األكلى%(  ك جاءت في المرتبة 74.42نسبي )

كلى بكزف نسبي ك احتكائو عمى جميع التفاصيل( احتمت المرتبة األ ،الفقرة الثالثة )دقة جدكؿ الكميات -
 .% 77.08بمغ 

التنفيذ مف أىـ العكامل التي تحقق رفع  ك تفاصيل آلية ،كضكح خطكات العمل أفذلؾ  يستنتج الباحث مفك 
 .كزيادة اإلنتاجية في المشاريع اإلنشائية ،مستكػ الجكدة

 .%73.14كلى )تكافق كثائق العطاء فيما بينيا( احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي الفقرة األ -

ك  ،بيف المقاكؿ ك نزاع ،دؼ إلى حدكث خالؼؤ ك يستنتج الباحث مف ذلؾ أف التناقضات في كثائق العطاء ت
 ك يأثر ذلؾ عمى جكدة تنفيذ المشركع. ،صاحب العمل
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 ُبعد كفاءة المواد الخام و المعدات. .5

بكزف نسبي  متكسطةقد حصمت عمى درجة  ك المعدات ،كفاءة المكاد الخاـب عد  تكصمت الدراسة إلى أف فقرات
 .الرابعةك جاءت في المرتبة   ،%(69.78)

ك شحف لممكاد في مكقع تنفيذ المشركع( احتمت المرتبة االكلى  ،ظاـ تخزيفكلى )استخداـ نالفقرة األ -
 .% 72.25بكزف نسبي بمغ 

ك  ،ك عمل نظاـ فحص جكدتيا ،ك المحافظة عمييا ،ذلؾ إلى أىمية تخزيف المكاد يستنتج الباحث مفك 
 .نتاجالتفتيش عمييا مف قبل الشركة لضماف جكدة اإل

يكجد نظاـ إدارؼ يحرص عمى تطكير المعدات( احتمت المرتبة األخيرة بينما كانت الفقرة السادسة ) -
 .%67.04بكزف نسبي 

ك  ،سبب ضعف تطكير المعدات في أغمب الشركات يعكد بسبب حصار قطاع غزة مف ذلؾ الباحث يستنتجك  
 ك قمة اإلمكانيات لتطكير المعدات في قطاع غزة. ،إغالؽ المعابر التجارية

 التحسين المستمر. .6

%(  67.34بكزف نسبي ) متكسطةقد حصمت عمى درجة  التحسيف المستمرب عد  كصمت الدراسة إلى أف فقراتت
 .ك األخيرة ،السادسةك جاءت في المرتبة ، 

كلى بكزف كلى )تقكـ الشركة بتحسيف فعاليات نظاـ الجكدة بشكل مستمر( احتمت المرتبة األالفقرة األ -
 .% 68.29نسبي بمغ 

كتكثيق نتائجيا( احتمت المرتبة األخيرة بكزف  ،جراءات التصحيحية المتخذة)تراجع اإلالفقرة الرابعة  -
 .%65.67نسبي 

دارة العميا لشركات المقاكالت لتحسيف جكدة تنفيذ المشاريع ك قناعة اإل ،ذلؾ إلى تفيـ يستنتج الباحث مفك 
 .ك تحسيف ميزتيا التنافسية ،لتحافع الشركة عمى استمراريتيا
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 ئج المتعمقة بفرضيات الدراسة.النتا 3.1.6

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية

ك تحسيف الجكدة في المشاريع  ،ذات داللة إحصائية بيف التدريب المينيقكية كجكد عالقة  الدراسةأظيرت 
الرئيسية  كقد تفرعت ىذه الفرضيات مف الفرضية  ، (0.786)حسب معامل ارتباط  اإلنشائية في قطاع غزة

 ك التالي بأنو:ككانت عمى النح

ك دعـ اإلدارة العميا لمجكدة  ،ك التزاـ ،التدريب المينيإحصائية بيف ذات داللة متكسطة عالقة  يكجد .2
 (.0.707) حسب معامل ارتباط في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة

اريع ك إدارة المكارد البشرية في المش ،التدريب المينيبيف متكسطة عالقة ذات داللة إحصائية  يكجد .1
 .(0.735) حسب معامل ارتباط اإلنشائية في قطاع غزة

ك التركيز عمى الزبكف في المشاريع  ،التدريب المينيبيف متكسطة عالقة ذات داللة إحصائية  يكجد .1
 .(0.647) حسب معامل ارتباط اإلنشائية في قطاع غزة

ك شركط العقد  ،بالمكاصفات ك االلتزاـ ،التدريب الميني بيفمتكسطة عالقة ذات داللة إحصائية  يكجد .9
 .(0.413) حسب معامل ارتباطفي المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة 

ك المعدات في  ،ك كفاءة مكاد الخاـ ،التدريب المينيبيف متكسطة عالقة ذات داللة إحصائية  يكجد .1
 .(0.734) حسب معامل ارتباط المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة

ك التحسيف المستمر في المشاريع  ،التدريب المينيبيف قكية ائية عالقة ذات داللة إحص يكجد .4
 .(0.770) حسب معامل ارتباطاإلنشائية في قطاع غزة 

 (فرضية األثرالفرضية الرئيسية الثانية: )

ك ىذا  ،0.628بينما بمغ معامل التحديد المعدؿ  ؛0.793ف معامل االرتباط بمغت أأظيرت نتائج التحميل 
المتغيرات  المستقمة التالية  تأثيرتغير في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية يعكد الى ممف ال% 62.8ف أيعني 

)كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، الميارات كالقدرات الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجية 
التابع  في تحسيف جكدة المشاريع خرػ تؤثر عمى المتغير أ% يعكد لعكامل 37.2كالباقي ، التدريب الميني(

 اإلنشائية.
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 الفرضية الرئيسية الثالثة:

مستكػ التدريب الميني لدػ  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ
 العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ لمتغيرات  ) العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي

 سنكات الخبرة(.

 الفرضية الرئيسية الرابعة:

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

 :الدراسة أىداف تحقيق ىبمد تتعمق التي النتائج 4.1.6

 (: النتائج التي تتعمق بمدػ تحقيق أىداؼ الدراسة1.6جدكؿ رقـ )

 رقم الصفحت رقم الجدول  اليدؼ و

1-  

مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية في تكصمت الدراسة إلى أف 
محكر التدريب  ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي إلجمالي ،فكؽ المتكسط قطاع غزة
 %(.68.21الميني )

7 28 

2-  

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

 %(.70.3اإلنشائية )
:4 32 

3-  

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

:5 33 

4-  

لى إ% مف المتغير في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية يعكد 62.8أظيرت الدراسة أف 
كالقدرات  ،اتالمتغيرات  المستقمة التالية )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، الميار  تأثير

% 27.2كالباقي ، الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجية التدريب الميني(
 خرػ تؤثر عمى المتغير التابع  في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية.أيعكد لعكامل 

22 37 
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5-  

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أظيرت نتائج الدراسة 
مبحكثيف حكؿ مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ال

 لمتغيرات  ) العمر، الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي سنكات الخبرة(.
23 38 

6-  

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أظيرت نتائج الدراسة 
لجكدة لدػ العامميف في المشاريع اإلنشائية تعزػ ) العمر، تطبيق ا حكؿ مستكػ المبحكثيف 

 الجنس، المستكػ التعميمي، المستكػ الكظيفي، سنكات الخبرة(.

  

28 4: 
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 :سحراانري ذىصهد إنيها انذ انرىصياخ 2.6

 انخىصٍاث انشئٍسٍت: 1.6.2
أك  ،مراكز التدريب المينيشركات المقاكالت اإلنشائية بتعييف العماؿ الميرة مف خرجي  أكصت الدراسة -3

 الحاصميف عمى دكرات تدريبية مينية.
 ،شركات المقاكالت اإلنشائية بتشكيل قسـ في الييكل التنظيمي لمشركة يختص بمراقبة أكصت الدراسة -4

 ك تنظيـ كل متطمبات الجكدة.
امل لكافة كزارة األشغاؿ بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف لمقياـ بحصر ش أكصت الدراسة -5

ك  ،ك العمل عمى تقييميا مف حيث كفاءة القكػ العاممة لدييا ،شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية
 مف حيث جكدة تنفيذىا لممشاريع اإلنشائية.

اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بالعمل عمى إجراء حصر شامل لكافة القكػ العاممة  أكصت الدراسة -6
ك  ،ك تحديد احتياجاتيا التدريبية الحالية ،ات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينيةك الفنية في شرك ،اإلدارية

 المستقبمية مف أجل ترسيخ ثقافة الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.
اىتماـ شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية بعمل خطة تدريبية لكافة العامميف لدييا عقب كل انتياء  -7

ك تحسيف كفاءة األداء في  ،ك قدراتيـ الفنية ،في المشركع الجديد، لتنمية مياراتيـك قبل البدء  ،مشركع
 األعماؿ.

ك مالكي المشاريع إلى ترسية العطاءات عمى شركات المقاكالت  ،أدعك المكاتب االستشارية اليندسية -8
ادة جكدة تنفيذ كفاءة عالية في األداء، ك تككف حاصمة عمى شي كبشرية متدربة ك ذ ا  التي تمتمؾ ككادر 

 المشاريع مف المؤسسات التي نفذت ليا المشاريع.
ك المكاتب االستشارية اليندسية بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف كضع  ،يجب عمى المؤسسات -9

 نظاـ لترسية العطاءات عمى األسعار المناسبة، لضماف تنفيذ المشاريع اإلنشائية بالجكدة المطمكبة.
ك  ،ك الفاعل عمى ربط ىذه البحكث ،ك العمل الجاد ،ك تطكيره ،اـ بالبحث العمميزيادة االىتم -10

 ك قضاياه التنمكية الشاممة. ،الدراسات المنجزة في جامعتنا بمشكالت المجتمع
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 :الدراسة بمحاور تتعمق توصيات 2.6.2

 التدريب الميني: رمحو 

يف الذيف يمتازكف بالخبرة ك كفاءة ك تعييف العماؿ الفني ،شركات المقاكالت استقطاب أكصت الدراسة .1
 ك تحقيق الميزة التنافسية. ،نتاجيةأداء عالية ، لممساىمة في تحسيف اإل

ضركرة اىتماـ أصحاب شركات المقاكالت باإللحاؽ العامميف لدييا بدكرات تدريبية لمتزكيد بالميارات  .2
ة، ك زيادة قدراتيـ عمى تنفيذ تنفيذ المشاريع اإلنشائيل اإلنشائية عماؿاألك  ،الجديدة في مجاالت

 ك فعالية. ،األعماؿ بكفاءة
 إيجاد اآللية المناسبةيجب عمى كزارة العمل الفمسطيني بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف  .3

 عمى تأىيل، ك تدريب العماؿ لدييـ بإشراؼ الكزارة ك االتحاد.  ]الفرعي[إلجبار المقاكؿ الباطف 
بإضافة بند تدريب المكاتب االستشارية اليندسية  الميندسيف الفمسطينييف كنقابة  أكصت الدراسة .4

بالساعة في عطاءات المشاريع اإلنشائية، لتحفيز شركات المقاكالت الفمسطينية لتدريب طاقميا الفني ك 
  االدارؼ.

التشييد،  يجب عمى كزارة العمل الفمسطيني رصد ميزانية سنكية خاصة لمتدريب الميني، لالرتقاء بقطاع .5
 ك باقي القطاعات في فمسطيف.

ك  ،متابعة المتدربيف المينييف بشكل دائـ لمتعرؼ عمى مدػ التغيير في سمككيـ الكظيفيةيجب  .6
 مستكيات أدائيـ.

ضركرة أف يككف التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت دكريا  بعد كل فترة لتجديد المعمكمات  .7
 لدييـ.

أىمية التدريب االستراتيجي  تكضيح ك ،كالمدراء بالشركات ،ممػشرفيفلتػدريبي الكعي ال ضركرة رفع .8
 ك الحفاظ عمى استمرارية الشركة. ،لمكاكبة المستجدات

كاالعتماد  ،كمستمرة ،منظمة تدريبية برامج لتنفيذ لشركات المقاكالت المستقبميةضركرة اعتماد الخطط  .9
 لمعامميف.ستحدثة بالنسبة م يرنتاج غإ كأساليب ،حديثة تكنكلكجيا عمي

 الكافية المعدات ك األجيزة، ك الخاـ، المكاد تكفير إلى الميني التدريب مراكز الدراسة تكصي .10
 .العمل سكؽ  متطمبات ك احتياجات، مع تتناسب التي ك التدريب، لممارسة
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 ك احتياجات، مع تتناسب تدريبية مناىج اعتماد إلى الميني التدريب مراكز الدراسة تكصي .11
 .العمل سكؽ  متطمبات

 التدريب كرش ك الصفية، الغرؼ مف كاؼ عدد تكفير الميني التدريب مراكز الدراسة تكصي .12
 .المينية السالمة ك األمف، متطمبات كفق المجيزة العممي

 ك المينية، كفاءاتيـ رفع ك المدربيف، تأىيل عمى العمل الميني التدريب مراكز الدراسة تكصي .13
 .مستمر بشكل العممية قدراتيـ كتنمية التربيكية،

 محور جودة المشاريع اإلنشائية:

ك دكرات  ،ك كرش عمل ،المقاكليف الفمسطينييف بعقد مؤتمرات ك اتحاد ،كزارة األشغاؿ أكصت الدراسة .1
ك سبل تعزيزىا في شركات  ،ك زيادة الكعي بمبادغ إدارة الجكدة الشاممة ،بشكل دكرؼ بيدؼ تعميق

لممشاريع اإلنشائية بمشاركة كافة العامميف في شركات المقاكالت ك إطالع أصحاب المقاكالت المنفذة 
 الشركات عمى ما حققتو المؤسسات التي طبقت إدارة الجكدة الشاممة مف نتائج.

، كالمكافآتك استخداـ نظاـ الحكافز  ،ك أجكر العامميف في المشاريع اإلنشائية ،تحسيف مستكػ دخل .2
ك بذلؾ يتـ ربط تقديـ الحكافز بتحسيف  ،بذؿ أقصى جيد لتحسيف أدائيـ مما يشجع العامميف عمى

 األداء.
ك المكاصفات في تنفيذ  ،ك حاجات مالكي المشاريع حسب العقد ،العمل عمى تحقيق متطمبات .3

المشاريع اإلنشائية، مف خالؿ ضماف الجكدة في كل مرحمة مف مراحل عممية البناء مف ككف المشركع 
لى أف يصبح جاىزا  لالستخداـ، كمف ثـ فإف جكدة ىذا المنتج النيائي ستككف تصكر عمى كرؽ إ

 مرضية لمزبكف.
ك معرفة مدػ  ،بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا، ك ذلؾ لتقييميا شركات المقاكالت اإلنشائية يجب عمى .4

 شائية.ـ لتحسيف األداء في تنفيذ المشاريع اإلنك تكقعاتي ،أراءىـأخذ ك  ،مالؾ العقاررضى 
ك جميع كثائق العطاء بحيث تككف  ،ك شركط العقد لمعطاء ،ضركرة تكخي الدقة في إعداد مكاصفات .5

 ك قابمة لممنافسة.  ،ك كاضحة ،ك دقيقة ،متكافقة
ك  ،مكاد الخاـ مف التمفاللضماف جكدة  كضع نظاـ دقيق لالستالـ كاالحتفاظ كصرؼ المكاد المخزكنة .6

 االستيالؾ المفرط.
 ك المحافظة عمييا. ،ك تطكيرىا ،البناء لمعدات الصيانة الدكريةـ إدارؼ يحرص عمى نظا إيجاد .7
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تطبيق ك المحافظة عمى حصتيا السكقية، يتكجب عمييا  ،الستمرار العمل لشركات المقاكالت اإلنشائية .8
متحسيف ل ؤدؼيمما  لتنفيذ المشاريع اإلنشائية ككفاءة العمميات ،مناىج عممية لتحقيق الرقابة الفعالة

 .لألداء المستمر
جراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة باتخاذ اإل يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائية القياـ .9

 الفنية لتنفيذ المشاريع اإلنشائية.لممكاصفات 
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 خطح ػمم ذنفيذ انرىصياخ:    3.6
 (: خطة عمل تنفيذ التكصيات2.6جدكؿ رقـ )

 جهةًالمسئولٌة نفٌذالتآلٌاتً التوصٌات النتائج م

       التوصيات الرئيسية حسب الفرضيات:  

1 

مستكػ التدريب الميني لدػ العامميف في المشاريع 
ك يتضح ذلؾ مف  ،اإلنشائية في قطاع غزة فكؽ المتكسط

خالؿ الكزف النسبي إلجمالي محكر التدريب الميني 
(68.21.)% 

ة مف عماؿ المير شركات المقاكالت اإلنشائية ال تعييفػػػػػ   
أك الحاصميف عمى دكرات  مراكز التدريب الميني متخرجي

 تدريبية مينية.

  واالختٌار ،نظام االستمطاب 

والتعٌٌن ،  

شركات المقاكالت 
 اإلنشائية الفمسطينية

2 

مستكػ تطبيق الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع 
 ك يتضح ذلؾ مف خالؿ الكزف النسبي ،غزة فكؽ المتكسط

 %(.70.3إلجمالي محكر جكدة المشاريع اإلنشائية )

 

 

 

 

شركات المقاكالت اإلنشائية قسـ في الييكل التنظيمي  تشكل ػػػػػػػ
 ك تنظيـ كل متطمبات الجكدة. ،لمشركة يختص بمراقبة

و لماءات  ،عمد ورشات عمل 

و  ،تعرٌفٌة عن الجودة

اهمٌتها، ثم استمطاب 

األشخاص المناسبٌن للعمل فً 

ئرة الجودةدا  

المجالس اإلدارٌة  

لشركات المماوالت 

ةاإلنشائٌة الفلسطٌنٌ  
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌدًالتوصٌات النتائج م

3 

كجكد عالقة قكية ذات داللة إحصائية بيف التدريب الميني 
ك تحسيف الجكدة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة  ،

 (.78.60حسب معامل ارتباط )%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كزارة األشغاؿ بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف  قياـ ػػػػػػػػػػ
لمقياـ بحصر شامل لكافة شركات المقاكالت اإلنشائية 

ك العمل عمى تقييميا مف حيث كفاءة القكػ العاممة  ،الفمسطينية
 ك مف حيث جكدة تنفيذىا لممشاريع اإلنشائية. ،لدييا

عمى إجراء حصر شامل  قاكليف الفمسطينييفاتحاد الم بعملػػػػػػػػػػ  
ة ك الفنية في شركات المقاكالت ،لكافة القكػ العاممة اإلدارؼ 

ك  ،ك تحديد احتياجاتيا التدريبية الحالية ،اإلنشائية الفمسطينية
المستقبمية مف أجل ترسيخ ثقافة الجكدة في تنفيذ المشاريع 

 اإلنشائية.

 

 

 

 

 

 تعٌٌن لجنة مشتركة بٌن وزارة

و اتحاد المماولٌن ثم  ،األشغال

تخضع لدورات تدرٌبٌة و 

و الخروج  ،ورش عمل

بمعاٌٌر تمٌٌم عادلة لتطبك على 

جمٌع شركات المماوالت بموة 

 المانون بعدالة. 

وزارة األشغال 

و اتحاد  ،الفلسطٌنٌة

 المماولٌن الفلسطٌنٌٌن
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

4 

% مف المتغير في تحسيف جكدة 62.8الدراسة أف  أظيرت
المتغيرات  المستقمة  تأثيرالمشاريع اإلنشائية يعكد الى 

كالقدرات  ،التالية )كفاءة األداء لمعامميف الفنييف ، الميارات
الفنية، العائد المتكقع مف التدريب الميني، استراتيجية 

ػ خر أ% يعكد لعكامل 27.2كالباقي ، التدريب الميني(
تؤثر عمى المتغير التابع  في تحسيف جكدة المشاريع 

 اإلنشائية.

 

ػػػػػػػ اىتماـ شركات المقاكالت اإلنشائية الفمسطينية بعمل خطة 
ك قبل  ،تدريبية لكافة العامميف لدييا عقب كل انتياء مشركع

ك  ،ك قدراتيـ الفنية ،البدء في المشركع الجديد، لتنمية مياراتيـ
 داء في األعماؿ.تحسيف كفاءة األ

ك مالكي المشاريع  ،المكاتب االستشارية اليندسية يجب عمىػػػػػػػ 
إلى ترسية العطاءات عمى شركات المقاكالت التي تمتمؾ ككادر 

كفاءة عالية في األداء، ك تككف حاصمة  ؼك ذ ،بشرية متدربة
عمى شيادة جكدة تنفيذ المشاريع مف المؤسسات التي نفذت ليا 

 المشاريع

ك المكاتب االستشارية اليندسية  ،ػػػػػػػ يجب عمى المؤسسات
بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف الفمسطينييف كضع نظاـ لترسية 
العطاءات عمى األسعار المناسبة، لضماف تنفيذ المشاريع 

 اإلنشائية بالجكدة المطمكبة.

 

  الدورات التدرٌبٌة و، 
 ورش العمل.

  تطبٌك المعاٌٌر و، 
 الجمٌع.الشروط على 

  إجراء زٌارات و، 
جوالت مٌدانٌة 

لجهات االختصاص و 

 ذات العاللة. ،

 وزارة األشغال 

  اتحاد المماولٌن

 الفلسطٌنٌٌن

  شركات

 المماوالت
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

       التوصيات التي تتعمق بمحور التدريب الميني:  

5 
ميف الفنييف جاء في المرتبة الثانية ب عد كفاءة األداء لمعام

 %70.01بكزف نسبي 

ك تعييف العماؿ الفنييف  ،استقطاببشركات المقاكالت  قياـػػػػػػػ 
ك كفاءة أداء عالية ، لممساىمة في  ،الذيف يمتازكف بالخبرة

 ك تحقيق الميزة التنافسية. ،نتاجيةتحسيف اإل

نظام االستمطاب واالختٌار  

 والتعٌٌن

مقاكالت شركات ال
 اإلنشائية الفمسطينية

6 
كالقدرات الفنية جاء في المرتبة الثالث بكزف  ،ب عد الميارات

 %65.15نسبي 

ػػػػػػ ضركرة اىتماـ أصحاب شركات المقاكالت باإللحاؽ العامميف 
ك  ،لدييا بدكرات تدريبية لمتزكيد بالميارات الجديدة في مجاالت

زيادة قدراتيـ عمى تنفيذ عماؿ تنفيذ المشاريع اإلنشائية، ك أ 
 األعماؿ بكفاءة ك فعالية.

يجب عمى كزارة العمل الفمسطيني بالتعاكف مع اتحاد المقاكليف -
 (الفرعي)الفمسطينييف إيجاد اآللية المناسبة إلجبار المقاكؿ الباطف 

 عمى تأىيل، ك تدريب العماؿ لدييـ بإشراؼ الكزارة ك االتحاد. 

فمسطينييف ك المكاتب االستشارية أكصي نقابة الميندسيف ال-
اليندسية بإضافة بند تدريب بالساعة في عطاءات المشاريع 
اإلنشائية، لتحفيز شركات المقاكالت الفمسطينية لتدريب طاقميا 

 الفني ك االدارؼ 

الدورات التدرٌبٌة المٌدانٌة و  

عمد ورشات العمل و الزٌارة 

 المٌدانٌة.

كزارة العمل الفمسطيني، 
المقاكليف اتحاد 

، نقابة فالفمسطينيي
الميندسيف، المكاتب 
االستشارية الفمسطينية، 
شركات المقاكالت 

 اإلنشائية الفمسطينية
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

7 
ب عد العائد المتكقع مف التدريب الميني جاء في المرتبة 

 %73.21األكلى بكزف نسبي 

ربيف المينييف بشكل دائـ لمتعرؼ عمى مدػ ػػػػػػػ متابعة المتد
ػػػػػػ ضركرة أف ك مستكيات أدائيـ. ،التغيير في سمككيـ الكظيفية

يككف التدريب الميني لمعامميف في شركات المقاكالت دكريا  بعد 
 كل فترة لتجديد المعمكمات لدييـ.

يجب عمى كزارة العمل الفمسطيني رصد ميزانية سنكية خاصة -
ميني، لالرتقاء بقطاع التشييد، ك باقي القطاعات في لمتدريب ال
 فمسطيف.

 

 

تنفٌذ زٌارات و جوالت  

و عمد  ،مٌدانٌة على المشارٌع

و العمل  ،لماء مع الموى العاملة

 متخرجًعلى تمٌٌم أداء 

 التدرٌب المهنً

وزارة العمل بالتعاون 

مع اتحاد المماولٌن 

 الفلسطٌنٌٌن

8 
الميني  جاء في المرتبة األخيرة ب عد استراتيجية التدريب 

 %64.51الرابعة بكزف نسبي 

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

 الحفاظ عمى استمرارية الشركة.
ت لتنفيذ ػػػػػػػ ضركرة اعتماد الخطط المستقبمية لشركات المقاكال

كاالعتماد عمي تكنكلكجيا  ،كمستمرة ،برامج تدريبية منظمة
 كأساليب انتاج غير مستحدثة بالنسبة لمعامميف. ،حديثة

عمد لماءات توضٌحٌة لمدراء 

إطالع أصحاب و  ،الشركات
شركات المقاكالت عمى ما 
حققتو المؤسسات الدكلية مف 

ك زيادة األرباح مف  ،نجاحات
ك  ،تراتيجيخالؿ التدريب االس

 مكاكبة المستجدات.

اتحاد المماولٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

       اإلنشائية: التي تتعمق بمحور جودة المشاريع التوصيات 

9 
كدعـ االدارة العميا جاء في المرتبة الثالثة بكزف  ،ب عد التزاـ
 %70.13نسبي 

ك اتحاد المقاكليف الفمسطينييف  ،ارة األشغاؿكز  يجب عمىػػػػػ 
ك دكرات بشكل دكرؼ بيدؼ  ،ك كرش عمل ،بعقد مؤتمرات

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

ك إطالع  ،بمشاركة كافة العامميف في شركات المقاكالت
الشركات عمى ما حققتو المؤسسات التي طبقت إدارة أصحاب 

 الجكدة الشاممة مف نتائج.

و لماءات  ،عمد ورشات عمل

و اهمٌتها ،تعرٌفٌة عن الجودة  

ك اتحاد  ،كزارة األشغاؿ
 المقاكليف الفمسطينييف

10 
ب عد إدارة المكارد البشرية جاء في المرتبة الخامسة بكزف 

 %68.73نسبي 

ك أجكر العامميف في المشاريع  ،مستكػ دخلتحسيف  ػػػػػػػػػ
كالمكافآت، مما يشجع  ،ك استخداـ نظاـ الحكافز ،اإلنشائية

ك بذلؾ يتـ ربط  ،العامميف عمى بذؿ أقصى جيد لتحسيف أدائيـ
 تقديـ الحكافز بتحسيف األداء.

 

 

 

عمد لماءات توضٌحٌة لمدراء 

الشركات عن أثر تدنً 

فً  و للة الحوافز ،الرواتب

و  ،سلون اإلنسانً للعاملٌنال

على أدائهم فً  انعكاسه

األعمال مما ٌؤثر على جودة 

   العمل.

شركات المماوالت 

 الفلسطٌنٌة



191 
 

 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

11 
ب عد التركيز عمى الزبكف جاء في المرتبة الثانية بكزف نسبي 

71.36% 

 ،ك حاجات مالكي المشاريع حسب العقد ،اتالعمل عمى تحقيق متطمب ػػػػػػػػ
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 جاىزا  لالستخداـ، كمف ثـ فإف جكدة ىذا المنتج النيائي ستككف 
 مرضية لمزبكف.

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

ك أخذ أراءىـ ك  ،مالؾ العقار اك معرفة مدػ رض ،ك ذلؾ لتقييميا

 تكقعاتيـ لتحسيف األداء في تنفيذ المشاريع اإلنشائية.

و لماءات  ،عمد ورشات عمل

  مع أصحاب الشركات

ك اتحاد  ،كزارة األشغاؿ
ك  مسطينييفالمقاكليف الف

 نقابة الميندسيف

12 
كشركط العقد جاء في المرتبة  ،ب عد االلتزاـ بالمكاصفات

 %74.42األكلى بكزف نسبي 

ك شركط العقد  ،ضكرة تكخي الدقة في إعداد مكاصفاتػػػػػػ 
 ،ك دقيقة ،ك جميع كثائق العطاء بحيث تككف متكافقة ،لمعطاء

 ك قابمة لممنافسة.  ،ك كاضحة

و ورش  ،تدرٌبٌةالدورات ال

 العمل

نمابة المهندسٌن 

نالفلسطٌنٌٌ  

13 
كالمعدات جاء في المرتبة الرابعة  ،ب عد كفاءة مكاد الخاـ

 %69.78بكزف نسبي 

كاالحتفاظ كصرؼ المكاد  ،كضع نظاـ دقيق لالستالـ ػػػػػػػ 
ك االستيالؾ  ،المخزكنة لضماف جكدة مكاد الخاـ مف التمف

 المفرط.
ظاـ إدارؼ يحرص عمى الصيانة الدكرية لمعدات إيجاد ن ػػػػػػػ

 ك المحافظة عمييا. ،ك تطكيرىا ،البناء

و ورش  ،الدورات التدرٌبٌة

 العمل

شركات المماوالت 

 الفلسطٌنٌة
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 جهةًالمسئولٌة آلٌاتًالتنفٌد التوصٌات النتائج م

14 
ب عد التحسيف المستمر جاء في المرتبة األخيرة السادسة 

 %67.34بكزف نسبي 

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

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

ية القياـ باتخاذ يجب عمى شركات المقاكالت اإلنشائ ػػػػػػػػ
جراءات الالزمة إلزالة متسببات عدـ المطابقة لممكاصفات اإل

 الفنية لتنفيذ المشاريع اإلنشائية.

و ورش  ،الدورات التدرٌبٌة

 العمل

شركات المماوالت 

 الفلسطٌنٌة
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 ممرتحاخ انذراساخ املسرمثهيح:   4.6

رة الميدانية لمشركات المقاكالت ك مشاريع ك خالؿ الزيا، أثناء إعداد الدراسة في بناء عمى إطالع الباحث
ك جمعيا مف مجتمع الدراسة المتمثل في  ،أثناء تكزيع االستبانات الدراسية في اإلنشاءات في قطاع غزة، ك

في مجمكعة  تكصل الباحث إلى كجكد مجاؿ عمل لمباحثيف ك  ،شركات المقاكالت اإلنشائية في قطاع غزة
 مف العناكيف المقترحة ك ىي:

 اقع إدارة القكػ العاممة في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة.ك  .أ 
 دكر كزارة األشغاؿ في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. .ب 
 كاقع إدارة الجكدة الشاممة في شركات المقاكالت الفمسطينية بقطاع غزة. .ج 
 دكر المشاريع اإلنشائية في تحقيق التنمية االقتصادية بقطاع غزة. .د 
 ريب الميني في الحد مف البطالة في فمسطيف.دكر التد .ق 
 أثر تدني أسعار المناقصات عمى جكدة المشاريع اإلنشائية بقطاع غزة. .ك 

 

  



194 
 

 لائمح املصادر و املزاجغ

 أواًل: المصادر

 .القرآف الكريـ 

 ثانيًا: المراجع العربية

 الكتب: -أ 

 ( 1984ابف منظكر :)"دار المعارؼ، القاىرة.2، ج "لسان العرب ، 
  تنمية الموارد البشرية وسوق العمل في الضفة (،  2117سسة األكربية لمتدريب الميني ) المؤ"

 ، مكتب المطبكعات الرسمية لممجمكعات األكربية، لككسمبكرغ.الغربية وقطاع غزة "
 ( 2119الحداد، عكاطف ابراىيـ ،)"دار الفكر، األردف. 1، ط "إدارة الجودة الشاممة ، 
 ( 2116الحمداني، مكفق) :"األردف، عماف، مؤسسة الكراؽ لمنشر."مناىج البحث العممي ، 
 ( 1991أحمد، عادؿ ،)"دكف نشر، القاىرة: مصر"صناعة و إدارة المشروعات اليندسية ، 
 ( 2111السكارنة، بالؿ ، )،"الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر ك  "اتجاىات حديثة في التدريب

 التكزيع ك الطباعة، عماف: األردف.
 دار الكراؽ لمنشر ك "إدارة المشاريع : منيج كمي"(، 2115لفضل ك مؤيد، العبيدؼ، محمكد)ا ،

 التكزيع، عماف: األردف .
 ( 2119العزاكؼ، نجـ ،)"دار اليازكرؼ العممية لمنشر ك التكزيع، " جودة التدريب اإلداري ،

 عماف:األردف
 (2119الطائي ك العجيمي ك الحكيـ، يكسف، دمحم، ليث ،)م إدارة الجودة في المنظمات "نظ

 ، دار اليازكرؼ العممية لمنشر ك التكزيع، عماف:األردفاإلنتاجية و الخدمية"
  ( 1995السممي، عمي  : ) دار  "4000"إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات التأىيل لإليزو ،

 غريب، القاىرة: مصر.
 ( 2117السامرائي، ميدؼ :)الطبعة ن االنتاجي والخدمي""إدارة الجودة الشاممة في القطاعي ،

 األكلى، جامعة بغداد، دار جرير لمنشر كالتكزيع، بغداد.
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 ( 1999الييتي، خالد، كالطكيل، أكـر :) التنظيم الصناعي، المبادئ والعمميات: المداخل"
 ، الطبعة الثانية، دار الحاؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.والتجارب"

 ( 2115العزاكؼ، دمحم :)دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، الشاممة" "إدارة الجودة ،
 األردف.

 ( 2115الطائي، يكسف كالعبادؼ، ىاشـ :) إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي دراسة"
(، السنة 3، مجمة الغرؼ لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية، المجمد األكؿ، العدد)تطبيقية جامعة الكوفة"

 األكلى

 دار جرير لمنشر ك التكزيع،  " إدارة و تقييم األداء الوظيفي"(، 2113براىيـ )المحاسنة، إ ،
 الطبعة األكلى ، عماف: األردف.

 (2119السكارنة، بالؿ ،)"الطبعة األكلى، دار كائل لمنشر ك التكزيع، عماف:  "التدريب اإلداري ،
 األردف.

 ( ،2112بمكط، حسف إبراىيـ ،) دار النيضة  منظور استراتيجي"" إدارة الموارد البشرية من ،
 العربية، الطبعة الثانية، بيركت: لبناف.

 ( تدريب واعداد مدربي التدريب الميني"2111جابر، سميح" ،) الطبعة األكلى، المركز العربي ،
 لمتدريب الميني ك إعداد المدربيف: ليبيا.

 (إدارة الجودة الشاممة"2118جكدة، محفكظ"،) كائل لمنشر ك التكزيع، عماف: ، الطبعة الثانية، دار
 األردف.

 ( 2112خير الديف، مكسى ،)"درا كائل لمنشر، الجامعة األردنية، "إدارة المشاريع المعاصرة ،
 عماف: األردف.

 ( 2112دكديف، أحمد ،)،"دار اليازكرؼ لمنشر، جامعة الزرقاء،  " إدارة المشاريع اليندسية
 عماف: األردف.

 ( 2111عطكاف، أحمد ،)الطبعة األكلى، معيد تدريب ل إلى التدريب الميني والتقني""مدخ ،
 المدربيف: فمسطيف.

 (2111عباس، أنس ،)"دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك " تخطيط و تنمية القوى العاممة ،
 الطباعة، عماف: األردف.
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 (2111عباس، أنس ،) "ة، عماف: ، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباع"إدارة الموارد البشرية
 األردف.

 ( المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة وجية نظر"2111عقيمي، عمر كصفي" :) الطبعة ،
 األكلى، دار كائل لمنشر كالتكزيع، األردف.

 ( إدارة الجكدة الشاممة"، الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك 2115حمكد، خضير" ،)
 الطباعة، عماف:األردف.

 دار الحصاد، "4000"المدخل إلى إدارة الجودة الشاممة واأليزو (: 1996ر، طاىر )قدا ،
 دمشق، سكريا.

 ( 2111مصطفى، أحمد ،)"المركز "مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في األقطار العربية ،
 العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف: ليبيا.

 ( 2113محيرؽ، مبرككة ،)دار السحاب لمنشر ك 1، ط وارد البشريةأساسيات تدريب الم ،
 التكزيع ، القاىرة: مصر.

 ( 2117مجيد، سكسف، كالزيادات، دمحم :)،"إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة والتعميم" 
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

 ( 2111ماىكني، فرانسيس، كجيز، كارؿ) ثالثية إدارة الجودة الشاممة" :TQM"عبد  -، ترجمة
 الحكـ أحمد الخزامي، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.

 ( 2113مصطفى، دمحم :)"الطبعة األكلى، دار المناىج لمنشر "التسويق األخضر لمخدمات ،
 كالتكزيع، عماف، األردف.

 ( المقاكالت: عمـ ك فف ك إدارة"، دار العالمية لمطباعة ك الن2113مزيكدؼ، يحيى" :) شر ك
 التكزيع، القاىرة، مصر.

 ( 2119كنعاف، نكاؼ :) األكلى، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، عماف:  الطبعةاإلدارية "،" القيادة
 األردف.

 (2111نصير، ابراىيـ ،) "الطبعة الثالثة، دار النشر لمجامعات، القاىرة: "إدارة مشروعات التشييد،
 مصر.
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 الرسائل العممية:ً-ب 

 ( .أثر التدريب في رفع معارؼ ك ميارات المزارعيف في مجاؿ 2116أحمد، اعتداؿ )
شرؽ الجزيرة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة  -تقنية حصاد المياه مشركع البطانة

 السكداف لمعمـك ك التكنكلكجيا، السكداف.
 ( أثر التدريب عمى الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف 2115العكض، ىكيدا، صالح دمحم " :)

 ة حالة شركة سكر كنانو، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طيبة، السكداف.دراس

 ( 2115أبكمعيمق، طمعت ،) تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل"
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الفمسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة"

 العميا، غزة : فمسطيف. أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات

 ( 2119الزير/الحداد، عال ،) دور التدريب الميني والتقني في خمق فرص عمل"
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة األونروا" -حالة دراسية: كمية غزة-لممتدربين

 اإلسالمية، غزة: فمسطيف.
  (كاقع التدر  2111السرحاني، صالح " ،)ؤسسات الميني كمعكقاتو في الم بي

: اضيالر  ة،يلمعمـك األمن فيجامعة نا ر،ي"، رسالة ماجست اضيفي الر  ةياإلصالح
 السعكدية.

 فاعمية البرامج التدريبية لمشروع أمن الحدود في منطقة "،  (2113)العنزؼ، عكيد
رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمـك ،  "الشمالية من وجية نظر المتدربين الحدود
 ، الرياض.األمنيةالدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعمـك  ، كميةاإلدارية

  وجية  قياس جودة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من(، "2111)العالكؿ, اياد فتحي
 غزة.، جامعة الزىر، رسالة ماجستير " ،نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة

 (دراسة التأخير في المشاريع اإل2111بكسنينة، دمحم " ،) نشائية بسبب المالؾ " رسالة
 دكتكراة غير منشكرة، األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي، لندف: بريطانيا

 ( أثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية 2111حمس، شادؼ" ،)
الجامعة في مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمل" رسالة ماجستير غير منشكرة ، 

 اإلسالمية: غزة: فمسطيف.
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 ( كاقع تطبيق نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة التش2115حسيف، دمحم " ،)في  ديي
 ةيالسكداف " رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كم

 ، السكداف. ايالدراسات العم
 (أثر تطبيق إدارة الجك 2118عايش، شادؼ عطا" :) دة الشاممة عمى األداء المؤسسي- 

دراسة تطبيقية عمى المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير، كمية 
 إدارةاألعماؿ، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( مدػ مكاءمة مخرجات مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة 2111عيسى، كائل" ،)
مل"، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة العمل في قطاع غزة لمتطمبات سكؽ الع

 اإلسالمية، غزة: فمسطيف.

  ،(، " أثر التدريب في رفع انتاجية العامميف بالسكداف 2114نيى ادريس عبدهللا )عبدهللا
 ، جامعة السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيا، الدراسات التجارية، السكداف.2111-2114

 ( كاقع التدريب المي2112سكر، أحمد" ،) ني المقدـ مف كزارة العمل كمدػ مالءمتو
الحتياجات سكؽ العمل الفمسطيني"، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، 

 غزة : فمسطيف.
 ،(، " التحديات التي تكاجو تطبيق إدارة الجكدة في قطاع اإلنشاءات 2115ميسكف ) سياج

 جاح الكطنية: نابمس: فمسطيف.في فمسطيف " رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة الن

 ( إدارة الجكدة الشاممة كعالقتيا بالميزة التنافسية2116كحيل، اسماعيل " ،)-  دراسة
تطبيقية عمى جامعة فمسطيف""، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة ك السياسة 

 لمدراسات العميا، غزة : فمسطيف.
 ،المكارد البشرية لزيادة االستدامة في مشاريع  (، " االرتقاء بإدارة2115حساـ ) منصكر

التشييد في قطاع غزة "، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة: 
 فمسطيف.

 ،(، " إطار عمل لتطبيق إدارة الجكدة في المشاريع اإلنشائية في 2114أحمد ) راشد
 الكطنية: نابمس: فمسطيف.الضفة الغربية " رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة النجاح 
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 الدوريات و األبحاثً-ج 

 (  (، " دكر تكابت )2114الخطيب ، سمير كاملCrosby في تطبيق إدارة الجكدة )
، 22الشاممة دراسة حالة في شركة العامة لألسمنت العراقية" مجمة جامعة بابل، المجمد

 ، العراؽ. 3العدد
 ( دكر منظمات أص2119التميمي، صالح كآخركف"  ،) حاب العمل في تضييق الفجكة

القائمة بيف مخرجات التدريب الميني كالتقني كاحتياجات سكؽ العمل"، دراسة مقدمة 
 لمنظمة العمل العربية، القاىرة: مصر.

 ب الميني كالتقني في فمسطيف :مف منظكر ي(، " التعميـ كالتدر  1996) سينحمة، لم أبك
 .تيرز يتخطيط كدمج النكع االجتماعي"، ب

  (: "إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات 2111عبد العزيز، كمسعد، فكزية ) نيعة،أبك
 (، جامعة آؿ البيت، األردف.1(، العدد )5التعميـ"، مجمة المنامة، المجمد )

 ،(: "إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ الجامعي 1998الشربيني ) الياللي
 ، مصر37، جامعة المنصكرة، العدد كالعالي، رؤية مقترحة"، مجمة كمية التربية

 ،(: "إدارة الجكدة الشاممة كأثرىا عمى تحسيف األداء المالي2111عبدهللا ) الدعاس- 
دراسة تطبيقية في عينة مف المصارؼ التجارية األردنية"، مجمة دراسات العمكـ اإلدارية، 

 .112-93(، ص1(، العدد )37المجمد )
 ،يطرة عمى الكقت كالكمفة كالجكدة في مشاريع التنفيذ (، "تخطيط الس2117باسل) الشيخمي

 المتسارع" ، المجمة العراقية لميندسة المدنية، جامعة األنبار، العراؽ
 ( أثر التدريب في تنمية المسار الكظيفي لمعامميف دراسة 2114الحمص، دانياؿ: ،)

ك القانكنية،  ميدانية عمى العامميف في مديرية مالية حمص"، سمسمة العمكـ االقتصادية
 سكريا.

 ،( ، " تنمية المكارد البشرية ك سكؽ العمل في الضفة الغربية ك قطاع 2116مازف) حشكة
 غزة"، مؤسسة التدريب األكركبية، جامع مالطا

 ،(: "استراتيجية إدارة الجكدة الشاممة مدخال  لتطكير التعميـ العالي 2111منقذ دمحم ) داغر
فكرؼ العربي األكؿ المكاصفات العالمية لمجامعات، في الكطف العربي"، المنتدػ ال

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، بغداد.
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 الصػػغير  بعممية التجديد داخل المؤسػػسػػػات كعالقتوالتدريب  (، 2115)عيف سػػكية، ليميا
(، 21ع )الجزائر، -ميدانية. مجمة دراسات كأبحاث جامعة الجمفةدراسة كالمتكسػػطة: 

71-85. 
 ،(، " إدارة الجكدة في مشاريع التشييد في سكرية " مجمة 2116قصي ك آخركف ) صالح

جامعة دمشق لمعمكـ اليندسية منشكرة، المجمد الثاني ك العشركف، العدد األكؿ: دمشق: 
 سكريا.

 ،(، " تحسيف جكدة تنفيذ المشاريع اإلنشائية في شركات المقاكالت 2115زياد ) خالد
ريت لمعمكـ اليندسية منشكرة، المجمد الثاني عشر، العدد الرابع: الحككمية " مجمة تك

 تكريت: العراؽ.
 ،(، : "كاقع التعميـ الفني ك التدريب الميني" ، األمانة العامة 2116عبدهللا مرشد) مرشد

 لممجمس األعمى لتخطيط التعميـ، الجميكرية اليمنية.

 
 : (Web Sitesمصادر اإلنترنت )الشبكة العنكبوتية( )ً-د 
 ( أخالق العمل في االسالم. موقع األلوكة االجتماعي2009القوسي، مفرح : ) 

 /http://www.alukah.net/social/0/32647 (13-01-2017ـ)
  ،نت"  2015نكفمبر  21عكؼ" : 

w.ultrasawt.comhttps://ww (30-04-2017)ـ 
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 المالحق
األولية صورتيا في االستبانة (:1) رقم ممحق  

 

 

 

 

 ولـانة حـستبا

 "قطاع غزة ب المشاريع اإلنشائية" دور التدريب الميني في تحسين جودة 

 األخ/ت: ............................................ حفظو/ىا هللا،

االستبانة إلى الكشف عف دكر التدريب الميني لمعماؿ الفنييف في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية تيدؼ ىذه 
 بقطاع غزة، كتعتبر ىذه االستبانة جزء مف دراسة الماجستير في تخصص القيادة كاإلدارة. 

مـ أف إجابتكـ عمى كنظرا  ألىمية ىذه الدراسة نرجك مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى أسئمة االستبانة مع الع
االستبانة بدقة كمكضكعية سيككف ليا األثر الكبير عمى نجاح الدراسة، كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف 

 تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

ليؾ النمكذج التكضيحي لتعبئة االستبانة:   كا 

فقة يدل عمى الموا 10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية 

 األداء لمعاممين الفنيينكفاءة البعد األول: 
 8 يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

 الباحث: عمي دمحم عمي الخطيب                                                      

 إشراؼ الدكتكر: دمحم إبراىيـ المدىكف                                                        

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 البرهامج املشترك بين جامعت ألاقص ى

 وأكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث العليا
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 البيانات الشخصية:)الديمغرافيا(

 الجنس: .1
 ذكر                أثنى   
 
 الفئة العمرية: .2

 عاـ فأكثر 45عاـ             45إلى أقل مف  35عاـ             مف  35إلى أقل مف  25مف 
 
 تعميمي:المستوى ال .3
 دبمـك                بكالكريكس            ماجستير           دكتكراه             

          
 المستوى الوظيفي: .4

 مدير شركة                     مدير مشركع                     ميندس مكقع              مراقب عماؿ        
 
 عدد سنوات الخبرة: .5
 أعكاـ  10أقل مف 5أعكاـ                                    مف  5فأقل م  

 عاـ فأكثر15أعكاـ                          مف 15أقل مف 10مف    

 .................................................. :مكان العمل/ الشركة 
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 عامميف في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة ؟ما مستكػ التدريب الميني لدؼ الأواًل: التدريب الميني:  

يدل عمى  10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية 

 البعد األول: كفاءة األداء لمعاممين تتميز بـ
  الكادر البشري يعمل عمى أسس عممية.  .1

  لوقت المحدد.االلتزام بالحضور لمعمل با  .2
  توجو السموك نحو زيادة الكفاءة في أداء األعمال.  .3
  .المحافظة عمى أوقات العمل  .4
  الحرص عمى االستخدام األمثل ألدوات ومعدات العمل.  .5
  المحافظة عمى أدوات ومعدات العمل.  .6
  الميارة و االختصاص المتنوع.  .7
  رفع مستوى اإلنتاجية.  .8
  لتقميل من وجود العيوب.  االجتياد في األعمال  .9
  العمل عمى تقميل الفاقد عند استخدام مواد الخام.  .10
  إنجاز األعمال المطموبة منيم دون الحاجة لمساعدة اآلخرين.  .11
  تقميل مستوى عبء االشراف عمييم.  .12
  أن يكون االنتاج مطابق لممواصفات المطموبة.  .13
  ة.إنجاز األعمال المطموبة في أوقاتيا المحدد  .14
  الجدية في العمل.  .15

 التي تساعدىم عمى البعد الثاني: يتميز العاممون بالميارات و القدرات الفنية
  االبتكار و االبداع في انجاز األعمال.  .16
  المبادرة بالمقترحات و األفكار خالل تنفيذ األعمال.  .17
  امتالك كفاءة فنية تساعدىم في تنفيذ واجبات العمل.  .18
  انجاز األعمال بإتقان.التنافس في   .19
  العمل كفريق واحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.  .20
  التعبير عن آرائيم و األفكار.  .21
  التواصل و التعاون بفاعمية مع اآلخرين.  .22
  اكتساب ميارات جديدة.  .23
  انجاز األعمال المطموبة منيم في مدتيا المحددة.  .24
  لتسميم األعمال المطموبة.التنظيم و االلتزام بالمواعيد النيائية   .25
  تطوير أساليب العمل.  .26
  تحديد  متطمبات إنجاز العمل  .27
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  تحديد خطوات العمل.  .28
  التغمب عمى صعوبات العمل.  .29
  المعرفة باألسس والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل.  .30
جراءاتو.  .31   المعرفة بنظم العمل وا 
  المتابعة لما يستجد في مجال العمل.  .32

 د الثالث: العائد المتوقع من التدريب الميني يؤدي إلىالبع
  زيادة قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا.  .33
  تحقيق أىداف الشركة من خالل تنمية ميارات و قدرات العاممين.  .34
  تحقيق الجودة في األداء.  .35
  رفع مستوي كفاءة اإلنتاج.  .36
  رفع مستوى الجودة في العمل.  .37
  ة إلي اإلشراف المباشر.تقميل الحاج  .38
صابات العمل.  .39   تخفيض معدل حدوث الحوادث وا 
  اإلتقان و التخصصية في العمل.  .40
  رفع قدرات و ميارات العاممين.  .41
  تحقيق الروح المعنوية لدي أفراد قوي العمل.  .42
  تحقيق االستقرار لمعاممين في الشركة.  .43
  االستخدام األمثل لممعدات.  .44
  اون بين العاممين وتعزيز االنتماء لمعمل .بث روح التع  .45
  المحافظة عمى مواد الخام عند استخداميا.  .46

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

يدل عمى  10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

 البعد األول: التزام و دعم اإلدارة العميا 
  وضع تعريف واضح لمجودة في رسالة الشركة.  .1
  بربط الجودة بالتكمفة و الجدول الزمني.قيام اإلدارة العميا   .2
  مراجعة األمور المتعمقة بالجودة في اجتماعات اإلدارة العميا.  .3
  تعمم مفاىيم وميارات الجودة والتدريب عمييا.  .4
  تقدم إدارة الشركة المكافآت والحوافز لمعاممين من أجل تشجيعيم عمى تقديم جودة أفضل.  .5
  نات المتعمقة بالجودة وارضاء مالكي المشاريع.مراجعة المعمومات والبيا  .6
  تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة لمجودة.  .7
  تقدير جيود العاممين في الجودة.  .8
  تقوم اإلدارة بعمميات التفتيش والتدقيق.  .9

 البعد الثاني: إدارة الموارد البشرية  
  ل.مستوى دخل و أجور طاقم العمل من موظفين و عما  .10
  استخدام نظام الحوافز لمعاممين.  .11
  دورات تدريبية لطاقم العمل في ميارات يحتاجيا المشروع.  .12
  ميارة و خبرة طاقم اإلشراف و سمطتو عمى المقاول  .13
  ميارة و خبرة طاقم المقاول و استخدام عمال ذوي خبرة.  .14
  ميارة و خبرة طاقم التصميم.  .15
  ن جميع المشاركين في المشروع.التعاون و التنسيق الفعال بي  .16
  عدم وجود خالفات سابقة بين جية اإلشراف و جية التنفيذ لممشروع.  .17

 البعد الثالث: التركيز عمى الزبون ) مالك العقار(  
  اعتبار احتياجات المالك ىي أساس عممية الجودة.  .18
  طبيعة الجية المالكة: مؤسسة عامة أو خاصة.  .19
  الستفسارات و شكاوي المالك. االستجابة بفاعمية  .20
  اتخاذ إجراءات وقائية و تصحيحية تناسب المالك و ترضيو.  .21
  استخدام و تشغيل المالك لممنشآت بشكل صحيح.  .22
  الميزانية و السعر المحدد من قبل المالك.  .23
  المالك.تقوم إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا، و ذلك لتقييميا و معرفة مدى رضى   .24
  يعتبر المالك )الزبون( القوة الدافعة لتحسين الجودة و زيادة االنتاجية عند أخذ أرائو و توقعاتو.  .25
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 البعد الرابع: االلتزام بالمواصفات و شروط العقد

  عدم وجود تعارض بين وثائق العطاء.  .26
  وضوح شروط العقد و عدالتيا مع توزيع لممسؤوليات.  .27
  يات و احتوائو عمى جميع التفاصيل.دقة جدول الكم  .28
  شمولية و ترابط و وضوح مخططات التصميم لممنشاة.  .29
  شمولية و وضوح المواصفات الفنية لممشروع لمتنفيذ.  .30
  التزام الشركة بالشروط والمواصفات الفنية لممشروع في أثناء التنفيذ.  .31

 البعد الخامس: كفاءة مواد الخام و المعدات
  ظام تخزين و شحن لممواد في موقع تنفيذ المشروع.استخدام ن  .32
  التعاون بين الشركة و موردي المواد.  .33
  توفر المواد ذات الجودة العالية.  .34
  االستخدام األمثل لممواد بحيث نقمل الفاقد.  .35
  توفر معدات البناء.  .36
  نظام إداري لممعدات.  .37
  االستخدام الجيد لممعدات.  .38
  صيانة المعدات.  .39

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

 

 

 

 

 ولـانة حـستبا

 "قطاع غزة ب المشاريع اإلنشائية" دور التدريب الميني في تحسين جودة 

 األخ/ت: ............................................ حفظو/ىا هللا،

ييف في تحسيف جكدة المشاريع اإلنشائية تيدؼ ىذه االستبانة إلى الكشف عف دكر التدريب الميني لمعماؿ الفن
 بقطاع غزة، كتعتبر ىذه االستبانة جزء مف دراسة الماجستير في تخصص القيادة كاإلدارة. 

كنظرا  ألىمية ىذه الدراسة نرجك مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى أسئمة االستبانة مع العمـ أف إجابتكـ عمى 
ألثر الكبير عمى نجاح الدراسة، كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف االستبانة بدقة كمكضكعية سيككف ليا ا

 تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

ليؾ النمكذج التكضيحي لتعبئة االستبانة:   كا 

يدل عمى الموافقة  10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية 

 األداء لمعاممين الفنيينكفاءة األول: البعد 
 8 يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

 الباحث: عمي دمحم عمي الخطيب                                                      

 دمحم إبراىيـ المدىكف  إشراؼ الدكتكر:                                                       

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 البرهامج املشترك بين جامعت ألاقص ى

 وأكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث العليا
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 )الديمغرافيا(البيانات الشخصية:

 الجنس: .6
 أثنى               ذكر       
 
 الفئة العمرية: .7

 عاـ فأكثر 45عاـ             45إلى أقل مف  35مف          عاـ      35إلى أقل مف  25مف                      

 
 :المستوى التعميمي .8
            دكتكراه         ماجستير    بكالكريكس                      دبمـك          

          
 الوظيفي: المستوى  .9

 مدير شركة                           مدير مشركع                     ميندس مكقع                
 مراقب عماؿ  ميندس إشراؼ )استشارؼ(                  

 
 ات الخبرة:عدد سنو  .10
  أعكاـ 10أقل مفإلى  5مف                             أعكاـ         5أقل مف  

 فأكثر عاـ15مف                   أعكاـ        15أقل مفإلى  10مف    

  /الشركةمكان العمل.................................................. : 

 ؟ ريب المينيمعظم عمال الشركة خضعوا لمتد 
 نعـ              ال             
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 قطاع غزة ؟ب الفنييف في المشاريع اإلنشائية ما مستكػ التدريب الميني لدؼ العامميف أواًل: التدريب الميني: 

يدل عمى  10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 ية الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدن

 (110:2013المحاسنة،&  Vincent, 2009)  األداء لمعاممين الفنيينكفاءة البعد األول: 
  يعمل الكادر البشري عمى أسس عممية.  .58

  يمتزم العاممون بالوقت المحدد لمعمل.  .59
  يتجو سموكيم نحو زيادة الكفاءة في أداء األعمال.  .60
  .عمى أوقات العمل يحافظ العاممون   .61
  .ومعدات العمل ،دواتألعمى االستخدام األمثل  اممون يحرص الع  .62

  .ومعدات العمل ،عمى أدواتيحافظ العاممون   .63
  يمتاز العاممون بتنوع الميارات ذات العالقة بمجال العمل.  .64
  نتاجية.يحرص العاممون عمى زيادة اإل   .65
  نتاجية.يجتيد العاممون في األعمال لتقميل من وجود العيوب اإل   .66
  مواد الخام.الص العاممون عمى تقميل الفاقد عند استخدام يحر   .67
  ينجز العمال األعمال المطموبة منيم دون الحاجة لمساعدة اآلخرين.  .68
  يمتمك العاممون كفاءة تساعد عمى تقميل مستوى عبء االشراف عمييم.  .69
  يجتيد العاممون ليكون اإلنتاج مطابق لممواصفات المطموبة.  .70
  أثناء العمل. في مون بالجديةيتميز العام  .71

 (327:2009)كنعاف،  البعد الثاني: الميارات و القدرات الفنية
  نجاز األعمال.إيبتكر و يبدع العاممون في   .72
  و األفكار خالل تنفيذ األعمال. ،يبادر العاممون بالمقترحات  .73
  في تنفيذ واجبات العمل. ىمفنية تساعد يمتمك العاممون قدرات  .74
  يجابي في العمل.ص العاممون عمى التنافس اإليحر   .75
  يعمل العاممون كفريق واحد في بيئة عمل مالئمة لمجميع.  .76
  يستطيع العاممون التعبير عن آرائيم.  .77
  و التعاون بفاعمية مع اآلخرين. ،يتميز العاممون بالتواصل  .78
  يسعى العاممون إلى اكتساب ميارات جديدة.  .79
  و االلتزام بالمواعيد النيائية لتسميم األعمال المطموبة. ،تنظيميجتيد العاممون بال  .80

  إنجاز العمل و خطوات ،تحديد  متطمباتيستطيع العاممون   .81
  .التغمب عمى صعوبات العمليمتمك العاممون القدرة عمى   .82
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  .والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل ،باألسس لمعرفةيجتيد العاممون عمى اكتساب ا  .83
  .المتابعة لما يستجد في مجال العملص العاممون عمى يحر   .84

 (390:2009)السكارنة، الميني العائد المتوقع من التدريبالثالث: البعد 
  زيادة قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا.  .85
  و قدرات العاممين. ،تحقيق أىداف الشركة من خالل تنمية ميارات  .86
  .داءألتحقيق الجودة في ا  .87
  .ع مستوي كفاءة اإلنتاجرف  .88
  .اإلشراف المباشر ىتقميل الحاجة إل  .89
صابات العمل.  .90   تخفيض معدل حدوث الحوادث وا 
  .و التخصصية في العمل ،اإلتقان  .91

  .و ميارات العاممين ،قدراترفع   .92
  .تحقيق الروح المعنوية لدي أفراد قوي العمل  .93
  لمعاممين في الشركة.تحقيق االستقرار   .94
  .الستخدام األمثل لممعداتا  .95
  وتعزيز االنتماء لمعمل . ،بث روح التعاون بين العاممين  .96
  مواد الخام عند استخداميا.الالمحافظة عمى   .97

 (59:2013)المحاسنة،  الرابع: استراتيجية التدريب المينيالبعد 
  تتبنى اإلدارة العميا لمشركة استراتيجية التدريب الميني.  .98
  في األعمال. مواكبة آخر المستجداتدريب الميني عمى يساعد الت  .99
  ومستمرة . ،منظمة ةتدريبياعتمـاد الخطـط المستقبمة لمشركة لبرامج   .100

  الميني.   التدريببرامج تفعيل  وتعقدىا مـن الناحية الفنية ضـرورة ،تفرض التطورات في مجال االعمال  .101
  ديثة.تدرب الشركة عاممييا عمى التكنولوجيا الح  .102
   . جديدة لمعاممين إضافةل تمث جديدةـارات لمشــركة خمق مي المستقبميةـط تحتم الخط  .103
  تقدم الشركة برامج تدريبية لتأىيل العاممين لمعمل بالطرق اآلمنة الحديثة.  .104
  الميني. التدريببرامج تفعيل  ىالشــركة عمــ المستقبميةتســاعد الخطــط   .105
  تيجية التدريب الميني لتحقيق الميزة التنافسية.تتبنى الشركة استرا  .106
  تقوم الشركة بابتعاث العاممين لمتدريب داخل مؤسسات قطاع غزة إن لزم األمر.  .107
  تقوم الشركة بالتنسيق مع مدربين أكفاء من الخارج لتدريب طاقميا.  .108
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 ريع اإلنشائية بقطاع غزة ؟ما مستكػ الجكدة في تنفيذ المشاثانيًا: جودة المشاريع اإلنشائية: 

يدل عمى  10إلى 1كمما اتجيت باتجاه القيمة من العبارة م
 الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية

 (96:2010)الدعاس، البعد األول: التزام و دعم اإلدارة العميا 
  تتضمن رسالة الشركة نص واضح لمجودة.  .47
  و الجدول الزمني. ،جودة بالتكمفةقيام اإلدارة العميا بربط ال  .48
  مراجعة األمور المتعمقة بالجودة في اجتماعات اإلدارة العميا.  .49
  تدرب العاممين عمى ميارات الجودة الالزمة إلنجاز العمل.  .50
  جودة أفضل. عمى تقديميم والحوافز لمعاممين من أجل تشجيع ،المكافآتإدارة الشركة تقدم   .51
  .مالكي المشاريعرضاء ا  والبيانات المتعمقة بالجودة و مراجعة المعمومات   .52
  والمادية المناسبة لمجودة. ،تخصيص الموارد البشرية  .53
  تقدير جيود العاممين في الجودة.  .54
  و التقييم. ،المراقبةتقوم اإلدارة بعمميات   .55

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

  و خبرة طاقم المقاول . ،ميارة  .60
  استخدام عمال ذوي خبرة.  .61
  و خبرة طاقم التصميم. ،ميارة  .62

  تنسيق الفعال بين جميع المشاركين في المشروع.و ال ،التعاون   .63

  و جية التنفيذ لممشروع. ،حل الخالفات بين جية اإلشراف  .64

  (2003)مصطفى،( العقارالبعد الثالث: التركيز عمى الزبون ) مالك 
  اعتبار احتياجات المالك ىي أساس عممية الجودة.  .65
  ك.و شكاوي المال ،االستجابة بفاعمية الستفسارات  .66

  و ترضيو. ،و تصحيحية تناسب المالك ،اتخاذ إجراءات وقائية  .67

  و تشغيل المالك لممنشآت بشكل صحيح. ،استخدام  .68
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  و السعر المحدد من قبل المالك. ،الميزانية  .69

  و معرفة مدى رضى المالك. ،تقوم إدارة الشركة بمتابعة المنشأة ما بعد تسميميا، و ذلك لتقييميا  .70

  و توقعاتو. ،نتاجية عند أخذ أرائوو زيادة اإل  ،الك )الزبون( القوة الدافعة لتحسين الجودةيعتبر الم  .71

 (2002)عقد الفيديؾ،  البعد الرابع: االلتزام بالمواصفات و شروط العقد
  وثائق العطاء فيما بينيا. ،توافق  .72

  و عدالتيا مع توزيع لممسؤوليات. ،وضوح شروط العقد  .73

  و احتوائو عمى جميع التفاصيل. ،ياتدقة جدول الكم  .74

  و وضوح مخططات التصميم لممنشاة. ،و ترابط ،شمولية  .75

  و وضوح المواصفات الفنية لممشروع لمتنفيذ. ،شمولية  .76

  .التنفيذء لممشروع في أثنا الفنية والمواصفات ،بالشروطالتزام الشركة   .77

 (151:2008 )جكدة، البعد الخامس: كفاءة مواد الخام و المعدات
  و شحن لممواد في موقع تنفيذ المشروع. ،استخدام نظام تخزين  .78

  .موردي المواد و ،الشركة بينالتعاون   .79
  .العاليةتوفر المواد ذات الجودة   .80
  االستخدام األمثل لممواد بحيث نقمل الفاقد.  .81
  معدات البناء. يرتوف  .82
  يوجد نظام إداري يحرص عمى تطوير المعدات.  .83
  .لممعدات دياالستخدام الج  .84
  بشكل دوري. المعدات انةيصتقوم الشركة   .85

 (Oberlender &Garold, 2000:314)  البعد السادس: التحسين المستمر
  .مستمر بشكل نظام الجودة فعاليات بتحسين ةتقوم الشرك  .86
  لممواصفات لممنتج. عدم المطابقة متسببات تحديد التصحيحيةجراءات تشمل اإل  .87
  المطابقة لممواصفات لممنتج.إلزالة متسببات عدم  جراءات الالزمةاإل باتخاذ ةتقوم الشرك  .88
  .نتائجيا قيوتوث ،المتخذة التصحيحيةجراءات إلتراجع ا  .89

  و مراقبتيا. ،و تطبيقيا ،تحديد معايير تحسين الجودة  .90

  .داءاأل لتحسين ؤديي مما العممياتة وكفاء ،الفعالة الرقابة لتحقيق عممية مناىج بتطبيق ةتقوم الشرك  .91
  أن تتصف سياسة الشركة بما يتعمق بالجودة بالتغيير التدريجي.  .92
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الدراسة تحكيم مخاطبة (:3) رقم ممحق  

 

 

 بسهامج الدزاشاث العليا املشترك بين

 العليا أكاديميت إلادازة والصياشت للدزاشاث 

 دازةبسهامج القيادة و الا  –وجامعت ألاقص ى بغزة 
 

 

ً

ً

 ،، حفظه اهلل                          ..............................................................السيد / 

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

 املوضوع / حتكيم استبانة

ر التدريب الميني في تحسين جودة دو " باإلشارة إلى المكضكع المذككر أعاله، حيث أنني أجرؼ دراسة بعنكاف: 
مف كاالدارة  ،القيادة تخصصكذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير ، "المشاريع بقطاع غزة

كقد أعد الباحث ىذه االستبانة التي تتككف مف قسميف القسـ االكؿ أكاديمية اإلدارة ك السياسية لمدراسات العميا، 
كىي  أبعاد أربعةكيتككف مف  ،يني لدؼ العامميف في المشاريع اإلنشائية بقطاع غزةمستكػ التدريب الملقياس 

استراتيجية , الميني العائد المتوقع من التدريب, الميارات و القدرات الفنية لمعاممين ,األداء لمعاممينكفاءة )
 ستةكيتككف مف  ية بقطاع غزةمستكػ الجكدة في تنفيذ المشاريع اإلنشائكالقسـ الثاني لقياس  ،(التدريب الميني

ز عمى الزبون ) مالك العقار(، االلتزام ي)التزام و دعم اإلدارة العميا، الموارد البشرية، الترككىي  أبعاد
 .بالمواصفات و شروط العقد، كفاءة مواد الخام و المعدات، التحسين المستمر(

مف سيادتكـ أف تتكرمكا بإبداء رأيكـ بفقرات ا أرجك كقد تـ ترشيحكـ مف ِقبل مشرفي د. دمحم ابراىيـ المدىكف ، لذ
جراء التعديل الذؼ تركنو مناسبا . ،المذككرة لألبعادكمدػ مالئمة الفقرات ، االستبانة  كا 

محافظات غزة كفق ب شركات المقاكالت اإلنشائيةمالحظة / سكؼ يتـ تطبيق االستبانة عمى عينة مف مكظفي 
 المستكؼ الكظيفي, سنكات الخبرة(. مر, المستكؼ التعميمي,المتغيرات التالية )الجنس, الع

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير,,,,

 الباحثً/ًعلًًدمحمًالخطٌب
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االستبانة تحكيم لجنة أعضاء قائمة (:4) رقم ممحق  

 الصفة الوظيفية االسم م
.الجامعة اإلسالمية أ. د. سمير خالد صافي 1  
جريسيد. دمحم عبدالعزيز ال 2  أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا. 
 أكاديمية السياسة ك اإلدارة لمدراسات العميا. د. نبيل عبد المكح 3
 أكاديمية السياسة ك اإلدارة لمدراسات العميا. د. أيمف عبد القادر راضي 4
 الجامعة اإلسالمية. د. إياد عمي الدجني 5
فمسطيف التقنية. كمية د. منصكر دمحم األيكبي 6  
 جامعة القدس المفتكحة د. محمكد عبد الرحمف الشنطي 7
 الجامعة اإلسالمية د. ـ. حاتـ عمي سالـ العايدؼ 8
 الجامعة اإلسالمية د. ـ. بساـ عبدالرحمف تايو 9
 الجامعة اإلسالمية. د. ـ. دمحم حسني عرفة 10
 الجامعة اإلسالمية. د. كائل حمدؼ الداية 11
. خالد عبد دىميزد 12  الجامعة اإلسالمية. 
 جامعة األزىر د. كائل دمحم ثابت 13
 أكاديمية السياسة ك االدارة لمدراسات العميا. أ. سمير أبكسمرة 14
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غزة قطاع في الفعالة اإلنشائية المقاوالت شركات بأسماء كشف :(5) رقم ممحق  

:الممف تـ تحميمو عمى الرابط التالي  

https://drive.google.com/file/d/0B_J5WcRiSvIwUHVaSUlFWGRvQm8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B_J5WcRiSvIwUHVaSUlFWGRvQm8/view?usp=sharing

