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 المستخلص 

ميااري  الادوائر والياركاا الميارفة والمة اذة للفاي  نياائيةقياا  مساتوج جاودة الميااري  اإهدفت هذه الدراسة         

 اعتمادوتم ، المةهج الوص ي التحليلي ان، وأستخدم الباحثواإسكانالتابعة لوزارة اإعمار في محافظة ذي قار اإنيائية 

المهةدسااين المياااري  ووتاام توزيعهااا علااع مجتماا  الدراسااة المكااون ماان ماادراء  ،ة لجماا  البياناااااالسااتبانة كاا داة رئيساا

أسالو  المساا الياامل  ان، وأتب  الباحثاالث دوائر وخمس شركاابثالدراسة المتمثلة اإنيائية محل التة يذين للمياري  

. توصالت صاالحة التحليال اساتبانة( 122  داداساتروتام ( مهةدساا  130الذي بلغ عاددهم  ة المتمثل بكامل مجتم  الدراس

 الدراسة الع مجموعة من االستةتاجاا كان أهمها : أن مستوج جودة المياري  في بيئاة الدراساة كانات متوسابة وبل ات

باين المت ياراا  إحصاائية، كما لم تظهر نتائج الدراسة أية عالقااا تا رير ذاا داللاة ةجودة العملية أعلع مستوج ممارس

وجاءا الدراسة بجملة مستوج جودة الميروع. والديموغرافية المستقلة  الجةس، العمر، سةواا الخبرة ونوع الوظي ة( 

خاار  أو داخال البلاد لجميا   عقد دوراا تدريبية تبويرياة مان قبال جهااا مختصاة وخباراءمن التوصياا من أهمها : 

رة فاي ، والعوامال الما رهاد  التعرياف ب همياة جاودة المياروعمدراء المياري  في الدوائر واليركاا عيةة الدراساة، ب

االدارة العليااا أتخاااذ المتبلباااا ال اارورية للقيااام مساا ولية ماان كمااا أوصاات الدراسااة ، تحسااين وزيااادة جااودة الميااروع

التابعاة  اإنيائيةقافة جودة المةظمة وتعميمها علع جمي  الدوائر واليركاا المة ذة للمياري  بالممارساا العملية لةير ر

 .، الع جانب عدة توصياا أخرجلها

 

 ، قيا  جودة الميروعالكلماا الدالة : الجودة، الميروع، جودة الميروع

 

 

Measuring the quality of construction projects  

"A fieid study of the views of a sample of workers in the construction projects of the 

Ministry of Construction and Housing in the province of Dhi Qar" 

 

Abstract :  

        The purpose of this study at measuring the quality of construction projects in the 

institutions and companies that supervise and implement the construction projects in Dhi 

Qar governorate, which is under the Ministry of Construction and Housing. The researcher 

used the descriptive analytical method. The questionnaire was adopted as a main tool for 

collecting the data. and was distributed to the study community consisting of project 

managers and engineers for the construction projects in the institutions and companies 

covered by the study. The researcher used the comprehensive survey method of the entire 

study community, which numbered (130) engineers, (122) valid questionnaire had been 

retrieved. The study reached a set of conclusions, The results showed that the quality of 

projects in the study environment was Medium, where the quality of the operation reached 

the highest level of exercise. The results of the study showed a statistically significant 

relationship between independent demographic variables (gender, age, years of 

experience, and type of job) In the project quality level. The study included a number of 

recommendations, the study recommends the establishment of training courses the most 

important of which are: conducted by competent authorities and experts outside or within 

the country for all project managers in the departments and companies. The study sample 

is intended to demonstrate the importance of the quality of the project and the factors 

affecting improvement and increase the quality of the project. To take the necessary 
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requirements to carry out practical practices to spread the culture of quality of the 

organization and to disseminate it to all departments and companies executing its 

construction projects, along with several other recommendations.                                   

 

Keywords : quality, project, project quality, project quality measurement. 

                                                    

  : مقدمةال

الجودة فاي اووناة  ت ديهنظرا  للدور المحوري الذي 

أهاام أحاادج  بوصاا هااألخياارة فااي حياااة الميااروع ، 

مقومااااا الةجااااس األساساااية للمةظمااااا الصاااةاعية 

والخدمية علع حد سواء في تحقيا  الميا ة التةافساية 

جاودة التحقيا  ووالوصاو  الاع العالمياة  ،للمةظماا

 مااا يثبااتتقاادم لااذا يتبلااب ماان المةظمااة أن  عاليااة ال

سااايقوم  ،نظاااام رابااات وصاااارمهاااا ن داخل ل باااون بااال

وفقااا  للمواصاا اا المت اا  عليهااا  مااا يبلبااهبتحقياا  

ف ن ومن رم ، ض الةظر عن األفراد داخل المةظمةب 

، رةماا  وجااود أنظمااة المتابعااة المسااتمآلياااا الجااودة 

تعماال علااع جااودة المياااري  بصااورة تلقائيااة جاارج 

تة يذها ممارساا مبةية علع مقاييس دولية تعتمد في 

تة ياااذ وإدارة الميااااري  مااان خاااال  تببيااا  أف ااال 

المهاااراا والمعااار  للوصااو  الااع مسااتوج جااودة 

، تحاااو  هااذه وماان هااذه المةبلقاااا ميااروع عاليااة

الدراسااااة بيااااان مسااااتوياا جااااودة الميااااروع فااااي 

ومان أجال  .فاي محافظاة ذي قاار اإنيائيةاري  المي

من هذا البحث تم تقسيمه الاع  المرجوةتحقي  ال ائدة 

 اوتي :

والدراسات  منهجية الدراسةالمحور االول : 

 السابقة

 منهجية الدراسة: 1-1

 : مشكلة الدراسة 1-1-1

مااان القباعااااا التاااي  اإنياااائيةالميااااري   تعاااد    

واالجتماعية فاي تباوير  االقتصاديةتحظع باألهمية 

ولماااا تمتااااز بمي انيااااا  اااخمة  ،وتةمياااة المجتمااا 

لاااذا يعااد الوصاااو  لةجاااس تلااا  الميااااري   ،لتة يااذها

 قتصاااديةا انعكاسااااياا  الجااودة فيهااا لااه عاادة وتحق

وتةموية ت دي الع تخ يض التكاليف من خال  ال ااء 

وكااااذل   ،واالنحرافااااااتكاااااليف تصااااحيا العيااااو  

، ف اال  عان المرفو اة االعماا تة يذ  عادةإ تكاليف

كماا تا دي الاع تحقيا  سامعة  ،تحقي  ر اا ال باائن

أن أغلاب  ،مقابلبالجيدة للمةظمة وكسب رقة زبائةها 

تكاااد مياااري  البةاااء والتيااييد  ظماااا التااي تة ااذةالم

ويرجاا  ذلاا  تكااون الجااودة فيهااا رديئااة أو معدومااة 

والوقات علاع تكااليف الاالهتمام ب أهمها ،لعدة أسبا 

وبةاء عليه فإن ميكلة الدراسة يمكن ، حسا  الجودة

 صياغتها بالتساؤالا اوتية :

 

 

 

.  ماااا هاااو مساااتوج جاااودة المياااروع التاااي تة اااذها 1

المياري  اإنياائية فاي محافظاة ذي قاار مان وجهاة 

 عيةة الدراسة ؟ أفرادنظر 

. هاال هةااار أراار للخصااائغ الديموغرافيااة ألفااراد 2

العماار، الم هاال الدراسااي،  الجااةس،عيةااة الدراسااة  

سةواا الخدمة، ونوع الوظي ة( علاع مساتوج جاودة 

 .الميروع

 

 : أهداف الدراسة  1-1-2

تسااعع الدراسااة إلااع تحقياا  جملااة ماان األهاادا       

 الةظرية والعملية تتمثل باوتي :

بالادوائر  اإنياائية. قيا  مستوج جودة الميااري  1

 واليركاا عيةة الدراسة.

تو اايا العالقااة بااين الخصااائغ الديموغرافيااة  .2

للعااااملين  الجاااةس، العمااار، مااادة الخدماااة، الم هااال 

العلمي( ومستوج تببي  جودة المياروع مان وجهاة 

 نظر أفراد عيةة الدراسة.

 

 الدراسة ةفرضي:  1-1-3

المت ياااراا  تااا ريرتاااةغ هاااذه ال ر اااية علاااع :   

الديموغرافيااة  الجااةس، الم هاال الدراسااي، العماار، 

سةواا الخدمة، ونوع الوظي ة( علاع مساتوج جاودة 

عةاد  الميروع مان وجهاة نظار أفاراد عيةاة الدراساة

 .0.05)  مستوج معةوية

 

 أهمية الدراسة :  1-1-4

هذه الدراسة من الدراساا القليلة التي تكتب  دتع     

 والتااااي تحاااااو  ان تو ااااا ماااادج العربيااااة،بالل ااااة 

 إذ وتقييمهااااا، اإنيااااائيةجااااودة المياااااري   مسااااتوج

تكااون نااواة و ،جدياادة  ااافة علميااةأ قاادمتأن  حاااو ت

راراء المكتباة العراقياة إفاي  اإسهامعلع أولية تعمل 

  الدراساا الميدانية. تل التي ت تقر إلع مثل 

البيئاة  الع ةسبةتبرز أهمية الدراسة العملية بالكما    

الدوائر والياركاا المياري  اإنيائية ب ة فييالدراس

محافظااة ذي قااار ماان خااال  المة ااذة والمياارفة فااي 

لم اامون التببيقياة  باألهمياةتعرياف عيةاة الدراسااة 

بهد  الحصاو  علاع  وتعري هم ب هم أبعادهاالجودة 

مياااري  وفاا  المواصاا اا المو ااوعة وذاا جااودة 

  عالية.
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 الدراسةمنهج :  1-1-5

الوصا ي ويعبار  المةهج تقوم الدراسة الحالية علع   

علميااة فااي  ركااائ  عةهااا تعبياارا  كي يااا  وكميااا  لتقااديم

حديثا  والذي يعتماد  أسلوبا   باعتباره البياناا،عرض 

علااع دراسااة الظاااهرة كمااا توجااد فااي الواقاا  ويهااتم 

بوصااا ها وصااا ا  دقيقاااا  فاااالتعبير الكي اااي يصاااف لةاااا 

التعبيااار الكماااي  أماااا الظااااهرة،ساااماا وخصاااائغ 

رقمياا  لهاا  يو ا مقدار هذه الظاهرة فيعبيةا وصا ا  

 م  الظواهر األخرج للعمل علع ارتباطهاودرجاا 

 والتقاديم المعرفياة الت بية خال  من البياناا تحليل

  أبااوجوانااب مو ااوع الدراسااة  لمختلااف الةظااري

كمااا تاام اسااتخدام الماااةهج  ( .59:   2014،حمديااة

 إذالتحليلي والذي يعد من المةااهج العلمياة األساساية 

يعتمد علع التحليل والت سير نتائج الدراسة للوصاو  

  .المقترسالع نتائج يبةع عليها الةموذ  

 

 المستخدمة  األساليب اإلحصائية:  1-1-6

 واختبااااارل ااارض تحلياااال نتاااائج هااااذه الدراساااة     

مجموعااة ماان  سااتخداماتاام  ،ال ر ااية وأداة المقيااا 

 : اوتيةالوص ية واالستداللية  اإحصائيةاألساليب 

تااام  االساااتبيان. للت كاااد مااان صااادق وربااااا مقياااا  1

اخ لمعرفة ربااا االساتبانة بمعامل ال ا كرون ستخداما

 المو وع.للبياناا المجمعة عن 

التكااراراا والةسااب المئويااة لوصااف  اسااتخدمت. 2

 الدراسة.عيةة 

االنحاااااارا  . المتوسااااااا الحسااااااابي المااااااوزون و3

 ختباااارال T-Test)  اختباااارف اااال  عااان المعيااااري 

   االستبيان.عباراا 

.  تحليااال االنحااادار البسااايا لمعرفاااة مااادج تااا رير 4

 باساتخدامالمت يراا المستقلة فاي المت ياراا التابعاة 

 ومعامل التباين.، (2Rمعامل التحديد  

صاااااحة ال ر اااااية  الختباااااار( F,T. اختبااااااراا  5

الدراساااة مااان خاااال  قياااا  قاااوة تااا رير المت ياااراا 

 التاب .المستقلة في المت ير 

 

 الدراسة مقياستصميم :  1-1-7

بةااااء علاااع طبيعاااة بيانااااا الدراساااة التاااع ياااراد      

، واألهادا  ا وعلع المةهج المتب  فاي الدراساةجمعه

، وجااد أن األداة تحقيقهااا ماان الدراسااة الحاليااةمااراد ال

األكثااار مالئماااة لتحقيااا  أهااادا  هاااذه الدراساااة هاااي 

االسااتبيان ف ااال  عاان إجااراء مقااابالا شخصااية ماا  

ا عااادد مااان مااادراء الميااااري  مااان خاااال  ال ياااارا

 اساتمارةحيث اشتملت  .الميدانية التي قام بها الباحث

 :هما االستبيان علع ج ئين 

 البياناا الديموغرافية الج ء األو  : -

ت من بالبياناا األولياة  اليخصاية والوظي ياة(      

، الم هال العمار ،الجةسألفراد عيةة الدراسة وهي  

 المسمع الوظي ي(. الخدمة،الدراسي، سةواا 

 الميروع   لجودة   التاب   المت ير  الج ء الثاني :  -

( عباااارة 20ويتكاااون مقياااا  هاااذا الجااا ء مااان      

موجهة إلع أفراد الدراسة وموزعة علع رالرة أبعااد 

جاااودة  العملياااة،جاااودة  التصاااميم،رئيساااية  جاااودة 

تام ، (Basu , 2013 ) المةظماة( بةااء  علاع دراساة

الاااذي  (Likert Scale)اسااتخدام مقيااا  ليكااارا 

وهاااذه  تتااادر  اإجاباااة علياااه مااان خماااس درجااااا

 : الدرجاا هي

 

 

 

تاادر   الحساابانوالجاادير بالااذكر تاام األخااذ بعااين     

حياث قسسام المقياا   الدراساة،المقيا  المستخدم في 

واسااتةادا  إلااع ذلاا  فااإن قاايم  متساااوية،إلااع فتااراا 

المتوسااباا الحسااابية المرجحااة التااي توصاالت إليااه 

 سو  ت سر بةاء  علع المعيار اوتي : الدراسة،

 

قيم المتوسباا الحسابية  درجاا( : 1جدو   

 .االستبيانلعباراا المستخرجة  المرجحة

 

 أداة الدراسة اختبار:  1-1-8

لكي تكون االستبانة م هوماة لكال مان يساتخدمها      

 جاناب،يجب شمو  كال عةاصارها فاي التحليال مان 

وهاذا  آخار،وو وس م رداتها وعباراتها من جاناب 

 اختبااراامقيا  الدراسة إجاراء  كتما ابعد يتبلب 

الصدق والثباا عليه للتحق  من جودتاه علاع الةحاو 

 : اوتية

 

 صدق المقياس الظاهري للنموذج : 1-1-8-1

بعد أعداد االستبانة من قبل الباحث في صورتها      

بةخباة مةتقاااة مان المحكمااين  االساتعانةاألولياة رام تاام 

، الدراسة أداةحق  من صحة المحتوج المختصين للت

الباحااااث لجمياااا  المالحظاااااا  اسااااتجابة وماااان راااام

مااا  واتخاااذوالمقترحاااا المقدمااة ماان قباال المحكمااين 

 ةادة صياغة وتعاديل فقاراا االساتبانبإجراء إع يل م

 .وعبارتها

 

 صدق المقياس الداخلي للنموذج : 1-1-8-2

 مادج أتصاا  عبااراا يقصد بالثبااا الاداخلي      
 (297:  2009 جااودة ، القيااا  بالتةاساا  الااداخلي  

داة قياا  قاادرة علاع جما  أل ارض الحصاو  علاع 

المعلومااااا الحقيقياااة والدقيقاااة تااام أساااتخدم الباحاااث 

 درجة الممارسة

مستوج 

 القيا 

 عي ة   عي ة متوسا جيد ممتاز

 جدا  

 1 2 3 4 5 الدرجة

المتوسط الحسابي 

 المرجح

 درجة التقدير

 عالية 5 – 3.68

 متوسبة 3.67  - 2.34

 مةخ  ة 1 – 2.33
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( Test-Retestاالختبااار   وإعااادةطريقااة االختبااار 

لجاا ء ماان عيةااة الدراسااة  عيةااه الثباااا ( ووزعاات 

عباااء رقاام سااري لكاال إ، وباسااتبيان اسااتمارة (30 

، وبعاد مارور مادة أسابوعين تام فرد من أفراد العيةاة

، راام القيااام االختبااار علااع أفااراد العيةااة ذاتهاااإعااادة 

 اإحصااااائيبت رياااا  البياناااااا وتحليلهااااا بالبرنااااامج 

 SSPSببريقاة 0.704بلغ معامال االرتبااط   ( اذ )

كمااا بلااغ مسااتوج الداللااة  ،االختبااار وإعااادة االختبااار

( ممااا يااد  علااع وجااود عالقااة ارتباااط ذاا 0.00 

وبعااد إجااراء  .معةويااة بااين القياسااين إحصااائيةلااة دال

اداة القياا   اختبااروإعاادة  ختبااروا األوليةالدراسة 

الت كد من معامل االتساق الداخلي لجميا  قام الباحث 

عباراا االستبانة من خال  قياا  درجاة كال عباارة 

 ساا ا ( ماان عباااراا االسااتبانة ماا  الدرجااة الكليااة 

 سااتخدامباالعبااارة وذلاا   هللبعااد الااذي تةتمااي اليااه هااذ

 Corrected Item-Total)تحلياااااااااااااال 

Correlation) (0.40) علع أن تكون قيمة العبارة 

 عباااد الةباااي ذا أتسااااق داخلاااي مقباااو   تعاااد فااا كثر

( يو اااااا معاااااامالا 2، والجااااادو   (24 2017:،

 االتساق الداخلي لجمي  عباراا االستبانة .

 
( يوضح معامل الصدق الداخلي لجميع 2جدول )

 .عبارات االستبانة

 باالعتماد برنامج انعداد الباحث: المصدر 

 

 ثبات اداة الدراسة:  1-1-9

االساتبانة  ه يقصد بثبااا االساتبانة أن تعباي هاذ    
لااو تاام إعااادة توزيعهااا أكثاار ماان ماارة  ن سااها الةتيجااة

:  2010 حماااد،   ن سااها تحاات الظاارو  واليااروط

 ل رض معرفة مدج رباا أداة القيا  من ناحية ( 77

تام إيجااد معامال الثبااا  ،لكل بعد من أبعاد االستبانة

الاذي يعاد  Cronbach's Alphمعامل كروباخ ال ا 

 ألداةالثباااااا الااااداخلي  الختبااااارماااان أهاااام الباااارق 

 أداةنباخ ال   يقيس ربااا ورأن أسلو  ك إذ، الدراسة

ماس  بين قيا  قوة االرتباط والت ف ال  عن، القيا 

 .أبعاد وعباراا المقيا 

البعااااد ج أن معاماال الثباااا ئولقااد أظهاارا الةتاااا    

المتمثلااااة فااااي  جااااودة جااااودة الميااااروع وأبعاااااده 

العمليااة، وجااودة المةظمااة( بل اات  التصااميم، جااودة

وبلااااغ  (0.933 ، 0.927، 0.933علااااع التااااوالي  

معامل الثباا للمقيا  الكلي لمت ير جاودة المياروع 

( وهي درجة عالياة مان الموروقياة إذ كلماا  0.927 

كان المعامل أعلع تكون أداة القياا  أف ال، وباذل  

يكااون الةمااوذ  قااد تاام اختباااره والتحقاا  ماان ماادج 

الموروقية به مما شاج  القياام بالدراساة الميدانياة فاي 

الدوائر واليركاا مو وع الدراسة كماا يظهار فاي 

 (.3الجدو  رقم  

 

 .لالستبانةروباخ ـ أل ا( : معامل  ك (3جدو   

 التسلسل
متغيرات 

 الدراسة

Cronbach's 

Alpha 

  جودة المشروع

 البعد األو 
جودة 

 التصميم
0.933 

 البعد الثاني
جودة 

 العملية

0.927 

 البعد الثالث
جودة 

 المةظمة

0.933 

لجمي  عباراا االستبيان  معامل كروباخ ال ا

0.927 

باالعتماد علع مخرجاا  نيعداد الباحثاالمصدر : 

 .SPSS البرنامج

 

 الدراسات السابقة :  1-2

ياااتم فاااي هاااذه ال قااارة التعااار  علاااع الدراسااااا     

 دراسة جودة الميروع : السابقة التي تةاولت

 

 ( 2005  : دراسة ) خالد :1-2-1

هااادفت هاااذه الدراساااة إلاااع التعااار  علاااع أهااام     

العواماال الماا ررة فااي تحسااين الجااودة فااي مياااري  

شركاا المقاوالا الحكومية من وجهة نظر ماديري 

 مسااتخداو ،ياااري  فااي وزارة اإعمااار واإسااكانالم

أما لجم  البيانااا  ،الباحث المةهج الوص ي التحليلي

مية فقاااد اساااتخدم الباحاااث تقةيااااا المجموعاااة االسااا

 ،( مهةاااد 100واالسااتبيان وتحلياال ماااريتو وداء  

وتوصلت الدراسة إلع العديد من الةتائج من أهمهاا : 

تم تيخيغ العوامل الم ررة في تحساين الجاودة فاي 

شاااركاا المقااااوالا اإنياااائية فاااي وزارة اإعماااار 

حاااددا نتاااائج الدراساااة بااا ن العوامااال  إذواإساااكان 

 ،مرتبباة باالجودةالحاواف  ال ،الم ررة هاي  األجاور

وزيااااادة تاااادريب  ،صااااالحياا مااااديري المياااااري  

 العاملين(.

 

 

Corrected 

Item-

Total 

Correla- 

Tion 

رقم 

 العبارة

Corrected 

Item-

Total 

Correla- 

Tion 

رقم 

 العبارة

0.487 11 0.479 1 

0.352 12 0.563 2 

0.482 13 0.580 3 

0.560 14 0.725 4 

0.667 15 0.425 5 

0.559 16 0.582 6 

0.599 17 0.573 7 

0.468 18 0.768 8 

0.452 19 0.737 9 

0.690 20 0.650 10 



 

162 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                  (173-158صفحات )

 

  ( Basu: 2013)دراسة  : 1-2-2

تهااد  هااذه الدراسااة إلااع تحديااد الاادور الرئيسااي      

 ،الوقاااات ،جااااودة فااااي المثلااااث الحدياااادي  التكل ااااةلل

جااودة  ( وتسااليا ال ااوء علااع أهميااة تة يااذالجااودة

معاايير  المصالحة( لتقاديمالمةظمة لألفراد  إصحا  

كماا أن نبااق هاذه الدراساة تيامل  ،لةجاس الميروع

 ،حتياة الحديثاة فاي المملكاة المتحادةمياري  البةع الت

 وقااد أجاارج الباحااث المسااا الميااداني حيااث ت اامةت

ف اال   ،هي المقابالا شابه المةتظماةو رالث مراحل

دراسة حالة لميروعين و استبالعاا االستبيان عن

لين للمقارنااة وقااد حااددا الدراسااة جااودة كبياارين قاااب

جااااودة  ،ياااروع بثالرااااة أبعاااااد  جاااودة التصااااميمالم

 جودة المةظمة(. ،العملية

وقااااد خلصاااات نتااااائج هااااذه الدراسااااة بالعديااااد ماااان 

االستةتاجاا مةها : أظهرا نتائج الةموذ  المستخدم 

( مااااان 26بتحليااااال البيانااااااا نتاااااائج االساااااتبيان    

فعالياة المةظماة لهاا  الم شراا المحددة للدراسة باإن

 ت رير مباشر وعالقة قوية م  جودة الميروع.

 

 ( 2013دراسة ) حسن :  : 1-2-3

تهد  هذه الدراسة إلع تقييم جودة الميروع من      

خااااال  تببياااا  المواصاااا ة المتعلقااااة بااااإدارة جااااودة 

( فااي شااركة  ISO 1006 : 2003المياااري   

وع المةصاااور العاماااة للمقااااوالا اإنياااائية / ميااار

كمااا قاماات الدراسااة  ،األبةيااة الجامعيااة فااي الجادريااة

أي اااا  بتياااخيغ ال جاااوة القائماااة باااين المتبلبااااا 

ام إدارة جاودة القياساية للمواصا ة الدولياة وواقا  نظا

. اعتمااد الباحااث علااع مااةهج الميااروع فااي اليااركة

 باالعتماااد دراسااة الحالااة الااذي تمثاال بقائمااة فحااغ

 عان المقاابالا علع فقراا المواص ة الدولية ف اال  

اليخصااية لجماا  البياناااا وأظهاارا نتااائج الدراسااة 

ب ن قائمة فحغ جودة ميروع لألبةية الجامعياة فاي 

الجادرياااة مقارناااة بمتبلبااااا قياااا  المواصااا ة قاااد 

نساابة مئويااة لمعااد   وأن( 3,78  اكلياا احققاات تببيقاا

 .)0.63بالمواص ة   االلت ام

 

  (Abas : 2015) دراسة:  1-2-4

هذه الدراساة بهاد  تحدياد العوامال التاي  جريتا    

تعمل علع نجاس أو فيل جودة مياري  البةاء وقد تام 

، كمااا تااام اا والدراساااا السااابقةاسااتعراض األدبياا

مةاقيااة الخبااراء لتحديااد العواماال الماا ررة فااي جااودة 

ميااري  البةااء وعلااع  اوء تحدياد هااذه العوامال تاام 

مارة عن طري  توزي  است استبالعيةإجراء دراسة 

. كماا اولين في قباع البةااء فاي باكساتاناستبيان للمق

جريااااات المقاااااابالا اليخصاااااية مااااا  عااااادد مااااان ا

وقد أظهرا نتاائج الدراساة أن العوامال  ،نالمياركي

الم ررة والحاسمة في جاودة ميااري  البةااء التاي تام 

 الميااترر،العماال  المسااتمر،تحدياادها هااي  التحسااين 

 .(هادة اوي وش المهةي،غ توفر اليخ االتصاالا،

 : Oludare & Oluseye) دراسةة : 5 -1-2

2016) 

هاااذه الدراساااة معرفاااة وتقيااايم ممارسااااا  هااادفت    

ركاا البةاااااء والتيااااييد فااااي إدارة الجااااودة فااااي شاااا

وتحديد العوامل التي ت رر علاع ممارسااا  ،نيجيريا

اسااتخدم الباحااث و ،يااركااال تلاا  إدارة الجااودة فااي

اساااااتخدمت العيةاااااة الماااااةهج االساااااتبالعي حياااااث 

ختيااااار اليااااركاا وتاااام تصااااةيف كاااال العيااااوائية ال

شركة  50ة رم تم اختيار  شركاا البةاء إلع مجموع

( وأخذ العيةاا مةها بيكل عياوائي حياث تام إنيائية

، وخلصت   شركاا البةاء في أرب  مجموعااتجمي

يوجاااد نظاااام معيااااري  نتاااائج الدراساااة إلاااع أناااه ال

شاااركاا البةااااء فاااي ين لممارسااااا إدارة الجاااودة بااا

وأخياارا  بيةاات الدراسااة أن شااركاا  ،نباااق الدراسااة

البةاااء ت تقااد إلااع المااوارد الالزمااة والتاادريب إدارة 

ياا رر علااع جااودة المياااروع  جااودة الميااروع ممااا

 .اإنيائي

 

 طار النظرياالالمحور الثاني : 

 مفهوم الجودة  : 2-1

، يةب ااي لولااو  الااع م هااوم جااودة الميااروعال قباا    

الااارغم مااان تعااادد علاااع معرفاااة ماااا يقصاااد باااالجودة 

ء ماا أقرتاه اسو ،وجهاا الةظر حو  تعريف الجودة

، لكاان هااذا آراء خبااراء وباااحثين أمجهاااا رساامية 

التعدد واالختال  لم يمةا  مان تكاوين قاسام مياترر 

ة بمااااا أنهااااا تعةااااي الجمياااا  حااااو  م هااااوم الجااااود

حياااث عرفااات الجاااودة  .( 16:  2008 ، الجباااوري

كةوع من الكما  فاي بعاض اوحياان أو هاي مبابقاة 

ال بااون فااي أحيااان  فيهاااللمواصاا اا التااي يرغااب 

 ارض الاذي و اعت للة ئم، وقد اعتبرا مالأخرج

تلبيااة مواصاا اا  ويمكاان وصاا ها ب نهااا إماااماان أجلااه 

دة مو اوعة مان قبال أهدا  محادتحقي  ال بون أو 

 .(2005 : 24  ،المةظمة  علوان

 الجاااودة ب نهاااا رائاااد الجاااودة  ديماااةج( ويعااار     

 (.2013:29  ،    طايل صالحية االستخدام 

لمراقباة الجاودة ب نهاا كما تعر  الجمعية االمريكية ا

ممي اا المةاتج أو الخدماة من الخصائغ و مجموع

أو التااااي يااااتم تة يااااذها وفقااااا  للمواصاااا اا ، المقدمااااة

إر اء ال بائن في وقات الياراء وأرةااء االساتخدام  

Almusleh,2010:13)) ،المةظماااة  هاااعرفت بيةمااا

الدرجااة  ( ب نهااا(Iso 9000:2000الدوليااة لألياا و 

ئغ الرئيسااة التااي تيااب  فيهااا مجموعااة ماان الخصااا

 , Schwalbe)ل باااائنلاالحتياجااااا  ةوالمحااادد

011:194 ) . 

عدة جواناب  الجودة لهم هوم يت ا مما سب  أن     

فااي نباااق دائاارة  هممكاان حصاارالبحيااث ماان غياار 

، باال ت خااذ أبعااادا  وم شااراا مختل ااة تياامل ةمعيةاا

فلساا ة إداريااة وفةيااة فااي بعااض اوحيااان واجتماعيااة 

 أن نيكمااا يتبااين للباااحث .خاارجأية فااي أحيااان وساالوك

للجاااااودة الن  ساااااتحالة فااااارض تعرياااااف محااااادداإ
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تتصاااااااف بال رديااااااااة  حتياجااااااااااواالالمتبلبااااااااا 

ال ال بون قااد فاا ،فعةاادما يكااون ذا جااودة واليخصااية،

ممااا يتحااتم علااع المةظماااا أن  اوخاار،كااذل   يكااون

أهاااادافها المتعلقااااة بااااالجودة وكي يااااة مساااابقا  تحاااادد 

ورغبااا  احتياجاا الحصو  عليها من خال  تحديد

والعماال علااع تحقياا  الجاا ء  مكاااناإزبائةهااا قاادر 

يارتبا باالحكم علاع  علع أسا  أن مان مةها،االكبر 

ةهاية يقرر ويحدد الحيث أنه في  ،الجودة هو ال بون

ورغباتاااه أو  احتياجاتاااهمةتجااااا تلباااي الأذا كانااات 

  العكس.

 

 مفهوم المشروع :  2-2

تميااا ا العقاااود المعاصااارة باااالةمو الساااري  فاااي     

تمكن المةظماا من  إدارة المياري  كوسيلة استخدام

 المياااري  خااار  هكاناات هااذ اء، سااوتحقياا  أهاادافها

، او فااي مجااا  المةظمااة كبةاااء ناطحااة سااحا  جدياادة

، او داخلياة للمةظماة كتباوير مةاتج جديادالمياري  ال

 2009تحساين وتباوير الخادماا المقدماة للعماالء 

:1) , Mantel & Meredith ) ويعاااااااد وجاااااااود .

بااالغ األهميااة لحياااة المةظماااا حيااث  االمياااري  أماار

الميااري  للمةظمااا تعااد  أهمياة الاروس  أهمية تعد

 2002، حياة المةظماا بمياريعها  بلاوط إذ ،للجسد

. وقد تعددا وتبايةت التعري ااا التاي أوردهاا (15: 

 اختغالباحثون حو  تحديد م هوم الميروع حيث 

 األخاار والاابعض، الخااا  بالميااروع بع ااها

 الم اهيم بعض ومي ا ،أو المختلا العام بالميروع

بع اها  اهاتم ، بيةماالمياري  من حيث األهدا  بين

ركاا ا بعااض فااي حااين  الميااروع بحجااماوخاار 

  2013الم اهيم بالو   القاانوني للمياروع  أميار ،

 :336 -337. ) 

ب نه الةياط الذي يتم تخصيغ وعر  الميروع     

ن اااق إ  لااه وتوقاا  الحصااو  علااع عوائااد ماان األمااوا

بةقباة بداياة  اويكون هذا الةياط محادد ،هذه األموا 

هاااااد  الوصاااااو  الاااااع أهااااادا  محاااااددة لونهاياااااة 

 Prabhakar& Lane , 2008 : 4  ). 

أن  Gupta & Starr)وياااارج الباحثااااان     

الموجهة  األنيبةالميروع عبارة عن مجموعة من 

  Gupta & Starrنحو األهدا  وتةتهي بتحقيقها  

2014 : 241)          . 

ناه عباارة عان مةظماة م قتاة أ حين يرج أخرفي     

المبلوباة  األعماا يتم تعيين الموارد لها للقيام بتة ياذ 

 . ((Turner , 2009 : 3إحداث ت يير م يد لها 

ي جااءا التا والتعري اااوبالةظر لكثرة الم اهيم      

، يمكن تعريف الميروع ب نه بصدد م هوم الميروع

 والمهاام المخبباة األنيبةعبارة عن مجموعة من 

ةااتج يتصااف يجاااد ملهااا بدايااة ونهايااة زمةيااة معيةااة إ

ال عاااا  للماااوارد  ساااتخداماالباالن رادياااة مااان خاااال  

البيرية والمادية لتحقيا  األهادا  المو اوعة وفا  

الماادة ال مةيااة المحااددة والمي انيااة المقااررة والجااودة 

 .المبلوبة

 مفهوم جودة المشروع :  2-3

تت ايااد بيااكل عااام التعقيااداا والصااعوباا أمااام      

أنجاز المياري  بسبب التبور التكةولاوجي المساتمر 

 ف ااال  عاانالخصااو  مياااري  البةاااء  وجااهوعلااع 

 قاماةإ، ونتيجاة لاذل  تتبلاب زياده متبلبااا ال باائن

ممياااا  ل اااامان ك ايااااة مياااااري  تتصااااف باااااألداء ال

د ، فمااان ال ااروري تقيااايم وتحديااامتبلباااا ال باااون

ومااان رااام المتبلبااااا فاااي أنيااابة المياااروع الكلياااة 

الوصااو  الااع ر ااا ال بااون بالقيااام بتااوفير الجااودة 

 .((Rumane , 2011 : 150 المةاسبة 

والمعرو  أن الحاد األدناع لمعاايير الةجااس فاي      

محاادد  ماا هاو امن  اسااتكمالهاالميااري  هاو يةب اي 

، والمي انيااة ، والجااودة ( وماا  ذلاا  ، ماان   الوقاات

اا هااو المقصااود بمعيااار الجااودة فااي  اعةاادما يساا   عم 

بااااا  مااااا تكااااون غام ااااة اإجاباااااا غالفالميااااروع 

ن أغلب اإجاباا سو  تكاون  جاودة إومت يرة، إذ 

الميااروع  تعةااي ببساااطة األنياابة المتعلقااة ب نظمااة 

إدارة الجاودة الموصاع بهاا فاي االدلاة والمواصاا اا 

 كمواصاااا ة الاااادليل المعرفاااايالمعرفيااااة للميااااروع 

 PMBOK  إجااااراءاا ( وهااااي ت اااامن االمتثااااا

ن الجاودة فاي ساياق أدارة الجودة ، لكن في الحقيقة إ

، بادءا  معان كثيرة يعتماد عليهاا ال باائن أوس  ولديها

ة  فاااي أتقاااان العمااال وصاااوال  مااان ال خاماااة والجااادار

القيماااة الجيااادة مقابااال الساااعر  دنهاااا تعاااإإذ ، للتميااا 

 Basu , 2012 :  32) . 

وحاااو  بعااض الباااحثين والمتخصصااين بتقااديم      

 ذكر بعض مةها :، سةحاو  لجودة الميروع م هوم

  

ة الميااروع ب نهااا تمثاال الوفاااء عرفاات جااود فقااد     

فااي نباااق محاادد ماان األعمااا   اامن  حتياجااااباال

والجادو  ال مةاي المحادد لتلبياة متبلبااا  ،المي انية

 . (Mashwamaa,et al ; 2017 : 449)ال بون 

فااتكمااا  ب نهااا درجااة مسااتوج الك اااءة لمجموعااة  عر 

ماان الخصااائغ المت صاالة فااي الميااروع التااي تلبااي 

 .(: IPMA , 2006 (48  متبلباا ال بون

  مبابقاة أن جودة الميروع هي بيةما يرج أخر     
للمواص اا من مةظاور إدارة المياروع أو المةظماة 

 األقصااعوهااي مقاربااة أو مبابقااة الميااروع بالحااد 
 ،  نجااام لتوقعااااا ال باااون وأصاااحا  المصااالحة  

. وياااد  هاااذا التعرياااف علاااع نقباااة ( 234:  2013

أساسية هاو الت كياد علاع مبابقاة المواصا اا إذ تعاد 

 .ساسا  مهما  لتحقي  جودة الميروعأ

ن جودة المياروع هاي أ Basu)الباحث   ويرج     

فلساا ة ماادج االلتاا ام بالمعااايير المو ااوعة ماان قباال 

إدارة الميااروع وفرياا  الميااروع لتسااليم الميااروع 

ومقبو  من قبل ال باون  امن جميا   بيكل مر ي  

 .((  Basu , 2012 : 39 مراحل دورة حياته 

أن ، أعااله استعرا ه فاي مما تت ا من خال  ي    

الجاودة أقال  تعري ااافي بيئة إدارة المياري  تظهار 

 متواجادة يجاب أن تكاونو وحا  ويتباين أن الجاودة 
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الاع ، أماا بالةسابة كل مراحال وأنيابة المياروع في

الرغم مان علع ف ،الواردة من قبل الباحثين التعاريف

اال أن ، ود أساااا  مياااترر باااين أراء البااااحثينوجااا

م هااوم جااودة الميااروع ال ياا ا  يتبلااب الم يااد ماان 

ستةد الاع ين وصف الجودة أل ،دقة الوصف والقيا 

الااع المعرفااة جوانااب مو ااوعية شخصااية وتسااتةد 

، فااي تحديااد ووصااف المواصاا اا ،والحكاام الااذاتي

بابقاااة تلااا  المواصااا اا علاااع وم، ومااادج االمتثاااا 

مااا  تعرياااف الباحاااث  ان. ويت ااا  الباحثاااالمياااروع

 Basu)  الاااع الدقااة فاااي  أكثااربكااون تعري ااه يميااال

فااي جمياا   المحااددةالتركياا  علااع االلتاا ام بالمعااايير 

المة ااااذة ظمااااة الميااااروع ماااان قباااال المة ةدورة حيااااا

 ان، ومان جاناب أخار يت قاهاذا مان جاناب ،للميروع

هي مبابقاة  م  تعريف  نجم( بكون جودة الميروع

الميروع بالحد االقصع لتوقعاا ال بون وأصاحا  

أي ي كد هاذا التعرياف علاع  ،ذاا العالقة المصلحة

م شاار مبابقااة المواصاا اا الميااروع ماا  توقعاااا 

ويعاد ذلا   ،ورغباا الجهة المسات يدة مان المياروع

 .أساسا  لتحقي  الجودة

 

 قياس جودة المشروع :  2-4

الساااابقة المعاااايير  واألبحااااثحاااددا الدراسااااا      

التي يمكن أن تستخدمها إدارة المياري  لتقيايم نجااس 

الميروع والمعرو  باسام    المثلاث الحديادي   أو 

  القيااااد الثالرااااي   الااااذي يياااامل  الوقاااات والكل ااااة 

هائية باالتوازن والجودة ( إذ تت رر جودة الميروع الة

معيااااري مااان ، ويتباااين أن كاااال باااين تلااا  المعاااايير

أماا جاودة  ،لكل ة ( يمكن قياسهما بكل يسر الوقت وا

الياااروع ك حاااد أبعااااد المثلاااث الحديااادي هاااو أكثااار 

 Basu , 2013 ) صعوبة في تحدياد وقياا  أبعااده

:2). 

ظهر العديد مان الصاعوباا والميااكل لادج يلذا      

في الواق  الباحثين عةدما يراد قيا  جودة الميروع 

أصاااحا   ال يساااتبي ، فكثيااار مااان األحياااان العملاااي

المصلحة تقيايم الجاودة الحقيقياة لةتاائج المياروع إال 

بعااد الوصااو  بااالقر  ماان نهايااة الميااروع أو فااي 

 Goff , 2008 )وقت الح ، أي بعد فواا األوان، 

: 2 )  . 

 & Rad)كمااااااا يو ااااااا الباحثااااااان      

Khosrowshahi)  عةاااد دراساااتهما لقياااا  جاااودة

 يااااروع ماااان قباااال وجهاااااا نظاااار رااااالث فئااااااالم

: وجهاااااة نظااااار مةيااااا  للجاااااودة  إدارة ت ااااامةت

، وجهة نظر البر  نظر ال بون ، وجهة(يروعمال

يقصاااد باااه المةظمااااا التاااي تحدياااد معاااايير   الثالاااث

ل مان الجودة وتكاون وسايبه باين البارفين إدارة 

الميااروع وال بااون(، يمكاان قيااا  جااودة الميااروع 

  اوتياااااة هاااااذه المعاااااايير أو المكونااااااامااااان خاااااال  

Rad&Khosrowshahi,1998 : 392)) : 

 : يرتبا ذل  بماهية المياروع االستراتيجي. البعد 1

 .وکي ية تة يذ المهام الالزمة له

: يتعل  ذل  بمهاراا تةظيم المياري   . البعد ال ةي2

األساااااااليب  ف ااااااال  عاااااان وممارساااااااتها وأدواتهااااااا

 .ستخدمة في تةظيم وتبوير المياري الم

المباااااادم والمعاااااايير . البعاااااد الثقاااااافي : وتيااااامل 3

التاااي و اااعتها  واالساااتثةاءاا السااالوكية للمياااروع

وتببااا  علاااع جميااا  األشاااخا  ، المةظماااة لة ساااها

 المياركين في المةظمة.

( بتحدياد Basuوتوصلت دراسة أخرج للباحث      

  باوتي استعرا هاثالرة أبعاد سيتم بجودة الميروع 

Basu , 2013 : 3)) ،  Basu , 2012 : 36 ) ):  

. جودة التصميم   جودة المواص اا ( : يقصد بهاا 1

ل ةياة واإبعااد لكل من المواص اا ا المحددةالسماا 

درجاااة المواصااا اا أو هاااي ، المتصاااورة للمياااروع

اا التاااااي تحقااااا  رغبااااا، المو اااااوعة للمياااااروع

كماا تعاد جميا  ، ال بائن وكسب ر اهم واحتياجاا

والقراراا التي تحدد مستوج خصاائغ  اإجراءاا

،  السيساي، ((Basu , 2012 : 43جودة الميروع 

28 : 2011.) 

تة يذ . جودة العملية   جودة المبابقة ( : يقصد بها 2

يمكان التحقا   إذ للمياروع  المو وعةالمواص اا 

ع ومةها من خال  مبابقاة وتوافا  باين نتاائج الميار

وهاي تعةاي ، الةهائية م  المواص اا المحددة مسابقا  

مسابقا   همدج تحقيا  وتة ياذ التصاميم الاذي تام تحدياد

 : Basu , 2013حسب متبلباا ورغباا ال بون ب

 .( 71:  2009 البائي وأخرون ، ( ، (3

 د. جااااودة المةظمااااة   الثقافااااة المسااااتدامة ( : وتعاااا3

العامل االهام بتحدياد كي ياة إدرار الجاودة المساتدامة 

ل وتت اامن الاادور الااوظي ي اليااام ،داخاال المةظمااة

أحاد أبعااد ، كماا تعاد الذي ي ديه االفراد في المةظماة

جااودة الميااروع االساسااية عةاادما تباادأ المةظمااة فااي 

ت يياار نهجهااا نحااو رقافااة شاامولية ماا  التركياا  علااع 

تةظيمااي ماان قباال مجموعااة ماان االسااس لاللتاا ام ال

من  بكالمكوناا جودة المةظمة وتحدد ا االدارة العلي

الت ام االدارة العليا، تخبيا للعمليااا والمبيعااا،   

قيااا   ،التقةياااا اسااتخداممهاااراا  ،قاعاادة البياناااا

، إدارة المعرفاااة والاااتعلم المساااتمر، أداء المياااروع 

(  التقياايم الااذاتي ،رقافااة التواصاال والعماال الجماااعي

Basu , 2013 : 4)). 

علااع آراء ودراساااا بعااض الباااحثين  االطااالعبعااد 

فاي الدراساة سايتم حو  كي ية قيا  جودة المياروع 

جودة الميروع من خال  االبعااد التاي  قيا الحالية 

 .المو حة أعاله Basu)قام بتحديدها  

 

 المحور الثالث

 العملي اإلطار

تحليةةةةةةةةل وعةةةةةةةةرت نتةةةةةةةةائج المتغيةةةةةةةةرات :  3-1

 الديموغرافية 

يمكن تةااو  تحليال بيانااا المت ياراا الديموغرافياة 

 :            د عيةة الدراسة وف  الجدو  اوتيألفرا
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( : توزي  أفراد عيةة الدراسة حسب 4جدو   

 .المت يراا الديموغرافية

ترتيباً  ةحسب الجنس مرتببتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 تنازلياً 

 نوع الجةس

عدد أفراد عيةة 

الدراسة 

  التكراراا(

 الةسبة

  )% 

 72.1 88 ذكر

 27.9 34 أنثع

 المجموع

 
122 100% 

ترتيباً  ةحسب العمر مرتببتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 تنازلياً 

 العمر
عدد أفراد عيةة الدراسة 

  التكراراا(

 الةسبة

)%  

الع أقل  30

 سةة 40من 
52 42.6 

الع أقل  40

 سةة 50من 
41 33.6 

 30أقل من 

 سةة
28 14.8 

 9.0 11 ف كثر 50

 %100 122 المجموع

حسب المؤهل الدراسي بتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 ترتيباً تنازلياً  ةمرتب

الم هل 

 الدراسي

عدد أفراد عيةة الدراسة 

  التكراراا(

 الةسبة

)%  

 90.2 110 بكالوريو 

 9.0 11 ماجستير

 0.8 1 دكتوراه

 100 122 المجموع

حسب سنوات الخبرة بتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 ترتيباً تنازلياً  ةمرتب

 سةواا الخبرة
عدد أفراد عيةة الدراسة 

  التكراراا(

 الةسبة

)%  

 46.7 57 سةة ف كثر 15

ـ أقل من  10

 سةة 15
29 23.8 

 5 اقل من

 سةواا
21 17.2 

ـ أقل من  5

 سةة 10
15 12.3 

 100 122 المجموع

 ةحسب نوع الوظيفة مرتببتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 ترتيباً تنازلياً 

 نوع الوظي ة
عدد أفراد عيةة الدراسة 

  التكراراا(

 الةسبة

)%  

 63.9 78 مدير ميروع

 36.1 44 مةس  ميروع

 100 122 المجموع

باالعتماد علع مخرجاا  نيعداد الباحثاالمصدر : 

 SPSS. البرنامج

 

(، أن نساابة 4ظهاارا الةتااائج فااي الجاادو  رقاام      

الااذكور أعلااع ماان نساابة اإناااث، فااي حااين أن ال ئااة 

العمرية الياائعة باين أفاراد عيةاة الدراساة هاي ال ئاة 

سااةة ( إذ مثلااوا مااا  40الااع أقاال ماان  30العمريااة  

كمااا ، %( ماان إجمااالي عيةااة الدراسااة42.6نساابته  

أن م هل البكالوريو  هو الم هل الياائ   الع ييير

%( مااان 90.2باااين أفاااراد عيةاااة الدراساااة بةسااابة  

، وبل اات عاادد سااةواا الخباارة اليااائ  فااي اإجمااالي

 15مجا  العمل الحالي بين أفراد عيةة الدراسة هو  

%( مااان  46.7ساااةة فااا كثر( إذ مثلاااوا ماااا نسااابته  

سامع الاوظي ي ، أماا المإجمالي أفاراد عيةاة الدراساة

 مدير ميروع ( هو نوع الوظي اة الياائ  باين افاراد 

 %( من اإجمالي.63.9عيةة الدراسة بةسبة  

 

 

 

 : اإلجابة عن تساؤالت الدراسة  3-2

 

يمكاااان تةاااااو  هااااذا المو ااااوع وفاااا  تسلساااال      

ال صال االو  فاي  تساؤالا الدراسة التي وردا في

 ، وكاوتي :  مةهجية الدراسة(

 

 

االو  : ما هو مستوج جاودة المياروع التاي الس ا  

تة ذها الميااري  اإنياائية فاي محافظاة ذي قاار مان 

 وجهة نظر افراد عيةة دراسة ؟

 

هذا الس ا  سيتم االستعانة بالوصف  عن لإلجابة    

( جااودة الميااروعألبعاااد المت ياار التاااب    اإحصااائي

الخاصااااااة  الوصاااااا يةماااااان خااااااال  اإحصاااااااءاا 

المرجحااااة، واالنحرافاااااا بالمتوسااااباا الحسااااابية 

( لعيةااة Tاختبااار قيمااة   سااتخداماالمعياريااة، كمااا تاام 

 االساتجابةواحدة لمعرفة هل يوجد فرق بين متوسا 

ألفراد عيةة الدراسة حو  عباراا المت يار المساتقل 

من رم تتم ، و( درجة3وبين درجة الحياد ومقدارها  

( مااااا  القيماااااة 0.05ة  مقارناااااة مساااااتوج المعةويااااا

(، ف اااااال  عااااان Sigاالحتمالياااااة الةاتجاااااة بعماااااود  

% 95أعلع وأدنع قيماة عةاد مساتوج رقاة  ستخرا ا

جااودة الميااروع أبعاااد  التااي حصاال عليهاااعباااراا لل

 إجابااااامحاال الدراسااة ولوصااف إدارة المياااري  

عيةة الدراساة بدقاة أكثار، ساو  ياتم تةااو  كال بسعاد 

علااع حاادة، وسااو  نةاااقي بالتحلياال العباااراا التااي 

 ي تي : قاست تل  األبعاد وكما 

 

 

 جودة التصميم   بسعد .1

تم معالجاة هاذا البعاد مان خاال  ساب  عبااراا إذ     

كلااي متوساابا  حسااابيا  عامااا  ج تببياا  حققاات مسااتو

درجااا(  5حده األعلع  ( من مقيا  3.69مقداره  

( وبدرجااة تقاادير 1.09فااا  معياريااا  عامااا  بلااغ  وانحرا
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( والقيمااة T  7.020االختبااار، وبل اات قيمااة عاليااة

مما يد  علاع أن ( 000.( تساوي  Sigاالحتمالية  .

عيةاة الدراساة حاو   ألفراد االستجابةمتوسا درجة 

عباااراا البعااد وتختلااف جوهريااا  عاان درجااة الحياااد 

ع ييااير الااع موافقااة أفااراد عيةااة الدراسااة علااوهااذا 

  جااودة التصااميم    عباااراا هااذا البعااد لااذا يعااد بسعااد

 .((α=0.05عةد مستوج معةوية  إحصائيا داال

(: 5وقااد نالاات أعلااع مسااتوج ممارسااة العبااارة      

بالحساابان كل ااة و اا  مواصاا اا التصااميم   األخااذ 

وحققت مستوج ممارسة أعلع وبل ت وسبا  حساابيا  

( 1.09( وانحرافااا  معياريااا   4.51مرجحااا  مقااداره  

(، T  18.598االختبااروبدرجة تقدير عالية، وقيمة 

( 0.00( تسااااوي  Sigوكانااات القيماااة االحتمالياااة  .

علع هاذه  وهذا يد  علع موافقة من قبل أفراد العيةة

  .العبارة

في حين جاءا في أدنع مستوج ممارسة العبارة     

ة يااذ مواصاا اا التصاااميم (: الت كااد ماان قابليااة ت7 

، بمتوسااااا حسااااابي الماااارجا مقااااداره المقترحااااة 

( وبدرجااة 0.15معياااري بلااغ   وبااانحرا ( 3.04 

 ( وتيااايرT  .470االختبااارتقاادير متوساابة وقيماااة 

القيماة  ألناه إحصائيا دا  غير هنتيجة هذه العبارة بان

( وهي أعلع مان 0.639( تساوي  Sigاالحتمالية  .

كمااا يت ااا و (.0.05المسااتوج المعةويااة ال ر ااي  

فاي الجادو   المبيةاةفي إجاباا أفاراد عيةاة الدراساة 

، ت كيدهم علع أهمية جاناب التصاميم لادج إدارة (5 

المياااااااري  واالهتمااااااام بدقااااااة و اااااا  التصاااااااميم 

ع الوقااات أعباااف اااال  عااان  المبلوباااةبالمواصااا اا 

 .الكافي للجهاا المصممة

 

 

 

 

 

( المتوسباا الحسابية المرجحة واالنحرافاا المعيارية وقيمة االختبار والقيمة االحتمالية لعباراا بسعد 5جدو   

 .((N=122مرتبة ترتيبا  تةازليا   التصميمجودة 

 

 .SPSSعلع مخرجاا البرناما  باالعتماد نيالمصدر : من إعداد الباحث

 

 

 

One-Sample Test             Test Value = 3 
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 ت

Lower Upper 

بالحسبان كل ة و   مواص اا  األخذ 4.51 1.10 عالية 18.59 000. 2.3508 9820.

 التصميم  من كل ة دورة حياة الميروع

5 

و   مواص اا التصميم للميروع  4.11 1.22 عالية 15.53 000. 1.2014 9298.

باليكل الدقي  له ت رير في تحقي  جودة 

 الميروع .

1 

الوقت الكافي لتحديد مواص اا  عباءإ 4.06 0.75 عالية 10.08 000. 1.333 8959.

 التصاميم.

4 

تعتمد التصاميم علع دراسة جمي   3.52 1.18 متوسبة 4.88 000. 7373. 3119.

خصائغ مواد البةاء التي سو  تستخدم 

في الميروع ومدج مالئمتها للعوامل 

 البيئية المحيبة بالميروع .

2 

فري  التصميم بةاء  علع معايير  اختياريتم  3.45 0.15 متوسبة 4.30 000. 6583. 2433.

الخبرة والك اءة لتحديد مواص اا 

 الميروع علع أسس صحيحة.

6 

تسعع المةظمة الع تحقي  البعد الجمالي  3.14 1.18 متوسبة 1.42 015. 3532. 0581.-

واليكلي للتصميم إذ يعد أحد معايير جودة 

 مياريعها .

3 

الت كد من قابلية تة يذ مواص اا التصاميم  3.04 0.15 متوسبة 470. 639. 2564. 1580.-

 المقترحة علع أرض الواق  .

7 

  المتوسا العام  69.3 1.09 عالية 7.020 000. 8917. 4994.
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 جودة العملية   بسعد .2

تام تحلياال  راام ،ت امن هاذا البعااد خماس عبااراا     

إجاباا أفراد عيةة الدراسة وظهرا الةتائج كما هاو 

تببيااا  مساااتوج  تحققااا ، إذ(6مباااين فاااي الجااادو   

( علاااع 3.73متوساااا حساااابي عاااام مقاااداره  الكلاااي 

معيااري  وبانحرا درجاا(  5مقيا  حده األعلع  

( وبدرجاااة تقااادير عالياااة وبل ااات قيماااة 0.77بلاااغ  

( Sig( والقيماااة االحتمالياااة  .T  10.414االختباااار

( وهاذا يياير الاع موافقاة أفاراد عيةاة 000.تساوي  

   بسعاادالدراسااة علااع عباااراا هااذا البعااد لااذل  يعااد 

عةااد مسااتوج معةويااة  إحصااائياجااودة العمليااة   دا  

α=0.05). ) كاناات أعلااع مسااتوج ممارسااة هااي  إذ

ل حاااغ (:  تعتماااد المةظماااة إجاااراءاا ا4العباااارة  

واالختبار بص ة دورية  إذ حققات مساتوج ممارساة 

( 4.36عاليااااة بمتوسااااا حسااااابي ماااارجا مقااااداره  

( وبدرجاااة تقااادير 0.90معيااااري بلاااغ   وباااانحرا 

(، وكانات القيماة T  16.521االختباارعالية، وقيمة 

( وهااذا يااد  علااع 000.( تساااوي  Sigاالحتماليااة  .

 . العبارةبل أفراد العيةة علع هذه موافقة من ق

(: 3وجااااءا بااا دنع مساااتوج ممارساااة العباااارة      

روع االدواا والتقةيااااااااا الميااااااا  تساااااااتخدم إدارة

( 3.37، بمتوساا حساابي مارجا مقاداره  المةاسبة 

( وبدرجاااة تقااادير 1.07معيااااري بلاااغ   وباااانحرا 

، وكانات القيماة (T  3.863االختبارمتوسبة وقيمة 

 .(000.( تساوي  Sigاالحتمالية  .

 إجاباااوالجدير بالذكر الحظ الباحث مان خاال      

أفراد عيةة الدراسة والمقابالا التاي تام إجرائهاا ما  

الااا ام مااادير  باناااهعااادة مااادراء ميااااري  وخباااراء 

( بااإجراءاا د  المقايم بالمياروعالميروع  المهة

ال حااغ واالختبااار بصاا ة دوريااة ل اامان مبابقااة 

محادد  ماا هاوحساب بالميروع للمواص اا المحددة 

حسب مراحال المياروع كماا تو ا  مسابقا  ببالعقد و

المسااااموحة فااااي مواصاااا اا إذ  االنحرافاااااانساااابة 

الةسااابة  ال يتجااااوزيتبلاااب مااان مااادير المياااروع أن 

التصاحيحية الخباواا  التخااذالمسموس بها  المحددة

ذا تجاااوز تلاا  الةساابة فياارفض إو ،الالزمااة ماان قبلااه

ر المياروع العمل وتق  التكاليف اال افية علاع مادي

   . المهةد  المقيم بالميروع(

 

( المتوسباا الحسابية المرجحة واالنحرافاا المعيارية وقيمة االختبار والقيمة االحتمالية لعباراا   6جدو   

 .((N=122بسعد جودة العملية مرتبة ترتيبا  تةازليا  

 .SPSSعلع مخرجاا البرناما  باالعتماد نيالمصدر : من إعداد الباحث

One-Sample Test     Test Value = 3 
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Lower Upper 

تعتمد المةظمة إجراءاا ال حغ  4.36 0.90 عالية 16.52 000. 1.5237 1.197

واالختبار بص ة دورية ل مان جودة 

 مبابقة الميروع .

4 

في مواص اا  االنحرافاامستوج  3.95 1.00 عالية 10.51 000. 1.1396 7785.

الميروع يجب أن تق   من الحدود 

المسموس بها التخاذ الخبواا 

 التصحيحية الالزمة.

5 

تهتم المةظمة ب تباع أساليب المتابعة  3.85 1.08 عالية 8.45 000. 1.0216 6341.

ل مةي المستمرة للبرنامج المالي وا

الذي يعد أحد ومقارنتها بالتقدم ال علي 

 المعايير المهمة لجودة الميروع

6 

تستخدم المةظمة االساليب والوسائل  3.45 1.18 متوسبة 4.27 000. 6717. 2464.

التكةولوجية الحديثة لتحقي  مبابقة 

الجودة بالمواص اا التي تم تحديدها 

 في مرحلة التصميم

1 

 اكتيا تعتمد المةظمة أسلو   3.40 1.16 متوسبة 3.89 000. 6182. 2015.

االنحرافاا والث راا من أو  مرة 

لمبابقة مواص اا الميروع ال علية م  

 مواص اا التصميم المو وعة مسبقا  .

2 

تستخدم إدارة  الميروع االدواا  3.37 1.07 متوسبة 3.86 000. 5703. 1838.

والتقةياا المةاسبة خال  دورة حياته 

 ل مان مبابقة المواص اا .

3 

  المتوسا العام 3.73 0.77 متوسبة 10.41 000. 8714. 5930.
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 . بسعْد جودة المةظمة  3

تاام معالجااة هااذا البعااد ماان خااال  سااب  عباااراا      

إذ حقاا  هااذا البسعااد  ،وحققاات مسااتوج تببياا  الكلااي

 ( علع مقيا  حده3.34وسبا  حسابيا  عاما  مقداره  

معيااااري مقاااداره  وباااانحرا درجااااا(  5األعلاااع  

، وبل اااات قيمااااة ( وبدرجااااة تقاااادير متوساااابة0.33 

( Sig( والقيمااااة االحتماليااااة  .T  4.576االختبااااار

( وهاذا يياير الاع موافقاة أفاراد عيةاة 000.تساوي  

الدراسااة علااع عباااراا هااذا البعااد لااذل  يعااد بسعااد   

عةاد مساتوج معةوياة  إحصاائياجودة المةظماة   دا  

α = 0.05). ) 

(: 4وجااااءا أعلاااع مساااتوج ممارساااة العباااارة      

 اا التاي تحادد حساب  المةظمة تعمل وفا  المواصا

ابي ماارجا مقااداره ، بمتوسااا حساارغباااا ال بااون 

( وبدرجاااة 1.02معيااااري بلاااغ   وباااانحرا ( 4.0 

(، وكاناات T  9.158االختبااار، وقيمااة تقاادير عاليااة

 .(000.( تساوي  Sigالقيمة االحتمالية  .

(:  تقوم 7في حين جاءا أدنع ممارسة العبارة      

ال  المةظمااااة بتبااااوير مهاااااراا العاااااملين ماااان خاااا

بمتوساااا حساااابي ، التااادريب والةااادواا المساااتمرة  

معيااااري بلاااغ  وباااانحرا ( 2.72مااارجا مقاااداره  

 Tاالختبااار( وبدرجااة تقاادير متوساابة وقيمااة 1.09 

( تسااوي Sig، وكانت القيمة االحتمالياة  .(2.724 

( وهااذا يااد  علااع أن هااذه العبااارة لاام تصاال 0.007 

وكاناات ذاا  3)  قيمااة االختبااار الااع درجااة الحياااد

يت اااا مااان بيانااااا كماااا  .معةوياااة إحصاااائيةداللاااة 

قااد حققاات متوسااا  اإجابااااأغلااب  ( أن7الجاادو   

ة وهااذا يظهاار تجااانس إجاباااا أفااراد عيةاا التببياا 

 .الدراسة حو  بسعد جودة المةظمة

 

 

( المتوسباا الحسابية المرجحة واالنحرافاا المعيارية وقيمة االختبار والقيمة االحتمالية لعباراا بسعد 7جدو   

 .((N=122جودة المةظمة مرتبة ترتيبا  تةازليا  

 .SPSSعلع مخرجاا البرناما  باالعتماد نيالمصدر : من إعداد الباحث
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Lower Upper 

ووف   تسليم الميروع ب داء عا  4.0 1.20 عالية 9.158 000. 1.2162 7838.

المواص اا التي حددها ال بون 

 يحق  مي ة تةافسية للمةظمة.

4 

تساهم جودة مخرجاا الميروع بعد  3.91 0.97 عالية 10.393 000. 1.0929 7432.

تسليمه في دعم رقة ال بون بالمةظمة 

 يحق  سمعة جيدة لها ومن رم

3 

تستد  المةظمة علع ر ا ال بون  3.70 1.30 عالية 5.901 000. 9305. 4630.

من خال  الردود المباشرة علع أداء 

 مياريعها .

2 

االدارة العليا في المةظمة تلت م  3.36 0.97 متوسبة 4.190 000. 5431. 1946.

بثقافة الجودة كمةهج مستدام في  

 مياريعها .

1 

تحر  االدارة العليا علع العمل  2.93 1.07 متوسبة 675. 501. 1269. 2580.-

بثقافة الجودة وتقديم جمي  الوسائل 

لتببيقها من قبل جمي   التيجيعية

 العاملين في المةظمة .

5 

 2.77 1.20 متوسبة 2.104- 037. 0136.- 4454.-

 

يساهم العمل الجماعي في أنجاز 

المياري  طبقا  الع معايير الجودة 

 العامة ومواص اتها القياسية.

6 

تقوم المةظمة بتبوير مهاراا  2.72 1.09 متوسبة 2.724 007. 0761.- 4812.-

العاملين من خال  التدريب 

 لالست ادةوالةدواا المستمرة لهم 

من خبراتهم ومواهبهم لتحقي  

 أهدا  جودة المةظمة .

7 

  المتوسا العام 3.34 0.33 متوسبة 4.576 000. 4932. 1953.
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 الدراسة  فرضية اختبار:  3-3

المت ياااااااراا :   تااااااا رر  تاااااااةغ علاااااااع  التاااااااي   

، العماار،  الديموغرافيااة  الجااةس، الم هاال الدراسااي

سةواا الخدمة، ونوع الوظي ة( علاع مساتوج جاودة 

 الميروع من وجهة نظر أفراد عيةة الدراسة .

 الجااةس،تاا رير المت يااراا الديموغرافيااة   الختبااار 

ة، ناااوع العمااار، الم هااال الدراساااي، ساااةواا الخبااار

 ، فقد تم استخدام اختبارالوظي ة( في جودة الميروع

 . (Enter)تحليل االنحدار الخبي ببريقة 

    

 إحصاااائية ( ظهااارا8وكماااا مو اااا فاااي جااادو   

( 1.549قيمتهاااااا   إحصاااااائيةمعةوياااااة  F االختباااااار

( وبما أنه أعلع مان (Sig.=0.180بمستوج معةوية 

الاذي  األمار (α= 0.05 مستوج المعةوية ال ر اي 

وهاذا ياد  علاع قباو  ، عدم معةوية الةماوذ  المقادر

 .البديلة االختباررية ورفض فر ية فر ية الص 

 

 

 

 

 

 

الخا  بمعالم الةموذ  لبيان ت رير   Fالختبار (Enter)االنحدار ببريقة  ( : يو ا نتائج تحليل  8جدو   

 .(Yالمت يراا الديموغرافية في مستوج جودة الميروع  

 SPSS.المصدر : مخرجاا البرنامج 

 

 اكااان لهاا لبيااان هاال المت يااراا الديموغرافيااةو     

تااام  Yالمعةاااوي فاااي التااا رير باااالمت ير التااااب   األرااار

الخا  بمعالم الةموذ  المقدرة وقد  T اختبارإجراء 

( وتبااين أن 9عر اات نتااائج االختبااار فااي الجاادو   

كاناات  T اختبااارجمياا  قاايم لمسااتوج المعةويااة القاايم 

الن جميعهااا أكباار ماان مسااتوج  إحصااائياغياار دالااة 

قباو  ال ر ااية  وماان رام( 0.05المعةوياة ال ر اي  

 .البديلاااااة االختباااااارفر اااااية الصااااا رية ورفاااااض 

 

 

الخا  بمعالم الةموذ  ومعامل التحديد   T الختبار (Enter)االنحدار ببريقة  ( : يو ا نتائج تحليل9جدو   

 (.Yالمعد  لبيان ت رير المت يراا الديموغرافية في مستوج جودة الميروع  

 

  

 .SPSSالمصدر : مخرجاا البرنامج 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.387 5 .877 1.549 .180a 

Residual 65.716 116 .567   

Total 70.103 121    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.968 .612  4.848 .000 

 146. 1.465 145. 167. 245. الجةس

 206. 1.271 157. 111. 141. العمر

 387. -868.- -081.- 212. -184.- شهادة

 353. 933. 128. 092. 086. الخدمة

 675. 420. 049. 186. 078. الوظي ة
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 الرابعالمحور 

 والتوصيات االستنتاجات

 

 الدراسة  استنتاجات:  4-1

فااي  ااوء تحلياال البياناااا والمعلوماااا خلصاات     

 الدراساة عبار مصاادر جما  البيانااا المختل اة الاع

مجموعة من االستةتاجاا التي سيتم تو يحها علاع 

 : اوتيالةحو 

جاودة ل. أو حت نتائج الدراسة أن المت يار التااب  1

الميروع في الادوائر والياركاا عيةاة الدراساة  قاد 

حصاال علااع مسااتوج أجمااالي فااي التببياا  بدرجااة 

(، 3.59تقدير متوسبة بمتوسا حسابي مرجا بلغ  

ميااري    الجاودة فاي نسابة تببيا وهذا يد  علع أن

 . عيةة الدراسة كانت متوسبة

. كياا ت الةتااائج ان مسااتوج ممارسااة أبعاااد جااودة 2

 الميروع في بيئة الدراسة كانت كاوتي :

أ. بعد جودة العملياة يعاد االكثار ممارساة مان وجهاة 

نظاار أفااراد عيةااة الدراسااة ، إذ بلااغ متوساابا  حسااابيا  

ري ( وباااااانحرا  معياااااا3.732مرجحاااااا  بمقااااادار  

، وتعااود نتيجااة ذلاا   ( وبدرجااة تقاادير عاليااة1.09 

إدارة المياااروع فاااي بيئاااة الدراساااة علاااع  باعتمااااد

حسااب بإجااراءاا ال حااغ واالختبااار بصاا ة دوريااة 

تحديااد نساابة  ف ااال  عاان ، مراحاال تبااور الميااروع

 فااي مواصاا اا الميااروع مساابقا  ويجااب االنحرافاااا

 .أن تق   من الحدود المسموس بها 

تبااة الثانيااة ماان التصااميم ياا تي بالمر . بعااد جااودة 

، إذ بلغ متوسبا  حساابيا  مرجحاا  مستوياا الممارسة

( 0.864( وبااااانحرا  معياااااري  3.695بمقاااادار  

 اهتماامنتاائج الدراساة  ، وأكاداوبدرجة تقدير عالية

ميم بو ااااا  مواصااااا اا تصاااااا صاااااممةالجهاااااة الم

 الوقاات الكااافي هااائالميااروع باليااكل الاادقي  وإعبا

 .هالتحديد

 . بعااد جااودة المةظمااة حصاال علااع أدنااع مسااتوج 

، إذ بلاغ متوسابا  روعممارسة بين أبعااد جاودة الميا

( وبااااااانحرا  3.344حسااااااابيا  مرجحااااااا  بمقاااااادار  

ويعااود ، ( وبدرجااة تقاادير متوسااا0.830معياااري  

الجهاااا المة اااذة الاااع رقافاااة  افتقاااارساابب ذلااا  الاااع 

ا االدارة العليا اهتماامقلاة  بساببالجودة في شركاتهم 

الهةدساااي علاااع معاااايير  بتباااوير مهااااراا الكاااادر

، وقلااة الاادوراا التدريبيااة والةاادواا وأسااس الجااودة

وورش عماال التااي ممكاان أن تبااور أفكااارهم نحااو 

 رقافة جودة مستدامة لمةظماتهم.

لاام تظهاار الدراسااة أيااة عالقاااا تاا رير ذاا داللااة  .3

احصاااائية باااين المت ياااراا الديموغرافياااة المساااتقلة 

 الجةس، العمر، سةواا الخبرة وناوع الوظي اة( فاي 

مساتوياا جااودة الميااروع  كمت يار تاااب (. قااد يعااود 

ذل  الاع تجاانس اجابااا أفاراد عيةاة الدراساة حاو  

لاام تظهاار  وماان راامهااذه المت يااراا الديموغرافيااة، 

الدراسة أية عالقااا تا رير ذاا داللاة احصاائية باين 

علاع  . وهذا ما ياد هذه المت يراا وجودة الميروع

التااي ال ر ااية الرئيسااية الثالثااة عاادم أرباااا صااحة 

تاااةغ هاااذه ال ر اااية علاااع :   تااا رر المت ياااراا 

الديموغرافيااة  الجااةس، الم هاال الدراسااي، العماار، 

لاع مساتوج جاودة سةواا الخدمة، ونوع الوظي ة( ع

 .من وجهة نظر أفراد عيةة الدراسة الميروع 

 

 

 توصيات الدراسة:  4-2

بلاااورا ، اساااتةتاجاافاااي  اااوء ماااا تقااادم مااان     

 ، وهي كما ي تي :الدراسة جملة من التوصياا

عقااد دوراا تدريبيااة تبويريااة ماان قباال جهاااا  .1

مختصة وخبراء خار  أو داخل البلاد لجميا  مادراء 

المياااري  فااي الاادوائر واليااركاا عيةااة الدراسااة، 

، والعواماال هااد  التعريااف ب هميااة جااودة الميااروعب

رة فااااي تحسااااين وزيااااادة جااااودة الميااااروع، الماااا ر

والباارق التااي يمكاان أن تحااافظ  األساااليبي اااس إ

علااع المياااري  بجااودة عاليااة لتحقياا  فوائااد كبياارة 

راسااة لرفاا  مسااتوياا للاادوائر واليااركاا عيةااة الد

 .جودة مياريعها

التاي تعمال فاي مجاا  تة ياذ  كافاة الياركاا إل ام. 2

بالحصااو  علااع شااهادة الجااودة  اإنيااائيةالمياااري  

فرهاا اب توذل  أحد اليروط الواجا واعتبار ،الدولية

 اإنياائيةلتقديم للحصو  علع عقود تة يذ الميااري  

من قبل وزارة اإعمار واإساكان ودوائرهاا التابعاة 

وج جااودة لهااا يعااد أحااد العواماال المهمااة برفاا  مساات

  .الميروع في بيئة الدراسة

دوائاار وشااركاا عيةااة الدراسااة  اعتماااد.  اارورة 3

ة والوسااااائل التكةولوجياااا األساااااليب اسااااتخدامعلااااع 

الحديثة لتحقي  مبابقة الجودة بالمواصا اا التاي تام 

تحديدها في مرحلة التصميم للمحافظة علع مساتوج 

 .صورتها المرت عة في بيئة الدراسةجودة العملية ب

مة علااع أعااداد الجهااة المصاام اهتمااام.  ااروري 4

الموقا  الاذي ساو   الختيااردراساا جدوج عديادة 

يقااام بااه الميااروع ودراسااة جمياا  للعواماال البيئيااة 

المحيباااة باااه ف اااال  عااان تحليااال خصاااائغ الترباااة 

الاذي  األساسايلعامال ذلا  ا باعتباارللموق  المقترس 

افظااة علااع مسااتوج جااودة التصااميم حياا دي الااع الم

يااا رر ذلااا  علاااع تحقيااا  جاااودة  مااان رااامو وزيادتهاااا

 الميروع الةهائية.

ن وزارة االعماااار واالساااكان  االدارة . يتبلاااب مااا5

 كافااة المتبلباااا ال اارورية اتخاااذالعليااا( مساا ولية 

للقيام بالممارساا العملية الممكةة لةيار رقافاة جاودة 

المةظمااة وتعميمهااا علااع جمياا  الاادوائر واليااركاا 

يااائية التابعااة لهااا ماان خااال  نالمة ااذة للمياااري  اال

والةااادواا التاااي  ،دوراا تدريبياااة طموحاااة اعتمااااد

تمكن مان تباوير مهااراا الكاادر الهةدساي بصاورة 

  خاصة والعاملين بصورة عامة.
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  االستبيان استمارةملحق 

 

 درجة الممارسة فقرات جودة المشروع

 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة جيدة ممتازة

 جودة التصميمالبعد األو  : 

. و اا  مواصاا اا التصااميم للميااروع باليااكل الاادقي  لااه 1

 ت رير في تحقي  جودة الميروع .

     

. تعتمد التصاميم علع دراسة جمي  خصائغ ماواد البةااء 2

التي سو  تساتخدم فاي المياروع ومادج مالئمتهاا للعوامال 

 البيئية المحيبة بالميروع .

     

البعاااد الجماااالي والياااكلي  . تساااعع المةظماااة الاااع تحقيااا 3

 للتصميم إذ يعد أحد معايير جودة مياريعها .

     

      عباء الوقت الكافي لتحديد مواص اا التصاميم.ا. 4

بالحساابان كل ااة و اا  مواصاا اا التصااميم  اامن  األخااذ. 5

 كل ة دورة حياة الميروع .

     

فرياا  التصااميم بةاااءا  علااع معااايير الخبااارة  اختياااريااتم  .6

 والك اءة لتحديد مواص اا الميروع علع أسس صحيحة.

     

. الت كد من قابلية تة يذ مواص اا التصاميم المقترحة علع 7

 أرض الواق  .

     

 البعد الثاني : جودة العملية 

. تعتماد المةظمااة االسااليب والوسااائل التكةولوجياة الحديثااة 1

لتحقياا  مبابقااة الجااودة بالمواصاا اا التااي تاام تحدياادها فااي 

 مرحلة التصميم .

     

االنحرافاااا والث ااراا  اكتيااا . تعتمااد المةظمااة أساالو  2

مااان أو  مااارة لمبابقاااة مواصااا اا المياااروع ال علياااة مااا  

 مواص اا التصميم المو وعة مسبقا  .

     

المةاسااابة . تساااتخدم إدارة  المياااروع االدواا والتقةيااااا 3

 خال  دورة حياته ل مان مبابقة المواص اا .

     

. تعتماااد المةظماااة إجاااراءاا ال حاااغ واالختباااار بصااا ة 4

 دورية ل مان جودة مبابقة الميروع .

     

فااي مواصاا اا الميااروع يجااب أن  االنحرافاااا. مسااتوج 5

تقااااا   ااااامن الحااااادود المساااااموس بهاااااا التخااااااذ الخباااااواا 

 التصحيحية الالزمة.

     

. تهتم المةظمة ب تباع أسااليب المتابعاة المساتمرة للبرناامج 6

المااالي وال مةااي ومقارنتهااا بالتقاادم ال علااي والااذي يعااد أحااد 

 المعايير المهمة لجودة الميروع .

     

 البعد الثالث : جودة المةظمة

. تلتاا م االدارة العليااا فااي المةظمااة بثقافااة الجااودة كمااةهج 1

 مستدام في  مياريعها .

     

. تسااتد  المةظمااة علااع ر ااا ال بااون ماان خااال  الااردود 2

 المباشرة علع أداء مياريعها .

     

. تساهم جودة مخرجاا الميروع بعد تسليمه في دعم رقاة 3

 يحق  سمعة جيدة لها . ومن رمال بون بالمةظمة 

     

. تساااليم المياااروع بااا داء عاااالي ووفااا  المواصااا اا التاااي 4

 مي ة تةافسية للمةظمة .حددها ال بون يحق  

     

دة وتقااديم . تحاار  االدارة العليااا علااع العماال بثقافااة الجااو5

لتببيقهااا ماان قباال جمياا  العاااملين  ةجمياا  الوسااائل التيااجيعي

 في المةظمة .

     

. يساااهم العماال الجماااعي فااي أنجاااز المياااري  طبقااا  الااع 6

 معايير الجودة العامة ومواص اتها القياسية.

     

. تقاااوم المةظماااة بتباااوير مهااااراا العااااملين مااان خاااال  7

ماان خبااراتهم  لالساات ادةالتاادريب والةاادواا المسااتمرة لهاام 

 ومواهبهم .

     


