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 ملخص الدراسة
 

لددددى التعددددرر علددددى دور العوامددددل التنفيميددددة والوميايددددة لددددي ن ددددا  إدارة م دددداريع هدددددلت الدراسددددة إ
هدددذه زة، وذلدددن مدددن خدددوا دراسدددة واقدددع إدارة الم ددداريع لدددي المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة بقطدددا   ددد

وهددي العوامددل التنفيميددة  ليهددا المتمثلددة لدديو ل ددل الم دداريع ودراسددة عوامددل ن ددا  أ ،المنفمددات
 وهديوالعوامل الوميايدة  ،دعم اإلدارة العليا، هيكل المنفمة، دعم مدراء األقسام، ل نة المتابعة()
وأثر تلن العوامل على ن ا  إدارة م اريع المنفمات  رو (، االستقولية ووضو  دور الم درجة)

  ير الحكومية بقطا   زة.
المددنها الويدداي التحليلددي لددي ويددل وتحليددل الم ددكلة، وتاددون م تمددع الدراسددة  تددم اسددتخداموقددد 

اسددتخدام تددم ( منفمددة، وقددد 868مددن المنفمددات  يددر الحكوميددة العاملددة لددي قطددا   ددزة وعددددها )
وألجدددل جمدددع لاعلدددة، منفمدددة  200 دددوا ية البسددديطة، حيدددل تاوندددت العيندددة مدددن طريقدددة العيندددة الع

( اسددتبانة علددى مدددراء ومنسددقي وأع دداء 200عدددد )تددم تطددوير اسددتبانة حيددل تددم تو يددع  ،البيانددات
اسدتبانة  173تدم اسدترداد وقدد المنفمات  يدر الحكوميدة بقطدا   دزة، لرق الم اريع العاملين لي 

 %.86.5بنسبة 
 راسة هي:أهم نتائج الد

لها تأثير إي ابي وهدام علدى ن دا  إدارة الم داريع لدي المنفمدات  والومياية العوامل التنفيميةأن 
ومددن ثددم  عنصددر وضددو  دور الم ددرو وهددذا التددأثير ندداجم لقدد  عددن ،  يددر الحكوميددة بقطددا   ددزة
تدددأثير بددداقي العنايدددر  يدددر داا احصدددا يا ، كمدددا تويدددلت ن ألدددي حدددين  ،عنصدددر ل ندددة المتابعدددة

راسددددة الددددى ان هنددددار موالقددددة كبيددددرة واهتمددددام ملحددددوي مددددن قبددددل مددددد ري ومنسددددقي الم دددداريع لددددي الد
 المنفمات  ير الحكومية بعناير ن ا  إدارة الم اريع لي منفماتهم.

 أهم توصيات الدراسة هي:
علدى أهميدة وضدو  دور الم درو  لدي المنفمدات لمدا لده مدن أثدر  التأكيدد رورة بأويت الدراسة 
الى جانب تعزيز وتنمية دور ل ان المتابعة علدى الم درو  والتدي لهدا اثدر بدال   كبير على ن احه

علددى دعددم اإلدارة العليددا لمدددراء األقسددام  لددي ن احدده اي ددا ، كمددا اويددت الدراسددة ب ددرورة التأكيددد
ألجدل تدولير كدل مدا  لدزم ألجدل ن دا  تنايدذ الم دروعات  ،والوحدات الوميايدة بكدل مدا اسدتطاعت

الحدرص علدى مواكبدة الد ناميكيدة السدريعة والمتطدورة لدي هيكلدة أويدت بزيدادة ، كمدا لي المنفمة
  .وذلن باتخاذ أحدث وأل ل الممارسات لي م اا هيكلة المنفمة ،المنفمة والم اريع ليها
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Abstract 
 

This study aims at identifying the role of organizational and functional factors in the 

success of Non-Governmental Organizations (NGOs) projects’ management in the 

Gaza Strip, through studying the current status of project management in these 

organizations studying the factors of success or failure of the projects represented in 

both the organizational factors, namely, (support of top management, organizational 

structure, departments managers support, the monitoring committee) and functional 

factors, namely, (the degree of autonomy and project role clarity) as well as the 

impact of these factors on the success of project management of the NGOs in the 

Gaza Strip. 

The study used the descriptive and analytical approach to describe and analyze the 

problem. The study population of consisted of the non-governmental organizations 

operating in the Gaza Strip whose number is (868) organizations. (200) effective 

organizations were selected to be the sample of the study, according to 

predetermined conditions and standards. In order to collect data, a questionnaire was 

developed and distributed to (200 the managers, coordinators and team members of 

projects working in non-governmental organizations in the Gaza Strip. 173 

questionnaires were recovered whose percentage was 86.5%. 

The most important findings of the study: 

Organizational and functional factors have a positive and significant impact on the 

success of the projects’ management in NGOs in the Gaza Strip. This impact is 

attributed to only the project role clarity and then to the monitoring committee, while 

the impact of other factors was not statistically significant. The study also concluded 

that there is a big and noticeable interest from managers and project coordinators in 

NGOs to the critical success factors of project management in their organization. 

The most important recommendations of the study: 

The study recommended the need to emphasize the importance of the clarity of the 

project's role in organizations as it has a significant impact on its success, along with 

the promotion and development of the role of the monitoring committees on the 

project, which has a profound impact on his success. The study also emphasizes that 

there is a need for the senior management to provide maximum support to the heads 

of departments and functional units and to provide all that is needed for successful 

implementation of projects in the organization. The study also recommends keeping 

pace with the rapid and evolving dynamics in structuring the organization and 

projects by taking the latest and best practices in the field of restructuring the 

organization.  
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 اإِْلهــــــــــَداْء  
  

 
 بي الغاليأ. ...بعد هللا . لى سبب وجودي لي الحياةإعطاه ورعا ته ومساندته الدا مة، لى من  مرني بإ

 مي الحنونةأ.... ...تني بالحب والمودة والدعاء .....من ضحت ويبرت ألجلي و مر ، لى نبع الحنانإ

 ....  وجتي العزيزة...العمر وشقيقة الرو  من يبرت وتحملت معي الاثير الاثير ........شريكة لى إ

 االحباب وأيدقا ي إخوتي... ......... ب انبي لي العسر واليسر ووقاوا دوما   وأ دونيمن ساندوني لى إ

 تي العزيزينالي من ش عوني وحازوني ولم  دخروا جهدا لي دلعي نحو التقدم والن ا  .... حماي وحما

 حمد ومنصورأطارق و  أبنا ي......... ...لى شمعات الحياة وأ لى من وهبتهم حياتي ................إ

 الى اساتذتي االلاضل الذ ن وضعوني على جادة الطريق نحو العلم والعمل والرقي 

 طلبة العلم والباحثين ورواد الاار والمعرلة إلى

 رى أروا  ال هداء وال رحى واألس إلى

 

 

 هدي هذا ال هد المتواضع ،،،أ  جمعيا   ميكلإ
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ديرٌ ـــــــوتقٌر ـــــكش  
  

 ،واآلخدددددددرين األولدددددددينسددددددديد  ،والصدددددددوة والسدددددددوم علدددددددى المعلدددددددم األوا ،الحمدددددددد ع رب العدددددددالمين
 ، وبعد:أجمعينوعلى آله ويحبه  (يلى هللا عليه وسلم)سيدنا محمد 

للدددده الحمددددد  ،الددددذي ولقنددددي إلتمددددام هددددذا البحددددل ّل(جددددعددددز و )اشددددكر هللا  أن إالبدايددددة ال يسددددعني 
 علدددددددي، ثددددددم ال دددددددكر مويدددددددوا ألهدددددددل الا دددددددل اعترالدددددددا   وإنعامدددددددهوجزيددددددل ال دددددددكر علدددددددى ل دددددددله 

 ل هدهم وسعيهم. با لهم وتقد را  

 ،خالددددددد دهليددددددز الااضددددددل أسددددددتاذي وم ددددددرلي األوا الدددددددكتور إلددددددىكمددددددا أتقدددددددم بال ددددددكر ال زيددددددل 
بدايددددة مددددن  ،عددددون والمسدددداعدة لددددي لددددي هددددذه الرسددددالةلددددي تقددددديم ال الددددذي سدددداندني ولددددم يددددأا جهدددددا  

للدددده منددددي كددددل شددددكر وعرلددددان وتقددددد ر،  ،الااددددرة وانتهدددداء  بخددددروج البحددددل علددددى يددددورته النها يددددة
الدددددذي ، وا ددددل الدايددددة الااضددددل وم ددددرلي الثدددداني الددددددكتور أسددددتاذي إلدددددىمويددددوا أي ددددا  وال ددددكر 
 ومددددودة ه منددددي كددددل شددددكربتوجيهاتدددده وموحفاتدددده البندددداءة لددددي هددددذا البحددددل، للدددد وأثراندددديسدددداندني 
 وتقد ر.

الددددددددكتور الااضدددددددل أكدددددددرم سدددددددمور والددددددددكتور  األسدددددددتاذ ن المناق دددددددين إلدددددددىكمدددددددا أتقددددددددم بال دددددددكر 
 وإثرا هدددددددابقبدددددددوا مناق دددددددة الرسدددددددالة تا دددددددو م دددددددكورين  اللدددددددذ ن الااضدددددددل سدددددددامي أبدددددددو شدددددددمالة

 بالموحفات القيمة.

روهددددددا ثأو  ،سددددددتبانةبتحكدددددديم االالددددددذ ن تا ددددددلوا  ،األسدددددداتذة المحكمددددددين اشددددددكر أنكمددددددا ال أنسددددددي 
، وال دددددكر مويددددددوا أي دددددا  إلددددددى والددددددي العزيددددددز األسدددددتاذ ال دددددديخ بالتعدددددد وت ال وهريدددددة القيمددددددة

منصددددور أبددددو الحسددددنى اأبددددو خالدددددا، الددددذي تا ددددل م ددددكورا  بتدددددقيق الرسددددالة لغويددددا ، وقددددد أخددددذت 
 منه جهدا  كبيرا  لي المراجعة، لله بال  ال كر واالحترام والتقد ر.

 ،ونصدددددحه علمددددده،ورعددددداني ب، ووقدددددل معدددددي ،ومعنويدددددا   ،سددددداندني ماديدددددا   شدددددكر كدددددل مدددددنأ وختامدددددا  
 .وإرشاده
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 
 المقدمة: 
مدن خدوا  هددار المنفمداتأ تحقيدق  ومركزيدا لدي هاما  دورا   العصرهذا  لي السلمية تلعب اإلدارة

، وحتددددى تسددددتطيع المنفمددددات أن تسددددتغل مصددددادرها االسددددتخدام األمثددددل للمددددوارد الماديددددة والب ددددرية
ومواردها بال كل األمثل، لإنهدا بحاجدة ماسدة الدى اسدتخدام الم داريع لدي تنايدذ أن دطتها المختلادة 

 لى الن ا  لي تحقيق األهدار.لما لها من طرق وأساليب علمية حد ثة تقود ا
أم الددولي، ولدي مدل  ،أم اإلقليمي ،سواء أكان ذلن على الصعيد المحلي مع تعقد بيئة األعمااو 

ا  نددتا عددن ذلددن مددن حدددة ومدد ،والتطددور التانولددوجي الها ددل العددالم،موجددة العولمددة التددي اجتاحددت 
 ،والخددددددددمات ،تحسدددددددين جدددددددودة المنت دددددددات إلدددددددىتتسدددددددار   األعمددددددداان منفمدددددددات ، لدددددددإالمنالسدددددددة
 يور يسد يوهندا بدر ت إدارة الم داريع كحدل أساسد ،والدخوا إلدى أسدواق جد ددة ،التااليل وخاض

، ، سدددواء كاندددت كبيدددرة أو يدددغيرةن منفمدددات األعمدددااألدددي عمليدددات منفمدددات األعمددداا، حتدددى 
 أيبحت تدرر أن انتهاج مدخل علمي ي من لاعلية تخطي  وتنايذ الم اريع وضبطها ورقابتها

 .(م2015)ح ا ي،  حدى الااايات األساسية ال رورية للن ا إ ، هو
ت الحكوميدة إلى تصاعد ال غوط على الهيئداالعالم أدى النمو المتسار  و ير المسبوق لي ولقد 

لتحقيددق أهدددالها االسددتراتي ية بن ددا  تددام وخددوا  مددن أقددل،  ،والخدداصاألهلددي ومؤسسددات القطددا  
ولاي تتمكن تلن ، متسارعة على المستويين المحلي والعالميمع األخذ بعين االعتبار التغيرات ال

الهيئددات مددن تحقيددق هددذه األهدددار االسددتراتي ية بأسددلوب متاامددل ومتناسددق، ال بددد مددن أن تقددوم 
بتحليلها إلى  ايات تاتيكية محددة بدقة، مع تحد د مسؤوليات تطبيق هذه التاتيكات ومدا  لزمهدا 

 .(2006)سمان،  من  من وتالاة
 تحقدق الن دا  ألي مدن هدذه الغايدات مهمدا كاندت طبيعتهدا،  نبغدي تحد دد الوسدا ل الواجدب  ولاي

وللتعامددل مددع هددذه الوسددا ل  ،اعتمادهددا بمددا ي ددمن تنسدديق وتوحيددد جهددود جميددع األطددرار المعنيددة
بأسلوب ناجح ومنطقي، ي ب النفر إلى أي وسيلة على أنهدا م درو  قدا م بحدد ذاتده يحتداج إلدى 

وبالالاددة المريددودة وال ددودة  ،ااددل تحقيددق األهدددار المن ددودة خددوا المدددة المحددددةإدارة ناجحددة ت
 م(.2012)دود ن،  المطلوبة

رواد وخبدراء المداا  ألدادوقد اكتسدب ماهدوم إدارة الم داريع  خمدا  كبيدرا  لدي عصدرنا الحدالي، حيدل 
وعددة قويددة مددن الم دداريع أيددبحت ضددرورة اسددتراتي ية، لهددي تددزود الندداس بم مإدارة  أن واألعمدداا
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ألجددل تحقيددق  ،أن ددطتهموإدارة  ،والتنايددذ ،األدوات التدي تسدداهم لددي تحسددين قدددرتهم علدى التخطددي 
 .(Larson & Gray, 2011)المنفمة المحددة  أهداروإن ا  
لدددي اسدددتخدام إدارة الم ددداريع كوسدددديلة  ا  ملحومدددا  شدددهدت العقدددود المنصدددرمة والمعايدددرة نمدددو للقدددد 

لددددإدارة الم دددداريع تددددولر قددددوة لعالددددة لتحسددددين قدددددرات المنفمددددة علددددى ، لتحقيددددق أهدددددار المنفمددددات
ومراقبددة األن ددطة المختلاددة ليهددا، بمددا لددي ذلددن االسددتغوا األمثددل  ،والتنايددذ ،والتنفدديم ،التخطددي 
 .(م2012 )دود ن، وإمكانيات المنفمة لموارد

عبدارة عددن  لدان إدارة الم دداريع هدي (PMBOK)المعهدد األمريكددي إلدارة الم داريع  وولدق تعريدف
الم ددددددرو   أن دددددطةحتددددددى تادددددي ، الو مدددددة واألسددددداليب ،واألدوات ،والمهددددددارات ،اسدددددتعماا المعرلدددددة

الم درو  المختلادة  إدارةات بمتطلباته، حيل  تم ذلدن مدن خدوا التطبيدق والمددما المناسدب لعمليد
 ،والمراقبة والتحكم ،والتنايذ، والتخطي  ،مراحل وهي البدء 5التي تم ت معيها ب كل منطقي ولق 

 .(PMI, 2013) واإلقااا
م دددرو  لدددي أي  ألياليدددوم هدددي ماتدددا  الن دددا   أيدددبحتالم ددداريع  إدارةن إلددد ،ولقدددا لمدددا تدددم ذكدددره

 ،تاددون علددى درايددة كاليددة بمادداهيم هددذا العلددم أن مؤسسددة، وبالتددالي  توجددب علددى هددذه المؤسسددات
 وتقنياته العلمية والعملية.  ،وآلياته ،وضرورة التعرر على عنايره

 لدي ر ديس دور لهدا التدي القطاعدات أهدم مدن الحكوميدة يعتبدر  يدر المنفمدات قطدا حيدل إن و 
الدذي يعداني و  ،وخصويا الم تمع الغزي لي قطا   دزة، الالسطيني وسد حاجاته تنمية الم تمع

 ،واإل وقدددداتبسددددبب الحصددددار  ،والتنمويددددة ،واإل اثيددددة ،األساسدددديةمددددن شددددح كبيددددر لددددي الخدددددمات 
ن دور إلددد ر، وعليدددهوتددددمره ب دددكل كبيددد ،التدددي تطددداا البنيدددة التحتيدددة للقطدددا  ،والحدددروب المتادددررة

 أهمهدالدم يكدن  إن ،والر يسدية لدي القطدا  األساسدية األدواريدبح مدن أالمنفمات  يدر الحكوميدة 
ومختلدل لئدات الم تمدع  ،والمت دررة ،الاقيرة األسرمن  األالرللخدمات المقدمة عبره نحو  نفرا  

 و يرهم. ،ومسنين ،وأطااا ،الالسطيني من نساء
 ،الم دداريع علددى نحددو علمددي ومدددروس إدارةتندداوا هددذه المنفمددات لماهددوم  أهميددةلمددن هنددا تبددر  
والتدي تمكنهدا مدن ن دا  م داريعها علدى  ،تهداوأدوا ،تطبيقاتهداقصى درجة مدن أ إلىبحيل تستايد 
وترسيخا لعوقتها مع الممدولين والمدانحين  ،نحو ال مهور اوتعزيز تقديم خدماته ،الوجه المطلوب
 ب كل عام.
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 مشكلة الدراسة:
والدور الابيدر الدذي تلعبده المنفمدات  يدر الحكوميدة لدي قطدا   ،تنبع م كلة الدراسة من األهمية

ت كل القطا  الهام والر يسي التي  رتاز عليه  أيبحتنفمات  ير الحكومية المحيل إن  زة، 
سدد ، و المسدتدامة ليدهوكدذلن تحقيدق التنميدة  ،لي تلبية احتياجات الم تمدع المددني لدي قطدا   دزة
 .حاجات ذوي الحاجة والاقراء والمت ررين لي القطا 

واالقتصددادية لسددكان قطددا   ،يةتددردي األوضددا  اإلنسددانوقددد اكتسددبت هددذه المنفمددات أهميتهددا مددن 
علدى القطدا   المسدتمرة والحدروب م،2007الماروض على القطدا  مندذ عدام بسبب الحصار  زة 
وتسببت  ،والتي عطلت ب كل كبير ع لة القطا  الخاص ،م2014م، و2012م، و2008أعوام 

، واإلنسدانية ،واالجتماعية ،والتنموية ،األساسيةحاجات الم تمع المدني تلبية لي لي نقص كبير 
 ،وانعددام الادرص ،وا دياد نسدبة البطالدة ،ذوي الحاجة لي الم تمع الغزي  أعداد إضالة الى ا دياد

واعتمادهم  ،ليهار هذه المنفمات بسبب حاجة الناس إبرو  دو  إلىالذي أدى  األمر، وقلة الدخل
 عليها ب كل كبير لي حياتهم.

ابع لألمدم المتحددة لدي األراضدي الالسدطينية المحتلدة مكتب تنسيق ال ؤون اإلنسانية التد أعلنللقد 
(OCHA لي تقريره الصادر لي شهر أ سطس لعام )مدن السدكان لدي قطدا  70 أن، 2016 %

% مدن سدكان 47وان ، لتلبيدة احتياجداتهم األساسدية اإلنسدانية زة يعتمدون اليدوم علدى المسداعدة 
 إلدىمعددا البطالدة لدي قطدا   دزة  يدواالقطا  يعانون من انعدام االمدن الغدذا ي، إضدالة الدى و 

، كددذلن لددإن للبنددن الدددولي أعلددى مددن أي مكددان لددي العددالم ولقددا   %، حيددل تعتبددر هددذه النسددبة42
أسدرة للسدطينية مدا  الدوا مه درين مدن بيدوتهم بسدبب الحدرب األخيدرة علدى قطدا   65,000حوالي 
 (.OCHA, 2016) م ولم يستطيعوا العودة الى منا لهم.2014 زة لعام 

ندده ولددق والخيريددة لددي القطددا ، حيددل إ األهليددةلقددد تأسسددت الاثيددر مددن المنفمددات ونتي ددة لددذلن، 
قددد ويددل عدددد المنفمددات  م،2014لددي قطددا   ددزة لعددام  األهليددةدليددل و ارة الداخليددة للمنفمددات 

حيدددل ا دادت اعدددداد هدددذه المنفمدددات  جنبيدددة،منفمدددة أهليدددة وأ 868 إلدددىلدددي قطدددا   دددزة  األهليدددة
 حاجات الم تمع األساسية.للسعي لتلبية 

ومع هذا التزا د الابير لي أعداد المنفمات، لإن هذه المنفمات بحاجة ماسة الى ضدرورة جددوى 
ون دددا  م ددداريعها المقدمدددة للمسدددتايد ن حتدددى تحقدددق رسدددالتها الهادلدددة الدددى خدمدددة الم تمدددع وتلبيدددة 

تدددن ح الم ددداريع  أنولادددي تدددن ح هدددذه المؤسسدددات لإنددده مدددن ال دددرورة بمكدددان ، حاجاتددده األساسدددية
ن دا  الم داريع هدو المقيداس الحقيقدي لن دا  هدذه المؤسسدات لدي تقدديم حيل إن  ،المقدمة عبرها

بحيدل  دتم ، عليمدة سدليمة إدارة إلىب كل سليم، وحتى تن ح هذه الم اريع لإنها بحاجة  اخدماته
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ة التعدرر علدى ضدرور  إلدى إضدالة، العلميدة الحد ثدة األيوادراستها والتخطي  لها وتنايذها ولق 
 ت نبها. أوعوامل ن ا  ول ل الم اريع والعمل على تحسينها 

 لهذه الدراسة تتلخص لي السؤاا التالي:  األساسيةوعليه لان الم كلة 
المشاريع في المنظمات غير  إدارةنجاح  فيعوامل التنظيمية والوظيفية ال أي مدى تساهم إلى

 غزة؟الحكومية في قطاع 
 ؤاا التساؤالت الارعية التالية:وينبثق عن هذا الس

 بدعم اإلدارة العليا؟  ير الحكوميةما مستوى شعور العاملين لي المنفمات  .1
 لمدى تنايذ الم اريع ليها؟ للمنفمات  ير الحكومية ما مدى مناسبة الهيكل التنفيمي .2
 ما الدور الذي تلعبه ل نة المتابعة للم روعات التي تناذها المنفمات  ير الحكومية؟ .3
بالدعم من قبل األقسام الومياية للم روعات لي المنفمات  العاملون ما مدى شعور  .4

  ير الحكومية؟
أي مدى  تمتع العاملين لي م اريع المنفمات  ير الحكومية باالستقولية لي  إلى .5

 العمل؟
 أي مدى تتمتع الم روعات بالوضو  والبيان؟ إلى .6
 اريع لي المنفمات  ير الحكومية بقطا  ما هي العوامل التي تقود الى ن ا  إدارة الم .7

  زة؟
 

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة لي جانبين وهما: 

 أهمية عملية: .1
  االهتمددددام المتزا ددددد مددددن قبددددل الم تمددددع الغددددزى بعمددددل اكتسددددبت الدراسددددة أهميتهددددا مددددن خددددوا

 واإل اثدددداتعلددددى الخدددددمات  كبيددددر ب ددددكلواعتمدددداده  ،وخدددددمات المنفمددددات  يددددر الحكوميددددة
ضرورة اهتمام هذه المنفمات بدإدارة م داريعها ب دكل  االمر الذي استدعى ،مقدمة عبرهاال

 ي من استمرارية وجودة تقديم الخدمة على المدى البعيد.
 بسددبب  ،تعددامم دور المنفمددات  يددر الحكوميددة ب ددكل كبيددر لددي السددنوات القليلددة الماضددية

والحدددددروب  ،ب الحصددددداربسدددددب واالجتماعيدددددة لدددددي قطدددددا   دددددزة ،االقتصدددددادية األحدددددوااسدددددوء 
االنقسددام والوضددع السياسددي المعقددد لددي المنطقددة، والددذي يحددتم عليهددا  إلددى إضددالة، المتاددررة

 الم تمع. وإ اثةهذا الدور الر يسي لي تنمية  ءضرورة مل
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 ال دوهري  العنصدر علدى ال دوء تسدل  كونهدا لدي للم تمدع الدراسدة بالنسدبة أهميدة تتمثدل 
خدوا دراسدة  مدن وذلدن ، دزة قطدا  لدي حكوميدةالمؤسسدات  يدر ال واألساسدي لن دا 

بمدا  ،المؤسسدي أدا هدا وتقدويم تطدوير لدي مسداهمة   عنايدر ن دا  م داريع هدذه المؤسسدات
مدع  ،عمو هدا رل مهدو  أل دل هدو مدا كدل تقدديم لدي القدوى والااعليدة مدن المزيدد يمنحهدا
رلاهيدة  علدى ذلدن خدوا مدن  دنعكس ومدا ،مومايهدا مموليهدا وأمدن أهددار علدى المحالفدة
 .ككل الم تمع وا دهار

 
 أهمية علمية: .2

 الحكومية بإرشادات لمعرلدة عوامدل   ير والمنفمات المؤسسات من المعنيين الدراسة تزود
 الذي يساهم لي ن ا  م اريعها ب كل مميز. األمر ،الم اريع وتعزيزها إدارةن ا  

 إدارة  م داا لدي متخصصدة دراسدة تطبيقيدة المكتبدة العربيدة إلدى هدذه الدراسدة لت دي
 ال د دة وخصويا  باللغة العربية. التطبيقية بالبحوث المكتبة يغني عمل وهذا الم اريع،

  تتنددداوا الدراسدددة موضدددوعا  مهمدددا  للبددداحثين لدددي م ددداا إدارة الم ددداريع لدددي المنفمدددات  يدددر
 الحكومية والتعرر على لرص وعوامل ن احها.

 علدى  تسداعده كونهدا لدي تتمثدل ،ناسده لللباحد بالنسدبة الرسدالة لهدذه أهميدة هندار وأن كمدا
المؤسسدات الااعلدة لدي قطدا   إحددى لدي يعمل نهأ حيل ،بمؤسسته الخاص تطوير األداء

  زة.
 

  أهداف الدراسة:
 تتلخص ليما  لي: األهدارتحقيق جملة من  إلىتهدر الدراسة 

  لددى لددرص والتعددرر ع ،الم دداريع لددي المنفمددات  يددر الحكوميددة بقطددا   ددزة إدارةدراسددة واقددع
 ن احها أو ل لها.

  ودراسدددة  ،لدددي المنفمددات  يدددر الحكوميددة العوامدددل التنفيميددة والوميايدددة السددا دةالتعددرر علددى
 أثرها على ن ا  م اريع هذا المنفمات.

 جواندب القصدور لدي إدارة الم داريع لدي المنفمدات  يدر الحكوميدة نحدو  األنفدارتوجيه و  لات
 وكياية عوجها وايوحها.

 الم دداريع لددي المنفمددات  يددر الحكوميددة ب ددرورة  إدارةم والددوعي نحددو ماهددوم تعزيددز االهتمددا
 .إدارتهاالعلمية الحد ثة لي  األسستطبيق 
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  متغيرات الدراسة:
 إدارةليددده البددداحثون حدددوا عوامدددل ن دددا  إولدددي ضدددوء مدددا تويدددل  ،دراسدددات السدددابقةعلدددى ال بنددداء  

 ,Mishra) دراسددة إلددىواسددتنادا   الم دداريع وأثرهددا علددى ن ددا  المؤسسددات والمنفمددات المختلاددة،
Dangayach & Mittal, 2011))، ن الدراسددة ترتاددز حددوا دراسددة العوامددل التنفيميددة لددإ

 منفمات  ير الحكومية لي قطا   زة.ن ا  إدارة الم اريع لي ال ليثرها ، وأوالومياية
 نه سيكون المتغير التابع في هذه الدراسة هو:إوعليه ف
 فمات  ير الحكومية بقطا   زةم اريع المن إدارةن ا  
 ة وهي:تعزى للمنظم التيالمتغيرات المستقلة فهي مجموعة عوامل النجاح  أما

 المتغيرات التنظيمية:  .1
o  العليا اإلدارةدعم  
o الهيكل التنفيمي  
o  األقسامدعم مدراء  
o  المتابعةل نة  

 المتغيرات الوظيفية:  .2
o االستقولية درجة  
o و  دور الم رو  وض 

 

 التنظيمية العوامل
 دعم اإلدارة العليا
 الهيكل التنفيمي
 دعم مدراء األقسام
 ل نة المتابعة

 
 

 العوامل الوظيفية
 درجة االستقولية
 وضو  دور الم رو 

 
 (: نموذج الدراسة المقترح1.1شكل )

 (Mishra et al., 2011)دراسة جرد بواسطة الباحث بناءا على 

إدارة نجاح  

المشاريع   
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  ضيات الدراسة:ر ف
 ليما  لي: المتمثلةالدارسة على العد د من الارضيات تقوم 

بدين العوامدل  (α 0.05 ≥عند مسدتوى دالدة )توجد عوقة ذات داللة إحصا ية الفرضية األولى: 
 وبين ن ا  إدارة م اريع المنفمات  ير الحكومية لي قطا   زة. ،والعوامل الوميايةالتنفيمية 

وبددرجات  ،إحصدا يةداللدة  اذ تدأثيرا   ميدة والعوامدل الوميايدةالعوامدل التنفيتدوثر الفرضية الثانية: 
م دداريع المنفمددات  يددر الحكوميددة إدارة علددى ن دا   (α 0.05 ≥عنددد مسددتوى دالددة )متااوتدة 

 بقطا   زة.
عوامدل ن دا   حدوا المبحدوثين اسدت ابات بدين إحصدا ية داللة ذات لروق  توجد الفرضية الثالثة:

 ال خصدية المتمثلدة لدي المتغيدرات إلدى تعدزى ، الحكوميدة يدر  المنفمدات الم داريع لدي إدارة
لدي المنفمدة، سدنوات الخبدرة  الخبدرة سدنواتالمسدمى الدومياي، العلمدي،  المؤهدل ال نس، )العمر،

 (.لي الم اريع
عوامدل ن دا   حدوا المبحدوثين اسدت ابات بدين إحصا ية داللة ذات لروق  توجد الفرضية الرابعة:

الحكوميدة   يدر المنفمدات خصدا ص إلدى تعدزى  ة،الحكوميد  يدر مداتالم داريع لدي المنف إدارة
قيمدددة الم ددداريع عمرهدددا الزمندددي، عددددد العددداملين، عندددوان المنفمدددة، م ددداا العمدددل، المتمثلدددة لدددي )

 المن زة(.
 

 حدود الدراسة:
 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

  بداقي األراضدي تم تطبيق الدراسة لي قطا   زة لق  دون تطبيقها لي ال اة الغربيدة او
 والحصار الماروض على القطا . الالسطينية بسبب سياسات االحتوا اإلسرا يلي

  تم الزيدادة لدي ح دم العيندة الدراسدة بسدبب امتندا  العد دد مدن المنفمدات األجنبيدة العاملدة
لددي قطددا   ددزة مددن تعبئددة االسددتبانة بسددبب سياسدداتها الخايددة، حيددل تددم اختصددار عينددة 

 ت االهلية العاملة لي قطا   زة وبعض المنفمات األجنبية.الدراسة على المنفما
  تم تحد د المنفمات  يدر الحكوميدة الااعلدة لقد  لدي قطدا   دزة بسدبب وجدود العد دد مدن

 المنفمات المس لة و ير لاعلة لي القطا .
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 :مصطلحات الدراسة
 :ة أو الن ددداطات تربطهدددا عوقدددات محددددد ،عبدددارة عدددن م موعدددة مدددن العمليدددات المشـــروع

)العباسددي وبرهددان،  بغددرض تحقيددق م موعددة مددن األهدددار ،تناددذ بددزمن محدددد ،ومعرولددة
 .(م2013

 :أووالرقابدددة علددى مصددادر ال دددركة  ،والتوجيدده ،التخطدددي ، والتنفدديم هددي إدارة المشــاريع 
أن د  السددتاماا أهددار و ايددات محددددة قددد  ،ألجددل هددر قصددير المددى نسددبيا   ،المنفمدة

(Kerzner, 2013). 
 قيدداس األداء الحددالي للم ددرو  لددي ضددوء تحقيددق األهدددار  إلددىيعددزى شــروع: نجــاح الم

 .(De Wit, 1988) الالية للم رو 
  :قيداس األداء الحدالي للم درو  باسدتخدام مقدا يس األداء  إلدىيعدزى نجاح إدارة المشروع

 .(De Wit, 1988) وهي التالاة والوقت وال ودة ،التقليدية
  ل دل  أوهدي المعدا ير التدي  دتم مدن خولهدا الحكدم علدى ن دا   المشـاريع:معايير نجـاح

 .(Baccarini, 1999) التالاة والوقت وال ودة مرتبطة بثوثيوعادة تاون  ،الم رو 
 والتدي تقدود  ،وهدي العوامدل المدؤثرة لدي النفدام اإلداري للم درو  المشـاريع:اح عوامل نج

 ,Baccarini) العمدل ب دكل عدام أون دا  الم درو   إلدى يدر مباشدر  أوب دكل مباشدر 
1999). 

 ــا: دعــم اإلد  ،ودوا ددر المنفمددة أقسددامهددي الددراب  والمنسددق الر يسددي بددين مختلددل ارة العلي
ويسداهم لدي حدل النزاعدات والم داكل  ، ددعم لدرق العمدل لدي الم داريع أنوالذي من دوره 

 .(Bai & Sarkis, 2013) التي قد تعترض سير تنايذ الم اريع لي المنفمة
  :مسددؤولية والسددلطة لددي المنفمدددةهدددو الطريقددة التددي تخصددص بهدددا الالهيكــل التنظيمــي، 

 .(Gernain, 1996) وتوضح ليها إجراءات العمل خوا أع اء المنفمة
 :مثدل ،الم درو   تبدع لهدا التدي األم المنفمة لي الوما ل مدراء هم المدراء الوظيفيون 

 .(م2014الب رية )خير الد ن،  الموارد ومد ر اإلنتاج ومد ر المالي المد ر

  :جدل ضدمان تحقيدق خطد  أالمرؤوسدين مدن  أعمدااتقيديم وإيدو   هيمتابعة المشروع
 .(م2010)أبو سمرة،  الم رو 

  :األعمدااالحرية الاطرية لي الوميادة ألداء العد دد مدن  أوالخيار  هيدرجة الستقاللية 
 .(Brey, 1999) المهمات أو
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 :ه لدي لريددق الم درو  باهدم كامددل لمهدام عملدد  تمتدع الاددرد أنهدو  وضـوح دور المشــروع
 .(Bray & Brawley, 2002) ولديه معلومات كالية عن دوره لي لريق العمل

  هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ال تهدر لتحقيق ربح من مزاولة : األهليةالمنظمات
اقتصدددادية تنمويدددة  أو ،عمليدددة أو ،اجتماعيدددة أهددددارتحقيدددق  إلدددىتهددددر  وإنمدددان ددداطها، 
 .(م2005)ال د لي، 

 
 وهيكلية الدراسة:ملخص الفصل األول 

لدي  وأهميتهداتناوا الباحدل لدي مقدمدة الاصدل تمهيدد وتقدديم ألهميدة ون دأة ماهدوم إدارة الم داريع 
، ثددم تددم التعريددف بدددور المنفمددات  يددر الحكوميددة لددي ن ددا  المنفمددات وتعزيددز مكانتهددا التنالسددية

 ددكلة الدراسدددة بددرو  م إلددىالددذي أدى  األمددر ،قطددا   ددزة ودورهددا الر يسددي لددي الم تمددع المحلدددي
وقيدداس دورهددا وأثرهددا لددي ن ددا   ،وتبلورهددا حددوا ضددرورة االهتمددام بالعنايددر التنفيميددة والوميايددة

الدراسددة لددي  وأهميددة أهدددارإدارة م دداريع المنفمددات  يددر الحكوميددة لددي قطددا   ددزة، ثددم تددم بيددان 
 .الم تمع المحلي والعمل المؤسساتي والخيري لي القطا 

لقيددداس األثدددر  ،مدددل تدددم تصدددميم نمدددوذج بدددالمتغيرات التابعدددة والمسدددتقلةوألجدددل قيددداس دور هدددذه العوا
، ولدي الختدام تدم سدرد تعريدف مدوجز إعددادهاعلى لرضيات تدم  بناء   ،والعوقة بين هذه المتغيرات

 لمصطلحات الدراسة.
 وليما  لي تاصيل لهيكلية الدراسة:

الدراسدة باإلضدالة  وأهميدة روأهددا، وي دمل تاصديل لم دكلة الفصل األول: اإلطـار العـام للدراسـة
 المتغيرات والارضيات ومصطلحات الدراسة. إلى

 ثوثة مباحل: إلى، وينقسم الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 أهميتهددداالم ددداريع وبيدددان  إلدارة ا  وي دددمل تعرياددد المبحـــث األول: تعريـــف عـــام بـــإدارة المشـــاريع 

 حياتها.ودورة ومراحلها وخصا ص الم روعات ولعاليتها 
بن دا  الم دداريع وبيدان عوامددل  ا  وي ددمل تعرياد  المبحـث الثــاني: نجـاح المشــاريع فــي المنظمـات

ودورها لي  حوا العناير التنفيمية والومياية شامو   ا  ومعا ير ن ا  الم اريع، ويستعرض تعريا
 ن ا  الم اريع لي المنفمات.

 ا  وشدرح ويسدتعرض المبحدل تاصديو    المبحث الثالث: المنظمات غير الحكوميـة فـي قطـاع غـزة
مددع بيددان  ،لددي الم تمددع المحلددي وأهميتهددا ،ولعاليتهددا ،ودورهددا ،لماهددوم المنفمددات  يددر الحكوميددة

 وتصنيل الم اريع والم االت ليها. أعدادها
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ـــث: الدراســـات الســـابقة ويسدددتعرض الاصدددل الدراسدددات السدددابقة التدددي كتبدددت حدددوا   الفصـــل الثال
 ،واألجنبيددة، ومددن ثدم ملخصددها والتعليددق عليهددا ،والعربيددة ،ت المحليدةموضدو  الدراسددة مددن الدراسددا

 وما يميز الدراسة الحالية عنها.
سددتخدمت ل مددع وتحليددل وي ددر  الاصددل المنه يددة التددي ا الفصــل الرابــع: الطريقــة واإلجــراءات 

ولحددص يدددقها وثباتهددا  ،وتطددوير االسددتبانة ،وطددرق تحليلهددا ،ليددة جمددع البياندداتمددن آ ،البيانددات
 واتساقها.

 ،الارضديات ويناقش الاصل استعراض الفصل الخامس: مناقشة الفرضيات واختبارها وتفسيرها 
ووضدددددع تبريدددددرات للنتدددددا ا  الباحدددددل،ومناق دددددتها والتعليدددددق عليهدددددا مدددددن قبدددددل  ،إحصدددددا يا  وتحليلهدددددا 

 والعوقات الناجمة عن المتغيرات. ،المستعرضة عبرها
ـــائج والتوصـــيات  ه يسدددتعرض الباحدددل النتدددا ا التدددي تويدددلت اليهدددا وليددد الفصـــل الســـادس: النت

اقتددرا  دراسددات مسددتقبلية للبدداحثين  إلددىباإلضددالة  ،وكددذلن التويدديات التددي تويددي بهددا ،الدراسددة
 .المستقبلين
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 المبحث األول
 تعريف عام بإدارة المشاريع 

 
 مقدمة:
مدددن الركدددا ز  أضدددحتالم ددداريع مدددن الماددداهيم والمصدددطلحات العلميدددة الحد ثدددة التدددي  إدارةتعتبدددر 
 أساسدديةت ددكل ركيددزة  نهدداإ، حيددل ا  خايدد أو ،  اأهليدد أو ،ا  سددواء كددان حكوميدد ،ألي عمددل األساسددية

بسبب ما تحتوي من إجراءات ومعا ير وأنفمة تسداهم ب دكل كبيدر لدي ن دا   ،لن ا  أي م رو 
 تحقيق األهدار المرجوة للمنفمة.الم اريع و 

والصدناعات  األعماابيئة  ألر تها الم رو  لي الوقت الحاضر كنتاج م وماهومقد تبلورت لارة و 
وهدددذه بددددورها  ،المختلادددة التدددي تتسدددم بدددالتغيير والحاجدددة الدا مدددة لتطدددوير أسدددواق ومنت دددات جد ددددة

داريددة ال ددالية لمثددل هددذه اإل ألداة االم ددروعات هددي  وكانددت دومددا   ،جد دددةتنفيميددة  ا  تتطلددب أنماطدد
مددن االهتمددام لددي ال ددركات وخايددة تلددن  األولددرإدارة الم ددروعات النصدديب  أخددذتوقددد ، األنمدداط

ومتزا د حتى تتوءم مع معطيات  د دة إلدارة الم روعات ب كل ملحويالتي تبحل عن تقنيات ج
 .(م2009البيئة المتغيرة )العلي، 

حتى  تسنى لندا معرلدة ماهيدة  أوالنتعرر على الم رو   أنتوجب الم اريع   إدارةوللتعرر على 
حيددل إن امددل ن احهددا، وعو  إدارتهدداالم دداريع وطبيعتهددا وماهومهددا ومددن بعددد التعددرر علددى طددرق 

ندده  لددزم تعريددف إعرلددة الادرق بددين هددذ ن الماهدومين لالم ددرو ، ولموإدارة الم درو   بددين ا  هندار لرقدد
 ر بدقة على مدلوا كل ماهوم منها.التعر كل ماهوم على حدة حتى  تنسى لنا 

 
 تعريف المشروع:

 مؤقت نه مسعىأعلى  (PMBOKالمعهد األمريكي إلدارة الم اريع )دليل الم رو  ولق عرر ي  
 .(PMI, 2013) إلن اء منتا لريد أو خدمة لريدة او نتي ة متاردة  تخذ
والمهدام التدي تسدتهلن  ن دطةاألوهو سلسدلة ، نه تحقيق لهدر محددأعلى  كذلن عرر الم رو ي  و 

محددددة ولددد ها تدداريخ م موعددة مددن الموايدداات ال إطددارتددتم لددي  أني ددب  األن ددطةالمددوارد، هددذه 
 .(Munns & Bjeirmi, 1996) ءبداية وانتها
 ووقت وتالاة أداء طريقة لها المهام متعددة ومياة بأنه الم رو مLewis (2002 ) بينما يعرر
 الم درو أن  مLevine (2002) ، لدي حدين  دذكرلقد  واحدة لمرة تنايذها  تم محددة ومتطلبات
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 ضدمن معيندة أهدار تحقيق بهدر محددة  منية لترة خوا تنايذها  تم ،المهام من م موعةهو 
 .خاية وموارد ميزانية لي إطار وكذلنان محددت ونهاية بداية لها منتفمة دورة

الم رو  هدو عبدارة عدن م موعدة مدن  أن مWysocki (2011) خر للم رو  ذكرآولي تعريف 
ن ددز لددي وقددت     أنوهددذا الهدددر ي ددب  ،والمعقدددة والمتصددلة ولددد ها هدددر واحددداألن ددطة الاريدددة 

 لمواياات محددة. محدد وموا نة محددة وولقا  
عبدارة عدن م موعدة مدن العمليدات أو هدو (، م2013) رو  حسب ما عرله العباسي وبرهدانوالم 

مددددن  الن ددداطات تربطهددددا عوقددددات محددددددة ومعرولددددة تناددددذ بدددزمن محدددددد بغددددرض تحقيددددق م موعددددة
 .األهدار

محددد  هددر ذات م موعدة مدن المهدام المحدددةعبدارة عدن  هدو الم درو  أنممدا سدبق  ت دح 
 تقديم خدمدة أو مندتا ويهدر إلىم موعة من األلراد أو ال ركات  ايقوم بهمختلاة  موارد تتّطلب
 .محددة  منية لترةخوا 
 

 المشروع:وأنماط أشكال 
 :شكل الم رو  مما  لييكون  أن يمكن
 ذاتها. حد لي نها ية سلعة أو لسلعة ا  تحسين أو أخرى  لسلعة مكون ا ا  ت من 
 أو اإلنتداج تددعم ت اريدة وميادة المثداا، سدبيل علدى (خدمدة أداء علدى قددرة أو خدمدة 

 ) .التو يع
 المثداا: سدبيل علدى (القا مدة الخددمات خطدوط أو بالاعدل الموجدود المنتا لي تم تحسين ا 

 الخلل(. من للحد أقيم سي ما ستة م رو 
 استخدامها يمكن معرلة يطور بحثي م رو  المثاا: سبيل على (وثيقة أو جكمخر  نتي ة 

 علدى بالاا ددة تعدود سدور جد ددة عمليدة أو مدا قدا م ات داه هندار كدان إذا مدا لتحد دد
 .(PMI, 2013) الم تمع(

 
 خصائص المشروع:

مدن  وأكثدرمدن بحدل  أكثدر التي تم ذكرهدا لدي تصل الم رو  بالاثير من الخصا ص والصاات 
مدع اختولهدا حدوا حددود الدزمن وال دودة والتالادة التدي تعتبدر مدن  كتاب، حيدل تمحدورت جميعهدا

لم ددرو ، وليمددا  لددي بعددض الخصددا ص التددي المعددا ير الر يسددية التددي يقدداس بهددا ن ددا  أو ل ددل ا
 :(م2013)العباسي وبرهان،   تصل بها الم رو 
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o لريد من نوعه. 
o اية ونهاية محددتينله دورة حياة ببد. 
o له إطار عمل مقسم إلى ن اطات معرلة. 
o هدر إلى تحقيق أ راض محددة . 
o له موا نة محددة. 
o يستخدم موارد متعددة. 
o  وجود هدر محدد(Larson & Gray, 2011). 
o ن لدي تنايدذ أن دطة الم درو  يم داركة األقسدام المتعدددة والمهنيد(Larson & Gray, 

2011). 
 

 دورة حياة المشروع:
 ددتم  أنندده جددد ر بالددذكر وا طبيعددة عمددل الم ددرو  ومراحلدده، لإلهددم أعمددق وأدق حدد إلددىللويددوا 

المايدد اسدتخدام  مدن نهبعض مدراء الم اريع وجد أحيل إن عرض تاصيل لدورة حياة الم رو ، 
 .(Larson & Gray, 2011) دورة حياة الم رو  باعتبارها ح ر الزاوية إلدارة الم اريع

 إلى بدا ته من الم رو  بها يمر التي المراحل من سلسلة عن عبارةهي  الم رو  حياة دورةو 
 احتياجات حسب وأرقامها هاأسماؤ  وتتحدد تسلسلية عامة بصاة المراحل تاون حيل  ،نها ته
 وم اا ناسه، الم رو  وطبيعة الم رو ، لي الم تركة المنفمات أو للمنفمة ال ب و  اإلدارة
 التسليمات أو ،النتا ا أو ،ال ز ية أو ،الومياية األهدار حسب المراحل ت ز ة يمكنو ، تطبيقه
 وبصاة، المالية الموارد توالر أو عام، ب كل العمل نطاق داخل المحددة المعالم أو ،الوسيطة
 .(PMI, 2013) تحكم نقطة أو ونهاية بداية وذات بالوقت، محددة المراحل تاون  عامة

دورة لمماثل  يكون لها هيكلوجميع الم اريع كبيرة أو يغيرة تنقسم معفم الم اريع إلى مراحل، 
ب كل عام من قطاعات العمل التي تسمح إلدارة أسهل، والتخطي ،  التي تتاون  حياة الم رو 

لبعض اآلخر قد تاون تتاون بعض الم اريع من مرحلة واحدة والي حين ، والسيطرة على العمل
لعدد مراحل الم رو  يعتمد ب كل أساسي على درجة تعقيد الم رو   ،لها مراحل عدة

وهذه المراحل تمثل دورة حياة الم رو  التي تعتبر مت ابهة ومماثلة ل ميع الم اريع ، والصناعة
 .(Richman, 2011)ها بغض النفر عن ح مها أو درجة تعقيد
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ن هندددار تغيدددرات متوقعدددة لدددي مسدددتوى ال هدددد لهدددا لتدددرة محدددددة وأ أنتتميدددز دورة حيددداة الم دددرو  و 
مراحددل  ةمددا تمددر دورة حيدداة الم ددرو  بأربعدد والتركيددز سددتحدث علددى مدددى عمددر الم ددرو ، وعددادة

 :(PMI, 2013; Larson & Gray, 2011) ة تتمثل لير يس
 مرحلة التعريف وبدء الم رو  .1
 والتنفيم دادواإلعمرحلة التخطي   .2
 التنايذو  األعماامباشرة مرحلة  .3
 الم رو  وإ وقمرحلة التسليم  .4

حيدددل تبددددأ ال دددوء األخ دددر لبددددء الم دددرو ،  إعطدداءحيددل تبددددأ مرحلدددة التعريدددف مدددن لحفدددة 
المرحلدة األخيددرة  إلدىومدن ثدم تهدب   ،القمدة وذروة اإلن دا  إلدىومدن ثدم تصدل  ،ال هدود بدب ء

 الم رو  كما هو موضح لي ال كل التالي: هاءإن أووهي تسليم الم رو  للزبون 
 

 
 دورة حياة الم رو (: 2.1شكل )

   (PMI, 2013) :المصدر
 وليما  لي تاصيل لمراحل دورة حياة الم رو : 

 :وبدء المشروع مرحلة التعريف .1
وهذه المرحلدة تت دمن والدة لادرة الم درو  وعمدل دراسدة ال ددوى وهدو مدا يسدمى بعمليدة اختيدار 

هددذه المرحلددة  وقددد  دتم لددي ،جددداوا وموا ندات أوليددة تسدداعد لددي عمليدة االختيددار وإعدددادالم درو  
 .(م2014تعيين مد ر الم رو  )خير الد ن، 
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 :(Larson & Gray, 2011)وب كل مختصر لان هذه المرحلة تحتوي على ما  لي 
  وضع مواياات الم رو. 
  الم رو  أهدارتحد د. 
 تاوين لرق العمل. 
 تحد د المهام والمسؤوليات. 

 
 :التخطيطمرحلة  .2

 تزداد ال هود لي الم رو  ويتم وضع وتطوير الخط  التي تحدد:
  ما  تطلبه الم رو. 
 متى سيتم جدولة مهامه. 
  من المستايدون من الم رو. 
 ما مستوى ال ودة المطلوب. 
 ما الموا نة الو مة للتنايذ (Larson & Gray, 2011). 

 
 :التنفيذمرحلة  .3

الخدمددددة النها يددددة  أوالمنددددتا  إنتدددداجلددددي هددددذه المرحلددددة  ددددتم تنايددددذ معفددددم أن ددددطة الم ددددرو  ويددددتم 
 ويتم استخدام معا ير الوقت والتالادة والموايداات لقيداس ومراقبدة األداء لدي الم درو  ،للم رو 

(Larson & Gray, 2011). 
ثددم  ،خطددة الم ددرو  وجدولددة الم ددرو  وموا نددة الم ددرو  النها يددة إعدددادتت ددمن هددذه المرحلددة و 

إن دا  تقددم و رض الواقدع باشدرة بتنايدذ خطدوات الم درو  علدى أتعيين لريق العمدل بالم درو  والم
األمور تسير كما  أنء للتأكد من ثم القيام بعمليات المراقبة والمتابعة وتقييم األدا ،لعلي ملموس
 .(م2014)خير الد ن،  خط  لها
 

 :المشروع وإغالقالتسليم مرحلة  .4
موايددداات وخصدددا ص  أنالتددددقيق علدددى الم دددرو  بهددددر التأكدددد مدددن  هدددذه المرحلدددة وتت دددمن

الم دددددرو  مطابقدددددة لل دددددروط المتادددددق عليهدددددا، ثدددددم تسدددددليم الم دددددرو  لل هدددددة المسدددددتايدة وتددددددريب 
 التقريدر النهدا ي للم درو  إعددادومدن ثدم  ،وتسدليم الوثدا ق المطلوبدة ، رو المستخدمين على الم

 .(م2014)خير الد ن، 
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حيل  ،المستهلن أوالزبون  إلىوهي تسليم منتا الم رو   ،ر يسة ثوثة أن طةالمرحلة ت مل و 
ت دددمل هدددذه المرحلدددة تددددريب الزبدددا ن علدددى اسدددتخدام المندددتا، وإعدددادة تخصددديص مدددوارد  أنيمكددن 
م دداريع  إلددىحيددل يحتددوي هددذا الن دداط علددى تو يددع مددواد ومصددادر الم ددرو  المنتهددي ب  الم ددرو 
أي ا  وإنماوأخيرا مراجعة ما بعد الم رو  وهذا الن اط ال يحتوي لق  على تقييم األداء  ،أخرى 

 .(Larson & Gray, 2011) على التقاط الدروس المستاادة
 

 :المشاريع إدارةتعريف 
علددى  ولددق التعريددف األشددهر الددذي قدمدده المعهددد األمريكددي إلدارة الم دداريع إدارة الم دداريعتعددرر 
 الم درو  متطلبدات لتلبية الم رو  أن طة على والتقنيات واألدوات والمهارات المعرلة تطبيق أنها
(PMI, 2013). 

عبدارة عدن سلسدلة مدن األن دطة  أنهدا مIreland Cleland (1994) & آخدر ذكدرولدي تعريدف 
أن طة الم رو  من خوا العمل مدع لريدق عمدل الم درو  والوجهدات  إن ا المت سدة لي عملية 

 الم رو  ضمن ال دوا الزمني المحدد والتالاة المحددة. أهدارالمعنية األخرى لتحقيق 
 الم رو  حياة خوا تنسيقهاو  والمادية الب رية الموارد توجيه لن أنهاوتعرر إدارة الم اريع على 

 إن دا  مدن تمّكدن بالطريقدة التدي المحدددة األهددار لتحقيدق الحد ثدة التقنيدات اسدتخدام خدوا مدن
عنايدر حيدل إن ال دودة والتالادة  عوامدل ومراعداة ليده جداء مدا م دمون  بتنايدذ وذلدن الم درو ،

 ة.ومكونات الم رو  هي الم اا والزمن والتالا
المنفمدددة  أوالتخطدددي  والتنفددديم والتوجيددده والرقابدددة علدددى مصدددادر ال دددركة وإدارة الم ددداريع ت دددمل 

 ,Kerzner) ألجدددل هددددر قصدددير المددددى نسدددبيا  قدددد أن ددد  السدددتاماا أهددددار و ايدددات محدددددة
2013.) 

تدؤدى  أنوهي عبارة عن تسهيل عمليات التخطي  وال دولة والمراقبة ل ميع األن طة التي ي ب 
   الناجح هو الم رو  الذي  ندتا مدا هدو متوقدع منده وبمدا  لبديالم رو ، لالم رو  أهدارلتحقيق 

 .(Lewis, 2005)احتياجات وتوقعات أيحاب المصلحة 
مدددددن المعرلدددددة والمعدددددارات والطدددددرق  تتادددددون إدارة الم ددددداريع أن مRichman (2011 ) وقدددددد ذكدددددر
واألدوات المسددددتخدمة لددددي تخطددددي  وتنفدددديم عمددددل الم ددددرو ، لهددددي عبددددارة عددددن قاعدددددة  واآلليددددات

 للتخطي  الاعاا وال دولة واستخدام المصادر واتخاذ القرار وإدارة ومراجعة الخط .
كدددد مدددن أن الم ددداريع تحقدددق األهددددار المخطددد  لهدددا ولدددق الدددزمن لهددددر إدارة الم ددداريع هدددو التأ

لعمليدددات  ر يسددديا   والتالادددة والم ددداا المحددددد، حيدددل أيدددبحت إدارة الم ددداريع الحد ثدددة ت دددكل حدددو  
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المددنها المددنفم لتخطدددي   أنلددي المنفمددات، لالمنفمددات الصددغيرة والابيدددرة اليددوم تدددرر  األعمدداا
 .((Richman, 2011ية لن ا  الم اريع جوهرية وضرور  وإدارة الم اريع هو كااءة

إدارة الم دددددداريع هددددددي  أنمWysocki (2011 ) تعريددددددف عملددددددي إلدارة الم دددددداريع أوضددددددحولددددددي 
 م موعة من األدوات والنماذج والعمليات المصممة لإلجابة عن ستة أسئلة وهي:

 ما الموقل العملي الذي يعال ه الم رو ؟ 
  الم رو ؟ بتطلبهاالتي  األعمااما 
 مد ر الم رو ؟ ما دور 
  التي سيستخدمها مد ر الم رو  إلدارة الم رو ؟ واآللياتما اإلجراءات 
  واإلجراءات التي ت من التنايذ السليم لألن طة لي الم رو ؟ اآللياتما 

 للم داريع المتاحدة المدوارد اسدتغوا عمليدة عدن عبدارة الم داريع إدارة أن سدبق ممدا ونسدتخلص
تنايدذ ب الم داريع أهددار لتحقيدق اإلداريدة المختلادة الومدا ل خداماسدت خدوا مدن بكاداءة ولاعليدة

 األن طة المختلاة للم اريع بكااءة ولعالية عالية.
 

 عمليات إدارة المشاريع:
 عمليدات مدن عمليدة 47 لعددد المناسدبين والددما التطبيدق خدوا من الم روعات إدارة إن ا   تم
 م موعات من م موعات خمس إلى تصنياها تم تيال ا  يمنطق ا  جمع الم موعة الم روعات إدارة

-المراقبدة والدتحكم  –التنايدذ  –التخطدي   –)البددء  :هدي الخمدس الم موعدات وهدذه العمليدات،
  (اإلنهاء
 :(PMI, 2013)  لي ما الحصر، ال المثاا سبيل على الم رو ، إدارة ت مل ما وعادة
 النطاق  تحد د. 
 الم درو  تخطدي  لدي المختلادة وتوقعداتهم ولهمومخدا المعنيدين احتياجدات مدع التعامدل 

 .وتنايذه
 والمتعاونين والااعلين طينيالن  المعنيين بين وتنايذها عليها والحااي االتصاالت إعداد 

 .بطبيعتهم
 الم رو  تسليمات وإن اء الم رو  متطلبات تلبية نحو المعنيين توجيه. 
 الحصدر، كدل مدن  ال المثداا سدبيل علدى ت دمل، والتدي للم درو ، التنالسدية القيدود موا ندة

 .المخاطر( –الموارد  – الموا نة-الزمني ال دوا  –ال ودة  – )النطاق
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 الم درو  ن داطات علدى والتقنيدات واألدوات المهداراتو  المعدارر تطبيدق وتت دمن إدارة الم داريع
 درو  الم درو ، حيدل يقدوم مدد ر الم مدن متوقَّدع هدو ومدابالم درو   المهتمدين احتياجدات تحقيدقل

باالستاادة الااملة من الموارد المتولرة للم رو  بمدا ليهدا المدوارد الب درية وذلدن  اإلدارةبتوجيه من 
ضددمن الددزمن المحدددد ولددي إطددار لتحقيددق الغايددة مددن الم ددرو  المحدددد وبمسددتوى ال ددودة المتوقعددة 

 .(PMI, 2013) التالاة المحددة
 

 أهمية إدارة المشاريع: 
 وأيبحت السرعة مع تعاقب السنوات، ة الم اريع لي عالمنا المعايرتزداد الحاجة إلى إدار 

 ،وال ودة وضب  الالاة تحفى بأهمية متزا دة لي القطاعات الحكومية والخاية و ير الربحية
أن إدارة الم اريع تسمح للمد رين أن يقوموا بتخطي  مبادرات   رجع إلى والسبب لي ذلن

 يد مصادر دخل جد دة.استراتي ية وتنايذها تعمل على تول
ومن المهم أن نتذكر أن استخدام أدوات إدارة الم اريع يساعد على تقليص الاترة الزمنية الو مة 
 .لتنايذ الم رو ، وخاض الناقات، كما أنه ي من جودة المنت ات، ويعمل على  يادة الربحية

ات من خوا إكسابها كذلن لإن إدارة الم اريع تساعد على  يادة ح م مبيعات السلع والخدم
تعتبر إدارة الم اريع اليوم من أهم األساليب ، حيل نالسية التي تميزها عن مثيوتهاالميزة الت

والطرق التي تستخدم من أجل ضمان ن ا  المنفمة، خاية وأن السوق العالمي والت ارة 
 .(م2015ح ا ي، )التغيير اإللاترونية تدلعان المنفمات نحو إحداث 

 القليلددة الماضددية مددن خددواى االهتمددام لددي إدارة الم دداريع ب ددكل كبيددر خددوا السددنوات تندداملقددد و 
إدارة  أنأكدددوا  لقدددالددذ ن أكثددروا مددن البحددل والددتاحص لددي هددذا الم دداا،  والبدداحثيناألكدداديميين 
تدولر للمنفمدات وسديلة لتادون  هي تطبيقات وماداهيم وإنما، أكثر من م رد بدعة عابرة الم اريع
لدددي البيئدددات المتحولدددة والمعقددددة والتدددي ال يمكدددن التنبدددؤ بهدددا ثرة، وقدددادرة علدددى المنالسدددة لاعلدددة ومدددؤ 

(Ika, 2009). 
الويدددوا ألحددددث التقنيدددات وأل دددل الممارسدددات  إلدددى تسدددعى لدددي العصدددر الحدددالي المنفمددداتن إ

ألجدل تطدوير وتحسدين جدودة الخددمات والمنت دات المقدمدة عبرهدا،  األعمدااالمستخدمة لدي إدارة 
الغدرض  المنالسين لي السدوق. ألجدل هدذا أمامالمحالفة على ناسها وعلى موقعها االستراتي ي و 

بدأت تعتمد ب كل كبير على تنايذ أن طتها على شدكل م داريع والتدي لهدا  األعماالان منفمات 
 .لا دة كبيرة لي رلع مستوى األداء لي المنفمة وتحسين ال ودة خولها
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لهددددم عميددددق إلدارة  إلددددىوألجددددل ن ددددا  هددددذه الم دددداريع لددددان المنفمددددات بحاجددددة ماسددددة وضددددرورية 
وكددل مددا  ترتددب حولهددا، وليمددا  لددي أبددر  النقدداط التددي  ،ومراحلهددا ،هدداوتطبيقات ،وأسسددهاالم دداريع 

 :(م2015)الحلو، تفهر أهمية إدارة الم اريع للمنفمات 
o قلمل أكثر لي وقت اقل وبعنصر ب ري أتسمح بإن ا  ع. 
o .ت عل المنفمة أكثر كااءة وأكثر لعالية من خوا تطبيق مبادئ السلور التنفيمي 
o  لحل الم اكل. آلياتو تزود المدراء بوسا ل 
o  يد من جودة العمليات وجودة الخدمات لي المنفمة.تز 
o .تقلل من الصراعات والنزاعات الداخلية 
o  لي كل مرحلة من مراحل الم رو . أداؤهتساعد على معرلة العمل الاني المطلوب 
o .تسهل عملية تحد د توقيت تسليم كل مرحلة وتقييمها 
o  أيدبح تقصدير دورة حيداة المندتا مدن األمدور الهامدة ت غ  وتقلل دورة حيداة المندتا حيدل

أيددبحت  اآلخددرينالتددي تحتاجهددا المنفمددات، لالسددرعة لددي اإلن ددا  والتصددد ر للسددوق قبددل 
وذلددن مددن  ،الحصددوا عليهددا إلددىمددن الميددزات التنالسددية الهامددة التددي تسددعى ال ددركات اليددوم 

دخدددداا المنت ددددات خدددوا االعتمدددداد ب ددددكل كبيددددر علددددى لدددرق الم دددداريع متعددددددة الومددددا ل إل
 .(Larson & Gray, 2011) األسواق بأقصى درجة ممكنة إلىوالخدمات 

o (م2012)دود ن،  والمصادقة عليها ما لرقابة على مرحلةتبين كياية ا.  
o  تسدداهم إدارة الم دداريع لددي مواكبدددة التطددورات الها لددة لدددي التانولوجيددا والصددناعات الحد ثدددة

 واآلليدداتوم داراة االنا ددار المعرلدي الها ددل لدي المنت ددات والخددمات مددن خدوا التطبيقددات 
 .(Larson & Gray, 2011) والوسا ل الحد ثة التي تستخدمها

o وتسداهم لدي إن احهدا ) تسمح لألشخاص باتخاذ قرارات جيددة تخدص المنفمدةKerzner, 
2013.) 
وذلدن للحصدوا  ،الم داريع تطبيدق ماداهيم إدارة إلىن ال ركات اليوم تسعى ذلن، لإ إلىإضالة 

 إلدددىعلدددى الاا ددددة الابيدددرة المتحققدددة مدددن تطبيدددق هدددذه الماددداهيم، لدددالمبررات التدددي تددددلع ال دددركات 
والثدداني المسددتوى ، Macroاألوا المسددتوى الواسددع  ،نية الم دداريع تتمثددل لددي مسددتويتطبيددق إدار 
تطبيددق تقنيددات  إلددىن المنفمددات تحاددز لددإMacro ، لعلددى يددعيد مسددتوى الدددMicroال دديق 

قليل منها؟  أوومااهيم إدارة الم اريع للتأكد من سير تنايذ أن طة الم رو ، هل ناذت معفمها 
المحدددددد؟ هددددل تددددم التنايددددذ ضددددمن الموا نددددة المحددددددة والمعددددا ير  هددددل تددددم التنايددددذ ضددددمن الوقددددت

 المخصصة؟
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ل عددددل مكدددان عمددددل  أهددددارن إدارة الم ددداريع لددددد ها ، لدددإ Microعلدددى يددددعيد مسدددتوى الددددد  أمدددا
العمددل ال مدداعي، ويؤكددد علددى تطبيددق األن ددطة لددي موعدددها المحدددد لهددا،  إلددىالم ددرو  يا ددي 
 أنضددددمان  إلددددىلحقيقددددي المقدددددر لهددددا باإلضددددالة ، وتن ددددز الم دددداريع لددددي الوقددددت ايقلددددل التالاددددة

 Tichapondwa)المستندات والمعلومات الهامة قد تدم م داركتها خدوا لريدق عمدل الم درو  
& Tichapondwa, 2009). 

 
 الفوائد المتوقعة من إدارة المشاريع:

لهدا  أن ددرر  ،هميتهدا الابيدرة لدي ن دا  المنفمدات ب دكل عداموأ بدإدارة الم داريع  المهتم إن
وبالتدالي  ،المختلادة لدي المنفمدات األعمداالوا د كبيدرة تسداهم ب دكل كبيدر لدي ن دا  تنايدذ 

المخطدد  لهددا، وليمددا  ان ددودة وتحقيددق اسددتراتي ياتهن ددا  المنفمددات لددي تحقيددق أهدددالها الم
 :((Kerzner, 2013  لي أبر  الاوا د المتوقعة من إدارة الم اريع

  تحد ددد المسددؤوليات الوميايددة للتأكددد مددن حصددر جميددع األن ددطة بغددض النفددر عددن دوران
 الموماين.

  رلع التقارير المستمر لإلدارة. إلىتقليل الحاجة 
  األعمااا تحد د حدود  منية ل دو. 
 .قياس األداء المن ز مقابل األداء المخط  له 
 .الا ل المبكر عن الم اكل ومعيقات العمل واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
 .تحسين القدرة التقد رية للتخطي  المستقبلي 
  سيتم ت او ها. أو سيتم ت اهل تحقيق األهدارمعرلة متى 
ه يحددوا دون تطبيقهددا الاثيددر مددن العوا ددق التددي تقددل نددأ إالد كثيددرة إلدارة الم دداريع لوا دد أنور ددم 
 دون تطبيقها على الوجه األمثل والمطلوب، وليما  لي بعض العوا ق: حاجزا  
  تعقيد الم رو. 
  متطلبات الزبا ن الخاية والتغير لي نطاق الم رو. 
 إعادة هيكلة المنفمات. 
  مخاطر الم رو. 
 التغير لي التانولوجيا. 
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 : شاريعفاعلية إدارة الم
و ايددات  أهددارلاعليدة إدارة الم داريع هددي عبدارة عددن مقيداس لل دودة المتحققددة مدن تحقيددق 

الم ددرو  والدرجددة المتوقعددة للنفددام لتحقيددق  أهدددارالمنفمددة، وهددي تعبددر عددن مدددى تحقيددق 
 .(Wideman, 2002)م موعة من المتطلبات المخصصة 

 يلمكونددة للم ددرو  والمتمثلددة بمددا  لددتقدداس لاعليددة إدارة الم ددرو  بتقيدديم م موعددة مددن الن دداطات ا
 :(م2013)العباسي وبرهان، 

الاعلدي بدين هدذه األجدزاء المختلادة والتنسديق قدرة اإلدارة على تقسيم العمل إلى أجزاء والدرب   .1
 .والحرص على عدم ت اربها أو تعطيل بع ها على حساب أخرى  ،بين مهامها

قدرة اإلدارة على التنسيق ما بين عنايدر الم درو  لدي أوقدات مختلادة، ومثداا ذلدن إذا كدان  .2
 ،د اآلالتمددن الن دداطات لددتح االعتمدداد واسددتيرا ا  الم ددرو  هددو لددتح مصددنع جد ددد وكددان واحددد

 .لمن الممكن أن  تم ذلن لي ناس الوقت التي ي ري ليها التح ير
 كدان سدواء ،قدرة اإلدارة على إبقاء طدرق االتصداا ماتوحدة مدع جميدع العداملين لدي الم درو  .3

 .أو تو يع القدرات الانية للعاملين على الم رو  وما إلى ذلن ،ذلن لي التخطي  للمناوبات
 وضح بداية الم رو  وكياية تويديل التعليمدات لاالدة العداملين  وجود نفام داخلي للم رو  .4

 .وطرق تقييم وتقويم األداء
بهدددددر تو يددددع  ،قدددددرة اإلدارة علددددى تحد ددددد مهددددام ومسددددؤوليات جميددددع العدددداملين لددددي الم ددددرو  .5

المسددئوليات ومعرلددة ال هددة الواجددب محاسددبتها لددي حالددة وقددو  خطددأ مددا، ويسدداعد علددى ذلددن 
 .ال ن اط لي الم رو وجود ويل ومياي دقيق ل

قدرة اإلدارة على االتصاا والتااعل مع ياحب الم رو  إلجدراء أيدة تعدد وت أو تحسدينات  .6
 .على خطة الم رو  األيلية

ب كل عام من الممكن قياس لاعلية إدارة الم رو  من خوا مدى تطبيق مراحدل إدارة الم درو  
  .ومدى ن ا  الم رو  لي تحقيق أهداله
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 الثاني المبحث
 نجاح المشاريع في المنظمات

 نجاح المشاريع:
ل ددل الم دددروعات المختلاددة لددي المنفمددات مدددن المواضدديع الهامددة التددي نوق دددت  أويعتبددر ن ددا  

الخددتور وتعدددد وجهددات النفددر لددي تحد ددد  نفددرا   ،ب ددكل كبيددر لددي األبحدداث والدراسددات السددابقة
 ل ل الم اريع. أومل ومعا ير ن ا  عوا

لي  الم رو على إتمام أن طة ب كل كبير كان تعريف ن ا  الم رو  يعتمد  عد دةلمنذ سنوات 
لن ددددا   والتددددي تمثددددل المثلددددل الحد دددددي وهددددي الوقددددت والتالاددددة واألداء القيددددود الثوثددددةتحقيددددق مددددل 
هدو المثلدل الدذي  (Iron triangle)ال دهير لالمثلدل الحد ددي ، (Kerzner, 2013)يع ر الم دا
الم ددداريع وهدددي الوقدددت والتالادددة  أداءثوثدددة عنايدددر ر يسدددة لدددي قيددداس العوقدددة بدددين  إلدددىي دددير 

المثلدل الحد ددي إلدارة الم داريع وهدي لدي عوقدة  أضدو والم اا. هذه الم االت الثوثة ت دكل 
اعتمادية مترابطة ومتداخلة بحيل إذا تم التغيير لدي أحدد هدذه الم داالت لانده يسدتوجب تغيدر لدي 

 .(Wysocki, 2011)التو ان لي الم رو   إلىية حتى  تم العودة أحد الم االت األخرى المتبق
، ولان لي الوقت الحاضدر أيدبح هدذا التعريدف  يدر  وتدم إضدالة قيدود أخدرى لقيداس األداء كدار،

 وهي: (Kerzner, 2013) الأدحسب ما 
 التنايذ ضمن الاترة الزمنية المخصصة. 
  للم رو  اإلجماليةالتنايذ ضمن الموا نة. 
  مستوى المواياات المطلوب أوالتنايذ ولق األداء المناسب. 
  المستخدم أورضا الزبون التنايذ مع. 
  التنايذ ضمن حد ادني من التغير لي نطاق الم رو. 
 التنايذ بدون تغيير سير العمل الر يسي لي المنفمة. 
 .التنايذ بدون التغيير لي ثقالة المنفمة 
 ذلن، لان عناير وقيود مثل ال ودة والمصدادر والمخداطر قدد أيدبحت ت دكل تحدديا   إلىإضالة 
مدع ، وهدذا  تادق أي دا (Wysocki, 2011)ل ل الم روعات لدي المنفمدات  وألي ن ا   كبيرا  

 إن دا  حيدل مدن قياسده ي دب الم درو  ن دا  أندارة الم داريع إل دليل المعهد األمريكيما أكده 
 متادق هدو كما والمخاطر، والموارد، وال ودة، والتالاة، والوقت، النطاق، قيود إطار لي الم رو 
 .(PMI, 2013العليا ) واإلدارة  الم رو  مد ري  بين عليه
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إن ن ا  أي م رو  بغض النفر عدن طبيعتده وح مده يعتمدد بدرجدة كبيدرة علدى كاايدة إدارة هدذا 
الم رو ، لاإلدارة هي العنصر الد ناميكي الذي  بعل الحياة لدي مدوارد الم درو  لتخلدق م دروعا  

ها إعاقددة الم ددرو  أو تددأخيره أو ناجحددا  قددادرا  علددى التايددل مددع المتغيددرات الطار ددة التددي مددن شددأن
 .(م2013)العباسي وبرهان،  خسارته المادية

 
 طرق تقدير نجاح المشاريع:

 أجريدتهندار دراسدات كثيدرة حيدل إن اليسدير،  أوقياس ن ا  م رو  ما لديس بداألمر السدهل  إن
 إلدددى إضدددالة ،القيددداس ومدددا المدددراد قياسددده أدواتحدددوا هدددذا الموضدددو  وقدددد تبا ندددت واختلادددت لدددي 

 .وإلخوالرقابة ...  اإلدارةطبيعة الم رو  وطبيعة المنفمة ودعم  إلىاختولات كثيرة تعزى 
لددددبعض الدراسددددات اسددددتخدمت قياسددددات تتعلددددق بمدددددى تحقيددددق الم دددداريع ألهدددددالها ولددددق الموا نددددة 

تحكدددم علدددى  ثرهددداأوعلدددى  ،األداءوال ددددوا الزمندددي الدددو م للتنايدددذ بمسدددتوى مطلدددوب ومقبدددوا مدددن 
آلراء المقيمين لتلن  أخرى التقييم لي دراسات  عملياتلي حين خ عت ، ال أم ح الم رو  اذا ن

 & Thi)مختلاددة ومتنوعدددة لددي هدددذا الم دداا  وآليددداتالم دداريع، ولهدددذا ن ددأت منددداها وطددرق 
Swierczek, 2010). 

ومن وجهة نفر م موعة إلى م موعة  ،من جهة إلى أخرى تختلل طرق تقد ر ن ا  الم رو  ل
وذلدددن حسدددب عوقدددة هدددذه ال هدددة أو األشدددخاص بالم دددرو  ومكانهدددا منددده. لمدددثو  يعتبدددر  ،أخدددرى 

أو ن دح لدي تحقيدق  ،الم رو  ناجحا  لي نفر المنادذ إذا كدان قدد حقدق أرباحدا  تدوا ي نسدبة معيندة
الم ددرو  قددد يعتبددر ناجحددا  لددي نفددر الم ددرر إذا تددم إتبددا  جميددع الموايدداات دخددل، لددي حددين أن 

المتعلقدددة بعنايدددر الم دددرو  وتدددم تنايدددذه ب دددكل سدددليم ومطدددابق للمخططدددات والتصددداميم وبوقدددت ال 
 .(م2013)العباسي وبرهان،   تعدى الوقت الماروض تنايذ الم رو  خوله

 ، لعمددد البدداحثون تحد ددد لهددذه الطددرق والعوامددلومددع هددذا االخددتور والتبددا ن كددان البددد مددن تمييددز و 
بين التمييز بين المصطلحات ليسهل لهمها وتعرياها وبالتالي سهولة تطبيقها، لقد تم التمييز  إلى

حدد كبيدر  إلدىمدر قدد تدداخل ، وهدو أ  وبين مصدطلح ن دا  إدارة الم درو مصطلح ن ا  الم رو 
 أن و يدره مدن البداحثين مDe Wit (1988) باحدلالدذي حددا بال األمدربين الدراسدات والتعريادات 

 وهم كالتالي: ي عوا تعرياات مناصلة لهذ ن المصطلحين
   قيددداس األداء الحدددالي للم دددرو  لدددي ضدددوء تحقيدددق األهددددار  إلدددىيعدددزى الم دددرو : ن دددا

  الالية للم رو .
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  قيدداس األداء الحددالي للم ددرو  باسددتخدام مقددا يس األداء  إلددىيعددزى  الم ددرو :ن ددا  إدارة
 لاة والوقت وال ودة.التقليدية وهي التا

مددن الاتدداب والبدداحثين بددين معددا ير ن ددا   و يددرهمBaccarini (1999 ) خددر لددرق آمددن جانددب  
 ن ا  الم اريع ولق التالي:الم اريع وبين عوامل 

   ل ددل  أوهددي المعددا ير التددي  ددتم مددن خولهددا الحكددم علددى ن ددا  الم دداريع: معددا ير ن ددا
 التالاة والوقت وال ودة. مرتبطة بثوثيالم رو  وعادة تاون 

   والتددي تقددود ، مددؤثرة لددي النفددام اإلداري للم ددرو العوامددل ال وهدديالم دداريع: عوامددل ن ددا
 العمل ب كل عام. أون ا  الم رو   إلىباشر  ير م أوب كل مباشر 

تتمحور حوا دراسة عوامل ن دا  الم درو ، لانده مدن ال دروري التركيدز علدى الدراسة حيل إن و 
بعددين االعتبددار المعددا ير األخددرى التددي درسددها البدداحثون  األخددذماهددوم عوامددل ن ددا  الم دداريع مددع 

 حوا معا ير ن ا  الم اريع لي المنفمات وال ركات.
ل سدتركز الدراسدة علدى دراسدة العوامدل التنفيميدة والوميايدة وأثرهدا علدى ن دا  إدارة الم داريع حي

لدددي المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة بقطدددا   دددزة، وتدددم اختيدددار هدددذه العوامدددل خايدددة بنددداء  علدددى خبدددرة 
هدددذه العوامدددل هدددي العوامدددل  أنلمددددة سدددنوات، حيدددل  دددرى  األهليدددةالباحدددل وعملددده لدددي المنفمدددات 

 وانس اما  مع عمل وم اريع المنفمات  ير الحكومية لي قطا   زة. األكثر تأثيرا  
 

 عوامل نجاح المشاريع: 
 إن ددا اسددتخدام الم دداريع لددي  إلددىتسددعي ال ددركات اليددوم مددن منطلددق اهتمامهددا بتحقيددق أهدددالها 

الوقددا ع  أوالمددؤثرات  أوولاددن كيددل يمكددن التعددرر علددى العوامددل أن ددطتها ومنت اتهددا المختلاددة، 
علددى هددذا التسدداؤا  ولإلجابددةضددمان ن ددا  تنايددذ الم دداريع علددى الوجدده المطلددوب،  إلددىتقددود التددي 

 ،Critical Success Factorsالهامددة للم دداريعا  أوبددر  مصددطلح اعوامددل الن ددا  الحرجددة 
حددد كبيددر  إلددىضددمنت  ن المنفمددة تاددون قدددإلدد ،ا دراسددة هددذه العوامددل وتطبيقهدداوالددذي مددن خددو
 تميزها ون احها وتحقيق أهدالها المن ودة. وبالتالي ن ا  م اريعها

الهامدة هدي م موعددة العوامدل والحقدا ق والمدؤثرات الهامدة التدي تسدداهم  أولعوامدل الن دا  الحرجدة 
تقدوم بتحد دد  أنلي مخرجات الم رو  وبالتالي ن ا  الم درو ، وي دب علدى كدل منفمدة  إي ابيا  

 .على الوجه األمثل تهإدار هذه العوامل لي كل م رو  ل مان ن احه ون ا  
تادون علدى لهدم ودرايدة تامدة  أننه من ال روري علدى المنفمدة إل ،لرص ن ا  الم رو ولزيادة 

بعوامدددل ن دددا  هدددذا الم دددرو  أوال ومدددن ثدددم تقيددديم هدددذه العوامدددل بانتفدددام واكت دددار وقيددداس درجدددة 
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 ن ددا  الم ددرو  إلددىومددن ثددم اختيددار الطريقددة المثلددى لتطبيددق هددذه العوامددل والتددي سددتقود  ،تأثيرهددا
(Mobey & Parker, 2002). 

 بحدل ودراسدة هدذا العوامدل لدي إلدىعمدد الاثيدر مدن البداحثين والاتَداب وألجل تحد د هذه العوامدل 
الم دداريع، للقددد ا داد البحددل كثيددرا لددي العقددود الماضددية حددوا هددذا الماهددوم بسددبب الر بددة  ن ددا 

ضمان تنايذ ون ا  إدارة م اريعها المختلاة لتحقيق  ألجلام الابير من المنفمات الابيرة واالهتم
 أهدالها ومكتسباتها المرجوة.

تطبيقهدددا ومددددى  وآليددةبدددر  الاثيددر مدددن البدداحثين الدددذ ن قددداموا بتحد ددد مسدددميات هددذه العوامدددل وقددد 
  Pinto & Slevin، لقددد قددامي دراسدداتهم لتطبيقهددا وقيدداس أثرهدداتأثيرهددا وقدداموا ببندداء نمدداذج لدد

لدي  تعد العوامل الر يسدة والهامدةنموذج مكون من ع رة عوامل ن ا  ر يسية اقترا  م( ب1986)
هددذا النمددوذج يعددد النمددوذج األكثددر شددهرة واكثددر اسددتخداما لددي معفددم حيددل إن  أي م ددرو ،ن ددا  

 أن التدي أوضدح ليهدا البداحثون  ،(Muller & Turner, 2007)دراسدة ما أكدتده المنفمات ولق 
لدي تحد دد عوامدل ن دا  الم داريع وال  دزاا  هذا النمدوذج يعدد النمدوذج األسداس واألكثدر اسدتخداما  

يسددتخدم حتددى اللحفددة كددأكثر مرجددع لددي تحد ددد عوامددل الن ددا  الحرجددة والهامددة لن ددا  م دداريع 
 المنفمات.

 ,Pinto & Mantelت دراسدة )أكدد ،وبسدبب مدا احتدوي هدذا النمدوذج مدن عوامدل هامدة ور يسدة
هذا النموذج يصلح لعدد واسع وكبيدر مدن الم داريع والمنفمدات المختلادة، ولادن مدع  أن (1990
هذا النموذج ال يصلح لال الم اريع  نأ( Yoon & Lim, 1999) ثبت ولق دراسةنه قد لإذلن 

ال ركات والمنفمات ال تتادق  أنبسبب  ،خرآليصلح لم رو  دون ا أنيمكن  وإنماب كل مطلق 
يطبددق  أنندده يمكددن إوبالتددالي ل ،لهددا وطددرق الت ددغيل لددي تنايددذها للم دداريع المختلاددةلددي إدارة عم

 م موعة من هذه العوامل وتترر العوامل األخرى بسبب هذا االختور.
وهمدا: مددى تحقدق  انهامد انمعندى إذا تحقدق ليده جانبد اذن تحقق ن دا  الم درو  يكدون كذلن لإ

هددو  اآلخددرد وضددمن الموا نددة المعدددة لدده، وال انددب هدددر األداء الانددي للم ددرو  لددي الوقددت المحددد
 ,Cleland) المسددداهمة التدددي حققهدددا الم دددرو  لدددي الرؤيدددة االسدددتراتي ية للمنفمدددة أو ال دددركة

1986). 
يقيم من خوا م موعات مختلاة من الم موعات  أنن ن ا  الم اريع يمكن إمن جهة أخرى، ل

ن معدا ير الحكدم علدى إ، ... الدخ، وبالتدالي لدمثل أيحاب المصالح، المدراء، الزبدا ن، المدوماين
الم موعددددددددات تعكددددددددس وجهددددددددات النفددددددددر المختلاددددددددة حسددددددددب هددددددددذه  أنن ددددددددا  الم ددددددددرو  ي ددددددددب 

(Stuckenbruck, 1986) ،وهددذا مددا أكدتدده دراسددة Freeman, 1992))  الددذ ن قدددم ليهددا



27 

 

تحقدق ن دا  الم درو   إلدىلي لهم الناس لن ا  الم رو ، لالمعماري  نفدر  ا  مهم مثاالالباحثون 
لي ضوء األداء ال مالي للم رو ، بينما المهندس يعتبر تحقق ن ا  الم رو  لدي الااداءة الانيدة 

حاسددددب ليقدددديس الن ددددا  مددددن خددددوا قيدددداس ومراقبددددة الدددددوالر الم أمدددداالتددددي  ن ددددز بهددددا الم ددددرو ، 
ليددده مدددن خدددوا الرضدددا إولادددن مدددد ر المدددوارد الب دددرية  نفدددر  ،المصدددرور تحدددت سدددقل الموا ندددة

بعمددل مراجعددة ودراسددة لألدبيددات  . وقددد قدداموا بدداحثو هددذه الدراسددةمنفمددةالددومياي للمددوماين لددي ال
حد دددد سدددبعة معدددا ير لقيددداس ن دددا  ت إلدددىالسدددابقة حدددوا ن دددا  الم ددداريع لدددي عصدددرهم وتويدددلوا 

األداء الاندي، كاداءة التنايدذ، المدؤثرات التنفيميدة واإلداريدة )رضدا الزبدا ن(، النمدو  الم اريع وهدي:
 .ال خصي، واألداء الصناعي والعملي

 اريعب هدد كبيدر لدي دراسدة عوامدل ن دا  الم د (Belassi & Tukel, 1996) الباحثدان قداموقدد 
لهذه العوامل من خوا تأثيرها على  بعمل تقسيم مهم، حيل قاموا خوا دراستهم المستاي ةمن 

عوامددل تعددزى لمدددراء الم ددرو  وأع دداء لددرق ، تعددزى للم ددرو  ناسدده عوامددل وهددي:أداء الم ددرو  
 .ية للم رو وعوامل تعزى للبيئة الخارج، عوامل تعزى للمنفمة، العمل

م موعددددة مددددن هددددذه  أود مددددن العوامددددل تحددددت كددددل بنددددد  ددددوقددددد قدددداموا خددددوا دراسددددتهم بوضددددع العد
 الم موعات حتى  تسنى دراسة أثر كل م موعة على حدة على أداء الم رو .

الن دا  الالدي للم درو   تحقدق اذا  نلدإ (Baker, Murphy & Fisher, 2008) دراسدة وولدق
توالق األداء العام للم رو  مع األداء الاني والمواياات المخط  لها لي الم در  وضدمن رسدالة 

جاندددب تحقدددق قددددر كبيدددر مدددن الرضدددا عندددد لريدددق الم دددرو  والزبدددا ن ت ددداه  إلدددى ،ورؤيدددة الم دددرو 
 مخرجات الم رو .

ملخدص  إلدىوالويدوا  ،ب دكل عدامالتعرر على العوامل التي تساهم لدي ن دا  الم داريع  ألجلو 
   والددذي ((Baker et al., 2008 دراسدة االسددتعانة بال ددوا المعدد مددن قبدل هدذه العوامدل، تدمل
ت الحددد ل عددن عوامددل ن ددا  بعمددل جددرد لمعفددم الدراسددات السددابقة التددي تناولدد ليدده البدداحثون  قددام

 أدناه:( 2.1ا  لي تاصيل لهذه العوامل موضح لي ال دوا )، وليمالم اريع
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 (: ملخص عوامل نجاح المشاريع في الدراسات السابقة2.1جدول )
 

 أسماء الباحثين

عوامل النجاح 
 الحرجة

Pinto & 
Slevin 
(1987) 

Belassi 
& Tukel 
(1996) 

Cooke-
Davies 
(2002) 

Baccarini 
(2003) 

Anderse
n et al., 
(2006) 

Hyvari 
(2006) 

Turner 
& 

Muller 
(2007) 

Khang 
& 

Moe 
(2008) 

 لهم الم رو  ×   × ×  × ×

× ×    × × × 
دعم اإلدارة 
 العليا

× ×   × ×   
المعلومات 
 واالتصاالت

 م اركة الزبون    × ×   × ×

× × × × × × × × 
كااءة لريق 
 العمل

× ×  ×  × × × 
سلطة مد ر 
 الم رو 

×  × × ×    
التالاة الحقيقة 
 وتقد رات الوقت

×    ×    
الرقابة الاالية 
 على الم رو 

 حل الم كوت   ×     ×

 إدارة المخاطر     × ×  ×

 كااية المصادر   ×  ×  × 

×      × × 
التخطي  
 والرقابة

  ×   × ×  
مراقبة األداء 
 والتغذية العكسية

 رؤية الم رو    × × × ×  ×

 ملاية الم رو  × ×    ×  

 
 (Baker et al., 2008) المصدر:
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 نجاح المشاريع:  أبعاد
والتي تسعى  ،ن ا  الم اريع إلىبعد سرد وشر  ماصل حوا العوامل الر يسة والهامة التي تقود 

كدل شدركة ومنفمدة علدى  وأعمدااالتعدرر عليهدا وتحد ددها حسدب بيئدة  إلىال ركات اليوم جاهدة 
المقابدل، لدي ال اندب  ،ال دروري نده مدن إ، لوأسسدهاحدة ألجل تعزيزهدا وتقويتهدا وتطبيدق مباد هدا 

ل ددله بعددد  أوالر يسددية التددي مددن خولهددا  ددتم الحكددم علددى الم ددرو  بن احدده  األبعددادالتعددرر علددى 
 انتها ه.

، والتددي ل ددل الم دداريع أوالتددي تقدديس ن ددا   األبعددادوقددد أورد البدداحثون لددي دراسددتهم العد ددد مددن 
 :(Shenhar & Dvir, 2007) التالي تتمثل لي

 كفاءة المشروع:  .1
لااددداءات األخدددرى للم دددرو . هدددذا كاددداءة الم دددرو  تعندددي قيددداس أداء الموا ندددة، ال ددددوا الزمندددي وا

العامل يقيس ويقيم إتمام تنايذ الم رو  خوا المدة الزمنية المحددة وولق الموا نة المخطد  لهدا، 
 وهذا المقياس يمثل مقياس قصير المدى.

 التأثير على الزبائن:  .2
مدددى و هددذا العامددل يقدديس المتطلبددات الوميايددة، الموايدداات الانيددة، مسددتوى الرضددا عنددد الزبددا ن 

 ال ركة.   أوخدمة المنفمة  أوالخدمة ومستوى والء الزبون لمنتا  أوالزبون للمنتا  استخدام
لدددي تقيددديم ن دددا   المصدددلحةالعامدددل يمثدددل الماتدددا  الدددذي  نمدددي لطندددة أيدددحاب  أوهدددذا المقيددداس 

 أونتددا ا الم ددرو  ومخرجاتدده تسدداهم لددي تحسددين رضددا الزبددا ن  أنعلددى مدددى  ويددنص ،الم ددرو 
 اية تلبية ومعرلة حاجات الزبا ن. وكي، العمل

 التأثير على فريق العمل:  .3
التأثير على الاريق يقيس االستثمار  يدر المباشدر الدذي تقدوم بده المنفمدة لتطدوير أع داء الادرق 
لددي الم دداريع، مسددتوى النمددو والددتعلم المكتسددب مددن الاريددق، عدددد المهددارات ال د دددة المكتسددبة مددن 

 ارية والانية ال د دة المكتسبة لدى الاريق.أع اء الاريق، والقدرات اإلد
، الوالء العام للمنفمة من قبل الاريق والتزام األخوقهذا العامل يقيم التأثير الالي لرضا الاريق، 
 لريق العمل بعد اكتماا تنايذ الم رو .

 المنظمة المباشرة:  أعمالنجاح  .4
قيدداس الدددخل، مسددتويات المبيعددات، هددذا العامددل يقدديس التددأثير المباشددر علددى المنفمددة مددن خددوا 
 الربح، التدلق النقدي و يره من األمور المالية المتعلقة بالعمل.
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 التحضير للمستقبل:  .5
ويبين كيل يمكدن لادرص جد ددة مسدتقبلية ، يقيس الربح والمناعة طويلة األمدالتح ير للمستقبل 

 نية التحتية الخاية بها. دعم المنفمة لتطوير الب أنوكيل يمكن للم رو   ،أتحدث وتن  أن
سوق جد دة وتطوير تانولوجيا جد دة  إن اءجد د،  إنتاجخ   إن اءيحوي  أنهذا المقياس يمكن 
ت دددمل كاددداءات تنفيميدددة، عمليدددات  أنالبنيدددة التحتيدددة المسدددتقبلية يمكدددن حيدددل إن لدددي الصدددناعة، 
 إضالية. وكااءات تانولوجيةتنفيمية جد دة 

 األبعددادمددع الدراسددة السددابقة لددي بعددض  (Diallo & Thuillier, 2004)وقددد تقاطعددت دراسددة 
ر يسية تعتبر بمثابدة نمدوذج  أبعادتسعة تحد د  إلىأخرى، حيل تويلت الدراسة  أبعادا  واقترحت 

 ل ل أي م رو  وهي: أومتاامل لي قياس ن ا  
المسدددتايدون مدددن الم ددداريع بالرضدددا حيددداا المخرجدددات  وهدددو مقيددداس شدددهرة :ضـــا الزبـــائنر  .1

 الم اريع لي المنفمة.والخدمات المقدمة عبر 
الخددددمات المقدمدددة عبدددر الم ددداريع التدددي  وهدددو مقيددداس مددددى توالقيدددة وانسددد ام :الخـــدمات .2

 تناذها المنفمة مع مستندات وخط  الم روعات األساسية.
ق الم دداريع التددي تناددذها المؤسسددة الغايددات واألهدددار يددتحقوهددو مقيدداس مدددى  :األهــداف .3

 .أجلهاالتي يممت من 
ولددق ال ددداوا الزمنيددة المنفمددة تنايددذ أن ددطة ومهددام الم دداريع لددي  وهددو مقيدداس :الوقــت .4

 لها. المخططة
ولددددق الموا نددددات  المنفمددددةتنايددددذ أن ددددطة ومهددددام الم دددداريع لددددي وهددددو مقيدددداس  :الموازنــــة .5

 المخططة لها.
سددمعة طيبددة لدددى  المنفمددة مددنالم دداريع التددي تناددذها  هتمتلادد: وهددو مقيدداس مددا الســمعة .6

 ال هات المانحة الر يسية.
 لدرص المنفمدة مدنالم داريع لددى  هتمتلادوهو مقياس ما  :التمويل اإلضافي والستثمار .7

 جيدة لوستمرار والتوسع من خوا الحصوا على تمويل إضالي.
مددن قبددل الم دداريع  أثددر واضددح وملمددوس علددى المسددتايد ن : وهددو قيدداسأثــر المســتفيدين .8

 التي تناذها المنفمة.
لدي بنداء القددرات  المنفمدةالم اريع التدي تنادذها  ةمساهم : وهو مقياس مدىالستمرارية .9

 المؤسسية على المستوى الوطني.
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 المشاريع: إدارةعالقة الدعم والمساندة التنظيمية بنجاح 
تعتبر المساندة التنفيمية من العوامل الهامة جدا  لي ن ا  إدارة الم اريع لما لها مدن تدأثير قدوي 

 لر ليها كل متطلبات الدعم والمساندة للم اريع ومدراءها.ولعاا لي تولير بيئة عمل مناسبة تو 
دور دعدم ومسداندة المنفمدة إلدارة الم داريع هدو  أن إلىشارت العد د من الدراسات السابقة ولقد أ

ن إن دا  الم داريع ب دكل عدام لد إلدىمهمة لدي الم درو ، وبدالنفر  أيةدور حيوي وجوهري ألداء 
الم داريع  إدارةلدي ن دا   ور يسديا   مركزيدا   نفيميدة تلعدب دوارا  الت العوامدل أنعلدى  أكددتالدراسات 

هددم العنايددر التددي تسدداهم لددي ن ددا  الم دداريع لددي تحقيددق أ تعتبددر مددن  نهدداإبددل  ،لددي المنفمددات
 (. Bryde, 2005) أهدالها

لدي  نه مطلوب ب دكل كدار، إل ب ،وال يقتصر دور الدعم التنفيمي على الموارد )المالية والب رية(
 ، العليدا اإلدارةالمصالح وكاالة السلطات المالية من قبل  أيحابمثل رضا ، نب متعددةدعم جوا
الدددعم الددومياي مطلددوب دا مددا مددن مدددراء الم دداريع كددي يقومددوا بعمددل واجبدداتهم بااعليددة  إنكددذلن 

 .(Yoon & Lim, 1999)وكااءة كي  تحقق الن ا  للم رو  
لدددي ن دددا  إدارة  ولهدددذا لدددان العوامدددل التنفيميدددة والعوامدددل الوميايدددة تمدددثون دورا  أساسددديا  ومركزيدددا  

 الم اريع، وليما  لي تاصيل لهذه العوامل.
 

 العوامل التنظيمية المؤثرة على نجاح إدارة المشاريع:
 عم اإلدارة العليا: أولا: د

وذلدن بسدبب مدا  ،ب دكل عدام لدي ن دا  األعمداا تعتبر اإلدارة العليا من أهدم الركدا ز التدي تسداهم
تمتلاددده مدددن مقومدددات وسدددلطة ويدددوحيات علدددى العمدددل، وبحكدددم موقعهدددا العلدددوي لإلشدددرار علدددى 
 األعماا ومراقبتها وتولير الموارد المادية والب رية لها واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة العمل.

ر سداندة الماديدة والمعنويدة مطلوبدة ب دكل كبيدلإن الددعم والم لمن خوا طبيعة عمل اإلدارة العليا
تنايذ األن طة على الوجه  والتي تساهم ب كل لعاا لي ،لي أعماا المنفمة وم اريعها وأن طتها

 .لمطلوب بأداء ممتا  وكااءة عاليةا
 تعريف اإلدارة العليا:

 أنوالذي مدن دوره  ،ودوا ر المنفمة أقساماإلدارة العليا هي الراب  والمنسق الر يسي بين مختلل 
 ددعم لدرق العمددل لدي الم داريع ويسدداهم لدي حدل النزاعددات والم داكل التدي قددد تعتدرض سدير تنايددذ 

 .الم اريع لي المنفمة
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الم داريع ل دمان ن دا  تامن مسؤولية اإلدارة العليا لي تولير المصادر الو مة لمددراء ومنسدقي 
حيدل إن  ،(Chollet, Brion, Chauvet, Mothe, & Géraudel, 2012)تنايدذ الم داريع 

هدذه المسدؤولية والمسداندة تعبدر عدن كميدة وطبيعدة الددعم الدذي  توقعده مدد ر الم درو  مددن اإلدارة 
ن دور اإلدارة ، وعليده لدإ(Pinto & Slevin 2008)العليدا للم درو  ول خصده كمدد ر للم درو  

ألي م ددرو  لددي المنفمددة الو مدة ال ددرورية لددي ضدب  اسددتخدام المصددادر العليدا يفهددر بوضددو  
 ,Bai & Sarkis) ويسداهم لدي تحقيدق األهددار المن دودة ،للمنفمدةمدا يحقدق المصدلحة العليدا ب

2013). 
 ،مثددل الددر يس ،علددى سددلطة موجددودة لددي المنفمددةأ لددي  ن يعملددو  الددذ ن األلددراد اإلدارة العليددايمثددل 

ملددون لددي مسدددتويات اإلدارة و يددرهم ممدددن يع ،والمددد ر المددالي ،ونا ددب الدددر يس ،والمددد ر التنايددذي
تاون لد هم مهارات كالية لي اإلدارة والقيادة علدى حدد  أنهؤالء األشخاص  توجب عليهم ، العليا

وبسدبب دورهدم الر يسدي خايدة لدي تدولير  ،اآلخدرينم علدى سواء بسبب حساسية مدوقعهم وتدأثيره
  (.Bryde, 2008) لمدراء الم اريعالدعم المادي والمعنوي 

دعدم اإلدارة العليدا هدي الر بدة لددى اإلدارة العليدا لتقدديم  أن إلدىمن خوا مدا سدبق، لإنندا نخلدص 
لم ددددرو  ولريقدددده ألجددددل ن ددددا  ة الو مددددة والسددددلطة الااليددددة لمددددد ر اوتددددولير المصددددادر ال ددددروري

تدولير العد دد مدن المصدادر الو مدة مثدل مثل  ،عد دة أمورا  هذا الدعم  ي مل أني ب الم رو ، و 
وكدذلن مدؤا رة الاريدق ب دكل كبيدر  ،، القوة العاملة، الوقت ... الخ( لمدد ر الم درو  ولريقده)الماا
 والم اكل. األ ماتلي 
 
 إلدارة العليا كعنصر نجاح للمشاريع:ا

ولق ما أكدته العد دد مدن وذلن لي ن ا  إدارة الم اريع  مهما    لعب عامل دعم اإلدارة العليا دورا  
( Bryde, 2008مثل دراسة ) ،عنصر على ن ا  الم اريعالدراسات التطبيقية حوا تأثير هذا ال

لدي ن دا   ولعداال   ا  هامد ا  التدي أوضدحت أن لدإلدارة العليدا دور  (Young & Poon, 2013)و 
ولحدص لدي أكثدر مدن دارسدة علدى عنصر دعم اإلدارة العليا نوقش وقد  ،الم اريع لي المنفمات

 .(Kandelousi, Ooi, & Abdollahi, 2011) هم عناير الن ا  الحرجة للم اريعأ نه من أ
أن اسدت ابات  (Alexandrova & Ivanova, 2012)وقد أشارت النتا ا التي أخرجتها دراسة 

لي اإلجابة على أثر % اكهام جداا 29و% اكهام للغايةا 64كانت بنسبة الدراسة  المبحوثين لي
 ؤكد على لعالية وأهميدة هدذا العامدل  وهذادعم اإلدارة العليا على ن ا  الم اريع لي المنفمات، 

يعكس طبيعة وقوة المساعدة المقدمة من اإلدارة العليا لمد ر الم درو  ولريدق الم درو  عندد الذي 
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مهددامهم وواجبدداتهم لددي الم ددرو ، لسددهولة الحصددوا علددى المددوارد الو مددة للم ددرو  وتولرهددا تنايددذ 
سديكون مدن الصدعب  األمدرلي تنايدذ أن دطة الم درو  باعاليدة، وهدذا  ا  وأساسي ا  جوهري ا  يمثل شرط
 لمد ر الم رو  ولريقه بدون دعم ومساندة من قبل اإلدارة العليا للمنفمة.   تأتى أنبمكان 
ن عامدل دعددم اإلدارة أ أوضدحت (Tukel & Rom, 1995)ن دراسدة لة إلدى ذلدن، لدإباإلضدا

العليددا تسداعد مددراء الم دداريع  لداإلدارةلددي ن دا  الم داريع، المدؤثرة العليدا واحدد مدن اهددم العنايدر 
ادر وهددي عددادة تددتحكم لددي حصددولهم علددى المصدد، الم ددرو  أهدددارلاهددم طبيعددة أعمددالهم لتحقيددق 

 مصلحة العمل. ألجلالو مة 
لي  ا  ر يس ا  لدعم اإلدارة العليا دور  أن (Schultz, Slevin, & Pinto, 1987)دراسة  أكدتكما 

 (Kuen, Zailani, & Fernando, 2009)واتاقت معها دراسة  ل ل الم اريع أوتحد د ن ا  
 دتم اعتبارهدا لدي تنايدذ الم داريع  أنوي دب  ،لددعم اإلدارة العليدا أهميدة كبيدرة وقويدة أن أكدتالتي 

 .المنفمةل مان ن ا  الم اريع لي 
تختلل من يناعة ألخدرى ومدن  هذه العنايرمعفم ن استعراض عوامل ن ا  الم اريع، لإ مع

ولادن عنصدر دعدم اإلدارة العليدا  ،تنايذ الم اريع ليها وآلية األعماامنفمة ألخرى حسب طبيعة 
العناير أهمية لي معفم الصدناعات والمنفمدات وتاداد ال تخلدو أي منفمدة مدن  أكثريعتبر من 

 (Belassi & Tukel, 1996).وم اريعها إدارتهادراسة تأثير هذا العنصر لي 
لمرحلددة  ، لدي كدل مراحدل الم درو إن تدأثير اإلدارة العليدا علدى ن دا  الم داريع يكمدن لددي أهميتهدا 

وتدددولير القدددوى  ،ووضدددع الموا ندددات ،وتحد دددد األهددددار ،ت دددمل وضدددع خطددد  الم دددرو  ،التح دددير
وكدل ذلدن  تطلدب  ،وتدولير كالدة المصدادر والمسدتلزمات الانيدة للم درو  ،العاملة والموارد الب درية

 .(Dai, Peng, & Zhiyuan, 2013) لعليامن اإلدارة ا كبيرا   ودعما   جهدا  
العامدة  واألهددار ،والرؤيدة ،والرسدالة ،لدي وضدع الخطد  ال  لعدا اإلدارة العليا تلعب دورا   نإلكذلن 

 ،المنفمدة وأقسامواستراتي يات التاامل مع كل وحدات  ،التنايذ واستراتي يات ،والخاية للم رو 
 (Singh, 2013). لغرض خدمة الم اريع وضمان ن ا  تنايذها

 
 دعم اإلدارة العليا: أبعاد

ن دور اإلدارة العليدا ودعمهدا للم داريع أساسدي ومهدم، ولادن ، لدإحسب ما أكدته الدراسات السابقة
مدددددا هدددددو طبيعدددددة هدددددذا الددددددعم ومدددددا هدددددي أشدددددكاله؟ ولإلجابدددددة علدددددى هدددددذا التسددددداؤا قددددددمت دراسدددددة 

(Boonstra, 2013) وهي كالتاليدعم اإلدارة العليا  ر يسة تمثل أبعاد ا  نقاط: 
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 :توفير المصادر .1
تدددولر المصدددادر الماديدددة والماليددددة  أناإلدارة العليدددا بددددورها الر يسدددي لدددي المنفمدددة مطلدددوب منهدددا 

العليا  لاإلدارةتساهم لي ن ا  الم اريع،  أنوالتي من شأنها  ،واللوجستية الو مة لتنايذ الم اريع
 حبة الم رو  وبالتالي  توجب عليها تولير كل ما  لزم ل مان ن احه.هي يا

لالمنفمدددات التدددي تسدددتخدم الهيكدددل  ،بهيكليدددة المنفمدددة ا  وثيقددد ا  مدددرتب  ارتباطددد تدددولير المصدددادر إن
 أو الومياي تمنح ليها المصادر والموارد ب كل أل ل من المنفمات ياحبة الهيكدل المصداولي

 .(Dwivedi et al., 2013) الم اريعيالهيكل 
 :ةالمهيكلالترتيبات واإلجراءات  .2

الخدددددمات المرجددددوة ت دددداه الزبددددا ن والمسددددتايد ن مددددن  وإيصدددداالددددي تددددولير  هدددداملددددإلدارة العليددددا دور 
ضدمان ن دا  إيصداا المناعدة للمسدتايد ن مدن الم درو  لدان دعدم والتدزام اإلدارة  وألجلالم اريع، 
 خوا لترة الم رو . ضروري العليا هو 

 :التصالت .3
ت ارر كل ما  تعلق بالم رو  مع لريق العمدل الخداص بده مثدل المبدادرات  أنعليا ي ب اإلدارة ال

 .(Chen & Popovich, 2003) واألهداروالرؤية والتخطي  االستراتي ي 
دعمهددم وت دد عيهم وتحايددزهم ولدراسددة مراحددل  ألجددلتوايددل بانتفددام مددع لددرق العمددل ت أنوي ددب 

 .المصلحة والعاملين لي المنفمة ابحأيوكذلن مع  ،رجاته ومؤثراته معهمالم رو  ومخ
 :الخبرة .4

تعندددى بدددالتخطي   نهددداإحيدددل  ،وي دددب تدددولره لدددي اإلدارة العليدددا عنصدددر الخبدددرة عنصدددر هدددام جددددا  
تتحلدددي بمهدددارات  أني دددب ، و الو مدددة لادددل مراحدددل تنايدددذ الم دددرو صدددادر االسدددتراتي ي لتدددولير الم

واالتصدددداا  ،وتحد ددددد ال خصددددية ،وحددددل النزاعددددات ،مثددددل لهددددم نفريددددة الدددددور االجتمدددداعي ،متقدمددددة
 .(Ehsani et al., 2013) والتوايل مع أيحاب المصلحة لي الم رو 

 :القوة والسلطة .5
اإلدارة العليا لدد ها القدوة التدي تسدتخدمها لدي دعدم الم درو  وحمايدة أع داء الاريدق وتسدهيل تنايدذ 

 بالم رو .والمواقع المنوطة  واألدوارالمهام والتغيرات لي النفام وتحد د االحتياجات 
 
 لهيكل التنظيمي: اثانياا: 
التنفيميدة  األشدكااأعبداء ها لدة علدى عداتق  أوجددالتغير السدريع لدي التانولوجيدا واألسدواق قدد  إن

ثبتدت الت ربدة وقدد أالقا مة لي المنفمات، لالهيكل التقليددي لدي المنفمدات هدو هيكدل بيروقراطدي 
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وبالتددالي ي ددب أن  ددتم اسددتبداا الهيكددل ، ت يب بسددرعة كاليددة للبيئددة المتغيددرةندده ال يمكددن أن يسددأ
تطدددور لأن تسددت يب بسدددرعة  مددن الممكدددن ريدددة مؤقتدددةإداهياكددل ب مدددن قبددل إدارة الم دددرو التقليدددي 

ولحددل هددذه األ مددة، لقددد ل ددأت ال ددركات والمنفمددات اليددوم إلددى  .األوضددا  داخددل وخددارج ال ددركة
مدددن بدددين عددددة احتمددداالت قابلدددة للتطبيدددق لخلدددق هياكدددل وأشدددكاا  ةواحدددد انهدددإدارة الم ددداريع علدددى أ

 ود المعقدددددة وتقليددددل البيروقراطيددددةوالتددددي مددددن شددددأنها أن تسدددداهم لددددي تاامددددل ال هدددد، مرنددددة تنفيميددددة
(Kerzner, 2013.)  

إدارة تدددتعلم كيايدددة يددديا ة وتطبيدددق اسدددتراتي ياتها مدددن خدددوا  أن لدددذلن لال دددركات اليدددوم تحدددرص
 ,Aniagyei) جهة الارص والمخاطر التي تواجههاوذلن لتن ح لي موا ،وهيكلها المرن  الم اريع
2011). 
 

 تعريف الهيكل التنظيمي:
كيايددددة تقسدددديم مهددددامهم  أو ،الم موعددددات أو ،األلددددرادالهيكددددل التنفيمددددي هددددو معرلددددة كيايددددة تنفدددديم 

لإلشدددرار علدددى أن دددطة الم ددداريع و يرهدددا مدددن هدددو إطدددار اإلدارة المعتمدددد و بيدددنهم،وتنسددديقها ليمدددا 
إدارة الم درو  الهيكدل التنفيمدي المناسدب يسداعد لريدق حيدل إن األن طة المختلاة لي المنفمدة، 

لددي تنايددذ الم ددرو  بكادداءة ولعاليددة مددن خددوا تحد ددد جيددد لخطددوط السددلطة  لددي تحقيددق أداء عدداا، 
 .(Ubani, 2012) فمةالمنووضع األدوار المختلاة داخل  ،والمسؤولية واالتصاا
وتوضح ليها  ،الطريقة التي تخصص بها المسؤولية والسلطة لي المنفمة ويعرر أي ا على أنه

 .(Germain, 1996) ء المنفمةإجراءات العمل خوا أع ا
 

 دور الهيكل التنظيمي في نجاح المشاريع:
لددده تدددأثير كبيدددر علدددى إدارة و  ،لدددي ن دددا  الم ددداريع كبيدددرا   دورا   للمنفمدددةالهيكدددل التنفيمدددي ب لعددد 

  ت دكل بهدا هيكدل لريدق الم درو  تلعدب دورا  التدي  ، لالطريقدة(Oberlender, 2000) الم درو 
مددن العنايددة بت ددكيل وهيكليددة لريددق  مزيدددا  حيددل إن ، كيايددة قيامدده بوما ادده لددي الم ددرو لددي  هامددا  

 .تحدث لرقا كبيرا لي النتا ا أنالعمل يمكن لها 
ولددق مددا ذكرتدده الدراسددات  ا  هنددار اتااقدد أنلددي دراسددته  (Aniagyei, 2011)وقددد أشددار الباحددل 
 السابقة على أن:

   يددة لريددق إدارة الم ددرو  هيكل أنألداء المنفمددة وهددذا يعنددي  هيكددل المنفمددة هددو هددام جدددا
 ستؤثر بالتأكيد على أداء الم رو .
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  إلدىوالدذي ي دير  األلقديوهما اتسا  الهيكدل  ،لي هيكل المنفمة أساسيتانهنار سمتان 
مسدتويات  إلدىواألخدر هدو علدو الهيكدل العمدودي والدذي ي دير  ،نطاقات السيطرة والتحكم

 الومركزية.
ذجي لددي تسددهيل إدارة الم دداريع لددي المنفمددة بكاددداءة وحتددى  تحقددق دور الهيكددل التنفيمددي النمددو 

 :(Akpan & Chizea, 2002)يمتلن التالي  أنولعالية عالية، ي ب 
 ويدولر  ،ن يسدمح بدالتاويض المثداليأو  ،الهيكدل للتغييدر بتغيدر األوضدا  وهدي قابليدة :المرونـة

 لإلبدا  الاردي. ا  مكان
 :نده ال  وجدد أحدد لدي شدن ممدا هدو أالهيكدل بالبسداطة الو مدة لدرجدة   تسدم أني دب  البساطة

 متوقع له.
 تادون انسديابية بقددر الحاجدة ألجدل اتخداذ  أنمسدتويات اإلدارة العليدا ي دب  ي:النسيابلطاقم ا

 القرارات لي المنفمة.
  ـــثنطـــاق تحكـــم يكوندددوا  أالمسدددتوى اإلدارة الوسدددطى والم دددرلين ليهدددا  نبغدددي إن  أمثـــل: بحي

يكدون  أالولدي الوقدت ناسده ي دب ، مدن العدالمين تحدت تدوجيههم المباشدرمتثاقلين بوجود عدد 
 لي المنفمة. وأهميتهم أدوارهمب كل سخيل لتقليل  جدا   ا  نطاق السيطرة يغير 

  وتدولير  ،نده تعزيدز للنزعدة اإلنسدانيةأالهيكدل علدى  إلدى نفدر  أني دب  :اإلنسـانموجـه نحـو
 المأوي والوجود. أعطتهيكون موجه للناس وللبيئة التي  أنوتعزيز لرص العمل وي ب 

 تعزيدز المسداءلة  إلدىي ير بدون شن  أني ب التنفيمي يكل اله :وجه نحو الجودة والنتائجم
 والمخرجات.

 
الحصدددوا علدددى  آليدددةعلدددى  ا  كبيدددر  الهيكدددل التنفيمدددي للمنفمدددة  دددؤثر تدددأثيرا  لدددإن  مدددن جاندددب آخدددر،

المصدددادر الو مدددة لتنايدددذ الم ددداريع، لالحصدددوا علدددى المصدددادر الو مدددة لدددي المنفمدددات يددداحبة 
المددد ر  أومددا يكددون هددو مددد ر القسددم  ن مددد ر الم ددرو  عددادة  أل ،الهيكددل الددومياي ال ي ددكل عا قددا  

الحصدوا علدى يكدون الهيكدل المصداولي  أوالومياي، لان لي المنفمدات القا مدة علدى الم داريع 
 تطلدددب مهدددارات  ألندددهي دددكل مع دددلة حقيقيدددة  أنويمكدددن  ،الهدددين بددداألمرالمصدددادر الو مدددة لددديس 

الددعم الاامدل مدن المنفمدة لدإن هدذه الحالدة  اديل ،تااوض عاليدة وقدوة لدي المنصدب لدي المنفمدة
تنايددذ الم ددرو   إلددىيسدداهم لددي تسددهيل مهددامهم ويقددود لددي النهايددة  أنمددن شددأنه  وإدارتددهللم ددرو  

 .(Zwikael & Globerson, 2006) بكااءة ولعالية
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 تنظيم المشروع: 
تحد ددد األعمدداا الو مددة والومددا ل المطلددوب إن ا هددا لددي  ،ي قصددد بتنفدديم الم ددرو  بصدداة عامددة

الم ددرو ، مدددع تحد ددد الواجبدددات والسدددلطات والصددوحيات والمسدددؤوليات والعوقددات التنفيميدددة لدددي 
 .(م2012)دود ن،  الم رو ، ووضع كل ذلن لي شكل هيكل تنفيمي محدد المعالم

  :(م2012)دودين   وظيفة تنظيم المشروع ما يليوتتضمن 
للم رو  بحيل  تملن المهارات الانيدة والتخطيطيدة الو مدة لتنايدذ أن دطة اختيار مد ر مو م  .1

 الم رو ، إلى جانب القدرة على تنفيم األعماا وتو يعها.
يعاتده لريق الم رو ، حيل يعتمد اختيار الاريدق عدادة علدى ح دم الم درو  وح دم تار اختيار  .2

لمسدداعد اإلداري وتعقيداتده، ويتاددون لريدق الم ددرو  مددن مدد ر الم ددرو  إلددى جاندب المنسددق وا
 ين الميدانيين.والمراقب والم رل

، لالهيكددل التنفيمدي للم درو  يحدددد كيايدة تنفدديم وضدع الهيكدل التنفيمددي المناسدب للم درو   .3
 الم رو  ناسه إلى جانب كياية رب  الم رو  بالمنفمة األم.

الصددي   ندده  توجددب معرلددة أوال  كددل التنفيمددي المناسددب للم دداريع، لإ تسددنى لنددا اختيددار الهي وحتددى
والتددي تتددراو  مددن هيكددل ومياددي إلددى هيكددل قددا م علددى الم ددروعات  ،التنفيميددة المختلاددة للم دداريع

 .(PMI, 2013)هيكل مصاولي  إلى
 

  :صيغ تنظيم المشروع
وهدذا  ،ل ييغة من هذه الصدي  مميدزات وعيدوبولا ،هنار ثوث يي  تنفيمية لتنفيم الم رو 

اختيدددار الصددديغة التنفيميدددة للم دددرو ،  ،بدددل وتادددون مدددن مسدددؤوليته ،يسدددتدعي مدددن مدددد ر الم دددرو 
لتحد د عوقته بالمنفمة األم ولتسيير أعماا الم رو  ناسده ب دكل عدام، وليمدا  لدي تاصديل لهدذه 

 الصي  التنفيمية الثوث:
 : )الهيكل الوظيفي( يفيالمشروع كجزء من التنظيم الوظ .1

 واألقسدامالوحددات  إلدى تسم الهيكل الومياي بأن قطاعات من الم درو   دتم تادويض العمدل ليهدا 
ات اإلداريددة العاديددة لددي حيددل  ددتم التنسدديق بددين هددذه الوحدددات عبددر القنددو ، الوميايددة لددي المنفمددة

يكددددون مددددن  وأ، ويكددددون مددددن مصددددلحة منطقددددة وميايددددة واحدددددة السدددديطرة علددددى الم ددددرو  المنفمددددة
 .(Aniagyei, 2011) مصلحتها االهتمام بن ا  الم اريع

لإن الم رو   رتب  بالوحدة التنفيمية أو القسم الومياي المحدد  ،بموجب هذه الصيغة التنفيميةل
، حيددل يقددوم موماددو هددذه الوحدددة إلددى جانددب والددذي يمنحدده أكثددر اهتمددام ل ددمان ن احدده ودعمدده
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توالها إدارة الم رو    أنلي حين  ،بأداء مهام إضالية تتعلق بالم رو  موماي الوحدات األخرى 
 .(Stare, 2011) ص ما لي الهيكل الوميايشخ

  وضح مخط  الهيكل التنفيمي للمنفمة وطبيعة ارتباط الم رو  بها. (2.2رقم )وال كل 

 
 الوظيفي في المنظمات التنظيم(: 2.2رقم ) شكل

 (PMI, 2013)المصدر: 
 

  :الهيكل الوظيفيمزايا 
 .(م2012)دود ن،  استخدام وتوميل العاملين والخبراءتوجد مرونة لي  -أ
  يادة وتنو  الخبرات للعاملين لي المنفمة بسبب عملهم اإلضالي لي الم اريع. -ب
 .(Aniagyei, 2011) لي مل تنايذ الم اريعيطرأ تغيير لي هيكل المنفمة القا م ال  -ت
 

 :(م2012الهيكل الوظيفي )دودين  عيوب 
 .ال توجد المسؤولية الااملة ألي جهة عن ل ل الم رو  -أ
 .ال يمكن تطبيقه لي الم روعات الابيرة المعقدة -ب
 ؤدوا  أنواجباتهم الومياية على  أوأع اء لريق العمل يعطون األولوية ألعمالهم الر يسة  -ت

 .(Stare, 2011) امهم اإلضالية لي الم اريعمه
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 مستقل )الهيكل القائم على المشروعات(:تنظيم المشروع ال .2
بح  دتم لصدل الم درو  عدن بقيدة النفدام لدي المنفمدة األم، ويصد ،بموجب هذه الصيغة التنفيميدة
ومرتبطدة بالمنفمدة األم عدن طريدق تقدارير  ون المسدتقل ون التقنيد وهدابمثابة وحدة مناصلة لهدا عامل

 .(م2012)دود ن،  دورية تقدم لها من قبل مد ر الم رو 
يكدون دور و ليهدا،  األعمدااتاون الم اريع هي المسيطرة علدى لالمنفمات القا مة على الم اريع 

لدي  والتدي تعمدل عملهدا أثنداءالومياية لي المنفمة تقديم الدعم لارق الم داريع  واألقسامالوحدات 
 (.Aniagyei, 2011) تحت قيادة مد ر م رو  متارغ كاملو مناصلة  وأقساموحدات 

 أعماا لي المنفمة موارد أ لب تسخير حيل  تم واحد موقع لي العمل لريق أع اء حصر يتمو 
، حيدل (PMI, 2013واالسدتقولية ) السلطة من كبير قدر لدى مد ر الم رو  ويتولر الم رو ،

ن أل يناجدة للتعداون مدع المددراء الدوميايلق  عن الم درو  الدذي  دد ره ولديس بح ئوال  مسنه يكون إ
 .(Stare, 2011) مهام الم رو  ألداءومخصص  ي ه لريق عمل قو لدي
 : وضح مخط  للهيكل القا م على الم روعات (2.3رقم ) ال كلو 

 
 القائم على المشروعات التنظيم(: 2.3قم )شكل ر 

 (PMI, 2013)المصدر: 
 :الهيكل القائم على المشاريعمزايا 
 .يكون لمد ر الم رو  السلطة الااملة على الم رو  -أ
 .العمل لي الم رو  مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام مد ر الم رو  لريقيكون كل أع اء  -ب
عليدددا للمنفمدددة األم، وهدددذا  دددؤدي إلدددى تقصدددير  تصدددل مدددد ر الم دددرو  مباشدددرة مدددع اإلدارة ال -ت

 .خطوط االتصاا بين الم رو  والمنفمة األم
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وذلددن لقدددرة المددد ر علددى اتخدداذ القددرارات  ،سددرعة عاليددة لددي االسددت ابة لمتطلبددات العمددوء -ث
 .السريعة مباشرة ودون الرجو  إلى اإلدارة العليا

 
 :عيوب هذه الصيغة التنظيميةلكن و 
كدل م داا مدن المدوارد الو مدة للم درو ، سدواء لدي المدوارد الب درية أو  لي اال دواج الابير -أ

لددي حددين أن هددذا  ،المددوارد الماليددة، حيددل ي ددب أن يكددون لاددل م ددرو  مددد ر مددالي مسددتقل
بداقي العدداملين لددي ككبدداقي المدد رين اآلخددرين و  ا   ددذا أيوهكد ،المدد ر ال يعمددل طيلدة الوقددت
 .األعماا الاتابية للم رو 

سددددتقل يمنددددع إدارة الم ددددرو  مددددن االسددددتاادة مددددن الخبددددرات التقنيددددة المتاحددددة لددددي التنفدددديم الم -ب
 .الوحدات التنفيمية األخرى لي المنفمة األم

نهم ليس لد هم عبء وواجبدات أبمعنى  ،أع اء لريق الم رو  ليسوا م غولين لي الاامل -ت
وهذا  ،أخرى لي المنفمة أعماا أيةكثيرة بسبب اختصايهم لق  لي عمل الم اريع دون 

جانددب  إلددى ،لددي االتصدداا بيددنهم وبددين األقسددام الوميايددة األخددرى لددي المنفمددة ا  يسددبب لتددور 
 .(Stare, 2011) على وما اهم بعد انتهاء الم رو  عدم التأمين

 
 تنظيم المصفوفة:  .3

وبعض السمات المر وب ليها  ،لي محاولة لوستاادة من بعض مميزات تنفيم الم رو  المستقل
ولت نددب بعددض عيددوب كددل منهمددا، لقددد تددم تطددوير تنفدديم المصدداولة، لهددذا  ،مددن التنفدديم الددومياي

الومياية التنفيم هو خلي  من الصيغتين السابقتين لهو تنفيم م رو  مستقل مبني على األجزاء 
 .(م2012)دود ن،  للمنفمة األم

حيدل إن ، لذي يا ل تطبيقه لدي المنفمداتوا يعتبر الهيكل المصاولي من الهياكل الهامة جدا  و 
 ,Levine) ن مددددراء الم ددداريع ومددددراء األقسدددامالمسدددؤولية لتنايدددذ الم ددداريع تادددون م دددتركة بدددي

جاندب  إلدىاية العادية لي المنفمة يقوم بواجباته الومي أنالمومل لي المنفمة عليه و ، (2002
كددل  وإشددرارن هددذا المومددل يخ ددع إلدارة إ ددطة الم ددرو  لددي آن واحددد، وعليدده لددالقيدام بتنايددذ أن

مراقبددة تنايددذ  )لددياليوميددة االعتياديددة( ومددد ر الم دداريع  أعمالددهمراقبددة  )لدديمددن المددد ر الددومياي 
 .(Stare, 2011) مهام الم رو (

 مخط  للتنفيم المصاولي: (  وضح2.4وال كل )
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 (: التنظيم المصفوفي 2.4شكل )

 (PMI, 2013)المصدر: 
 :مزايا تنظيم المصفوفة

الهيكدددل المصددداولي يحسدددن اسدددتخدام المدددوارد، ويسدددمح للعددداملين لدددي المنفمدددة الم ددداركة لدددي  -أ
لتاامل بين متطلبدات يحقق المزيد من او  أداء واجباتهم الومياية العاديةجانب  إلىالم اريع 

 (.Aniagyei, 2011) الخبرات والم اريع
 ،كثددر مددن اتصدداا مباشددر مددع مختلددل التخصصددات لددي المنفمددةالهيكددل المصدداولي أي ددمل  -ب

، وهنار متسع والر بين العاملين قوية ومعرلية طور قاعدة تقنيةوالتي من خولها يمكن أن ت
جانب م داركة السدلطة والمسدؤولية  إلىيخصص لحل الم اكل المعقدة  أنمن الوقت يمكن 
 .(Stare, 2011) لي المنفمة

يكدددون الم دددرو  هدددو نقطدددة التأكيدددد، ليتحمدددل لدددرد واحدددد وهدددو مدددد ر الم دددرو  مسدددؤولية إدارة  -ت
لل دودة والموايداات  ا  قدالم رو ، إلتمامه لي الوقت المحدد ولي إطار التالاة المحددة، وطب

)دود دددن،  كالدددة   لمددوارد الب دددرية والماديدددة والماليدددةليكدددون هندددار اسدددتغوا أمثدددل و  ،الموضددوعة
 .(م2012

 :تنظيم المصفوفةعيوب 
تنفددديم المصددداولة  دددؤدي إلدددى مهدددور يدددراعات بدددين مدددد ري الم دددروعات لسدددعي كدددل مدددد ر  -أ

ودون االهتمددددام بتحقيددددق أهدددددار  ،للحصددددوا علددددى أل ددددل المددددوارد ل ددددمان ن ددددا  م ددددروعه
 .المنفمة األم
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لمدددثو  القدددرارات  ، دددؤدي إلدددى ضدددعل درجدددة تحكدددم إدارة الم دددرو  بدددالقرارات التقنيدددة التنفيميدددة -ب
بينمدددا يحدددتا  مدددد ر الم دددرو  بسدددلطة تسددديير  ،يقية تبقدددى تحدددت سددديطرة دا دددرة التسدددويقالتسدددو 
السلطة التااوضدية عندد التاداوض للحصدوا علدى المدوارد والدتحكم لدي  ا  وياتقد أحيان الم رو 

 .تواريخ التسليم
تنفدديم المصدداولة  تعددارض مددع مبدددأ إداري أساسددي وهددو الخددروج علددى )وحدددة األمددر( حيددل  -ت

الددومياي لددي المنفمددة والددر يس الثدداني هددو مددد ر  ن أكثددر مددن ر دديس، الددر يسد للعدداملي وجدد
   (.Kerzner, 2013) الم رو 

 يعرض ال دوا التاليومزايا كل ييغة وعيوبها، لان  الم رو  تنفيمبعد السرد الماصل لصي  
 .الر يسية التنفيمية الهياكل ألنوا  بالم رو  المرتبطة السمات أهم

 الهياكل التنظيمية على المشروعات : تأثير(2.2ول )جد
 

 (PMI, 2013)المصدر: 
 

 دعم مدراء األقسام: ثالثاا: 
مصدطلح دعدم  أن إلدىنده ت ددر اإلشدارة إل ،قبل البدء لي الاتابة حدوا عامدل دعدم مددراء األقسدام

ندده ولددق إحيددل  الددوميايين،المدددراء  أومدددراء األقسددام مسددتمد مددن مصددطلح دعددم مدددراء الومددا ل 
ن ماهدوم إمات  ير الحكومية لي قطدا   دزة، لدعينة الدراسة الذي يختص بدراسة المنفم تمع و 
عن ماهوم الوحدات الوميايدة المسدتخدم بكثدرة لدي  ا  هو األشهر واألكثر استخدام واألقسامالدوا ر 

 .واألعماام اا ال ركات 
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قسددم الماليددة، ودوا ددر مثددل  أقسددامعلددى وي تددالمنفمددات  يددر الحكوميددة ن دددها تح إلددىللددو نفرنددا 
، لاددن لددي ال هددة المقابلددة ن ددد لددي م دداا واإلعددومالم دداريع، المددوارد الب ددرية، العوقددات العامددة 

وجدددود وحدددددات وميايددددة مثدددل اإلنتدددداج، التسددددويق، المدددوارد الب ددددرية، الماليددددة،  واألعمددددااال دددركات 
 اإلنتاج، الم تريات والمبيعات.
لماهوم مددراء األقسدام ولدق الدارسدة وم تمعهدا  ينياهوم المدراء الومياوعليه لسيتم اعتماد ناس م

 .منفمات  ير الحكومية لي قطا   زةوبما  تسق ويتماشى مع طبيعة عمل ال
 

 )مدراء األقسام في المنظمات غير الحكومية(:  ينتعريف المدراء الوظيفي
المدد ر   مثدل الم درو   تبدع لهدا التدي األم المنفمدة لدي الومدا ل مددراء المددراء الوميايدون هدم

(، هددؤالء المدددراء هددم المسددؤولون م2014، )خيددر الددد نالمددالي، ومددد ر اإلنتدداج ، ومددد ر التسددويق 
األقسددام الت دغيلية لددي المنفمدة وعلدديهم تقدع مسددؤولية  أوعدن إدارة الوحدددات الوميايدة لددي ال دركة 

رد الب دددرية، المباشدددر علدددى األقسدددام المتعدددددة لدددي المنفمدددة مثدددل الماليدددة، المدددوا واإلشدددراراإلدارة 
 ، البحل والتطوير ... الخ.واإلعومالم اريع، العوقات العامة 

 الدذ ن ؤسداءالر  األلدراد نهدمعلدى أ يندارة الم داريع المددراء الدوميايوقد عرر المعهدد األمريكدي إل
 أو المالية، أو الب رية، الموارد مثل بالعمل أو ومياي إداري  اختصاص داخل ا  إداري ا  دور   لعبون 
 ،المسدتمرة بتنايدذ األعمداا ون معنيد ون دا مد ون موماد لهدم ويخصدص ،الم دتريات أو ابات،الحسد
 .(PMI, 2013الومياية ) مسؤوليتهم نطاق داخل المهام شتى بإدارة محددة توجيهات ولد هم

لددي المنفمددات  يددر الحكوميددة  تمثددل   ت ددح أن ماهددوم المدددراء الددوميايين وولددق مددا سددبق، لاندده
 ،والم دددتريات ،واإلعدددوم ،سدددؤولين عدددن أعمددداا المنفمدددة الر يسدددية مثدددل الماليدددةبمددددراء األقسدددام الم

 و يرها من األقسام الومياية لي المنفمة. ،والموارد الب رية ،والعوقات العامة ،والم اريع
 

 المشاريع: ومساندة مدراء في دعم ينالوظيفي راءالمددور 
علددددى عمليددددات العمددددل المختلاددددة  اإلشددددرارو اإلدارة بماهومهددددا ال ددددامل القا مددددة علددددى التنسدددديق إن 

العمدددل  لتأديددةكادداءة عاليدددة  ي مدددراء لددداعلين وذو  إلدددىباسددتخدام ومددا ل اإلدارة المختلادددة، تحتدداج 
ومدراقبتهم لهدذه األن دطة، ومدن هدؤالء المددراء يعتبدر المددراء الوميايدون مدن  إشرالهمالصحيح لي 

 وإشدرارالمنفمة ب كل عام لما لهم من تدأثير هم المدراء الذ ن لد هم تأثير كبير لي ن ا  إدارة أ 
 Robbins) ال دركة أوالمستويات الت غيلية المختلادة لدي المنفمدة  عملمباشر على تقدم سير 
& Coulter, 2012). 
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 وجه على تخطي  الم رو ، لخطوة والموارد المعلومات من قدر أكبر يقدمون  الوميايون  المدراءل
 وكذلن بها؛ االلتزام وي منوا لي الم رو  تستخدم أن الماترض من التي الموارد يقدمون  التحد د
 ةعدد لدي المدوماين تعييندات ب دأن لدد هم، ويدتم كدذلن التاداوض المعتمددة ال دودة معدا ير يقدمون 
 المدد رينمدع  التاداوض الم درو  إدارة لريدق علدى  تعدين قدد المثداا، سدبيل علدى ات.م دروع
 أن من والتأكد المطلوب الزمني اإلطار لي للم رو  كااءاأل الموماين تولير ل مان الوميايين
 اكتمداا حتدى الم درو  علدى العمدل لهدم ومخدوا ومسدتعدون  بمقددورهم الم درو  لريدق أع داء

 .(PMI, 2013مسؤولياتهم )
 أنن ددد  ،نوعيددة المدددراء الددذ ن ي ددكلون ال ددريحة األهددم لددي إدارة المنفمددة وم دداريعها إلددىبددالنفر 

المتعلقدددة  رةااإلدالمدددد ر الدددومياي ومدددد ر الم ددداريع هدددم األكثدددر قددددرة علدددى أداء مختلدددل ومدددا ل 
 ,Robbins & Coulter) والقيددادة لددي عملهددم لددي أي منفمددة بددالتخطي  والتنفدديم والرقابددة

2012). 
هددو  مددد ر الم ددرو  أنلددي حددين ، األعمددااالمددد ر الددومياي هددو الم ددرر الانددي المباشددرة علددى ل

المدد ر  أنيعتقد العد د من الباحثين  للمنفمة،ولقا للبنية اإلدارية  ، و المسهل لتنايذ مهام الم رو 
مددد ر الم ددرو  يكددون  أنلددي حددين ، ا برلاهيددة الندداس خددوا بيئددة العمددلالددومياي هددو أكثددر اهتمامدد

 أكثدر وايكوند ينالمددراء الدومياي وعليده لدإن لدي الم درو ، األعمداالي جاندب تسدليم  انخراطا   أكثر
ة ... الددخ، الوميايددة مثددل التسددويق واإلنتدداج والماليدد وأقسددامهمعددن وحددداتهم  ولينومسددؤ  اختصايددا  
 ,Dunn) إلن ا  مهام الم رو تطبيق اإلدارة والتنسيق  إلىيميلون  مدراء الم اريع أنلي حين 

2001). 
ويددتم التنسدديق الاعدداا والم ددترر بددين ال هتددين ب ددكل مسددتمر بمددا ي ددمن ن ددا  األعمدداا وتاامددل 

 حيدل ،ا  مؤقتد ا  إضدالي عمدو   باعتبارهدا الم دروعات بعدض إقامدةال هود المناذة عبرها، حيل  دتم 
 لي واالستمرار القا مة منفماتهم لي بقا هم مع الم رو  لي الاريق وأع اء الم رو  مد ر يعمل
 والموارد الاريق أع اء على بالسيطرة الوميايون  المد رون  يحتا  ، لي حينالعادية مهامهم تنايذ

، األخدرى  داريدةاإل المهدام تأديدة الم درو  مدد ر  وايدل أن المدرجح ومدن للم درو ، المخصصدة
 م رو  من أكثر لي بالعمل ال ز ي الدوام بنفام العاملين الاريق أع اء تاليل  تم أي ا وربما
 .(PMI, 2013) واحد وقت لي

لدرق عمدل الم درو  تعمدل  أن (Allen, Katz, Grady, & Slavin, 1988)وقدد أكددت دراسدة 
 يفهدر جليدا   األمدرل المعلومات التقنية الو مة لهم، وهدذا عندما  ولر مدراء الوما  أل لب كل 

حيدل  مصداولية، أوم داريعية  أوهيكلية المنفمات المختلاة سواء كانت وميايدة ب كل كبير لي 
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ها ب دكل كبيدر لدي  ومددرا يعلي دعدم ومسداندة الم دار  يكون لدور مدراء الوما ل تأثير كبير جدا  
 الم رو . وأعمااتنايذ مهام 

 
 لجنة المتابعة: رابعاا: 

لاددل حيددل إن يفهددر اخددتور جددوهري لددي التاريددق بددين مصددطلحي الرقابددة والمراقبددة أو المتابعددة، 
 مصطلح ماهوم خاص وي در التاريق بينهما للويوا إلى لهم أدق وأوضح للمصطلحين.

والتدي  دتم مدن خولهدا جمدع البياندات  ،ومدا ل اإلدارة لدي الم درو  هدي احددى Controlالرقابة ل
ذا وجدددد اخدددتور بدددين إي ومقارنتددده بددداألداء المخطددد  لددده، لدددوالمعلومدددات بهددددر قيددداس األداء الاعلددد
جددددل اتخدددداذ أمددددن  Feedback ددددتم عمددددل التغذيددددة العكسددددية  ،األداء الاعلددددي واألداء المخطدددد  لدددده

 للمستويات المطلوبة. وإيصالهاألداء وتحسينه  الو مة لتطوير التصحيحيةاإلجراءات 
العملية التي تبدأ بالت ميع المنفمة للبيانات وتدوينها  هي Monitoring و المتابعةلان المراقبة أ

هدددذا ال دددزء الدددذي تخدددتص بددده حيدددل إن المختلادددة،  لألن دددطةالتقدددارير عدددن األداء الاعلدددي  وإعدددداد
المتابعددة هددي جددزء مددن عمليددة الرقابددة حيددل إن ، سددعاألو  بماهومهدداالمتابعددة يختلددل عددن الرقابددة 

تت ددددمن قيددددداس األداء الاعلددددي ومقارنتددددده بالمعدددددا ير  ألنهددددداالاليددددة للم دددددرو  والتددددي تادددددون اشددددمل 
 .(م2014التحسين على األداء )خير الد ن،  بإجراءاتالموضوعية المحددة مسبقا ومن ثم القيام 

جل ضمان أالمرؤوسين من  أعماام وإيو  تقيي أنها( المتابعة على م2010) أبو سمرة يعررو 
 :تمل على التاليتحقيق خط  الم رو ، وت 

 المستويات التي ي ب تحقيقها. أووضع األهدار  .1
بس وت سير العمل مدن اجدل مقارنتهدا مدع المسدتويات المخطد  لهدا الموضدوعة  االحتااي .2

 مسبقا.
 موضوعة.عن األهدار ال اإليو  الاوري عندما يحيد سير العمل كثيرا   .3

متابعدة الم درو  هدي تلدن العمليدة التدي  دتم مدن خولهدا قيداس مددى التقددم ولي تعريدف آخدر لدإن 
التغيدرات الطار دة النات دة عدن الم دكوت قدد  أنالحادث لي الم رو  من خدوا المراقبدة ل دمان 

وا مدددددى تقدددددم الم ددددرو  قددددد تددددم حددددن البيانددددات الصددددادرة أو  ،تددددم اتخدددداذ إجددددراءات سددددريعة حيالهددددا
 .(Young, 2014) لي س وت الخطة ضمن ملل الم رو تخدامها لي تحد ل البيانات اس

وأداء  تقددم مدن إحدرا ه تدم ما وضب  ومراجعة تتبع أجل من المطلوبة العمليات تلن هيوالمتابعة 
حيدل إن ، التغييدرات تلدن وبددء بالخطدة تغييدرات إحدداث تتطلب التي الم االت وتحد د الم رو ،
 ا  ولقد أو منتفمدة، لتدرات علدى وتحليلده قياسده  دتم الم درو  أن أداء هدي العمليدة لهدذه األساسدية
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 الم دروعات خطدة إدارة عدن االختولدات لتحد دد االسدتثنا ية الفدرور أو المو مدة لألحدداث
 :والتحكم المتابعة عمليات وتت منومعال تها، 

o للم داكل ا  تحسدب ةوقا يد أو تصدحيحية إجدراءات باتخداذ والتويدية التغييدرات لدي الدتحكم 
 .المحتملة

o لقياس المرجعي والخ  الم روعات إدارة خطة ضوء لي المستمرة الم رو  أن طة متابعة 
 .الم رو  أداء

o التهيئدة إدارة أو التغييدر لدي المتاامدل الدتحكم تتخطدى أن يمكن التي العوامل على التأثير 
 .(PMI, 2013)لق   المعتمدة التغييرات تنايذ  تم حتى
لإننددا نخلددص إلددى أن المتابعددة أو المراقبددة هددي عمليددة ضددرورية وهامددة ألي ن دداط ل ددمان  وعليدده

لهي عملية مستمرة شاملة من بدء التنايذ وحتى نها ته  ،تنايذه على الوجه المخط  والمطلوب له
ا والعمل على حلها واتخداذ هللوقور على كل ما  تعلق بأن طة الم رو  والمع وت التي تواجه

 ت التصحيحية الو مة لها.اإلجراءا
 :(م2013م/2008 )موريس، وهي وعملية المتابعة ون احها يعتمد على عدة عوامل مختلاة

  مدى سعة الم رو. 
  عدد األشخاص العاملين لي الم رو. 
  العاملون لي الم رو  األلرادمستوى المهارة التي  تمتع بها. 
 ال دوا الزمني للم رو  إطار. 
  وأيحاب المصلحة واالهتمام بالم رو  مثدل اإلدارة العليدا  خريناآلضرورات التوايل مع

 ومور األسهم و يرهم.
  مدى تعقيد الم رو  ودرجة التااييل التقنية للم رو. 
  مستوى المخاطرة التي  تعرض لها الم رو. 
  تولير المواد الو مة للم رو. 

 
 :والمراقبة في المشروعأهمية المتابعة 

لدي كدل مراحدل وخطدوات اقبدة علدى تنايدذ أعمداا الم درو  هدي عمليدة هامدة جددا  والمر المتابعة إن 
 ،مدليكون على رأس أي م كلة لي الع أنالم رو   تمكن مد ر نهاإ، حيل عملية تنايذ الم رو 

العمليدة ومدا هدذه ، لصدحيحية ويمندع التغاضدي عدن العيدوبن ي رر على تطبيق اإلجدراءات التأو 
 لاريدق تدولرنهدا ، حيل إجودة الم رو  على طوا التنايذ على ؤكدت  نتا عنها من أنفمة تحكم
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 االهتمدام مدن ا  مزيدد تتطلدب التدي الم داالت أي وتحددد الم درو  لسدومة ةدقيقد رؤيدة الم درو 
(PMI, 2013 .) 

 أهمية المراقبة والمتابعة لي الم رو  تنبع مما  لي: أن (م2012دود ن )ويرى 
ب  تادداليل الم ددرو ، وتحقيددق الرقابددة علددى وجددود الرقابددة علددى الم ددرو  تددؤدي إلددى ضدد .1

 .الم رو ، وكذلن مراقبة وقت الم رو  وتحقيق لي الوقت المتاق عليه
إن الرقابددددة علددددى الم ددددرو ، هددددي عمليددددة ضددددرورية للتأكددددد مددددن حسددددن سددددير العمددددل لددددي  .2

 .الم رو ، والتأكد من أن اإلن ا  يسير حسب ما هو مقرر له
ر من العناير األخرى للعمليدة اإلداريدة، وب دكل خداص إن الرقابة لها عوقة بكل عنص .3

 .التخطي ، واتخاذ القرارات
وباألنمداط السدلوكية لاريدق الم درو ،  ا  لاعاا  هدتم بدالموارد الب درية أي دإن نفام الرقابة ا .4

 .مما  ؤدي إلى رلع روحهم المعنوية و يادة إنتاجيتهم
لم ددرو  للعميددل بمددا وعددد بتسددليمه الرقابددة تسدداعد مددد ر الم ددرو  إلددى معرلددة هددل سيسددلم ا .5

 .له، وهل سيتم تسليمه لي الوقت المحدد له
 

 خطة مراقبة ومتابعة المشروع:
تتمثل خطة مراقبة ومتابعة الم رو  لدي م موعدة مدن العوامدل والترتيبدات الو مدة ل دمان ن دا  

ااعليدددة خطدددة القددددرة علدددى رقابدددة م دددرو  مدددا تدددرتب  مباشدددرة بلالعمليدددة واالسدددتاادة مدددن مخرجاتهدددا، 
ضدرورة تدوالر  إلدىباإلضدالة  ،خطدة تحددد االت داه هندار ضدرورة لوجدود أنوهدذا يعندي  ،الم رو 

يسددتمر  ،وحتددى مددع ممارسددة ووجددود أل ددل عمليددات التخطددي  .معلومددات تحدددد الموقددل الحددالي
، وليما  لي العوامل الو مة لخطدة قلأخطرها يكون  أنقل كما أتاون  أنها إالحدوث الم كوت 

 :(م2015)ح ا ي،  تابعة ومراقبة الم رو م
 .تحد د االحتياجات من المعلومات .1
 المقدابوت وجهدا   –المعا ندة لدي الموقدع  –  ددويا   – لاترونيدا  إتحد د أساليب جمع البيانات:  .2

 .الاريق اجتما -لوجه 
 .تحد د تارار جمع البيانات .3
 
 
 



48 

 

 :العناصر الرئيسة لمراقبة المشروع
عدددة والمراقبدددة للم دددرو  عمليدددة شددداملة ومسدددتمرة وت دددمل مراقبدددة جميدددع أن دددطة تعتبدددر عمليدددة المتاب
علدددى الم ددددرو  علددددى م موعدددة مددددن العنايدددر المهمددددة لددددي  ترتادددز المراقبددددةوأطدددرار الم ددددرو ، و 

 :(م2012)دود ن،  الم رو  وهي
 .ال ودة وأداء الم رو  بالمواياات المطلوبة -أ
 .له ةتالاة الم رو  لتاون ضمن التالاة المحدد -ب
 .قت تسليم الم رو  بأن  تم لي الوقت المحدد لهو  -ت
 :أخرى لمراقبة الم رو  وت مل ما  لي ا  كما أن هنار أهدال -ث

  للم رو والمادية مراقبة األيوا الطبيعية. 
 لمخزون سواء أكانت معدات أو موادكما تت من هذه المراقبة مراقبة ا. 
  وتطدوير األلدراد العداملين لدي  وت مل هذه المراقبة ييانة ونمو ،مراقبة المورد الب ري

علدى تحايدزهم وإدمداجهم  وتهتم بتحقيق التعاون بين لريق الم رو ، والعمدل ،الم رو 
 .لي العمل

 وت ددمل مراقبددة مصددادر أمددواا الم ددرو  ومراقبددة كيايددة اسددتخدام  مراقبددة المددوارد الماليددة
 .خدامهاهذه الموارد واستغولها بأل ل وجه لتحقيق الاااءة والااعلية من است

 
 الناجح: المتابعةخصائص نظام 

 :(م2014)خير الد ن،   تميز نفام متابعة الم رو  بالعد د من الخصا ص وهي كالتالي
 والقدددرة علددى تقبددل التعددد وت القددادرة علددى قيدداس العنايددر النات ددة عددن  بالمرونددة تمتددع  أن

 المتغيرات البيئية.
 علدى مدن الاوا دد أ لمدلوعدة لتطبيقده اون الالاة تا أالمن حيل الالاة، بمعني  يكون لاعو   أن

 المتوقع حصولها من استخدامه.
 نه قادر على تلبية الحاجات الحقيقية للم رو  عند استخدامه.أ، بمعنى لعو   يكون مايدا   أن 
 يعمددل بطريقددة منتفمددة ولددي الوقددت المناسددب حتددى يحقددق الرقابددة والمتابعددة لددي اللحفددة  أن

 الزمنية المطلوبة.
 عن التعقيد. بعيدا   كون بسيطا  ي أن 
 يكون سهل الصيانة. أن 
 والبيانات عندما يحتاجها. لألرقامتاون نتا  ه قابلة للتوثيق وتمكن المستخدم من العودة  أن 
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 تاددون دقيقددة وتددؤدي وما اهددا بن ددا   أني ددب  لإنهدداأدوات للرقابددة  أوتددم اسددتخدام أجهددزة  إذا
 الم رو  ويرضى الزبون. أهدارضمن الحدود المطلوبة وبما يحقق 

 
 خصائص نظام الرقابة المتوازن: 

 أنن هندار م موعدة مدن ال دروط التدي ي دب إلد ،حتى يكدون نفدام الرقابدة علدى الم درو  متوا ندا  
 :(م2014تتولر ليه )خير الد ن، 

  المراقبددة والمتابعددة حتددى ال تتعكددل العا دددات  وآليدداتعدددم المبالغددة لددي االسددتثمار لددي طددرق
 نه.المتحققة م

 مما يكون لتوجيه العقوبات. أكثرتصحيح األخطاء  إلى ا  يكون نفام المتابعة موجه أن 
 بتحقيق األهدار.سمح الذي ي األدنىتمارس الرقابة من خوله بالحد  أن 
 ن إلدد ،ندده كلمددا  اد مسددتوى الرقابددة والمتابعددةأتطددوير النفددام  أثندداء ؤخددذ بعددين االعتبددار  أن

 األمددروحصددوا جمددود لددي العمددل  اإلبدددا البتاددار وتددرد  تراجددع أن ددطة ا إلددىذلددن  ددؤدي 
 .ألهدالهالذي يعيق تطور الم رو  وويوله 

 أوجه: ثوثةيكون قادرا على القيام بالرقابة والمتابعة على الم رو  لي  أن 
 مراجعة التقدم لي الم رو  للتأكد من سيره نحو تحقيق أهداله.  .أ
 ب رية على أن طة الم رو . والاااءات ال الاوادرتقييم وإعادة تو يع  .ب
 لي تنايذه.  المستخدمةمراقبة مدخوت الم رو  والموارد  .ت

 
 : المؤثرة على نجاح المشاريع لعوامل الوظيفيةا

 درجة الستقاللية: : أول
بر  ماهوم االستقولية كماهدوم هدام لدي تحد دد ن دا  الم داريع وتحسدين طدرق أداء العمدل ب دكل 

لسددابقة التددي أجريددت حولدده، لقددد سددعى الاثيددر مددن البدداحثين والاتدداب عددام لددي مختلددل الدراسددات ا
 لدراسة هذا الماهوم وقياس أثره على أداء العمل.

هدددو كميدددة ومقددددار الحريدددة  (Hackman & Oldham, 1975) ااالسدددتقولية كمدددا عرلهدددو 
بهددا الاددرد لددي أدا دده لمهددام عملدده، ولاددن مددع كثددرة البحددل حددوا موضددو  واالسددتقولية التددي  تمتددع 

االسددتقولية تعكددس  أنشددمل مددن هددذا التعريددف تمثلددت لددي أاالسددتقولية مهددرت تعرياددات أوسددع و 
الحريدة واالسدتقولية واالختيدار ل ددوا العمدل واتخداذ القدرارات واختيدار ما تولره الوميادة مدن مدى 

 .(Breaugh, 1985) لعملالطرق التي تؤدي بها مهام ا
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الحريدددة الاطريدددة لدددي  أوالخيدددار  أنهددداتعدددرر االسدددتقولية علدددى  أن، يمكدددن ا  وب دددكل أكثدددر تحد دددد
لهي ت مل المسؤولية عن مخرجات العمل والتدي ، المهمات أو األعمااالومياة ألداء العد د من 

على من التحايز أ عالية لألعماا المن رة إضالة إلى تحقق مستويات نتا ا مثل كااءة  إلىتؤدي 
 .(Brey, 1999) حقيقيال
وأكثر من نها ألداء  إعطاء االستقولية والحرية للموماين يمكنهم من اختبار أكثر من طريقة إن

ون علددى تطويرهددا لتناسددب أداء مهددام مكنددون مددن إي دداد ألاددار جد دددة ويعملددنهددم  تإعملهددم، حيددل 
 (Cabrera, Collins, & Salgado, 2006) دراسدة أكددتعملهم علدى الوجده المطلدوب، لقدد 

كبدر لدي م داركة أ لتااعدللية يميل ليهدا المومادون الوما ل التي  تا  ليها كثير من االستقو أن
والتدددي تقدددود ب دددكل إي دددابي إلدددى تحسدددين وتعزيدددز دوره لدددي العمدددل ومسدددتوى ن ددداطه  ،المعلومدددات
 ,Slåtten & Mehmetoglu) على السلور اإلبداعي للمومل ا  قوي ا  مؤشر وهي تعتبر  ،وإبداعه
2011). 

 & Morgeson)الباحثدددان  ولدددي تاصددديل أكثدددر لماهدددوم االسدددتقولية وأبعادهدددا، لقدددد خلدددص
Humphrey, 2006) تددم اسددتخدام حيددل ، م دداالت مت ددابكة ثوثددةاالسددتقولية ت ددمل  أن إلددى

 وهي: هذه المعا ير لقياس جودة ودرجة االستقولية لي المنفمات
a) وهدي تعبدر عدن مددى شدعور العداملين بمددى قددرتهم وتحكمهدم لدي جدولدة  :العمـل ةجدول

 .وأعمالهموتنفيم وترتيب مهامهم 
b) نوحدة للمدوماين التخداذ القدرارات الخايدة بعملهدم وهدي درجدة الحريدة المم: اتخاذ القرارات

 ومهامهم لي المنفمة.
c) أوالخيددار ت دداه اإلجددراءات  أووهددي درجددة إعطدداء المددوماين التمييددز : رق أداء العمــلطــ 

 الطرق التي يستخدمونها ألداء مهام عملهم.
d) قدة تعدد ل الطري أووهي الدرجة التي تعبر عن قدرة المدوماين لدي اختيدار : عايير العملم

 المستخدمة لي تقييم أداء مهامهم وعملهم.
 

 :بتحسين أداء العمل ونجاح المشاريع الستقاللية عالقة
، تحسدين أداء العمدل والرضدا الدومياي االسدتقولية ودورهدا لديثر أمن الباحثين بدراسة  العد دقام 

وبالتددالي  والددذي بدددوره يقددود إلددى ن ددا  األعمدداا وتحسددين مسددتوى اإلن ددا  لددي أن ددطة الم دداريع
 ن احها.
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بعمدل  (Loher, Noe, Moeller, & Fitzgerald, 1985)لمنذ ثمانينات القرن الماضي، قام 
، ووجددددوا مدددن خدددوا هدددذه اسدددات التدددي أجريدددت حدددوا االسدددتقوليةللدر  Meta-Analysisتحليدددل 
االستقولية لي الومياة لهدا يدلة إي ابيدة مدع الرضدا الدومياي للمدوماين، ولدي هدذا  أنالدراسات 

سيطرة وتحكم  أنهااالستقولية لي الومياة على  (Spector, 1986) الصدد أي ا أطر الباحل
تدرتب  إي ابيدا بمددي واسدع مدن المتغيدرات المتعلقدة بدالمواقل  أنهاووجد  ،ملموس لي مكان العمل

 واألداء والرلاهية لي العمل.
 ,Humphrey) ودراسددددة (Fried, 1991) وقددددد جدددداءت بعددددد ذلددددن دراسددددات مثددددل دراسددددة
Nahrgang, & Morgeson, 2007)  العوقددة القويددة التددي تددرب  بددين اللتددان أكدددتا علددى

 الرضا الومياي للعاملين.و االستقولية لي الومياة 
ياادددرون  األلددراد أنتحسددين مسددتمر لددي أداء العمددل بسددبب  إلددىاالسددتقولية لددي الومياددة تددؤدي و 

، إلدى (Saragih, 2015)مداهرين ومبددعين لدي تحقيدق وإن دا  مهدام عملهدم  أناسدهمويعتبدرون 
الزيددادة لددي ، لالعمددل جد دددة إلجددراءات وآليدداتالاريددة لمحاولددة تطبيددق طددرق  همتعطدديجانددب أنهددا 

 العمدل ألداء واألمثدلمنح االستقولية للمدوماين يمكدنهم مدن كسدر الدروتين وإي داد الحدل األل دل 
 .(Shalley & Gilson, 2004) بكل جد ون اط

علددى ن ددا  األعمدداا التددي يقومددون بتنايددذها بسددبب  ا  قويدد ا  والرضددا الددومياي للعدداملين يعطددي مؤشددر 
ر بدددددتهم وحدددددبهم ألعمدددددالهم وتادددددانيهم لدددددي إن ا هدددددا ضدددددمن الوقدددددت وال دددددودة والموا ندددددة المطلوبدددددة، 

ن الددذ ن يعملددون لددي ومددا ل ذات مسددتويات عاليددة مددن االسددتقولية والحكددم الددذاتي هددم و المومالدد
هددذه الومددا ل تحقددق القيمددة الناعيددة  أنبالمثددل لددي مؤسسدداتهم بسددبب  إي ابيددا  للددرد  أكثددر عرضددة
ن الوما ل التي ليها مزيد مدن االسدتقولية ومزيدد مدن إلهم، لمن منفور القيمة الناعية لوالرمزية 

 ,Hackman & Oldham) للعداملين ب دكل جدوهري  كثر تحايزا  أرارات تاون القوة لي اتخاذ الق
مددن منفددور القيمددة الرمزيددة لددان الومددا ل التددي ليهددا مسددتويات عاليددة مددن الددتحكم  أمددا، (1980

 ,Gagné, Senecal, & Koestner)ومدا ل عاليدة األهميدة لدي المنفمدة  أنهدا نفدر علدى 
1997). 

مدن االسدتقولية لدي  ا  عاليد ا  المنفمدات التدي تدولر لمومايهدا قددر  أن لدي وعليه لدان خويدة القدوا
وت د عهم علدى المزيدد  ،من التو ان لدي العوقدة المتبادلدة بينهدا وبيدنهم ا  لإنها تخلق نوع ،وما اهم

يؤدي الددذي سدد األمددرجانددب الحددوالز التددي تقدددم لهددم،  إلددىمددن المسدداهمات الاعالددة ت دداه المنفمددة 
أداء أي ، لدددة اإلنتاجيددة لددي العمددل ب ددكل كبيددرمواقددل اكثددر إي ابيددة و يددا إمهددار إلددىبددالموماين 

بواسددطة العامددل  إالالددذي  ؤديدده، لالعمددل اإلبددداعي لددن  تحقددق  بالعامددلعمددل لددي المنفمددة مددرتب  
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ل لددان المومدد ،والتميددز لددي األداء ويسددتمر التنددالس لددي العمددل اإلبدددا وكددي  تحقددق هددذا  ،المبددد 
جانددب تمتعدده بقدددر  إلدىاسددتخدام المعرلددة والتددي تددعم عملدده ب ددكل جيددد  إلدىبحاجدة ماسددة وهامددة 

 .والر من االستقولية لي اتخاذ القرارات لي عمله
 

 وضح دور المشروع: ثانياا: 
درجة توالر المعلومدات الو مدة حدوا مدا  توقعده المومدل ألداء  إلىالومياي وضو  الدور ي ير 
 & ,Mukherjee & Malhotra, 2006; Teas, Wacker) الوميادة ومهامده لدي عملده

Hughes, 1979)ومددا اهم ألداءللمعلومدات الو مددة  األلددراداسددتقباا ولهدم  ، ويعبدر عددن مددى 
(Kelly & Hise, 1980; Mukherjee & Malhotra, 2006) 

 ,Moideenkutty) ت اه ومياة معينة ئولياتهته ومسالدور الومياي هو لهم الارد لواجباووضو  
 ا  الدددذ ن  تمتعدددون بدرجدددة عاليدددة مدددن وضدددو  الددددور الدددومياي يمتلادددون لهمددد ون لدددالموما، (2009

 أوضح وأعمق لمتطلبات عملهم.
العمدوء لدد هم حاجدة قويدة لوضدو  مدا يمكدن  أواالتصاا  ألرادن إ، لالومياي لنفرية الدور لقا  و و 
لي تعزيز االنتماء الدور الومياي أهمية قصوى  لوضو حيل إن ، وما اهم ألداء توقع منهم  أن

وااللتزام التنفيمي وتحسين األداء ورلع منسدوب الرضدا الدومياي للمدوماين بسدبب عوقتده القويدة 
يكددون لدده  أنوان أي نقددص لددي وضددو  الدددور الددومياي مددن شددأنه ، والمباشددرة مددع هددذه المتغيددرات

 & ,de Jong, de Ruyter, Streukens)تدأثير سدلبي علدى أداء الوميادة ب دكل عدام 
Ouwersloot, 2001). 

لددي  ،يكونددوا أكثددر لاعليددة عندددما ياهمددون مددا هددي الحاجددات المطلددوب عملهددا أنالمدددراء ياتددرض ل
 ه دراسدددة، وهدددذا مدددا أكدتددد(Hall, 2008)  مدددوض الددددور  دددنقص مدددن أداء عملهدددم أنحدددين 
(Salamon & Deutsch, 2006)  وضدو  الددور الدومياي هدو عامدل هدام التدي أوضدحت أن

 ي تحسين األداء المتسق للمنفمات.وجوهري ل
 هم القددددرة علدددى معرلدددة معدددا ير األداء التدددي مدددن الدددذ ن لدددد هم دور وميادددي واضدددح لدددد ون مومادددوال

يطبقددوا  أنتسدداعدهم لددي معرلددة متددى وكيددل لهددم  أنوالتددي مددن شددأنها  ،يحققوهددا أنالمتوقددع مددنهم 
، داء بددون نتدا ا سدلبية  يدر متوقعدةسلور المواطنة التنفيمية والتي تسداهم لدي رلدع معددالت األ

ر عوقة قوية وإي ابية بدين وضدو  الددور هنا أن( meta-analysisدراسات سابقة ) أكدتوقد 
 يددادة ر بددة الاددرد لددي انتما دده للمنفمددة  إلددىالددومياي وبددين سددلور المواطنددة التنفيميددة التددي تقددود 
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 ,Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach) وبالتدالي  يدادة مدردود أداء عملده
2000). 
مقترحدات عمليدة مدن شدأنها  Workplace Health & Safety QLD (2014)مركدز  وقد قدم

أن تزيددد وضددو  العمددل واإلجددراءات واألدوار الوميايددة لددي المنفمددة والتددي تقددود إلددى ن ددا  العمددل 
 وهي كالتالي:

  لددورهم لدي  وإدراكهمتزويد جميع العاملين بتعريف شامل عن ال ركة للتأكيد على معرلة
 الوحدة التي يعملون بها. أولعمل الخاص بهم لريق ا

  جميددددع العدددداملين قددددد تلقددددوا تدددددريبا كاليددددا ومناسددددبا لاهددددم طبيعددددة أعمددددالهم  أنالتأكيددددد علددددى
 ومهامهم.

   مساعدة العاملين لتطوير خططهم ال خصية ألداء أعمدالهم المختلادة التدي تتسدم بوضدو
 والمخرجات. واألهدارالخطة 

  حيل  تم الت اور مع العاملين والتنسديق معهدم  ،عمل مناسبةالتطوير والحااي على بيئة
 وقدرتهم على تزويد اإلدارة بالتغذية العكسية عن طبيعة التغيرات والتأثيرات لي أعمالهم.

  حدوا  وإخبدارهمالمدوماين  إشعارتنايذ وتطوير نفام تغذية عكسية حوا األداء حيل  تم
 م.حوا أعمالهم المناذة ب كل سلي أدا همطبيعة 

  مهددر  إذام ددرلهم المباشددر ب ددكل مبكددر  أوت دد يع العدداملين علددى التحدددث مددع مسددؤولهم
 نطاق مسؤولياتهم لي ومياتهم. أوعدم وضو  لي طبيعة  أو موض 

  خر نسخة محدثة حوا ويل طبيعدة دورهدم آجميع العاملين قد استلموا  أنالتأكيد على
مدع الرؤسداء وطبيعدة ال هدة التدي والذي ي مل نطداق المسدؤولية والعوقدات  ،لمنفمةلي ا

 ت رر عليه ويرلع لها التقارير والواجبات والمهام المنوطة بالدور.
  اإلشددددراروضددددو  الهيكددددل اإلداري والتنفيمددددي لددددي المنفمددددة وخطددددوط  أنالتأكيددددد علددددى 

تم تسدددداعد العدددداملين لمعرلددددة كيددددل  دددد أنوالمراقبددددة وقنددددوات االتصدددداا، والتددددي مددددن شددددأنها 
 ليها لحل الم اكل والمع وت لي العمل.إ ت هون  مساءلتهم وال هة التي
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 حث الثالثبالم
 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 تمهيد:
وهدي القطدا  العدام المتمثدل لدي  ، تاون التنفيم االقتصادي ألي دولة مدن ثوثدة م داالت ر يسدية

طا  الثالل وهو القطا  والق ،واألعمااوالقطا  الخاص المتمثل لي ال ركات  ،الحكومة وتوابعها
مسدؤوليته لدي أهميتده و تامدن  ، حيدلنفمات  يدر الحكوميدة و يدر الربحيدةاألهلي المتمثل لي الم

هدذه الا دوات هدي نطداق ، لبدين القطدا  العدام والقطدا  الخداص سد الارا ات والا وات التي تتدرر
 عمل هذا القطا .

يددا لددي الدددوا المتطددورة وبدددأت هددذه بدددأ نمددو هددذا القطددا  واالهتمددام بدده منددذ سددنوات سددابقة خصو 
 & ,Franco, Sokolowski, Hairel)المنفمات تفهر خصويا بعد الحرب العالمية الثانية 

Salamon, 2005) ،لي الم تمع لي قطاعات عد دة مثل  ور يسيا   هاما   را  بدأت تلعب دو  حيل
 .النمو االقتصادي، مكالحة البطالة، الحرمان االجتماعي والتطوير المحلي

بدأت هذه المنفمات تزداد  وما بعد  وم بسبب البعد اإلنساني واالجتماعي الذي  ومع تقدم الزمن
الصدددحية والتعليميدددة والثقاليدددة واالجتماعيدددة و يرهدددا مدددن تقدمددده للم تمدددع لدددي مختلدددل الم ددداالت 

 .جدا   مات كثيرة وذات قيمة كبيرةالم االت التي قدمت لها هذه المنفمات خد
 المنفمدات :مثدل والعربدي، المحلدي المسدتوى  علدى مترادلدة عددة مصدطلحات األهليدة وللمنفمدات

 الم تمدع ومؤسسدات الخيريدة، ال معيدات الثالدل، القطدا  التطوعيدة، الحكومية والمؤسسدات  ير
 .(م2007)شاهين،  األخرى  المصطلحات عن بعض تعريف لي لرق  البعض أن إال المدني
 أوتحصدل علدى الدربح  أناسدم هدذه المنفمدات هدو منفمدات  يدر ربحيدة وأنهدا ال تطمدح  أنر م 

عددددة األن دددطة التدددي تنادددذها هدددذه المنفمدددات مخططدددة وم أنانددده  دددذكر  إالالاا ددددة ولدددق رسدددالتها، 
لهدذه المناعدة تحقدق ألجدل  درض اسدتمرارية الم داريع لدي المنفمدة ، لتحقيق الربح والعا د المدالي

 ,Esteves) الم تمددع لددي قطاعددات أخددرى  وكددذلن كادداءة االسددتثمار لددي م دداريع أخددرى تخدددم
2013). 

وذلددن لغددرض اسددتمراريتها  وعليدده لددان هددذه المنفمددات قددد أجبددرت علددى التصددرر مثددل ال ددركات
يحدددتم عليهددا ويخلدددق لهدددا تحددديات ب دددرورة التحسددين المسدددتمر لعملياتهدددا  األمددروهدددذا ، وديمومتهددا
بغدرض تحقيدق الميدزة التنالسدية لهدا لدي السدوق التدي تا دلها علدى  يرهدا مدن المنفمددات  وإدارتهدا

   ير الربحية.
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ولاددن اإلدارة التقليديددة لددم تعددد  ، تطلددب وجددود إدارة حكميددة ولعالددة لتعزيددز هددذا ال انددب األمددرهددذا 
مهدددرت إدارة الم ددداريع التدددي أيدددبحت بد لدددة لدددإلدارة  وإنمدددا ،هدددي اإلدارة األمثدددل لهدددذه المنفمدددات
 هذه المنفمات.لتحقيق الميزة التنالسية ل ا  وقوي ا  هام ا  التقليدية وأيبحت ت كل عنصر 

 
 تعريف المنظمات غير الحكومية:

 ا  المنفمدة  يددر الحكوميددة هددي عبدارة عددن كيددان خدداص  يددر ربحدي يقدددم منت ددات وخدددمات وألاددار 
هدذه  إن دا بهدر تحسين جودة الحياة لي الم تمع عبر عمل تطوعي يقدوم بده متطوعدون ألجدل 

 .(Carvalho, 2008)الخدمات والمهام 
 علدى يقدوم ليهدا والعمدل للدربح، تهددر ال منفمدات اأنهد علدى الحكوميدة  يدر المنفمدة وتعدرر
الم تمدع )أبدو النصدر،  إليهدا يحتداج ومتنوعدة عد ددة خددمات تقدديم إلدى وتهددر تطدوعي، أسداس
 .(م2007

 ربح لتحقيق تهدر ال مستقلة اعتبارية شخصية ذات هيئة أنها على( م2005وعرلها )ال د لي، 
 تنمويدة، اقتصدادية أو علميدة أو اجتماعيدة ضا در أ  تحقيدق إلدى تهددر وإنمدا ن اطها، مزاولة من
 .والتربوية والصحية واإل اثية واالجتماعية الخيرية المنفمات أمثلتها ومن
 الوطنيدة الالسدطينية السدلطة أيددرته الدذي األهليدة والهيئات الخيرية ال معيات قانون  عرر وقد
 هدي :الهيئدة أو ال معية :اليالت النحو على الهيئات أو ال معيات م، 2000 عام  نا ر 16 لي

 لتحقيق أشخاص عن سبعة يقل ال عدد بين اتااق بموجب تن أ مستقلة معنوية اعتبارية شخصية
 بدين اقتسدامه المدالي بهددر الدربح جندي اسدتهدار دون  العدام الصدالح تهدم م دروعة أهددار
 كوميدةالح المؤسسدات  يدر أن  ت دح التعريدف هدذا ومدن ة،شخصدي مناعدة لتحقيق أو األع اء
 لهدا الخيريدة وجميعهدا المؤسسدة أو ال معيدة أو الحكوميدة  يدر المنفمة أو األهلية المن أة تعني
 .التعريف ناس
هدذه حيدل إن  ،م دترر لتعريدف العامدة المومدح نحددد أن نسدتطيع السدابقة التعريادات مدن

دار أهد وذات للدربح، هادلدة  يدر منفمدات وهدي الحكومدة، عدن إدارتهدا لدي مسدتقلة المنفمدات
لدي عددة م داالت اجتماعيدة واقتصدادية وتنمويدة  الم تمدع لدي محدددة لئدة لخدمدة محدددة ورسدالة
 .وإ اثية
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 أهمية المنظمات غير الحكومية في المجتمع:
 من خوا المعايرة اإلنسانية الم تمعات مختلل لي كبيرا   دورا   الحكومية  ير المنفمات تلعب

نسداء مدن الاقدراء وال المو دين منهدا ويسدتايد االجتماعيدة، ايدةوالرع والتعليميدة الصدحية المسداعدات
التغييدر  إحدداث لدي الحكوميدة  يدر المنفمدات تسدهم وكدذلن والبؤسداء، والمعداقين واليتدامى

أداء  لدي الثغدرات تسدد ورعا يدة خدميدة مراكدز أي دا وهدي الم تمدع، لدي والسياسدي االجتمداعي
 أوجه العد د من تولير لي ر يسي بدور الحكومية ر ي المنفمات تقوم كذلن الو ارات الحكومية،

 .(م2007الم تمع )أبو النصر،  لي التنمية وبراما الرعاية
 بددورها التنمدوي، اعترالدا   الددولي المسدتوى  علدى كبيدر باهتمدام الحكوميدة  يدر المنفمات وحفيت
 هدذه المنفمدات، اليهد ت دارر التدي واإلقليميدة الدوليدة المدؤتمرات لدي ترجمتده االهتمدام هدذا وي دد
 القمدة العدالمي مدؤتمر مثدل المختلادة، واإلقليميدة الدوليدة البدراما لدي بهدا خايدة بندود إلدراد ولدي
 وكدذلن تفهدر للسدكان، المتحدة األمم ومؤتمر بالمرأة، المعني بكين ومؤتمر االجتماعية، للتنمية

 (.م2003، اإلسكوا) او يره التنمية تقارير مثل االهتمام هذا الدولية الدراسات والتقارير
تدولير  لدي ا  هامد تلعدب دورا   الحكوميدة  يدر المنفمدات أن إلدى الدراسدات مدن كثيدر أشدارت وقدد

وحقدوق  واإلعدوم، والصدحة، والتعلديم، التنميدة، :المدنيدة الحيداة م داالت شدملت ،واسدعة خددمات
قددمتها  إ اثدة ماتخدد إلدى إضدالة والمهندي، التنمدوي  والتددريب البحدل، ومراكدز والمدرأة، اإلنسدان،
 .(م2001الخيرية )شلبي،  ال معيات

 
 المنظمات غير الحكومية في فلسطين:

 تدولير لدي ولعداا أساسدي بددور وتقليديا   تاريخيا   للسطين لي الحكومية  ير المنفمات قامت لقد
 ةبأن دط والقيدام، حدرة مهدن على والتدريب ،األمية ومحو ،والثقالية ،والتعليمية ،الصحية الخدمات
 والرعايدة الخددمات تلدن تقدديم علدى ا  تاريخيد وركدزت والعدو ، الاقدر لمكالحدة للددخل مددرة

 والمعدو ين الاقدراء مدن وخايدة الالسدطيني الم تمدع مدن المحتاجدة الائدات إلدى واالجتماعيدة
)مريدد،  والمددن والقدرى  المخيمدات لدي تاالاقيدر  والنسداء والمسدنين والمعداقين الددخل ومحددودي
 .(م2003
 الالسدطيني، الم تمعدي النسديا مدن مهمدا   جدزءا   المنفمدات  يدر الحكوميدة لدي للسدطين لوت دك
 .الالسطينية التنموية العملية لي مهم طرر وهي له، التنفيمية البنية مكونات من ر يسيا   ومكونا  
 األهليدة المنفمدات قدانون  بدإقرار عملهدا شدرعية حدوا النقداش المنفمدات هدذه ت داو ت وقدد

 لدي البحدل إلدى الالسدطينية السداحة لدي النقداش وانتقدل ،عملهدا  دنفم الدذي خيريدةال والمنفمدات
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 دورهدا بأهميةاإلقرار  مع وانس اما   المختلاة، الم االت لي دورها وتعزيز المنفمات هذه تطوير
 م داا لدي الدراسدات هدذه وتدأتي حولهدا، الدراسدات مدن العد دد أجريدت لقدد التنمدوي، الم تمعدي
 وح دد والتثقيدل، والتنمويدة، ،اإل اثيدة :المختلادة الم داالت لدي تؤد هدا التدي بداألدوار التعريدف
 عوقاتهدا وشدبكة المنفمدات هدذه بنداء مختلادة اتراسدد تناولدت كدذلن و يرهدا، والتأ يدد الددعم
 .(م2001)لدادوة،  وتمويلها

 وجدود عددم مدن للسدطين يعداني لدي الحكوميدة  يدر المؤسسدات لان ر م كل ما سبق لان قطدا 
 المنفم التنسيق ضعل ومن المختلاة األطرار بين عليها ومتاق واضحة تنموية وم تمعية خطة
 األهلدي الم تمدع عوقدة ضدعل مدن يعداني كمدا الوطنيدة، السدلطة مدع وخايدة التنسديق بينهدا

  يدر المؤسسدات تبقدي ولادن المانحدة، ال هدات مدع عوقتهدا ربد  االجتمداعي وعددم وال دعل
 لادون  وذلدن ،الناميدة م تمعاتندا لدي وتنمويدة اجتماعيدة خدمات على تقديم القدرة لد ها الحكومية
إيمانهدا  قدوة مدن قوتها تستمد الحكومية  ير المؤسسات أما ،باألمور السياسية من غلة الحكومات
 لدذلن ،التغييدر يدناعة لدي اإلسدهام لدي الحكومدات بع دز إيمانهدا مدن وأي دا   التغيدر ب درورات
 أن كمدا ،الماليدة مقددرتها محدوديدة ر دم والخدماتيدة والعينيدة ماديدةال المعوندات ت ددها تقددم
 الوقت ذات لي ومساعدا   رقيبا   األكثر ستاون  التنمية عملية تقود وهي  ير الحكومية المؤسسات

     .(م2011العام )مسلم،  الصالح  هم ليما اهتمامها بؤرة وتحويل للسياسات الحكومية
 انت درت لقدد  دزة قطدا  وبالتحد دد الالسدطينية، األراضدي بهدا تمدر التدي للفدرور ونتي دة

 ع دزت التدي الحيداة ندواحي مدن كثيدر علدى ت درر وأيدبحت كبيدر ب دكل الخيريدة المؤسسدات
    .(م2009)البحيصي،  عليها اإلشرار على الرسمية ال هات

 مكمل ودورها الالسطيني، الم تمع داخل التنمية عملية لي مهم دور الحكومية  ير وللمنفمات
 ذلن إلى باإلضالة الخدمات، تقديم إطار لي الخاص والقطا  الالسطينية السلطة لدور مؤسسات
 السدلطة مؤسسدات بدين الحكوميدة  يدر المنفمدات تلعبده أن الممكن من الذي الوسي  هنار دور

 الحريدات تاادل التدي الت دريعات سدن م داا لدي والتدأثير بالتعبئدة القيدام خوا من وألراد الم تمع
الديمقراطيدة  مبدادئ ترسديخ لدي األهليدة المنفمدات دور يعدز  ممدا الم تمدع، لدي العامدة وتطبيقهدا

          .(م2009م تمعيا )قصراوي، 
 الالسدطينية األهليدة للمنفمدات ر يسدية أدوار خمسة حددتلقد  (Songco, 2005)ولي دراسة 

 ت د يع المددني، الم تمدع عزيدزت األساسدية، الخددمات تقدديم الوطنيدة، عدن الحقدوق  الددلا  :وهدي
 وتمكين الم تمع.  الحوار
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 :الحكومية غير المنظمات تقدمها التي الخدمات
 خددمات بعددة تقوم حيل تقدمها، التي الخدمات خوا من الحكومية  ير المنفمات أهمية تبر 
 :(م2004)شبير،  منها
 .تاجةالمح واألسر األ تام رعاية منها أساسية م االت لي خدمات تولير .1
 .تربوية ومرالق أطااا ورياض مدارس إن اء .2
 .تأهيلهم وإعادة والع زة المعاقين رعاية .3
 .المختلاة المستويات على واجتماعية راعية و  يحية خدمات تقديم .4
 .للعمل لرص وتولير إنتاجية م روعات إن اء .5
 .المنتهكة اإلنسانية الحقوق  وتوثيق متابعة .6
 .ولنية ثقالية اكزمر و  واجتماعية رياضية نواد إي اد .7

 
 الفلسطينية: غير الحكومية المنظمات تواجه التي والتحديات الصعوبات

  لدي ليمدا الالسطينية األهلية المنفمات تواجه التي والتحديات من الصعوبات العد د هنار توجد
 :أهمها
 الحكومية  ير المنفمات عمل تعرقل التي العوامل أهم من التمويل م كلة تعد :التمويل .1

 عمدل ات اهدات تحد دد لدي محوريدا   دورا   الماديدة المسداعدات وتلعدب ن داطها، وتقلدل مدن
 .(م2004 ير الحكومية )عبد الهادي،  المنفمات

وتعددداني المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة ب دددكل كبيدددر مدددن قلدددة الددددعم والتمويدددل الحكدددومي لهدددا 
ة لددي ذلددن لددان هنددار يددعوب إلددىوكددذلن دعددم القطددا  الخدداص للعمددل الخيددري، إضددالة 

الحصوا على التمويل بسبب اشتراطات المانحين ورب  التمويل بأهدالهم وليس بأهددار 
 .(م2013المنفمة وحاجة الم تمع )الع ي، 

 والمهدارات الادوادر لدي الدنقص إن :البشـرية القـدرات ونقـص المؤسسـي البنـاء ضـف  .2
 باإلضالة عملها، عيقي   قد األهلية المنفمات بن اطات للقيام واإلداريين والخبراء والانيين

 األهلية المنفمات دور تن ي  لي أساسيان عامون وهذان البناء المؤسسي، ضعل إلى
 .الحكومة مع وال راكة

 الدوعي وضدعل سدوء إن :الحكوميـة غيـر المنظمـات بـين والتنظـيم التنسـيق ضـف  .3
 كاإل اثدة معيندة ق دية لدي ال هدود توحيدد وعددم المنفمدات، بدين ليمدا بأهميدة التنسديق

 لتحقيدق الو مدة ال هدود ت دتت إلدى األحيان من كثير لي  ؤدي ،الاقرو  اإلعماروإعادة 



59 

 

 ك هدات الحكوميدة  يدر للمنفمدات المرتقدب الاعداا الددور المرجدوة، وي دعل األهددار
 .العامة على السياسات للتأثير ضا طة

 ضدمن  دزة قطدا  إلدى األمدواا تحويدل الصدعوبة مدن حيدل :األمـوال تحويـل صـعوبة .4
 مدع مصداررال تعامدل وعددم  دزة قطدا  لدي ال معيدات ومحاربدة المندابع سية ت ايلسيا

 .األهلية ال معيات
 .الخيرية المنفمات عمل بأهمية الم تمع ثقالة ضعل .5
 .التنمية لي الخيرية المنفمة لدور الحكومات لي السياسات يانعي إدرار عدم .6
 .الخيرية المنفمات معها تتعامل التي الحكومية ال هات لي اإلجراءات تعقيد .7
 ي الخيدر  العمدل علدى الت دييق لدي وأثدره اإلرهداب ومسدمى الخيدري  العمدل بدين الخلد  .8

 .(م2013)الع ي، 
 
 :الحكومية غير المؤسسات خصائص
األعمداا  تنفيمدات مدن  يرهدا عدن الحكوميدة  يدر المؤسسدات ومميدزات خصدا ص تتمثدل
 :التالي لي وتتمثل
 .كبير حد إلى بالدوام  تسم رسمي هيكل لها .1
 .أهدالها بين من الربح تحقيق هدر ت ع ال بمعني العام بالمعني للربح هادلة  ير .2
 الحكم(. بناسها )ذاتية ناسها تحكم .3
 .األن طة أو المن أة حيل من سواء التطوعية الم اركة أساس على تقوم .4
 ب دأن مواقدل مدن لهدا يكدون  مدا ر دم السياسدية األحدزاب مدع تحالادات لهدا يكدون  ال .5

 .السياسية  ايابعض الق
  يدر أسدس علدى قا مدة أي طوعيدة الع دوية تادون  أن بمعندى إرثيدة  يدر تاون  أن .6

المؤسسدات  لدي الحداا هدو كمدا األسدرى  النتسدابه ليهدا ا  ع دو  الادرد يكدون  وال عرقيدة
 .م(2006 الد نية )مر وق، أو الع ا رية

احتياجات   إلشبا مباشرة  ير أو مباشرة خدمات بتقديم تهتم رسمية تنفيمات تعتبر .7
 .للمواطنين االجتماعية الرلاهية وتحقيق الم تمع

 اللوا ح ت ريع حق ولها لها، األساسي النفام من سياستها تستمد للساة مؤسسة لال .8
 المؤسسدات مدن أكثدر ويسدر سدهولة لدي األمدر اسدتلزم طالمدا اللدوا ح وتعدد ل هدذه
 .الحكومية
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 ال معيدة لدي ممثلدة القمدة مدن  بددأ الحكوميدة  يدر للمؤسسدات التنفيمدي الهيكدل .9
 اإلداري  وال هدا  عنده المنبثقدة والل دان اإلدارة م لدس ثدم سدلطة العموميدة كدأعلى

 .الخدمات على أداء القا م والاني
 نفامهدا تعدد ل تسدتطيع حيدل بالمعرلدة يمتدا  المؤسسدات هدذه لدي العمدل أسدلوب .10

 النفدام لناسدها تحددد التدي لهدي ،اإلداري  وجها هدا وأهددالها بدل ليهدا وقواعدد العمدل
 تغيدر أي متطلبدات لتناسدب طواعيدة أكثدر وبأسدلوب المرندة اإلداريدة الماليدة والقواعدد
 .الم تمع لي يحدث

 مدا ولقدا   مومايهدا اختيدار حيدل مدن أوسدع بسدلطة الحكومية  ير المؤسسات تتمتع .11
 ،االجتماعية الخدمة م اا لي المتخصصين من يكونون  بحيل العمل حددته قوانين
 نوعيدة وجدودهم  تطلدب الدذ ن اآلخدرين الانيدين بدبعض إلدى االسدتعانة ةباإلضدال
 .المقدمة الخدمات

 
 تصني  وتعداد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة:

عددد ال معيدات  إجمدالي أن م2014لعدام  الدوطني واألمدنالصدادر عدن و ارة الداخليدة  الدليل ألاد
لدي محالفدات قطدا  )المنفمات  يدر الحكوميدة(  وال معيات األجنبيةالخيرية والهيئات المس لة 

لي حدين بلد  تعدداد لدر  المنفمدات ، أهلية جمعية 786 منها وأجنبيةجمعية أهلية  868  زة بل 
علدددى تحدددت التسددد يل، وليمدددا  لدددي تو يدددع ال معيدددات  20مسددد ل و 62لرعدددا منهدددا  82األجنبيدددة 

 المحالفات الخمسة:
 

 ية بقطاع غزة(: تعداد المنظمات غير الحكوم2.3جدول)

 اإلجمالي عدد الفروع األجنبية األهليةعدد الجمعيات  المحافظة الترتيب

 490 82 408 محالفة  زة 1
 116 0 116 محالفة ال ماا 2
 95 0 95 محالفة خانيونس 3
 93 0 93 محالفة الوسطى 4
 74 0 74 محالفة رلح 5

 868 82 786 اإلجمالي
 2014واألجنبية لعام  األهليةالوطني لل معيات  واألمنالباحل بناء  على دليل و ارة الداخلية  جرد بوساطة
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 في قطاع غزة: غير الحكوميةمشاريع المنظمات 
تقددم خددمات كبيدرة للم تمدع مدن اهدم الم داريع التدي  األهليدةتعد الم اريع التي تناذها المنفمات 

علددى الخددانق الحصددار  لددرض لمددعيسددتايد منهددا شددريحة كبيددرة مددن سددكان قطددا   ددزة، المحلددي و 
الددددعم  أشدددكااق لدددي كدددل يلمعدددابر والت ددديل إ دددوقومدددا ندددتا عنددده مدددن  2007 عدددام القطدددا  مندددذ

الحكومية لي سد الع ز الابير الناتا عدن   يربر  دور المنفمات  والمساندة الحكومية للقطا ،
 اإل اثيددددةاريع وبددددراما مختلاددددة لددددي شددددتى الم دددداالت والقطاعددددات الحكومددددة بتنايددددذ عدددددة م دددد أداء

 واالجتماعية والتنموية والسياسية والقانونية والصحية و يرها.
وقددددد بددددات اعتمدددداد نسددددبة كبيددددرة مددددن سددددكان القطددددا  علددددى المسدددداعدات والخدددددمات المقدمددددة عبددددر 

مؤسسددات والم دداريع حاجددة الم تمددع المحلددي لهددذه ال أثبتددتمددن المقددا يس التددي  األهليددةال معيددات 
عكاددت الاثيددر مدن المؤسسددات مندذ عقددود عد دددة علدى تقددديم خددمات عدددة لددي  لقددالمنادذة عبرهددا، 

 عدة م االت مختلاة ألجل الم اركة الااعلة لي تنمية وتعزيز الم تمع المحلي ومؤسساته.
 األهليدة علدى القطدا  تندامى عددد المنفمدات اإلسدرا يليةومع تزا د المحدن والحدروب واالعتدداءات 
وأجنبيدددة عد ددددة لدددي  أهليدددةحيدددل تأسسدددت منفمدددات ، 2008لدددي القطدددا  وخصويدددا بعدددد حدددرب 

القطدددا  ألجدددل تقدددديم الددددعم والمسددداندة لسدددكان القطدددا ، وقدددد تنوعدددت تخصصدددات وم ددداالت هدددذه 
المؤسسددات بتنددو  الم دداالت التددي تعمددل ليهددا لهنددار ع ددرات المنفمددات التددي تعمددل لددي الم دداا 

الم ددداا الثقدددالي وكدددذلن م ددداا التنميدددة المحليدددة وال دددباب والمدددرأة والطادددل  االجتمددداعي ومثلهدددا لدددي
الدددوطني لعدددام  واألمدددنمدددن و ارة الداخليدددة  إحصدددا يةو يرهدددا مدددن الم ددداالت المتعدددددة، وليمدددا  لدددي 

العاملدددة لدددي كدددل م ددداا وكدددذلن مقددددار  واألجنبيدددة  األهليدددةحدددوا عددددد المنفمدددات  أعددددت 2014
 لي قطا   زة.المصرولات المثبتة لي كل م اا 

 

 :األهلية: المنظمات أول
وتو يعها علدى م داالت العمدل المختلادة مدع ذكدر  األهليةللمنفمات  ا  أعداد( 2.4يفهر ال دوا )

 مصرولاتها السنوية:
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 المصروفات وإجماليحسب نطاق العمل  المحلية (: تعداد المنظمات2.4جدول رقم )

عدد المنظمات  المجال م
 العاملة فيه

المصروفات  ماليإج
 بالدولر

 75,700,498 389 الم اا االجتماعي 1
 18,896,697 74 الم اا الثقالي 2
 999,354 53 الم اا ال بابي 3
 6,736,614 44 م اا المرأة والطال 4
 13,481,302 40 الم اا الصحي 5
 1,753,100 40 الم اا النقابي 6
 1,758,487 35 الم اا الزراعي 7
 3,845,310 32 التعليمي الم اا 8
 11,996,753 28 م اا ذوي االحتياجات الخاية 9
 1,143,756 13 الم اا البيئي 10
 791,305 10 والديمقراطية اإلنسانم اا حقوق  11
 20,013 9 الم اا العا لي والع ا رية 12
 173,203 7 م اا الخري ين 13
 6,973 3 م اا الصداقة 14
 12,742 2 ثارواآلم اا السياحة  15
 0 7 م االت  ير مصنل 16

 $ 137,316,107 786 المجموع

 (م2014الوطني،  واألمنالمحلية، و ارة الداخلية  األهلية)دليل ال معيات الخيرية والهيئات : المصدر
 

 
 :األجنبيةثانياا: المنظمات 

ر العد ددد منهددا لددي علددى قطاعددات عمددل عد دددة، وت ددار  األجنبيددةلددرو  ال معيددات  أن ددطةتنوعددت 
ندده يعمددل لددي هددذا إ، حيددل اإل دداثين  لددب علددى معفمهددا العمددل لددي الم دداا إأكثددر مددن قطددا  و 

لددي قطددا   ددزة  ليدده الم دداا الصددحي بنسددبة  األجنبيددة% مددن المنفمددات 91الم دداا مددا  زيددد عددن 
 ... الخ. وأدوية وأجهزةات كالدعم الناسي والعوج الطبي وتقديم معد أن طته% باختور 3

علدددى قطاعدددات العمددددل  األجنبيددددةونسدددب لدددرو  ال معيدددات  أعدددددادتو يدددع  (2.5)ويفهدددر ال ددددوا 
 المختلاة لي القطا  كالتالي:
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 حسب نطاق العمل األجنبية (: تعداد المنظمات 2.5جدول رقم )
 النسبة المئوية % عدد الجمعيات العاملة فيه مجال العمل م
 %36.14 60 اثياإل الم اا  1
 %19.27 32 الم اا الصحي 2
 %18.07 30 الم اا االجتماعي 3
 %12.65 21 الم اا التعليمي 4
 %2.40 4 الم اا الزراعي 5
 %2.40 4 الم اا الخدماتي 6
 %4.81 8 الم اا التنموي  7
 %3.61 6 الم اا الثقالي والااري  8
 %0.60 1 األبحاثم اا  9

 (2014الوطني،  واألمنلي قطا   زة، و ارة الداخلية  األجنبيةيات ل معل)دليل  :المصدر
 

عددد الادر   إجمداليوهدذا  تعدارض مدع  166عدد المنفمدات  إجمالي أنلي ال دوا السابق تبين 
منفمددة وهددذا ياسددر بعمددل هددذه المنفمددات والاددر  لددي أكثددر مددن م دداا خيددري،  82األجنبيددة وهددو 

 من م اا.توجد منفمة تعمل لي أكثر  أنليمكن 
المختلاددددة علدددددى الم ددددداريع لقددددد بلغدددددت قيمدددددة  األجنبيدددددةليمددددا  تعلدددددق ببندددددد مصددددرولات ال معيدددددات 

$(،  طدددت هدددذه المصددداريف  90,576,771مبلغدددا  قددددره ) 2012مصدددرولاتها لدددي العدددام المدددالي 
عبدددر جمعيدددات  أوالن ددداطات التدددي نادددذتها لدددي محالفدددات  دددزة سدددواء أكاندددت مباشدددرة  أوجدددهكالدددة 
 .أجنبية أومحلية شريكة  أووسطية 

بلد   2012إناداق ال معيدات الخيريدة والهيئدات المحليدة حسدب العدام  إجمالي أنمما سبق  ت ح 
وهدو  2012لي ناس العام  األجنبيةإنااق ال معيات  إجمالي إضالة$( ومع  137,316,102)
لدي لما أناقته المنفمات  ير الحكوميدة ب دكل عدام  اإلجمالي$( يصبح المبل   90,576,771)

 $( مو عة على كالة القطاعات ومختلل الم االت. 227,892,873) إلىقطا   زة 
أكثدر إناداق ال معيدات  يدر  أننسدبة إناداق ال معيدات لدي القطاعدات المختلادة ندرى  إلىوبالنفر 

بأشكاله المختلاة، ليما تو يدع  واإل اثيالحكومية ب كل عام مركز على قطا  العمل االجتماعي 
 منها: أسبابعدة  إلىية على باقي القطاعات بنسب متااوتة، وهذا كله يعزى النسبة المتبق

القطاعات الارعية المتنوعة التي تغطيها ال معيات االجتماعيدة لهدي تعمدل لدي م داالت  -
وذوي  األحدددداثالاقيدددرة والمهم دددة ورعايدددة المسدددنين ورعايدددة  األسدددرعد ددددة مثدددل: رعايدددة 

والتدريب المهندي وتأهيدل النسداء  األ تامية ورعاية االحتياجات الخاية والتنمية االجتماع
 العاجلة والطوارئ والم اريع الموسمية والسنوية. واإل اثةوالطاولة  األمومةورعاية 
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طبيعددة ونددو  التمويددل والمسدداعدات التددي تقدددم لددي محالفددات قطددا   ددزة والتددي تتسددم لددي  -
ة عمدل هدذه المنفمدات ، مما عكس ناسه على طبيعدواإل اثي اإلنسانيمعفمها بالطابع 
 ونوعية م اريعها.

ثدم  واإلنسدانيالتطور التاريخي لعمل المؤسسات لقدد ارتدب  لاتدرة طويلدة بالعمدل الخيدري   -
مهدور قطاعدات  إلدىب دكل عدام وأدى  األهلديت داه العمدل  إلدىتغير مع التوجه العالمي 

مقراطيدة والصدداقة والدي اإلنسدانجد دة مستقلة بذاتها مثل المرأة والطال وال دباب وحقدوق 
 و يرها.

لي  زة لي السنوات الماضية كان لي القطاعين  واألجنبية األهليةجل عمل المنفمات  أنور م 
، حيددل ت ددير  كالددة تغطددي احتياجددات هددذا القطددا  أنلددم تسددتطع  أنهددا إال واإل دداثياالجتمدداعي 
حددوا م 2015ام لعدد (OCHA) اإلنسددانيةالمتحدددة لتنسدديق ال ددؤون  األمددمأعدددها مكتددب  إحصددا ية

الم درد ن قدد حصدلت علدى اعلدى النسدب لدي  وإ اثدة وإ دواءالم اريع المتعلقة بداألمن الغذا يدة  أن
الددددعم والتغطيدددة والمسددداندة وذلدددن بسددبب النسدددبة الابيدددرة مدددن المحتددداجين لدددي هدددذ ن  إلدددىحاجاتهددا 

مليددددددون محتدددددداج 1.3 إلددددددىالقطدددددداعين حيددددددل ويددددددلت نسددددددبة المحتدددددداجين لددددددي القطددددددا  الغددددددذا ي 
 الم رد ن والمت ررين. إ واءمحتاج لي قطا   100,000و

لدددي هدددذا  ا  مقترحددد ا  م دددروع 50م ددداريع لقددد  مدددن أيدددل  7الغدددذا ي تدددم تمويدددل  األمدددنلادددي قطدددا  
 30م دداريع لقدد  مددن أيددل  4الم ددرد ن  إ ددواءالم دداا خددوا السددنة الماضددية وكددذلن لددي قطددا  

 كذلن لي هذا الم اا. ا  مقترح ا  م روع
لماسددة لدددى المؤسسددات المانحددة لددي دعددم وتمويددل م دداريع هددذ ن القطدداعين وهنددا تبددر  الحاجددة ا

لدددي م ددداالت الميددداه والصدددحة والتعلددديم والتنسددديق  أخدددرى جاندددب دعدددم م ددداريع  إلدددىب دددكل خددداص 
 وحماية المدنيين.

 
 الخالصة:

بعدددد السدددرد الماصدددل لمختلدددل نسدددب واحتياجدددات م ددداريع القطاعدددات المختلادددة لدددي القطدددا ، لانددده 
  لي: ت ح لنا ما 

تتبنددددى وتتصدددددي ب ددددكل كبيددددر للعمددددل  أجنبيددددة أو أهليددددةمعفددددم المنفمددددات سددددواء كانددددت  .1
 إلددددىالمتعددددددة والمختلاددددة وهددددذا يعددددزي  أشددددكالهب ددددكل عددددام وضددددمن  واإل دددداثي اإلنسدددداني

علدددى قطدددا   دددزة مندددذ  اإلسدددرا يليةاسدددتمرار الادددوارث والحصدددار والحدددروب واالعتدددداءات 
ة بحدددق المدددواطنين وبيدددوتهم والممتلادددات جسددديم أضدددرارسدددنوات والتدددي تتسدددبب دا مدددا لدددي 
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الدددذي يسدددتدعي تددددخوت هامدددة وضدددرورية  األمدددرالزراعيدددة  واألراضددديالعامدددة والخايدددة 
 عاجلة لتقديم الدعم الطارئ لألسر المت ررة والمناوبة لي هذه المناطق.

 أن إال واإل اثيددة اإلنسددانيةهنددار تقريبددا نصددل المؤسسددات تعمددل لددي الم دداالت  أنر ددم  .2
الدذي  األمدرطا  لم  تم تغطيته بال كل المطلدوب وذلدن لابدر ح دم االحتيداج ليده هذا الق

يحددتم ضددرورة بدددء واسددتاماا م دداريع جد دددة وعاجلددة لدددعم وتغطيددة وتمويددل هددذا الم دداا 
 على الوجه المطلوب.

مثل التعليم والصحة والزراعة وحقوق  أخرى هنالن نقص واضح وكبير لي دعم م االت  .3
ية والمياه و يرها من الم االت التي تساعد لي تنميدة ودعدم الم تمدع والديمقراط اإلنسان

لدي هدذا ال اندب كاليدة  أي داتاون التددخوت  أنالمحلي ب كل كبير، وعليه لانه يطلب 
 خصويا للمؤسسات التي تختص لي هذه الم االت.

 
 وإ دددواء ةإ اثدددوخايدددة م ددداريع  واإل اثيدددةالم ددداريع االجتماعيدددة  أن وبالتدددالي لانددده مدددن الواضدددح

دراسددة ومسدداعدة ومسدداندة ب ددكل  إلددىالم ددرد ن تعددد حاليددا مددن أكثددر الم دداريع التددي هددي بحاجددة 
علمددي مدددروس حتددى  تنسددى للمؤسسددات الداعمددة لددي هددذا الم دداا تقددديم الخدمددة المطلوبددة علددى 

 والمطلوب لي ذلن. األمثلالوجه 
 

 ملخص الفصل الثاني:
ار النفدري للدراسدة والدذي  تادون مدن ثوثدة مباحدل،  تناوا الاصل الثاني معال دة وتاصديل اإلطد

هددا ولاعليتهددا ومراحلهددا ودورة المبحددل األوا تندداوا الحددد ل عددن ماهددوم الم دداريع وإدارتهددا وأهميت
 .ودورها لي ن ا  المنفمات حياتها

لددي المبحددل الثدداني تددم التعددرض لماهددوم ن ددا  الم دداريع وعواملدده ومعددا يره التددي وضددعها العلمدداء 
ون للحكم على ن ا  أو ل ل الم رو ، حيل تم استعراض مااهيم ن دا  ول دل الم داريع والباحث

وكددذلن المعددا ير التددي تقدديس  ،مددع بيددان العوامددل الحرجددة والهامددة التددي تسدداهم لددي ن ددا  الم دداريع
ن ددا  أو ل ددل الم ددرو  لددي المنفمددة. وقددد تددم التاصدديل لددي بيددان عوامددل ن ددا  الم دداريع السددتة 

رات الدراسة، حيل تم تناوا عامل اإلدارة العليا ودورها لي دعدم مددراء الم داريع والتي تمثل متغي
 وكذلن عامل الهيكل التنفيمي وما يمثل من دور هام لي تحد د هيكلة وتنفيم الم اريع.

إلددى جانددب ذلددن، تددم بيددان دور مدددراء األقسددام ودعمهددم لمدددراء الم دداريع إضددالة إلددى تاصدديل دور 
اقبددة علددى الم ددرو  وأثرهددا علددى ن ددا  وضددمان تنايددذ أن ددطة الم ددرو  علددى ل ددان المتابعددة والمر 
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الوجه المطلوب، وكذلن تم إي ا  دور درجة االسدتقولية وأهميتهدا لدي الرضدا الدومياي للعداملين 
مدددع بيدددان كدددذلن وضدددو  دور الم دددرو  ولاعليتددده لدددي تحايدددز العددداملين ألداء مهدددامهم علدددى الوجددده 

 المطلوب لي المنفمة.
لددي المبحددل الثالددل تددم تندداوا المنفمددات  يددر الحكوميددة وتعرياهددا وأهميتهددا ودورهددا لددي  وأخيددرا،

 الم تمع المحلي الالسطيني، وكذلن تم بيان تعدادها وتصنياها وتصنيل الم اريع ليها.
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 الدراسات السابقة
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 : الدراسات المحلية:ولا أ
المشـاريع فـي زيـادة جـودة  إلدارةالمعـايير الدوليـة  ربعنـوان: ددو ( م2016دراسة )عنبر   .1

 المشروع في المؤسسات الهلية العاملة في قطاع غزةد.
الم دداريع لدي  يددادة جدودة الم ددرو   إلدارةهددلت الدراسددة الدى التعددرر علدى دور المعددا ير الدوليدة 

تلددن  درارإ، وذلددن مددن خددوا التعددرر علددى مدددى لددي قطددا   ددزة االهليددة العاملددةلددي المؤسسددات 
 المؤسسات بالمعا ير الدولية ومدى تطبيقها.

لددي الدراسدددة وتاددون م تمدددع الدراسددة مدددن مددددراء  وقددد اسدددتخدم الباحددل المدددنها الويدداي التحليلدددي
منسددق  560ومنسددقي الم دداريع لددي المنفمددات االهليددة العاملددة لددي قطددا   ددزة حيددل بلدد  عددددهم 

 220م اسدددتخدام طريقددة العيندددة الع دددوا ية البسددديطة حيددل تاوندددت العيندددة مدددن ومددد ر م دددرو ، وتددد
 %.87استبانة بنسبة  191ماردة، وقد تم االستبيان كأداة للدراسة حيل تم استرداد 

وقدددد تويدددلت الدراسدددة الدددى وجدددود عوقدددة إحصدددا ية بدددين تدددولر المعدددا ير الدوليدددة إلدارة الم ددداريع 
، إدارة نطدددداق الم ددددرو ، إدارة وقددددت الم ددددرو ، إدارة تالاددددة تاامددددل الم ددددرو  )إدارةالمتمثلددددة لددددي 

الم دددرو ، إدارة جدددودة الم دددرو ، إدارة مدددوارد الم دددرو ، إدارة مخددداطر الم دددرو ، إدارة م دددتريات 
المعددا ير تددأثيرا  هددو  أكثددرالم ددرو ، إدارة اتصدداالت الم ددرو ( وبددين  يددادة جددودة الم ددرو ، وكددان 

 إدارة موارد الم رو . 
 إلن ددا الدراسددة ب ددرورة االعتمدداد علددى تادداليل معياريددة لتحد ددد التادداليل الحقيقيددة وقددد اويددت 

الم ددددرو ، وضددددرورة الحصددددوا علددددى مددددوارد ب ددددرية مدربددددة ب ددددكل جيددددد، وكددددذلن ضددددرورة مقارنددددة 
تحسددين جددودة  ألجددلالخدددمات المقدمددة عبددر المؤسسددة مددع خدددمات م ددابهه لددي مؤسسددات أخددرى 

 أدا ها.
 
نــوان: دواقــع تطبيــق أســس إدارة المشــاريع لــدى مؤسســات ( بعم2015دراســة )الحلــو   .2

 الصناعات التحويلية في قطاع غزةد.
هدددلت الدراسددة الددى التعددرر علددى واقددع تطبيددق أسددس إدارة الم دداريع لددي المؤسسددات الصددناعات 
التحويليددة لددي قطددا   ددزة، وذلددن مددن هددوا دراسددة مدددى تطبيددق هددذه المؤسسددات لاددل أسدداس مددن 

 بطريقة عليمة سليمة.أسس إدارة الم اريع 
مؤسسدددة، وقدددد  681وقدددد تادددون م تمدددع الدراسدددة مدددن المؤسسدددات الصدددناعية التحويليدددة وعدددددها 

مؤسسددة وتددم  98اسددتخدمت الباحثددة طريقددة العينددة الع ددوا ية العنقوديددة، وقددد تاونددت العينددة مددن 
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بة حيددددل تددددم تو يددددع االسددددتبانات وجمعهددددا وكانددددت نسدددد اسددددتخدام االسددددتبيان كددددأداة ل مددددع البيانددددات
 %.96االسترداد 

% مددن مؤسسددات قطددا  الصددناعات التحويليددة لددي قطددا   ددزة تقددوم 80تويددلت الدراسددة الددى ان 
بتطبيددق أسددس إدارة الم دداريع، وال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات اسددت ابات 
المبحوثين حوا واقع تطبيق أسس إدارة الم داريع لدي مؤسسدات الصدناعات التحويليدة لدي قطدا  

 زة تعزى للبيانات ال خصية او البيانات الخاية بالمؤسسة. 
وقد اويت الدراسة ب رورة  يادة توعية أيدحاب القدرار بماهدوم إدارة الم داريع عدن طريدق عقدد 
دورات مكثاة تعليمية وتدريبية على األدوات والتقنيات المستخدمة لي إدارة الم اريع، إضالة الى 

لدددي اعدددداد خطددد  الم دددرو  ألنهدددم أكثدددر درايدددة بمدددا هدددو أل دددل ضدددرورة اشدددرار العددداملين المعندددين 
 للم رو .

 
 المنظمـات وممارسـات المشـروع نجـاح عوامـل دورم( بعنـوان: د2015دراسـة )رضـوان   .3

  دراسـة حالـة: برنـامج تقويـة السـرة الـذي تنفـذه المشـروعات نجـاح فـي الحكوميـة غيـر
 .SOSمنظمة 

 وممارسات الحرجة الم رو  ن ا  عوامل بهتلع الذي الدور استا ار إلى الدراسة ھدلت
 منفمة تناذه الذي المعدمة لألسر "األسرة تقوية" برناما ن ا  ليالحكومية   ير المؤسسات

 عناير من خمسة دور تقييم إلى الدراسة سعت وقد ها،شركا عن طريق  SOS األطااا قرى 
 أبعاد وثوثة (االستدامة ،األثر الاعالية، ،الاااءة ،الم رو  يلة مدى) الحرجة الم رو 
 .الم رو  ن ا  على (والم اركة ،االعتمادية ،التوايل) المؤسسية للممارسات
 الوياي التحليل استخدم ، وتمالمذكور البرناما من منتاعةاسرة  206م تمع الدراسة من  تاون 
 المتعلقة البيانات ل مع خصيصا تصميمھا تم استبانة خوا من البيانات جمع وتم ،الدراسة لي

 الدراسة. بمتغيرات
 العوامل لعبته الذي الدور خوا من كبيرا   ن احا   حقق قد الم رو  أنتويلت الدراسة الى 

 تقوية برناما  لعبه الذي الدور  يادة  تم، واويت الدراسة بأن المؤسسات وممارسات الحرجة
 أن أي ا الدراسة وتويي كما ،وأسرھم األطااا أولئن حياة على إي ابي أثر من له لما األسرة
 الناس على االعتماد مفھوم تحسين على التركيز  تم أن على األسرة تقوية م رو  تنايذ  تم

 .األسر لتلن إي ابي تغيير وخلق األسر لتلن مستدام ب كل
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م( بعنوان: د تقييم مشاريع البنية التحتية الممولـة مـن المنظمـات 2013دراسة )برغوث   .4
 م(.2012-2008ة من وجهة نظر الشركاء خالل المرحلة )الدولية في قطاع غز 

هدلت الدراسة الى تقييم م اريع البنية التحتية الممولة من المنفمات الدولية لدي قطدا   دزة مدن 
وجهدددة نفدددر مدددد ري المؤسسدددات ال دددريكة، وقدددد تدددم اسدددتخدام المدددنها الويددداي التحليلدددي، وقدددد تدددم 

على المعا ير الدولية لتقييم الم داريع وهدي )معيدار تصميم استبانة لغرض جمع البيانات اعتمادا 
الموءمدة، معدا ر الااعليدة، معيدار األثدر، معيدار االسدتدامة( وقدد تدم إضدالة معيدارين آخدرين همدا 
)التصدددداميم الانيددددة، والمرونددددة( وذلددددن لخصويددددية م دددداريع البنيددددة التحتيددددة عددددن م دددداريع التنميددددة 

 األخرى.
البدراما وخطد  الم داريع  تلم داركة لدي وضدع اسدتراتي ياوقد تويلت الدراسدة الدى ان مسدتوى ا

للمؤسسددات ال ددريكة بحاجددة الددى تحسددين ل ددمان اسددت ابة المنفمددات الدوليددة لمسددتلزمات التنميددة 
واالولويددات المتغيددرة حسددبما تددراه المؤسسددات ال ددريكة، كمددا أمهددرت ضددعل توقددع المخدداطر التددي 

األدوار، لدي عمليدة تحد دد المسدؤوليات وتو يدع تعرقل عمل الم اريع ور بة ال ركاء لي اشراكهم 
إضالة الى وجود معوقات من المؤسسات المانحدة للتمويدل مدع عددم تاامدل الخطد  االسدتراتي ية 

 لوستدامة على المدى الطويل.
وقد اويت الدراسة ب رورة وضع آليات  تم ليها رلع مستوى الم اركة والتنسيق بين المنفمات 

ذلن اويدددت المسدددؤولين ال دددركاء ب دددرورة إعدددادة دراسدددة الخطدددة الوطنيدددة الدوليدددة وال دددركاء، وكددد
الموضدددوعة لتنميدددة قطدددا  البنيدددة التحتيدددة لدددي قطدددا   دددزة ولقدددا الحتياجدددات الم تمدددع ومتطلبدددات 

 التنمية.
 

( بعنــوان: ددور الســمات الشخصــية لــدى مــدراء المشــاريع فــي م2012دراســة )الــديراوي,  .5
 قطاع غزةد.في  األهليةنجاح مشاريع المنظمات 

يع التعرر على دور السمات ال خصدية لددى مددراء الم داريع لدي ن دا  م دار  إلىهدلت الدراسة 
عاملدة لدي  أهليدةمنفمة  100الدراسة لي أكبر  تمثل م تمعو، لي قطا   زة األهليةالمنفمات 

ت لأكثر، واستهدل أمريكيوالتي تبل  نصل مليون دوالر  2010قطا   زة حسب ميزانيتها لعام 
 ومد ر تنايذي ونا ب مد ر تنايذي. إدارةوع و م لس  اإلدارةالدراسة كو من ر يس م لس 

واعتمد على عدد من المصادر الر يسية والثانويدة  ،استخدم الباحل المنها الوياي التحليلي وقد
لدي اسدتبانة يدممت خصيصدا للدراسدة حيدل تدم  األوليدةلي جمدع المعلومدات، وتمثلدت المصدادر 
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اسدددتبانة بنسدددبة  246انات لادددل مؤسسدددة، وقدددد جمدددع الباحدددل اسدددتب 3 اسدددتبانة بواقدددع 300تو يدددع 
 %.82استرداد بلغت 

للسمات ال خصية لمدراء الم داريع لدي ن دا  م داريع  ا  ر يس ا  هنار دور  أن إلى الدراسة وخلصت
وقدددرة  اإلنتاجيددةلددي قطددا   ددزة متمددثو بالددذكاء والقيددادة ولهددم الددذات والاادداءة  األهليددةالمنفمددات 

 العمل. وأخوقياتتدريب طواقم العمل واالتصاا والتوايل مدراء الم اريع على 
مدددن التخطدددي  والتددددريب وتحد دددد  ا  الدراسدددة ب دددرورة االهتمدددام بعمليدددة التددددريب بددددء وقدددد أويدددت

 ،اإلمكاندداتاالحتياجددات التدريبيددة وتقيدديم التدددريب مددن اجددل الحصددوا علددى أل ددل النتددا ا بأقددل 
المختلاة مثل الذكاء العاطاي والذكاء الرياضي والذكاء  الذكاء أنوا تعزيز وتطوير  إلىباإلضالة 

االجتماعي لدى مدراء الم اريع، وضرورة تعزيز المااهيم المتعلقة بأخوقيات العمل التدي تنسد م 
 وطبيعة دورها التي تقوم به لي خدمة الم تمع. األهليةمع ثقالة المؤسسات 

 
بعنوان: د تقييم المشـاريع فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي قطـاع ( م2010دراسة )حماد   .6

 غزةد.
  دزة مدن بقطدا  الحكوميدة  يدر المنفمدات لدي الم داريع تقيديم علدى التعدرر إلدى الدراسدة هدلت
 الم اريع. مد ري  نفر هةوج
تاون م تمع الدراسة من المنفمات  ير الحكومية العاملة لي قطا   دزة الااعلدة البدال  عدددها و 

اسدتبانة علدى هدذه  160تو يدع  تدم حيدل المنتفمدة الع دوا ية العيندة اسدتخدام منفمدة، وتدم 262
 المؤسسات.

 اعتمدادا   البياندات خصيصدا  ل مدع استبانة ويمم التحليلي، الوياي المنها الباحل استخدم وقد
 معيدار عليدة،معيدار الاا الااداءة، معيدار االرتبداط، الم داريع )معيدار لتقيديم الدوليدة المعدا ير على
 االستدامة(. ومعيار األثر،

 ،73.9%بنسدبة االرتبداط معيدار علدى اعتمدادا   الم داريع تقيديم  دتم أنده أمهدرت نتدا ا الدراسدة
 بنسدبة األثدر ومعيدار ،68.23%بنسدبة الااعليدة ومعيدار، %69.16بنسدبة  الااداءة ومعيدار

  69.34% االستدامة بنسبة ومعيار ،%70.93
 ال نس، العمر، " ال خصية المتغيرات من كل إلى تعزى  لروق  وجود عدمالدراسة  أمهرت وكما
 عدد الم اريع عمرها، " الحكومية  ير المنفمات وخصا ص ،“ الخبرة وسنوات العلمي المؤهل
 بالنسدبة لمعيدار المنفمدة وعندوان الخبدرة سدنوات لمتغيدر تعدزى  لدروق  ووجدود ،“ المنفمدة وعنوان
 .الااعلية
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 معيدار تعزيدز الحكوميدة  يدر المنفمدات لدي الم داريع تراعدي إدارة أن رةأويدت الدراسدة ب درو 
 لها، المخط  الم اريع مخرجات تحقيق أجل من الاااءة بمعيار أكبر ب كل االرتباط، واالهتمام
 وتحقيدق لهدا المخطد  الم داريع أهددار جميدع تحقيدق أجدل مدن الااعليدة معيدار والتركيدز علدى

 العامدة األهددار تحقيدق أجدل مدن األثدر بمعيدار االهتمدام  يدادةو  للائدات المسدتهدلة، التنميدة
 لي ثقالة ليصبح الم اريع بتقييم االهتمام وضرورة االستدامة، معيار  راعي تعزيز وأن للمنفمة،
 إدارة لي العامل الطاقم تدريب لي االستمرار وضرورة الممولين، طلب بناء على وليس المنفمة
 .للتقييم الم اريع موا نة من جزءا   المنفمة تريد وأن ع،تقييم الم اري على الم اريع

 
 ثانيا: الدراسات العربية:

 تنفيـذ نجـاح فـي والتكتيكيـة السـتراتيجية العوامـل ( بعنوان: د أثرم2013دراسة )الشعار   .1
 األردني. الخدمات قطاع على تطبيقية دراسة :المنظمات موارد نظام تخطيط

 موارد تخطي  نفام تنايذ ن ا  لي العوامل االستراتي ية والتاتيكية أثر معرلة إلىالدراسة  هدلت
 .األردنية الخدمية المنفمات لي المنفمات

 221تو يع قطاعي االتصاالت والمست ايات الخاية باألردن وقد تم منم تمع الدراسة  تاون و 
 تاالتصداال قطداعي لدي المنفمدات مدوارد تخطدي  مسدتخدمي نفدام المدوماين تمثدل اسدتبانة

 الخاية. والمست ايات
 جمدع لغدرض اسدتبانة رلدي حيدل قدام بتطدويقدام الباحدل باسدتخدام المدنها الويداي التحليوقدد 

 المتمثلة األساليب اإلحصا ية م موعة باستخدام البيانات تحليل تم وقد العينة، ألراد من البيانات
 البسي . وأسلوب االنحدار المتعدد االنحدار بأسلوب
الم درو (  إدارة العليدا، االسدتراتي ية متمثلدة بدد )دعدم اإلدارة العوامدل أن إلدىالدراسدة  تويدلت
 تخطي  نفام موردي دعم المستخدمين، وتعليم تدريب التاتيكية متمثلة بد )االتصاالت، والعوامل
 هندسدة إعدادة متغيدر بينمدا المنفمدات مدوارد تخطدي  نفدام تنايدذ ن دا  لدي المنفمة( تؤثر موارد

 .موارد المنفمات تخطي  نفام تنايذ ن ا  على تأثير له  تبين لم اإلعماا
أويددت الدراسددة ب ددرورة تحد ددد االحتياجددات التدريبيددة للعدداملين ليمددا  تعلددق بتخطددي  المددوارد وان 

العليدددا وكدددذلن  اإلدارة دددتم تهيئدددة المنفمدددة ب دددكل كدددار لتطبيدددق نفدددام الخطدددي  مدددن خدددوا دعدددم 
درة على ييا ة استراتي يات أل ل للمنفمات، وبالنسبة يكون لدى ينا  القرار الق أنب رورة 

بددال مدن التعدد ل  اإلداريدةالدراسدة ب درورة تعدد ل عملياتهدا  أويدتللمنفمدات المتسدمة بالمروندة 
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ب ددرورة تددولير مندداخ تنفيمددي ي ددمن تددولير قنددوات  أويددتعلددى نفددام تخطددي  المددوارد وختامددا 
 اتصاا لاعلة بين العاملين.

 
( فـي CSFsددور عوامل النجـاح الحرجـة ) بعنوان:( م2013والربابعة   قاعود أبودراسة ) .2

 األردنيـة األدويـةتحقيق التميز التنظيمي في شركات األعمال_دراسـة ميدانيـة علـى شـركات 
 العلياد. اإلدارةمن وجهة نظر 
التعددرر علددى دور عوامددل الن ددا  الحرجددة لددي تحقيددق التميددز التنفيمددي لددي  إلددىهدددلت الدراسددة 

 العليا. اإلدارةمن وجهة نفر  األردنية األدوية شركات
 وقد تم اختيار خمس شركات كبرى بعينة قصدية. األردنية األدويةم تمع الدراسة هو شركات 

تم استخدام المنها الوياي التحليلي لويل وتحليل الم كلة وقد تم تطوير استبانة و عت على 
( 150العليدددا، وبلدددد  عددددددهم ) اإلدارةا ل م تمددددع الدراسدددة بالاامددددل وهددددم مدددن ي ددددغلون ومدددد ألدددراد

 أسدداليبلتحليددل البيانددات وكددذلن اسددتخدمت  اإلحصددا يومياددة، وقددد اسددتخدمت الدراسددة التحليددل 
 منها )المتوس  الحسابي والتارار واالرتباط واالنحدار المتعدد(.

ة جداء تدوالر عوامدل الن دا  الحرجد أن م موعة مدن النتدا ا كدان مدن أبر هدا إلىتويلت الدراسة 
بدرجددة مرتاعددة ولددق الترتيدددب االتددي: التركيددز علددى المسدددتهلن، اسددتراتي ية المنفمددة، التانولوجيدددا 
ونفم المعلومات، تمكين رأس الماا الااري وان تصورات المبحوثين حوا التميز التنفيمي تميز 

 اعة.مرت أي االقيادة، تميز الهيكل، تميز المنتا/الخدمة، وتميز الثقالة التنفيمية جاءت 
 األدويددةوجددود دور لعوامددل الن ددا  الحرجددة لددي تحقيددق التميددز التنفيمددي لددي شددركات إضددالة الددى 
% من التبا ن لي مستويات التميز التنفيمي لي 62.2وان تلن العوامل تاسر ما مقداره  األردنية

 تلن ال ركات.
مكين القيادة، ونقل أويت الدراسة ب رورة التركيز على بعد تمكين رأ،س الماا الااري وتحد دا ت

القطددا  الحكددومي خددوا بددراما المقارنددة المرجعيددة  إلددىمددن القطددا  الخدداص  وأبعددادهبددراما التميددز 
 ووضع منه ية كاملة لرلع مستويات التميز التنفيمي تعتمد مبدأ المسؤولية االجتماعية.
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 :األجنبيةثالثا: الدراسات 
 Critical successبعنـوان: د  (Ika, Diallo, & Thuillier, 2012)دراسـة  .1

factors for World Bank projects: An empirical investigation.د 
ودراسدددة العوقدددة بدددين عوامدددل البندددن الددددولي اكت دددار عوامدددل ن دددا  م ددداريع  إلدددىهددددلت الدراسدددة 

 لي البنن الدولي.الن ا  الحرجة ون ا  الم اريع من وجهة نفر مدراء لرق وم رلي الم اريع 
، البنددن الدددوليالم داريع لددي مؤسسدة  مدددراء الادرق وم ددرر مددنم تمدع وعينددة الدراسدة تاددون  وقدد
لددي تحليددل العوقددة بددين  تحليددل االنحدددار وأسددلوباسددتخدم الباحددل المددنها الويدداي التحليلددي وقددد 

قيمدددة بدددين عوامدددل الن دددا  الحرجدددة  إي ابيدددةهندددار عوقدددة  أن إلدددىتويدددلت الدراسدددة ، و المتغيدددرات
لرقابة والتنسيق والتصميم والتدريب وبيئة المؤسسة وبين ن ا  الم داريع، واالتاداق الخمسة وهي ا

من المتغيدرات هدي الرقابدة والتصدميم  وأهميةمع اإلطار النفري للدراسة لان أكثر العناير برو ا 
 بالنسبة لم رلي ومدراء الم اريع.

بتقوية عناير الرقابة الدولي البنن الم اريع لي  ويقوم مدراء وم رل أنويت الدراسة ب رورة أ
والتصدددميم لددددي الم ددددروعات المختلاددددة وهددددذا سيسدددداعد لدددي تحسددددين وتطددددوير تنايددددذ الم دددداريع لددددي 

 .أي االمنفمة وكذلن لرص ن ا  م اريعها 
 
 Critical Success بعنـوان: د (Alexandrova & Ivanova, 2012)دراسـة  .2

Factors of Project Management: Empirical Evidence from 
Projects Supported by EU Programmes .د 

استا ار المؤشرات المحتملة لتقييم الم اريع وتحد د عوامل الن ا  الحاسمة  إلىهدلت الدراسة 
 لي بلغاريا. وبياألور والحرجة لن ا  الم اريع الممولة من االتحاد 

لددي بلغاريددا  بدديو األور الم دداريع المناددذة الممولددة مددن قبددل االتحدداد  مددنم تمددع الدراسددة وقددد تاددون 
بددراما مختلاددة وهددي  7مددد ر م ددرو  وع ددو م ددرو  كددانوا قددد مثلددوا  132وشددملت عينددة الدراسددة 

 ، الدعم الاني.إلقليميةا، التنمية اإلداريةالنقل، البيئة، تنمية الموارد الب رية، المنالسة، الاااءة 
 لي الدراسة وكذلن استخدم االستبيان كأداة ل مع البيانات. ياستخدم المنها الوياي التحليلتم 

لي ن دا  الم داريع وهدي كاايدة مدد ر البرنداما،  أهميةتحد د أكثر العناير  إلىتويلت الدراسة 
الاريق، دعم  أع اءلباطنين، كااءة مدى التوالق وااللتزام بالقوانين والت ريعات، جودة المقاولين ا

 .العليا اإلدارة
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ضرورة عمل موماي ومدراء الم اريع لي بلغاريا على تنمية مهاراتهم ولق  إلىالدراسة  ويلتوأ
 .ناير الن ا  الخمسة المذكورةع
 
 An Empirical “بعنـوان:  (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011)دراسـة  .3

Study on Identification of Critical Success Factors in Project 
Based Organizations”. 

تقيدديم عوامددل ن ددا  الم دداريع الحرجددة لددي المنفمددات القا مددة علددى الم دداريع  إلددىهدددلت الدراسددة 
ن دا  وتدأثيرا علدى  أهميدة األكثدردراسة العوقدات بدين هدذه العوامدل وتحد دد العنايدر  إلى إضالة

 الم اريع.
مؤسسددات ومنفمددات القطددا  العددام وشددركات القطددا  الخدداص لددي  مددنم تمددع الدراسددة وقددد تاددون 

اسددتخدم و  الم داريع. إدارةشدركة ومؤسسددة منخرطدة لدي م دداا  137الهندد، وعيندة الدراسددة شدملت 
لددي  SPSSالبدداحثون المددنها الويدداي التحليلددي لددي ويددل وتحليددل الفدداهرة واسددتخدم برندداما 

 للعوقة بين المتغيرات واختبار الارضيات. اإلحصا يل التحلي
دور مدد ر الم درو  يعدد مدن اهدم العنايدر لدي التدأثير علدى ن دا  الم دداريع  أنتويدلت الدراسدة 

التصدرر والتدأثير  إلدىوكذلن االتصاالت لي الم رو  لها أثر كبير لي تحقيق الن ا  باإلضالة 
 وهام لي ن ا  الم اريع. العاطاي من مد ر الم رو  كان له أثر قوي 

ويددت الدراسددة ب ددرورة االهتمددام بمدددراء الم دداريع ومدددراء الاددرق لددي الم دداريع كددذلن وضددرورة أ
تعزيددز االتصدداالت لددي الاريددق لمددا لهددا أثددر بددال  لددي  إلددى إضددالةاالهتمددام بالددذكاء العدداطاي لهددم 

 ن ا  الم اريع.
 
 Key Success Factors forبعنـــوان:  (Kandelousi, 2011)دراســـة  .4

Managing Projects 
الم داريع  إدارةن دا  التعرر على عوامدل الن دا  الر يسدة والهامدة التدي تقدود ل إلىهدلت الدراسة 
ال ركات والمؤسسات الصدناعية لدي منداطق بيندان   منم تمع الدراسة وقد تاون ، لي المنفمات

 من مختلل المستويات لي هذه ال ركات. ا  موما 150صناعية وشملت عينة الدراسة ال
تويدل ، و استخدم الباحثون المنها الوياي التحليلي وكذلن تم استخدام االستبانة ل مع البيانات

العليدا وبدين ن دا  الم داريع  اإلدارةهندار عوقدة وثيقدة وهامدة بدين القيدادة ودعدم  أن إلىالباحثون 
 .فماتلي المن
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 جاندددب إلدددىلددددى مددددراء الم ددداريع  وأسددداليبهاويدددى البددداحثون ب دددرورة االهتمدددام بأنمددداط القيدددادة أ
 العليا لهم ل مان ن ا  الم اريع لي المنفمة. اإلدارةضرورة تولر الدعم والمساندة من قبل 

 
 Critical success factors inبعنـوان:  (Thi & Swierczek, 2010)دراسـة  .5

project management: implication from Vietnam 
 إلدىالم اريع بناء على عوامل ن ا  الم اريع، حيدل تهددر  أداءتقييم ن ا   إلىهدلت الدراسة 

الاندي ورضدا الزبدا ن علدى ن دا   واألداءدراسة عدة عوامل لن ا  الم داريع وهدي التالادة والوقدت 
  اريع لي دولة ليتنام.الم

 ا  ع ددو  239م دداريع البنيددة التحتيددة لددي ليتنددام والعينددة تاونددت مددن  مددنم تمددع الدراسددة وتاددون 
اسدددتخدم الباحدددل المدددنها ، وقدددد م ددداريع البنيدددة التحتيدددة لدددي ليتندددامومدددد ر م دددرو  الاددداعلين لدددي 

قة بين المتغيدرات االنحدار لي تحليل أثر وقوة العو أسلوبالوياي التحليلي لي التحليل وكذلن 
 ودراسة الارضيات.
 األع ددداءم موعدددات مدددن العوامدددل وهدددي كاددداءة المددددراء وكاددداءة  ثدددوث أن إلدددىتويدددلت الدراسدددة 

 اإلكمدددااهدددام علددى معدددا ير الن ددا ، وكدددذلن مراحددل  إي ددابيواسددتقرار البيئددة الخارجيدددة لهددا تدددأثير 
  الم دداريع وان مرحلددة التنايددذ هددام علددى ن ددا إي ددابيوالتنايددذ لددي دورة حيدداة الم ددرو  لهددا تددأثير 

 بين االستقرار الخارجي ودعم المنفمة على ن ا  الم اريع. ا  وسيط ا  تحد دا ت كل عنصر 
واالسدتقرار الخددارجي  األع داءويدت الدراسدة ب درورة االهتمددام بعنايدر كاداءة المددراء وكادداءة أ

 الاني ورضا الزبا ن. واألداءمثل الوقت والتالاة  األخرى العناير  إلى إضالةكعناير ن ا  
 
 Critical factors influencing theبعنـوان: د (Kuen et al., 2009)دراسـة  .6

project success amongst manufacturing companies in Malaysia.د 
استا دددار العوامدددل الحرجددة التدددي تددؤثر علدددى ن دددا  الم دداريع لدددي ال دددركات  إلددىهدددلت الدراسدددة 

كددان عنصددر تغيدر رقابددة الم ددرو   إذااكت دار  إلددى هددلتالصدناعية لددي بيندان  بماليزيددا، وكددذلن 
 لة لي الدراسة.تلعب دورا وسيطا لي العوقة بين المتغيرات التابعة والمستق

 ا  مددد ر  79مددن  ال ددركات الصددناعية لددي ماليزيددا وت ددكلت عينددة الدراسددة مددنم تمددع الدراسددة تاددون 
المددددنها الويدددداي التحليلددددي وكددددذلن تددددم اسددددتخدام  ، وقددددد تددددم اسددددتخداملددددي هددددذه ال ددددركات ا  وع دددو 

 االستبانة كأداة ل مع البيانات.
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 Microهمددا  أساسددينلددق بعددد ن الن ددا  لددي ال ددركات الصددناعية كددان و  أنتويددلت الدراسددة 
عنصددري الاادداءة ال خصددية لمدددراء الم ددرو  ورؤيددة حيددل إن  Macro project successو

دعدم  أنالم درو ، لدي حدين  لن دا  microالم رو  يعتبران عوامل هامة وحرجدة تدؤثر لدي بيئدة 
 للم رو .  macroالعليا ورسالة الم رو   ؤثران لي بيئة  اإلدارة
الم دداريع واالهتمددام كددذلن برؤيددة  إدارةرورة االهتمددام بالعنصددر الب ددري لددي ويددت الدراسددة ب ددأ

العليددددا لن ددددا  الم دددداريع علددددى الوجدددده  اإلدارةجانددددب ضددددرورة تددددولر دعددددم  إلددددىورسددددالة الم ددددرو  
 المطلوب.

 
 Project management effectiveness in: بعنـوان (Hyväri, 2006)دراسـة  .7

project-oriented business organizations 
لدددي ضدددوء هيكدددل  األعمدددااالم ددداريع لدددي منفمدددات  إدارةاستا دددار لعاليدددة  إلدددىهددددلت الدراسدددة 
م تمدع الدراسددة ، وشدكل يدادة، خصددا ص مدد ر الم درو  الاعدداالتقنيددة، قددرة القالمنفمدة، الااداءة ا

 .الحد ثة الموجهة للم اريع األعماامنفمات 
االستبانة والمقدابوت ل مدع  أسلوباستخدمت الدراسة المنها الوياي التحليلي واستخدم الباحل 

تصدميم وهيكدل المنفمدة  أن لدىإتويلت الدراسدة ، و لتحليل البيانات اإلحصا يةبراما البيانات وال
الم اريع ليهدا وان التخطدي  والتنفديم والت دبين مدن اهدم العوامدل لدي  إدارةله عوقة وثيقة باعالية 

 السلور القيادي لمدراء الم اريع.
 وأنمدداطوبددين متطلبددات  وأدواتهدداالم دداريع  إدارة ددرورة االهتمددام بالعوقددة بددين بالدراسددة  أويددت

 اليومية. أعمالهالقا مة على الم اريع لي القيادة لي المنفمات ا
 
ــوان:  (Hyvari, 2006)دراســة  .8  OF PROJECTS IN DIFFERENTبعن

ORGANIZATIONAL CONDITIONS 
ميدة التنفي األحدوااالتعرر علدى عوامدل ن دا  الم داريع وتقييمهدا لدي مختلدل  إلىهدلت الدراسة 

العد دددددد مدددددن المنفمدددددات  عبدددددارة عدددددن تمدددددع الدراسدددددة م، وكدددددان للمنفمدددددات والمؤسسدددددات المختلادددددة
 والمؤسسات لي الدولة.

تويدل ، و استخدم الباحل المنها الوياي التحليلي وكدذلن تدم اسدتخدام االسدتبانة ل مدع البياندات
ال ددركة، ح ددم  أوتحد ددد عنايددر الن ددا  هامددة لددي المنفمددات وهددي ح ددم المنفمددة  إلددىالباحددل 

لعملية لمدراء الم اريع، ولي سعيه لتحد د أكثر عناير الن ا  الم رو ، نو  المنفمة، والخبرة ا

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786305000955
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786305000955
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786305000955
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 أن إلددىوتويددل  Pinto & Slivenالمقددم مددن  PIPلعاليدة قددام الباحدل بعمددل لحدص لمود ددل 
لددي ن ددا  م دداريع المنفمددات لددي مختلددل  أهميددةعنصددر االتصدداالت هددو أكثددر العنايددر الع ددرة 

 .أحوالها
الم ددداريع  إدارةتصددداالت كعامدددل ن دددا  مهدددم لدددي ويدددى الباحدددل ب دددرورة االهتمدددام بعنصدددر االأ

الدراسة مدراء المنفمات والم اريع ب رورة لهم ح م وطبيعة الم درو  جيددا وان  أويتوكذلن 
 ل ل الم اريع. إلىيكون بمقدرتهم اخذ عناير الن ا  الهامة ورلض العناير التي تؤدي 

 
 From Critical Successبعنـوان:  (Zwikael & Globerson, 2006)دراسـة  .9

Factors to Critical Success Processes 
 مخصصدددة علدددى ن دددا  الم ددداريع وتحد دددد عمليدددة تخطيطيدددة 16تحليدددل أثدددر  إلدددىهددددلت الدراسدددة 
ال دركات وقدد شدملت  مدنم تمدع الدراسدة ، وتادون ليات الن ا  الحرجدة لدي الم داريععوامل وعم
 .ل ركاتمد ر م رو  لي هذه ا 282العينية 

تويلت   واستخدم الباحل المنها الوياي التحليلي وكذلن تم استخدام االستبانة ل مع البيانات
كبيددر علددى ن ددا  الم دداريع  أثددراهددم عمليددات التخطددي  الحاسددمة والتددي كددان لهددا  أن إلددىالدراسددة 

الددو م عملهددا لددي الم ددرو ، تطددوير ال دددوا الزمنددي، التخطددي   األن ددطةهددي: تعريددف وويددل 
 تنفيمي، كسب الموماين، تخطي  االتصاالت، تطوير خطة الم رو .ال

التدي تدم التويدل اليهدا لدي الدراسة ب رورة االهتمام بعنايدر وعمليدات الن دا  الحاسدمة  أويت
باعاليدة خدوا مختلدل  أوقداتهممدراء الم داريع عدادة ال يقسدمون  أن إلىوكذلن تويلت ، الدراسة

 العمليات لي الم رو .
 

 A New Framework forبعنـوان:  (Belassi & Tukel, 1996)دراسـة  .10
Determining Critical Success/Failure Factors in Projects 

ر يل عوامددل الن ددا  الحرجدة وويددل أثددنصداقتددرا  جدددوا وتقسديمة محددددة لت إلدىهددلت الدراسددة 
شدركات القطدا  العدام والخداص ، وقد تاون م تمع الدراسدة مدن هذه العوامل على ن ا  الم اريع

 .ة وشملت العينة مدراء الم اريع لي تلن ال ركاتلي الدول
 سددددداليبواألواسدددددتخدم االسدددددتبانة ل مدددددع البياندددددات  ياسدددددتخدم الباحدددددل المدددددنها الويددددداي التحليلددددد

بددين عوامددل الن ددا  التددي  ا  هنددار اختولدد أن إلددىتويددلت الدراسددة ، و لتحليددل البيانددات اإلحصددا ية
المقتدر  والمعدد مدن قبدل الباحدل لدي دراسدته حددت قبل ذلن لي الدراسات السدابقة وبدين النمدوذج 
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أكثر وضدوحا لدي هدذه الدراسدة  أيبحتهنار العد د من العوامل  أن إلىالحالية. كذلن تويلت 
 أع دداءدور  إلددى أي دداتعددزي  التدديمددد ر الم ددرو  والعوامددل  أداء إلددىتعددزى  إلددىمثددل العوامددل 

 البيئة المحيطة. إلىالاريق وكذلن العوامل التي تعزى 
الدراسة ب رورة التعامل مع عوامل الن ا  الحرجة المختلاة بحسدب حاجدة المؤسسدة لهدا  تأوي

يسددهل عمدل ال ددركات لددي اختيددار عنايددر  ا  جد ددد ا  تصددنيا ا  حيدل قدددم مددن خولهددا الباحدل نموذجدد
 على ال كل التالي: األنموذجوعوامل الن ا  المو مة لها، وقد قدم 

a)  الم رو ، كثالة  أن طة)قيمة وح م الم رو ، تنا م الم رو  ناسه، وهي  إلىعوامل تعزى
 الم رو ( إلىالم رو ، دورة حياة الم رو ، الحاجة 

b)  لريدق العمدل، وهدي )القددرة علدى تادويض السدلطة،  وأع داءمد ر الم رو   إلىعوامل تعزى
 أمددام دوره ومسددؤولياته، الاادداءة، االلتددزام( االقدددرة علددى المااضددلة، القدددرة علددى التنسدديق، احتددر 

 إدارةبالنسددددبة لاريددددق العمددددل لاانددددت العوامددددل )الخلايددددة والمعرلددددة الانيددددة، مهددددارات التوايددددل، 
 ، االلتزام(األ مات

c)  العليا، هيكدل الم درو  التنفيمدي، دعدم مددراء  اإلدارةالمنفمة، وهي )دعم  إلىعوامل تعزى
 الوما ل، تأ يد الم رو (

d)  لسياسية، الثقالية، االجتماعية، التانولوجية، البيئة الخارجية، وهي )البيئة ا إلىعوامل تعزى
 .الطبيعية، الزبا ن، المنالسون، المقاولون(

 
 Success Factors in Effectiveبعنـوان:  (Pinto & Slevin, 1988)دراسـة  .11

Project Implementation 
، ليددة تنايددذ الم دداريعلحاسددمة لددي لعاالتعددرر علددى عوامددل الن ددا  الحرجددة وا إلددىهدددلت الدراسددة 

قطا  شركات القطا  العدام والخداص لدي الدولدة وعيندة الدراسدة كاندت وتاون م تمع الدراسة من 
 م رو  من الم روعات المناذة. 400عبارة عن 
 األسداليبدام على المنها الويداي التحليلدي لدي تحليدل وويدل الفداهرة وباسدتخ ون اعتمد الباحث
حرجددة لن ددا  الم ددرو  وقددام تحد ددد ع ددرة عوامددل  إلددىدراسددة تويددلت ال، و المتعددددة اإلحصددا ية

وخطدة الم درو  واست دارة  اإلدارةرويدة الم درو  ودعدم بعمل نموذج لهدذه العوامدل وهدي  ون الباحث
 .األ مات وإدارةالزبون والموارد الب رية والمهام الانية ورضا الزبون والرقابة واالتصاالت 

ب ددرورة  وأويددتل ددركات لقيدداس مدددى لعاليددة الم دداريع ليهددا ل كددامو   ا  قدددمت الدراسددة نموذجددوقددد 
 الم اريع المختلاة. أن طةتطبيق هذه العوامل الع رة لي 
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 In search of excellence in projectبعنوان:  (H. Kerzner, 1987)دراسة  .12

management 
 إدارةعلددى ن ددا   إي ابيدداالتعددرر علددى عوامددل الن ددا  الحاسددمة التددي تددؤثر  إلددىهدددلت الدراسددة 

ال ددركات والمنفمددات  مددنم تمددع الدراسددة ، وتاددون ةالم دداريع لددي المنفمددات وال ددركات المختلادد
 اريع لي تلن ال ركات.لرق الم  اءوأع وشملت عينة الدراسة مدراء 

، اسدددتخدام االسدددتبانة ل مدددع البيانددداتاسدددتخدم الباحدددل المدددنها الويددداي التحليلدددي وكدددذلن تدددم  وقدددد
عنايدر الن دا  الحاسدمة للم داريع هدي: لهدم ال دركة إلدارة الم داريع،  أن إلدىتويلت الدراسة و 

 ير اختيدار مدد ر الم درو ، وااللتزام التنايذي إلدارة الم اريع، القدرة التنفيمية على التايدل، معدا
 قيادة مد ر الم رو  وااللتزام بالتخطي  والرقابة. أسلوب
الدراسة ب رورة االهتمام بالعناير التي تدم التويدل اليهدا لدي الدراسدة وضدرورة دراسدتها  أويت

 الم اريع المختلاة لل ركات. إدارةوتطبيقها لي 
 

 ملخص الدراسات السابقة:
الم دداريع بالبحددل عددن  إدارةلددي  ون المختصدد ون بدداحثقددرن الماضددي بدددأ المنددذ لتددرة السددتينات لددي ال
العد د من العوامدل  إلىن ا  الم اريع، وقد ويلوا عبر دراسات مختلاة  إلىالعوامل التي تؤدي 

التي تساهم ب كل كبيدر لدي ن دا  هدذه الم داريع، ولادنهم لدي ذات الوقدت لدم  تاقدوا حدوا عوامدل 
نفددرهم حددوا هددذه  اتووجهدد ؤهددماختلاددت آرا وإنمددا ددا  الم دداريع وعنايددر ثابتددة ومؤكدددة حددوا ن

العوامدددددل وكيايدددددة تحد ددددددها ومددددددى حقيقدددددة تأثيرهدددددا علدددددى ن دددددا  الم ددددداريع المختلادددددة للمنفمدددددات 
 والمؤسسات المختلاة.

الم داريع وعوقتهدا بن دا  الم داريع مندذ السدتينيات وحتدى  إدارةوقد بدأت الدراسات عادية حدوا  
ات لدتعلن عددن ثدورة جد دددة لدي هددذا الم داا عندددما قدام كددل نددجدداءت لتدرة الثماني أن إلدىات ندالثماني
م بعمددل دراسددات نفريددة وتطبيقيددة شددمولية حددوا 1988عددام  Prescottو Slevinو Pintoمددن 

تحد د ع رة عوامل لتاون بمثابة عوامدل الن دا   إلىوعوامل ن احها وتويلوا  وأدارتهاالم اريع 
وجدولدة الم درو  ورضدا  اإلدارةرسدالة الم درو  ودعدم المختلاة وهي  الر يسية لي ن ا  الم اريع

 .األ مات وإدارةالزبون وال خصية والمهام الانية واالتصاالت والرقابة واست ارة الزبون 
بعمددل تلخدديص  Mishra et al. (2011قددام كددل مددن ) 2011لددي عددام  أجريددتولددي دراسددة 

معفدم الدراسدات السدابقة لدي دراسدة مقاربدة  لهدا الم اريع التدي تويدلت إدارةلمعفم عوامل ن ا  

http://search.proquest.com/openview/9952beb3d03374b06941823f534b019d/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/9952beb3d03374b06941823f534b019d/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/9952beb3d03374b06941823f534b019d/1?pq-origsite=gscholar
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 إلدى، حيدل قداموا بعمدل تقسديم هدذه العوامدل   (Belassi & Tukel, 1996)وم دابهة لدراسدة 
ل التعدددرر علدددى كدددل عامدددل علدددى حددددة ومدددا  دددرتب  بددده مدددن بيئدددة م موعدددات مختلادددة بحيدددل يسددده

المنفمددة و يرهددا، حيددل تددم تقسدديم هددذه العوامددل  أومددد ر الم ددرو   أوالم ددرو  ناسدده  أوالم ددرو  
م موعات كاملة كل م موعة تحتوي على العد د مدن العوامدل المرتبطدة بهدا وقدد كاندت  ست إلى

عوامددل تعددزى لبيئددة الم ددرو  ، عوامددل تعددزى  الم موعددات هددي : )عوامددل تعددزى للم ددرو  ناسدده ،
لمدددد ر الم دددرو  ، عوامدددل تعدددزى لدددألدوات والتقنيدددات المسدددتخدمة لدددي الم دددرو  ، وعوامدددل تعدددزى 

 للمنفمة ، عوامل تعزى لاريق عمل الم رو (.
بقياس أثر المتغيرات الستة على ن ا  الم داريع وهدي  تناولتلدراسات التي ل ملخصوليما  لي  

 كالتالي:
 (: ملخص الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة3.1ول )جد

 الدراسات السابقة المتغير م

 درجة الستقاللية 1
Degree of Autonomy 

(Mishra et al., 2011)  ،(Belassi & Tukel, 
1996) 

2 
 العليا اإلدارةدعم 

Top Management 
Support 

 ,Alexandrova & Ivanova)،  (2013)ال عار، 
2012)  ،(Mishra et al., 2011)  ،Kandelousi, 

2011) ، )(Kuen et al., 2009)  ،(Belassi & 
Tukel, 1996)  ،(Pinto & Slevin, 1988) 

3 
 التنظيميالهيكل 

Organizational 
Structure 

(Mishra et al., 2011)  ،(Hyväri, 2006)  ،
(Hyvari, 2006)  ،(Belassi & Tukel, 1996) 

4 
 األقسامدعم مدراء 

Department Manager 
Support 

 & Thi)،  (Mishra et al., 2011)( ، 2013)ال عار، 
Swierczek, 2010)  ،(Belassi & Tukel, 1996) 

5 
 وضوح دور المشروع

Project Role Clarity 

(Mishra et al., 2011)  ،(Zwikael & Globerson, 
2006)  ،(Belassi & Tukel, 1996)  ،(Pinto & 

Slevin, 1988) 

6 
 لجنة المتابعة

Control Committee 

(Ika et al., 2012)  ،(Mishra et al., 2011)  ،
(Belassi & Tukel, 1996)  ،(Pinto & Slevin, 

1988)  ،(H. Kerzner, 1987) 
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 التعقيب على الدراسات السابقة وما يستفاد منها:
 إدارةموضدددو  ن دددا   أنتبدددين  ،بعدددد دراسدددة مستاي دددة للدراسدددات السدددابقة حدددوا موضدددو  البحدددل

ن عوامددل ن ددا  إدارة الم دداريع لددي وأ جددد ر باالهتمددام والبحددل والمناق ددةالم دداريع هددو موضددو  
التدي تقدوم بهدا المنفمدات وكدذلن ولدق  عمداااألقد تبا نت واختلات وذلن ولق طبيعة  ،المنفمات

 رؤية كل طرر من أيحاب المصلحة لي المنفمات.
وعوامدل ن دا  م داريعها لإنندا طبيعة عمل المنفمات  ير الحكومية لي قطا   زة  إلىوبالنفر 
 ,.Mishra et al)الاثيدر مددن الدراسدات قددد اتاقدت مددع لرضديات البحدل مثددل دراسدة  أنن دد 

2011)  ،(Belassi & Tukel, 1996) ،(Hyväri, 2006)  و(Pinto & Slevin, 
 إدارةبدين متغيدرات البحدل علدى ن دا   إي ابيدةعوقدة توجدد  أن، وعليه لانه مدن المتوقدع (1988

نتددا ا الدراسددات السددابقة وباالتادداق مددع اإلطددار النفددري للدراسددة الددذي  أخرجتددهالم دداريع ولددق مددا 
لددددي  العوقددددة بددددين متغيددددرات البحددددل ون ددددا  الم دددداريع ب ددددكل عددددام وإي ابيددددة ؤكددددد نفريددددا لعاليددددة 

 والمؤسسات. المنفمات
 أن لانده  توقدعلذلن بالتوالق وتماشيا مع اإلطار النفدري للدراسدة وكدذلن نتدا ا الدراسدات السدابقة 

هامددة بددين متغيددرات البحددل السددتة وهددي العوامددل التنفيميددة المتمثلددة بددد )دعددم  إي ابيددةعوقددة  توجددد
الرقابددة( والعوامدل الوميايددة المتمثلدة بددد العليدا، هيكدل المنفمددة، دعدم مدددراء األقسدام، ول ندة  اإلدارة

الم دددداريع لددددي المنفمددددات  يددددر  إدارة)درجددددة االسددددتقولية ووضددددو  دور الم ددددرو ( وبددددين ن ددددا  
 الحكومية بقطا   زة.

لدي  أهميدة األكثدرمدن هدذه الدراسدات لدي ضدوء تحد دد العوامدل  وعليه لان الباحل قد استااد كثيرا  
حددل بتطبيددق مددا  توالددق مددن هددذه العوامددل لددي دراسددته علددى تحد ددد ن ددا  الم دداريع، وسدديقوم البا

 المنفمات  ير الحكومية لي قطا   زة بإذن هللا.
 

 ما يميز هذه الدراسة:
دراسددة سددتتناوا لحددص وتطبيددق  أواسددتاون  ،حددلاعلددى علددم الب مددا يميددز هددذه الدراسددة اندده بندداء  

الدراسدات التدي حيدل إن عوامل ن دا  الم داريع علدى المنفمدات  يدر الحكوميدة لدي قطدا   دزة، 
ال دداة الغربيددة، وعليدده لددان الباحددل  أولددي قطددا   ددزة  سددواء   لددي هددذا الم دداا قليلددة جدددا   أجريددت
 اآلخدرينالبداحثين  أمدامطرق بداب هدذا الم داا ألجدل البحدل والزيدادة ليده ولدتح البداب  إلىيسعى 

  لددي المنفمددات  يددر الم دداريع لدديس لقدد إدارةليثددروا المكتبددة بأبحدداثهم ونمدداذجهم وحلددولهم حددوا 
 لي باقي قطاعات القطا  العام والخاص و يرها. وإنماالحكومية 
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المكتبدة العربيدة بدراسدات جد ددة ومعايدرة  إلثدراءوكذلن قام الباحل بعمل الدراسدة باللغدة العربيدة 
الم داريع  إدارةالباحل التمس ندرة لي البحل باللغدة العربيدة حدوا حيل إن  ،الم اريع إدارةحوا 
 طبيقاتها وعوامل ن احها وكذلن لي الدراسة عنها وتطبيقها لي الدوا والمناطق العربية.وت
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 الرابعالفصل 
 

 الطريقة واإلجراءات
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 المقدمة:
ن دددا  ال اندددب التطبيقدددي مدددن إ دددتم مدددن خولددده  ر يسدددا   تعتبدددر منه يدددة الدراسدددة وإجراءاتهدددا محدددورا  

ريقها  دتم الحصدوا علدى البياندات المطلوبدة إلجدراء التحليدل اإلحصدا ي للتويدل وعن ط الدراسة،
وبالتدالي تحقدق  الدراسدة،إلى النتا ا التي  تم تاسيرها لي ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضو  

 األهدار التي تسعى إلى تحقيقها. 
وكددذلن أداة  الدراسددة، للمددنها المتبددع وم تمددع وعينددة تندداوا هددذا الاصددل ويدداا   ،علددى ذلددن وبندداء  

وينتهدددي  وثباتهدددا،ومددددى يددددقها  وتطويرهدددا،الدراسدددة المسدددتخدمة وطريقدددة إعددددادها وكيايدددة بنا هدددا 
وليمددا  النتددا ا،الاصددل بالمعال ددات اإلحصددا ية التددي اسددتخدمت لددي تحليددل البيانددات واسددتخوص 

  لي ويل لهذه اإلجراءات.
 

 :منهج الدراسة
 خولده مدن الدذي يحداوا التحليلدي الويداي المدنها اسدتخدام تدم، الدراسدة أهدار تحقيق أجل من

 تطدر  التدي مكوناتهدا واآلراء بدين بياناتهدا، والعوقدة وتحليدل الدراسدة، موضدو  الفداهرة ويدل
 .تحدثها التي واآلثار تت منها التي والعمليات حولها

لويددل االمددنها الدذي يسدعى  بأنده التحليلددي الويداي المددنها (م2006ويعدرر )الحمدداني، 
الفددواهر أو األحددداث المعايددرة، أو الراهنددة لهددو أحدددد أشددكاا التحليددل والتاسددير المددنفم لويدددل 
ماهرة أو م كلة، ويقدم بيانات عن خصدا ص معيندة لدي الواقدع، وتتطلدب معرلدة الم داركين لدي 

 الدارسة والفواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها ل مع البياناتا. 
 

 ن لجمع المعلومات الالزمة عن البحث وهما:يدرين أساسيمص وقد تم استخدام
لدددي معال دددة اإلطدددار النفدددري للدراسدددة إلدددى مصدددادر البياندددات  تدددم التوجددده: المصـــادر الثانويـــة .1

الثانوية والتي تتمثل لي الاتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العوقة، والدوريات والمقاالت 
ة التي تناولت موضو  الدارسة، والبحدل والمطالعدة لدي والتقارير، واألبحاث والدراسات السابق

 مواقع اإلنترنت المختلاة.
: لمعال دددة ال واندددب التحليليدددة لموضدددو  الدراسدددة ل دددأ الباحدددل إلدددى جمدددع المصـــادر األوليـــة .2

لهذا الغرض.  البيانات األولية من خوا االستبانة كأداة ر يسة للدراسة، يممت خصيصا  
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  الدراسة:وعينة مجتمع 
علدددى م دددكلة  وبنددداء   الباحدددل،م تمدددع الدراسدددة يعدددرر بأنددده جميدددع مادددردات الفددداهرة التدددي  درسدددها 

العاملدة لدي قطدا    يدر الحكوميدةن الم تمع المستهدر  تاون من المنفمات إأهدالها لالدراسة و 
، م2014( منفمة مس لة لي و ارة الداخليدة واألمدن الدوطني بغدزة لعدام 868 زة والبال  عددها )

 )عربية وإسومية وأجنبية(.  ير محليةجمعية  82 منها
اسددددتخدام طريقددددة العينددددة الع ددددوا ية وألجددددل جمددددع البيانددددات الو مددددة حددددوا الدراسددددة التطبيقيددددة، تددددم 

اسدتبانة بنسدبة  173استبانة على م تمع الدراسة وقد تدم اسدترداد  200تو يع  حيل تمالبسيطة، 
86.5 .% 
 يدر الحكوميدة  الم داريع لدي المنفمدات وموماي ومنسقي كل من مدراءمثلت عينة الدراسة وقد 

ضدمان التددوا ن لددي اختيددار العيندة مددن مختلددل المنفمددات  إلددىوقدد عمددد الباحددل ، لدي قطددا   ددزة
 أجنبية. والت أعمالها وكذلن نوعها محلية أوأنواعها واختور أهدالها وم ا

 
 أداة الدراسة: 

إعدداد تدم  ،متغيدرات الدراسدة علدى ن دا  الم داريع الدراسدة التطبيقيدة حدوا قيداس أثدر إجدراءألجل 
إدارة علدى ن دا  العوامل التنفيمية والوميايدة المبحوثين حوا قياس أثر  آراءاستبانة الستعراض 

 اإلحصدددا يةوتحليلهدددا باألسددداليب والبدددراما  لدددي المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة بقطدددا   دددزة الم ددداريع
 وقوة العوقة بين المتغيرات.نتا ا عملية وحسابية لقياس أثر  إلىللويوا 

 أقسام رئيسية: أربعةتتكون استبانة الدارسة من 
الائدة العمريدة، وهو عبارة عدن معلومدات عدن ألدراد عيندة الدراسدة عدن المسدت يبين )القسم األول: 

ال دددنس، المسدددمى الدددومياي، عددددد سدددنوات الخبدددرة لدددي المنفمدددة، عددددد سدددنوات الخبدددرة لدددي م ددداا 
 .الم اريع(
معلومددات عدن المنفمددة )عنددوان المنفمدة، م دداا عمددل المنفمددة، وهدو عبددارة عددن  اني:القســم الثــ

عمدر المنفمدة، عدددد العداملين لدي المنفمددة، قيمدة الم دداريع المن دزة خدوا العددام الماضدي، طددرق 
 تنايذ وتنفيم الم روعات لي المنفمة(.

 

ميــة والوظيفيــة فــي العوامــل التنظيقيدداس م دداالت الدراسددة وهددي وهددو عبددارة عددن  :الثالــثالقســم 
 م االت: 6مو   على  لقرة، 48ويتاون من  ،الحكوميةمشاريع المنظمات غير  إدارةنجاح 

 .( لقرات7ويتاون من )  العليا اإلدارةدعم المجال األول: 
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لوضدع  (Slevin & Pinto, 1986)و   (Kuen et al., 2009)االسدتعانة بدراسدتي  وقدد تدم
 الم اا. هذابنود ولقرات 

 ( لقرات.8، ويتاون من )يكل المنظمةالمجال الثاني: ه
 & ,Nahm, Vonderembse) بدراسددةلددي وضددع لقددرات هددذا الم دداا  تددم االسددتعانةوقددد 

Koufteros, 2003). 
 ( لقرات.9، ويتاون من )المجال الثالث: دعم مدراء األقسام

 .(Allen et al., 1988) بدراسةلي وضع لقرات هذا الم اا  تم االستعانةوقد 
 ( لقرات.7ويتاون من )  لجنة المتابعةالمجال الرابع: 
لوضدع  (Slevin & Pinto, 1986)و   (Kuen et al., 2009)بدراسدتي  وقدد تدم االسدتعانة

 بنود ولقرات االستبانة الخاص بهذا الم اا.
 ( لقرات.8ويتاون من )  درجة الستقالليةالمجال الخامس: 

 (Morgeson & Humphrey, 2006)و   (Breaugh, 1985) بدراسدتي  تم االستعانةوقد 
 لوضع بنود هذا الم اا.

 لقرات. (9ويتاون من )  وضوح دور المشروعالمجال السادس: 
 (.Mukherjee & Malhotra, 2006بدراسة )لي وضع لقرات هذا الم اا تم االستعانة وقد 

، ويتادون مدن قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكوميـةوهو عبارة عدن  :الرابعالقسم 
 ( لقرات.9)

 (.Diallo & Thuillier, 2004) ع لقرات هذا الم اا بدراسةلي وض تم االستعانةوقد 
 

، للحصدوا علددى دقدة أل ددل لدي تقيدديم آراء لاقدرات االسددتبيان 7-1المقيداس مددن وقدد تدم اسددتخدام 
دا علددى الموالقددة العاليددة علددى مددا ورد لددي العبددارة  7بحيددل كلمددا اقتربددت الدرجددة مددن المبحددوثين، 

  وضح ذلن: (4.1 دوا التالي )والعكس يحيح، وال
 

 درجات المقياس المستخدم لي االستبانة: (4.1جدول )

 الستجابة
غير موافق 

 بشدة
 موافق بشدة 

 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
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 :الستبانةخطوات بناء 
دور العوامدددددل التنفيميدددددة والوميايدددددة لدددددي ن دددددا  إدارة م ددددداريع  لمعرلدددددة اأداة الدراسدددددة  إعددددددادتدددددم 

 االستبانة: الخطوات التالية لبناء  وتم اتبا ا،   زة المنفمات  ير الحكومية بقطا 
 مراجعة األهدار والارضيات والمتغيرات واالسئلة الخاية بالدراسة. -1
واالسدتاادة  الدراسدة،ذات الصلة بموضدو   السابقةوالدراسات األدب اإلداري على  االطو  -2

 وييا ة لقراتها. االستبانةمنها لي بناء 
 االسدددتبانةأسددداتذة ال امعدددات والم دددرلين لدددي تحد دددد م ددداالت  است دددار الباحدددل عدددددا  مدددن -3

 .ولقراتها
 .االستبانةتحد د الم االت الر يسة التي شملتها  -4
 تحد د الاقرات التي تقع تحت كل م اا. -5
 لي يورتها األولية.  االستبانةتم تصميم  -6
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل الم رلين. -7
 (.1كما هو موضح لي المحلق رقم )المحكمين  ( من10على ) االستبانةتم عرض  -8
مدن حيدل الحدذر أو اإلضددالة  االسدتبانةلدي ضدوء أراء المحكمدين تدم تعدد ل بعددض لقدرات  -9

 (.2رقم ) ملحق النها ية،لي يورتها  االستبانةلتستقر  والتعد ل،
 

 صدق الستبانة:
(، كمددا يقصددد 2010، يدددق االسددتبانة يعنددي اأن يقدديس االسددتبيان مددا وضددع لقياسددها )ال رجدداوي 

بالصدق اشموا االستقصاء لال العناير التي ي ب أن تدخل لدي التحليدل مدن ناحيدة، ووضدو  
لقراتها ومارداتها مدن ناحيدة ثانيدة، بحيدل تادون ماهومدة لادل مدن يسدتخدمهاا )عبيددات وآخدرون، 

 بطريقتين: االستبانةوقد تم التأكد من يدق  ،(2001
 
 اهريد:صدق آراء المحكمين دالصدق الظ -1

ا الباحدل يختدار أن يقصدد بصددق المحكمدين اهدو م داا  لدي المتخصصدين المحكمدين مدن عددد 
علددى  االسددتبانة( حيددل تددم عددرض 2010، الدراسددةا )ال رجدداوي  موضددو  الم ددكلة الفدداهرة أو

المحكمددددين  وأسدددماء األعمدددااإدارة متخصصدددين لدددي  (10) م موعدددة مدددن المحكمدددين تألادددت مدددن
 اب الباحدل آلراء المحكمدين وقدام بدإجراء مدا  لدزم مدن حدذر وتعدد ل (، وقد اسدت1بالملحق رقم )
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الملحددق رقددم  انفددر-لددي ضددوء المقترحددات المقدمددة، وبددذلن خددرج االسددتبيان لددي يددورته النها يددة 
(2.) 
 
 المقياس: صدق -2

 Internal Validityأول: التساق الداخلي 
مع الم اا الدذي تنتمدي  ستبانةااليقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل لقرة من لقرات 

وذلددن مددن خددوا حسدداب معدداموت  لوسددتبانةاالتسدداق الددداخلي  تددم حسددابهددذه الاقددرة، وقددد  هإليدد
والدرجددة الاليددة للم دداا ناسدده، وقددد تددم ذلددن  االسددتبانةاالرتبدداط بددين كددل لقددرة مددن لقددرات م دداالت 

 ماردة. 40على العينة االستطوعية المكونة من 
عامدددل االرتبددداط بدددين كدددل لقدددرة مدددن لقدددرات م ددداا ا دعدددم اإلدارة العليدددا ا ( م4.2جددددوا ) وضدددح 

 0.05والدرجة الالية للم اا، والذي  بين أن معاموت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥α  يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه. وبذلن 

 
 العليا د والدرجة الكلية للمجال اإلدارةم معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال د دع: (4.2جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
العليددا مسددتلزمات الم دداريع مددن المددوارد الو مددة لتنايددذ األن ددطة مثددل  اإلدارةتددولر 

 )الدعم المالي، الوقت، القوى العاملة، المعدات ...(.
.837 *0.000 

 0.000* 696. لعليا المسؤوليات مع لرق العمل ل مان ن ا  الم اريع.ا اإلدارةتت ارر   .2
 0.000* 813. العليا درجة كالية من السلطة والمسؤولية لاريق العمل لي الم رو . اإلدارةتمنح   .3
 0.000* 720. .األ ماتالعليا لريق عمل الم رو  ب كل لعاا وقت  اإلدارةتدعم   .4
 0.000* 718. لريق العمل ب أن الم روعات.تدعم اإلدارة العليا قرارات   .5

العليدا لريددق العمدل مددن خدوا تغذيدة راجعددة منتفمدة عددن تقددم العمددل  اإلدارةتتدابع   .6
 لي الم روعات.

.422 *0.003 

 0.000* 654. العليا بدرجة عالية من الثقة. اإلدارةتتميز عوقات لريق العمل مع   .7
 .α ≤ 0.05لة االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى دال *
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ا والدرجددة  هيكددل المنفمددة( معامددل االرتبدداط بددين كددل لقددرة مددن لقددرات م دداا ا 4.3جدددوا ) وضددح 
 α≤ 0.05والددذي  بددين أن معدداموت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى معنويددة  للم دداا،الاليددة 
 يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه. وبذلن
 

 د والدرجة الكلية للمجال هيكل المنظمةكل فقرة من فقرات مجال د  معامل الرتباط بين(: 4.3)جدول 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

يمكن للعاملين لي الم اريع اقترا  تعد وت خاية بإدارة أن طة الم روعات   .1
 من خوا قوانين وإجراءات مكتوبة موضحة لي المنفمة.

.753 *0.000 

2.  
ال هددددود الخايددددة  إلددددىلدددددى المنفمددددة قددددوانين وإجددددراءات مكتوبددددة تقددددود   وجددددد

 بتحسين جودة العمل لي الم روعات.
.800 *0.000 

3.  
 وجددددددد لدددددددى المنفمددددددة قددددددوانين وإجددددددراءات مكتوبددددددة تدددددددعم الحلددددددوا اإلبداعيددددددة 

 للم كوت.
.776 *0.000 

4.  
م  تصل هيكل المنفمة بوجود عددد قليدل مدن المسدتويات اإلداريدة بدين األقسدا

 الت غيلية والمد ر التنايذي.
.643 *0.000 

5.  
تقددوم المنفمددة بتدددريب العدداملين لددي الم دداريع علددى العمددل ضددمن لريددق عمددل 

 مؤسس من أقسام متعددة وإن ا  مهام العمل ب كل ت اركي.
.830 *0.000 

6.  
تقددوم المنفمددة باددتح قنددوات اتصدداا متعددددة بددين المدددراء لددي المنفمددة إلن ددا  

 .األعماا
.794 *0.000 

 0.000* 603. االتصاالت التنفيمية بين العاملين بسهولة تامة. إجراء تم   .7
 0.000* 737. يمكن للعاملين بسهولة الويوا واالتصاا مع اإلدارة العليا.  .8

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة  *
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

ا  دعدددم مددددراء األقسدددام م ددداا امعامدددل االرتبددداط بدددين كدددل لقدددرة مدددن لقدددرات  (4.4) جددددوا وضدددح 
 0.05والدرجة الالية للم اا، والذي  بين أن معداموت االرتبداط المبيندة دالدة عندد مسدتوى معنويدة 

≥α يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه. وبذلن 
 

 الد والدرجة الكلية للمج دعم مدراء األقساممعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال د : (4.4جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 750. المعلومات الانية الهامة والمحدثة للعاملين. وإتاحةبن ر  األقساميقوم مدراء   .1
 0.000* 780. بإدارة اجتماعاتهم ب كل لعاا. األقساميقوم مدراء   .2
 0.000* 783. اء العام للم اريع.باإلبوغ باستمرار حوا األد األقساميعمل مدراء   .3

4.  
مهددامهم ب ددكل حثيددل ممددا ي علهددم علددى درايددة تامددة حددوا  األقسددام تددابع مدددراء 

 اخر المست دات واألن طة لي الم رو .
.769 *0.000 

 0.000* 853. والم موعات. األلراد تمكن مدراء األقسام من اكت ار وحل النزاعات بين   .5

6.  
طددرق جد دددة لددي تنايددذ  أو أيدديلةلددي تقددديم ألاددار  باعاليددة األقسدداميقددوم مدددراء 
 .األعماا

.698 *0.000 

يستخدم مدراء األقسام ناوذهم لي الحصوا على المصادر الو مة ألداء العمل   .7
 باعالية عالية.

.719 *0.000 

8.  
تغذيددة عكسددية ممتددا ة وبندداءة ليمددا يخددص التقددارير الخايددة  األقسدداميقدددم مدددراء 

 روعات.بتقدم العمل ضمن الم 
.699 *0.000 

9.  
درجددة عاليددة مددن الرضددا والتقددد ر لألعمدداا التددي تددم تأد تهددا  األقسددام بدددي مدددراء 
 ب كل جيد.

.677 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة    *
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ل نددة المتابعددة ا والدرجددة  ( معامددل االرتبدداط بددين كددل لقددرة مددن لقددرات م دداا ا4.5جدددوا ) وضددح 
 α ≤ 0.05الاليددة للم دداا، والددذي  بدددين أن معدداموت االرتبدداط المبينددة دالدددة عنددد مسددتوى معنويدددة 

 وبذلن يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه.
 

 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال د لجنة المتابعة د والدرجة الكلية للمجال: (4.5جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

القي
ية 
مال
لحت

ة ا
م (

Si
g

). 

1.  
تددتم مراقبددة جميددع عمليددات وأن ددطة الم ددرو  بمددا لددي ذلددن المعددا ير التددي مددن 

تعطدددي يدددورة كاملدددة عدددن تقددددم الم دددرو  مثدددل )الميزانيدددة، ال ددددوا  أنشدددأنها 
 الزمني، القوى العاملة، استغوا المعدات، معنويات الاريق، ... الخ(

.622 *0.000 

2.  
لريددددد ومراقبددددة تقدددددم سددددير الم ددددرو  وتحسددددين  ددددتم عقددددد اجتماعددددات منتفمددددة 

 التغذية الراجعة لاريق عمل الم رو .
.619 *0.000 

3.  
الم درو  ذات العوقدة بالموا ندة الماليدة  أن دطة تم عرض نتا ا تقيديم ومراقبدة 

وال دددددوا الزمنددددي للم ددددرو  وم دددداركتها ب ددددكل منددددتفم مددددع ذوي العوقددددة مددددن 
 أع اء الاريق.

.868 *0.000 

فدددام قيددداس تقددددم الم دددرو  الاعلدددي ومقارنتددده بالخطدددة الزمنيدددة المعتمددددة  دددتم بانت  .4
 والمعدة مسبقا.

.808 *0.000 

5.  
 دددتم الت ددداور مدددع لريدددق الم دددرو  عندددد الحاجدددة لمراجعدددة الموا ندددة أو ال ددددوا 

 الزمني للم رو  ومراعاة موحفاتهم وآرا هم.
.609 *0.000 

6.  
هذه التغيدرات  إيصاام رو   تم عندما  تم مراجعة الموا نة وال دوا الزمني لل

 العليا. اإلدارة إلى وأسبابها
.730 *0.000 

7.  
هذه التغيدرات  إيصااعندما  تم مراجعة الموا نة وال دوا الزمني للم رو   تم 

 0.000* 804. العاملين ضمن لريق الم رو . إلى وأسبابها

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة    *
 
 
 
 
 



93 

 

درجددة االسددتقولية والحكددم  ( معامددل االرتبدداط بددين كددل لقددرة مددن لقددرات م دداا ا4.6جدددوا )ضددح  و 
الذاتي ا والدرجة الالية للم اا، والذي  بين أن معاموت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويدة 

0.05 ≥ α .وبذلن يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه 
 

كل فقرة من فقرات مجال د درجة الستقاللية والحكم الذاتي د والدرجة  معامل الرتباط بين: (4.6جدول )
 الكلية للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 620. تمنح الومياة لريق الم رو  الحرية لي اتخاذ القرارات ب أن جدولة مهام عملهم.  .1

2.  
يددة لددي اتخدداذ القددرارات لددي أولويددات عملهددم وترتيددب تمددنح الومياددة لريددق الم ددرو  الحر 

 0.001* 463. المهام الخاية بهم.

 0.000* 591. عملهم ومهامهم ولق رؤيتهم. إن ا تسمح الومياة لاريق الم رو  بتخطي  كياية   .3

4.  
الدرأي والتاايدر لدي كيايدة تنايدذ  وإبدداءتعطي الومياة لاريق الم رو  الاريدة للمبدادرة 

 المهام.
.688 *0.000 

 0.000* 790. تمنح الومياة لريق الم رو  استقولية واضحة لي اتخاذ القرارات.  .5
 0.000* 734. اختيار الطرق األمثل ألداء العمل. إمكانيةتعطي الومياة لريق الم رو    .6

7.  
تسمح الومياة لاريق العمل بتغيير وتعد ل الطريقة االعتيادية لدي تقيديم العمدل حسدب 

 األولويات.
.733 *0.000 

8.  
الوميادة الخايدة بهدم )بمدا ياتدرض إن دا ه  أهدارلدى لريق العمل القدرة على تعد ل 

 0.000* 718. من خوا الومياة(.

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة    *
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لم دددرو  ا وضدددو  دور ا ( معامدددل االرتبددداط بدددين كدددل لقددرة مدددن لقدددرات م ددداا ا4.7جددددوا ) وضددح 
 0.05والدرجة الالية للم اا، والذي  بين أن معداموت االرتبداط المبيندة دالدة عندد مسدتوى معنويدة 

≥ α .وبذلن يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه 
 

 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال د وضوح دور المشروع د والدرجة الكلية للمجال: (4.7جدول )

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 686.  رتب  عملي/ومياتي ضمن الم رو  باألهدار العامة للمؤسسة.  .1
 0.000* 681. توجد رؤية واضحة ليما  تعلق بالنتا ا المتوقعة من عملي ضمن الم رو .  .2

3.  
الماتددرض   تمتددع لريددق الم ددرو  بدرايددة تامددة بال وانددب والمهددام الوميايددة التددي مددن

 تحقيق نتا ا إي ابية. إلىأن تقود 
.801 *0.000 

 0.000* 757.  تم تقسيم الوقت بين المهام الومياية الو مة إلن ا  العمل.  .4
 0.000* 675.  تم جدولة المهام الومياية اليومية حسب األولوية.  .5
 0.000* 669. الو مة لتنايذ كل مهمة من مهامي الومياية. اإلجراءات تم تحد د   .6
 0.000* 847. تستخدم إجراءات ومياية سليمة ومناسبة لتنايذ المهام.  .7

8.  
لددي الومياددة وكيددل  ددتم تقييمدده لددي  األداءلددى لريددق العمددل معرلددة كاليددة بمسددتوى 

 المنفمة.
.825 *0.000 

9.  
 تدددولر لددددى لريدددق العمدددل معرلدددة كاليدددة واطدددو  بمسدددتوى المسدددؤولية والصدددوحية 

 هم.الموكلة لهم لي وما ا
.776 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة    *
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قيدداس ن ددا  إدارة م دداريع  ( معامددل االرتبدداط بددين كددل لقددرة مددن لقددرات م دداا ا4.8جدددوا ) وضددح 
المنفمات  ير الحكومية ا والدرجة الالية للم اا، والدذي  بدين أن معداموت االرتبداط المبيندة دالدة 

 وبذلن يعتبر الم اا يادقا  لما وضع لقياسه. α ≤ 0.05مستوى معنوية عند 
 
 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال د قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير : (4.8جدول )
 الحكومية د والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
سددتايدون مددن الم دداريع بالرضددا حيدداا المخرجددات والخدددمات المقدمددة عبددر ي ددعر الم

 الم اريع لي المنفمة.
.685 *0.000 

2.  
تتوالق وتنس م الخدمات المقدمة عبر الم داريع التدي تنادذها المنفمدة مدع مسدتندات 

 وخط  الم روعات األساسية.
.792 *0.000 

 0.000* 874. .أجلهاهدار التي يممت من تحقق الم اريع التي تناذها المؤسسة الغايات واأل  .3
 0.000* 726.  تم تنايذ أن طة ومهام الم اريع لي مؤسستنا ولق ال داوا الزمنية المخططة.  .4
 0.000* 836.  تم تنايذ أن طة ومهام الم اريع لي مؤسستنا ولق الموا نات المخططة لها.  .5
 0.000* 687. ال هات المانحة الر يسية.تمتلن الم اريع التي تناذها مؤسستنا سمعة طيبة لدى   .6

7.  
تمتلن الم اريع لدى مؤسستنا لرية جيددة لوسدتمرار والتوسدع مدن خدوا الحصدوا 

 على تمويل إضالي.
.759 *0.000 

 0.000* 770.  وجد للم اريع لي مؤسستنا أثر واضح وملموس على المستايد ن.  .8

9.  
قدددرات المؤسسددية علددى المسددتوى تسدداهم الم دداريع التددي تناددذها مؤسسددتنا لددي بندداء ال

 الوطني.
.738 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط داا إحصا يا  عند مستوى داللة    *
 

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدق البنا ي أحد مقا يس يدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهدار التدي تريدد األداة 

ط كددددل م دددداا مددددن م دددداالت الدراسددددة بالدرجددددة الاليددددة لاقددددرات الويددددوا إليهددددا، ويبددددين مدددددى ارتبددددا
 ماردة. 40، وقد تم ذلن على العينة االستطوعية المكونة من االستبانة

عندد دالدة إحصدا يا   االسدتبانة( أن جميع معاموت االرتباط لي جميع م االت 4.9 بين جدوا )
 يادقه لما وضعت لقياسه. االستبانةوبذلن تعتبر جميع م االت  α ≤ 0.05مستوى معنوية 
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 لالستبانةوالدرجة الكلية  الستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت : (4.9جدول )

 المجال
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 789. دعم اإلدارة العليا.
 0.000* 843. .هيكل المنفمة
 0.000* 829. .دعم مدراء األقسام
 0.000* 910. ل نة المتابعة.

 0.000* 961. العوامل التنظيمية
 0.000* 821. درجة االستقولية والحكم الذاتي.
 0.000* 873. وضو  دور الم رو .
 0.000* 913. العوامل الوظيفية

 0.000* 845. .قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكومية
 .α ≤ 0.05 يا  عند مستوى داللة االرتباط داا إحصا *          

  
  :Reliability الستبانةثبات 

متتاليدة،  مدرات عددة تطبيقده أعيدد إذا النتدا ا االستبيان ناس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن
أو مدا  ليهدا،ويقصد به أي ا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عندد كدل مدرة يسدتخدم 

 ه واسددتمراريته عنددد تاددرار اسددتخدامه لددي أوقددات مختلاددة )ال رجدداوي،هددي درجددة اتسدداقه وانسدد ام
 ماردة.  40وقد تم ذلن على العينة االستطوعية المكونة من  (،م2010

 Cronbach'sكدرو نبداخ الدراسدة مدن خدوا معامدل ألادا  اسدتبانةوقدد تحقدق الباحدل مدن ثبدات 
Alpha Coefficient(.4.10) ، وكانت النتا ا كما هي مبينة لي جدوا 
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 الستبانةلقياس ثبات  كرو نباخمعامل ألفا : (4.10جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 الصدق الذاتي*

 0.908 0.824 7 العليا. اإلدارةدعم 
 0.938 0.879 8 .هيكل المنفمة
 0.948 0.898 9 .دعم مدراء األقسام
 0.920 0.847 7 ل نة المتابعة.

 0.969 0.939 31 مل التنظيميةالعوا
 0.906 0.821 8 درجة االستقولية والحكم الذاتي.
 0.949 0.900 9 وضو  دور الم رو .
 0.944 0.892 17 العوامل الوظيفية

 0.961 0.923 9 .قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكومية
 0.980 0.961 57 جميع المجالت معا

 ر التربيعي الموجب لمعامل ألاا كرونباخ*الصدق الذاتي= ال ذ
 

( أن قيمة معامل ألاا كرونباخ مرتاعة لال م اا 4.10واضح من النتا ا الموضحة لي جدوا )
(. وكددذلن 0.961) االسددتبانة(، بينمددا بلغددت ل ميددع لقددرات  0.821،0.939)حيددل تتددراو  بددين 

(، بينمددا بلغددت ل ميددع  0.906،0.969قيمددة الصدددق الددذاتي مرتاعددة لاددل م دداا حيددل تتددراو  )
  ( وهذا يعنى أن الثبات مرتاع وداا إحصا يا.0.980) االستبانةلقرات 

( قابلدة للتو يدع. ويكدون 2) رقدم لدي يدورتها النها يدة كمدا هدي لدي الملحدق االسدتبانةوبذلن تاون 
 االسددتبانةالدراسددة ممددا ي علدده علددى ثقددة تامددة بصددحة  اسددتبانةالباحددل قددد تأكددد مددن يدددق وثبددات 

 يوحيتها لتحليل النتا ا واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار لرضياتها.و 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package forمن خوا برنداما التحليدل اإلحصدا ي  االستبانةتم تاري  وتحليل 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سددمرنور-اختبددار كولم ددورور  تددم اسددتخدام

، وكانت النتا ا كما هي مبينة لدي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التو يع الطبيعي من عدمه
 (.4.11جدوا )

 

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (4.11جدول )

 قيمة الختبار المجال
ة الحتمالية القيم

(Sig.) 
 0.868 0.597 العليا اإلدارةدعم 

 0.541 0.802 هيكل المنفمة
 0.746 0.679 دعم مدراء األقسام
 0.667 0.726 ل نة المتابعة

 0.776 0.660 العوامل التنظيمية
 0.679 0.719 لية والحكم الذاتيدرجة االستقو

 0.314 0.961 وضو  دور الم رو 
 0.927 0.546 يةالعوامل الوظيف

 0.548 0.797 قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكومية
 0.660 0.730 جميع مجالت الستبانة

 
 ميددع م دداالت ل (.Sig)( أن القيمددة االحتماليددة 4.11واضددح مددن النتددا ا الموضددحة لددي جدددوا )

لم دداالت  تبددع التو يددع وبددذلن لددإن تو يددع البيانددات لهددذه ا 0.05مسددتوى الداللددة أكبددر مددن الدراسددة 
 حيل تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على لرضيات الدراسة. الطبيعي 

 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لويل عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتارارات   .1
 حرار المعياري.واالن المتوس  الحسابي والمتوس  الحسابي النسبي  .2
 .االستبانة( لمعرلة ثبات لقرات Cronbach's Alphaاختبار ألاا كرونباخ )  .3
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنور-اختبار كولم ورور  .4

 إذا كانت البيانات تتبع التو يع الطبيعي من عدمه.
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قياس درجة االرتباط: ( لPearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
. وقد استخدمه الباحل لحساب االتساق يقوم هذا االختبار على دراسة العوقة بين متغيرين

 الداخلي والصدق البنا ي لوستبانة.
( لمعرلة مدا إذا كاندت متوسد  درجدة االسدت ابة T-Test) لي حالة عينة واحدة Tاختبار   .6

أو قلت عن ذلن. ولقد استخدمه الباحل أم  ادت  4قد ويلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 
 االستبانة.للتأكد من داللة المتوس  لال لقرة من لقرات 

 .(Linear Stepwise Regression-Model)نموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي  .7
( لمعرلدة مدا إذا كدان Independent Samples T-Test) لدي حالدة عينتدين Tاختبدار  .8

  ية بين م موعتين من البيانات المستقلة. هنار لروقات ذات داللة إحصا
( (One Way Analysis of Variance -ANOVAاختبدار تحليدل التبدا ن األحدادي  .9

لمعرلدة مددا إذا كدان هنددار لروقدات ذات داللددة إحصددا ية بدين ثددوث م موعدات أو أكثددر مددن 
وعدات استخدمه الباحل للاروق التي تعزى للمتغير الدذي ي دتمل علدى ثدوث م م البيانات.
 لأكثر.

 
 ملخص الفصل:

للطريقدددة واإلجدددراءات والمنه يدددة التدددي اتبعدددت لدددي جمدددع وتحليدددل البياندددات  تندداوا الاصدددل تاصددديو  
ندده تحقيقددا  ألهدددار الدراسددة والختبددار لرضددياتها إ، حيددل وكددذلن األدوات المسددتخدمة لددي التحليددل

 إلىة الدراسة إضالة اختيار المنها الوياي التحليلي لي ويل وتحليل م كل إلىعمد الباحل 
تحد دد مصدادر جمددع البياندات األوليددة والثانويدة الو مددة للدراسدة التطبيقيددة، وقدد تددم تحد دد م تمددع 

منفمددة  يددر حكوميددة عاملددة ولاعلددة لددي قطددا   ددزة حيددل تددم  200وعينددة الدراسددة المتمثددل لددي 
لدددي هدددذه اسدددتهدار منسدددقي ومددددراء الم ددداريع وأع ددداء لدددرق الم ددداريع ومدددوماي جلدددب التمويدددل 

 المنفمات.
وقددد تددم كددذلن تحد ددد أداة الدراسددة وهددي االسددتبانة وتددم تطويرهددا وتحليددل لقراتهددا واختبددار يدددقها 
وثباتهدددا مدددن خدددوا اختبدددارات الصددددق والثبدددات لوسدددتبانة، ولدددي الختدددام أوضدددح الباحدددل األدوات 

 اإلحصا ية المستخدمة لي الدارسة.
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 الخامسالفصل 
 

واختبار فرضيات الدراسة تحليل البيانات 
 ومناقشتها
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 المقدمة:
، وذلدن مدن خدوا اإلجابدة تحليل البيانات واختبدار لرضديات الدراسدة ت من هذا الاصل عرضا  ل

والتددي تددم التويددل إليهددا مددن خددوا تحليددل  االسددتبانةعددن أسددئلة الدراسددة واسددتعراض أبددر  نتددا ا 
معلومدددات عدددن د عيندددة الدراسددة عدددن المسددت يبين، والعددن ألدددرا علددى المعلومددداتوالوقدددور  لقراتهددا،
إذ تدددم  الدراسدددة، اسدددتبانةلدددذا تدددم إجدددراء المعال دددات اإلحصدددا ية للبياندددات المت معدددة مدددن  المنفمدددة،

للحصدوا علدى نتدا ا الدراسدة  (SPSS)استخدام برناما الر م اإلحصدا ية للدراسدات االجتماعيدة 
 التي تم عرضها وتحليلها لي هذا الاصل. 

 
   اإلحصائي لعينة الدراسة وفق معلومات عن أفراد عينة الدراسةالوص

 أول: عرض لخصائص عينة الدراسة وفق معلومات عن أفراد عينة الدراسة:
 المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: .1

 (173)ن= المعلومات الشخصية(: توزيع أفراد العينة حسب 5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد معلومات أفراد عينة الدراسة

 الفئة العمرية

 8.1 14 سنة 25أقل من 
 74.0 128 سنة 40-25من 
 16.2 28 سنة 55 – 41من 

 1.7 3 سنة 56أكثر من 

 الجنس
 69.9 121 ذكر
 30.1 52 أنثى

 المؤهل العلمي
 83.2 144 لأقل بكالوريوس
 16.2 28 ماجستير
 0.6 1 دكتوراه 

 
عــن األفــراد عينــة الدراســة  وقــد كانــت  للمعلومــات الشخصــيةصــائية ( إح5.1يوضــح الجــدول )
 النتائج كالتالي:

يعددزو الباحددل نتددا ا هددذه النسددب إلددى طبيعددة  فيمــا يتعلــق بالفئــة العمريــة لنفــراد عينــة الدراســة 
وهددو مددا  ؤكددد اعتمدداد  البيددة  ،الدددور الابيددر لل ددباب لددي إدارة وتنسدديق الم ددروعات لددي المنفمددة

ى ال دددباب لمدددا لدددد هم مدددن مواهدددب ومهدددارات وطاقدددات إبداعيدددة وقددددرات علدددى تحمدددل المنفمدددات علددد
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ضغوط العمل والتأخر والتنقل الميداني و يره مدن األعمداا التدي يصدعب علدى الابدار أو الصدغار 
 مزاولتها.

( أي دددا إلدددى اسدددتحواذ الدددذكور علدددى المنايدددب المتعلقدددة 5.1أشدددار ال ددددوا )وفـــي بنـــد الجـــنس  
لطبيعددة الم تمددع الغددزي  % لإلندداث، وذلدن30.1% مقابددل 69.9فمددات بنسدبة بالم داريع لددي المن

إلدى جاندب العدادات والتقاليدد السدا دة لدي  ،الذي ليه نسبة الذكور أكثر من االناث لي القوة العاملة
ا دددل عددددم انخدددراط المدددرأة ب دددكل كبيدددر لدددي االعمددداا مثدددل الرجدددل لدددي الم تمدددع الالسدددطيني التدددي ت

 الوما ل.
يعزو الباحل هذه النسب إلى طبيعة ونسدبة متوسد  حداملي ال دهادات ، ؤهل العلميوبالنسبة للم

لهي من الطبيعي أن تاون النسبة  وما دونها ال امعية لي قطا   زة وهم من حملة البكالوريوس
األعلى، ولان لي ذات الوقت هي مؤشر إي ابي قوي على اعتماد المنفمات  ير الحكومية لدي 

هادات لمدا لدد هم مدن خبدرات وتعلديم ومعرلدة تايدد ب دكل كبيدر لدي تنايدذ عملها علدى أيدحاب ال د
 مهام وأساسيات إدارة الم اريع لي المنفمات ب كل جيد.

 
 ألفراد عينة الدراسة: الوظيفيةالمعلومات  .2

 (173)ن= المعلومات الوظيفية(: توزيع أفراد العينة حسب 5.2جدول )

 المئوية % النسبة العدد معلومات أفراد عينة الدراسة

 المسمى الوظيفي
 29.5 51 مد ر م اريع
 39.3 68 منسق م اريع
 31.2 54 مومل م اريع

عدد سنوات الخبرة في 
 المنظمة

 75.1 130 سنوات 8-3من 
 19.1 33 سنة 15-9من 
 5.8 10 سنة لأكثر 16

عدد سنوات الخبرة في مجال 
 المشاريع

 83.8 145 سنوات 8-3من 
 11.0 19 سنة 15-9من 
 5.2 9 سنة لأكثر 16

 
عــن األفــراد عينــة الدراســة  وقــد كانــت  للمعلومــات الوظيفيــة( إحصــائية 5.2يوضــح الجــدول )
 النتائج كالتالي:
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نفمات  ير الحكومية طبيعة عمل الم الىالنسب هذه ت ير ، فيما يتعلق ببند المسمى الوظيفي
د ثي الخبددرة لددي تنسدديق وإدارة م دداريعها لددي قطددا   ددزة التددي تعتمددد ب ددكل كبيددر علددى ال ددباب حدد

خبرة واسعة إلدارتها  ي مدراء ذو  إلىالمختلاة التي تاون بطبيعتها مؤقتة وليست دا مة وال تحتاج 
النسددبة األخددرى التاليددة التددي  أمددا، كالددة يكاددي وجددود منسددق إلدارة وتنسدديق أن ددطة الم ددرو  وإنمددا

المنايب الموجودة لي المنفمدات الدوليدة توضح العاملين لي منصب مد ر م رو ، لهي تاسر 
مدددراء  إلددىوالابدرى التددي تاددون م داريعها ممتدددة وقابلددة لوسدتمرار وموا نتهددا كبيددرة وبحاجدة ماسددة 

 م اريع يعمل تحت مسؤوليتهم اكثر من منسق وع و لريق إلتمام تنايذ أن طة الم رو .
 أنطبيعددة  إلددىهددذه النتددا ا عددزو لددإن الباحددل ي، وفيمــا يتعلــق بعــدد ســنوات الخبــرة فــي المنظمــة

يكدون متوسد   أنمعفم العاملين لي المنفمات من ال باب حسب ما ذكدر مسدبقا ومدن الطبيعدي 
 35سددنوات وذلددن بطبيعددة معدددا أعمددارهم التددي ال تت دداو   8 إلددى 3خبددراتهم لددي المنفمددة مددن 

 سنة.
ذكدر لدي الاقدرة  مدا مدعهدذه النتدا ا تتادق ، لدإن بند عدد سنوات الخبرة فـي مجـال المشـاريع وفي

تاددون متوسدد   أنالسددابقة حددوا طبيعددة عمددل ال ددباب لددي المنايددب المتعلقددة بالم دداريع وطبيعددة 
سدددنوات بحسدددب معددددا أعمدددارهم ومعددددا وجدددودهم لدددي أعمدددالهم لدددي  8 إلدددى 3خبدددراتهم لدددي مددددى 

 المنفمة.
 

 ثانيا: عرض لخصائص عينة الدراسة وفق معلومات عن المنظمة:
 (173أفراد العينة حسب معلومات عن المنظمة )ن= (: توزيع5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد معلومات عن المنظمة

 عنوان المنظمة

 20.8 36 شماا  زة
 46.8 81 محالفة  زة
 9.8 17 محالفة الوسطى
 14.5 25 محالفة خانيونس
 8.0 14 محالفة رلح

 مجال عمل المنظمة*

 54.7 94 اجتماعي إ اثي
 32.6 56 دي تنموي اقتصا

 15.1 26 امرأة وطال
 14.5 25 تدريب وتعليم
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 النسبة المئوية % العدد معلومات عن المنظمة

 

 8.1 14 وديمقراطية إنسانحقوق 
 19.2 33  راعة وبيئة
 7.0 12 أخرى 

 عمر المنظمة بالسنين

 6.9 12 سنوات 5من أقل 
 31.8 55 سنوات 10-5من 
 39.3 68 سنة 20-11من 
 22.0 38 سنة لأكثر 21

عدد العاملين في 
 المنظمة

 20.8 36 موماين 10من أقل 
 56.1 97 مومل 30-10من 
 21.4 37 مومل 70-31من 
 1.7 3 مومل لأكثر 71

قيمة المشاريع المنجزة 
 خالل العام الماضي

 5.8 10 $ 350,000أقل من 
 42.1 73 $ 1,000,000-$  350,000من 
 38.2 66 $ 2,000,000-$  1,000,000من 

 13.9 24 $ 2,000,000أكثر من 

طرق تنفيذ وتنظيم 
المشروعات في 

 المنظمة

 البا  تم تنايذ الم روعات ضمن أحد األقسام 
 الومياية الر يسة لي المنفمة

47 27.2 

 وجد لدى المنفمة قسم خاص بإدارة الم اريع 
ي عن طريق لريق عمل إضال إدارتها تولى 

 مخصص له
68 39.3 

بطريقة ت اركية عبر لريق يعمل  تم ت كيله من 
ومياية متعددة وبم اركة موماين جدد  أقسام

 األمرلزم  أنومتطوعين 
58 33.5 

 *أكثر من إجابة           
 

لنتائج معلومات حـول المنظمـات غيـر الحكوميـة بقطـاع غـزة  اا ( استعراض5.3يوضح الجدول )
 كالتالي: وقد كانت النتائج
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لمركزيدة محالفدة  دزة لدي  هذه النتا ا ب كل طبيعي جدا ولقا   تأتي، المنظمةفيما يتعلق بعنوان 
والدوليددة وبحكددم موقعهددا الرسددمي  األهليددةقطددا   ددزة واحتوا هددا علددى المراكددز الر يسددية للمنفمددات 

نفمدات  يددر تحتدوي علدى أكبدر عدددد مدن الم نهدداإووجدود الددوا ر والدو ارات الحكوميددة ليهدا، حيدل 
 الوطني. واألمنالحكومية حسب س ل و ارة الداخلية 

االجتمداعي  اإل داثي، لقدد سديطر الم داالن وهـو مجـال عمـل المنظمـة فيما يتعلق بالبنـد الثـاني
علددى طبيعددة وم دداا عمددل المنفمددات مقابددل نسددب ضددعياة دي التنمددوي االقتصدداوكددذلن الم دداا 

 اإل داثيعدة تركيدز المنفمدات الخيريدة علدى العمدل طبي إلدىيعدزى  األمروهذا للم االت األخرى، 
واالجتمددددداعي والتنمدددددوي بسدددددبب األوضدددددا  الاارثيدددددة التدددددي يعي دددددها القطدددددا  واأل مدددددات والحدددددروب 

 األمددرمددن المددواطنين،  اآلالرالمتوحقددة ومددا تسددببه مددن دمددار ها ددل لددي البنيددة التحتيددة وت ددريد 
جانددب تزا ددد م دداريع اإلنعدداش  إلددىرهم الددذي يسددتدعي التدددخل واإل اثددة العاجلددة للمت ددررين و يدد

الددذي رلددع نسددبة ال انددب التنمددوي واالقتصددادي  األمددربعددد الحددروب واالجتياحددات  اإلعمدداروإعددادة 
 بسبب الم اريع التنموية التي استهدلت البنية التحتية للقطا .

أت لدي الاثيدر مدن المنفمدات بدد أن إلدىيعزو لإن ذلن  في البند الثالث المتعلق بعمر المنظمة 
الثانية بسبب اشتعاا االنتااضة الثانيدة ومدا ترتدب عليهدا مدن حداالت إنسدانية  األلايةالعمل مطلع 

سددنة  14وأوضدا  كارثيددة يدعبة عمددت األراضدي الالسددطينية ب دكل عددام أي مندذ حددوالي متوسد  
مهدددور  إلدددىالدددذي أدى  األمدددر، 2007وقدددد ا داد العددددد أكثدددر مندددذ بددددء الحصدددار علدددى  دددزة عدددام 

 سنوات. 10حد ثة ال  ت او  عمرها  منفمات
هددذه النسددب تؤكددد طبيعددة عمددل لددإن ، وفــي البنــد الرابــع المتعلــق بعــدد العــاملين فــي المنظمــات

لددي  ا  مومادد 20وم دداريع المنفمددات  يددر الحكوميددة لددي  ددزة التددي تسددتدعي ب ددكل أكبددر متوسدد  
 ددزة بسددبب محدوديددة  ال معيددة ألداء كددل مهامهددا، وهددذا مددا تتسددم بدده  البيددة المنفمددات لددي قطددا 

ومدددا ترتدددب علدددى االنقسدددام الالسدددطيني مدددن شدددح كبيدددر لدددي التمويدددل خصويدددا  ،الددددعم والتمويدددل
للمنفمددات الدوليددة ومددا ن ددم عددن ذلددن مددن تسددريح لاثيددر مددن العدداملين واالحتادداي لقدد  بعدددد قليددل 

 ليؤدي المهام المختلاة للمنفمة.
ت دير هدذه النسدب ، وهـو البنـد الخـامس ضـيفيما يتعلق ببند المشاريع المنجزة خالل العام الما

بسدبب الت ددييق والحصددار  األهليددةطبيعددة ال دعل لددي التمويدل الددذي تعداني مندده المنفمدات  إلدى
المنفمدددات  ت سددددواالتهددام باإلرهددداب و يدددره، لدددي حدددين كاندددت النسدددبة الثانيدددة متقاربدددة وهدددي  البدددا 

موي والخيدري الابيدر ال ترتقدي للنسدبة الدولية ياحبة الم اريع الابيرة والتي أي ا ولق دورها التن
 المطلوبة حوا قيمة الم اريع المن زة من هذه المنفمات.
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 إلددىت ددير هددذه النتددا ا ، وهــو طــرق تنفيــذ وتنظــيم المشــروعات فــي المنظمــةفــي البنــد األخيــر 
 ،االسددتراتي ية الثابتددة المتاددررة التددي تتعامددل بهددا الاثيددر مددن المنفمددات لددي التعامددل مددع الم دداريع

عنددما  دتم  وإنماال تتالل وجود عدد كبير من الموماين لي المنفمة للقيام بالم اريع  نهاإحيل 
تمويددل م ددرو  مددا  ددتم اسددتقطاب لريددق عمددل إضددالي مؤقددت للقيددام بتنايددذ مهددام الم ددرو  ومددن ثددم 

الدذي يمكدن هدذه المنفمدات مدن االسدتمرارية  األمدرتسريح هذا الاريق بعد انتهداء عمدل الم درو ، 
 لديمومة لي عملها واالبتعاد عن تحمل مصاريف وعبء كادر ومياي اخر لي المنفمة.وا
 
 

 :(تحليل فقرات الستبانةاإلجابة على أسئلة الدراسة )
 Tلتحليددل لقددرات االسددتبانة تددم اسددتخدام المتوسدد  الحسددابي والنسددبي واالنحددرار المعيدداري واختبددار

السددددت ابة قددددد ويددددلت إلددددى درجددددة الموالقددددة لعينددددة واحدددددة لمعرلددددة مددددا إذا كانددددت متوسدددد  درجددددة ا
متوسدددد  آراء األلددددراد حددددوا ( لددددإن 0.05أكبددددر مددددن  Sigإذا كانددددت )لددددأم ال.  4المتوسددددطة وهددددي 

، أمددا إذا كانددت 4 وهدديالفدداهرة موضددع الدراسددة ال يختلددل جوهريددا  عددن موالددق بدرجددة متوسددطة 
(Sig  لددان متوسدد  0.05أقددل مددن )  الموالقددة المتوسددطةرجددة عددن دآراء األلددراد يختلددل جوهريددا ،

ولددي هددذه الحالددة يمكددن تحد ددد مددا إذا كددان متوسدد  اإلجابددة  زيددد أو  ددنقص بصددورة جوهريددة عددن 
وذلن من خوا قيمة االختبار لإذا كانت قيمدة االختبدار موجبدة لمعنداه ، الموالقة المتوسطةدرجة 

 .أن المتوس  الحسابي لإلجابة  زيد عن درجة الموالقة المتوسطة والعكس يحيح
 

 
 أول: تحليل فقرات د العوامل التنظيمية د

 العليا د اإلدارةتحليل فقرات مجال د دعم  -
 .لمعرلدددة درجدددة الموالقدددة Tالمتوسددد  الحسدددابي والنسدددبي واالنحدددرار المعيددداري واختبدددارتدددم اسدددتخدام 

 (.5.4النتا ا موضحة لي جدوا )
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لكل فقرة من فقرات مجال د دعم  Tواختباري المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعيار : (5.4جدول )
 العلياد اإلدارة
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1.  

العليددا مسددتلزمات الم دداريع مددن  اإلدارةتدولر 
المدوارد الو مدة لتنايدذ األن دطة مثدل )الددعم 

مددددالي، الوقددددت، القددددوى العاملددددة، المعدددددات ال
.)... 

5.63 1.20 80.45 17.82 *0.000 3 

2.  
العليددا المسددؤوليات مددع لددرق  اإلدارةتت ددارر 

 4 0.000* 18.82 80.02 1.12 5.60 العمل ل مان ن ا  الم اريع.

3.  
العليددا درجددة كاليدة مددن السددلطة  اإلدارةتمدنح 

 والمسؤولية لاريق العمل لي الم رو .
5.33 1.20 76.16 14.50 *0.000 7 

4.  
العليدددددا لريدددددق عمدددددل الم دددددرو   اإلدارةتددددددعم 

 .األ ماتب كل لعاا وقت 
5.59 1.24 79.87 16.84 *0.000 5 

5.  
تدددددددعم اإلدارة العليددددددا قددددددرارات لريددددددق العمددددددل 

 ب أن الم روعات.
5.66 1.24 80.92 17.59 *0.000 2 

6.  
العليدددا لريددق العمدددل مددن خدددوا  اإلدارةتتددابع 
جعددة منتفمددة عددن تقدددم العمددل لددي تغذيددة را

 الم روعات.
5.80 1.18 82.82 20.02 *0.000 1 

7.  
العليا  اإلدارةتتميز عوقات لريق العمل مع 

 بدرجة عالية من الثقة.
5.55 1.24 79.36 16.55 *0.000 6 

  0.000* 21.89 79.94 0.96 5.60 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.05د مستوى داللة * المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عن

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.4ن جدول )م
 تتدددابع اإلدارة العليدددا لريدددق العمدددل مدددن خدددوا ا  6للاقدددرة  كدددان متوسددد  الحسدددابياعلدددى قيمدددة لل

)الدرجددة الاليددة مددن  5.80تغذيددة راجعددة منتفمددة عددن تقدددم العمددل لددي الم ددروعات ا يسدداوي 
القيمددددددة  وأن 20.02 قيمددددددة االختبددددددار %،82.82( أي أن المتوسدددددد  الحسددددددابي النسددددددبي 7

ل ألددراد وهددذا يعنددي أن هنددار موالقددة بدرجددة كبيددرة مددن قبدد 0.000تسدداوي  (Sig).االحتماليددة 
 العينة على هذه الاقرة.
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 تمدددنح اإلدارة العليدددا درجدددة كاليدددة مدددن السدددلطة  ا 3للاقدددرة كدددان لمتوسددد  الحسدددابي اقدددل قيمدددة ل
أي أن المتوسددد  الحسدددابي النسدددبي  5.33ي والمسدددؤولية لاريدددق العمدددل لدددي الم دددرو  ا يسددداو 

وهدددذا  0.000تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة وأن  ،14.50%، قيمدددة االختبدددار 76.16
 ل ألراد العينة على هذه الاقرة.يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قب

  وأن المتوسددد  الحسددددابي 5.60ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي ،
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة وأن  ،21.89االختبدددار%، قيمدددة 79.94ي يسددداوي النسدددب

 ≤ 0.05داا إحصدا يا  عندد مسدتوى داللدة " لدذلن يعتبدر م داا ا دعدم اإلدارة العليدا 0.000
α ، ممدددا  ددددا علدددى أن متوسددد  درجدددة االسدددت ابة لهدددذا الم ددداا يختلدددل جوهريدددا  عدددن درجدددة

نار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألدراد العيندة علدى لقدرات الموالقة المتوسطة وهذا يعني أن ه
 هذا الم اا. 
ــائج ويعــزو الباحــث  مدددى أهميددة دعددم اإلدارة العليددا لمدددراء ومنسددقي الم دداريع لددي  إلددىهــذه النت

هذا الدعم ي كل ركيزة أساسية لن ا  عمل الم اريع بسدبب مدا  تطلبده مدن دعدم حيل إن عملهم 
لمددراء  القرار ودعم حدل الم دكوت والنزاعداتالثقة وتسهيل اتخاذ  مادي ومعنوي ولوجستي ومنح
 ومسؤولي الم اريع لي المنفمة.

 التدي أكددت( Young & Poon, 2013) اتفقت هذه النتائج مع بعـ  الدراسـات كدراسـةوقد 
على تأثير عنصر دعم اإلدارة العليا على ن ا  الم اريع وضرورة تولره إلدارة الم اريع ل مان 

التدي  (Kuen et al., 2009) دراسدة  الم داريع، وقدد انسد مت النتدا ا أي دا مدع نتدا ا ن دا
 تم اعتبارها لي تنايذ الم اريع ل دمان  أنة وقوية وي ب لدعم اإلدارة العليا أهمية كبير  أنكدت أ

 ن ا  الم اريع لي المنفمة.
دعدم اإلدارة  أن إلدىالتدي خلصدت  (Dai et al., 2013)واتاقدت هدذه النتدا ا أي دا مدع دراسدة 

العليددا هددو عنصددر جددوهري وهددام لددي كددل مراحددل الم ددرو  لمرحلددة التح ددير ت ددمل وضددع خطدد  
ووضدع الموا ندات وتدولير القدوى العاملدة والمدوارد الب درية وتدولير كالدة  الم رو  وتحد دد األهددار

 المصادر والمستلزمات الانية للم رو  وكل ذلن  تطلب جهدا ودعما كبيرا من اإلدارة العليا  
لددي  لعدداال   اإلدارة العليددا تلعددب دورا   أن أكدددتالتددي  (Singh, 2013)اتاقددت مددع دراسددة  كددذلن

كدذلن  ،العامدة والخايدة للم درو  واسدتراتي يات التنايدذ واألهددارلرؤيدة وضع الخط  والرسالة وا
المنفمددة لغددرض خدمددة الم دداريع وضددمان ن ددا   وأقسددامواسددتراتي يات التاامددل مددع كددل وحدددات 

 تنايذها.
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 د هيكل المنظمةتحليل فقرات مجال د  -
 .درجدددة الموالقدددة لمعرلدددة Tالمتوسددد  الحسدددابي والنسدددبي واالنحدددرار المعيددداري واختبدددارتدددم اسدددتخدام 

 (.5.5النتا ا موضحة لي جدوا )
 د المنظمة هيكللكل فقرة من فقرات مجالد Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف : (5.5جدول )
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1.  

ن للعدداملين لددي الم دداريع اقتددرا  تعددد وت يمكدد
خايدددة بدددإدارة أن دددطة الم دددروعات مدددن خدددوا 
قددددددددوانين وإجدددددددددراءات مكتوبددددددددة موضدددددددددحة لدددددددددي 

 المنفمة.

4.89 1.39 69.92 8.45 *0.000 6 

2.  
 وجددد لددددى المنفمددة قدددوانين وإجددراءات مكتوبدددة 

ال هدددددود الخايدددددة بتحسدددددين جدددددودة  إلدددددىتقدددددود 
 العمل لي الم روعات.

4.82 1.43 68.79 7.49 *0.000 7 

3.  
 وجددد لددددى المنفمددة قدددوانين وإجددراءات مكتوبدددة 

 تدعم الحلوا اإلبداعية للم كوت.
4.77 1.43 68.19 7.11 *0.000 8 

4.  
 تصددل هيكددل المنفمددة بوجددود عدددد قليددل مددن 
المسدددددتويات اإلداريدددددة بدددددين األقسدددددام الت دددددغيلية 

 والمد ر التنايذي.
5.24 1.23 74.90 13.25 *0.000 4 

5.  

لمنفمدددة بتددددريب العددداملين لدددي الم ددداريع تقدددوم ا
علدددى العمدددل ضدددمن لريدددق عمدددل مؤسدددس مدددن 
أقسددددددام متعددددددددة وإن ددددددا  مهددددددام العمددددددل ب ددددددكل 

 ت اركي.

5.18 1.27 74.00 12.15 *0.000 5 

تقدوم المنفمددة بادتح قنددوات اتصداا متعددددة بددين   .6
 .األعمااالمدراء لي المنفمة إلن ا  

5.46 1.09 78.02 17.41 *0.000 2 

7.  
االتصدداالت التنفيميددة بددين العدداملين  إجددراء ددتم 

 بسهولة تامة.
5.64 1.04 80.59 20.78 *0.000 1 

8.  
يمكن للعاملين بسهولة الويوا واالتصداا مدع 

 اإلدارة العليا.
5.42 1.29 77.37 14.44 *0.000 3 

  0.000* 16.56 73.92 0.93 5.17 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.05ا  عند مستوى داللة * المتوس  الحسابي داا إحصا ي
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.5من جدول )
 االتصدداالت التنفيميددة بددين العدداملين  إجددراء ددتم ا  7للاقددرة هددو لمتوسدد  الحسددابي اعلددى قيمددة ل

( أي أن المتوسدددد  الحسددددابي النسددددبي 7)الدرجددددة الاليددددة مددددن  5.64بسددددهولة تامددددة ا يسدددداوي 
وهذا يعني  0.000تساوي  (Sig).قيمة االحتمالية الوأن  20.78%، قيمة االختبار 80.59

 أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 
 وجد لدى المنفمة قدوانين وإجدراءات مكتوبدة تددعم  ا 3للاقرة هو لمتوس  الحسابي اقل قيمة ل 

%، 68.19سدددبي أي أن المتوسددد  الحسدددابي الن 4.77ا يسددداوي الحلدددوا اإلبداعيدددة للم دددكوت
وهدددذا يعندددي أن هندددار  0.000تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة وأن  ،7.11قيمددة االختبدددار 

 موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 
  وأن المتوسد  الحسدابي النسدبي 5.17ب كل عام يمكن القوا بأن المتوس  الحسابي يساوي ،

 0.000تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة , وأن 16.56%، قيمدددة االختبدددار73.92يسددداوي 
ممدا  ددا ، α ≤ 0.05داا إحصدا يا  عندد مسدتوى داللدة  " هيكدل المنفمدةدلدذلن يعتبدر م داا 

علدى أن متوسد  درجددة االسدت ابة لهدذا الم دداا يختلدل جوهريدا  عددن درجدة الموالقدة المتوسددطة 
 عينة على لقرات هذا الم اا. وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد ال

التأكيدد علدى مدا أكدتده الدراسدات السدابقة واإلطدار النفدري للدراسدة حدوا  إلـىويعزو الباحث ذلـ  
أهمية عنصر الهيكل التنفيمي ومددى لعاليتده لدي تعزيدز وتحسدين األداء لدي الم داريع والمنفمدة 

والقة بسبب أهميته الابيرة ب كل عام وبالتحد د عنصر االتصاالت التنفيمية الذي حصل على م
المهام وسهولة الويوا للمسدتويات العليدا مدن قبدل المرؤوسدين لعدرض التقدارير  إن ا لي تسهيل 

سددهولة الحصددوا علددى المعلومددة المناسددبة لددي الوقددت  إلددىورلددع الم دداكل والنزعددات لحلهددا إضددالة 
هندار  أنالقدة بسدبب علدى اقدل مو  3حصدلت الاقدرة  األخدرالمناسب وبالقددر الادالي. لدي ال اندب 

 ددتم تطبيددق اإلجددراءات والقددوانين ب ددكل  وإنمدداالاثيددر مددن المنفمددات ال تهددتم لوجددود مددواد مكتوبددة 
 شاوي ومتاق عليه.

التددي  (Oberlender, 2000)كدراسددة  الســابقة واتفقــت هــذه النتــائج مــع بعــ  الدراســات
رة الم ددددرو ، ودراسددددة الهيكددددل التنفيمددددي للمنفمددددة  ددددؤثر تددددأثيرا كبيددددرا علددددى إدا أن إلددددىخلصددددت 

(Wallace, 2007)  الطريقة التي  ت كل بها هيكل لريق الم رو  تلعب دورا  أنالتي أوضحت
 أنهيكليدة لريدق العمدل يمكدن لهدا ب العنايدةحيدل إن هاما لي كيايدة قيامده بوما اده لدي الم درو ، 

الهيكدل التنفيمدي  أن المعهد األمريكي إلدارة الم داريع أكد، لي حين تحدث لرقا كبيرا لي النتا ا
 وطرق التنايذ.من العوامل المؤثرة لي الم رو  والذي قد  ؤثر على إتاحة الموارد 
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 د دعم مدراء األقسامتحليل فقرات مجال د  -
 .لمعرلدددة درجدددة الموالقدددة Tالمتوسددد  الحسدددابي والنسدددبي واالنحدددرار المعيددداري واختبدددارتدددم اسدددتخدام 

 (.5.6النتا ا موضحة لي جدوا )
دعم لكل فقرة من فقرات مجال د  Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.6جدول )

 د مدراء األقسام
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1.  
ت المعلومدددا وإتاحدددةبن دددر  األقسددداميقدددوم مددددراء 

 9 0.000* 9.59 71.26 1.36 4.99 الانية الهامة والمحدثة للعاملين.

2.  
بددإدارة اجتماعدداتهم ب ددكل  األقسدداميقددوم مدددراء 

 لعاا.
5.23 1.14 74.65 14.18 *0.000 5 

3.  
بدداإلبوغ باسددتمرار حددوا  األقسدداميعمددل مدددراء 

 األداء العام للم اريع.
5.55 1.18 79.36 17.36 *0.000 1 

4.  
مهدامهم ب دكل حثيدل ممدا  األقسام  تابع مدراء

ي علهدددددددددم علدددددددددى درايدددددددددة تامدددددددددة حدددددددددوا اخدددددددددر 
 المست دات واألن طة لي الم رو .

5.50 1.27 78.53 15.51 *0.000 2 

5.  
 دددددتمكن مددددددراء األقسددددددام مدددددن اكت دددددار وحددددددل 

 والم موعات. األلرادالنزاعات بين 
5.22 1.10 74.57 14.53 *0.000 6 

6.  
ديم ألادددار باعاليدددة لدددي تقددد األقسددداميقدددوم مددددراء 

 .األعمااطرق جد دة لي تنايذ  أو أييلة
5.05 1.29 72.09 10.64 *0.000 8 

7.  
يسددتخدم مدددراء األقسددام ناددوذهم لددي الحصددوا 
علدددى المصدددادر الو مدددة ألداء العمدددل باعاليدددة 

 عالية.
5.09 1.17 72.67 12.20 *0.000 7 

8.  
تغذيدددددة عكسدددددية ممتدددددا ة  األقسددددداميقددددددم مددددددراء 

ارير الخايددددة بتقدددددم وبندددداءة ليمددددا يخددددص التقدددد
 العمل ضمن الم روعات.

5.37 1.18 76.66 15.13 *0.000 3 

9.  
درجددة عاليددة مددن الرضددا  األقسددام بدددي مدددراء 

 4 0.000* 14.27 76.16 1.22 5.33 والتقد ر لألعماا التي تم تأد تها ب كل جيد.

  0.000* 17.54 75.12 0.94 5.26 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.05بي داا إحصا يا  عند مستوى داللة * المتوس  الحسا
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.6من جدول )
 بداإلبوغ باسدتمرار حدوا األداء  األقسداميعمل مدراء ا  3للاقرة لمتوس  الحسابي اعلى قيمة ل

( أي أن المتوسددد  الحسدددابي النسدددبي 7)الدرجدددة الاليدددة مدددن  5.55العدددام للم ددداريع ا يسددداوي 
وهددددذا  0.000تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليددددة وأن  17.36ختبددددار %، قيمدددة اال79.36

 يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 
  المعلومددات الانيددة  وإتاحددةبن ددر  األقسدداميقددوم مدددراء  ا 1للاقددرة لمتوسدد  الحسددابي لاقددل قيمددة

%، قيمة 71.26متوس  الحسابي النسبي أي أن ال 4.99الهامة والمحدثة للعاملينا يساوي 
وهذا يعني أن هندار موالقدة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 9.59االختبار 

 بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 
  وأن المتوسددد  الحسددددابي 5.26ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي ،

تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة , وأن 17.54قيمدددة االختبدددار %،75.12النسدددبي يسددداوي 
 ≤ 0.05ا داا إحصا يا  عند مستوى داللة  دعم مدراء األقسام لذلن يعتبر م اا ا 0.000

α ، ممدددا  ددددا علدددى أن متوسددد  درجدددة االسدددت ابة لهدددذا الم ددداا يختلدددل جوهريدددا  عدددن درجدددة
ة كبيرة من قبل ألدراد العيندة علدى لقدرات الموالقة المتوسطة وهذا يعني أن هنار موالقة بدرج

 هذا الم اا. 
دور مدددددراء األقسددددام المركددددزي لددددي المنفمددددات  يددددر  وأهميددددةطبيعددددة ويعــــزو الباحــــث ذلــــ  إلــــى 

معفدددم المنفمدددات تعتمدددد لدددي تنايدددذ م ددداريعها علدددى األقسدددام الوميايدددة لدددي حيدددل إن  ،الحكوميدددة
مهدامهم االعتياديدة لدي المنفمدة، حتدى  إلىالمنفمة والتي تقوم هي  البا بتنايذ الم اريع إضالة 

ن ن دددا  تنايدددذ الم دددرو  مرهدددون بمددددى ريدددق عمدددل إضدددالي لتنايدددذ الم دددرو ، لدددإولدددو تدددم اسدددتقدام ل
ولعالية تقديم الدعم والمسداندة مدن رؤسداء هدذه األقسدام لاريدق الم درو ، لمددراء األقسدام الوميايدة 

المنفمددة وهددم الم ددرلون علددى كالددة لددي المنفمددة ي ددكل العصددب األساسددي للعمددل التنايددذي لددي 
 اإلدارية والمالية المتعلقة بسير العمل والم اريع لي المنفمات. األعماا

 أن إلدىالتي خلصدت ( Allen et al., 1988)دراسة كواتفقت هذه النتائج مع بع  الدراسات 
 مددة لددرق عمددل الم ددرو  تعمددل ب ددكل أل ددل عندددما  ددولر مدددراء الومددا ل المعلومددات التقنيددة الو

 أوكاندت وميايدة  سدواء   ،ب كل كبير لدي هيكليدة المنفمدات المختلادة يفهر جليا   األمرلهم، وهذا 
ا لددي دعددم ومسددداندة مصدداولية، حيددل يكددون لدددور مدددراء الومددا ل تددأثير كبيددر جددد أوم دداريعية 

 & Robbins)ودراسددة  الم دددرو . وأعمدددااها ب دددكل كبيدددر لددي تنايدددذ مهدددام  الم دداريع ومددددرا
Coulter, 2012)  مددراء األقسدام_ ومددراء الم داريع هدم  يون_أالوميايدالمددراء  أن أكددتالتدي
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 رةااإلدهددم األكثددر قدددرة علددى أداء مختلددل ومددا ل و ال ددريحة األهددم لددي إدارة المنفمددة وم دداريعها 
 المتعلقة بالتخطي  والتنفيم والرقابة والقيادة لي عملهم لي أي منفمة.

 
 ابعة دتحليل فقرات مجال د لجنة المت -

 .لمعرلدددة درجدددة الموالقدددة Tالمتوسددد  الحسدددابي والنسدددبي واالنحدددرار المعيددداري واختبدددارتدددم اسدددتخدام 
 (.5.7النتا ا موضحة لي جدوا )

 
لكل فقرة من فقرات مجال د لجنة  Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.7جدول )

 المتابعة د
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1.  

تددتم مراقبددة جميددع عمليددات وأن ددطة الم ددرو  
 أنبمدددا لدددي ذلدددن المعدددا ير التدددي مدددن شدددأنها 

تعطي يورة كاملدة عدن تقددم الم درو  مثدل 
)الميزانيددة، ال دددوا الزمنددي، القددوى العاملددة، 

معنويددددات الاريددددق، ... اسددددتغوا المعدددددات، 
 الخ(

5.48 1.11 78.28 17.48 *0.000 1 

2.  
 ددتم عقددد اجتماعددات منتفمددة لريددد ومراقبددة 
تقدم سير الم رو  وتحسين التغذيدة الراجعدة 

 لاريق عمل الم رو .
5.47 1.22 78.20 15.86 *0.000 2 

3.  

 أن دددددطة دددددتم عدددددرض نتدددددا ا تقيددددديم ومراقبدددددة 
يدددددددة الم دددددددرو  ذات العوقدددددددة بالموا ندددددددة المال

وال ددوا الزمنددي للم ددرو  وم دداركتها ب ددكل 
 منتفم مع ذوي العوقة من أع اء الاريق.

5.12 1.27 73.17 11.62 *0.000 7 

4.  
 ددددتم بانتفددددام قيدددداس تقدددددم الم ددددرو  الاعلدددددي 
ومقارنتددده بالخطدددة الزمنيدددة المعتمددددة والمعددددة 

 مسبقا.
5.26 1.26 75.17 13.14 *0.000 4 

5.  
  عندد الحاجدة  تم الت اور مدع لريدق الم درو 

لمراجعددددددددددة الموا نددددددددددة أو ال دددددددددددوا الزمنددددددددددي 
 هم.ءللم رو  ومراعاة موحفاتهم وآرا

5.15 1.26 73.52 11.91 *0.000 6 
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6.  
ال ددوا الزمندي عندما  دتم مراجعدة الموا ندة و 

 وأسددبابهاهددذه التغيددرات  إيصددااللم ددرو   ددتم 
 العليا. اإلدارة إلى

5.47 1.16 78.20 16.62 *0.000 3 

7.  
عندما  دتم مراجعدة الموا ندة وال ددوا الزمندي 

 وأسددبابهاهددذه التغيددرات  إيصددااللم ددرو   ددتم 
 العاملين ضمن لريق الم رو . إلى

5.24 1.25 74.92 13.09 *0.000 5 

  0.000* 18.25 75.99 0.95 5.32 فقرات المجال معاا  جميع 
 .α ≤ 0.05* المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.7من جدول )
 تتم مراقبة جميع عمليدات وأن دطة الم درو  بمدا لدي ا  1للاقرة لمتوس  الحسابي ل اعلى قيمة

طددي يددورة كاملددة عددن تقدددم الم ددرو  مثددل )الميزانيددة، تع أنذلددن المعددا ير التددي مددن شددأنها 
ال ددددوا الزمندددي، القدددوى العاملدددة، اسدددتغوا المعددددات، معنويدددات الاريدددق، ... الدددخ(ا يسددداوي 

 %، قيمة االختبار 78.28( أي أن المتوس  الحسابي النسبي 7)الدرجة الالية من  5.48
عنددي أن هنددار موالقددة بدرجددة وهددذا ي 0.000تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة وأن  17.48

 كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 
  الم درو  ذات  أن دطة تم عرض نتدا ا تقيديم ومراقبدة  ا 3للاقرة لمتوس  الحسابي لاقل قيمة

العوقة بالموا نة المالية وال دوا الزمني للم رو  وم اركتها ب دكل مندتفم مدع ذوي العوقدة 
%، قيمدددة 73.17أي أن المتوسددد  الحسدددابي النسدددبي  5.12وي مدددن أع ددداء الاريدددق ا يسدددا

وهددددذا يعنددددي أن هنددددار  0.000تسدددداوي  (Sig).القيمددددة االحتماليددددة , وأن 11.62االختبددددار 
 موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 

  وأن المتوسددد  الحسددددابي 5.32ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي ،
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة , وأن 18.25%، قيمدددة االختبدددار75.99سدددبي يسددداوي الن

، α ≤ 0.05ل نة المتابعة ا داا إحصدا يا  عندد مسدتوى داللدة  لذلن يعتبر م اا ا 0.000
مما  ددا علدى أن متوسد  درجدة االسدت ابة لهدذا الم داا يختلدل جوهريدا  عدن درجدة الموالقدة 

ر موالقددة بدرجددة كبيددرة مددن قبددل ألددراد العينددة علددى لقددرات هددذا المتوسددطة وهددذا يعنددي أن هنددا
 الم اا. 
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الدددور األساسدي للمتابعددة والرقابدة لددي تنايدذ الم دداريع لددي  وأهميدةلعاليددة ويعـزو الباحــث ذلــ  إلــى 
هذا النفام تتم حيل إن المنفمات لما له من شأن كبير لي تحسين األداء العام لتنايذ الم اريع، 

بعة كدل أن دطة الم درو  لدي كدل مراحلده للوقدور والتأكدد مدن تنايدذ األن دطة ولدق ليه مراقبة ومتا
وجددت، إضدالة  إنالخط  المعدة لها مسبقا واتخاذ اإلجدراءات التصدحيحية ب دكل عاجدل وسدريع 

وضع اإلدارة العليا ب كل مستمر لي يورة تقدم وسير العمل، لالرقابة جزء أساسي ال  ت زأ  إلى
يكتددب الن ددا  ألي عمددل دون وجددود مراقبددة ومتابعددة  أنألساسددية وال يمكددن مددن ومددا ل اإلدارة ا
 الم رو . أومكثاة لهذا العمل 

علدى  أكددتالتدي  (Kuen et al., 2009)واتفقـت هـذه النتـائج مـع بعـ  الدراسـات كدراسـة 
 إلىخلصت ( التي 2012وكذلن دراسة )دود ن، ، أهمية المتابعة المستمرة لعملية تنايذ الم اريع

الرقابة على الم رو ، هي عملية ضرورية للتأكد من حسن سير العمل لي الم درو ، والتأكدد  أن
تسداعد مدد ر الم درو  إلدى معرلدة هدل سيسدلم  وانهدا لدهقرر من أن اإلن ا  يسير حسب ما هو م

، واتاقددت النتددا ا الم ددرو  للعميددل بمددا وعددد بتسددليمه لدده، وهددل سدديتم تسددليمه لددي الوقددت المحدددد لدده
 التي اتخذت من عنصر الرقابدة والمتابعدة عنصدرا   (Pinto & Slevin, 1988)أي ا مع دراسة 

لدي  واألكثدر اسدتخداما   مكون من ع درة عوامدل أساسدية وهدي األكثدر انت دارا  لي المود ل ال أساسيا  
 قياس ن ا  الم اريع.

 
 تحليل جميع فقرات العوامل التنظيمية  -

 .لمعرلددة درجددة الموالقددة Tالمتوسدد  الحسددابي والنسددبي واالنحددرار المعيدداري واختبددارتددم اسددتخدام 
 (.5.8النتا ا موضحة لي جدوا )

 لجميع فقرات العوامل التنظيمية Tواختبارط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري المتوس: (5.8جدول )

 البند

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 
حرا
الن

ي  
ساب

الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
يب .(
ترت
ال

 

 1 0.000* 21.89 79.94 0.96 5.60 دعم اإلدارة العليا.
 4 0.000* 16.56 73.92 0.93 5.17 .هيكل المنفمة
 3 0.000* 17.54 75.12 0.94 5.26 .دعم مدراء األقسام
 2 0.000* 18.25 75.99 0.95 5.32 ل نة المتابعة.

  0.000* 20.63 76.09 0.85 5.33 العوامل التنظيمية بشكل عام
 .α ≤ 0.05* المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عند مستوى داللة          
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 5.33المتوسدد  الحسددابي ل ميددع لقددرات العوامددل التنفيميددة يسدداوي ( تبددين أن 5.8 دددوا )لددي ال
وأن  20.63%، قيمدة االختبدار76.09( أي أن المتوسد  الحسدابي النسدبي 7)الدرجة الالية من 
وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجدة كبيدرة مدن قبدل ألدراد  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 . ب كل عامقرات العوامل التنفيمية العينة على ل

 ،أهميددة العوامددل التنفيميددة لددي دعمهددا لن ددا  الم دداريع لددي المنفمدداتويعددزو الباحددل ذلددن إلددى 
قد شكلت ركيزة أساسية لي قياس ن ا  الم اريع لي معفم الدراسات السابقة وقد الرد  هاحيل إن

 ,Belassi & Tukel)مثدل  أبحداثهملهدا الاثيدر مدن البداحثين م موعدة عوامدل مسدتقلة ضدمن 
ا لي م موعة الذ ن قاموا باختيار هذه العناير ووضعه (Mishra et al., 2011)و  (1996

ة، وكددل ذلددن دليددل علددى أهميتهددا ودورهددا األساسددي ردة وم تمعددثرهددا مناددأتعددزى للمنفمددة وقيدداس 
 والاعاا لي ن ا  الم اريع.

باالهتمددام  أويددتالتددي  (Hyväri, 2006) واتاقددت هددذه النتددا ا مددع بعددض الدراسددات كدراسددة
فمات ودورها األساسي لي ن دا  الم داريع وخصويدا االتصداالت بقياس العوامل التنفيمية للمن

، وكذلن اتاقت لي درجة التأثير على ن ا  الم اريع األعلىالتنفيمية التي حصلت على التقييم 
 أكددتااللتدان  (Mishra et al., 2011)و  (Belassi & Tukel, 1996)النتدا ا مدع دراسدات 

علددى ضددرورة االهتمددام بالعنايددر التنفيميددة ودورهددا لددي ن ددا  الم دداريع مثددل دعددم اإلدارة العليددا، 
درجة وضو  ن، والمتابعة المراقبة، ودرجة االستقولية، و ية الم رو ، ودعم المدراء الوميايوهيكلي

 إجراءات العمل.
 

 ثانيا: تحليل فقرات د العوامل الوظيفية د
 تحليل فقرات مجال د درجة الستقاللية والحكم الذاتي د -

لمعرلة ما إذا كانت متوس  درجة االسدت ابة قدد ويدلت إلدى درجدة الموالقدة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5.9النتا ا موضحة لي جدوا ) أم ال. 4المتوسطة وهي 
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لكل فقرة من فقرات مجال د درجة  Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.9جدول )
 الستقاللية والحكم الذاتي د
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1.  
ريق الم رو  الحرية لي تمنح الومياة ل

 اتخاذ القرارات ب أن جدولة مهام عملهم.
4.89 1.23 69.91 9.41 *0.000 5 

2.  
تمنح الومياة لريق الم رو  الحرية لي 
اتخاذ القرارات لي أولويات عملهم وترتيب 

 المهام الخاية بهم.
5.10 1.27 72.84 11.32 *0.000 2 

3.  
تسمح الومياة لاريق الم رو  بتخطي  

 عملهم ومهامهم ولق رؤيتهم. إن ا ية كيا
5.06 1.25 72.26 11.10 *0.000 3 

4.  
تعطي الومياة لاريق الم رو  الارية 

الرأي والتااير لي كياية  وإبداءللمبادرة 
 تنايذ المهام.

5.20 1.21 74.22 12.83 *0.000 1 

5.  
تمنح الومياة لريق الم رو  استقولية 

 واضحة لي اتخاذ القرارات.
4.69 1.24 67.00 7.29 *0.000 8 

6.  
 إمكانيةتعطي الومياة لريق الم رو  

 اختيار الطرق األمثل ألداء العمل.
5.04 1.30 72.01 10.45 *0.000 4 

7.  
تسمح الومياة لاريق العمل بتغيير 
وتعد ل الطريقة االعتيادية لي تقييم 

 العمل حسب األولويات.
4.88 1.34 69.68 8.57 *0.000 6 

8.  
لعمل القدرة على تعد ل لدى لريق ا

الومياة الخاية بهم )بما ياترض  أهدار
 إن ا ه من خوا الومياة(.

4.76 1.44 67.94 6.87 *0.000 7 

  0.000* 11.58 70.77 1.08 4.95 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.05* المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عند مستوى داللة 

 
 يلي: ( يمكن استخالص ما5.9من جدول )

  تعطددي الومياددة لاريددق الم ددرو  الاريددة للمبددادرة ا  4للاقددرة لمتوسدد  الحسددابي علددى قيمددة لأ
( أي أن 7)الدرجدة الاليدة مدن  5.20الدرأي والتاايدر لدي كيايدة تنايدذ المهدام ا يسداوي  وإبداء

القيمدددددة االحتماليدددددة  وأن 12.83 %، قيمدددددة االختبدددددار74.22المتوسددددد  الحسدددددابي النسدددددبي 
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.(Sig)  وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجدة كبيدرة مدن قبدل ألدراد العيندة علدى  0.000تساوي
 هذه الاقرة. 

 تمدنح الوميادة لريدق الم درو  اسدتقولية واضدحة لدي  ا 5للاقدرة لمتوسد  الحسدابي قل قيمدة لأ
%، قيمة االختبدار 67.00أي أن المتوس  الحسابي النسبي  4.69اتخاذ القرارات ا يساوي 

وهددذا يعنددي أن هنددار موالقددة بدرجددة  0.000تسدداوي  (Sig).االحتماليددة  القيمددة, وأن 7.29
 كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 

  وأن المتوسددد  الحسددددابي 4.95ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي ،
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة , وأن 11.58%، قيمدددة االختبدددار70.77النسدددبي يسددداوي 

داا إحصددا يا  عنددد مسددتوى  "لددذلن يعتبددر م دداا  ادرجددة االسددتقولية والحكددم الددذاتي 0.000
مما  دا على أن متوسد  درجدة االسدت ابة لهدذا الم داا يختلدل جوهريدا  ، α ≤ 0.05داللة 

عن درجة الموالقة المتوسدطة وهدذا يعندي أن هندار موالقدة بدرجدة كبيدرة مدن قبدل ألدراد العيندة 
 ا. على لقرات هذا الم ا

 
التي اكتسبها عنصر االستقولية ودوره الهدام والابيدر لدي الرضدا  األهميةويعزو الباحل ذلن إلى 

الددددومياي والددددذي يقددددود لرلددددع معدددددا األداء العددددام لددددي تنايددددذ الم دددداريع و يرهددددا مددددن األن ددددطة لددددي 
المنفمدددددة، لهدددددذه الموالقدددددة الابيدددددرة هدددددي نتي دددددة طبيعيدددددة بسدددددبب الحاجدددددة الاطريدددددة لإلنسدددددان نحدددددو 

سدتقولية والحريدة لدي شدؤون حياتدده وعملده وآرا ده ولادره، وهدذه الاطددرة تنطبدق أي دا علدى مدددى اال
حددب المددوماين لددي أعمددالهم لوجددود قدددر كبيددر مددن االسددتقولية والحريددة لددي أعمددالهم حتددى  ر بددوا 

 أنمن طاقة ومعرلة والتي مدن شدأنها  أوتواوبالتالي  دعموا أعمالهم بكل ما  ،بعملهم ويتعلقوا ليه
 ال ل معدالت األداء لي المنفمة. إلىتقود 

 (Cabrera, Collins & Salgado, 2006)واتاقت هذه النتدا ا مدع بعدض الدراسدات كدراسدة 
 إعطداء االسدتقولية والحريدة للمدوماين يمكدنهم مدن اختبدار أكثدر مدن طريقددة أن إلدىخلصدت  التدي

نهم  تمكنون من إي اد ألادار جد ددة ويعملدون علدى تطويرهدا إوأكثر من نها ألداء عملهم، حيل 
لتناسدددب أداء مهدددام عملهدددم علدددى الوجددده المطلدددوب وبالتدددالي  يدددادة معددددا األداء العدددام لدددي تنايدددذ 

 (Slåtten & Mehmetoglu, 2011)ي المنفمة، واتاقت النتدا ا أي دا مدع دراسدة الم اريع ل
لية يميدل ليهدا المومادون لم داركة الومدا ل التدي  تدا  ليهدا كثيدر مدن االسدتقو أنالتي أوضحت 

ماهددوم االسددتقولية يعتبددر  أن إلددىن يعلومددات، وعليدده لقددد تويددل عدددة بدداحثكبددر لددي م دداركة المأ
 & Hackman)على السلور اإلبداعي للمومل وكذلن انس مت النتا ا مع دراسدة  ا  قوي ا  مؤشر 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/caim.12079/full#caim12079-bib-0010
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/caim.12079/full#caim12079-bib-0070
https://workar.oxfordjournals.org/content/1/1/64.full#ref-43
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Oldham, 1980)  المددوماين الددذ ن يعملددون لددي ومددا ل ذات مسددتويات  أنعلددى  أكدددتالتددي
 أنبالمثل لي مؤسساتهم بسبب  إي ابياعالية من االستقولية والحكم الذاتي هم أكثر عرضة للرد 

ان الومدا ل التدي هذه الوما ل تحقدق القيمدة الناعيدة والرمزيدة لهدم، لمدن منفدور القيمدة الناعيدة لد
ليهدا مزيدد مددن االسدتقولية ومزيددد مدن القدوة لددي اتخداذ القددرارات تادون اكثدر تحايددزا للعداملين ب ددكل 

 جوهري.
 

 تحليل فقرات مجال د وضوح دور المشروع د -
 .لمعرلدددة درجدددة الموالقدددة Tالمتوسددد  الحسدددابي والنسدددبي واالنحدددرار المعيددداري واختبدددارتدددم اسدددتخدام 

 (.5.10ا )النتا ا موضحة لي جدو 
 

لكل فقرة من فقرات مجال د وضوح  Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.10جدول )
 دور المشروع د
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1.  
الم رو    رتب  عملي/ومياتي ضمن

 باألهدار العامة للمؤسسة.
5.49 1.11 78.41 17.57 *0.000 4 

2.  
توجد رؤية واضحة ليما  تعلق بالنتا ا 
 المتوقعة من عملي ضمن الم رو .

5.52 1.01 78.90 19.87 *0.000 1 

3.  
 تمتع لريق الم رو  بدراية تامة بال وانب 
والمهام الومياية التي من الماترض أن تقود 

 نتا ا إي ابية. تحقيق إلى
5.46 1.07 77.99 17.84 *0.000 5 

4.  
 تم تقسيم الوقت بين المهام الومياية الو مة 

 إلن ا  العمل.
5.50 1.13 78.57 17.46 *0.000 3 

5.  
 تم جدولة المهام الومياية اليومية حسب 

 األولوية.
5.52 1.11 78.82 18.00 *0.000 2 

6.  
كل مهمة الو مة لتنايذ  اإلجراءات تم تحد د 

 من مهامي الومياية.
5.24 1.11 74.85 14.62 *0.000 9 

7.  
تستخدم إجراءات ومياية سليمة ومناسبة 

 لتنايذ المهام.
5.39 1.12 76.99 16.33 *0.000 6 

https://workar.oxfordjournals.org/content/1/1/64.full#ref-43
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8.  
 األداءلدى لريق العمل معرلة كالية بمستوى 

 8 0.000* 13.88 75.04 1.18 5.25 لي الومياة وكيل  تم تقييمه لي المنفمة.

9.  
 تولر لدى لريق العمل معرلة كالية واطو  
بمستوى المسؤولية والصوحية الموكلة لهم 

 لي وما اهم.
5.30 1.23 75.66 13.85 *0.000 7 

  0.000* 20.46 77.23 0.90 5.41 معاا  جميع فقرات المجال 
 .α ≤ 0.05* المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عند مستوى داللة 

 
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.10من جدول )

  توجد رؤية واضحة ليما  تعلق بالنتا ا المتوقعة من ا  2للاقرة لمتوس  الحسابي ل على قيمةأ
( أي أن المتوسددد  الحسدددابي 7ليدددة مدددن )الدرجدددة الا 5.52عملدددي ضدددمن الم دددرو ا يسددداوي 

 0.000تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة وأن  19.87%، قيمددة االختبددار 87.90النسددبي 
 وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 

 مهمددة مددن الو مددة لتنايددذ كددل  اإلجددراءات ددتم تحد ددد  ا 6للاقددرة لمتوسدد  الحسددابي قددل قيمددة لأ
%، قيمدددددة 74.85أي أن المتوسددددد  الحسدددددابي النسدددددبي  5.24مهدددددامي الوميايدددددة ا يسددددداوي 

وهددددذا يعنددددي أن هنددددار  0.000تسدددداوي  (Sig).القيمددددة االحتماليددددة , وأن 14.62االختبددددار 
 موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة. 

  وأن المتوسددد  الحسددددابي 5.41ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي ،
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة وأن  ،20.46االختبدددار%، قيمدددة 77.23النسدددبي يسددداوي 

 0.05داا إحصدا يا  عندد مسدتوى داللدة " وضدو  دور الم درو دلدذلن يعتبدر م داا  0.000
≥ α ، ممددا  دددا علددى أن متوسدد  درجددة االسددت ابة لهددذا الم دداا يختلددل جوهريددا  عددن درجددة
لقة المتوسطة وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألدراد العيندة علدى لقدرات الموا

 هذا الم اا. 
تاون إجراءات العمدل علدى  أن إلىطبيعة حاجة الموماين لي الم اريع ويعزو الباحل ذلن إلى 
ة الر بددة الطبيعيدد إلددىبكددل سددهولة ويسددر، إضددالة  األعمددااتنايددذ  ألجددلدرجددة كاليددة مددن الوضددو  

للعددداملين لدددي أي منفمدددة ب دددرورة معرلدددة دوره الر يسدددي لدددي المنفمدددة وطبيعدددة مهدددامهم وواجباتددده 
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الذي  زيد من ر بة العاملين لي أداء أعمدالهم وبالتدالي يقدود للرضدا الدومياي الدذي  األمروحقوقه 
تحسددين األداء ون ددا  العمددل ب ددكل عددام لددي المنفمددات، لهددذه الموالقددة الابيددرة جدداءت  إلددىيقددود 
سدددت ابة لحاجدددة المبحدددوثين للوضدددو  وعددددم الغمدددوض وضدددرورة تدددولر كالدددة األدوات واإلجدددراءات ا

 والمعلومات المكتوبة وال اهية ل مان أداء مهامهم ب كل ال ل.
التدي أوضدحت  (Bush & Busch, 1982) ا مدع بعدض الدراسدات كدراسدةواتاقدت هدذه النتدا 

 توقدع  أنالعمدوء لدد هم حاجدة قويدة لوضدو  مدا يمكدن  أواالتصداا  ألرادن إلنفرية الدور، لولقا 
 ,De Ruyter, Wetzels, & Feinberg)وكدذلن اتاقدت مدع دراسدة  مدنهم ألداء ومدا اهم

لوضدددو  الددددور الدددومياي أهميدددة قصدددوى لدددي تعزيدددز االنتمددداء وااللتدددزام انددده  أكددددتالتدددي  (2001
ء ورلع منسوب الرضا الومياي للموماين بسبب عوقته القويدة والمباشدرة التنفيمي وتحسين األدا

( التدي Whitaker et al., 2007)وكدذلن انسد مت هدذه النتدا ا مدع دراسدة  ،تمع هذه المتغيرا
المددوماين الددذ ن لددد هم دور ومياددي واضددح لددد هم القدددرة علددى معرلددة معددا ير األداء  أنأوضددحت 

 أنتساعدهم لدي معرلدة متدى وكيدل لهدم  أنوالتي من شأنها  ،وهايحقق أنالتي من المتوقع منهم 
يطبقددوا سددلور المواطنددة التنفيميددة والتددي تسدداهم لددي رلددع معدددالت األداء بدددون نتددا ا سددلبية  يددر 

 .متوقعة
 تحليل جميع فقرات العوامل الوظيفية  -

 .جددة الموالقددةلمعرلددة در  Tالمتوسدد  الحسددابي والنسددبي واالنحددرار المعيدداري واختبددارتددم اسددتخدام 
 (.5.11النتا ا موضحة لي جدوا )

 لجميع فقرات العوامل الوظيفية Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.11جدول )
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 2 0.000* 11.58 70.77 1.08 4.95 ستقولية والحكم.درجة اال
 1 0.000* 20.46 77.23 0.90 5.41 وضو  دور الم رو .

  0.000* 17.59 74.18 0.89 5.19 العوامل الومياية ب كل عام
 .α ≤ 0.05* المتوس  الحسابي داا إحصا يا  عند مستوى داللة          

 
 5.19بي ل ميددددع لقددددرات العوامددددل الوميايددددة يسدددداوي المتوسدددد  الحسددددا( تبددددين أن 5.11جدددددوا )

وأن  17.59%، قيمة االختبار 74.18( أي أن المتوس  الحسابي النسبي 7)الدرجة الالية من 



122 

 

وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجدة كبيدرة مدن قبدل ألدراد  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 . ب كل عامالعينة على جميع العوامل الومياية 

الر بة الابيرة والاطرية لدى العاملين لي المنفمدات بدالتمتع بدرجدة كبيدرة ويعزو الباحل ذلن إلى 
 أدوارهدمجاندب وجدود وضدو  كدار لتعليمدات وإجدراءات العمدل ألجدل معرلدة  إلدى ،من االستقولية

املين الر يسة لي أعمالهم. هذه الموالقة الابيرة على العوامل الومياية جاءت من حاجة هؤالء الع
التمتع بالحرية وهي جداءت اسدت ابة للر بدات العاديدة عندد النداس ب دكل عدام للحصدوا علدى  إلى

 أعمالهم ب كل خاص. أوقدر كار من الوضو  واالستقولية سواء لي حياتهم ب كل عام 
 

 ثالثا: تحليل فقرات مجال د قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكومية د
 .لمعرلددة درجددة الموالقددة Tالحسددابي والنسددبي واالنحددرار المعيدداري واختبددار المتوسدد تددم اسددتخدام 

 (.5.12النتا ا موضحة لي جدوا )
 

لكل فقرة من فقرات مجال د قياس  Tواختبارالمتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري : (5.12جدول )
 نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير الحكومية د
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1.  
ي ددددعر المسددددتايدون مددددن الم دددداريع بالرضددددا 
حيددداا المخرجدددات والخددددمات المقدمدددة عبدددر 

 الم اريع لي المنفمة.
5.29 1.10 75.58 15.37 *0.000 9 

2.  
تتوالدددددق وتنسددددد م الخددددددمات المقدمدددددة عبدددددر 

اريع التدددددددددي تنادددددددددذها المنفمدددددددددة مدددددددددع الم ددددددددد
 مستندات وخط  الم روعات األساسية.

5.38 1.04 76.83 17.31 *0.000 5 

3.  
تحقددددددق الم دددددداريع التددددددي تناددددددذها المؤسسددددددة 

 .أجلهاالغايات واألهدار التي يممت من 
5.38 1.09 76.83 16.53 *0.000 5 

4.  
 ددددددتم تنايددددددذ أن ددددددطة ومهددددددام الم دددددداريع لددددددي 

 نية المخططة.مؤسستنا ولق ال داوا الزم
5.32 1.09 76.02 15.80 *0.000 8 

5.  
 ددددددتم تنايددددددذ أن ددددددطة ومهددددددام الم دددددداريع لددددددي 
 3 0.000* 16.73 78.07 1.14 5.46 مؤسستنا ولق الموا نات المخططة لها.

6.  
تمتلددددددن الم دددددداريع التددددددي تناددددددذها مؤسسددددددتنا 
 سمعة طيبة لدى ال هات المانحة الر يسية.

5.70 1.08 81.49 20.55 *0.000 1 
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7.  
تمتلن الم اريع لددى مؤسسدتنا لريدة جيددة 
لوسددددتمرار والتوسددددع مددددن خددددوا الحصددددوا 

 على تمويل إضالي.
5.39 1.20 77.03 15.17 *0.000 4 

8.  
ا أثدددر واضددددح  وجدددد للم ددداريع لددددي مؤسسدددتن
 وملموس على المستايد ن.

5.53 1.08 78.99 18.60 *0.000 2 

9.  
تسدداهم الم دداريع التددي تناددذها مؤسسددتنا لددي 
بندددددداء القدددددددرات المؤسسددددددية علددددددى المسددددددتوى 

 الوطني.
5.33 1.22 76.08 14.21 *0.000 7 

  0.000* 20.45 77.42 0.91 5.42 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.05إحصا يا  عند مستوى داللة * المتوس  الحسابي داا 

 
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.12من جدول )

  تمتلدن الم داريع التدي تنادذها مؤسسدتنا سدمعة طيبدة ا  6للاقدرة لمتوس  الحسدابي على قيمة لأ
( أي أن المتوسددد  7)الدرجدددة الاليدددة مدددن  5.70لددددى ال هدددات المانحدددة الر يسدددية ا يسددداوي 

تسداوي  (Sig).القيمدة االحتماليدة وأن  20.55 ة االختبدار%، قيمد81.49الحسابي النسبي 
 وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة.  0.000

 ي ددددعر المسددددتايدون مددددن الم دددداريع بالرضددددا حيدددداا  ا 1للاقددددرة لمتوسدددد  الحسددددابي لقددددل قيمددددة أ
أي أن المتوسد   5.29ة ا يسداوي المخرجات والخددمات المقدمدة عبدر الم داريع لدي المنفمد

تسداوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،15.37%، قيمة االختبار 75.58الحسابي النسبي 
 وهذا يعني أن هنار موالقة بدرجة كبيرة من قبل ألراد العينة على هذه الاقرة.  0.000

  ابي ، وأن المتوسددد  الحسدددد5.42ب دددكل عددددام يمكدددن القددددوا بدددأن المتوسدددد  الحسدددابي يسدددداوي
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة وأن  ،20.45االختبدددار%، قيمدددة 77.42النسدددبي يسددداوي 

لدددذلن يعتبدددر م ددداا اقيددداس ن دددا  إدارة م ددداريع المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة ا داا   0.000
ممددا  دددا علددى أن متوسدد  درجددة االسددت ابة لهددذا ، α ≤ 0.05إحصددا يا  عنددد مسددتوى داللددة 
رجددة الموالقددة المتوسددطة وهددذا يعنددي أن هنددار موالقددة بدرجددة الم دداا يختلددل جوهريددا  عددن د

 كبيرة من قبل ألراد العينة على لقرات هذا الم اا. 
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ويعزو الباحل هذه الموالقة الابيدرة للددور الابيدر الدذي تلعبده هدذه العوامدل لدي ن دا  الم دروعات 
واالهتمدددام برضدددا  السدددمعة لددددى المدددانحين والتنايدددذ ولدددق األهددددار والخطددد  والموا نددداتحيدددل إن 

ن دا  الم دروعات، حيدل ت دكل هدذه النقداط العوامدل الر يسدية  إلدىيقدود  أنالمستايد ن من شدأنه 
وقدد تدم التأكيدد عليهدا بالموالقدة الابيدرة  ،ل ل الم درو  أوهل تم ن ا  التي من خولها  تم قياس 

  ل الم اريع. ل أواستخدامها لي قياس ن ا   ى الذي اثبت جدو  األمرمن قبل المبحوثين، 
التدي قامدت  (Diallo & Thuillier, 2004)بعض الدراسات مثدل دراسدة واتاقت هذه النتا ا مع 

 هددذه العوامددل هددي عوامددل ر يسددية وهامددة لددي أن إلددىتويددل  والددذيهددذا النمددوذج المسددتخدم  ببندداء
قيددداس ن دددا  الم ددداريع تتمثدددل لدددي قيددداس كاددداءة  أبعددداد أنأوضدددحت و قيددداس ن دددا  أي م دددرو ، 

وكذلن  ،ومستوى رضا الزبا ن والتأثير على الاريق ومدى ن ا  عمل المنفمة المباشر ،الم رو 
 ,.Baker et al)ل. وقددد انسدد مت النتددا ا أي ددا مددع مددا ذكرتدده دراسددة التركيددز علددى المسددتقب

الن دا  الالدي للم درو   تحقدق اذا  أنعلدى  كبيدر،  حدد،  إلدىكثير من الاتاب قدد اتاقدوا  أن (2008
توالق األداء العام للم رو  مع األداء الاني والمواياات المخط  لها لي الم در  وضدمن رسدالة 

الزبدددا ن ت ددداه جاندددب تحقدددق قددددر كبيدددر مدددن الرضدددا عندددد لريدددق الم دددرو  و  إلدددى ،ورؤيدددة الم دددرو 
 مخرجات الم رو .

 
 :اختبار فرضيات الدراسة

العوامل ( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى )الفرضية األولى: 
 . المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةإدارة نجاح وبين والوظيفية  التنظيمية

اط بيرسون لقياس العوقة بين المتغيرات والختبار هذه الارضية، تم استخدام معامل ارتب
المستقلة وهي العوامل التنفيمية والومياية والمتغير التابع وهو ن ا  إدارة الم اريع، وليما  لي 

 ( كالتالي:5.13نتا ا االختبار موضحة لي ال دوا رقم )
في المنظمات  المشاريع بين العوامل التنظيمية والوظيفية وبين نجاح إدارة(: معامل الرتباط 5.13جدول )

 غير الحكومية بقطاع غزة

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 602. العوقة بين دعم اإلدارة العليا وبين ن ا  إدارة الم اريع
 0.000* 638. وبين ن ا  إدارة الم اريع هيكل المنفمةالعوقة بين 
 0.000* 706. وبين ن ا  إدارة الم اريع قسامدعم مدراء األالعوقة بين 

 0.000* 741. العوقة بين ل نة المتابعة وبين ن ا  إدارة الم اريع
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 0.000* 753. العالقة بين العوامل التنظيمية وبين نجاح إدارة المشاريع
العوقة بين درجة االستقولية والحكم الذاتي وبين ن ا  إدارة 

 الم اريع
.589 *0.000 

 0.000* 835. العوقة بين وضو  دور الم رو  وبين ن ا  إدارة الم اريع
 0.000* 786. العالقة بين العوامل الوظيفية وبين نجاح إدارة المشاريع

العالقة بين العوامل التنظيمية والعوامل الوظيفية وبين نجاح 
 إدارة المشاريع

.792 *0.000 

 .α ≤ 0.05مستوى داللة االرتباط داا إحصا يا  عند *        
 

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.792يساوي الالي ( أن معامل االرتباط 5.13جدوا ) بين 
وهذا  دا على وجود عوقة طردية قوية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000تساوي 

ع لي المنفمات العوامل التنفيمية والومياية وبين ن ا  إدارة الم اري ذات داللة إحصا ية بين
 .  ير الحكومية بقطا   زة
مدى إدارة العاملين لي المنفمات  ير الحكومية بقطا   زة  إلىويعزو الباحل هذه النتي ة 

على ن ا  الم اريع، لهذه العوامل ت كل المرتازات  وأثرهامدى أهمية هذه العوامل  إلى
العليا والمتابعة والهياكل  إلدارةلالإلدارة ب كل عام،  وإنمااألساسية ليس لن ا  الم اريع 

الومياية من يلب العمل اإلداري ومتى  واألعمااوإدارة األقسام الومياية  واألدوارالتنفيمية 
 تحققت هذه العوامل لان الن ا  سيكون حليل المنفمات والم اريع المناذة عبرها.

 
دللــة إحصــائية عنــد مســتوى  اذ ميــة والوظيفيــة تــأثيراا ثر العوامــل التنظيؤ تــالفرضــية الثانيــة: 

 ( على نجاح إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.α 0.05 ≥دالة )
 (5.14وجدددوا )الختبددار الارضددية،  Stepwiseتددم اسددتخدام االنحدددار المتعدددد باسددتخدام طريقددة 

  وضح ذلن. 
 لثانيةا الفرضية-النحدار(: تحليل النحدار المتعدد لمعامالت 5.14جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة
 0.006 2.788 0.646 المقدار الثابت

 0.000 10.229 0.657 وضو  دور الم رو 
 0.000 3.772 0.230 ل نة المتابعة

ا=  0.849 معامل االرتباط =  0.718معامل التحد د الم عدَّ
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* وضو  دور  0.657+  0.646=  اريع في المنظمات غير الحكوميةنجاح إدارة المش

 * ل نة المتابعة0.230الم رو  + 
 يمكن استنتاج ما يلي: Stepwise من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة

تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع ان ا  إدارة الم اريع لي المنفمات  ير  -
. وأن باقي المتغيرات ل نة المتابعة،  زةا هي: وضو  دور الم رو الحكومية بقطا  
 . ير داا احصا يا  تبين أن تأثيرهم 

، وهذا يعني أن 0.718، ومعامل التحد د الم عدَّا= 0.849معامل االرتباط =  -
% من التغير لي ن ا  إدارة الم اريع لي المنفمات  ير الحكومية بقطا   زة 71.8

% قد ترجع 28.2تم تاسيره من خوا العوقة الخطية والنسبة المتبقية )المتغير التابع( 
إلى عوامل أخرى تؤثر على ن ا  إدارة الم اريع لي المنفمات  ير الحكومية بقطا  

  زة. 
تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها لي تاسير ا ن ا  إدارة الم اريع لي  وبالتالي لقد

 هي: وضو  دور الم رو ، ومن ثم Tا   زةا حسب قيمة اختبار المنفمات  ير الحكومية بقط
 ل نة المتابعة.
ذلن إلى األهمية القصوى الذي يكتسبه عنصر وضو  دور الم رو  بسبب ما  ويعزو الباحث

 ترتب عليه من وضو  كامل لاالة المهام واإلجراءات والتالياات المنوطة بالعاملين لي 
ا الومياي الذي يقود العاملين لإلخوص والتااني لي أعمالهم الم اريع، وبالتالي تحقق الرض

وبذا كل جهد وطاقة ألجل إتمامها، وعليه يصل اإلن ا  لي أن طة الم اريع إلى ذروتها 
 وبالتالي  تحقق الن ا  وتتحقق األهدار المرجوة.

و  دور لي ال انب اآلخر لإن عنصر المتابعة هو عنصر أساسي ولعاا ويتوالق تماما  مع وض
الم رو  الذي  ت ح ليه للعامين لي الم اريع آلية المتابعة وطرق التقييم، وأن كل جهد أو 
إن ا   تم متابعته من قبل اإلدارة العليا أو ل ان المتابعة والمراقبة، وبالتالي لإن المومل المن ز 

الرضا والولاق  سيكال  على إن ا ه والمومل المتااسل سيعاقب على تقصيره، وبهذا تحقق أجواء
 بين العاملين.

 
 
 
 



127 

 

 
لوضددو  دور الم ددرو  ول نددة المتابعددة ال يعنددي وجددود تددأثير سددلبي للعنايددر التددأثير اإلي ددابي  أن

لدي هدذا التحليدل  تدأثيرا   عنصدرين أكثدريقة تحليل االنحدار المتعددد لدان بحسب طر  وإنمااألخرى، 
 باقي العناير األخرى. وضو  دور الم رو  ول نة المتابعة ويليها بالتأكدهما 
 .H)،  (Pinto & Slevin, 1988)دراسدتي كاتفقـت هـذه النتـائج مـع بعـ  الدراسـات قـد و 

Kerzner, 1987)  واعتبدرت علدى لعاليدة تدأثير دور المتابعدة لدي ن دا  الم داريع أكددتااللتدان ،
وهددام لددي تقيدديم العمددل والتأكيددد مددن سددير االعمدداا  أن لدددور ل ددان المتابعددة والمراقبددة دور ر يسددي

تعدد ل كدل  على الوجه المطلوب والمخط  له واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الاورية التدي ت دمن
وبالتدالي ن دا  إدارة  خطأ لي التنايذ ومراجعة كل ن اط ب كل ماصل وولق جدوا  مندي محددد،

 الم رو  على الوجه األمثل.
 Zwikael)( و Mukherjee & Malhotra, 2006)دراسدتي مدع نتدا ا وكذلن اتاقت النتدا ا 

& Globerson, 2006)  علددى لعاليددة وضددو  دور الم ددرو  لددي تحقيددق الرضددا  أكدددتااللتددان
الددذي يقددود ل ددمان ن ددا  تنايددذ الم ددروعات  األمددروبالتددالي تحسددن األداء العددام للعمددل  ،الددومياي

حيل تأتي هذه النتا ا ب كل طبيعي لتؤكد على مدى حرص ، لي المنفمة باعالية وكااءة عالية
علدى ر بدتهم لدي  الدذي  دنعكس إي ابيدا   األمدرم العاملين على تولر الوضو  التام لي تنايذ مهامه
تنايددذ المهددام بكادداءة  إلددى يقددود ب ددكل إي ددابي جدددا   ءأعمددالهم وبالتددالي رضدداهم عنهددا، وهددذا ال ددي

ولعاليدددددة عاليدددددة لدددددي الوقدددددت الم ددددددد وضدددددمن ال دددددودة المطلوبدددددة، وبدددددالتي تحقدددددق الن دددددا  الدددددو م 
 للم روعات لي المنفمة.

مدددع الدراسدددات السدددابقة، لدددان هندددار اختولدددا واضدددحا لدددي بددداقي  الدددى جاندددب اتاددداق نتدددا ا الدراسدددة
العنايدددر والمتغيدددرات خصويدددا متغيدددر دعدددم اإلدارة العليدددا الدددذي اعتبرتددده العد دددد مدددن الدراسدددات 

 ,.Kuen et al) ودراسدة( (Kandelousi, 2011السابقة عنصرا جوهريا واساسيا مثدل دراسدة 
المركدددزي الدددذي يقدددود الدددى ن دددا  إدارة أي دددا علدددى دور دعدددم اإلدارة العليدددا  أكددددتااللتدددان  (2009

 ات.الم اريع لي المنفم
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( بـين متوسـطات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسـتوى ) الثالثة:الفرضية 
مشــاريع المنظمــات غيــر  إدارةآراء المبحــوثين حــول العوامــل التنظيميــة والوظيفيــة فــي نجــاح 

 العلمـي المؤهـل  الجنس  العمرية الفئة بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الشخصية ) ةالحكومي
 (.عدد سنوات الخبرة في مجال المشاريع المنظمة عدد سنوات الخبرة في  الوظيفي مى المس

 

لعينتدين مسدتقلتينا لمعرلدة مدا إذا كدان هندار لدروق ذات داللدة إحصدا ية T تم اسدتخدام اختبدار ا 
وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي م موعتين من البيانات. كذلن تم استخدام اختبدار ا 

األحددادي ا لمعرلددة مددا إذا كددان هنددار لددروق ذات داللددة إحصددا ية وهددذا االختبددار معلمددي التبددا ن 
 متوسطات أو أكثر. 3يصلح لمقارنة 

 
 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح المبحــوثين حــول العوامــل التن ــة والوظيفي ــر  إدارةظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى الفئة العمرية

المقابلددة الختبددارا  (.Sig)( تبددين أن القيمددة االحتماليددة 5.15مددن النتددا ا الموضددحة لددي جدددوا )
أنده ال ل ميدع الم داالت وبدذلن يمكدن اسدتنتاج  0.05التبا ن األحادي ا أكبدر مدن مسدتوى الداللدة 

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقد رات عينة الدراسة حوا هدذه الم داالت تعدزى 
 إلى الائة العمرية.
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 الفئة العمرية –(: نتائج اختبار د التباين األحادي د 5.15جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

اقل من 
 سنة 25

 – 25من 
 سنة 40

أكثر من 
 سنة 40

 0.209 1.578 5.83 5.52 5.77 العليا اإلدارةدعم 

 0.431 0.846 5.36 5.14 5.04 هيكل المنفمة

 0.689 0.373 5.39 5.22 5.29 دعم مدراء األقسام

 0.219 1.533 5.58 5.28 5.13 ل نة المتابعة

 0.358 1.035 5.52 5.28 5.30 العوامل التنظيمية

 0.170 1.788 5.28 4.88 4.94 ستقولية والحكم الذاتيدرجة اال

 0.226 1.498 5.64 5.34 5.50 وضو  دور الم رو 

 0.138 2.001 5.47 5.12 5.24 العوامل الوظيفية

 قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير
 0.314 1.167 5.63 5.36 5.50 الحكومية

 0.238 1.447 5.53 5.25 5.31 جميع المجالت معا

 

ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى الجنس

  Tة الختبارا المقابل (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.16من النتا ا الموضحة لي جدوا )
ل ميدع الم داالت وبدذلن يمكدن اسدتنتاج أنده  0.05لعينتين مستقلتينا أكبر مدن مسدتوى الداللدة  -

ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا هددذه الم دداالت 
 تعزى إلى ال نس. 
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 نسالج –لعينتين مستقلتين د  -  T(: نتائج اختبارد 5.16جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.845 0.196 5.57 5.61 العليا اإلدارةدعم 

 0.407 0.831 5.08 5.21 هيكل المنفمة

 0.628 0.486- 5.31 5.24 دعم مدراء األقسام

 0.607 0.515 5.26 5.34 ل نة المتابعة

 0.798 0.257 5.30 5.34 العوامل التنظيمية

 0.048 1.993 4.71 5.06 درجة االستقولية والحكم الذاتي

 0.370 0.899- 5.50 5.37 وضو  دور الم رو 

 0.513 0.656 5.13 5.22 العوامل الوظيفية

قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير 
 0.645 0.462 5.37 5.44 الحكومية.

 0.646 0.461 5.26 5.32 جميع المجالت معا

 

ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي

المقابلددة الختبددارا  (.Sig)( تبددين أن القيمددة االحتماليددة 5.17مددن النتددا ا الموضددحة لددي جدددوا )
ل ميدع الم داالت وبدذلن يمكدن اسدتنتاج أنده ال  0.05التبا ن األحادي ا أكبدر مدن مسدتوى الداللدة 

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقد رات عينة الدراسة حوا هدذه الم داالت تعدزى 
 .المؤهل العلميإلى 
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 المؤهل العلمي –د  (: نتائج اختبارد التباين األحادي5.17جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

دبلوم 
متوسط 
 فأقل

دراسات  بكالوريوس
 عليا

 0.358 1.033 5.76 5.59 5.34 العليا اإلدارةدعم 

 0.190 1.676 5.43 5.10 5.30 هيكل المنفمة

 0.674 0.395 5.37 5.22 5.35 دعم مدراء األقسام

 0.547 0.605 5.49 5.28 5.34 تابعةل نة الم

 0.469 0.761 5.50 5.29 5.33 العوامل التنظيمية

 0.302 1.206 5.24 4.90 4.89 اتيدرجة االستقولية والحكم الذ

 0.633 0.459 5.53 5.37 5.49 وضو  دور الم رو 
 0.403 0.913 5.39 5.14 5.21 العوامل الوظيفية

ظمات غير رة مشاريع المنقياس نجاح إدا
 الحكومية

5.38 5.40 5.53 0.259 0.772 

 0.467 0.766 5.47 5.26 5.30 جميع المجالت معا

 

ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 ى إلى المسمى الوظيفي.الحكومي بقطاع غزة تعز 
المقابلددة الختبددارا التبددا ن األحددادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة  (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 

ل ندددة المتابعدددة، العوامدددل التنفيميدددةا دعدددم مددددراء األقسدددام، ، هيكدددل المنفمدددةللم ددداالت ا  0.05
ت تقدد رات عيندة الدراسدة وبذلن يمكن استنتاج أنه توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسدطا

حددوا هددذه الم دداالت تعددزى إلددى المسددمى الددومياي وذلددن لصددالح الددذ ن مسددماهم الددومياي مددد ر 
 م اريع.
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أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة  (.Sig)أمددا بالنسدددبة لبددداقي الم ددداالت لقدددد تبدددين أن القيمددة االحتماليدددة 
ن متوسددطات تقددد رات وبددذلن يمكددن اسددتنتاج أندده ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددي 0.05

 .لم االت تعزى إلى المسمى الوميايعينة الدراسة حوا هذه ا
وياسر الباحل هذا التبا ن بسبب اهتمام مدراء الم اريع بسبب طبيعة عملهم كمدراء ليما  تعلدق 

تعزيددز مدددراء األقسددام  إلددىبددأدوارهم ووجددودهم لددي هيكددل المنفمددة ول ددان المتابعددة ومدددى الحاجددة 
لهدم كامدل الددعم لدي م داريعهم، لهدذه العوامدل تعندي المددراء أكثدر مدن  يدرهم مدن  الذ ن  ولرون 

هدذه العوامدل تعندى بداإلدارة العليدا والتدي تعندى بوضدع  أنالموماين العاد ين لي الم اريع بسدبب 
 الهيكل الومياي وتعيين ل ان المتابعة ومدراء األقسام والوما ل المختلاة لي المنفمة.

 
 المسمى الوظيفي –ائج اختبار د التباين األحادي د (: نت5.18جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

مدير 
 مشاريع

منسق 
 مشاريع

عضو 
فريق 
 مشروع

موظ  
جلب 
 تمويل

 0.118 1.988 4.97 5.65 5.46 5.79 العليا. اإلدارةدعم 

 0.031* 3.027 5.31 5.22 4.93 5.43 .هيكل المنفمة

 0.046* 2.719 4.64 5.34 5.08 5.48 .دعم مدراء األقسام

 0.023* 3.267 4.86 5.37 5.10 5.61 ل نة المتابعة.

 0.027* 3.143 4.94 5.39 5.13 5.57 العوامل التنظيمية

 0.342 1.123 4.50 5.01 4.82 5.13 درجة االستقولية والحكم الذاتي.

 0.479 0.830 5.16 5.39 5.32 5.56 وضو  دور الم رو .

 0.328 1.156 4.85 5.21 5.09 5.35 العوامل الوظيفية

قياس نجاح إدارة مشاريع 
 0.171 1.691 5.00 5.44 5.29 5.62 المنظمات غير الحكومية.

 0.063 2.484 4.92 5.35 5.14 5.51 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05* الارق بين المتوسطات داا إحصا يا  عند مستوى داللة 
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ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي
 الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة في المنظمة.

ا ن األحددادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة المقابلددة الختبددارا التبدد (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 
لم داا ا دعدم اإلدارة العليددا ا وبدذلن يمكددن اسدتنتاج أندده توجدد لددروق ذات داللدة إحصددا ية  0.05

بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا هددذا الم دداا تعددزى إلددى سددنوات الخبددرة لددي المنفمددة 
لددارق الخبددرة لددي  إلددى ددة تعددزى ، وهددذه النتيسددنوات لددأكثر 9وذلددن لصددالح الددذ ن سددنوات خبددرتهم 

كبدر عددد الدذ ن لدد هم أ األلدرادحيل إن لمنوطة بم اا دعم اإلدارة العليا، اإلجابة على األسئلة ا
معندددددى اإلدارة العليدددددا ومددددددى لعاليدددددة دعمهدددددا للم ددددداريع لدددددي  سدددددنوات مدددددن الخبدددددرة  ددددددركون جيددددددا  

 المنفمات.
أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة  (.Sig)تماليدددة أمددا بالنسدددبة لبددداقي الم ددداالت لقدددد تبدددين أن القيمددة االح

وبددذلن يمكددن اسددتنتاج أندده ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات  0.05
 عينة الدراسة حوا هذه الم االت تعزى إلى عدد سنوات الخبرة لي المنفمة.

 
 سنوات الخبرة في المنظمة –(: نتائج اختبار د التباين األحاديد 5.19جدول )

 لمجالا

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 3أقل من 
 سنوات

 – 3من 
 سنوات 8

سنوات  9
 فأكثر

 0.040* 3.272 5.91 5.48 5.55 العليا اإلدارةدعم 

 0.221 1.525 5.39 5.11 5.09 هيكل المنفمة

 0.941 0.061 5.30 5.24 5.25 دعم مدراء األقسام

 0.426 0.858 5.48 5.28 5.23 ل نة المتابعة

 0.287 1.259 5.50 5.27 5.27 العوامل التنظيمية

 0.098 2.359 5.26 4.85 4.86 درجة االستقولية والحكم الذاتي

 0.852 0.160 5.46 5.37 5.44 وضو  دور الم رو 

 0.333 1.106 5.36 5.13 5.17 العوامل الوظيفية
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 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

قيم
ال

ية 
مال
لحت

ة ا (
Si

g
 3أقل من  .(

 سنوات
 – 3من 
 سنوات 8

سنوات  9
 فأكثر

رة مشاريع المنظمات غير قياس نجاح إدا
 0.361 1.025 5.42 5.36 5.63 الحكومية

 0.381 0.969 5.45 5.24 5.30 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05* الارق بين المتوسطات داا إحصا يا  عند مستوى داللة 

ــــد مســــتوى )توجــــد فــــر  - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05وق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة في مجال المشاريع.
ادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة المقابلددة الختبددارا التبددا ن األحدد (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 

العليا، درجة االستقولية والحكم الذاتي ا وبذلن يمكن استنتاج أنه  اإلدارةللم الين ا دعم  0.05
توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا هددذ ن الم ددالين 

سدددنوات  9وات خبدددرتهم تعدددزى إلدددى سدددنوات الخبدددرة لدددي م ددداا الم ددداريع وذلدددن لصدددالح الدددذ ن سدددن
الخبدرة لدوق   تمتدع بده ذوولدارق سدنوات الخبدرة لدي الم داريع الدذي  إلى األمرويعزى هذا  لأكثر.
جانب  إلى ،سنوات الذ ن لد هم إدرار كار لماهوم وجهود اإلدارة العليا لي ن ا  الم روعات 9

ب خبدرتهم الدوالرة لدي أي ا مدى تولر االستقولية ودورها الابير لدي ن دا  الم داريع وذلدن بحسد
 عليه من معرلة جيدة لاالة مهام وعوا ق العمل.  ترتبعملهم لي الم روعات وما 

 
أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة  (.Sig)أمددا بالنسدددبة لبددداقي الم ددداالت لقدددد تبدددين أن القيمددة االحتماليدددة 

 رات وبذلن يمكدن اسدتنتاج أنده ال توجدد لدروق ذات داللدة إحصدا ية بدين متوسدطات تقدد،  0.05
، ويعزى هدذا ا الم اريععينة الدراسة حوا هذه الم االت تعزى إلى عدد سنوات الخبرة لي م ا

سدنوات وهدي التدي لدم  9الخبدرة القليلدة تحدت  لخبرة القليلدة التدي  تمتدع بهدا ذووطبيعة ا إلى األمر
تأثيرهددا  تدؤثر لدي اسددت اباتهم لبندود االسددتبانة بسدبب عدددم معدرلتهم الااليددة بهدذه الم دداالت ومددى

 على ن ا  المنفمات.
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 سنوات الخبرة في مجال المشاريع –(: نتائج اختبار د التباين األحاديد 5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 3أقل من 
 سنوات

 – 3من 
 سنوات 8

سنوات  9
 فأكثر

 0.003* 6.030 6.12 5.55 5.34 العليا اإلدارةدعم 

 0.153 1.897 5.47 5.14 5.05 هيكل المنفمة

 0.806 0.215 5.29 5.28 5.17 دعم مدراء األقسام

 0.052 3.005 5.68 5.30 5.11 ل نة المتابعة

 0.094 2.398 5.61 5.31 5.16 العوامل التنظيمية

 0.039* 3.306 5.29 4.98 4.61 درجة االستقولية والحكم الذاتي

 0.783 0.245 5.52 5.39 5.38  وضو  دور الم رو 

 0.218 1.536 5.41 5.20 5.02 العوامل الوظيفية
قياس نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير 

 لحكوميةا
5.34 5.41 5.54 0.372 0.690 

 0.167 1.808 5.54 5.29 5.16 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05* الارق بين المتوسطات داا إحصا يا  عند مستوى داللة 

 
( بـين α ≤ 0.05توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ) :الرابعـةالفرضـية الرئيسـة 

مشـــاريع  إدارةمتوســـطات آراء المبحـــوثين حـــول العوامـــل التنظيميـــة والوظيفيـــة فـــي نجـــاح 
عنــوان المنظمــات غيــر الحكــومي بقطــاع غــزة تعــزى إلــى خصــائص المنظمــة غيــر الحكوميــة )

شــاريع المنجــزة خــالل العــام قيمــة الم المنظمــة عــاملين فــي عــدد ال المنظمــة عمــر  المنظمــة 
 (.الماضي

 
تم استخدام اختبار ا التبا ن األحادي ا لمعرلة ما إذا كان هنار لروق ذات داللة إحصدا ية وهدذا 

 متوسطات أو أكثر. 3االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
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 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

ــــد مســــتوى )ت - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05وجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى عنوان المنظمة

لددة الختبددارا المقاب (.Sig)( تبددين أن القيمددة االحتماليددة 5.21)مددن النتددا ا الموضددحة لددي جدددوا 
ل ميدع الم داالت وبدذلن يمكدن اسدتنتاج أنده ال  0.05التبا ن األحادي ا أكبدر مدن مسدتوى الداللدة 

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقد رات عينة الدراسة حوا هدذه الم داالت تعدزى 
 إلى عنوان المنفمة.

 
 لمنظمةعنوان ا –(: نتائج اختبار د التباين األحادي د 5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة .(

 0.349 1.120 5.64 5.92 5.61 5.59 5.44 العليا اإلدارةدعم 

 0.930 0.215 5.14 5.26 5.18 5.23 5.09 هيكل المنفمة

 0.974 0.124 5.33 5.36 5.25 5.22 5.23 دعم مدراء األقسام

 0.662 0.601 5.12 5.47 5.24 5.41 5.25 ل نة المتابعة

 0.833 0.365 5.30 5.49 5.31 5.35 5.25 العوامل التنظيمية
درجة االستقولية والحكم 

 الذاتي.
4.83 5.04 4.80 5.16 4.92 0.565 0.688 

 0.989 0.077 5.48 5.43 5.38 5.42 5.36 وضو  دور الم رو 

 0.889 0.283 5.22 5.30 5.11 5.24 5.11 ةالعوامل الوظيفي

قياس نجاح إدارة مشاريع 
 0.985 0.093 5.40 5.37 5.38 5.48 5.40 ظمات غير الحكوميةالمن

 0.915 0.241 5.29 5.41 5.26 5.34 5.24 جميع المجالت معا
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ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح المبحــوثين حــ ــة والوظيفي ــر  إدارةول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى عمر المنظمة
المقابلددة الختبددارا التبددا ن األحددادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة  (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 

نفيمية، وضو  دور الم رو ا العوامل الت ،المتابعة، ل نة دعم مدراء األقسامللم االت ا  0.05
وبذلن يمكن استنتاج أنه توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسدطات تقدد رات عيندة الدراسدة 

سددنة  21حددوا هددذه الم دداالت تعددزى إلددى عمددر المنفمددة وذلددن لصددالح المنفمددات التددي أعمارهددا 
تعدددد مدددن  نةسددد 21 زيدددد عمرهدددا الزمندددي عدددن المنفمدددات التدددي  أنوهدددذه الادددروق تاسدددرها  لدددأكثر.

درايدة مدن  أكثدروبالتدالي أيدبحت  ،القديمة ياحبة الخبدرة والسدبق لدي تنايدذ الم داريع المنفمات
والمتابعددة ووضددو  دور  األقسددامدعددم مدددراء بم دداالت   يرهددا مددن المنفمددات الحد ثددة ليمددا  تعلددق

لمدددا لهدددذه الم ددداالت مدددن تدددأثير واضدددح وملمدددوس علدددى تقددددم وضدددمان سدددير العمدددل لدددي الم دددرو  
 .أل ل اريع ب كل الم

أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة  (.Sig)أمددا بالنسدددبة لبددداقي الم ددداالت لقدددد تبدددين أن القيمددة االحتماليدددة 
وبددذلن يمكددن اسددتنتاج أندده ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات  0.05

 عينة الدراسة حوا هذه الم االت تعزى إلى عمر المنفمة.
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 عمر المنظمة –د  (: نتائج اختبارد التباين األحادي5.22)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 5اقل من 
 سنوات

 – 5من 
10 
 سنوات

 11من 
-20 

 سنة

سنة  21
 فأكثر

 0.065 2.452 5.69 5.75 5.45 5.07 العليا اإلدارةدعم 

 0.253 1.371 5.36 5.24 5.03 4.91 هيكل المنفمة

 0.007* 4.200 5.67 5.25 4.98 5.30 دعم مدراء األقسام

 0.013* 3.717 5.63 5.42 5.03 5.07 ل نة المتابعة

 0.034* 2.964 5.59 5.40 5.11 5.09 العوامل التنظيمية
درجة االستقولية والحكم 

 الذاتي.
4.93 4.64 5.09 5.16 2.456 0.065 

 0.013* 3.701 5.80 5.37 5.22 5.18 وضو  دور الم رو 

 0.024* 3.214 5.50 5.24 4.95 5.06 العوامل الوظيفية

قياس نجاح إدارة مشاريع 
 0.123 1.951 5.69 5.41 5.32 5.07 المنظمات غير الحكومية.

 0.031* 3.031 5.58 5.35 5.10 5.08 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05لة * الارق بين المتوسطين داا إحصا يا  عند مستوى دال

ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي
 الحكومي بقطاع غزة تعزى إلى عدد العاملين في المنظمة.

 
ارا التبددا ن األحددادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة المقابلددة الختبدد (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 

وضددو  دور الم ددرو ، العوامددل الوميايددةا ، للم دداالت ا دعددم اإلدارة العليددا، ل نددة المتابعددة 0.05
وبذلن يمكن استنتاج أنه توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسدطات تقدد رات عيندة الدراسدة 

المنفمددة وذلددن لصددالح المنفمددات التددي عدددد حددوا هددذه الم دداالت تعددزى إلددى عدددد العدداملين لددي 
عدداملين الالمنفمددات التددي بهددا عدددد  أن إلددىي ددير  األمددروهددذا  لددأكثر. ا  مومادد 31المددوماين ليهددا 
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كبيددرة الح ددم وبالتددالي  إلددىتعددد مددن المنفمددات التددي تناددذ م دداريع متوسددطة  ا  مومادد 31مددن  أكبددر
عدة ووضدو  دور الم درو  بسدبب كبدر عددد بم داالت اإلدارة العليدا والمتاب أكبدرلهي لهم واهتمدام 

 أكثددرتطبيددق هددذه العنايددر ب ددكل  إلددى أكبددرعامليهددا وبالتددالي كبددر ح ددم م دداريعها لهددي بحاجددة 
 لعالية ل مان ن ا  تنايذ م اريعها.

أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة  (.Sig)أمددا بالنسدددبة لبددداقي الم ددداالت لقدددد تبدددين أن القيمددة االحتماليدددة 
اج أندده ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات وبددذلن يمكددن اسددتنت 0.05

 زى إلى عدد العاملين لي المنفمة.عينة الدراسة حوا هذه الم االت تع
 
 

 عدد العاملين في المنظمة –(: نتائج اختبار د التباين األحادي د 5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

ل من أق
10 

 موظفين

-10من 
30 
 موظ 

31 
موظ  
 فأكثر

 0.008* 4.951 5.84 5.65 5.19 دعم اإلدارة العليا

 0.101 2.319 5.19 5.28 4.89 هيكل المنفمة

 0.310 1.179 5.41 5.27 5.07 دعم مدراء األقسام

 0.029* 3.621 5.62 5.30 5.05 ل نة المتابعة

 0.053 2.980 5.50 5.36 5.04 العوامل التنظيمية

 0.096 2.377 5.06 5.04 4.60 درجة االستقولية والحكم الذاتي

 0.032* 3.529 5.63 5.43 5.09   دور الم رو وضو 

 0.035* 3.428 5.36 5.24 4.86 العوامل الوظيفية
رة مشاريع قياس نجاح إدا

 المنظمات غير الحكومية
5.21 5.42 5.61 1.813 0.166 

 0.050* 3.053 5.47 5.33 5.03 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05* الارق بين المتوسطين داا إحصا يا  عند مستوى داللة 
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ــــد مســــتوى ) - ــــين متوســــطات آراء α ≤ 0.05توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عن ( ب
ــة فــي نجــاح  ــة والوظيفي ــر  إدارةالمبحــوثين حــول العوامــل التنظيمي مشــاريع المنظمــات غي

 .قيمة المشاريع المنجزة خالل العام الماضيلى الحكومي بقطاع غزة تعزى إ
 

المقابلددة الختبددارا التبددا ن األحددادي ا أقددل مددن مسددتوى الداللددة  (.Sig)تبددين أن القيمددة االحتماليددة 
لم دددددداالت ا دعددددددم اإلدارة العليددددددا، درجددددددة االسددددددتقولية، وضددددددو  دور الم ددددددرو ، العوامددددددل  0.05

 يددر الحكوميدةا وبددذلن يمكددن اسددتنتاج أندده توجددد الوميايدة، قيدداس ن ددا  إدارة م دداريع المنفمددات 
لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقد رات عينة الدراسة حوا هدذه الم داالت تعدزى إلدى 

الماضي وذلن لصالح المنفمات التي قيمة م داريعها المنادذة قيمة الم اريع المن زة خوا العام 
لباحددددل مهددددور هددددذه الاروقددددات لددددي وياسددددر ا $.2,000,000خددددوا العددددام الماضددددي أكثددددر مددددن 

$ تعددد مددن  2,000,000مددن  أكبددرالمنفمددات التددي ناددذت م دداريع بقيمددة  أن إلددىاالسددت ابات 
لماددداهيم اإلدارة العليدددا  أكبدددر وإدراروبالتدددالي هدددي تتحلدددي باهدددم  ،المنفمدددات الابيدددرة لدددي القطدددا 

ضدو  االسدتقولية وو  م داالت إلدىإضدالة  ،وتأثيرها على جلب التمويل ودعم تنايذ م اريع كبيرة
مدى تطبيدق  إلىاست ابات العاملين لي هذه المنفمات  درارإدور الم رو  وكذلن  ت ح مدى 

 معا ير وعوامل ن ا  إدارة الم اريع لي منفماتهم.
 

أكبدر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي الم االت والم االت م تمعة معا لقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبددذلن يمكددن اسددتنتاج أندده ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين  0.05مددن مسددتوى الداللددة 

قيمددة الم دداريع المن ددزة خددوا متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا هددذه الم دداالت تعددزى إلددى 
 .العام الماضي
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 قيمة المشاريع المنجزة خالل العام الماضي –(: نتائج اختبار د التباين األحاديد 5.24جدول )

 α ≤ 0.05* الارق بين المتوسطات داا إحصا يا  عند مستوى داللة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
أقل من 
350,000$ 

 من
350,000$-

1,000,000$ 

من 
1,000,000$-
2,000,000$ 

أكثر من 
2,000,000$ 

 0.021* 2.727 5.82 5.515 5.75 5.17 العليا اإلدارةدعم 

 0.070 2.080 5.50 5.03 5.12 5.18 هيكل المنفمة

 0.466 0.925 5.46 5.17 5.245 5.23 قسامدعم مدراء األ

 0.082 1.994 5.82 5.22 5.28 5.17 ل نة المتابعة

 0.137 1.703 5.62 5.23 5.335 5.19 العوامل التنظيمية
درجة االستقولية 
 والحكم الذاتي.

4.64 5 4.805 5.37 2.962 *0.014 

وضو  دور 
 الم رو 

5.50 5.335 5.155 5.91 3.034 *0.012 

 0.014* 2.968 5.65 4.99 5.18 5.10 العوامل الوظيفية

قياس نجاح إدارة 
مشاريع المنظمات 
 غير الحكومية

5.42 5.35 5.205 5.97 3.638 *0.004 

 0.040* 2.393 5.69 5.165 5.29 5.20 جميع المجالت معا
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 الفصل السادس
 

 النتائج والتوصيات
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 المقدمة:
ثر العوامل التنفيميدة والوميايدة لدي ن دا  إدارة م داريع أالدراسة التطبيقية حوا قياس  إجراءبعد 

لارضدديات  اإلحصدا يالمنفمدات  يدر الحكوميددة لدي قطددا   دزة، وبعدد العددرض الماصدل للتحليددل 
ثرهدددا علدددى ن دددا  الم ددداريع، سددديتم لدددي هدددذا الاصدددل عدددرض ألدراسدددة و الدراسدددة وقيددداس متغيدددرات ا

التويديات المتعلقدة بالدراسدة والتدي  سديتم سدردالنتا ا التي تويلت اليهدا الدراسدة وكدذلن ملخص 
ة بقطددا  رلددع كادداءة تنايددذ إدارة الم دداريع لددي المنفمددات  يددر الحكوميددلددي تسدداهم  أنمددن شددأنها 
الددور  إكمدااات لدراسدات مسدتقبلية تايدد البداحثين القدادمين لدي مقترحد الدراسدةقدم تسد  زة، وأخيدرا  

ع متعلقدة بدإدارة الم داريع ومددي تطبيقهدا وجودتهدا يالذي بدأه الباحل باستاماا البحدل لدي مواضد
 ون احها لي المنفمات  ير الحكومية بقطا   زة.

 
 نتائج الدراسة:

جملدة مدن النتدا ا  إلىم التوايل الى لي ضوء األهدار التي عمدت الدراسة الى تحقيقها، لانه ت
 متمثلة لي التالي:

بن دا    دزة هنار اهتمام ملحوي وموالقة كبيرة من قبل المنفمات  يدر الحكوميدة لدي قطدا  .1
ومدددى الحددرص علددى تنايددذها ولددق ال دددوا والنطدداق وال ددودة والموا نددة  ،إدارة الم دداريع ليهددا

وبمددا يحقدددق سدددمعة طبيعدددة لدددد ها مدددع  ،موبمدددا يحقدددق المناعدددة للمسدددتايد ن ورضددداه ،المطلوبددة
 المانحين وتعزيز للتنمية الم تمعية وبناء القدرات المؤسسية على مستوى الوطن.

هندددار اهتمدددام كبيدددر بم ددداالت الدراسدددة المتعلقدددة بددددعم اإلدارة العليدددا وهيكدددل المنفمدددة ول ندددة  .2
لمددراء والمنسدقين المتابعة ودعم مدراء األقسام ووضو  دور الم رو  واالسدتقولية مدن قبدل ا

وأع ددداء الادددرق العددداملين لدددي إدارة م ددداريع المنفمدددات  يدددر الحكوميدددة بقطدددا   دددزة، حيدددل 
 درجة موالقة كبيرة على هذه الم االت. إلىالنتا ا  أشارت

 وجدد عوقدة قويدة بدين العوامدل التنفيميدة لما  تعلق بدور العوامل التنفيمية والومياية، لانده  .3
متارقة وبين ن ا  إدارة الم داريع لدي المنفمدات  يدر الحكوميدة  وأوالومياية سواء م تمعة 

 لي قطا   زة.
تؤثر العوامل التنفيميدة والوميايدة علدى ن دا  إدارة الم داريع لدي المنفمدات  يدر الحكوميدة  .4

وضدددو  دور  لدددي قطدددا   دددزة، وهدددذا التدددأثير نددداجم عدددن العنصدددر األكثدددر تدددأثيرا  وهدددو عنصدددر
% مدن ن دا  65.7بعة، حيدل ياسدر وضدو  دور الم درو  المتال نة  عنصرالم رو   ليه 
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% 23إدارة م اريع المنفمات  ير الحكومية لي قطا   زة،  ليه ل نة المتابعة التي تاسر 
 من هذا الن ا ، وتاسر العوامل األخرى المتبقية النسبة المتبقية.

 
 :استجابات المبحوثين بالنتائج التي تعزى الىفيما يتعلق 

ذات داللددددة إحصددددا ية بددددين متوسددددطات تقددددد رات عينددددة الدراسددددة حددددوا هددددذه ال توجددددد لددددروق  .5
 الم االت تعزى إلى الائة العمرية وال نس والمؤهل العلمي.

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقدد رات عيندة الدراسدة حدوا هدذه الم داالت  .6
ريع، لدي حدين تعزى إلى المسمى الومياي وذلدن لصدالح الدذ ن مسدماهم الدومياي مدد ر م دا

ال توجددددد لددددروق ذات داللددددة إحصددددا ية بددددين متوسددددطات تقددددد رات عينددددة الدراسددددة حددددوا هددددذه 
 الم االت تعزى إلى المسمى الومياي لباقي الم االت.

توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا هددذا الم دداا  .7
سدنوات لدأكثر،  9 ن سدنوات خبدرتهم تعزى إلى سنوات الخبرة لي المنفمدة وذلدن لصدالح الدذ

لددي حددين ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسددة حددوا 
 هذه الم االت تعزى إلى عدد سنوات الخبرة لي المنفمة لباقي الم االت.

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقد رات عينة الدراسة حوا هدذ ن الم دالين  .8
سدنوات  9إلى سنوات الخبدرة لدي م داا الم داريع وذلدن لصدالح الدذ ن سدنوات خبدرتهم تعزى 

لأكثر، لي حدين ال توجدد لدروق ذات داللدة إحصدا ية بدين متوسدطات تقدد رات عيندة الدراسدة 
 حوا هذه الم االت تعزى إلى عدد سنوات الخبرة لي م اا الم اريع لباقي الم االت.

بددددين متوسددددطات تقددددد رات عينددددة الدراسددددة حددددوا هددددذه  ال توجددددد لددددروق ذات داللددددة إحصددددا ية .9
 الم االت تعزى إلى عنوان المنفمة

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقدد رات عيندة الدراسدة حدوا هدذه الم داالت  .10
سنة لأكثر، لدي حدين ال  21تعزى إلى عمر المنفمة وذلن لصالح المنفمات التي أعمارها 

ة بين متوسطات تقدد رات عيندة الدراسدة حدوا هدذه الم داالت توجد لروق ذات داللة إحصا ي
 تعزى إلى عمر المنفمة لباقي الم االت.

توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقدد رات عيندة الدراسدة حدوا هدذه الم داالت  .11
 31تعزى إلى عدد العاملين لي المنفمة وذلن لصالح المنفمات التدي عددد المدوماين ليهدا 

ثر، لددي حددين ال توجددد لددروق ذات داللددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة لددأك ا  مومادد
 الدراسة حوا هذه الم االت تعزى إلى عدد العاملين لي المنفمة لباقي الم االت.
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توجد لروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات تقدد رات عيندة الدراسدة حدوا هدذه الم داالت  .12
الماضدي وذلددن لصددالح المنفمدات التددي قيمددة لعددام قيمدة الم دداريع المن ددزة خدوا اتعدزى إلددى 

$، لدي حددين ال توجدد لددروق 2,000,000م داريعها المنادذة خددوا العدام الماضددي أكثدر مددن 
ذات داللدة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددد رات عينددة الدراسدة حددوا هددذه الم دداالت تعددزى إلددى 

 لباقي الم االت. قيمة الم اريع المن زة خوا العام الماضي
 
 ت الدراسة:توصيا

 لي جملة النتا ا التي تم ذكرها مسبقا، لان الباحل  ويى بالتوييات التالية:
 :بواقع إدارة المشاريع وفرص نجاحها في المنظمات غير الحكوميةأول: فيما يتعلق 

الحرص على  يادة االهتمام بدإدارة الم داريع مدن خدوا عقدد الددورات التدريبيدة والدورش  .1
والمدددؤتمرات للنهدددوض ب دددودة األداء لدددي الم ددداريع عدددن طريدددق تعلدددم التثقيايدددة والنددددوات 

 الحد ثة للم اريع. اإلدارةومعارر وتطبيقات  أساسيات
 يادة الوعي والحرص والرو  لدى العاملين من خوا تبسي  اإلجدراءات واالنخدراط لدي  .2

 الموا نددات والمصددارحة معهددم لددي كددل مددا  تعلددق وأعدددادتحد ددد الخطدد  واتخدداذ القددرارات 
 ب ؤون العمل وتطوراته.

 
 :بعوامل نجاح إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكوميةثانيا: فيما يتعلق 

التأكيددد علددى دعددم اإلدارة العليددا لمدددراء األقسددام والوحدددات الوميايددة بكددل مددا اسددتطاعت  .3
ألجددل تددولير كددل مددا  لددزم ألجددل ن ددا  تنايددذ الم ددروعات لددي المنفمددة لمدددراء األقسددام 

 لركيزة األساسية لن ا  أي م رو  لي المنفمة.ي كلون ا
 ،الد ناميكية السريعة والمتطورة لي هيكلة المنفمة والم اريع ليهامواكبة الحرص على  .4

وذلن باتخداذ أحددث وأل دل الممارسدات لدي م داا هيكلدة المنفمدة بمدا  توالدق وينسد م 
بدين كدل الوحددات  مع عصر السرعة والتغيرات المتوحقة وبما يحقق الت ارر والتنسيق

 الومياية واإلدارة العليا والدنيا لتحقيق وضمان ن ا  تنايذ الم روعات لي المنفمة.
الحرص على  يادة تاعيل دور اإلدارة العليا لي الدعم والمساندة لمدراء الم داريع ولدرق  .5

وذلددن مددن خددوا  ،أداء لتنايددذها أل ددلعملهددم بمددا يحقددق ن ددا  الم دداريع وبمددا يحقددق 
م ددداركة والتغذيدددة الراجعدددة والتادددويض المثدددالي ومدددنح الثقدددة ودعدددم اتخددداذ القدددرار تعزيدددز ال

الدددذي ي دددمن تدددولير  األمدددرالعمدددل،  أثنددداءوتبسدددي  اإلجدددراءات وإ الدددة التعقيدددد والرسدددمية 
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والمسدددؤولية لددددى مددددراء ومسدددؤولي الم ددداريع وبالتدددالي  ددددلع  واإلبددددا مسددداحة مدددن الثقدددة 
 لي المنفمة. بات اه ن ا  الم اريع التي  د رونها

تاعيدددل الددددور الرقدددابي لدددي متابعدددة ومراقبدددة تنايدددذ الم ددداريع وسدددير تقددددمها لدددي المنفمدددة  .6
باسددتخدام أحدددث أسدداليب المراقبددة الحد ثددة المتبعددة وأل ددل الممارسددات المدونددة للمراقبددة 
على الم روعات من خوا مراقبة ومتابعة كل أن طة الم رو  لي كل مراحله وتعزيز 

ة والحرص ب كل مستمر على تقييم األداء ومقارنته باألداء المخطد  لده التغذية العكسي
وجدددت، وكددذلن عقددد اجتماعددات مسددتمرة مددع لريدددق  أنواتخدداذ اإلجددراءات التصددحيحية 

عمل الم رو  لوطو  على سير العمل والت اور حدوا الميزانيدة وال ددوا الزمندي ومدا 
 سومتها وسومة العمل ولقها. تعلق بخط  تنايذ الم رو  ومراجعتها للتأكد على 

بحيددل  تددولر  ،للعدداملين لددي الم دداريع ب ددكل كددار،  واألدوارالتأكيددد علددى وضددو  العمددل  .7
إجدددراءات توضددديحية ومكتوبدددة  أومكتوبدددة  أولهدددم كدددل مدددا  لدددزمهم مدددن معلومدددات شددداهية 

، وواجبددداتهم ،ومهدددامهم ،أدوارهددمتوضددح مدددا  لددزمهم ألداء مهدددام عملهدددم وتاصددل طبيعدددة 
و يرهدا مدن  ،والمتابعة ،رلع التقارير وآلية ،وطرق تنايذ العمل ،هممتقيي وآلية ،وحقوقهم

ت ددع العامددل لددي يددورة كاملددة حددوا طبيعددة دوره لددي  أناإلجددراءات التددي مددن شددأنها 
المنفمدددة، وبالتدددالي تخلدددق عندددده الر بدددة ت ددداه عملددده التدددي توجدددد عندددده الرضدددا الدددومياي 

لددي  األعمددااء لددي الم دداريع و يرهددا مددن علددى نسددبة مددن األداأ وبالتددالي الحصددوا علددى 
 المنفمة.

االلتزام بمنح درجة كالية من االستقولية لدى العاملين لدي إدارة الم داريع لدي المنفمدة  .8
بما يحقق الحرية الااملة لد هم التخاذ القرارات الخاية ب دؤون عملهدم واختيدار الطدرق 

مهدامهم وتعزيدز قددرتهم علدى  وا الزمنيدة ل دولدةاالتي  ؤدون بها أعمالهم، ووضع ال د
الدددرأي وحريدددة الاادددر  وإبدددداءالاريدددة علدددى المبدددادرة  وإعطدددا همترتيدددب أولويدددات عملهدددم 

 .واإلبدا 
المنفمددة  أهدددارالحددرص علددى ن ددا  تنايددذ الم دداريع وتحقيددق أهدددالها وبالتددالي تحقيددق  .9

 ، رو المرجوة من خوا االهتمام الابير برضا الزبا ن والمستايد ن حياا مخرجات الم
 إلدىعلى سمعة الم رو  لدى المدانحين والم تمدع المحلدي،  الذي  نعكس إي ابيا   األمر

جانددب ضددرورة االهتمددام بتنايددذ الم ددرو  ضددمن حدددود الوقددت المحدددد لدده ونطدداق العمددل 
 إلدىتتحلي مخرجاته بها، إضالة  أنوالموا نة المخططة له وال ودة التي من الماترض 
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بأهدددددار المنفمددددة واسددددتراتي يتها المرحليددددة بمددددا يحقددددق الم ددددرو   أهدددددارضددددرورة ربدددد  
 المناعة العامة للمنفمة.

 
 مقترحات لدراسات مستقبلية:

دور عوامل الن ا  الحرجة التي تعزى لاريق الم رو  لي ن ا  إدارة م اريع المنفمات  .1
  ير الحكومية لي قطا   زة.

ليددة ورلددع مسددتوى الددوعي قيدداس إثددر م دداريع المنفمددات  يددر الحكوميددة علددى التنميددة المح .2
 لدى المواطنين لي القطا .

دور إدارة المددوارد الب ددرية واثددره علددى ن ددا  الم دداريع لددي المنفمددات  يددر الحكوميددة لددي  .3
 قطا   زة.
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 المالحق
 

 (: قائمة المحكمين لالستبانة1ملحق رقم )
 

 مكان العمل السم م

 كلية د ر البلح التقنية األ وبيد. منصور  1
  زة-د وان الموماين العام  د. نبيل اللو  2
  زة- األ هرجامعة  د. وا ل ثابت 3
  زة- األ هرة جامع د. رامز بد ر 4
  زة-ال امعة اإلسومية  د. وسيم الهابيل 5
  زة-ال امعة اإلسومية  سمور أكرمد.  6
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. ن اا المصري  7
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. خليل ماضي 8
  زة-ال امعة اإلسومية  د. ه ام ماضي 9
  زة-ال امعة اإلسومية  د. حاتم العا دي 10
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 (: الستبانة2ملحق رقم )
 

 

 غزة -سالمية الجامعة اإل
 اــات العليـــــادة الدراســــعم
 ارةـــــــــــــــــــــية التجـــــــــــــــــكل
 الـــــــــــعمدارة األإم ـــــــــقس

 استبانة
       نسقي المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة  / مدراء وم األفاضلالسادة 

 المحترمون 

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم السوم

دراسة لرسالة استبانة ل مع البيانات الو مة حوا  أ ديكمبين  اد  لإنني أعوهالموضو   إلىباإلشارة 
مشاريع المنظمات غير الحكومية  ارةإدالعوامل التنظيمية والوظيفية في نجاح  دور دماجستير بعنوان:

 م اريع المنفمات إدارةن ا   ليالعوامل التنفيمية والومياية إلى قياس أثر  حيل تهدر، د بقطاع غزة
  ير الحكومية بقطا   زة.

 وموضوعية بدقة لقرات من االستبانة هذه لي ورد ما اطلب من سيادتام الاريمة قراءة لذا لإنني 
 كالة العلم بأن مع، نفركم وجهه عن تعبر التي اإلجابة أمام عومة بوضع يهال جاء عما واإلجابة
 .لق  العلمي أل راض البحل ستستخدم عليها الحصوا سيتم التي المعلومات

 تعاونام،، لحسن ال كر جزيل مع

 

   الباحث                                                                       إشراف              

 الحسنى أبوعبدهللا منصور د. خالد دهليز    د. وائل الداية                                                 
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 عينة الدراسة: أفراد: معلومات عن أول
 56من  أكثرسنة        55 – 41سنة      من  40 – 25سنة       من  25اقل من         الفئة العمرية: .1
 سنة

 أنثى         ذكر            الجنس: .2

 دكتوراه                  ماجستير                لأقل بكالوريوس        المؤهل العلمي: .3

                مومل م رو              منسق م اريع       مد ر م اريع              المسمى الوظيفي: .4

   :المنظمةعدد سنوات الخبرة في  .5

 سنة لأكثر 16            سنة  15 – 9من           سنوات   8 – 3من       سنوات      3قل من أ        

  عدد سنوات الخبرة في مجال المشاريع: .6

 سنة لأكثر 16سنة              15 – 9سنوات            من  8 – 3سنوات           من  3أقل من         

 

 :المنظمةن ثانيا: معلومات ع
 رلحمحالفة خانيونس      محالفة      محالفة الوسطى      محالفة  زة       شماا  زة        عنوان المنظمة: .1

 :المنظمةمجال عمل  .2

وديمقراطية          إنساناجتماعي     اقتصادي تنموي      امرأة وطال       تدريب وتعليم       حقوق  إ اثي  
 يئة        أخرى حدد: ....... راعة وب

 عمر المنظمة بالسنين: .3

 سنة لأكثر 21سنة               20- 11سنوات             من  10 – 5سنوات             من  5اقل من     

 :المنظمةعدد العاملين في  .4

 مومل لأكثر 71     مومل      70 – 31مومل           من  30-10موماين          من  10أقل من     

 قيمة المشاريع المنجزة خالل العام الماضي: .5

     $1,000,000-$  650,000$           من  650,000-$  350,000$            من  350,000أقل من    
 2,000,000$       أكثر من 2,000,000-$  1,500,000$         من  1,500,000-$  1,000,000من 
$ 
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 :المنظمةفيذ وتنظيم المشروعات في طرق تن .6

  البا  تم تنايذ الم روعات ضمن أحد األقسام الومياية الر يسة لي المنفمة. 
 مخصص له. عن طريق لريق عمل إضالي إدارتهاقسم خاص بإدارة الم اريع  تولى  المنفمة وجد لدى  
لزم  أنددة وبم اركة موماين جدد ومتطوعين ومياية متع أقسامبطريقة ت اركية عبر لريق يعمل  تم ت كيله من  

 .األمر
  

 مشاريع المنظمات غير الحكومية: إدارةدور العوامل التنظيمية والوظيفية في نجاح قياس ثالثا: 

 إلى)غير موافق بشدة(  1
 م المجال )موافق بشدة( 7 

 Top Management Supportالعليا  اإلدارة: دعم األولالمجال 

7 6 5 4 3 2 1 
العليا مستلزمات الم اريع من الموارد الو مة لتنايذ األن طة مثل  اإلدارةتولر 

 )الدعم المالي، الوقت، القوى العاملة، المعدات ...(. 
1 

 2 مع لرق العمل ل مان ن ا  الم اريع. تالعليا المسؤوليا اإلدارةتت ارر  1 2 3 4 5 6 7
 3 لاريق العمل لي الم رو . ةالية من السلطة والمسؤوليالعليا درجة ك اإلدارةتمنح  1 2 3 4 5 6 7
 4 .األ ماتالعليا لريق عمل الم رو  ب كل لعاا وقت  اإلدارةتدعم  1 2 3 4 5 6 7
 5 تدعم اإلدارة العليا قرارات لريق العمل ب أن الم روعات. 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
غذية راجعة منتفمة عن تقدم العمل العليا لريق العمل من خوا ت اإلدارةتتابع 

 6 لي الم روعات.

 7 العليا بدرجة عالية من الثقة. اإلدارةتتميز عوقات لريق العمل مع  1 2 3 4 5 6 7
 Organization Structure: هيكل المنظمة الثانيالمجال 

لم روعات من يمكن للعاملين لي الم اريع اقترا  تعد وت خاية بإدارة أن طة ا 1 2 3 4 5 6 7
 خوا قوانين وإجراءات مكتوبة موضحة لي المنفمة. 

1 

7 6 5 4 3 2 1 
ال هود الخاية بتحسين  إلى وجد لدى المنفمة قوانين وإجراءات مكتوبة تقود 

 جودة العمل لي الم روعات.
2 

 3 ت. وجد لدى المنفمة قوانين وإجراءات مكتوبة تدعم الحلوا اإلبداعية للم كو 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
 تصل هيكل المنفمة بوجود عدد قليل من المستويات اإلدارية بين األقسام 

 والمد ر التنايذي. ةالت غيلي
4 

7 6 5 4 3 2 1 
تقوم المنفمة بتدريب العاملين لي الم اريع على العمل ضمن لريق عمل 

 مؤسس من أقسام متعددة وإن ا  مهام العمل ب كل ت اركي.
5 
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7 6 5 4 3 2 1 
تقوم المنفمة باتح قنوات اتصاا متعددة بين المدراء لي المنفمة إلن ا  

 .األعماا
6 

 7 االتصاالت التنفيمية بين العاملين بسهولة تامة. إجراء تم  1 2 3 4 5 6 7
 8 يمكن للعاملين بسهولة الويوا واالتصاا مع اإلدارة العليا. 1 2 3 4 5 6 7

 Support Department Managers األقسامراء دعم مد الثالث:المجال 
 1 المعلومات الانية الهامة والمحدثة للعاملين. وإتاحةبن ر  األقساميقوم مدراء  1 2 3 4 5 6 7
 2 بإدارة اجتماعاتهم ب كل لعاا. األقساميقوم مدراء  1 2 3 4 5 6 7
 3 اء العام للم اريع.باإلبوغ باستمرار حوا األد األقساميعمل مدراء  1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
دراية تامة حوا اخر  مما ي علهم على ب كل حثيل مهامهم األقساممدراء   تابع

 المست دات واألن طة لي الم رو .
4 

 5 والم موعات. األلراد تمكن مدراء األقسام من اكت ار وحل النزاعات بين  1 2 3 4 5 6 7

طرق جد دة لي تنايذ  أو أييلةباعالية لي تقديم ألاار  ماألقسايقوم مدراء  1 2 3 4 5 6 7
 .األعماا

6 

7 6 5 4 3 2 1 
يستخدم مدراء األقسام ناوذهم لي الحصوا على المصادر الو مة ألداء العمل 

 7 باعالية عالية. 

7 6 5 4 3 2 1 
م تغذية عكسية ممتا ة وبناءة ليما يخص التقارير الخاية بتقد األقساميقدم مدراء 

 العمل ضمن الم روعات.
8 

درجة عالية من الرضا والتقد ر لألعماا التي تم تأد تها  األقسام بدي مدراء  1 2 3 4 5 6 7
 ب كل جيد.

9 

 Monitoring Committee المتابعة: لجنة الرابعالمجال 

7 6 5 4 3 2 1 
شأنها تتم مراقبة جميع عمليات وأن طة الم رو  بما لي ذلن المعا ير التي من 

تعطي يورة كاملة عن تقدم الم رو  مثل )الميزانية، ال دوا الزمني، القوى  أن
 العاملة، استغوا المعدات، معنويات الاريق، ... الخ(

1 

7 6 5 4 3 2 1 
 تم عقد اجتماعات منتفمة لريد ومراقبة تقدم سير الم رو  وتحسين التغذية 

 الراجعة لاريق عمل الم رو .
2 

7 6 5 4 3 2 1 
الم رو  ذات العوقة بالموا نة المالية  أن طة تم عرض نتا ا تقييم ومراقبة 

وال دوا الزمني للم رو  وم اركتها ب كل منتفم مع ذوي العوقة من أع اء 
 الاريق. 

3 

 تم بانتفام قياس تقدم الم رو  الاعلي ومقارنته بالخطة الزمنية المعتمدة والمعدة  1 2 3 4 5 6 7
 مسبقا. 

4 
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7 6 5 4 3 2 1 
 تم الت اور مع لريق الم رو  عند الحاجة لمراجعة الموا نة أو ال دوا الزمني 

 للم رو  ومراعاة موحفاتهم وآرا هم.
5 

7 6 5 4 3 2 1 
هذه التغيرات  إيصااعندما  تم مراجعة الموا نة وال دوا الزمني للم رو   تم 

 العليا. اإلدارة إلى وأسبابها
6 

هذه التغيرات  إيصااعندما  تم مراجعة الموا نة وال دوا الزمني للم رو   تم  1 2 3 4 5 6 7
 العاملين ضمن لريق الم رو . إلى وأسبابها

7 

 Degree of Autonomy: درجة الستقاللية الخامسالمجال 
 1 .تمنح الومياة لريق الم رو  الحرية لي اتخاذ القرارات ب أن جدولة مهام عملهم 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
تمنح الومياة لريق الم رو  الحرية لي اتخاذ القرارات لي أولويات عملهم وترتيب 

 المهام الخاية بهم.
2 

 3 عملهم ومهامهم ولق رؤيتهم. إن ا تسمح الومياة لاريق الم رو  بتخطي  كياية  1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
الرأي والتااير لي كياية  وإبداءبادرة تعطي الومياة لاريق الم رو  الارية للم

 تنايذ المهام.
4 

 5 تمنح الومياة لريق الم رو  استقولية واضحة لي اتخاذ القرارات. 1 2 3 4 5 6 7
 6 اختيار الطرق األمثل ألداء العمل. إمكانيةتعطي الومياة لريق الم رو   1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
تغيير وتعد ل الطريقة االعتيادية لي تقييم العمل تسمح الومياة لاريق العمل ب

 7 حسب األولويات.

7 6 5 4 3 2 1 
الومياة الخاية بهم )بما ياترض  أهدارلدى لريق العمل القدرة على تعد ل 

 إن ا ه من خوا الومياة(.
8 

 Project Role Clarity المشروع دور: وضوح السادسالمجال 
 1 للمؤسسة.باألهدار العامة ضمن الم رو  ياتي عملي/وم  رتب  1 2 3 4 5 6 7

 2 ضمن الم رو . رؤية واضحة ليما  تعلق بالنتا ا المتوقعة من عملي توجد 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
أن  دراية تامة بال وانب والمهام الومياية التي من الماترضب  تمتع لريق الم رو 

 3 إي ابية.تحقيق نتا ا  إلىتقود 

 4 العمل. إلن ا بين المهام الومياية الو مة  الوقتتقسيم   تم 1 2 3 4 5 6 7

 5 .الومياية اليومية حسب األولوية المهامجدولة   تم 1 2 3 4 5 6 7

 6 .الو مة لتنايذ كل مهمة من مهامي الومياية اإلجراءاتتحد د   تم 1 2 3 4 5 6 7
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 7 ومناسبة لتنايذ المهام.تستخدم إجراءات ومياية سليمة  1 2 3 4 5 6 7

لي الومياة وكيل  تم تقييمه لي  األداءلدى لريق العمل معرلة كالية بمستوى  1 2 3 4 5 6 7
 المنفمة.

8 

7 6 5 4 3 2 1 
 تولر لدى لريق العمل معرلة كالية واطو  بمستوى المسؤولية والصوحية 

 الموكلة لهم لي وما اهم.
9 

 اريع المنظمات غير الحكوميةرابعا: قياس نجاح إدارة مش

7 6 5 4 3 2 1 
ي عر المستايدون من الم اريع بالرضا حياا المخرجات والخدمات المقدمة عبر 

 الم اريع لي المنفمة.
1 

7 6 5 4 3 2 1 
تتوالق وتنس م الخدمات المقدمة عبر الم اريع التي تناذها المنفمة مع 

 2 مستندات وخط  الم روعات األساسية.

 3 .أجلهاتحقق الم اريع التي تناذها المؤسسة الغايات واألهدار التي يممت من  1 2 3 4 5 6 7
 4  تم تنايذ أن طة ومهام الم اريع لي مؤسستنا ولق ال داوا الزمنية المخططة. 1 2 3 4 5 6 7
 5  تم تنايذ أن طة ومهام الم اريع لي مؤسستنا ولق الموا نات المخططة لها. 1 2 3 4 5 6 7
 6 تمتلن الم اريع التي تناذها مؤسستنا سمعة طيبة لدى ال هات المانحة الر يسية. 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
تمتلن الم اريع لدى مؤسستنا لرية جيدة لوستمرار والتوسع من خوا الحصوا 

 على تمويل إضالي.
7 

 8 المستايد ن. وجد للم اريع لي مؤسستنا أثر واضح وملموس على  1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 
تساهم الم اريع التي تناذها مؤسستنا لي بناء القدرات المؤسسية على المستوى 

 الوطني.
9 

 

 ***تم بحمد هللا ***
 
 


