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 هداءاإل

 

  إلى جنة الدنٌا الذي كد وربى وحلم دوماً أن أكون ناجحاً فً حٌاتً العلمٌة والعملٌة

 والدي العزٌز أدامه هللا تاجاً فوق رؤوسنا....

 

  ًالحٌاة حٌاه إلٌك ٌنحنً الحرف حباً وامتنان إلٌك أمً... وعلٌك إلى من هً ف

 السالم

 

  ًإلى من عشت معهم سنٌن حٌاتً وكانوا بعد هللا سندي ومتكئً إخوتً وأخوات

 ومعاذ( -ٌاسمٌن بٌسان -)بالل

 

 .... إلى شرٌكة حٌاتً ، شقٌقة الروح "نور"  أسأل هللا أن تكونً زوجتً فً الجنة 

 

 اإلضافة الجمٌلة فً حٌاتً والورود الزاهٌة أبنائً "محمود وٌامن " أحسن هللا  ىإل

 منبتهما...

 

  إلى كل األرواح الطٌبة التً حفتنً بحبها وشملتنً بحنانها وشرفتنً باهتمامها من

  ....ونسبً الطٌب.أهلً وأصدقائً 

 

  ًإلى من أحببتهم من كل قلبً سوآءا من ارتقى منهم شهٌداً إلى العال، أم من بق

ٌعاند قسوة السجان، أم من ال زال قابضاً علً الجمر ٌبحث بمقله أو بٌده عن ضوء 

 .فً عتمة النفق 

 إلٌهم جمٌعا.....

  أهدي ثمرة ما غرسوا فً بستان حٌاتً

 ....راجٌاً أن ٌضٌئ زاوٌة من عتمة هذا الزمان

 

 الباحث                                                                                                     
 هشام حممود عنرب 
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 شكر وتقدير
علً أفضل خلق هللا محمد الصادق األمٌن علٌه صلوات ربً  مالحمد هلل والصالة والسال

 وأفضل التسلٌم، أما بعد.....

إقراراً بالفضل لذوٌه ونزوالً عند قول النبً صل هللا علٌه وسلم: "من ال ٌشكر الناس ال ٌشكر 

هللا" فإن الواجب ٌدفعنً الً أن اخص بالشكر بعد هللا تعالى نبع المعرفة أستاذي المشرف علً 

لم الذي تفضل علً بأن اعطانً الكثٌر من وقته الثمٌن، ف "خالد عبد دهلٌز"رسالتً الدكتور 

ٌدخر جهداً فً مساعدتً وتقدٌم العون العلمً والمعنوي لً فكان نعم األستاذ ونعم المشرف 

 فجزاه هللا عنً كل خٌر وبارك هللا فً علمه وعمره.

كما واشكر كل من اسدى لً نصحاً وأفادنً بمعلومة تصحح مسار بحثً خاصة أساتذتً 

 كؿ إلى والتقدير الشكر بخالص وجوأت كماستبانة ضل الذٌن تكرموا علً بتحكٌم االااألف
 بقبوؿ تفضميما عمى،،، اهلل حفظيما خميل ماضي والدكتور/  وسيم اليابيل: الدكتور/ مف

ثرائيا عمييا والحكـ الرسالة مناقشة  األكاديمية أعبائيما رغـ السديدة بمالحظاتيما وا 
 .واإلدارية

ولكؿ مف تمنى لي التوفيؽ وأخيرًا أشكر كؿ مف أسرتي التي تحممت معي مشقة مشواري 
 ودعا لي ليرى جيدي ىذا النور .

ليؤالء جميعًا مني كؿ الشكر والمحبة وعظيـ االمتناف، وأدعو اهلل العمي القدير أف أكوف 
 مف العارفيف لمناس بفضميـ، وبارؾ اهلل فييـ.

 لباحثا                                                                           
 هشام حممود عنرب 
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 ممخص الدراسة
دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 

زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة، وذلؾ مف خالؿ 
 ىعمالمعايير ومدى تطبيقيا، وكذلؾ التعرؼ بمدى ادراؾ تمؾ المؤسسات  ىالتعرؼ عم

وقد استخدـ الباحث المنيج  مستوى الجودة في المشاريع التي تقدميا تمؾ المؤسسات،
تكوف مجتمع الدراسة مف مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات  الوصفي التحميمي؛

، حيث ( منسؽ ومدير مشروع560مغ عددىـ )األىمية العاممة في قطاع غزة حيث ب
مدير  220العشوائية البسيطة؛ تكونت عينة الدراسة مف استخدـ الباحث طريقة العينة 

ومنسؽ مشروع واستخدـ الباحث االستبياف كأداة لجميع البيانات حيث تـ توزيع االستبانة 
 %(.87استبانة أي ما نسبتو ) 191عينة الدراسة وتـ استرداد  ىعم

يير الدولية المعا عالقة ذات داللة إحصائية بيف توفروجود  إلىوقد توصمت الدراسة 
إدارة تكمفة  ،إدارة نطاؽ المشروع، إدارة وقت المشروع )إدارة تكامؿ المشروع، إلدارة المشاريع

إدارة مشتريات  ،إدارة مخاطر المشروع ،مشروعال مواردإدارة  ،إدارة جودة المشروع ،المشروع
وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير  ؛وزيادة جودة المشروع ، إدارة اتصاالت المشروع(المشروع

، وكاف أكثر المعايير تأثيرًا عمى زيادة جودة المشروع عمى زيادةلممعايير الدولية إلدارة المشاريع 
فروؽ ذات داللة  عدـ وجود إلىكما توصمت الدراسة ، جودة المشروع ىو إدارة موارد المشروع

الفئة  المجاالت تعزى إلى )الجنس، إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه
العمرية، سنوات الخبرة، المؤىؿ العممي، عدد المشاريع التي عمؿ بيا المنسؽ في المؤسسة، 

 .(طبيعة عمؿ المؤسسة، نوع المؤسسة، مجاؿ عمؿ المؤسسة، المسمى الوظيفي
تكاليؼ معيارية لتحديد  ىضرورة االعتماد عمت منيا: ابعدة توصي وقد أوصت الدراسة  

موارد بشرية مدربة بشكؿ جيد،  ىضرورة الحصوؿ عمو التكاليؼ الحقيقية إلنجاز المشروع، 
عمؿ خطة لتحديد قنوات االتصاؿ بيف جميع األطراؼ ذات الصمة بالمشروع  ىولدييا القدرة عم

ضرورة  وكذلؾوتمتمؾ فكر واسع حوؿ األسس والمعايير السميمة والصحيحة إلدارة المشاريع، 
مقارنة المؤسسة خدماتيا المقدمة مف مشروعيا مع خدمات تقدميا مشاريع أخرى مشابية مف 

 أجؿ تحسيف جودة أدائيا.
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Abstract 

This study aimed to identify the role of project management international 

standards in increasing the quality of the projects in the civil institutions that are 

operating in Gaza Strip through identifying the extent of awareness of these 

institutions toward these standards and its  implementation in addition to the 

identification of the level of quality of the projects introduced by these institutions. 

The researcher used the descriptive analytical method ,The study population 

consisted of managers and project coordinators in the civil institutions working in 

the Gaza Strip who accounted for (560) project manager and coordinator 

according. The researcher used a simple random sampling method; the study 

sample consisted of 220 project manager and coordinator. The researcher used the 

questionnaire as a source for all the data. The questionnaire has been distributed 

among the sample and 191 questionnaires have been obtained which represents 

87% of the sample. 

 The study found that there is a significant statistical relationship between the              

availability of (integration project management, project scope management, project     

time management, project cost management, project quality management, human 

resources project management, project risk management, procurement project 

management, contacts management of the project) and the increased quality of the 

project,  and The study found the presence of the impact of international standards 

for the management of projects to increase the quality of the project, and was the 

most influential standards to increase the quality of the project is a project 

resource management As well as, the study approved that there is no significant 

statistical differences between the averages of the study sample estimates regarding 

these areas (gender, age, years of experience, educational qualification, the number 

of projects that coordinator occupies in the organization, the nature of the work, 

type of the institution, the institution's work domain, job title(. The study 

recommendations, include: there is a need to rely on standard costs to determine 

the real costs to complete the project. The study also recommended that it is vital to 

obtain well-trained human resources who have the ability to set a plan to identify 

the channels of communication between all project-related parties and have a 

broad thought about the sound and right principles and standards of  project 

management. Other recommendations of the study stresses that the institution need 

to  compare services provided by its project with services provided by other similar 

projects in order to improve the quality of its performance. 
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 أ آٌة قرآنٌة

 ب اإلهداء

 ت شكر وتقدٌر

 ث ملخص الدراسة

 ج ملخص الدراسة بالغلة اإلنجلٌزٌة

 ح قائمة المحتوٌات

 ذ قائمة الجداول

 ر قائمة االشكال
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 الطرٌقة واإلجراءات
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 86 منهج الدراسة
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 125 ة(: توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسس7.5جدول رقم ) 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة8.5جدول رقم ) 
 

126 

 126 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي9.5جدول رقم ) 

 128 "تكامل المشروع   إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (10.5جدول رقم ) 

 112 "المشروع  نطاق  إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (11.5جدول رقم )

 112 "المشروع  وقت  إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (12.5جدول رقم )

 115 "المشروع تكمفة   إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (13.5جدول رقم )

 117 "المشروع  جودة  إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (14.5جدول رقم )

 119 "المشروع مخاطر  إدارة  "لفقرة  "Tاختبار " (15.5رقم )جدول 

 121 "المشروع  موارد إدارة "لفقرة  "Tاختبار " (16.5جدول رقم )

 123 "المشروع  اتصاالت إدارة  "لفقرة  "Tاختبار " (17.5جدول رقم )

 125 "المشروع  مشتريات إدارة  "لفقرة  "Tاختبار " (18.5جدول رقم )

 127 " االرتباط "لفقرة  "Tاختبار " (19.5رقم )جدول 
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 129 " الكفاءة "لفقرة  "Tاختبار " (20.5جدول رقم )

 131 " الفعالية "لفقرة  "Tاختبار " (21.5جدول رقم )

 133 " األثر "لفقرة  "Tاختبار " (22.5جدول رقم )

 135 " االستدامة "لفقرة  "Tاختبار " (23.5جدول رقم )
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 142 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tنتائج اختبار"  (25.5الجدول رقم )
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 145 مجال عمل المؤسسة –(: نتائج اختبار "التباين األحادي" 30.5جدول )

 146 تحميل االنحدار ( نتائج اختبار31.5جدول )
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 مقدمة ال 1.1
حتى تتمكف مف البقاء واالستمرار  ،مف األساليب الحديثة والميمة لممنظماتتعد الجودة 

شطة والعمميات ألنالجودة بجودة السمع فقط إنما بجودة ا إدارةفي أعماليا بنجاح، ولـ يعد اىتماـ 
وتحقيؽ اليدؼ الذي تسعى إليو  ؤسساتلزيادة القدرات التنافسية لمم ،كافة داخؿ المنظمة

القائمة عمى مجموعة مف  ،يعد مفيـو الجودة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثةلذلؾ  ؛المنظمة
أفضؿ، ليذا اقتضى األمر مف تمؾ المؤسسات وضع  أداءالمبادئ تتبناه المؤسسات لتحقيؽ 

والتركيز عمى ىذا المفيـو مف خالؿ تطوير مؤسساتيا وشركاتيا  ،الجودة عمى سمـ أولوياتيا
والتكنولوجية لكي تمعب الدور  ةوتحسيف استخداـ مواردىا االقتصادي ،واالرتقاء بأدائيا العاـ

المشاريع  ألففي ظؿ المتغيرات العالمية الجديدة عمى جميع األصعدة، ونظرًا  ،المرجو منيا
لما ليا مف  ،تعتبر المحرؾ األساس لمنمو االقتصادي حيث تمقى اىتماـ في كثير مف الدوؿ

وتقميؿ نسبو الفقر،  ،وتعزيز الدخؿ القومي ،مؿ جديدةمميزات حيث تعمؿ عمى خمؽ فرص ع
فتحتـ عمى تمؾ الدوؿ إنشاء مشاريع ذات جودة  ؛فقد كانت المشاريع محض اىتماـ  تمؾ الدوؿ

إف تحقيؽ الجودة في المشروعات لو انعكاسات  ؛لكي تتميز عف غيرىا مف الدوؿ ،عالية
إلغاء تكاليؼ تصحيح العيوب  تاج مف خالؿنإللى تخفيض تكاليؼ اإاقتصادية تؤدي 

مما يسيـ  ،وتقميؿ تكاليؼ الصيانة خالؿ فترة االستخداـ ،وتحقيؽ رضا المستيمؾ  ،واألخطاء
كما يكسب الثقة لمجية المنفذة لممشروع ويزيد مف  ،في زيادة العمر االقتصادي لممؤسسات

 حصتيا في سوؽ العمؿ ويتيح ليا إمكانيو المنافسة واالستمرار.
ف ال  تشارالنامتابع لمعمؿ المجتمعي واألىمي في مجتمعنا الفمسطيني، يالحظ مدى وا 

حيث  ،ودورىا الممحوظ في التطور وتحقيؽ التنمية المجتمعية واالقتصادية ،الواسع لممنظمات
وكذلؾ المشاريع السكانية  ،في وضع وتنفيذ خطط وبرامج لممشاريع التنموية تساىـأصبحت 

ومشاريع مكافحة الفقر ورعاية األيتاـ , وقد أشارت كثير مف الدراسات إلى أف المنظمات األىمية 
فة إلى خدمات تمعب دورًا ميمًا في توفير خدمات واسعو شممت مجاالت الحياة المدنية باإلضا

فاعمة تقـو  إدارةعمى وجود إف أي مشروع يعتمد بدرجة أساسية  ؛(2012 ،إغاثيو أخرى )زيادة
واتخاذ اإلجراءات الالزمة  ،شطة المشروع وجدولة أنشطتو بشكؿ صحيحألنبالتخطيط والمراقبة 

المشروع في وقتو المحدد، كذلؾ تحديد التسمسؿ  إنجازشطة لموفاء بألنلمتعجيؿ بعمؿ بعض ا
موارد المادية والبشرية كؿ نشاط وموعد بدايتو وموعد نيايتو مع توزيع منظـ لم إلنجازالزمني 

 التكاليؼ. أقؿالمشروع ب إنجازوكذلؾ العمؿ عمى 
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إف ما تقدـ مف أفكار يستمـز وجود أدوات ومعايير تساعد مدراء ومنسقي المشاريع في 
 دارةاألمريكي إل ما أصدره المعيد ومف ىذه المعايير ،ابة المشروعوتخطيط وجدولة ورق إدارة

ي لقد كاف ليذه المعايير دور ميـ ف، المشاريع دارةالمعايير الدولية إلوىي ( PMI)المشاريع 
المواضيع لتحقيؽ الجودة في تمؾ المشاريع  أىـ مف تخطيط ومتابعة المشاريع وأصبحت

 (.2007)العامري، 
فال بد أف تسعى المؤسسات  ،نظرًا لزيادة المنافسة في وقتنا الحاضر ووصوليا لمذروةو 

ودة في المشاريع، ولتحقيؽ ىذه الجودة البد مف استخداـ المعايير الدولية جاىدة نحو تحقيؽ ج
مشاريعيا ومف ىنا كاف منطمؽ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دور تمؾ المعايير في زيادة  دارةإل

 جودة  المشاريع ومدي التزاـ تمؾ المنظمات بيا. 
 دراسةمشكمة ال 1.2

األىمية في قطاع غزة في توفير خدمات نظرًا لمدور المحوري الذي تمعبو المؤسسات 
في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية وكذلؾ التنمية المجتمعية،  تساىـوتقديـ المشاريع التي  ةواسع
ونظرًا  ،لكبر حجـ التمويؿ الذي تقدمو الدوؿ المانحة لممؤسسات األىمية في قطاع غزة ونظراً 

سسات األىمية وفقًا إلحصائية وزارة حيث بمغ عدد المؤ  ،لمتزايد الكبير في عدد المؤسسات
أف تمتـز تمؾ المؤسسات بمجموعة  فالبد لذلؾ ،2015مؤسسة حتى نياية عاـ  1020ة الداخمي

مف أجؿ ضماف تحقيؽ  ،إلدارة المشاريعاإلجراءات واألسس والمعايير السميمة والصحيحة 
لمتعرؼ عمى مدى إدراؾ ، تأتي ىذه الدراسة الجودة في المشاريع التي تقدميا تمؾ المؤسسات

المشاريع، ومدى وجود جودة بتمؾ  دارةالمؤسسات لممعايير السميمة واألسس الصحيحة إل
مواؿ التي تأتي مف الدوؿ المانحة تصرؼ وتدار بشكؿ صحيح وسميـ، ليذا المشاريع، وىؿ األ

ادة جودة في زي المشاريع دارةتأتي ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى دور المعايير الدولية إل
وكذلؾ  ،ومدى التزاـ تمؾ المؤسسات بيا ،المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة 

التعرؼ عمى مستوى الجودة في تمؾ المشاريع عف طريؽ معايير التقييـ الدولية  وعميو فإف 
 مشكمة الدراسة يمكف صياغتيا في التساؤؿ الرئيسي اآلتي:

المشاريع في زيادة جودة المشروع في المنظمات األىمية  دارةما دور المعايير الدولية إل"
 وينبثؽ عف ذلؾ التساؤالت الفرعية التالية: "العاممة في قطاع غزة ؟ 

 الدولية إلدارة المشاريع؟ المعاييربالمنظمات  التزامما مدى  -1
 ما مستوى جودة المشاريع التي تقدميا المؤسسات األىمية؟ -2
 المشاريع عمى زيادة جودة المشاريع؟ إدارةتطبيق معايير  أثرما  -3
 ما العالقة بين المعايير الدولية إلدارة المشاريع وزيادة جودة المشروع؟ -4
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 الدراسة ونموذج متغيرات 1.3
 تتمثؿ متغيرات الدراسة في:

المشاريع  دارةالمعايير التسعة إل والمستجدة فيالمشاريع  إدارةمعايير المتغير المستقل:  -1
 -: (PMI) إلدارة المشاريع وفقًا لممعيد األمريكي

 تكامؿ المشروع. إدارة .1
 نطاؽ المشروع. إدارة .2
 وقت المشروع. إدارة .3
 كمفة المشروع. إدارة .4
 جودة المشروع. إدارة .5
 مشروع.ال موارد إدارة .6
 االتصاالت في المشروع. إدارة .7
 المخاطر في المشروع. إدارة .8
 .المشتريات في المشروع إدارة .9

  
 (USAIDوفقًا لموكالة االمريكية لمتنمية الدولية ) المتغير التابع: -2

 .ع رو جودة المش
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 الشكل التالي يوضح العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع :

 المعايير الدولية إلدارة المشاريع
       PMI,2013)) 

 

 

 

 

 المعايير الدولية لتقييم جودة المشروع    

                                                                                    (USAID,1998) 

 

 

 

                                       المتغير التابع                                                                                       

                                                                                                          

 

 

 

 المتغيرات المستقمة  

 نموذج الدراسة المقترح( 1.1شكل رقم )

  إلى دراسات سابقة استناداً جرد بواسطة الباحث 

 

 

 

 تكامل المشروع إدارة

 نطاق المشروع إدارة

 مشترٌات المشروع إدارة

 وقت المشروع إدارة

 تكلفة المشروع إدارة

 اتصاالت المشروع إدارة

 مخاطر المشروع إدارة

 جودة المدخالت إدارة

 موارد المشروع إدارة

 جودة المشروع
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 فرضيات الدراسة 1.4
 :في ضوء ما سبؽ تػـ صياغة الفرضيات لكي تتالءـ ومتغيرات الدراسة وذلؾ كالتالي

 دارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دور المعايير الدولية إل الرئيسة األولى : الفرضية
 المشاريع ومستوى زيادة جودة المشاريع.

 -التالية : الفرعية الفرضيات إلي تجزئتيا تم الفرضية ىذه والختبار
 .جودة المشروعتكامؿ المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توفر  .1
 .جودة المشروعنطاؽ المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .2
 .جودة المشروعوقت المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .3
 .جودة المشروعكمفة المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .4
 .جودة المشروعجودة المدخالت وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .5
 جودة المشروعوزيادة  المشروعموارد  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .6
 جودة المشروعاالتصاالت في المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .7
 جودة المشروعالمخاطرة في المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .8
 جودة المشروعالمشتريات في المشروع وزيادة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .9
 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف : انيةالرئيسة الثالفرضية 
المشاريع في زيادة جودة المشاريع في المؤسسات األىمية  دارةحوؿ دور المعايير األىمية إل

 العاممة في قطاع غزة تعزى الى المتغيرات الشخصية ومعمومات المؤسسة.
 إدارة، تكامؿ المشروع إدارةإلدارة المشاريع ): تؤثر المعايير الدولية ةلثالفرضية الرئيسية الثا

موارد  إدارة، المشروع جودة إدارة، المشروع مفةتك إدارة، المشروع وقت إدارة، المشروع نطاؽ
( في زيادة المشروع مشتريات إدارة، المشروع مخاطر إدارة، المشروع اتصاالت إدارةالمشروع، 

 جودة المشروع.
 دراسةال أىداف 1.5

 الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية:تسعى 
 المشاريع . دارةالتعرؼ عمى مدى تطبيؽ المؤسسات األىمية لممعايير الدولية إل -1
 التعرؼ عمى مستوى جودة المشاريع التي تقدميا المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة. -2
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األىمية العاممة في معرفة دور تمؾ المعايير في زيادة جودة المشاريع التي تقدميا المنظمات  -3
 قطاع غزة.

 المشاريع دارةالتعرؼ عمى المعايير الخاصة بقياس جودة المشاريع وفؽ المعايير الحديثة إل -4
عمى مدى وجود عالقة بيف المعايير الدولية إلدارة المشاريع وبيف زيادة جودة التعرؼ  -5

 .المشروع
 دراسةية الأىم 1.6
  في الجوانب التالية: دراسةية الأىمتتمثؿ 

 :  ية العمميةىمأ( األ 
المشاريع وعالقتو بجودة  دارةقمة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المعايير األىمية إل -1

المشاريع ما يجعؿ ىذا البحث وافدًا جديدًا في ىذا المجاؿ يمكف دعمو والتوسع فيو مستقباًل 
 بمزيد مف األبحاث والدراسات.

 عمى المعايير التي تحقؽ الجودة في المشاريع. القاء الضوء -2
 ية تطبيؽ تمؾ المعايير في منظمات األعماؿ.أىمإلقاء الضوء عمى  -3
 :ية التطبيقيةىماأل ( ب

المشاريع مف أجؿ الحصوؿ عمى مشاريع ذات جودة عالية  إدارةية تطبيؽ معايير أىمإدراؾ 
مؿ مساعدة لمتحسيف المستمر لمنظمات لكوف تمؾ المعايير فمسفة إدارية إرشادية تعد بمثابة عوا

البحث من الناحية التطبيقية  يةأىمتوضيح األعماؿ وعامؿ مساعد لجودة المخرجات ويمكف 
 :من خالل اآلتي

المنظمات األىمية والتي تعد محركًا لعجمة االقتصاد في قطاع  أداءارتباط البحث بعمؿ و  -1
 غزة.

تزويد اإلدارة العميا ومدراء ومنسقي المشاريع بالمعمومات الالزمة حوؿ ما يتعمؽ بالمعايير  -2
أداء الدولية إلدارة المشاريع، وكذلؾ معايير تقييـ جودة المشروعات مف أجؿ تحسيف 

 .فييا المشروعات وتحقيؽ الجودة
 ىـالمباحث سيس عمى المستوى الشخصي فإف تبني ىذا الموضوع في مرحمة البناء المعرفي -3

 .في فتح آفاؽ جديدة تقود لتأسيس منطمقات لمراحؿ دراسية قادمة بإذف اهلل
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 :مصطمحات الدراسة  1.7
تعني إدارة شاممة لجميع أنشطة المشروع بشكؿ متواِز مف أجؿ : إدارة تكامل المشروع -1

 .(PMI,2013) ضماف نجاح المشروع وتحقيؽ أىداؼ المنظمة
كؿ األعماؿ والعمميات المتعمقة في إنجاز المشروع وتحديد أي  :إدارة نطاق المشروع -2

 .(2012الميمات تتعمؽ بالمشروع واييا ال دخؿ ليا بالمشروع )خير الديف،
العممية التي يتـ مف خالليا تحويؿ خطة عمؿ المشروع الي جدوؿ  إدارة وقت المشروع: -3

 .(2011المشروع في الوقت المحدد )دوديف،  إنجاززمني لمتشغيؿ لضماف 
مجموعة العمميات الالزمة لتخطيط  بأنيا تعرؼ إدارة تكمفة المشروع إدارة تكمفة المشروع: -4

دارة وضبط  وتقدير التكاليؼ وعمؿ الموازنة وتمويؿ المشروع وتدبير موارده المالية وا 
 .(2014)الميناوي ،  خططالتكاليؼ المتعمقة بالمشروع لضماف اتماـ المشروع وفؽ ما 

هً العملٌة التً ٌتم فٌها ضمان الجودة ومراقبتها باستخدام  إدارة جودة المشروع: -5

تتم مراجعة وتقٌٌم جودة المشروع بشكل مستمر  حٌث تقنٌات مراقبة وضمان الجودة،
 (.westland,2006ودوري )

موارد المشروع ىي العممية التي يتـ مف خالليا إمداد  إدارةيقصد ب لمشروع:موارد اإدارة  -6
 .(2011)الديري، ودعـ عمميات الموقع بالموارد الالزمة

المشروع تتضمف  إدارةىي وظيفة إدارية متكاممة مف وظائؼ  إدارة مخاطر المشروع: -7
 بةالعمميات التي تتناوؿ تشخيص األخطار وتحميميا واالستجابة ليا ومراقبة ىذه االستجا

 (.2011، )المقداد وتطويرىا وتحسينيا باستمرار
ٌشمل هذا المجال العملٌات واألنشطة الالزمة لضمان انتقال  إدارة اتصاالت المشروع: -8

معلومات المشروع بالشكل المناسب وفً الوقت المناسب وكذبك تخطٌط االتصال 
 (.2005 ،داء وإدارة أصحاب المصالح  )نصاروتوزٌع المعلومات وتقرٌر األ

تصف العملٌة والطرق الالزمة لجلب وإدارة البضائع  :إدارة مشتريات المشروع -9

والموارد، وإدارة المشترٌات تشمل اموراً كالتخطٌط للشراء والتعاقدات واختٌار 

 (.Brewer and Dittman,2013المورد وفق المواصفات المطلوبة )
نواتج المشروع أو غاياتو عمى النحو درجة مالئمة  :)جودة المشروع( االرتباطمعيار   -10

 (.2009)العبيدي، المخطط لو
يقيس ويقدر النتائج التي تحققت بالنسبة لمنفقات  :)جودة المشروع( معيار الكفاءة  -11

 .(USAID,1998والموارد المستخدمة في المشروع خالؿ فترة زمنية محددة )
مدى تحقيؽ المشروع لمنتائج  معيار الفاعمية بأنو :)جودة المشروع( معيار الفاعمية  -12

 .(2013)أبو رمضاف، المخطط ليا
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، المشروع عمى المدى البعيد أثرالعممية التي تفحص  :)جودة المشروع( معيار األثر -13
 .(PCM,2004)أي آثاره اإليجابية عمى أصحاب المصمحة

ىو مدى استمرار نتائج المشروع واحتماؿ  :)جودة المشروع( معيار االستدامة  -14
 .(IFAD,2009استمرارىا بعد انتياء المشروع وتوقؼ الموارد )

 اختصارات الدراسة 1.8
 المعنى االختصار #
1. PMI  يشير ىذا االختصار إلى المعيد األمريكي إلدارة المشاريع 
2. USAID   الوكالة األمريكية لمتنمية الدوليةيشير ىذا االختصار إلى  
3. IFAD   الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية لمكافحة الفقريشير ىذا االختصار إلى 
4. PMA   جمعية إدارة المشاريع البريطانية يشير ىذا االختصار إلى 
5.  JICA   الوكالة اليابانية لمتعاوف الدولييشير ىذا االختصار إلى 
6. ISMF   والمؤسساتي األوروبيمعيد التحديد القطاعي يشير ىذا االختصار إلى 
7. ASQC  الجمعية االمريكية لضبط الجودة يشير ىذا االختصار إلى 
 

 ُممخص الفصل 1.9
تناوؿ الباحث في الفصؿ األوؿ تحديد المشكمة موضوع الدراسة، ومف ثـ أىداؼ     

 ثـ ،الدراسة، ثـ قاـ الباحث بعرض فرضيات الدراسةمتغيرات  وكذلؾالدراسة وتساؤالتيا، 
؛ وسيستعرض الباحث في وكذلؾ حدود الدراسة ،ومصطمحات الدراسة ،أىمية الدراسة

الفصؿ الثاني تعريؼ عاـ بإدارة المشاريع والمعايير الدولية المستخدمة إلدارة المشاريع 
وكذلؾ تقييـ وجودة المشروع، أما الفصؿ الثالث سيتحدث عف الدراسات السابقة، وفي 

ينة الدراسة، وفي الفصؿ الخامس الجانب العممي مف الفصؿ الرابع عف مجتمع وع
 .الدراسة، واخيرًا في الفصؿ السادس أىـ النتائج والتوصيات
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  :المشاريع. إدارةالمبحث االول 
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 المبحث األول: إدارة المشاريع

 مقدمة 2.1.1
المشاريع كوسيمة لتحقيؽ  إدارةشيدت العصور المنصرمة والمعاصرة نموًا في استخداـ 

المشاريع توفر قوة فعالة لتحسيف قدرات المنظمة عمى التخطيط والتنظيـ  إدارة، فالمنظمة أىداؼ
مكانيات ألنوالتنفيذ ومراقبة ا شطة المختمفة فييا، بما في ذلؾ االستغالؿ األمثؿ لموارد وا 

بشكؿ عاـ ىي كافة النشاطات والفعاليات التي تعمؿ مع  اإلدارةالمنظمة، فالمقصود بمفيـو 
وتنظيـ وتوجيو ورقابة لغرض االستغالؿ األمثؿ إلمكانيات وموارد بعضيا البعض مف تخطيط 

المنظمة بكفاءة وفاعمية وضمف البيئة المحيطة في المنظمة،  أىداؼبقصد تحقيؽ  ،المنظمة
المشاريع في  إنجازالمشروع تشمؿ جميع الوسائؿ واألساليب المستخدمة في  إدارةوبالتالي فإف 

 (.2012المنظمة مف تمؾ المشاريع )دوديف ،  أىداؼبة لتحقيؽ الوقت والتكمفة والجودة المطمو 
 تعريف المشروع 2.1.2

 إدارةىناؾ عدة تعريفات لممشروع تختمؼ باختالؼ وجيات نظر الباحثيف والدارسيف في مجاؿ 
 المشاريع ومف ضمف ىذه التعريفات ما يمي :

األنشطة المتصمة معًا المشروع بأنو سمسمة فريدة ومعقدة مف  رت ويسوكييعرؼ روب
، (Wysoki,2014)لتحديد ىدؼ واحد أو غرض معيف خالؿ فترة محددة وضمف ميزانية معينة

شطة المنظمة لتحقيؽ ىدؼ ألن( المشروع أنو مجموعة مف ا2012يعرؼ خير الديف )كما و 
مشاريع ال دارةمعيف في فترة زمنية معينة وباستخداـ موارد متنوعة، وقد عرؼ المعيد األمريكي إل

(2013 )PMI المشاريع  إدارة، أما جمعية أنو سعي مؤقت إليجاد منتج منفرد المشروع عمى
فقد عرفت المشروع عمى   PMA( Association of Project Managementالبريطانية )

شطة المترابطة غير الروتينية ليا بدايات ونيايات زمنية محددة يتـ تنفيذىا ألنأنو مجموعة مف ا
، وىدؼ محدد في إطار معايير الكمفة والزمف والجودة أداءشخص أو منظمة لتحقيؽ مف قبؿ 

كما ويعرؼ إيرؾ الرسوف المشروع بأنو ىو عبارة عف نشاط مؤقت يتـ بذلو لخمؽ منتج أو 
( فقد قاـ بتعريؼ المشروع بأنو مشكمة معروفة 2014أما الميناوي )(، Larson,2011خدمة )

( المشروع 2010، وقد عرؼ الصوالحي )اـ أنشطة فريدة وغير روتينيةالحؿ يتـ إكماليا باستخد
عمى أنو السعي المؤقت إليجاد منتج أو خدمة لو بداية ولو نياية، ومف خالؿ ما سبؽ يمكف 

ه بالوقت إنجاز تعريؼ المشروع عبارة عف نشاط مؤقت لو بداية ولو نياية تسعى المنظمة الي 
 المنظمة. أىداؼقيؽ والتكمفة و الجودة المطموبة لتح
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 خصائص المشروع 2.1.3
ىناؾ بعض الخصائص التي تميز المشروعات حيث إف كؿ مشروع لو خصائص تختمؼ عف 

 ( :2012المشاريع األخرى وتشمؿ ىذه الخصائص التالي )دوديف، 
إف المشروع عادة لو غرض محدد ونشاط يحدث لمرة وأحدة فقط لتحقيؽ ىدؼ      : الغرض -1

 أو نتائج ممموسة ونيائية خاصة بيذا المشروع.
، ثـ  نضج، و، ثـ بداية بطيئة، ثـ نمروع يبدأ كفكرةلكؿ مشروع دورة حياة فالمش:  دورة حياة -2

 ثـ إنياء لحياة المشروع.
شروعات في المنظمة مع بعضيا البعض وتتداخؿ أيضًا مع    عادة تتداخؿ الم:  التداخالت -3
 خرى في المنظمة مثؿ التسويؽ والتمويؿ والموارد البشرية.قساـ الوظيفية األاأل
  فكؿ مشروع لو مزايا وخصائص يتميز بيا عف أي مشروع آخر. : فراديةالنا -4 
خري    أقساـ أالمشاريع تواجو صراعات مختمفة سواء مف بعضيا البعض أو مف  : الصراع - 5

 بسبب الموارد واإلمكانيات المحدودة.
لكؿ مشروع مجموعة مف القيود والمحددات تقؼ أماـ تنفيذه ومف ىذه القيود  :القيود   -6 

 الوقت والجيد والتكمفة .
 المشاريع إدارةمفيوم  2.1.4

، والتي ظيرت حاًل لممشكالت اإلدارةالمشاريع أحد الفروع الحديثة في عمـ  إدارةتعتبر   
المشاريع نذكر  إدارةالتي واجيت المؤسسات والشركات التي تقدـ المشاريع، وقد تعددت تعريفات 

 منيا:
 ،يمكف تعريؼ إدارة المشروع بأنيا تطبيؽ لألسس والمعايير عمى أنشطة المشروع

(، كما و Meredith & Mantel,2011المشروع لضماف نجاحو ) ووضع خطة تفصيمية لسير
 المشاريع بأنو تطبيؽ لكؿ مف المعرفة والميارات إدارةالمشاريع  دارةيعرؼ الدليؿ المعرفي إل

المؤسسة المنفذة لتمؾ  أىداؼأجؿ تمبية حاجات وتوقعات و  مف ،والتقنيات عمى أنشطة المشروع
المشروع عمى أنو عمـ وفف  إدارة( 2012(، ويعرؼ خير الديف )PMBOK,2008المشروع )

أي  إدارةوبالتالي فإف  ،حؿ المشكالت ضمف الوقت المحدد مسبقًا وباستخداـ الموارد المتاحة
مشروع تتطمب اإلجابة عف االسئمة التالية ما ىو المطموب عممو لحؿ مشكمة المشروع؟ متى 

روع؟ كيؼ سنحصؿ عمى تمؾ المش إلنجازوارد الالزمة المشروع؟ ماىي الم إنجازف يتـ أيجب 
المشروع بأنو مشكمة معروفة  إدارة( Meredith,2014مريدث ) ةعرؼ الكاتبتكما و ، الموارد؟

 الحؿ يتـ إكماليا باستخداـ أنشطة فريدة وغير روتينية.
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المشاريع ىو االستخداـ األمثؿ  إدارةومف خالؿ التعريفات السابقة يمكف القوؿ أف  
مف أجؿ ضبط وقت وتكمفة ومشتريات ونطاؽ واتصاالت ومخاطر  ،لمموارد واإلمكانيات المتاحة

 مف ذلؾ المشروع. ىداؼالمشروع لتحقيؽ جودة في المشروع التي ستقود لتحقيؽ األ
 دور حياة المشروع  2.1.5 

وتتكوف مف  ،هإنجاز ىو مصطمح يعبر عف الزمف الذي يستغرقو المشروع منذ والدتو وحتى 
وتختمؼ مف  ، وقد تعددت وجيات النظر حوؿ تمؾ المراحؿ(Wysocki,2014) عدة مراحؿ
 فنذكر منيا : حسب مخرجات ذلؾ المشروع  مشروع آلخر

 ( 2005وفقًا لممعيد العربي الكويتي لمتخطيط) 
حيث يتـ في ىذه المرحمة جمع أكبر قدر مف المعمومات مرحمة ما قبل فكرة المشروع :  -1

والبيانات الخاصة بالقطاعات المختمفة وىيكؿ السياسات االقتصادية واالجتماعية الحالية 
حصاءات التجارة وذلؾ بيدؼ تكويف تصور عف أفضؿ مجاؿ  ،والمستقبمية وتوجيات الطمب وا 
 لالستثمار.

مرحمة جمع  أ: تتضمف ىذه المرحمة تحديد فكرة مشروع معيف، وىنا تبدديد المشروعمرحمة تح -2
لموجية واإلعفاءات الضريبية ا ،البالد قتصاداليتو بالنسبة أىممثؿ  ،تحديدًا عف المشروع أكثر

المشروع وقبؿ كؿ ذلؾ  إلنجازوكذلؾ توفر العمالة المدربة الالزمة  ليذا النوع مف المشروعات،
كما ، (2005المشروع في تمبية حاجات العمالء )المعيد العربي الكويتي لمتخطيط،  دور ذلؾ

وكذلؾ تعريؼ أىداؼ المشروع ويتـ تشكيؿ  ،ويتـ في ىذه المرحمة تحديد مواصفات المشروع
 .(Larson,2011)فرؽ العمؿ وتحديد المسئوليات لكؿ عضو في الفريؽ

ونشاطات  أىداؼوفي ىذه المرحمة يتـ تصميـ وتفصيؿ : مرحمة التخطيط لممشروع -3
والخدمات التي سيقدميا والفئات التي سيخدميـ، وكيؼ سيخدميـ؟ كما يتـ في ىذه  ،المشروع

فراد المراد وتحديد عدد األ ،المرحمة رصد الموارد البشرية والمالية التي نحتاجيا لتنفيذ المشروع
تعني ىذه المرحمة بوضع وحصر  كما وفرؽ العمؿ وتوزيع األدوار والمسئوليات عمييـ، ،تعينيـ

ويعتبر التخطيط الجيد في بداية أي عمؿ  ،متطمبات إكماؿ المشروع بنجاح بشكؿ مفصؿ ودقيؽ
حيث توفر القرارات التي تتخذ في المراحؿ األولى  ،جديد ىو العنصر االساسي لتحقيؽ النجاح

ع الكثير مف المشقة والوقت والماؿ الذي قد يتـ  تحممو في حاؿ اتخاذ قرار مف عمر المشرو 
يسمح بإدخاؿ   ، وفي العادة يستمر التخطيط طواؿ فترة المشروع، لذلؾ المدير الناجحخاطئ

 (.Richman,2011تعديالت عمي خطة المشروع حسب الحاجة )
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عي اليمني لمتنمية، وتشمؿ عممية التخطيط الخطوات التالية )الصندوؽ االجتما 
2011:) 

 صياغة المشكمة الرئيسة بشكميا النيائي 
 العامة والتشغيمية لممشروع ىداؼتحديد وصياغة األ 
 تحديد الفئة المستيدفة 
 بالمشكمة ىداؼشرح عالقة األ 
  المشروع إنجازاختيار استراتيجية 
 شطة الرئيسية لممشروعألنتحديد ا 
 تحديد النتائج المتوقعة 
  كؿ نشاط إلنجازتحديد الزمف الالـز 
  تحديد المسؤولية  وتقسيـ العمؿ 
  تصميـ خطة المشروع 

المشروع وتحديد الكمفة الالزمة لمبدء  تخطيطمف مرحمة  تياءالناعند : مرحمة تنفيذ المشروع -4
نستطيع البدء بالعمؿ الفعمي، فوجود تخطيط جيد يعبر عف رؤية واقعية وتوافر  ،بتنفيذ المشروع

موضوعية وقربًا مف  أكثرعناصر تنظيمية مجدولة ومفصمة ينقؿ المشروع إلي مراحؿ تنفيذ 
الواقع، لذا في ىذه المرحمة يتـ التركيز عمى عمميات المتابعة الفعالة لجميع عناصر المشروع 

ث نبدأ بمتابعة الموارد لمتحقؽ مف استخداميا بالشكؿ األمثؿ ومتابعة سير حي ،وآليات تنفيذه
بعدىا يتـ اتخاذ  ،إلجراء التقييـ المرحمي النشاطات كما خططت في اإلطار المنطقي وصوالً 

إجراءات وقرارات تقويمية عند وجود خمؿ ما وال تكتمؿ ىذه المرحمة إال بوجود عامميف أكفاء 
 ،(2010روع بفاعمية مف خالؿ امتالؾ مجموعة مف الميارات )القرعاف،المش إدارةيستطيعوف 

وجدولة األنشطة  ،وفي ىذه المرحمة يجب عمى مدير المشروع االستغالؿ االمثؿ لمموارد المتاحة
 . (Heldman,2009لضماف تسميـ المشروع في وقتو المحدد )

وفي االتجاه الصحيح  ،طط لووىي التأكد مف أف المشروع يجري وفؽ ما خ: مرحمة المتابعة-5
حيث تعرؼ المتابعة بأنيا ميمة إدارية مستمرة تيدؼ أساسًا إلي تزويد مديري المشاريع 

ودالئؿ مبكرة عمى حدوث تقدـ أو عدـ حدوث نتائج  ،والجيات المعنية بمعمومات منتظمة
وتنطوي المتابعة الفعمي بما خطط لو، وذلؾ وفقا لمعايير محددة مسبقًا  داءمنشودة ومقارنة األ

عمومًا عمى جمع البيانات وتحميميا عف عمميات ونتائج المشاريع كما تنطوي بتدابير تصحيحية 
 (.2010)حماد، 
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يعرؼ تقييـ المشاريع عمى أنو عممية قياس مرحمية لمدى ارتباط المشروع :  مرحمة التقييم-6
واالستدامة  ثرومدى الكفاءة والفاعمية لممشروع، وكذلؾ األ ،باالحتياجات التي وضع مف أجميا

، كما تقوؿ (pcm,2004ات التي حققيا المشروع مقابؿ ما خطط لو )إلنجاز بيدؼ مراجعة ا
يجب عمى مدير المشروع قبؿ البدء  ،الكاتبة ميريدث بأف لضماف الحصوؿ عمى نتائج مميزة

طة المشروع، ووضع تقدير لمتكاليؼ وكذلؾ جدولة ألنش ،بالمشروع وضع خطة لممشروع
(Meredith& Mental,2011،) .سيتـ التطرؽ إلي تقييـ المشاريع في مبحث الحؽ 
   

 
 دورة حياة المشروع  (1.2شكؿ رقـ )                    

 (2005(العربي الكويتي لمتخطيط  وفقًا لممعيد                 
 

 
 
 

ما قبل  -1
 تحدٌد الفكرة

تحدٌد فكرة  -2
 المشروع

التخطٌط  -3
 للمشروع

تنفٌذ  -4
 المشروع

متابعة  -5
 المشروع

تقٌٌم  -6
 المشروع
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 دورة حياة المشروع ( 2.2شكؿ رقـ )
PMI  (2013) 

 

 
 دورة حياة المشروع ( 3.2شكؿ رقـ )

 JICA (2004) لممؤسسة اليابانية  وفقاً 
  

البدء فً  -1
 المشروع

التخطٌط  -2
 للمشروع

تنفٌذ  -3
 المشروع

المراقبة  -4
والتحكم فً 

 المشروع

إغالق  -5
 المشروع

دراسة  -1
 الجدوى

التخطٌط  -2
 للمشروع

رصد  -3
 الموارد

تنفٌذ  -4
 المشروع

مراقبة  -5
 المشروع

تقٌٌم  -6
 المشروع
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نقطة ، تنطمؽ مف أف لكؿ مشروع دورة حياة خاصة بو سبؽ يمكف القوؿ ومف خالؿ ما
إدارتو  ما وتنتيي عند نقطة أخرى، وىذا األمر يساعد في تنظيـ تفكيرنا بالمشروع وكيفية 

وتحميؿ أسباب نجاحو المحتممة وتطوير آليات استدامتو. نالحظ مف خالؿ األشكاؿ السابقة أف 
دورة حياة المشروع تختمؼ مف كاتب آلخر أو مف مشروع آلخر، ولكف برغـ اختالؼ المداخؿ 

 معظمو، فدورة حياة المشروع تبدأ مف وجود حاجة يإال أف جوىر دورة حياة المشاريع يتشابو ف
 ما وتنتيي بالتقييـ، مرورًا بالتخطيط و التنظيـ والتنفيذ واإلغالؽ.  

 (2014اف،ي)عموثائق المشروع  2.1.6
بعد الموافقة المبدئية عمى تفاصيؿ المشروع مف قبؿ المؤسسة والمموؿ يقوـ فريؽ عمؿ 

 المشروع بإعداد وثائؽ المشروع والتي تحتوي عمى:
مقترح المشروع: وىو الوثيقة الرئيسة التي يتـ مف خالليا نقؿ متطمبات العميؿ واحتياجات  -1

 المشروع حتى يتـ تمبيتيا ويتكوف المقترح مف األجزاء التالية: إلىالسوؽ 
 .المقدمة:  وىي ممخص لفكرة وغايات المشروع 
  ي أالعمؿ لمواجية االفتراضات الرئيسية:  وىي االفتراضات  المتوقع مواجيتيا مف خالؿ

 أخطار.
 بالكميات والمواصفات المطموبة وبالوقت والسعر  : وىي التوريدمسئوليات المورديف

 المحدديف.
 .مسئوليات المؤسسة: تقديـ المواصفات وااللتزاـ بالدفعات المالية 

 .شطة: وىي تحديد وقت كؿ نشاط لاللتزاـ بو مف قبؿ منفذي المشروعألنجدولة ا -2
المشروع وفؽ ما اتفؽ عميو بيف  إلنجازموازنة المشروع: وىو كؿ ما يتعمؽ بالتكاليؼ الالزمة  -3

 المنفذ والمؤسسة.
 .ىداؼالمشروع ووسائؿ تحقيؽ تمؾ األ أىداؼ: فييا يتـ وضع خطة المشروع -4

 المشروع إدارةوظائف  2.1.7
 المؤسسة والتي تختمؼ تبعاً شطة الُمتعمقة بطبيعة نشاط ألنُيقصد بوظائؼ المشروع مجموعة ا

مف مشروع آلخر ومف ىذه  لطبيعة النشاط الذي تزاولو المؤسسة فقد تختمؼ الوظائؼ
  الوظائؼ:

المشروع ومف ثـ تحقيؽ  أىداؼالمقصود بالتخطيط لممشروع ىو تحديد التخطيط لممشروع:  -1
 (.2014)الميناوي ، ىداؼالوسيمة المناسبة لتحقيؽ تمؾ األ
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يعني تنظيـ المشروع أي توزيع المسئوليات والصالحيات ومعايير اتخاذ القرار  تنظيـ المشروع: -2
المرجوة  ىداؼعمى فريؽ العمؿ لضماف تحقيؽ األ داءوالرقابة والتقييـ المستمر لأل

 .(2011)الديراوي،
 أىداؼىو اختيار وتحديد فريؽ المشروع وموارده وفؽ المعايير الدولية لتحقيؽ طاقـ المشروع:  -3

 (.2012وع )دوديف،المشر 
المقصود ىو إعداد الموازنة التقديرية والتي تتضمف الموارد الالزمة لتنفيذ موازنة المشروع:  -4

 (.2012ف ىذا المشروع )خير الديف،المشروع وتكمفة ىذه الموارد والعائدات المتوقعة م
وىو توجيو فريؽ عمؿ المشروع عف طريؽ القيادة والتحفيز واالتصاؿ ليذا توجيو المشروع:  -5

 (.2013)الصبحي، ىداؼلتحقيؽ األ أداءالفريؽ لتوجييو نحو أفضؿ 
الفعمي  داءثـ قياس األ داءتعني تحديد معايير تقييـ المشاريع لتقييـ األالرقابة عمى المشروع:  -6

وصواًل  لميدؼ المرجو مف  داءتحسيف األوعمؿ التغذية العكسية بيدؼ تصحيح االخطاء و 
 (.2012المشروع )خير الديف،

 المشاريع إدارة أىداف 2.1.8 
، فإف المشروع أىداؼة في تحقيؽ ىماالمشروع ىو المس دارةالبارزة إل ىداؼف أحد األإ

بوقت أسرع بتكاليؼ قميمة و  ،معظـ العمالء يشعروف بالرضا حيف يكوف العمؿ متفوقًا في نوعيتو
ومف أىداؼ إدارة المشروع مساعدة مديري المشاريع تحديد وتصحيح  ،رعائد ونتائج أكب محققاً 

وكذلؾ اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لتحقيؽ  ،المشاكؿ التي تصاحب المشاريع قبؿ حدوثيا
 أىداؼ إلىالمشروع  إدارة أىداؼويمكف تقسيـ  (، كماMeredith,2014أىداؼ المشروع )

 دارةعامة إل اً أىدافة مثال في بناء الدولة واالقتصاد تعتبر ىماثانوية، فالمس أىداؼرئيسية و 
المشروع مثؿ  دارةخرى إلالثانوية فتشمؿ التفوؽ التقني في الجوانب األ ىداؼالمشاريع أما األ

 (.2012التخطيط ومختمؼ الجوانب المتعمقة بالخبرة )الديراوي، 
قصى ربح أف تحقيؽ أتفترض النظرية االقتصادية لممشروع بحيث  الخاصة لممشروع : ىدافاأل -1

 الرئيسية ألي مشروع. ىداؼيعتبر مف األ
سواء  ،ف تحقيؽ المنفعة العامة ىو اليدؼ االساسي لممشروع العاـإ :العامة لممشروع ىدافاأل -2

سمعة فالمنفعة العامة قد تكوف في بيع  ،كاف اليدؼ تحقيؽ الربح أو لـ يكف اليدؼ تحقيؽ الربح
ولكف يجب أال يفيـ مف ذلؾ أف المشروعات العامة ال  ،أقؿأو تقديـ خدمة بسعر التكمفة أو ب

التي أنشئ مف  ىداؼبتحقيؽ الربح بؿ يجب أف ال يتـ ذلؾ عمى حساب تحقيؽ األ طالقاً إتيتـ 
 :(2011عمى، ال) ىداؼأجميا ومف ىذه األ
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 تقديـ خدمة 
 الربح 
 االجتماعية ىداؼاأل 
 النمو 

الخدمة  أىداؼالسابقة متكاممة مع بعضيا البعض فمثال البد أف تتحقؽ  ىداؼويالحظ أف األ
 وترتيبيا: ىداؼحتى يمكف تحقيؽ الربح ويوضح الشكؿ التالي ىذه األ

 
 ( شكل يوضح أىداف المشروع 4.2شكل رقم )

 ت المشروعا إدارة (.2002أبو غانم،) :المصدر
 

 ياأىدافانحراف المشاريع عن  أسباب 2.1.9
فقد تكوف المعوقات  ،وأىدافومعوقات قد تؤدي الى انحراؼ المشروع عف  أسبابىناؾ عدة 

 إدارةحكومية أو مالية أو معوقات المورديف أو قد تكوف المعوقات خارجية طارئة خارجة عف 
 أطراؼ المشروع .

 :((Hornok&korent,2010متعمقة بالمؤسسة  أسباب -1
 يقاؼ العمؿ جزئيًا أو كميًا لحيف ترتيب إ، مما يستدعي جز في ميزانية المشروعوجود ع

 االولويات.
 يقاؼ العمؿ لمتعديؿ إمما يتطمب  ،رغبة المؤسسة باالستفادة مف المستجدًات والتطورات

 والتطوير.
 :(2006)حسف و أبو النجا،متعمقة بالمقاول أو المورد  أسباب -2

  التزاماتو التعاقدية المحددة في العقد.إخالؿ المقاوؿ بأي مف 
 .امتناع المقاوؿ عف تنفيذ أوامر مدير المشروع 

أهداف 
 المشروع

 خدمة 1

 ربح 2

أهداف  3
 إجتماعٌة

 النمو 4
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  العمؿ في الوقت المحدد لو. إنجازعجز المقاوؿ عف 
 .إخفاؽ المقاوؿ في تكممة العمؿ لخمؿ ما مثؿ اإلفالس 

 مدير المشروع  دور 2.1.10
مسؤواًل عف عممّية تنفيذ المشروع يمكف تعريؼ مدير المشروع بأنو ذلؾ الشخص الذي يكوف 

، وىو الشخص المسئوؿ عف منذ وضعو لمتصّور المبدئي وحّتى تنفيذه لو ،ومتابعة سير العمؿ فيو
نجاح المشروع ويجب تحديده قبؿ البدء بالمشروع لممشاركة في كتابة وثيقة المشروع 

(Heldman,2009) ،قـو باإلشراؼ التّاـ عمى أبرز واجبات ومسؤوليات مدير المشروع أنو ي إف مف
المشاريع ومتابعتيا خطوة بخطوة، حيث أنو يقـو بتحديد طبيعة العالقة التي ستحكـ عمؿ االطراؼ 

وكذلؾ يمتمؾ السمطة في التخطيط والتنظيـ ودمج واتخاذ  والتي بدورىا تشترؾ في تنفيذ ىذا المشروع
، باإلضافة إلى ذلؾ (,2011Richman)القرارات وكذلؾ بناء مناخ داعـ ومشجع عمى نجاح المشروع 

فأنو يّتخذ كاّفة اإلجراءات الالزمة والضرورية لتأميف كاّفة مستمزمات البدء بتنفيذ المشروع ضمف 
مع  ،الميزانية المتاحة لديو، إلى جانب تنظيمو لألعماؿ التي يختص بيا كؿ مف يعمؿ في ىذا المشروع

التنسيؽ الدائـ بينيـ، ويعتبر مدير المشروع أيضًا الشخص المسؤوؿ عف متابعة االمور المالية 
التي  ،والتكاليؼ المتعّمقة بالمشروع، فيو صاحب القرار األوؿ واألخير في عممّية اّتخاذ كاّفة القرارات

أيضًا ُتوّكؿ إليو ميمة مراقبة  تسيـ إلى حد بعيد جدًا في ضبط التكاليؼ وااللتزاـ التاـ بيا، وىو الذي
عف الطريؽ، كما  انحرؼحّتى يستطيع أف ُيصّحح سير العمؿ إف  ،المشروع مراقبة تاّمة وشاممة ووافية

أنو يتابع أعماؿ المقاوليف أواًل بأوؿ ويرى ما إذا كانت أعماليـ المختمفة التي يعمموف بيا تسير وتصب 
مدير المشروع عمى كاّفة الحقوؽ المتعّمقة بالشركة التي يعمؿ في االتجاه الصحيح أـ ال، ىذا ويحافظ 

لحسابيا ضمف العقود الموّقعة، وىو الذي يتأكد مف االلتزاـ التاـ والكامؿ بكافة المواصفات والمقاييس 
شاء، كما وُيعنى مدير المشروع بالتأكد مف كافة االمور التي نإلالتي تتعّمؽ بالمشروع في أثناء عممية ا

ضافة إلى إمور اإلدارية والُعمالية المختمفة، واأل ،ؽ بتنظيـ العمؿ في المشروع وأوضاع العماؿتتعمّ 
لى الموقع عتنائو بموضوع تحفيز العامميف عمى العمؿ في او  ،التأكد مف توفير حركة سمسة مف وا 

مب منو المشروع، ومف أبرز واجبات ومسؤوليات مدير المشروع ىي حضور كاّفة االجتماعات التي ُيط
 (. 2012والتي تتعّمؽ بالمشروع وسير العمؿ فيو ) خير الديف، ،المشاركة فييا

 الصفات الواجب توافرىا في مدير المشروع 2.1.11
مور وتوّقع النتائج، القادرة عمى رؤية األ ،ف تتوفر في مدير المشروع العقمية االستراتيجيةأيجب   

 اإلدارةنو يتوّجب أف يمتمؾ الميارات اإلدارية الالزمة والتي مف شأنيا أف توّفر إإضافًة إلى ذلؾ ف
الناجحة لمعمؿ، إلى جانب التحّمي بروح العمؿ الجماعي وأف ال يكوف مستبدًا برايو، وأف يكوف ُممّمًا 
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روح بكؿ شاردة وواردة في المشروع، وأف تكوف لو ميارات اتصاؿ عالية وممتازة، وأف يستطيع خمؽ 
الصفات التي يجب أف تتوفر  أىـونذكر ىنا  ،إلنجازحماسّية في المشروع ليحّفز العّماؿ عمى العمؿ وا

 في مدير المشاريع: 
: يعرؼ الذكاء بأنو قدرة المدير عمى التحميؿ والتركيب والتمييز واالختيار وعمى التكيؼ الذكاء -1

 (.2012و )القحطاني، افأىدإزاء المواقؼ المختمفة لضماف نجاح المشروع وتحقيؽ 
: ىي قواعد ومبادئ أساسية يجب عمى المدير أف يمـ بيا حتى يصؿ إلي وضع قيادي القيادة -2

 (.2010يمكنو مف التأثير في اآلخريف وتغيير سموكيـ اإلداري بالشكؿ المرغوب فيو )الرقب، 
في الفكرة التي يكونيا الفرد عف  أثر:ىو كؿ شيء يمكف أف يكوف لو دور أو  مفيوم الذات -3

مكانياتو وقدراتو التي يكوف لو دور ىاـ في بناء شخصيتو )قطناني،  (.2011نفسو وا 
إلي الطريقة االقتصادية التي يعمؿ المدير عمى  اإلنتاجية: تشير الكفاءة  اإلنتاجيةالكفاءة  -4

ف المخرجات والمدخالت العمميات مف خالليا وعادًة ما يعبر عنيا مف خالؿ النسبة بي إنجاز
 (.2003مثؿ االستغالؿ األمثؿ لمموارد )الناصر، 

 ،:ىي عممية منتظمة تيدؼ الي تزويد الموظؼ بميارات وقدرات ومعارؼ القدرة عمى التدريب -5
لتحسيف أدائو وتغيير سموكو لتحقيؽ غايات المنظمة )األكاديمية العربية البريطانية لمتدريب، 

2008.) 
: ىو تبادؿ األفكار والمشاعر والمعرفة واالتجاىات ونقؿ الرسالة مف المرسؿ  لاالتصال والتواص -6

 (.2006إلي المستقبؿ في وسط معيف ) السكسؾ، 
قانوف وفؽ مصمحة : ىي مدى التزاـ الموظؼ بواجباتو الوظيفية كما يحددىا ال أخالقيات العمل -7

 (.2012 وآخروف، المنظمة )الصواؼ
 االقتصادية لممشروعدراسة الجدوى  2.1.12

، في تقديـ ي مشروعأتعد دراسة الجدوى النقطة األساسية لتوضيح إمكانية نجاح 
، وع في االستمرارية ومواصمة العمؿوقدرة المشر  ،منتجاتو أو خدماتو ألكبر عدد مف المستيمكيف

لمحصوؿ عمى كافة  ،لذا يجب عمى صاحب الفرصة االستثمارية إجراء فحص مفصؿ لمسوؽ
لمعرفة إمكانية  ،مومات التي تساعده عمى التأكد مف جدواىا قبؿ الدخوؿ في االستثمارالمع

وتحديد  ،وتحديد المواد الخاـ التي يحتاجيا ،رباح وتصميـ المنتج بشكؿ جيد ومثاليتحقيؽ األ
السعر المناسب لتمؾ السمعة ومعرفة رغبات وسموؾ المستيمكيف وتحديد احتياجاتيـ  )عساؼ، 

 عأنو م :منيا سبابية دراسات الجدوى ألأىم، وفي السنوات االخيرة تزايدت (2012، آخروف
تعقيدًا يتطمب إجراء الدراسات  أكثرزيادة المتطمبات الفنية لممشروعات تصبح المشروعات 
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، حتى تتوفر بيانات كافية عف ليتاج والتسويؽ وكذلؾ الجانب المانإلالمختمفة المتعمقة بجوانب ا
ية دراسة الجدوى أىموعمى ذلؾ تتمثؿ  ،نتمكف مف الحكـ عمى جدوى المشروعالمشروع ل

المرجوة مف ذلؾ  ىداؼاالقتصادية لتحديد مدى جودة مخرجات المشروع مدي تحقيؽ األ
 (.2011المشروع )زردؽ،

 تعريف دراسة الجدوى االقتصادية:
أو لتقييـ قرارات سبؽ  ،عممية تستخدـ لترشيد القرارات االستثمارية الجديدة إدارةىي 

اتخاذىا، أو القياـ بالمفاضمة بيف البدائؿ المتاحة وذلؾ عمى أسس فنية ومالية وعمى ضوء 
 (.2011معطيات البيئة المحيطة بالمشروع )بسيوني،

 : ية دراسة الجدوى االقتصاديةأىم
 ية بالنسبة لمفرد :ىماأل -1

كالمشروعات الصناعية الضخمة حياف ف ضخامة المبالغ المستثمرة في بعض األإ
والتي تحمؿ في كثير مف  ،وكذلؾ البيئة االقتصادية التي تعمؿ فييا المشروعات االستثمارية

تؤكد وجود عنصر المخاطرة وعدـ اليقيف في تمؾ البيئة  ،حياف متغيرات متعددة ومتنوعةاأل
لجدوى المبدئية لذلؾ البد مف وجود دراسات توضيحية، كما تبيف دراسات ا ،االقتصادية

عمى مدى وجود فرص استثمارية أو افكار جديدة تستحؽ المزيد مف الدراسات التفصيمية، 
وعمى ضوء نتائج دراسات الجدوى يمكف لممستثمر الفرد أف يفاضؿ بيف الفرص االستثمارية 

كما أف نتائج دراسات الجدوى تمثؿ وتعتبر مرشد لممستثمر الفرد  ،المتاحة لديو وترتيبيا
بحيث يكوف الرجوع إلييا في مختمؼ  ،الذي يمكنو اتباعيا خالؿ مراحؿ تنفيذ المشروعو 

 (.Matson,2010مراحؿ التنفيذ )
 ية بالنسبة لممؤسسة :ىماأل -2

كشراء  ،ساس في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بإقامة المشروعتعتبر دراسة الجدوى األ
قامة المباني ،األرض وتوريد اآلالت والمعدات، كذلؾ تظير مدى قدرة المشروع تحقيؽ  ،وا 

 تساىـبحيث أف إقامة المشروع ليس ىدفًا بحد ذاتو، كما و  ،التي يقوـ مف أجميا ىداؼاأل
ومدى  ،دراسات الجدوى في تحديد المصادر المناسبة لتمويؿ االحتياجات الخاصة بالمشروع

 (.Lebel,1999الحاجة ) توفرىا وقدرتيا عمى تزويد األمواؿ عند 
 : ية بالنسبة لممجتمعىماأل -3

وذلؾ  ،تساعد دراسة الجدوى االقتصادية في حؿ المشكمة العامة لمندرة النسبية لمموارد
لمواجية االحتياجات المتزايدة ألفراد المجتمع، فإذا عممنا أف خطط التنمية التي تعدىا بعض 
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نو إذا ما أرادت الدوؿ النامية إلذلؾ ف ،االستثماريةالبمداف ما ىي إال قائمة مف المشاريع 
لكونيا تمثؿ الوسيمة األساسية  ،ية كبيرةأىمعمؿ مشاريع فالبد مف أف تعطى دراسة الجدوى 

التي تتميز بالندرة  ،والالزمة لتحقيؽ االستخداـ والتوزيع األمثؿ لمموارد االقتصادية المتاحة
مة التي تعني ىدر األمواؿ فالبد االىتماـ بدراسة ، لذا لتجاوز المشروعات الفاشالحادة
التي تساعد عمى توفير مستوى مف األماف لألمواؿ المراد استثمارىا ) بسيوني،  ،الجدوى
2011.) 

 :مكونات دراسة الجدوى   
 :ولية لممشروعدراسات الجدوى األ  -1

عطاء فكرة  أولية عف يكوف اليدؼ منيا تحديد اليدؼ الرئيس مف إقامة المشروع، وا 
وكذلؾ التخميف األولي عف المردودات االقتصادية  ،مستمزماتو المادية والمالية والبشرية

المساعدة في  ىوالمنافع المتوقعة منو مقابؿ االستثمارات الالزمة لو، وتسعى ىذه الدراسة إل
 اتخاذ القرار المناسب بشأف المضي بدراسة المشروع وتبرير النفقات التي ستصرؼ عمى

 (.2011 ،داد الدراسات التفصيمية )زردؽإع
 :جدوى االقتصادية والفنية لممشروعدراسة ال -2

وىي الدراسة المفصمة عف مستمزمات المشروع التنفيذية  والتشغيمية مف الناحيتيف الفنية 
ية بالغة بالنسبة ليا، لكونيا ىي التي أىمواالقتصادية، وتعتبر الدقة والموضوعية ذات 

ما المضي في تنفيذه أو لتأجيمو لمرحمة الحقة، وعميو يجب اف إستحدد مستقبؿ المشروع، 
كالميندسيف واالقتصادييف ، تناط ميمة إعداد ىذه الدراسة لعدد مف االختصاصييف

ية ىمو، وبالنظر ألواإلحصائييف والفنييف، مف ذوي الخبرة العالية في الحقؿ المطموب دراست
ف تكوف دقيقة وواقعية وحديثة، ومرتبة بشكؿ أىذه الدراسة فإف البيانات التي تتضمنيا يجب 

منظـ وواضح وتغطي كافة جوانب المشروع لغرض تسييؿ عممية التقييـ لنتائجيا لذلؾ نرى 
 ستشاريةابأف الدوؿ المتقدمة حضاريًا قد عمدت إلي إنشاء شركات ومؤسسات ومكاتب 

متخصصة في إعداد دراسات الجدوى لضماف نجاح المشروع، كما وتعتمد مكونات دراسة 
والجية التي تقدـ إلييا لصنع القرار  ،الجدوى التفصيمية وشموليتيا عمى طبيعة المشروع

ة والفنية لممشروع  المكونات الرئيسية لدراسة الجدوى االقتصادي أىـوندرج ىنا  ،االستثماري
 :(2008)كجة، 
 ومبررات إقامة المشروع. أىداؼ 
 .دراسات السوؽ وتوقعات الطمب 
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  اإلنتاجيةالدراسة الفنية والمسمؾ التكنولوجي وتحديد الطاقة. 
 .دراسة اختيار موقع المشروع 
  والخدمات. اإلنتاجيةدراسة احتياجات المشروع مف الخطوط 
  .دراسة احتياجات المشروع مف القوى العاممة 
 الستثمارية.تخمينات التكاليؼ ا 
 .دراسة اساليب تنفيذ المشروع وبرمجة األعماؿ 
 .دراسة مؤشرات الجدوى االقتصادية والمالية 
 والتوصيات. االستنتاجات 

 :دراسة الجدوى المالية -3
التي تيدؼ لتقييـ  ،بعد دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى الفنية تأتي الدراسة المالية

المشروع مف الناحية المالية لتحديد الييكؿ التمويمي لممشروع، وىنا يتـ جمع المعمومات الخاصة 
، مع مراعاة أف  ،بإنشاء وتشغيؿ المشروع ومف ثـ تحديد حجـ ونوع ومصدر التمويؿ الالـز

ترح االستثمار حتى تكاليؼ المشروع تكوف إما إنشائية استثمارية )نفقات المشروع منذ بداية مق
نشاء المشروع التي سبأدورة التشغيؿ األولى  ؽ ذكرىا في دراسة الجدوى ي ىي تكاليؼ تأسيس وا 

 الرواتب واألجور وطاقة التشغيؿ. ، أو تكاليؼ جارية مثؿالفنية(
 

أف دراسة الجدوى تعني دراسة كافة جوانب المشروع الفنية ومف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث 
أو التفكير في مشروع آخر  ،والسوقية التخاذ القرار المناسب بالمضي في ذلؾ المشروعوالمالية 

ضة ليذه وبعد االستيداء إلى فكرة المشروع يتـ وضع الخطوط العريحيث  قد يكوف أكثر نجاحًا،
مكانية تنفيذىا بشكؿ أوليجدالفكرة، وتنقيحيا ودراسة   ، وتحديد الموقع المناسب لتنفيذواىا وا 

مكانية توفير التمويؿ المطموبالفكر   .ىذا التمويؿ ، ومصادرة، وا 
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  مقدمة 2.2.1
أصبح قطاع غزة يمثؿ حاليًا أحدى المحطات االستثمارية الناجحة عمى خريطة العالـ، 

نظرًا لكثرة المنح  ،العشرة الماضيةحيث شيد قطاع المشاريع نموًا كبيرًا خالؿ األعواـ 
التي تسعى إلى مساعدة الشعب الفمسطيني نتيجة الفقر والبطالة  ،والمساعدات مف الدوؿ المانحة

ف تدفؽ تمؾ المشاريع يؤكد نجاح سياسة تمؾ أالتي يعاني منيا أبناء القطاع، والشؾ مف 
بدفع مميارات المالييف مف المؤسسات، خاصة أنو ليس مف السيؿ أف يقوـ ىؤالء المانحيف 

بحاث ومعايير تحكـ تمؾ المشاريع وتساعد في تحقيؽ أالدوالرات دوف االستناد الي دراسات و 
 (.2011الجودة فييا لضماف نجاحيا وبتكمفة معقولة )الديري، 

المشاريع المعيار بأنو مستند رسمي يوضح القواعد  دارةويعرؼ المعد األمريكي إل
المشروعات  دارةحيث حدد المعيد األمريكي إل ،الممارسات المعترؼ بياوالطرؽ والعمميات و 

المشروعات  إدارةالمعايير والعمميات والمدخالت والمخرجات والتي تعتبر ممارسات سميمة في 
، وقد حدد المعيد تسعة معايير تحكـ المنظمة أىداؼوتحقيؽ  ،تضمف نجاح المشروعات

نطاؽ  إدارة، تكامؿ المشروع إدارة(: PMBOK,2013المشاريع وىي ) إدارةوتضبط عممية 
، موارد المشروع إدارة، جودة المشروع إدارة، تكمفة المشروع إدارة، وقت المشروع إدارة ،المشروع

 مشتريات المشروع. إدارة، مخاطر المشروع إدارة، اتصاالت المشروع إدارة
 تكامل المشروع إدارة 2.2.2

المشروع بأنو العمميات المترابطة والمتكاممة إلدارة المشروع يمكف تعريؼ إدارة تكامؿ   
 (،Wysoki,2014التي تبدأ مف وصؼ المشروع في وثيقة المشروع وحتى إغالؽ المشروع )

( إدارة تكامؿ المشروع بأنو عممية تنسيؽ جميع جوانب خطة Heldman,2009ويعرؼ )
مف أجؿ تحقيؽ متطمبات العمالء وأصحاب  ،المشروع وتوحيد العمميات ومتابعتيا بشكؿ متوازي

لتحديد  ،تكامؿ المشروع عمى عمميات وأنشطة البد مف القياـ بيا إدارةتشمؿ كما و  المصمحة،
 إدارةالمشروع في مجموعات  إدارةوتعييف وتجميع وتوحيد وتنسيؽ العمميات المختمفة وأنشطة 

والربط المفصؿ واإلجراءات  دماجالنواالمشروع، ويشتمؿ التكامؿ عمى خصائص التوحيد 
دارةالتكاممية اليامة إلكماؿ المشروع و  يفاء واإل ،توقعات أصحاب المصالح بشكؿ ناجح ا 

الموارد  جراء االختيارات المتعمقة بتخصيصتكامؿ المشروع إ دارةحيث يستمـز إل ،بالمتطمبات
جراء المبادالت بيف األ (. ويعرؼ مركز يسر السعودي PMBOK,2008والبدائؿ ) ىداؼوا 

تكامؿ المشروع بأنو خطة التطوير المتبعة بالمشروع وكيفية تنفيذىا  إدارة( 2007االلكتروني )
ىذا المجاؿ يتضمف تزويد المشروع  ألفوتغيير التحكـ بالخطة أثناء المشروع إف لـز األمر، 
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روع كما خطط ليا. أما بالمعمومات في سبيؿ تطوير الخطة والمحافظة عمى إبقاء خطة المش
Matt (2009 فيعرؼ )والحفاظ عمى  ،لجميع أنشطة المشروع إدارةتكامؿ المشروع بأنو  إدارة
شطة وتكامميا. وبذلؾ يمكف القوؿ بأف ألنشطة بأف تسير بشكؿ جماعي ودمج جميع األنجميع ا
أجؿ ضماف  شاممة لجميع أنشطة المشروع بشكؿ متواِز مف إدارةتكامؿ المشروع تعني  إدارة

 المنظمة. أىداؼ الجودة في مخرجات المشروع مف أجؿ نجاح المشروع وتحقيؽ
 : (2014شطة منيا )الميناوي، ألنتكامل المشروع عمى مجموعة من ا إدارةوتشتمل 
 : وضع وثيقة تأسيس المشروع -1

وىي العممية التي مف شأنيا أف ترخص بشكؿ رسمي ألحد المشروعات أو إحدى المراحؿ 
 المنظمة. أىداؼوتوثيؽ المتطمبات المبدئية التي تحقؽ 

 :المشروع إدارةوضع خطة  -2
وىي عبارة عف عممية توثيؽ الخطوات المطموبة لتحقيؽ وتجييز ودمج وتنسيؽ جميع 

المشروع التي يتـ  إدارةج عف ىذه العممية خطة الخطط الثانوية في المشروع، حيث ينت
 تطويرىا بشكؿ مستمر ويتـ مراقبتيا وضبطيا بشكؿ متكامؿ.

 :مشروعتنفيذ ال إدارة -3
 أىداؼوىي العممية التي ينفذ فييا العمؿ الذي تـ وضعو في الخطط واتفؽ عميو لتحقيؽ 

المنظمة، فقد تقوـ مجموعات عمميات التخطيط بإمداد  أىداؼالمشروع وبالتالي تحقيؽ 
المشروع في وقت مبكر مف  دارةمجموعات عمميات التنفيذ بخطة مدعمة بوثائؽ المشروع إل

بداية المشروع حيث يسيؿ بعدىا إجراء أي تعديؿ عمى خطة المشروع إذا لـز األمر فيذا 
 .(Richman,2011) تكامؿ المشروع إدارةمثاؿ عمى 

 :كم في المشروعالتح -4
غالقو لتحقيؽ  عممية مراقبة وضبط العمميات الالزمة لمبدء في المشروع وتخطيطو وتنفيذه وا 

 المشروع. جاحإلنوبالتالي تحقيؽ جودة في المشروع ككؿ  ،الجودة في أنشطة المشروع
 :إغالق المشروع -5

نياء المشروع وفؽ ما ألنمف ا تياءالناىي عممية  خطط لو وبالجودة شطة الموجودة كافة وا 
 والتكمفة المطموبتيف.
وضماف تحقيؽ  ،شطة المشروعألنمتكاممة  إدارةية تكامؿ المشروع في أىموبالتالي فإف 

فال  ،شمولية في استخداـ معايير المشروع لتحقيؽ جودة في جميع أنشطة ومراحؿ المشروع
تحققت الجودة في  وقت وجودة ذلؾ النشاط فإذا إدارةيمكف تقدير تكمفة نشاط معيف دوف 
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المنظمة التي مف أجميا  أىداؼأنشطة ومراحؿ المشروع المختمفة ينجح المشروع وتتحقؽ 
عوامؿ نجاح أي مشروع ىو حرص مدراء المشروع عمى التعاوف ونقؿ  أىـمف ، ونشئتأ

الخبرات والمعمومات بيف الجوانب المختمفة في المشروع خالؿ دورة حياة المشروع. وىنا 
تكامؿ المشروع لما تتضمنو مف قدرة عمى توفير جميع العناصر الالزمة  إدارةية أىمتأتي 

 .(Meridith,2014) كماؿ المشروع في الوقت المناسبإل
 إدارة نطاق المشروع  2.2.3

( إدارة نطاؽ المشروع بأنو جميع العمميات المتعمقة Wysoki,2014يعرؼ الكاتب )
يشير عالقة ليا بالمشروع والتي يجب تجنبيا، كما و بالمشروع وجميع العمميات التي ال 

المشروع  إنجازنطاؽ المشروع إلى كؿ األعماؿ والعمميات المتعمقة في  إدارةمصطمح 
، (2012ييا ال دخؿ ليا بالمشروع )خير الديف،أو  ،وتحديد أي الميمات تتعمؽ بالمشروع

نطاؽ المشروع التأكد مف  إدارةويعرؼ معيد التحديد القطاعي والمؤسساتي األوروبي 
اشتماؿ المشروع عمى العمميات التي تساعد عمى نجاح المشروع وضماف جودتو 

(ISMF,2008)،  كما ويعرؼ إدارة نطاؽ المشروع بأنو العمميات الالزمة لتحديد كؿ
وتحديد كؿ األجزاء التي ال عالقة ليا  ،األعماؿ والعمميات واالحتياجات الخاصة بالمشروع

ويقوؿ الكاتب روبرت أف مف أحد أسباب فشؿ المشاريع  (،Heldman,2009ع )بالمشرو 
ىو عدـ تحديد العمميات والميمات واالحتياجات الالزمة إلنجاز المشروع، فحتى نضمف 
نجاح المشروع يجب عمينا تحديد االحتياجات بشكؿ دقيؽ وجيد مف خالؿ التواصؿ المستمر 

 إدارة( فقد عرؼ 2014أما الميناوي ) (،Wysoki,2014مع المستفيديف مف ذلؾ المشروع)
نطاؽ المشروع بأنو تمؾ الجيود المتعمقة بجمع وتحميؿ االحتياجات وضماف أف المشروع 

إلكماؿ نجاح المشروع وتحديد وضبط عناصر  ،يشتمؿ عمى جميع األعماؿ المطموبة
 شطة:ألننطاؽ المشروع عمى مجموعة مف ا إدارةالمشروع ، كما وتشمؿ 

 تحديد االحتياجات : -1
، حيث المشروع أىداؼىي عممية تحديد احتياجات المستفيديف مف المشروع حتى يتـ تحقيؽ 

دارةنجاح المشروع بشكؿ مباشر بالرعاية التي يتـ تنفيذىا في تحقيؽ و  أثريت احتياجات المشروع  ا 
وينبغي  ،ة بالمشروعوالمنتجات، وتشمؿ تمؾ االحتياجات عمى المتطمبات والتوقعات المقدرة الخاص

، فعممية تحديد التفصيؿ بمجرد بدء تنفيذ المشروعاستخراج وتحميؿ وتسجيؿ تمؾ االحتياجات ب
، (PMBOK,2013االحتياجات ىي أساس عمميات تخطيط التكمفة والجودة والجدوؿ الزمني )
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توازف مع كافة ونظرًا لتكامؿ الدور بيف المجاالت المعرفية التسعة فيجب أف يكوف نطاؽ المشروع م
 (.Richman,2011المجاالت المعرفية )

 تحديد النطاق : -2
وتعتبر  ،وىي العممية التي يتـ مف خالليا وضع شرح تفصيمي لممشروع ومخرجات المشروع

عممية تحديد النطاؽ ميمة جدًا وتبنى بناًء عمى االفتراضات التي وضعت أثناء بدء 
 (.2014المشروع )الميناوي، 

 : تجزئة العملإنشاء ىيكل  -3
مكونات أصغر يمكف التحكـ فييا  إلىىو عبارة عف عممية  تقسيـ نواتج وأعماؿ المشروع 

ويتـ تجزئة  ،حيث يشير كؿ ىيكؿ عمؿ إلى تعريؼ مفصؿ لعمؿ المشروع ،بشكؿ أكبر
 (.2011بنجاح )الديري،  ىداؼالعمؿ حتى تسيؿ عممية الرقابة والمتابعة وتحقيؽ األ

 : تحقيق النطاق -4
ومراجعة النتائج وموافقة مدير المشروع أو  ،ىي عبارة عف عممية قبوؿ مخرجات المشروع

بعد التحقؽ مف مطابقتو لممواصفات  ،جية االختصاص عمى استالـ العمؿ المنجر
 (.2012، طة المشروع )خير الديفوالمعايير التي وضعت في خ

 : ضبط النطاق -5
ومعالجة جميع التغيرات التي قد تطرأ  ،حالة المشروعىي العممية التي يتـ مف خالليا مراقبة 

 (.PMBOK,2013أو الوقاية منيا مف خالؿ عممية الرقابة عمى المشروع )
النطاؽ بشكؿ جيد وتحديد احتياجات  إدارةنطاؽ المشروع فإف  دارةومف خالؿ فيمنا إل

سيعمؿ ذلؾ ووفؽ معايير وأسس دولية متفؽ عمييا  ،المشروع المطموبة بالشكؿ الصحيح
وبالتالي تحقيؽ  ،عمى تحقيؽ الجودة في جميع مراحؿ وأنشطة المشروع األساسية والثانوية

ف إعداد إالمنظمة،  أىداؼجودة في المشروع ككؿ وسيؤدي ذلؾ لنجاح المشروع وتحقيؽ 
وىو مبنى عمى أساس  ،ية كبيرة في نجاح المشروعأىمبياف تفصيمي لنطاؽ المشروع لو 

، ويتـ أثناء التخطيط تعريؼ ئيسية المسجمة أثناء بدء المشروعلقيود الر االفتراضات وا
حيث إف المزيد مف المعمومات حوؿ المشروع  ،ووصؼ نطاؽ المشروع بتفاصيؿ أكبر

كما يتـ تحميؿ احتياجات وطمبات وتوقعات أصحاب المصمحة وتحويميا  ،أصبحت معروفة
المشروع  أىداؼشروع وبالتالي تحقيؽ إلى متطمبات كؿ ذلؾ سيعمؿ عمى زيادة جودة الم

 المؤسسة. أىداؼو 
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 إدارة وقت المشروع  2.2.4
وقت المشروع بأنو العممية التي يتـ مف خالليا تحويؿ خطة عمؿ  إدارة يمكف تعريؼ

المشروع في الوقت المحدد )دوديف،  إنجازلضماف  ،جدوؿ زمني لمتشغيؿ ىلإالمشروع 
الزمف بفاعمية وكفاءة إدارة الوقت بأنو استخداـ   Richman(2011)ويعرؼ  ( ،2011

كما ويعرؼ محمد  المشروع، تسميـ وضماف عدـ تأخر ،مف أجؿ إنجاز أنشطة المشروع
لتنفيذ  وقت المشروع بأنو التقويـ الزمني المستقبمي الذي يستخدـ كدليؿ إدارة( 2012)

شروع بأنو استغالؿ الزمف وقت الم إدارة( 2011ويعرؼ العمى ) ،أنشطة المشروع في الموقع
( فقد عرؼ 2014، أما الميناوي )راعمية لتحقيؽ ىدؼ المشروع المقر بالشكؿ األفضؿ وبف

شطة ألنالجدوؿ الزمني وتحديد ا إدارةوقت المشروع بأنو تمؾ الجيود المتعمقة بتخطيط  إدارة
وقد بيف  ،وتقدير مواردىا وتقدير مددىا وعمؿ الجدوؿ الزمني وضبط الجدولة ،وسمسمتيا
 : وقت المشروع وىي إدارةالمتعمقة بشطة ألنالميناوي ا

وىي عممية وضع السياسات واإلجراءات ومتطمبات : الجدوؿ الزمني إدارةتخطيط  -1
 التوثيؽ مف أجؿ تخطيط وتطوير وضبط وقت المشروع.

 إنجازشطة الخاصة بألنوىي العممية التي يتـ مف خالليا تحديد ا: شطةألنتحديد ا -2
 المشروع.

وىي العممية التي يتـ مف خالليا بياف نوع العالقات والتتابعات بيف : شطةألنتشبيؾ ا -3
 شطة.ألنا
وىي العممية التي يتـ خالليا تقدير نوع وكمية المواد والموارد : شطةألنتقدير موارد ا -4

 البشرية المعدات والمواـز لكؿ نشاط مف أنشطة المشروع.
 شطة ومددىا  ومتطمباتيا مف الموارد.ألنلتحميؿ تسمسؿ ا الزمة :بناء الجدوؿ الزمني -5

 :أساليب جدولة المشروعات
إف العدد الكبير مف األعماؿ والفعاليات المعقدة والمختمفة التي تصاحب دورة حياة 

مع كبر حجـ المشاريع  تعقيداً  أكثرشطة الخاصة بالمشروع أصبحت ألنوكذلؾ ا ،المشروع
المتابعة  إلىباإلضافة  ،دوات التي تسيؿ عممية الجدولةفكاف الضروري استخداـ األ

 االساليب المستخدمة في جدولة المشروعات : أىـوالسيطرة عمى مراحؿ التنفيذ، ومف 
 :الخرائط البيانية -1

سموب الخرائط البيانية حصر وتجميع البيانات المتعمقة بأنشطة المشروع أيتضمف 
بخط طولو مساوي لممدة الزمنية التي سيستغرقو حيث يتـ تمثيؿ الزمف  ،ىاإنجاز ومواعيد 
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موارد  إلىذلؾ النشاط وباستخداـ تمؾ الخرائط يمكف لمدير المشروع تحديد موعد الحاجة 
 (.2013الفعمي )الطباع، إلنجازوكذلؾ معرفة نسبة ا

 :شبكات األعمال -2
عداد الجدولة في أيتضمف  المشروعات  إدارةسموب شبكات األعماؿ وظيفة التخطيط وا 

، ويتميز ىذا لشبكي الذي يعرض فعاليات المشروعحيث أف الشبكات تمثؿ المخطط ا
التي تبيف القرارات  ،بأنو يمكف مف إجراء العمميات الحسابية بطريقة الشبكات األسموب

وفي ىذه الطريقة تستخدـ األسيـ  ،المتعمقة بمعرفة المدة الزمنية األفضؿ لتنفيذ الفعالية
حيث يتـ توصيؿ األسيـ بالعقد التي تعتبر حدث  ،والدوائر لتمثيؿ الفعاليات والمربعات

 (.2011البداية وحدث النياية ألي نشاط )العمى، 
 :أسموب المسار الحرج -3

المشروع، ويفترض أسموب  إلنجازىو أطوؿ مسار خالؿ الشبكة ويستخدـ أقصى وقت   
معروفًا والعالقة بيف الموارد المستخدمة شطة يكوف ألنا إلنجازالمسار الحرج أف أي وقت 

وقت  إدارةالي  األسموبوييدؼ ىذا  ،العمميات معروؼ أيضاً  إلنجاز والوقت المطموب
، وكذلؾ ضماف تسميـ المشروع إلى أصحاب المصمحة في (2013 المشروع ككؿ )الطباع،

 .(Meredith& Mantel,2011)الوقت المطموب ودوف تأخير
 :PERTسموب أ -4

النشاط ثالث أزمنة تقديرية وىي  إنجازتفترض طريقة بيرت في حساب متوسط فترة 
تكرارًا  كثروالزمف االحتمالي وىو الزمف األ ،أنشطة المشروع إلنجازوقت  أقؿالزمف المتفائؿ 

شطة، كما ويعتبر توزيع بيرت ألنا إلنجازوزمف المتشائـ وىو أطوؿ زمف  ،شطةألنا إلنجاز
 (.2005)المعيد العربي لمتخطيط ، الحتمالية التي يمكف تطبيقيا أنسب التوزيعات ا

 الوقت: إدارةمعوقات 
 يوجد العديد مف المعوقات التي تقؼ حائاًل أماـ تسميـ المشروعات في األوقات المخطط ليا وقد

 :( في التالي2011اجمميا الديري )
 غير قابمة لمقياس. ىداؼواضحة أو أف تكوف األ أىداؼعدـ وجود  -1
 عدـ وجود خطط محددة بزمف واالفتقار الي التنظيـ. -2
 ال يوجد خطط طوارئ لمواجية أي تغيرات قد تطرأ سواء داخمية أو خارجية. -3
 بالمياـ السيمة. شغاؿالنواالواضحة  اإلنتاجيةالتسويؼ وترؾ المياـ الصعبة ذات  -4
 الوقت. دارةفقداف االرادة الحقيقية إل -5
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 لألوراؽ والممفات الخاصة بأنشطة المشروع.االفتقار الي تنظيـ سميـ  -6
يمكف االعتراؼ بالنجاح في  حيث ال ،الوقت لممشروع إدارةية أىمومف خالؿ ما سبؽ تبيف  

تمؾ النتائج في حدود الوقت أو الزمف المطموب  إنجازتحقيؽ النتائج وتقديرىا إال إذا كاف 
فإذا  ،تحقيؽ رضا أصحاب المصالح عف مخرجات المشروع إلىفالتخطيط الجيد لموقت يؤدي 
وبالتالي ستتحقؽ  إلنجازسيأخذ كؿ نشاط وقتو الكافي مف ا ،أدرنا وقت المشروع بشكؿ جيد

 المنظمة. أىداؼالجودة في كؿ نشاطات المشروع وسينجح المشروع وتتحقؽ 
 :تكمفة المشروع إدارة 2.2.5

وىي ما سميت  ،الدراسة المقترحة إلقامة المشروعتبدأ عممية تخطيط التكاليؼ مع   
المشروع بعمؿ تقديرات كاممة  إدارةولية في دراسة جدوى المشروع، ويقوـ فريؽ بالدراسة األ

لتكاليؼ المشروع، فقد تكوف التكاليؼ تفصيمية كمية والتي تبدأ مف األعماؿ األولية لممشروع 
مجموعة العمميات الالزمة لتخطيط وتقدير تكمفة المشروع  إدارة(، وتعرؼ 2011)العمى، 
دارةوتدبير موارده المالية و  ،وتمويؿ المشروع ،وعمؿ الموازنة ،التكاليؼ وضبط التكاليؼ  ا 

كما ووضح  ،(2014تماـ المشروع وفؽ ما خطط لو )الميناوي ، إلضماف  ،المتعمقة بالمشروع
تكمفة المشروع  إدارةشطة الخاصة بنألالمشاريع ا إدارةالميناوي في كتابو الوجيز العممي في 

 وىي:
 : التكاليف إدارةتخطيط  -1
جراءات ومتطمبات التوثيؽ مف أجؿ تخطيط و   دارةتعني ىذه العممية بعمؿ سياسات وا  نفاؽ  ا  وا 

روع ، حيث سيتـ في ىذه المرحمة وصؼ كيؼ سيتـ تخطيط تكاليؼ المشوضبط نفقات المشروع
 تكاليفو. إدارةوتحديد أدوات 

 :التكاليفتقدير  -2
 ،العمؿ في المشروع إلنجازتقييمات الكمية الالزمة الفي ىذه المرحمة سيتـ الحصوؿ عمى  

ميع الموارد مثؿ الموارد حيث يتـ تقدير تكاليؼ ج ،سواء لتحقيؽ نطاؽ المنتج أو نطاؽ المشروع
 ، المعدات.لعمالة، االبشرية

 عمل الموازنة: -3
شطة مف أجؿ الوصوؿ الي ألنتقديرات النفقات الالزمة لكؿ احيث في ىذه المرحمة يتـ بتجميع  

 .مبمغ تقديري لتكاليؼ المشروع
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 : ضبط التكاليف -4
دارةوبتحديث نفقات المشروع و  ،تعني ىذه العممية رصد حالة العمؿ بالمشروع التغيرات التي قد  ا 

 تحدث. 
 :(2011،يالتقدير الجيد لمتكاليف )العم

  فوجود تقديرات دقيقة يضع المؤسسة في وضع أفضؿ واضحتقدير التكاليؼ عمى أساس ،
 وأقوى أثناء التفاوض مع المقاوؿ.

 شطة  لكؿ مرحمة مف ألنيستمـز التقدير الدقيؽ لتكاليؼ المرحمة تحديد األزمنة واألعماؿ وا
 مراحؿ المشروع.

 نة ويتضمف يجب حصر كافة التكاليؼ المباشرة والغير مباشرة الالزمة لمقياـ باألعماؿ واألزم
 ذلؾ تكاليؼ العمالة والمواد واألدوات والمعدات.

  تستمـز التقديرات وجود نوعًا مف التكاليؼ التي يعتمد عمييا والتي تسمى بالتكاليؼ المعيارية
 وىي تكاليؼ معروفة ومقدرة بشكؿ مسبؽ مف قبؿ الخبراء.

 رات المستمرة في األسعار.يستمـز األمر إعادة النظر في التقديرات بناًء عمى الظروؼ والتغي 
 :أنماط تكاليف المشروع

 :التكاليف المباشرة -1
والتي تنفؽ عمى أنشطة المشروع ويسيؿ  ،وىي تمؾ التكاليؼ التي يمكف تحديدىا بسيولة

مف التكاليؼ غير المباشرة ومف عناصر التكاليؼ المباشرة  أكثرضبط ومراقبة التكاليؼ المباشرة 
 :(2010، يعم)المشروعات ما يمي  إدارةفي 
 وىي التكاليؼ المتعمقة بتشغيؿ مكاتب المشروع وكذلؾ رواتب التكاليف اإلدارية المباشرة :

 فريؽ المشروع مف مدير المشروع ومنسؽ المشروع وغيره.
 عامموف في شطة التي يقـو بيا الألنا إنجاز: تتمثؿ في تكاليؼ تكاليف العاممين المباشرة

 .ذلؾ الفنيوفالمشروع وك
 وىي التكاليؼ المتعمقة بالمواد واألجزاء والمكونات التي تستخدـ في تكاليف المواد المباشرة :

 شطة الخاصة بالمشروع.ألنا إنجاز
 وىي التكاليؼ المتعمقة بالمعدات واألجيزة واألدوات والعدد : تكاليف المعدات المباشرة

 المستخدمة في تنفيذ أنشطة المشروع.
  وىي النفقات التي تتعمؽ بالمشروع بشكؿ مباشر مثؿ المشتريات والتأجير المباشرةالنفقات :

 وخدمات المصمميف وأجور المقاوليف الثانوييف.
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 :(2011، يتكاليف غير مباشرة )العم -2
وىي تمؾ التكاليؼ التي ال يمكف رصدىا بشكؿ مباشر وتسجيميا عمى أنشطة المشروع ومف 

 يمي :عناصر ىذه التكاليؼ ما 
 العميا والوحدات  اإلدارةىي التكاليؼ التي تعود إلى  :المباشرة التكاليف اإلدارية غير

 اإلدارية األخرى مثؿ التسويؽ ومصاريؼ إدارية وشئوف الموظفيف.
 مثؿ تكاليؼ الضيافة والصيانة الخاصة باآلالت والمعدات تكاليف العمل غير المباشر :

 وع.أنشطة المشر  إنجازالتي تعمؿ عمى 
 ر ومواد التنظيؼ الخاصة : وىي التكاليؼ الخاصة بقطع غياتكاليف المواد غير المباشرة

 .بالمشروع
 وىي النفقات الخاصة بتدريب فريؽ المشروع مف منسقيف ومحاسبيف  :النفقات غير المباشرة

 وكذلؾ تكاليؼ التاميف عمى المشروع.
 إنجازالجيدة والصحيحة لمتكاليؼ ستؤدي الي  اإلدارةومف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأف 

شطة عمى حساب جودتيا وبالتالي ألنا إنجازوسيحيؿ ذلؾ دوف  ،شطة عمى أكمؿ وجوألنا
 المنظمة. أىداؼسيؤدي ذلؾ الي جودة في المشروع ككؿ وبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ 

 إدارة موارد المشروع 2.2.6 
موارد المشروع ىي العممية التي يتـ مف خالليا إمداد ودعـ عمميات الموقع  إدارةيقصد ب

 إلىوكذلؾ الوصوؿ  ،بحيث يمكف تحقيؽ التوقيت المطموب لتسميـ األعماؿ ،بالموارد الالزمة
، كما وتقع عمى مسئولية مدير المشروع اختيار أشخاص تكمفة واقعية في حدود الموازنة المقدرة

والحصوؿ عمي النتائج  ،أجؿ ضماف تنفيذ أنشطة المشروع بكفاءة عالية ذو كفاءة عالية مف
المياـ الموارد مف مدير المشروع القياـ ب إدارةوتستمـز (، Robert,2014وفؽ ما خطط لو )
 :(2011التالية: )الديري، 

  تحديد االحتياجات مف الموارد ويتضمف ذلؾ تحديد نوع الموارد والتوقيت الواجب توافره
 وبالكمية المطموبة.

  عمؿ الترتيبات الالزمة لضماف وصوؿ الموارد في الوقت المحدد مع متابعة تنفيذ ىذه
 الترتيبات.
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  في حاؿ حدوث نقص أو تصارع عمى الموارد فإنو يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمتغمب
 عمى ىذه النقطة.

 
 :موارد المشروع إدارةالعمميات الخاصة ب

 :العمالة إدارة
العمالة بالمشروع حصر تفصيمي لالحتياجات مف كؿ نوع مف الموارد  إدارةتتضمف 

فإف تبيف أف العمالة المتوفرة كافية إلتماـ المشروع فعندئذ ال يوجد داعي إلجراء  ،البشرية
مف  أكثرأما إذا ظير حصر االحتياجات مف الموارد أف الطمب  ،تعديالت عمى الجدوؿ الزمني

فيجب إجراء ورديات إضافية أو جمب عمالة لتالفي حدوث تأخير في زمف  المتاح في أي وقت
  (2011وضماف تسميـ المشروع في الوقت المحدد لذلؾ )الديري،  ،المشروع

 المعدات: إدارة
المعدات في المشاريع عف طريؽ حصر االحتياجات ثـ مقارنة االحتياجات  إدارةتتـ 

بالمعدات المتاحة، ففي المشروعات التي تحتاج الي معدات كثيرة فإف االلتزاـ بالبرنامج الزمني 
ويوجد الكثير  ،المعدات في الموقع إدارةلممشروع والتحكـ في التكمفة يتوقؼ عمى مستوى وجودة 

)األكاديمية العربية لتي تراعى عند اختيار واستخداـ وصيانة المعدات منيا مف االعتبارات ا
 :(2011، لمتعميمالبريطانية 

 التكاليؼ. أقؿالعمؿ بأفضؿ طريقة وب أداءيجب اختيار اآللة التي تقـو ب 
 .يجب التخطيط الجيد لمعمؿ لموصوؿ إلي االستخداـ األمثؿ لكؿ آلة 
  قطاعالناضرورة توفر مخزف لقطع غيار اآلالت لتجنب فترات. 
  وتحميميا ، فتكمفة إصالحات مرتفعة تشير إلي تيالؾ  تاجإلنايجب متابعة معدالت تكاليؼ

 اآللة.
 .يجب اختيار العمالة المميزة لمعمؿ عمى تمؾ اآلالت لزيادة إنتاجيتيا 

 :المواد إدارة
المواد ضماف توريد المواد إلي الموقع في الوقت المطموب وبالكمية والجودة  إدارةتعني 
 (:2011، )الديري ولمتحكـ في توريد المواد يجب اتباع النصائح التالية ،المطموبتيف

 .بعد توقيع العقد مباشرة يجب تحديد توقيتات اصدار أوامر الشراء 
  ؿ أنشطة المشروع.الالزمة في تشغيالتوريد والتخزيف المبكر لممواد 
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 يجب مراعاة توقيت طمبيا وتوقيت  ،إذا كاف تخزيف المواد في أماكف بعيدة عف المشروع
 وصوليا لتصؿ في الوقت المناسب دوف التسبب في إعاقة العمؿ.

  عدـ تخزيف المواد القابمة لالشتعاؿ بالقرب مف موقع العمؿ حفاظًا عمى أرواح العامميف وعدـ
 مشروع.حدوث ضرر في موقع ال

موارد المشروع بالشكؿ الجيد سيضمف أفضؿ استفادة ممكنة مف الطاقات  إدارةيمكف القوؿ أف 
فوجود  ،تسمسؿ سميـ وصحيح في أنشطة المشروع ىسيؤدي ذلؾ إلو  ،البشرية المشاركة في المشروع

ي وبالتال ،الموارد بالمواصفات المطموبة سيساعد في وجود جودة في مخرجات وأنشطة المشروع
 المنظمة. أىداؼنجاح المشروع وتحقيؽ 

 :اتصاالت المشروع إدارة 2.2.7
دارةاتصاؿ المشروع بأنو عممية تخطيط وجمع وتوزيع و  إدارةتعرؼ  وضبط معمومات  ا 
وقد  (،2014يصاليا لمجيات المعنية بالوقت المناسب )الميناوي ، إوضماف  ،المشروع

إدارة اتصاالت المشروع بأنيا عممية تسعى لمتأكد مف أف كؿ المعمومات  عرؼ ىمدماف
لتجنب أي أخطار قد تواجو المشروع،  ،الالزمة تصؿ لصناع القرار في الوقت المناسب

تخزيف المعمومات والبيانات الخاصة بالمشروع في األرشيؼ الستخداميا وكذلؾ 
(Heldman,2009)،  متغيرات عممية االتصاؿ نذكرىا أىـ( 2005نصار ) توقد ذكر: 
بشكؿ ينقؿ  يكوف المرسؿ في عممية االتصاالت مسئوال عف صياغة الرسالةالمرسل :  -1

حيث يجب  ىـا، وحيث أف االتصاالت عممية ضرورية لخمؽ تفالفكرة بدقة لممستقبؿ
 عمى المرسؿ والمستقبؿ فيـ متماثؿ لمرسالة لتكوف عممية االتصاؿ فعالة.  

مف رموز تمثؿ المعمومات التي نرغب  تصاؿاالتتكوف الرسالة في عممية : الرسالة -2
بنقميا لممستقبؿ فقد تحتوي الرسالة عمى معمومات بسيطة يسيؿ فيميا وقد تحتوي عمى 

 .   تعقيداً  أكثرمعمومات 
في العديد مف الحاالت يمكف نقؿ الرسالة بمزيج مف القنوات المكتوبة والشفيية : القناة -3

، وقد تكوف القنوات رسمية لرسالة شفيية مع كتاب خطي توضيحيالغالب تكوف اوفي 
 أو غير رسمية.

: يمكف أف يؤثر المستقبؿ عمى عممية االتصاؿ مثؿ مدى معرفة المستقبؿ المستقبل -4
 وما ىي الخبرة السابقة لممستقبؿ مع المرسؿ. ،بالموضوع
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حيث أنو جزء ال  ،عممية االتصاؿالمتغيرات في  أىـف التصور مف إ: القدرة عمى الفيم -5
ة أو الذكاء يوكذلؾ ما في القدرات الفعم ،يتجزأ مف اشتراؾ كال مف المرسؿ والمستقبؿ

 يحدد بدرجة كبيرة القدرة عمى تمييز االتصاؿ بدقة. 
: ىي ردة فعؿ المستقبؿ تجاه الرسالة فقد تكوف التغذية الراجعة شفوية التغذية الراجعة  -6

 يتيا في توفير االرشاد بالنسبة لممراسالت الالحقة.أىمو تكمف  ،أو مكتوبة
                                                                                                     

 : (PMBOK,2013االتصاالت بالمشروع ) إدارةالعمميات الخاصة ب
وىي وضع خطة اتصاؿ لممشروع مبنية عمى احتياجات ذوي المصالح  تخطيط االتصاالت : -1

 وبحسب االصوؿ التنظيمية المتاحة. ،لممعمومات
ىي عممية جمع وتخزيف وتوزيع ونقؿ معمومات المشروع لمجيات  :توزيع المعمومات -2

 .المعنية وفقا لمخطة المعدة مسبقاً 
تسجيؿ وضبط عمميات االتصاؿ وىي العممية الخاصة برصد و : أصحاب المصالح إدارة -3

لضماف نقؿ المعمومات الى أصحاب المصالح والجيات المعنية في  ،خالؿ المشروع
 (.2014المشروع )الميناوي، 

:تتضمف ىذه العممية تزويد أصحاب المصالح بالمعمومات الدقيقة  داءإعداد تقارير األ -4
 معمومات )نصار،وكؿ ما ييـ أصحاب المصالح مف  ،والواضحة عف أنشطة المشروع

2005          ) 
لى مدير المشروع أو ألصحاب المصالح إيمكف القوؿ أف االتصاؿ الجيد وتقديـ معمومات 

وسيتـ  ،بالتوقيت والدقة المناسبيف سيضمف أف أنشطة المشروع ستسير وفؽ ما خطط لو
شطة ألنوبالتالي سيكوف ىناؾ متابعة مف مدير المشروع ل ،ي أخطاء أواًل بأوؿأتصحيح 

 المنظمة. أىداؼوستكوف مخرجات المشروع ذات جودة عالية وبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ 
 مخاطر المشروع إدارة 2.2.8

المشروع تتضمف العمميات التي تتناوؿ  إدارةىي وظيفة إدارية متكاممة مف وظائؼ 
نيا باستمرار   وتحميميا واالستجابة ليا ومراقبة ىذه االستجابة وتطويرىا وتحسي ،تشخيص األخطار

، وتعرؼ إدارة مخاطر المشروع بأنيا عممية تتناوؿ وضع خطط وسيناريوىات (2011)المقداد ، 
مف أجؿ ضماف سير أنشطة المشروع  ،اليقيف في البيئة المتغيرة التي نحياىا ـلمواجية عد

 (.Meredith&Mental,2011فة المتوقعة )ضمف الوقت والتكم
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 :أنواع المخاطر التي تواجو المشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .( أنواع المخاطر التي تواجو المشروع6.2الشكل رقم )
 (. الخطر في المشاريع2007: العامري، ميدي )المصدر

 
 : (2007، )العامرييل النوعي والكمي لمخطر التحم

 أواًل: التقييم النوعي
وتحديد األخطار التي تعالج أواًل قبؿ غيرىا بواسطة  ،ف التقييـ النوعي ميـ لتحديد األخطارإ

 مثؿ مصفوفة ترتيب االحتماؿ والعاقبة والتي يتـ بناءىا عف طريؽ ما يمي: ،دواتأ
منخفض جدًا أو مرتفع جدًا : وىذا يتـ تقديره نوعيا بصفات محددة مثؿ احتمال الخطر-1

 لترجيح ىذه الصفات 1إلى  05ص احتماالت تتراوح ما بيف .وتخصي
وىذه يتـ تقسيميا بصفات نوعية مثؿ منخفضة معتدلة مرتفعة ويمكف بعد نتيجة الخطر :   -2

 ذلؾ حساب مصفوفة معامؿ الخطر وىي حاصؿ ضرب )احتماؿ الخطر* نتيجة الخطر(.
  

 المشروع

 المشروع إدارةمخاطر  مخاطر خارجٌة مخاطر تنظٌمٌة مخاطر فنٌة

 المتطلبات

 الجوانب الفنٌة

 النظام العام

 اإلجراءات

 الموارد

 التموٌل

 لوٌاتاالو

 السوق

 الزبائن

 الموردون

 تقدٌر التكالٌف

 الرقابة

 التشرٌعات الجودة

 ستقاللٌةاال

 الجدولة
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 طرق التقييم الكمي ما يمي : أىمثانيا : التقييم الكمي ومن 
فمثال  ،تجري ىذه المقابالت مع أصحاب المصالح وكؿ مف لو عالقة بالمشروعالمقابالت :  -1

المشروع نقوـ بجمع معمومات مف المختصيف حوؿ التكاليؼ التقديرية  إنجازلمتأكد مف كمفة 
 ونتأكد ىؿ ىي قريبة مف الواقع اـ ال؟

حيث تحتوي  ،تعتبر شجرة القرار مف االساليب الكمية في تحديد الخطرجرة القرار : ش -2
فيمكف حساب قيمة كؿ  ،شجرة القرارات عمى نقاط قرارات وقرارات حاالت الطبيعة المحتممة

 فرع مف فروع شجرة القرار وبناًء عمى ىذه الحسابات يتـ اتخاذ القرار المناسب.
جزاء أعممي يقوـ بترجمة حاالت عدـ التأكد المشخصة في  سموبأىو اسموب المحاكاة :  -3

، وتساعد البرامج المحوسبة اولة تعميميا عمى المشروع بأكمموومح ،المشروع بشكؿ مفصؿ
 نجاح عمميات المحاكاة وتطبيقيا عمى المشاريع.إفي 

 (:2014يتعرض ليا المشروع )عميان، استراتيجيات معالجة المخاطر التي 
مف االستراتيجيات المناسبة التي  أكثرحد أو االتي تتضمف اختبار وتطبيؽ و ىي العممية 

و ومف ىذه أىدافبحيث ال يعيؽ المشروع في الوصوؿ الي  ،تساعد في السيطرة عمى الخطر
 :االستراتيجيات

: وفي ىذه االستراتيجية يكوف مدير المشروع عمى عمـ بوجود استراتيجية استباق المخاطر
مـ بتبعات تمؾ المخاطر وينتظر ليرى ماذا سيحدث ويقوـ بتحديد سيناريوىات المخاطر وعمى ع

 لمواجية تمؾ المخاطر.
: في ىذه االستراتيجية ال يقبؿ مدير المشروع بحدوث المخاطر ويعمؿ عمى استراتيجية المنع

 إجراء تغيرات في التصميـ أو المتطمبات لتجنب حدوث ىذه المخاطر.
في ىذه االستراتيجية يقوـ مدير المشروع بمراقبة المخاطر والسيطرة عمييا : سكيناستراتيجية الت

 مواجية تمؾ المخاطر. الحتماليةواعداد الخطط بشكؿ مسبؽ 
في ىذه االستراتيجية يقوـ مدير المشروع بحماية نفسو ومشاركة اآلخريف : استراتيجية التحويل

المشروع أو مف خالؿ الكفاالت التي في تحمؿ جزء مف ىذه المخاطر مف خالؿ التاميف عمى 
 يحصؿ عمييا مف المورديف والمنفذيف لممشروع.

المخاطر ىو: تعريؼ العوامؿ  إدارةومف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الغرض مف 
التكمفة الوقت و  ،الجودة ،المشروع مف حيث المجاؿ أىداؼالتي مف الممكف أف تؤثر عمى 

، وتقديـ ممخص ليذه المخاطر التي ليس مف أو حدثتحديد مقدار صدمة كؿ حالو وكذلؾ 
يا مخاطر خارجية فتكوف مسؤولية مديري المشروع التخفيؼ مف ألن ،الممكف التحكـ فييا
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الجيدة لمخاطر  اإلدارةف ،صدمات المخاطر التي مف الممكف التحكـ فييا بممارسة النفوذ عمييا
وسيتـ  ،ة عمى أي مخاطر قد تنشأوسيتـ السيطر  ،المشروع ستمنع حدوث مخاطر مستقبمية
وبالتالي السيطرة عمى المخاطر ووضع حموؿ ليا  ،مواجية المخاطر بإحدى السيناريوىات

شطة الخاصة ألنوستكوف مخرجات ا ،سيضمف عمؿ أنشطة المشروع بشكؿ جيد دوف مشاكؿ
 بالمشروع ذات جودة عالية أيضًا وبالتالي وجود جودة في المشروع ككؿ. 

 المشتريات في المشروع إدارة 2.2.9
أنو عممية الحصوؿ عمى المواـز المشتريات ب إدارةالمشاريع  دارةيعرؼ الدليؿ المعرفي إل

أعماؿ المشروع بالوقت والجودة المناسبتيف  إلنجازسمع وخدمات الالزمة  مف
(2013PMBOK,.) 

 :(2014شتريات المشروع )الميناوي، م إدارةالعمميات الخاصة ب
وىي الخطة التي يتـ فييا توثيؽ قرارات الشراء بالمشروع وتحديد المورديف : الشراء إدارةتخطيط  -1

 وبياف ما سيتـ الحصوؿ عميو مف احتياجات المشروع ومتى وكيؼ سيتـ ذلؾ؟ ،المحتمميف
واختيار  ،سعار المورديف والبائعيف المحتمميفتعني عممية جمب لعروض األ :إجراءات الشراء -2

وفؽ الشروط المحددة سمفًا ومف ثـ إبالغ الجية واصدار قرارات الترسية  ،ؿ العروضأفض
 المعنية ببدء التوريد.

التعاقدات وبعمؿ  أداءااللتزامات التعاقدية وعالقاتيا ورصد  إدارة:تعني  ضبط عممية الشراء -3
 التغييرات التصحيحية الالزمة ليا.

 : تعني إغالؽ كؿ عالقة تعاقدية في المشروع. اغالق عممية الشراء -4
 

 :(2008المشتريات )عبد العزيز،  إدارةعوامل نجاح 
 .وجود عالقة طيبة مع المورديف 
 .القدرة عمى الشراء بكميات كبيرة لمواجية الطوارئ التي قد تحدث 
 تعدد مصادر التوريد. 
 .توافر فريؽ تفاوضي قادر عمى الحصوؿ عمى أفضؿ شروط الشراء 
 .القدرة عمى الوفاء باحتياجات المشروع بالحد االدنى مف المواد 

 (2002الشراء: )دياب، دارةالميام الرئيسية إل
 ،المسئولة عف شراء المواد والميمات ومستمزمات المنشأة اإلدارةالمشتريات ىي  إدارة

، ولكي تتحقؽ بومف المورد المناس ،وقيت المناسبوبالت ،وبالكمية المناسبة ،بالجودة المناسبة
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تية والتي المشتريات بالسمطات اآل إدارةيجب أف تحتفظ  ،العمميات الشرائية أحسف كفاية ممكنة
 تعتبر ضابطة وحاكمة لعممية الشراء وىي:

المشتريات اختيار المصدر المناسب الذي يمدىا  إدارةاختيار مصدر الشراء: مف سمطة  -1
بيذه الطمبات في المواعيد المناسبة وبالكميات المطموبة والشروط المناسبة والمقبولة مف 

 حيث الثمف وشروط التسميـ.
 إدارةاالتصاؿ بالمورديف: حيث إف جميع االتصاالت بالمورديف يجب أف تتـ عف طريؽ  -2

 ابعة أمر الشراء حتى التوريد بالكمية والتوقيت المطموبيف.المشتريات وعمؿ التعاقدات ومت
المشتريات مراجعة طمبات الشراء عمى حاجة  إدارةمراجعة طمبات الشراء: فمف سمطة  -3

المشتريات أف تكفي حاجة  دارةالمنشأة ومراجعة الكميات المطموبة فمف المياـ األساسية إل
 المنشأة ووحداتيا المختمفة.

 إدارةالتجارية في الشراء: والنواحي التجارية في العمميات الشرائية مف سمطة مزاولة النواحي  -4
صياغة العطاءات  -المشتريات حتى تفي بمسئوليتيا وتتضمف ىذه النواحي )شروط التعاقد

 طريؽ الشحف ومكاف التسميـ(. -وعروض االسعار
 إنجازالجيدة لممشتريات سيضمف توفر المواد الخاصة ب اإلدارةوبالتالي يمكف القوؿ اف 
ستتمتع مخرجات المشروع وجميع أنشطة المشروع بذات الجودة ف ،المشروع ذات الجودة العالية

 المنظمة. أىداؼنجاح المشروع وتحقيؽ  إلىوسيؤدي ذلؾ 
 

 المشاريع: إدارةدوات والتقنيات المستخدمة في األ 2.2.10
المشاريع تساعد مدراء ومنسقي المشاريع في تنفيذ العمؿ في جميع  إدارةإف أدوات وطرؽ 

، والمجاالت المعرفية تصؼ المشاريع دارةالمجاالت المعرفية التي أشار ليا المعيد األمريكي إل
المجاالت التسعة التي يجب أف يقـو بيا مديرو المشاريع بالعمؿ عمى االرتقاء بيا. ىناؾ أربعة 

المشروع )النطاؽ والوقت والتكمفة والجودة( وىناؾ  أىداؼمحورية تقودنا الي مجاالت معرفية 
المشروع  أىداؼأيضًا أربعة مجاالت أخرى وىي تمؾ الوسائؿ التي مف خالليا يمكف تحقيؽ 

دارةوىي )الموارد البشرية و  دارةاالتصاالت و  ا  دارةالمخاطر و  ا  المشتريات( أما المجاؿ المعرفي  ا 
بالمجاالت المعرفية الثمانية السابقة  أثرتكامؿ وىو يؤثر ويت ةإدار االخير فيو 

(Schwalb,2014). 
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 المشاريع لكؿ مجاؿ معرفي إدارة( يوضح االدوات والطرؽ المستخدمة في 1.2جدوؿ رقـ )
 المصدر مجال المعرفة االدوات والطرق

طرؽ اختيار المشروع، مناىج إدارة 
المصمحة، المشاريع، تحميؿ أصحاب 

طمبات العمؿ، ميثاؽ المشروع، خطط 
إدارة المشروع، برامج إدارة المشروع، 
طمبات التغيير، اجتماعات مجالس 
المشروع، تقارير بالتغذية الراجعة 

 والدروس المستفادة.

: تصؼ العمميات الالزمة إدارة التكامل
مشروع المختمفة لضماف أف تكوف عناصر ال

التركيز األولي ، ويكوف موجية بشكؿ مالئـ
إلدارة التكامؿ ىو خمؽ خطة مشروع متماسكة 

وشاممة ومصممة بشكؿ جيد وتنفيذ ىذه 
الخطة وضبط التغيير الحاصؿ خالؿ دورة 

 حياة المشروع.

(knapp,2006) 

بيانات النطاؽ، ىيكؿ تجزئة العمؿ، 
بيانات العمؿ لتحميؿ المتطمبات، 
خطط إدارة النطاؽ، طرؽ تحقيؽ 

 النطاؽ. النطاؽ، ضبط

: اف إدارة نطاؽ المشروع تحدد إدارة النطاق
كيفية إدارة العمؿ المطموب إنجازه وتحديد 
االحتياجات الالزمة إلنجاز المشروع بشكؿ 
دقيؽ  وتشمؿ إدارة نطاؽ المشروع تفويض 
الوظيفة وتطوير بيانات النطاؽ لتعريؼ 

الحدود وتقسيـ العمؿ الى مكونات صغيرة 
متحققة مف أف كمية العمؿ قابمة لإلدارة، 

 المخططة قد أػنجزت.

(Heageny,2012) 
(tayler,2008) 

مخططات جانت، مخطط شبكة 
المشروع، تحميؿ المسار الحرج، 

 pertمخطط 

تيتـ إدارة وقت المشروع بتقدير  إدارة الوقت:
مدة أنشطة المشروع وخمؽ جدوؿ لتمؾ 
األنشطة ومراقبة أي تغيير عمى الجدوؿ 

ي تيتـ بإنجاز المشروع في وقتو الزمني، أ
 المحدد.

(presselar,2008) 

خطط إدارة التكاليؼ، تقدير التكاليؼ، 
عمؿ الميزانية الخاصة بالمشروع، 

 ضبط التكاليؼ

: اف المجاؿ المعرفي إلدارة إدارة التكاليف
تكاليؼ المشروع يشمؿ تكاليؼ المشروع 

وميزانيتو، حيث يتـ وضع التكاليؼ الخاصة 
بالتكاليؼ وكذلمؾ مصادر التمويؿ لضماف 
إنجاز المشروع وتدفؽ االمواؿ وفؽ الميزانية 

 الموافؽ عمييا.

(Heldman,2005) 

االرتباط، الكفاءة، الفاعمية، األثر، 
 االستدامة

: ىي العممية التي يتـ فييا إدارة الجودة
ضماف الجودة ومراقبتيا باستخداـ تقنيات 

ـ مراجعة وتقييـ مراقبة وضماف الجودة، تت
(westland,2006) 
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 جودة المشروع بشكؿ مستمر ودوري.
طرؽ التحفيز، االصغاء لمفريؽ، 

المخطط التنظيمي لممشروع، البياف 
التخطيطي، تماريف تكويف الفريؽ 

 واختياره

: يشمؿ ىذا المجاؿ إدارة الموارد البشرية
دارة  العمميات واألنشطة المطموبة لتنظيـ وا 

وتشمؿ تخطيط الموارد البشرية  فريؽ المشروع
دارة فريؽ المشروع بالشكؿ الجيد.  وا 

(PMBOK,2013) 

خطط إدارة االتصاؿ، االجتماعات، 
إدارة الصراع، اختيار وسائؿ جيدة 
لمتواصؿ كااليميؿ، تقارير حالة 

 المشروع وسير انشطتو.

: يشمؿ ىذا المجاؿ العمميات إدارة االتصاالت
انتقاؿ معمومات واألنشطة الالزمة لضماف 

المشروع بالشكؿ المناسب وفي الوقت 
المناسب وكذبؾ تخطيط االتصاؿ وتوزيع 
دارة أصحاب  المعمومات وتقرير األداء وا 

 المصالح  .

 (2005)نصار،

خطط إدارة المخاطر، تصنيؼ 
المخاطر، سجالت المخاطر، 

 استراتيجيات الوقاية منيا

رسة : اف إدارة المخاطر ىي مماإدارة المخاطر
نظامية لتحديد وتقميؿ التيديدات الموجودة في 
المشروع وفي بيئة المشروع، ويبدأ التخطيط 
لممخاطر خالؿ مرحمة تطوير العمؿ ويستمر 

 .خالؿ التعريؼ والتخطيط 

(Verzuh,2003) 

العقود، عروض االسعار 
والمناقصات، اختيار المصدر، 

 مصفوفات تقييـ الموارد.

العممية والطرؽ تصؼ  إدارة المشتريات:
دارة  دارة البضائع والموارد، وا  الالزمة لجمب وا 

المشتريات تشمؿ امورًا كالتخطيط لمشراء 
والتعاقدات واختيار المورد وفؽ المواصفات 

 المطموبة.

(Brewer and 
Dittman,2013) 

 
 (.2016جرد بواسطة الباحث بناءًا عمى دراسات سابقة ) :المصدر

 
 

  



         
45 

 

 
 

 المبحث الثالث
 تعريف عام بجودة وتقييم المشاريع

 
 مقدمة 
  الجودة إدارةمفيوم 
  الجودة الشاممة إدارةمفيوم 
 مفيوم التقييم  
 اليدف من التقييم 
 التوقيتات الصحيحة لمتقييم 
 المعايير الدولية لمتقييم 
 االرتباط 
 الكفاءة 
 الفاعمية 
  ثراأل 
 االستدامة 
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 مقدمة 2.3.1
تعد الجودة مف األساليب الحديثة والميمة لممنظمات حتى تتمكف مف البقاء واالستمرار 

شطة ألنإنما بجودة كافة ا ،الجودة بجودة السمع فقط إدارةفي أعماليا بنجاح، ولـ يعد اىتماـ 
يؽ اليدؼ الذي تسعى إليو وتحق ،لزيادة القدرات التنافسية لممنظمات ،والعمميات داخؿ المنظمة

، لذلؾ يعد مفيـو الجودة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة القائمة عمى مجموعة مف نظمةالم
 ،أفضؿ، ولمتأكد مف أف الجودة تحققت في مشروع ما أداءالمبادئ تتبناه المؤسسات لتحقيؽ 

(، حيث أصبحت 2013فالبد مف عمية تقييـ لممشروع وفقا لممعايير الدولية لمتقييـ )أبو ىاشـ، 
ي مشروع، وتؤكد أطراؼ كثيرة مف أصحاب أ إدارةعممية تقييـ المشروعات نشاطًا ىامًا في 

ية الدور الذي تقوـ بو أىمالمشروعات ومتخذي القرارات والجيات الممولة لممشروعات عمى 
 و.أىدافقييـ المشروعات في نجاحو واستمراره وتحقيؽ عممية ت

عدـ الدراية الكافية مف  ،تعثر بعض المشروعات أسبابولقد تـ رصد أنو مف بيف 
ية عدـ معرفتيـ بكيفية إجراء ذلؾ أىم كثروماذا تعني، واأل ،جانب المديريف لماىية عممية التقييـ

مختمفة لدى مختمؼ األفراد وفقًا الحتياجاتيـ وعمى الرغـ مف أف التقييـ يعني أشياء  ،عممياً 
ال أف ىناؾ حدودًا مشتركة لممفاىيـ النظرية إوتقديراتيـ لدور التقييـ في نجاح المشروعات، 

لمتقييـ واألسس العممية لذلؾ، ويرجع تعدد النظريات والنماذج والممارسات إلى أف دراسة التقييـ 
عمى ذلؾ تعدد أدلة العمؿ الالزمة إلجراء التقييـ وأصبح تعد مجاال جديدًا إلى حد ما، وقد ترتب 

لكؿ نوع مف أنواع المشروعات، وكؿ جية مف الجيات الممولة والمانحة لممشروعات، أدلتيا 
 (.2011الخاصة واألسس العممية التي تقـو عمييا )البنا ،

 :مفيوم الجودة 2.3.2
تعددت وتباينت التعريفات التي أوردىا الخبراء والميتموف بموضوع الجودة، فمف الممكف 

(، كما وتعرؼ 2009ف تعرؼ الجودة عمى أنيا الدرجة العالية مف النوعية أو القيمة )الشبمي، أ
منظمة االيزو الجودة بأنيا مجموعة الصفات المميزة لممنتج أو النشاط أو العممية أو المؤسسة 

(، وتعرؼ الجودة بأنيا مالئمة 2000الشخص والتي تجعمو ممبيًا لمحاجات المتوقعة )ايزو، أو 
ر التي ترضي الزبوف شطة لممواصفات والمعاييألنأو مطابقة ا ،المنتج لالستعماؿ أو الغرض

المخرجات تتطابؽ مع  أف ( فيعرؼ الجودة التأكد مف2013، أما الحوارى )(2000)خضير، 
ف الجودة أعدة تعريفات لمجودة فقاؿ  juran   (2000)، وقدـ القياسية المقررة سابقامواصفات ال

والتي تمبي احتياجات المستيمؾ وتحوز عمى  ،تعني تمؾ الخصائص التي يتصؼ بيا المنتج
وذكر جوراف أف الجودة ىي الخمو مف العيوب واألخطار في المنتج التي تحتاج إلى  ،رضاه
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وعدـ رضا الزبوف فمعنى  ،المرغوبة ىداؼي إلى عدـ الوصوؿ إلى األإعادة إصالحو مما يؤد
أما المنظمة  الجودة ىنا يعني تخفيض التكاليؼ، زيادة ألفالجودة ىنا يرتكز عمى التكمفة 
تكامؿ الخصائص والمنتوج أو  بأنياعرفت الجودة  ASQC األمريكية لمسيطرة عمى الجودة 

عرفت الجودة عمى أنيا  (2013) محاجات، أما أبو ىاشـالخدمة لموصوؿ إلى قدرة االمتناع ل
سواء كاف ىذا المنتج سمعة أو خدمة أو  ،تمؾ السمات والخصائص التي يتصؼ بيا منتج ما

بحيث تتوافؽ ىذه السمات والخصائص مع توقعات ورغبات العميؿ بالوقت المناسب  ،عممية
مما يعود بالنفع عمى كؿ مف العميؿ والمؤسسة التي تزيد مف مصداقية  ،تكمفة ممكنة أقؿوب
 .منتج وترفع مف قدراتيا التنافسيةال
اف ومف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث أف الجودة ىي االلتزاـ بالمعايير والمواصفات لضم  

، وقد مرت الجودة بعدة مراحؿ حتى وصمت الي ما ىي تطابؽ المخرجات مع ما خطط  لو
 :خمس مراحؿ لذلؾ) Meredith& Mantel (2011عميو وقد ذكر 

 ىي عممية تحديد الوحدات المعينة وىو إجراء عالجي فقط.الفرز :
 وتعني القياـ بإجراءات تصحيح وتحديد مصادر عدـ المطابقة.الفحص : 

مف خالؿ رقابة تطبيؽ المواصفات أثناء التشغيؿ وكذلؾ  وتتـ مراقبة الجودةمراقبة الجودة : 
 معمومات المورديف عف المدخالت أثناء تخطيط وجدولة العمميات.

يشمؿ مراجعة نظـ الجودة، والتخطيط المتقدـ لمجودة والرقابة االحصائية تأكيد الجودة : 
 لمعمميات عف طريؽ مشاركة العامميف وتحفيزىـ.

رضاء جميع االطراؼ وفرؽ التحسيف  الجودة الشاممة : إدارة وتعني التحسيف المستمر وا 
 ت.العمميا أداءومشاركة العامميف وقياس 

 التطور التاريخي لمفيـو الجودة (7.2الشكؿ رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجودة الشاممة إدارة .(2005ضياء الديف ) المصدر:                     

 فحص

ٌٌم تق

 مخرجات

 تأكٌد الجودة

 تقٌٌم النظام

 مراقبة الجودة

 تقٌٌم عملٌات

الجودة  إدارة

 الشاملة
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  الجودة الشاممة إدارة 2.3.3
األعماؿ لتحريؾ المواىب والقدرات  داءالجودة الشاممة بأنيا شكؿ تعاوني أل إدارةتعرؼ 

 ،والجودة بشكؿ مستمر عف طريؽ ركائزىا الثالثة اإلنتاجيةلضماف تحسيف  ،لمعامميف
، كما وتعرؼ (2013العمؿ )أبو ىاشـ، لمتحسيف المستمر وكذلؾ فرؽ  اإلدارةواالشتراؾ في 
الجودة الشاممة بأنيا منيج إداري لمؤسسة أو شركة يركز عمى الجودة  إدارةمنظمة االيزو 
وتيدؼ إلى نجاح طويؿ المدى مف خالؿ إرضاء  ،جميع األعضاء ةاىممسوتعتمد عمى 

رضاء أطراؼ  الجودة الشاممة بأنيا  إدارة(، وقد عرؼ عايش 2000المصمحة )ايزو،العميؿ وا 
بيدؼ أضافة قيمة لمزبوف  ،فمسفة ومبادئ تدؿ وترشد المنظمة لتحقيؽ التحسيف المستمر

الجودة الشاممة مف حيث  إدارةية أىمومف ىنا تتضح  ،وتحقيؽ توقعاتو وما يفوؽ توقعاتو
 (:2008ش، تبنييا حيث تؤدي الي تحقيؽ التالي )عاي

 التركيز عمى حاجات الزبائف واألسواؽ بما يمكنيا مف تمبية متطمبات الزبائف. -1
 شطة وعدـ تركيزىا عمى نشاط دوف آخر.ألنالعالي لمجودة في جميع ا داءتحقيؽ األ -2
 .داءجودة األ إلنجازالقياـ بسمسمة مف اإلجراءات الضرورية  -3
 الفحص المستمر لجميع العمميات لضماف جودتيا. -4
 .داءالتحقؽ مف حاجة المشاريع لتحسيف ولتطوير مقاييس األ -5
االفراد وليس كونو نظامًا  أداءالجودة الشاممة منيجا شامال لمتغيير ولتطوير  إدارةتعتبر  -6

 متبع.
الجودة الشاممة بأنيا فمسفة إدارية تقوـ عمى  إدارةوعميو يخمص الباحث الي تعريؼ 
طريؽ االىتماـ والتركيز عمى العامميف وفرؽ  عف ،إرضاء أصحاب المصالح في المؤسسة

 المنظمة. أىداؼوقت وبالجودة المطموبة لتحقيؽ  أقؿلضماف تحقيؽ الكفاءة والفاعمية ب ،العمؿ
 :الجودة الشاممة إدارة أىداف
 رئيسية أىداؼ 3الجودة الشاممة في  إدارةيمكف حصر  

شياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة مف أوؿ مرة فالجودة تتطمب عمؿ األ :خفض التكاليف -1
 (. 2013)أبو ىاشـ، ىا وبالتالي تقميؿ التكاليؼ إنجاز وىذا يعني تقميؿ االشياء التالفة أو إعادة 

ميمة، ف تطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء إ: العمميات إنجازتقميل وقت  -2
نجازو  داءفعدـ االىتماـ بالجودة يؤدي الي زيادة الوقت أل المياـ وزيادة أعماؿ المراقبة  ا 

 (.2005، ىذه المنتجات والخدمات )العزاوي وبالتالي شكوى المستفيديف مف
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الخدمات لمعميؿ قد  إلنجازفاإلجراءات التي وضعت مف قبؿ المؤسسة : تحقيق الجودة -3
وبالتالي جاءت ىذه اإلجراءات دوف أخطاء وبالتالي  ،ومراقبتيا ىداؼركزت عمى تحقيؽ األ
تاج )حمود، نإلشطة وال يوجد وحدات معيبة تتطمب إعادة األنا إنجازال يوجد خمؿ في 

2005.) 
 تقييم المشروعات

 تعريف التقييم: 2.3.4
يمكف تعريؼ  التقييـ بأنيا عممية قياس مدى نجاح المنظمة أو المشروع في تحقيؽ 

منظمة يتضمف تجميع لألدلة،  عممية ، وتعرؼ أيضا بأنيا(Bates,2012وغاياتيا )أىدافيا 
جراء مقارنات وقياس لألشبار المشاريع  دارةالمعيد الكويتي إل ( أما2011مقابؿ معايير )البنا،  وا 

تحديد قيمة وفاعمية المشروع  أنيا العممية التي يتـ مف خالليافقد عرؼ عممية التقييـ ب (2005)
( عممية التقييـ 2009باستخداـ أدوات ومعايير موضوعة بشكؿ مسبؽ، وقد عرفت العبيدي )

بأنو عممية قياس مدى منيجية وموضوعية ومالءمة المشاريع الجارية والمنجزة أدائيا ومدى 
جابة عف أسئمة ـ لإليويكوف التقي ،وىؿ تخطيط وتنفيذ المشروع تـ وفؽ ما خطط لو ،نجاحيا

التنفيذ لمتمكف مف اتخاذ  محددة تزود مديري المشاريع بالمعمومات حوؿ النظريات المستعممة في
الصحيح بشأف تعديؿ السياسات واإلجراءات الجارية، وكذلؾ االستفادة في تنفيذ  القرار

 المشروعات مستقباًل.
 ية عممية التقييمأىم 2.3.5  

عداد وتنفيذ المشاريع، بمعنى  تقييـ المشروعات ىي المرحمة األخيرة في مجاؿ اختيار وا 
المشاريع القياـ بيا لتحديد ىؿ  إدارةآخر أف التقييـ ىو الخطوط األخيرة التي يجب عمى 

المشروع مناسب ومالئـ أـ ال ؟ وىؿ يجب أف يستمر ىذا المشروع أو يجب التعديؿ عميو 
لمتأكد مف أف الطريؽ الذي  ،و بمثابة إلقاء نظرة لمخمؼألنية كبيرة أىمتقييـ نيائو؟ يحظى الا  و 

 نسير فيو ىو ذلؾ الطريؽ الذي تـ تحديده منذ البداية.
ية التقييـ في الدوؿ النامية وتكوف الحاجة أكبر إلى تقييـ المشاريع االستثمارية أىمتزداد 

ؿ كثيرًا ما تفتقر إلى الموضوعية وعدـ توفر الخطط التي ترسـ في ىذه الدو  ألفذلؾ  ،واإلغاثية
خرى غير وبالتالي تكوف التنبؤات بالمشاريع وبرامج التشغيؿ ىي األ ،البيانات الدقيقة والمتكاممة

والقياـ بعمميات التصحيح وكشؼ  ،أواًل بأوؿ ومرحمة بمرحمة داءمما يستدعي تقييـ األ ،متكاممة
 (.2011قبؿ حدوثيا، األمر الذي يكمؼ تمؾ المؤسسات الكثير )البنا، حرافاتالنا
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 عممية التقييم أىداف 2.3.6 
 لمتعاوفىناؾ ىدفاف مباشراف لعممية تقييـ المشاريع وىو ما أشارت إليو الوكالة اليابانية 

(JICA,2004) 
السياسات أو توفير ما يمـز مف معمومات التخاذ قرارات صحيحة بشأف العمميات أو  -1

 االستراتيجيات المرتبطة بالمشاريع المقبمة.
تقييـ أدائو وتقديمو إلى أصحاب المصالح مف قائميف ومدراء مؤسسات ومدراء مشاريع تثبت  -2

المشروع ومطابقتو لمنتائج المخطط ليا ولممتطمبات القانونية والمالية، كما  أداءفاعمية 
 :)2010ما يمي )حماد، االخرى لتقييـ المشاريع  ىداؼوتتضمف األ

  المشروع وتحسينيا  إدارة أداءالتحقؽ مف جودة 
 .تحديد االستراتيجيات الناجحة مف أجؿ التوسع في تكرارىا في مشروعات قادمة 
 .تعديؿ االستراتيجيات غير الناجحة 
 .إتاحة الفرصة لمجيات المعنية لإلدالء بدلوىا في مخرجات المشاريع وجودتيا 
  المتعمقة بما ينجح ة في مجموعة المعارؼ ىماالتعمـ الجماعي والمسإتاحة عممية

 وما يفشمو.المشروع 
كما وتيدؼ المنظمات مف خالؿ عممية التقييـ لمشاريعيا إلى تمبية رغبات المموليف 

قناعيـ بمدى مالءمة  ،ليذه المشاريع ه واستدامتو أثر ي مشروع ومدى كفاءتو وفاعميتو و أوا 
ي أخطاء ومحاولة تجنبيا لضماف تحقيؽ الجودة أوتصحيح  ،شكؿ صحيحواستغالؿ الموارد ب

 (.IFAD,2009وبالتالي إلى رضا جميع االطراؼ التي ليا عالقة بالمشروع ) ،في المشروعات
 التوقيتات الصحيحة لمتقييم 2.3.7 

 دًا إلى المرحمة التي يجري فييا:ىناؾ ثالث توقيتات لمتقييـ استنا
 :التقييم القبمي

يتـ قبؿ تنفيذ المشروع، حيث تدرس ضرورة تنفيذ المشروع وتوضيح تفاصيمو والنتائج  
ومدى مالءمة المشروع وقيمتو، ووضع مؤشرات التقييـ لقياس تأثير المشروع في  ،المتوقعة منو

ومف ثـ التوصؿ  ،التقييمات الالحقة، ويساعد التخطيط القبمي المنظمة إلى وضع سيناريوىات
 (. JICA،2004مؿ مع كؿ ىذه السيناريوىات )لصيغة لمتعا

 تقييم منتصف المدة أو التقييم المتزامن:
ات وتنفيذ إلنجاز حيث ييدؼ ىذا التقييـ إلى فحص ا ،ويتـ في منتصؼ مدة المشروع

باإلضافة إلى مراجعة خطة العمؿ  ،المشروع بالتركيز عمى الكفاءة والمالءمة مستندا إلى النتائج
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أواًل  داءمنتائج حيث تساعد نتائج التقييـ الجيات عمى اتخاذ القرارات ومراجعة األوتعديميا وفقا ل
 (.2010بأوؿ )حماد، 

 التقييم البعدي:
استنادا  ثريجري بعد فترة زمنية مف انتياء تنفيذ المشروع، ويركز عمى الكفاءة واالستمرارية واأل

روس المستفادة والتوصيات والجيات إلى نتائج التقييـ، وييدؼ ىذا التقييـ إلى استخالص الد
 .( 2009)العبيدي، كفاءة وفاعمية أكثرالمعنية بتخطيط المشاريع المستقبمية وتنفيذىا بشكؿ 

فاألفضؿ أف يتـ  ،ومف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث أف ىذه التقييمات ال تطبؽ بشكؿ منفرد
لو وتحقيؽ جودة شطة وفؽ ما خطط ألناستخداـ الثالث توقيتات التقييـ لضماف سير ا

 المشروعات.
 :عممية التقييم وتخطيطيا إدارة 2.3.7 

ف  تبدأ عممية التقييـ بجمع البيانات عف المشروع أو سماتو ليتسنى اتخاذ قرارات ميمة بشأنو، وا 
اختيار نوع التقييـ يعتمد بالدرجة األساسية عمى ما نريد التوصؿ إليو حوؿ المشروع وما ىي 

(، وتشمؿ عممية التقييـ الخطوات التالية  2009نحتاج إلى جمعيا )العبيدي،المعمومات التي 
(JICA,2004 :) 
 

 :تحديد الغرض من التقييم -1
مف الضروري معرفة غرض التقييـ، والجية التي ستقـو باستخداـ نتائج التقييـ، وكذلؾ 

 أسبابوينبغي أف تكوف  ،التأكد مف أف خطة التقييـ موضوعة بالشكؿ الذي تحقؽ الغرض منيا
التقييـ واضحة والغاية منو محدودة ويكوف التقييـ بشكؿ مستمر وليس عندما يطمب المانحيف 
ذلؾ، فإذا لـ يكف الغرض مف عممية التقييـ واضحة فإف نتائجو ستكوف غير مفيدة وسنتوصؿ 

 (.JICA,2004الستنتاجات خاطئة )
 :يميعممية وضع أسئمة التق -2

وتتصؼ ىذه األسئمة  ،توضح والتي يفترض أف يعالجيا التقييـ ىي األسئمة التي
وتتطمب ىذه االسئمة لمتقييـ  ،بالتحفيز عمى التفكير وتتحدى االفتراضات وتقود إلى أسئمة أخرى

 . (JICA,2004التعامؿ مع عناصر عريضة مشاركة في أنشطة المشروع )
 :عممية جمع البيانات وتحميميا -3

والمعمومات لإلجابة عف أسئمة التقييـ باستخداـ أدوات جمع حيث تجمع البيانات 
كما  ،وتتوقؼ قوة االستنتاجات عمى كمية المعمومات التي تجمع وجودتيا ومصداقيتيا ،البيانات

 (.2009تتوقؼ عمى جودة تحميؿ بيانات التقييـ وتفسيرىا )العبيدي ، 
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 :التوصيات -4
ويقصد بيا أف يأخذ  ،نتائج تحميؿ البيانات وتفسيرىا إلىىي تدابير توضع استنادًا 

مستخدمو نتائج التقييـ بعيف االعتبار حيث يتـ تقديـ الئحة توصيات بالنسبة لممستقبؿ ويقترح 
 (.2010كيفية تطبيقيا )حماد ،

 :الصيغة النيائية لتقرير التقييم وضع -5
التي يتوصؿ إلييا التقييـ يمـز إعداد تقرير لنقؿ النتائج واالستنتاجات والتوصيات 

ويجب أف يناقش مدير التقييـ ومستخدمو النتائج  ،وينبغي أف يكوف التقرير مختصرًا موجزاً 
 (.PCM,2004واالستنتاجات والتوصيات التي توصؿ إلييا )

 :معايير التقييم 2.3.8
، ويختبر كؿ معيار إلنجازمحددة ل بعادوفقًا أل داءداة قياس تحدد مستوى األأالمعيار ىو 

المشروع وتنفيذه، وىناؾ نوعيف مف المعايير  إدارةمجموعة مف المؤشرات تبيف مدى فاعميتو في 
 داء، ومعيار موضوعي يتضمف مقارنة األبؽاس أداءالحالي ب داءمعايير ذاتية تتضمف مقارنة األ

( حيث تقيس 2009، بمشروعات مشابية ) العبيدي تقوـ أخرىمؤسسات  أداءالحالي لممشروع ب
 :(2008لمؤشرات التالية )الصالحي، باالعتماد عمى ا جودة المشروعىذه المعايير 

 :صحة التصميم -1
ويوفر  ،إف التصميـ الجيد لمشروع ما يؤدي إلى جودة في عممية تنفيذه وييسر ذلؾ مراقبة التنفيذ

 سيولة في عممية التقييـ بشكؿ عممي.
 : إلنجازعممية ا -2

وتحديد  ،عمى الكيفية التي يجري بيا تنفيذ المشروع أو التي نفذ بيا إلنجازا يركز تقدير عممية
 .لمشروع يسير وفؽ ما خطط لو أو الما إذا كاف ا

 : داءعممية األ -3
مشروع تتطمع الدراسات التقييمية وتركز عمى نتائج المدخالت المقدمة  أداءعند تقدير 

ويحدد نتائج ىذا التقدير ما إذا كاف المشروع حقؽ مخرجات ذات  ،والعمؿ الذي تـ القياـ بو
وجودة  أداءفكرة استخداـ المعايير في تقييـ  USAID عالية كما خطط لو أو ال، وتمخص جودة

موضحة بالشكؿ  ،المشروع أداءالمشاريع مف خالؿ احتوائيا عمى العوامؿ األساسية لتقدير 
 .(USAID,1998التالي )
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 المعايير الدولية لتقيـ المشروع (8.2الشكؿ رقـ )                              
Source :( USAID,1998)                             

والبنؾ  ،والمانحة لممشاريع منيا االتحاد االوروبيحيث يتفؽ الكثير مف المؤسسات الدولية 
ووكالة التعاوف اليابانية عمى  ،وصندوؽ االمـ المتحدة ،مائيإلناوبرنامج االمـ المتحدة  ،الدولي

 :حكومية وىياليع في المؤسسات غير خمس معايير أساسية لتقييـ المشار 
 :معيار االرتباط -1

الئمة مخرجات المشروع كما صحة وم يشير معيار االرتباط أنو درجة استمرار 
، حيث يعمؿ ىذا المعيار عمى تقدير تحقؽ االرتباط بيف الخطط ونتائج المشروع خطط لو

درجة مالئمة  االرتباط بأنو (2009(، كما وتعرؼ العبيدي )JICA,2004وحاجات المستفيديف )
فيعرؼ معيار االرتباط ( 2010نواتج المشروع أو غاياتو عمى النحو المخطط لو، أما حماد )
والفئات المستيدفة  ،والمموليف ،بأنو يقيس مدى مالئمة المشروع لممنظمات غير الحكومية

كبير في زيادة جودة  أثروتحديد احتياجاتيـ بشكؿ دقيؽ، ومما سبؽ يتضح أف لمعيار االرتباط 
لشكؿ الذي وتصميـ المشروع با ،فتحديد احتياجات الفئة المستيدفة بشكؿ صحيح ،المشروع

يتناسب وأصحاب المصالح، وكذلؾ تحميؿ المخاطر الخارجية التي يحتمؿ مواجيتيا أثناء تنفيذ 
والتنسيؽ والتشبيؾ مع الشركاء كؿ ذلؾ سيؤدي إلى سير أنشطة المشروع بالشكؿ  ،المشروع

تقٌٌم 

جودة 

 األداء

 األثر

 ةعلٌالفا
 الكفاءة

 ستدامةاال

 المالءمة
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وبالتالي تحقيؽ الجودة في جميع مراحؿ وأنشطة المشروع مما يؤدي الي نجاح  ،الصحيح
 وع.المشر 
 :معيار الكفاءة -2

يقيس ويقدر النتائج التي تحققت بالنسبة لمنفقات والموارد المستخدمة في  
(، كما ويعرفيا مكتب تقييـ المشاريع USAID,1998المشروع خالؿ فترة زمنية محددة )

IFAD(2009) نتائج بطريقة  إلىمقياس لمدى تحويؿ الموارد المالية والخبرات والوقت  بأنيا
وكذلؾ  ،اقتصادية ذات جودة عالية، فمعيار الكفاءة يبيف مدى تحقيؽ المخرجات المخطط ليا

والتنسيؽ مع الشركاء  ،ي مخاطر قد يتعرض ليا المشروعأاليومية لمواجية  اإلدارةمدى مرونة 
لذلؾ  ، وكذلؾ تكاليؼ المخرجات فإذا تحقؽ معيار الكفاءة في مشروع ما سيكوفربشكؿ مستم

المؤسسة التي  أىداؼوبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ  ،واضح في زيادة جودة ذلؾ المشروع أثر
 تسعى لتحقيقيا.

 :معيار الفاعمية -3
وىؿ  ،يركز تقدير فاعمية المشروع عمى مدى تحقيؽ المخرجات ومدى جودتيا 

(، كما 2005نواتج المشروع ستحقؽ لنا اليدؼ مف إنشاء المشروع )المعيد العربي لمتخطيط، 
مدى تحقيؽ المشروع لمنتائج المخطط ليا،  معيار الفاعمية بأنو (2013وتعرؼ أبو رمضاف )
قد  ي مخاطرأفأنيا بذلؾ ستتالفى  ،طبيؽ معيار الفاعمية في مشاريعيافمو التزمت المؤسسة بت

المؤسسة ستكوف قد وضعت الخطط والسيناريوىات الالزمة لمواجية  ألفرض ليا المشروع يتع
تحقيؽ الجودة في أنشطة المشروع وجودة في  إلىي طارئ، فااللتزاـ بمعيار الفاعمية سيؤدي أ

وسيالقي  ،وستكوف نتائج المشروع ذات جودة عالية وفؽ ما تـ التخطيط لو ،مخرجات المشروع
ؿ مف قبؿ مديره ومدير المؤسسة وكذلؾ المموؿ الذي ييتـ بجودة المشروع بقدر المشروع القبو 
 ذلؾ المشروع. إنجازاىتمامو في 

 :ثرمعيار األ  -4
بأنو العممية التي  معيار األثر المشاريع دارةيعرؼ دليؿ االتحاد األوروبي إل 

ناجحيف إذا كانت المدخالت  داءويكوف التنفيذ واأل ،المشروع عمى المدى البعيد أثرتفحص 
نجازو ، الالزمة لتنفيذ النشاطات المخططة المخرجات المتوقعة في الوقت  ا 

بأنو التأثيرات االيجابية  ثر( معيار األ2009كما وتعرؼ العبيدي )، (PCM,2004المناسب)
قد ، وىذه التأثيرات سة بشكؿ مباشر أو بشكؿ غير مباشروالسمبية عمى المدى الطويؿ في المؤس

ف ىناؾ عالقة أأو تكنولوجية، ويمكف القوؿ ب ،أو بيئية ،أو اجتماعية ،أو ثقافية ،تكوف اقتصادية
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وجودة المشروع حيث أف المؤسسات ومدراء المشاريع وكذلؾ المموليف يسعوف  ثربيف معيار األ
بؿ  ،المشروع فحسب إنجازلتحقيؽ مشاريع ذات جودة عالية فال يكوف ىدؼ المؤسسة ىو 

يدؼ ىدؼ عاـ تسعى لو كؿ ويعتبر ىذا ال ،ؼ أف يكوف المشروع المنجز ذو جودة عاليةاليد
 .المنظمات
 : معيار االستدامة -5

ىو مدى استمرار نتائج المشروع واحتماؿ استمرارىا بعد انتياء المشروع وتوقؼ  
معيار  PCM (2004)المشاريع  دارة(، ويعرؼ المعيد االوروبي إلIFAD,2009الموارد )

ف ىناؾ عالقة وثيقة بيف أويمكف القوؿ ب ؛االستدامة بأنو ديمومة نتائج المشروع بعد انتيائو
فاالستدامة تعني أيضًا مدى كفاية موازنة المشروع لتحقيؽ مخرجات  ،استدامة المشروع وجودتو

 المشروع فمو التزمت المؤسسة بتطبيؽ معيار االستدامة في مشاريعيا فإف أنشطة أىداؼو 
، تتمتع مخرجات ذلؾ النشاط بالجودةسو  ،المشروع ستنجز وفؽ الموازنة المرصودة لكؿ نشاط

 وىذا يعني تحقيؽ الجودة في المشروع ككؿ.  ،وستكوف الجودة متواجدة في كافة أنشطة المشروع
 إلدارة المشاريع وجودة المشروعات:األساسية العالقة بين المعايير الدولية 

أكدت الكثير مف الدراسات بأف ىناؾ عالقة وطيدة بيف المعايير الدولية األساسية إلدارة 
المشاريع وبيف زيادة جودة المشروع، فااللتزاـ بتمؾ المعايير سيقود المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا مف 

، Serrador&turner (2015) ،Carvalho (2014)إنشاء ذلؾ المشروع ومف ىذه الدراسات 
Chauhan (2014)شطة المشروعألنمتكاممة  إدارةية تكامؿ المشروع في أىم ،التي أكدت أن، 

لتحقيؽ جودة في جميع أنشطة ومراحؿ  ،وضماف تحقيؽ شمولية في استخداـ معايير المشروع
فإذا تحققت  ،وقت وجودة ذلؾ النشاط إدارةفال يمكف تقدير تكمفة نشاط معيف دوف  ،المشروع

المنظمة التي مف  أىداؼالجودة في أنشطة ومراحؿ المشروع المختمفة ينجح المشروع وتتحقؽ 
عوامؿ نجاح أي مشروع ىو حرص مدراء المشروع عمى التعاوف ونقؿ  أىـمف ، ونشئتأأجميا 

ي الخبرات والمعمومات بيف الجوانب المختمفة في المشروع خالؿ دورة حياة المشروع. وىنا تأت
كماؿ تكامؿ المشروع لما تتضمنو مف قدرة عمى توفير جميع العناصر الالزمة إل إدارةية أىم

(، وكذلؾ ىناؾ عالقة وطيدة بيف إدارة نطاؽ Meridith,2014) المشروع في الوقت المناسب
النطاؽ بشكؿ جيد وتحديد احتياجات المشروع  إدارةفإف المشروع وزيادة جودة المشروع، 

ووفؽ معايير وأسس دولية متفؽ عمييا سيعمؿ ذلؾ عمى تحقيؽ  ،شكؿ الصحيحالمطموبة بال
وبالتالي تحقيؽ جودة في المشروع  ،الجودة في جميع مراحؿ وأنشطة المشروع األساسية والثانوية

، وكذلؾ أكدت العديد مف الدراسات المنظمة أىداؼككؿ وسيؤدي ذلؾ لنجاح المشروع وتحقيؽ 
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دارة وقت المشروع كدراسة أف  ىناؾ عالقة بيف زيا ، ودراسة (2011غزاوي )دة جودة المشروع وا 
يمكف  حيث أكدت تمؾ الدراسات بأنو ال ،Carvalho (2014)، ودراسة (2011العامودي )

تمؾ النتائج في حدود الوقت أو  إنجازاالعتراؼ بالنجاح في تحقيؽ النتائج وتقديرىا إال إذا كاف 
تحقيؽ رضا أصحاب المصالح عف مخرجات  إلىفالتخطيط الجيد لموقت يؤدي  ،الزمف المطموب

 إلنجازسيأخذ كؿ نشاط وقتو الكافي مف ا ،فإذا أدرنا وقت المشروع بشكؿ جيد ،المشروع
، المنظمة أىداؼوسينجح المشروع وتتحقؽ  ،وبالتالي ستتحقؽ الجودة في كؿ نشاطات المشروع

ود عالقة بيف إدارة تكمفة المشروع وزيادة جودة المشروع كما أكدت العديد مف الدراسات وج
الجيدة والصحيحة لمتكاليؼ ستؤدي الي  اإلدارةحيث أكدت بأف ، Chauhan (2014)كدراسة 
 ،شطة عمى حساب جودتياألنا إنجازوسيحيؿ ذلؾ دوف  ،شطة عمى أكمؿ وجوألنا إنجاز

 أىداؼي نجاح المشروع وتحقيؽ جودة في المشروع ككؿ وبالتال إلىوبالتالي سيؤدي ذلؾ 
، كما أف ىناؾ عالقة واضحة بيف إدارة جودة المدخالت وبيف زيادة جودة المشروع كما المنظمة

،  فمو كانت األجزاء الداخمة (2011غانم )، (2014)راشد أجمعت العديد مف الدراسات كدراسة 
مرادىا مف إنشاء ذلؾ المشروع، في إنجاز أنشطة المشروع ذات جودة عالية، فستحقؽ المؤسسة 

رضاء جميع األطراؼ.  بالحصوؿ عمى مخرجات ذات جودة عالية، وبالتالي نجاح المشروع وا 
بالشكؿ الجيد سيضمف أفضؿ استفادة ممكنة مف الطاقات أما بخصوص إدارة موارد المشروع 

 ،المشروعتسمسؿ سميـ وصحيح في أنشطة  ىسيؤدي ذلؾ إلو  ،البشرية المشاركة في المشروع
 ،فوجود الموارد بالمواصفات المطموبة سيساعد في وجود جودة في مخرجات وأنشطة المشروع

أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف  القوؿ، كما يمكف  المنظمة أىداؼوبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ 
 (2005اتصاالت المشروع وبيف زيادة جودتو كما أكدت الكثير مف الدراسات كدراسة نصار )

لى مدير المشروع أو ألصحاب المصالح بالتوقيت والدقة إتصاؿ الجيد وتقديـ معمومات االف
ي أخطاء أوسيتـ تصحيح  ،سيضمف أف أنشطة المشروع ستسير وفؽ ما خطط لو ،المناسبيف
وستكوف مخرجات  ،شطةألنوبالتالي سيكوف ىناؾ متابعة مف مدير المشروع ل ،أواًل بأوؿ

، كما أف ىناؾ عالقة أىداؼ المنظمةبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ المشروع ذات جودة عالية و 
موجبة بيف إدارة مخاطر المشروع وزيادة جودتو كما أكدت الكثير مف الدراسات كدراسة العامري 

المخاطر ىو: تعريؼ العوامؿ التي مف  إدارةيمكف القوؿ أف الغرض مف (، حيث 2007)
تحديد التكمفة وكذلؾ و  ،الوقت ،الجودة ،ف حيث المجاؿأىداؼ المشروع مالممكف أف تؤثر عمى 

، وتقديـ ممخص ليذه المخاطر التي ليس مف الممكف التحكـ مقدار صدمة كؿ حالو أو حدث
يا مخاطر خارجية فتكوف مسؤولية مديري المشروع التخفيؼ مف صدمات المخاطر ألن ،فييا
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الجيدة لمخاطر المشروع ستمنع  اإلدارةف ،التي مف الممكف التحكـ فييا بممارسة النفوذ عمييا
وسيتـ مواجية المخاطر  ،وسيتـ السيطرة عمى أي مخاطر قد تنشأ ،حدوث مخاطر مستقبمية

وبالتالي السيطرة عمى المخاطر ووضع حموؿ ليا سيضمف عمؿ أنشطة  ،بإحدى السيناريوىات
وع ذات جودة شطة الخاصة بالمشر ألنوستكوف مخرجات ا ،المشروع بشكؿ جيد دوف مشاكؿ

، كما يمكف القوؿ بأف ىناؾ عالقة واضحة التالي وجود جودة في المشروع ككؿعالية أيضًا وب
الجيدة  اإلدارةف أ بيف إدارة مشتريات المشروع وزيادة الجودة في مخرجات المشروع حيث

ستتمتع ف ،المشروع ذات الجودة العالية إنجازلممشتريات سيضمف توفر المواد الخاصة ب
نجاح المشروع  إلىجات المشروع وجميع أنشطة المشروع بذات الجودة وسيؤدي ذلؾ مخر 

 أىداؼ المنظمة.وتحقيؽ 
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 المبحث الرابع
 تعريف عام بالمؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة

 
 مقدمة 
 تعريف بالمؤسسات األىمية  
 خصائص المنظمات األىمية 
  فمسطينالدور الذي تمعبو المؤسسات األىمية في 
 تصنيفات المؤسسات األىمية 
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 مقدمة 2.4.1
 تشارالناىمي في مجتمعنا الفمسطيني يالحظ مدى إف المتابع لمعمؿ المجتمعي واأل        

حتى  ،الواسع لممؤسسات األىمية، ودورىا الممحوظ في التطور والتنمية المجتمعية واالقتصادية
سكانية وخطط في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية، وكذلؾ في خطط اإل تساىـأصبحت 

، وقد يتاـمؿ لمخريجيف وكذلؾ رعاية األعف طريؽ توفير فرص ع ،جودة البيئة ومكافحة الفقر
 ،ميما في توفير خدمات واسعة ف المؤسسات األىمية تمعب دوراً أ إلىأشارت كثير مف الدراسات 

والتدريب  ،والحقوؽ ،واالعالـ ،الصحة ،التعميـ ،ة مثؿ التنميةتشمؿ مجاالت الحياة المدني
 (.2001الميني )الشمبي،

 :تعريف بالمؤسسات األىمية   2.4.2 
عدة مسميات بعد االطالع عمى الكثير مف التعريفات فمف الممكف أف تطمؽ   

يؿ سب، ومنيا عمى ؽ عمييا جميع التعريفات والخصائص، حيث ينطبعمى المنظمات األىمية
، منظمات غير حكومية وغيرىا مف المثاؿ مؤسسات العمؿ المجتمعي، المنظمات غير الربحية

غير الربحية أو المنظمات الطوعية  البعض يطمؽ عمييا مصطمح المنظمات، فالمسميات
، ففي الدوؿ العربية وفمسطيف يطمؽ مات الوسيطة أو المنظمات الخيريةأو المنظ ،الخاصة

(، ويمكف القوؿ بأف كؿ ىذه المصطمحات 2012سسات األىمية )زيادة ،عمييا مصطمح المؤ 
حكومية تعني مجموعة كبيرة التؤدي إلى نفس المعنى، أما تعريؼ المنظمات األىمية أو غير 

ف ليا أوتتسـ بصورة رئيسية ب ،حد كبير عف الحكومات إلىمف المنظمات الكبيرة المستقمة 
، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيؼ ًا تجاريةأىدافمف كونيا  أكثرًا إنسانية أو تعاونية أىداف

أو حماية البيئة أو توفير  ،أو تعزيز مصالح الفقراء وأصحاب الدخوؿ المتدنية ،المعاناة
 التي تعمؿ عمى تنمية المجتمعات وتساعد عمى تطورىا. ،الخدمات االجتماعية األساسية

فييا المؤسسات الدولية كما يشير مصطمح المنظمات غير الحكومية وبما   
كما ال يوجد اختالؼ  ،حيث ينطبؽ عمييا جميع التعريفات والخصائص ،العاممة في قطاع غزة

 أكثرف المؤسسات الدولية ليا انتشار جغرافي في أحيث  ،جوىري بينيا سوى الموقع الجغرافي
 فقط مف دولة بخالؼ المؤسسات المحمية التي ينحصر نشاطيا في األراضي الفمسطينية

 أىداؼ(، وبذلؾ يمكف تعريؼ المنظمات األىمية بأنيا منظمات مستقمة ليا 2008)عياش،
 تسعى إلى تحقيؽ التنمية المجتمعية والتخفيؼ مف معاناة الفقراء . ،إنسانية غير ربحية
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 :خصائص المنظمات األىمية  2.4.3
خصائص المؤسسات األىمية وكذلؾ المؤسسات الدولية العاممة في  أىـيمكف ذكر 

قطاع غزة حيث ينطبؽ عمييا جميع التعريفات والخصائص سواء كانت مؤسسات محمية أو 
 ( :2011الخصائص التي ذكرىا زيادة ) أىـمؤسسات دولية ونورد فيما يمي 

حؽ تشريع الموائح وتعديؿ  ، ولياد سياستيا مف النظاـ األساسي ليالكؿ مؤسسة فمسفة تستم -1
 مف المؤسسات الحكومية. أكثرىذه الموائح طالما استمـز األمر بسيولة ويسر 

وعمى  ،تعتمد الجمعيات والمؤسسات في تمويميا عمى ما تجمعو مف تبرعات وىبات ووصايا -2
، باإلضافة إلى عوائد الخدمات التي تقـو بيا، وقد ا تحصؿ عميو مف اشتراكات األعضاءم

 تحصؿ عمى تمويؿ مف جيات دولية مانحة كاالتحاد األوروبي.
فراد الميتميف بالخدمة تقوـ المؤسسات والجمعيات عمى الجيود التطوعية لجماعة مف األ -3

 دارتيا في إطار النظاـ العاـ والقانوف الذي تفرضو الدولة.ا  العامة يتولوف تنظيميا و 
لذلؾ ىي ال تسعى  ،السوؽ والتنافس تعد المؤسسات والجمعيات مؤسسات اجتماعية خارج -4

 لتحقيؽ األرباح مف وراء الخدمات التي تقدميا.
الجمعيات والمؤسسات تنظيمات رسمية تيتـ بتقديـ خدمات مباشرة أو غير مباشرة إلشباع  -5

 احتياجات المجتمع وتحقيؽ الرفاىية االجتماعية لممواطنيف.
ث تستطيع تعديؿ نظاميا وقواعد العمؿ أسموب العمؿ في ىذه المؤسسات يمتاز بالمرونة حي -6

 فييا.
 بتكارواالقدرة عمى التجديد  أكثرفي خدماتيا و  نطالقاً ا أكثرتعد الجمعيات والمؤسسات  -7

جراء التجارب لتطوير العمؿ  وكذلؾ السرعة والجودة في تقديـ الخدمات. ،وا 
 الدور الذي تمعبو المنظمات األىمية في فمسطين:  2.4.4
مف أجؿ المشاركة الفاعمة  ،المنظمات األىمية تعمؿ كإطار تعبوي لتنظيـ المواطنيفإف          

، كما يمكف اعتبارىا بمثابة وسائط اجتماعية نموية المعتمدة أساسًا عمى البشرفي العممية الت
ألحداث التغيير في ظؿ سياسات الخصخصة وتراجع دور الدولة، ويرى البعض بأف المنظمات 

لوجودىا خارج اعتبارات الربح وخارج  ،التجسيد المعاصر لمفيوـ المجتمع المدنياألىمية تعتبر 
عممية اتخاذ القرار  يةالنولعقاعتبارات السيطرة، ولكونيا تعمؿ عمى أساس المصمحة المشتركة 

 ( .2010فييا ولجودة مخرجاتيا)مركزماس،
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 :(2010الضمير،ة في فمسطين )مؤسسة تصنيف المنظمات األىمية العامم  2.4.5
عداد الفعمية مف المنظمات العاممة والمسجمة في يوجد صعوبة في التحقؽ مف األ

% منذ عاـ 200ويمكف مالحظة بأنو زاد عدد الجمعيات بنسبة  ،االراضي الفمسطينية المحتمة
ي أمعيات في ذات الفترة بنسبة أعمى ، حيث زاد حجـ تمويؿ ىذه الج2008وحتى عاـ  1999
سجؿ عدد الجمعيات األىمية تراجعًا واضحًا في الفترة بداية التسعينيات ونيايتيا % حيث 500

الرئيسية نشأت السمطة الفمسطينية التي راحت تحؿ نسبيًا محؿ  سبابمف القرف الفائت، ومف األ
 .ت عدة مف بينيا الخدمات األساسيةبعض المنظمات في مجاال

، مع ت بشكؿ واضحنيا تزايد عدد الجمعيامع مطمع األلفية وحتى نياية العقد األوؿ م
وتأثيراتيا السمبية عمى  ،قساـالنابسبب حالة  2007تراجع طفيؼ في فترة ما بعد منتصؼ 

فمعظـ الجمعيات  ،مجاؿ عمؿ ىذه المنظمات. تتوزع الجمعيات جغرافيًا بطريقة غير متجانسة
لى منظمات كبيرة الحجـ وكذلؾ تصنيؼ الجمعيات مف حيث الحجـ إ ،تتركز عمميا في المدف

سنوات وموازنة سنوية ما ال تقؿ  10فأما الكبيرة ليا مف الخبرة ما ال يقؿ عف  ،وأخرى صغيره
وتمتاز باالستقرار وبامتالؾ عالقات قوية وقدرات مؤسساتيو  ،عف مميوف ونصؼ مميوف دوالر

% 80) ية بالمشاريعصغيرة فيي تمؾ الموجأما المنظمات ال ،تضمف ليا االستدامة إلى حد كبير
 .حياف مصادر عربيةحمي وفي بعض األمف المنظمات( ومصدر تمويميا الرئيس م

% 11موظفًا، فإف حوالي  17000الغربية وقطاع غزة  تشغؿ الجمعيات في الضفة
منيا ال يشغؿ موظفيف دائميف بؿ تعتمد بشكؿ كمي عمى الموظفيف غير المتفرغيف بدواـ جزئي 

 .مموف بنظاـ المشاريعفيف الذيف يعوالموظ
عمييا إلى ثالث مجموعات:  قساـالناأيضًا يمكف تصنيؼ الجمعيات مف زاوية تأثير 

وبعضيا  ،المجموعة األولى تضـ جمعيات يقتصر عمميا عمى تقديـ الخدمة لفئات جمعية معينة
استفاد مف حيث زيادة الطمب عمييا مف قبؿ المموؿ ومف قبؿ الجميور عمى حد سواء. 
المجموعة الثانية وتضـ منظمات تقدـ خدمات اجتماعية لكنيا تعمؿ كواجيات جماىرية 
لتنظيمات سياسية وىذه ثالث فئات، منظمات تتبع حركة فتح أو محسوبة عمييا منظمات ذات 

. أما المجموعة الثالثة تضـ عمى االتجاه اليساري والديمقراطيت محسوبة طابع إسالمي منظما
ر اال بقد قساـالنبامباشرة  أثرالتي لـ تت ،عددًا مف المنظمات ومراكز البحث والجمعيات القاعدية

 ؿعمى عالقتيا بالتموي ، وىناؾ مف يصنؼ المنظمات اعتماداً ما خمقت بيئة غير مستقرة لمعمؿ
المجموعة األولى تضـ منظمات أىمية فمسطينية تموليا مؤسسات دولية  ،اتإلى ثالث مجموع

المجموعة الثانية تضـ منظمات تتطمع إلى التمويؿ بغض النظر عف  ،شبييا ليا وتقاسميا الرؤى
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خيرة فتتنفذ األجندة الخاصة أما المجموعة األ ،مصدره وما يعنييا ىو زيادة حجـ التمويؿ
لدراسة معيد ماس، تعمؿ المؤسسات  عة بالدور التي تقوـ بو، وطبقاً بالمموؿ بوعي وتفيـ وقنا

يشكؿ قطاع الخدمات نسبة  ،قطاعاً  19 إلىاألىمية في العديد مف القطاعات، تصؿ حوالي 
 :الذي يوضح تصنيؼ لتمؾ المؤسسات (2.2رقـ ) وؿدموضح في الجمنيا كما ىو  % تقريباً 50

 التصنٌف
نسبة المنظمات العاملة 

 قطاع غزةفً 
 القطاعات

 االغاثة والعمل الخٌري %20 االغاثة والعمل الخٌري

 التدرٌب االقراض-المٌاه -التنمٌة الرٌفٌة %12 شطة االقتصادٌةألنا

 شئون المرأة-سانألنحقوق ا %12 شطة الحقوقٌةألنا

 الفنون الحرة -التعلٌم االكادٌمً -البحث %20 التعلٌم

 %36 الخدمات االجتماعٌة
الشباب -رعاٌة المعقٌن -رعاٌة المسنٌن -الصحة

 والرٌاضة

 
 .فراـ اهلل، فمسطي ،ظمات غير الحكومية الفمسطينيةتعداد المن .(2010ماس )المصدر: مركز 

 
 ُممخص الفصل الثاني 2.4.6

قسـ الباحث الفصؿ الثاني إلى أربع مباحث، حيث تناوؿ المبحث األوؿ تعريؼ عاـ 
بإدارة المشاريع وأىداؼ وخصائص إدارة المشاريع، والصفات الواجب توافرىا في مدير المشروع، 
وتناوؿ في المبحث الثاني المعايير الدولية التسعة الخاصة بإدارة المشاريع وفقًا لممعيد األمريكي 

رة المشاريع، كما تناوؿ في المبحث الثالث تقييـ المشاريع وجودتيا مستخدما معايير تقييـ إلدا
(، أما في المبحث األخير فتحدث الباحث USAIDلييا منظمة )إجودة المشاريع التي أشارت 

 عف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة مف حيث أنواعيا وأعدادىا وخصائصيا.
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 الثالث الفصل
 الدراسات السابقة

 
 المقدمة 
 .الدراسات الفمسطينية 
 .الدراسات العربية 
 .الدراسات األجنبية 
 .التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 .ما يميز الدراسة 
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 مقدمة 1.3

وجد الباحث بعض الدراسات العربية  ،مف خالؿ البحث عف دراسات تتعمؽ بموضوع الدراسة 
والتي كاف ليا عالقة ببعض جوانب الدراسة بينما  ،المشاريع إدارةجنبية التي تتعمؽ بموضوع األو 

وتكاد  ،المشاريع قميمة جداً  دارةكانت الدراسات المحمية التي تتعمؽ بموضوع المعايير الدولية إل
ف تكوف معدومة، أما مف حيث الدراسات العربية و األجنبية فقد حصؿ الباحث عمى عدد جيد م

بير لدى الدوؿ العربية مما يدؿ عمى االىتماـ الك ،المشاريع إدارةالبحوث والدراسات حوؿ معايير 
المشاريع ودورىا في  إدارةولكف تمؾ الدراسات لـ تربط بيف معايير  ،في ىذا المجاؿ واالجنبية

 ىإلالتي تـ تصنيفيا حسب المصدر  وفيما يمي عرض ليذه الدراسات روع،زيادة جودة المش
 ، دراسات أجنبية. دراسات فمسطينية، دراسات عربية

 ةالدراسات الفمسطيني  2.3
 "" دور عوامل نجاح المشروع وممارسات المنظمات غير الحكومية في نجاح المشروعات-1

 (.2015)رضوان، 
الدور الذي تمعبو عوامؿ نجاح المشروع الحرجة استكشاؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة     

المؤسسات غير الحكومية، وقد سعت الدراسة الي تقييـ دور خمسة مف عناصر وممارسات 
االستدامة( وثالثة أبعاد عمي الممارسات  -األثر -الفاعمية -الكفاءة -)االرتباط المشروع الحرجة

، وقد استخدمت الباحثة المشاركة( عمي نجاح المشروع -االعتمادية -المؤسسية )التواصؿ
مف  عينة الدراسة تتكونمي وصممت استبانة خصيصًا لجمع البيانات؛ المنيج الوصفي التحمي

العديد مف النتائج  إلى، وقد خمصت الدراسة "sos( أسرة منتفعة مف برنامج تقوية األسرة "206)
منيا: أف المشروع قد حقؽ نجاحا كبيرًا مف خالؿ الدور الذي لعبتو العوامؿ الحرجة وممارسات 

إقامة مشاريع مستدامة لألسر الفقيرة في ىذه القرية مف أجؿ استمرار ضرورة ، وكذلؾ المؤسسات
بأف يتـ زيادة الدور  أوصت الدراسةوبناًء عمي نتائج الدراسة  ىذه المشاريع وتمويؿ نفسيا بنفسو.

برنامج تقوية األسرة لما لو مف أثر إيجابي عمي حياة أولئؾ األطفاؿ وأسرىـ،  الذي يمعبو
تـ تنفيذ مشروع تقوية االسرة عمى أف يتـ التركيز عمي مفيوـ االعتماد وتوصي الدراسة أف ي

 عمى النفس بشكؿ مستداـ لتمؾ االسر. 
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"واقع تطبيق أسس إدارة المشاريع لدى مؤسسات الصناعات التحويمية في قطاع غزة" -2
 .(2015)الحمو،

في المؤسسات عمى واقع تطبيؽ أسس إدارة المشاريع ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
الصناعية وخاصة الصناعات التحويمية في قطاع غزة، وذلؾ مف خالؿ دراسة مدى تطبيؽ ىذه 
المؤسسات لكؿ أساس مف أسس إدارة المشاريع بطريقة عممية ووفؽ معايير عممية سميمة، وقد 

مؤسسة. استخدمت  681تكوف مجتمع الدراسة مف المؤسسات الصناعية التحويمية وعددىا 
استبياف كأداة لجمع البيانات، وقد توصمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مصممًة  ةالباحث

% مف مؤسسات قطاع الصناعات التحويمية في قطاع غزة 80إلى عدة نتائج مف أىميا: أف 
تقوـ بتطبيؽ أسس إدارة المشاريع، وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات منيا: زيادة توعية 

دارة المشاريع عف طريؽ عقد دورات خاصة لمتدريب عمى األدوات أصحاب القرار بمفيوـ إ
ومنسقي المشاريع في إعداد والتقنيات المستخدمة في إدارة المشاريع، وكذلؾ إشراؾ العامميف 

خطط المشروع، كذلؾ إشراؾ المستفيديف مف المشروع في تقرير احتياجاتيـ خالؿ مراحؿ حياة 
 المشروع.

 .(2014)راشد، "في الضفة الغربية اإلنشائيةالجودة في المشاريع  إدارةطار لتطبيق إ "-3
في  اإلنشائيةالتعرؼ عمي مدى تطبيؽ معايير الجودة في المشاريع  ىلإتيدؼ ىذه الدراسة 

ياـ ، وقد استخدـ والتشييد قطاع حيوي في ىذه األ شاءاتإلناالضفة الغربية، حيث يعتبر قطاع 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي وصمـ استبانة لتحقيؽ اليدؼ مف ىذا البحث حيث تـ توزيع 

استبانة عمي شركات المقاوالت والمؤسسات وذلؾ الستقصاء آرائيـ حوؿ عوامؿ نجاح  300
تطبيؽ  المعيقات وما ىي الفوائد التي يمكف الحصوؿ عمييا حاؿ أىـالجودة و  إدارةتطبيؽ نظاـ 

 ىلإنظاـ الجودة في المشاريع في الضفة الغربية، وبعد اجراء التحميؿ لالستبانات اشارت النتائج 
دراكيـ لمفيوـ نظاـ إف أال إية نظاـ الجودة ىمدراؾ الشركات المؤسسات ألإنو وبالرغـ مف أ

لمرحمة خطاء، ولكنيـ لـ يصموا بعد جراءات التصحيحية بعد حدوث األالجودة ال يتجاوز اإل
جراءات الوقائية والتي تمنع وقوع الخطأ قبؿ حدوثو، كذلؾ غياب الوعي مف قبؿ العامميف ومف اإل

وصى بيا الباحث ضرورة تطبيؽ نظاـ الجودة أالتوصيات التي  أىـالعميا  وكاف مف  اإلدارةقبؿ 
و أبشكؿ متواصؿ وتحسيف صورة المؤسسة  داءتحسيف األ ىلإذلؾ سيؤدي  ألففي المؤسسة 

 .الشركة في السوؽ
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 (2014)البطش، "في فمسطين اإلنشائيةالمشاريع  إنجازتقييم عوامل تأخر "-4
المشاريع مف خالؿ اخد  إنجازالعوامؿ التي تؤخر  أىـتيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي 

 مصمماً عينة تمثيمية مف كؿ مف المكاتب اليندسية وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
: أىمياىذه الدراسة، وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج كاف مف  أىداؼاستبانة لتحقيؽ 

تأخر المشاريع، كذلؾ  أسباب أىـاالسعار وىي مف  أقؿاف المؤسسات تحيؿ العطاءات عمي 
 تأخر أسباب أىـالتكاليؼ كاف مف  إدارةعدـ وجود السيولة الكافية لتنفيذ المشروع أي سوء 

 شطة الخاصة بالمشروع .ألنالمشاريع، كذلؾ االرتياف الي الصدفة وعدـ الجدولة الوقتية ل
تمؾ النتائج قدمت الباحثة ثمة مف التوصيات نذكر منيا: اف تكوف عممية ترسيو  ىوبناًء عم

الصحيحة  اإلدارة، كذلؾ االسعار أقؿ ىالشروط والقوانيف وليس بناًء عم ىالعطاءات بناًء عم
ليؼ وعمؿ موازنات تقديرية قبؿ البدء بالمشروع حتى ال يقؼ المشروع اثناء التنفيذ، كذلؾ لمتكا

ولتالفي حدوث تأخر  اختيار موارد بشرية لممشروع ذو كفاءة لضماف تنفيذ المشروع بجودة عالية
 .في المشروع

 "قطاع غزةالتكمفة االستراتيجية ودورىا في اتخاد القرارات في شركات قطاع الخدمات في "-5
 .( 2014)صالح،

ىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ الي مدى استخداـ شركات قطاع الخدمات الفمسطينية العاممة 
التكمفة االستراتيجية ودورىا في اتخاذ القرارات حيث استخدـ الباحث  إدارةفي قطاع غزة لمدخؿ 

العديد مف  إلىلدراسة المنيج الوصفي التحميمي وصمـ استبانة لجمع المعمومات وقد توصمت ا
: إف نظاـ التكاليؼ المطبؽ في شركات قطاع الخدمات يعتمد عمي أسس أىمياالنتائج مف 

في اتخاذ القرارات ، وقد اوصى الباحث بعدة توصيات منيا:  اإلدارةعممية محاسبية تمبي حاجة 
وكذلؾ نشر الوعي الشركة بمدخؿ التكمفة االستراتيجية بشكؿ متكامؿ  إدارةضرورة تركيز اىتماـ 

التكاليفي لدى العامميف في الشركات الخدمية وكذلؾ توفير قاعدة بيانات ومعمومات شاممة عف 
أي مخاطر مالية قد تواجو التكاليؼ إلعطاء صور واضحة لمتخذي القرارات في الشركة لمواجية 

 الشركة.
حكومية في قطاع غزة من واقع تقييم المشاريع النسوية التي تنفذىا المؤسسات الغير "6-

 .(2013)ابو رمضان، "وجية نظر منسقي المشاريع
ىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ الي واقع تقييـ المشاريع التي تنفذىا المؤسسات الغير حكومية 
النسوية واالجتماعية في قطاع غزة مف وجية نظر منسقي المشاريع وذلؾ مف خالؿ استخداـ 

االستدامة( وقد استخدمت الباحثة  -ثراأل -الفاعمية -الكفاءة -مالئمةمعايير التقييـ الخمسة )ال
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المنيج الوصفي التحميمي حيث استعانت بالمصادر االولية والثانوية لممعمومات وتمثؿ االداة 
استبانة وتـ استرداد  160الدراسة حيث تـ توزيع  أىداؼالرئيسية لمدراسة في استبياف لتحقيؽ 

: تستخدـ المؤسسات أىمياالدراسة الي مجموعة مف النتائج نذكر  استبانة وقد خمصت 150
الغير حكومية معايير التقييـ الخمسة بدرجة ممتازة في تقييـ المشاريع التي تنفذىا وىذا يعكس 

ية عممية التقييـ كما يشير ذلؾ الي التطور أىممدى اىتماـ ووعي المؤسسات غير الحكومية ب
التوصيات التي توصمت الييا  أىـت غير الحكومية، وكاف مف الكبير في مجاؿ عمؿ المؤسسا

الدراسة ما يمي: لتعزيز معيار االرتباط يجب عمي المؤسسات غير الحكومية اف تأخذ بعيف 
االعتبار اراء النساء والرجاؿ والشباب قبؿ تصميـ المشاريع، ولتحسيف معيار الكفاءة يجب اف 

ة مالئمة لتنفيذ انشطة المشروع المخطط ليا ، كذلؾ ترصد موارد مالية وبشرية ومعدات تقني
 لتقوية الفاعمية البد مف تطوير خطط بديمة لمتغمب عمي المخاطر المتوقعة اثناء تنفيذ المشروع.

دور السمات الشخصية لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات االىمية في "-7
 .(2012)الديري، "قطاع غزة

لي التعرؼ الي دور السمات الشخصية لدى مدراء المشاريع في نجاح تيدؼ ىذه الدراسة ا
منظمة  100مشاريع المنظمات االىمية في قطاع غزة حيث يتمثؿ مجتمع الدراسة في اكبر 

اىمية في قطاع غزة حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مستخدمًا استبانة خصصت 
ىناؾ دور رئيس لمسمات الشخصية في نجاح  لتمؾ الدراسة، وقد خمصت الدراسة الي اف

المشاريع في المنظمات االىمية  متمثاًل بالذكاء والقيادة وفيـ الذات وجودة المخرجات وقدرة 
مدراء المشاريع عمي تدريب طواقـ العمؿ واالتصاؿ والتواصؿ واخالقيات العمؿ، ومف ابرز 

بعممية التدريب بدًء مف التخطيط التوصيات التي خرج بيا الباحث ضرورة تعزيز االىتماـ 
 والتدريب وتحديد االحتياجات مف اجؿ الحصوؿ عمي افضؿ النتائج.

 .(2011)غانم، "المشاريع في القطاع العام في الضفة الغربية إدارةممارسات وتطبيقات "-8
المشاريع التي تتبعيا االدارات  إدارةتيدؼ ىذه الدراسة الي تقييـ ممارسات وتطبيقات 

المختمفة في القطاع العاـ في فمسطيف )الضفة الغربية( والسيما في وزارة االشغاؿ العامة 
المشاريع باإلضافة الي  إدارةواالسكاف وكذلؾ تيدؼ الي استكشاؼ تقنيات وادوات فعالة في 

ىذه الدراسة تـ  أىداؼيؽ ، وبغية تحقىداؼالعوامؿ الرئيسية التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه األ
تصميـ استبياف استيدؼ مدراء المشاريع في مختمؼ اقساـ وزارة االشغاؿ ، وقد خمصت الدراسة 

المشاريع في المؤسسات  إدارةالي العديد مف النتائج منيا: اف ىناؾ عدـ كفاءة في ممارسات 
 إدارةصنيؼ ممارسات العامة في فمسطيف مقارنة مع الممارسات العالمية الموصي بيا ويمكف ت
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المشاريع في وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف بانيا متوسطة مقارنة بالمعايير الدولية ، كذلؾ نقص 
التغذية الراجعة وعدـ تعميـ الدروس المستفادة وعدـ االتصاؿ الفعاؿ بيف فريؽ المشروع وغياب 

 المشروع. أىداؼمعوقات تحقيؽ  أىـالتخطيط كاف مف 
 .(2010)حماد، "شاريع في المنظمات غير الحكوميةتقييم الم"-9

تيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة 
مف وجية نظر مديري المشاريع حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وصمـ استبانة 

معيار  -لتقييـ المشاريع)معيار االرتباط خصيصا لجمع البيانات اعتمادا عمي المعايير الدولية
نتائج ىذه الدراسة :  أىـمعيار االستدامة( ، وكاف مف  -معيار الكفاءة -معيار الفاعمية -ثراأل

توضح النتائج انو يتـ تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة اعتماًدا عمي 
% وعمي معيار الفاعمية بنسبة 69بنسبة % وعمي معيار الكفاءة 73معيار االرتباط بنسبة 

 أىـ%، وكاف مف 64% وعمي معيار االستدامة بنسبة 71بنسبة  ثر% وعمي معيار األ68
المشاريع في المنظمات غير الحكومية  إدارةتوصيات الباحث ما يمي: مف الضروري اف تراعي 

لتعرؼ عمي االحتياجات معيار االرتباط بشكؿ افضؿ مف خالؿ تحديد الفئات المستيدفة بدقة وا
االساسية لمفئة المستيدفة ويراعى تحميؿ المخاطر التي يحتمؿ مواجيتيا أثناء تنفيذ المشروع 
وكذلؾ تحقيؽ الجودة في مخرجات المشروع وكذلؾ مقارنة تكاليؼ المشروع بتكاليؼ مشاريع 

ظمة وليس بناًء عمى مشابية اخري وكذلؾ بضرورة االىتماـ بتقييـ المشاريع لتصبح ثقافة في المن
 طمب المموليف.

المؤسسات االىمية االجنبية العاممة في قطاع  أداءتطبيق مبادئ الجودة الشاممة عمي  أثر"-10
 .(2009)بدر، "غزة

المؤسسات  أداءتطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة عمي  أثرتيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي 
في المنظمات االىمية االجنبية العاممة في قطاع غزة كذلؾ تسعة ىذه الرسالة الي التعرؼ عمي 

 داءواقع تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة في المؤسسات االىمية االجنبية والتعرؼ عمي مقاييس األ
الي الدراسة ىذه الدراسة تـ تصميـ استبانة تيدؼ  أىداؼالذي تتبعو ىذه المؤسسات، ولتحقيؽ 

الميدانية لمتغيرات المشكمة مف اجؿ اختبار الفرضيات حيث يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف 
العميا )مدير مؤسسة، نائب المدير، رئيس قسـ( في المؤسسات االىمية االجنبية وقد  اإلدارةفي 

ائج نذكر منيا: استبانة عمي تمؾ العينة، وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النت 82تـ توزيع 
وجود اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات االىمية االجنبية العالمة في قطاع غزة بمبادئ الجودة 
الشاممة وتطبيؽ ىذه المتغيرات بدرجات ومستويات ايجابية متفاوتة فقد كاف اعمى مستوى تطبيؽ 
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 قؿالعامميف األ مف نصيب التركيز عمي العمالء وجميور المستفيديف، بينما اعتبر متغير مشاركة
ما يمي: ضرورة  أىميامف حيث التطبيؽ وقد استخمصت الدراسة العديد مف التوصيات كاف مف 

ذلؾ  أثرالجودة الشاممة و  أبعادالمؤسسات االىمية االجنبية بتطبيؽ كافة  إدارةزيادة اىتماـ والتزاـ 
في اتخاذ القرارات المؤسسي الخاص بيا ، وكذلؾ ضرورة اشراؾ العامميف  داءعمي تطوير األ
 بيدؼ تحقيؽ الجودة في المخرجات. المتعمقة بالجودة

 .(2008)عايش،  "المؤسسي داءالجودة الشاممة عمي األ إدارةتطبيق  أثر"-11
تطبيؽ المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة  أثرىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي 

الجودة الشاممة ومستويات ذلؾ التطبيؽ باإلضافة الي التعرؼ عمي طبيعة العالقة  إدارةلمفيوـ 
المؤسسي لتمؾ المصارؼ وقد استخدـ الباحث المنيج  داءالجودة ودرجتيا واأل إدارةبيف عناصر 

الوصفي التحميمي وصممت استبانة خصيصًا لذلؾ ، وقد توصؿ الباحث الي العديد مف النتائج 
الجودة الشاممة بكافة عناصرىا  إدارةالمصارؼ االسالمية تبنت ومازالت مفيوـ اذكر منيا: أف 

المؤسسي وزيادة جودة مخرجات  داءوكذلؾ توصمت الي اف الجودة الشاممة ادت الي تحسيف األ
تمؾ المؤسسات، كذلؾ اوصى الباحث بالعديد مف التوصيات منيا: ضرورة تعزيز مستوى معرفة 

الجودة الشاممة  إدارةجميع العامميف في المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة بمنيج تطبيؽ 
لمؤسسي، وكذلؾ رفع مستوى ا داءمف خالؿ عقد دورات تدريبية لدورىا االيجابي في تحسيف األ

 المؤسسي ككؿ. داءالجودة في المؤسسات مف اجؿ تحقيؽ جودة في األ إدارةتطبيؽ 
" العميا في الجامعات الفمسطينية اإلدارةالوقت لدى العاممين في  إدارةتقييم "-12

 (2006)اليور،
العميا في الجامعات  اإلدارةالوقت لدى العامميف في  إدارةتيدؼ ىذه الدراسة الي تقييـ واقع 

الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ تصميـ استبانة خصيصا ليذا الغرض والتعرؼ خالليا عمي واقع 
الوقت لدييـ باالعتماد عمي المتغيرات التالية )مضيعات الوقت المتعمقة بالتخطيط، التنظيـ،  إدارة

ؾ طبقا لمعوامؿ التوظيؼ، االشراؼ والتوجيو، االتصاالت ، صنع القرارات، الرقابة( وذل
الشخصية كالجنس والعمر ونوع الوظيفة والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة بالعمؿ االداري 

الوقت، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في  إدارةوالمشاركة في دورات تدريبية في مجاؿ 
عينة ،  126ي العميا في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وقد بمغ مجتمع الدراسة حوال اإلدارة

الوقت كاف ما بيف متوسط وعالي بحسب سمـ تقييـ  إدارةوقد بينت نتائج الدراسة اف مستوى واقع 
الجامعات بالعديد مف التوصيات منيا: العمؿ  إدارةالوقت، وقد اوصى الباحث  إدارةمستوى واقع 
الذي يواجو اية ية الوقت كمورد نادر وثميف ومكمؼ باعتباره التحدي االساسي أىمعمي ابراز 
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الوقت ليصبح جزءا مف الثقافة التنظيمية وضرورة توفر  إدارة، كذلؾ زيادة الوعي بمفيوـ إدارة
العميا وكذلؾ ضرورة توفير  اإلدارةشطة اليومية التي تحدث في ألنسجؿ يومي لرصد وجدولة ا

 الوقت. إدارةبرامج تدريبية خاصة في 
 

)ابو  "التكاليف المعيارية كأداة تخطيط ورقابة في الشركات الصناعية إدارة " -13
 .(2005معيمق،

الشركات الصناعية لمتكاليؼ المعيارية والكيفية التي يتـ اعداد  إدارةتناولت ىذه الدراسة مدى 
التي تعيؽ تطبيؽ نظاـ  سبابوتخطيط واردة تمؾ التكاليؼ ، وكذلؾ معرفة المعوقات واأل

لمعيارية في الشركات الصناعية، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي التكاليؼ ا
استبانة عمي الشركات  51ىذه الدراسة حيث قاـ بتوزيع  أىداؼمستخدما استبانة لتحقيؽ 

الشركات لتكاليفيا  إدارةية ىذه الدراسة كونيا  تمقي الضوء عمي مدى أىمالصناعية، وترجع 
% مف الشركات المستبانة 51لخاصة بيا وقد توصؿ الباحث الي اف تاج انإلورقابة عناصر ا

% مف تمؾ الشركات ال 49تدير تكاليفيا بشكؿ جيد وتعتمد عمي التكاليؼ المعيارية ، في حيف 
: بعض أىمياتدير تكاليفيا بشكؿ جيد، وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج كنا مف 

وال تعتمد عمي التكاليؼ المعيارية ، ال يوجد اقتناع لدى  الشركات ال تدير تكاليفيا بشكؿ جيد
التكاليؼ واستخداـ التكاليؼ المعيارية كمرجعية لتقدير تكاليفيا ، كما  إدارةتمؾ الشركات ب إدارة

التكاليؼ وفؽ نظـ ومعايير دولية وضرورة استخداـ التكاليؼ  إدارةاوصى الباحث بضرورة 
 اليؼ وسيقمميا.ذلؾ سيضبط مف تك ألفالمعيارية 
 الدراسات العربية  3.3

العاممين في دائرة االحوال المدنية في االردن  أداءىا عمي أثر الوقت و  إدارة " -1
 .(2012)غزاوي،"

الوقت وواقع تطبيقو في دائرة االحواؿ  إدارةتيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي مفيوـ 
الوقت عمي  إدارة أثرالعامميف مف وجية نظرىـ ومعرفة  أداءالمدنية في االردف وكذلؾ مستوى 

العامميف، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مستخدما االستبانة كأداة لمقياس  أداء
الوقت بشكؿ جيد  إدارةوجمع البيانات وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج اذكر منيا: اف 

العامميف في دائرة  أداءالعامميف ومف النتائج ايضا اف مستوى  أداءيؤدي الي تحسيف جودة 
االحواؿ المدنية مرتفعًا، وخرج الباحث بالعديد مف التوصيات اذكر منيا: ضرورة تحسيف مستوى 
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في الوقت  ضباطالنااستخداـ الموارد وتحسيف مستوى التخطيط لموقت وكذلؾ تحسيف مستوى 
 .داءلتحسيف مستوى جودة األ

 (2012)العامودي، "وقت المشروع باستخدام اسموب التخطيط الشبكي ةإدار "  -2
تيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي اسموب التخطيط الشبكي لممشاريع التي تساعد عمي 

ما ترنو اليو المؤسسة وفؽ ما خطط، لو وقد  إلنجازالوقت وتكاليؼ وموارد المشروع  إدارة
مستخدما االستبانة كأداة لمقياس وقد استنتج الباحث  استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

البحري المتبع في المؤسسة العامة لمنقؿ ألجؿ  األسموبمجموعة مف النتائج منيا: ال يستند 
تقدير زمف الرحمة عمي اسموب واسس عممية انما تحكمو االىواء والميوؿ الشخصية ، كذلؾ اف 

الوقت وتوفير في الموارد البشرية العاممة في استخداـ تحميؿ شبكة بيرت تعمؿ عمي توفير 
المؤسسة، وقد خمص الباحث الي مجموعة مف التوصيات اذكر منيا: اتباع اسموب التخطيط 
الشبكي في تقدير زمف الرحالت البحرية، كذلؾ التزاـ مراقبي عممية تنفيذ الخطة بجمع البيانات 

 يو في وضع الخطط المستقبمية.الوصفية والرقمية بيدؼ خمؽ نظاـ معمومات يعتمد عم
دبي  مارةإالمنفذة في  اإلنشائيةسوء التخطيط في مدة تنفيذ المشاريع  أثرت-3
 (2010)الديري،"

جاءت ىذه الدراسة بغرض تسميط الضوء عمي بياف مدى تأثير سوء التخطيط عمي تأخر 
في امارة دبي، حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مستخدما  اإلنشائيةتنفيذ المشاريع 

المشاريع  إدارةاالستبانة كأداة لتحقيؽ اليدؼ مف ذلؾ البحث، وقد شممت عينة البحث شركات 
مديرا مف مدراء المشاريع في الشركات المتخصصة، وقد  42المتخصصة حيث ضمت العينة 

يعود  اإلنشائيةالمشاريع  إنجازافضت ىذه الدراسة الي مجموعة مف النتائج نذكر منيا: اف تأخر 
ونتيجة المشاريع،  إدارةاالرتياف الي الصدفة وعدـ التخطيط لموقت وكذلؾ عدـ االلتزاـ بمعايير 

لما توصؿ اليو الباحث مف نتائج فقد قد توصيات عديدة نذكر منيا: ضرورة قياـ المؤسسات 
بتخصيص قسـ خاص ميمتو الدراسة المستفيضة لمخططات المشروع وتحديد طبيعة المشروع، 
واف تضع شركات المقاوالت في اولوياتيا تعييف كوادر مدربة ومحترفة في مجاؿ التخطيط 

ا اوصى الباحث بضرورة اتباع البرنامج الزمني المنطقي لممشروع لضماف تنفيذ والتنفيذ ،كم
 المشروع في وقتو المحدد.

 "اإلداري لممشاريع داءفي تحسين فاعمية تقويم األ العوامل االستراتيجية أثر" -4
 .(2009)العبيدي،
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 داءالعوامؿ االستراتيجية في تحسيف فاعمية تقويـ األ أثرتيدؼ الدراسة الحالية إلى بياف 
استناًدا آلراء مجتمع الدراسة في شركة العبيكاف لألبحاث  ثراإلداري وعبر تحميؿ المسار واأل
يا وفؽ المنيجية العممية، فمقد تصّدت لميمتيا عبر جمع أىدافوالتطوير، ولكي تحقؽ الدراسة 

التنفيذية لممشروع تراوحت مستوياتيـ بيف  اإلدارةالعميا و  رةاإلدا( مف 30ومعالجة وتحميؿ آراء )
مدير مشروع ومدير فني وخبير فني ومدير قسـ. وتـ جمع بيانات عف طريؽ  مدير عاـ ومدير و

: أىميااستبانة تـ تصميميا كأداة لقياس نموذج الدراسة. توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 
اتيجية )التحميؿ االستراتيجي، تحديد الميمة، توقعات التخطيط إيجابي لمعوامؿ االستر  أثروجود 

اإلداري )جودة  داءوالتنفيذ والتقويـ باستخداـ أسموب السيناريوىات( في تحسيف فاعمية تقويـ األ
الجودة الشاممة، الموقؼ التنافسي(، وبعد مناقشة النتائج خمصت الدراسة  إدارةاإلداري،  داءاأل

 إدارة أداء: تعميؽ الوعي بدور العوامؿ االستراتيجية في أىميالتوصيات إلى وضع مجموعة مف ا
لغرض تحسيف  داءية دخوليا ضمف معايير تقويـ األأىمالمشاريع السيما )الخاصة( ومستوى 

الجودة الشاممة"  إدارة، وكذلؾ تبني معايير مدخؿ "إلنجازوا داءفاعميتيا في إظيار حقيقة األ
عماؿ في يتيا لدخوؿ منظمات األأىممف تعميؽ الوعي بدور الجودة و كاستراتيجية، انطالًقا 
 معترؾ األسواؽ الدولية.

( في مشروعات المنظمات PMI"التخطيط وفرص تطبيق منيج إدارة المشروعات )-5
 .(2007الخيرية في مدينة الرياض" )أبو عقيل،

المنظمات الخيرية في  ىدفت ىذه الدراسة الي تحميؿ الفروؽ بيف آراء عينة مف العامميف في
مدينة الرياض فيما يتعمؽ بالتخطيط مف حيث األىمية ودرجة االستخداـ ومدى وجود منيجية 

( وذلؾ باالستناد إلى متغيرات PMIلمتخطيط ومدى صعوبة تطبيؽ منيج إدارة المشروعات )
وكاف مف أىـ  االختالؼ في نوعية المنظمة، وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات،

النتائج التي توصؿ إلييا الباحث أف التخطيط يحظى بدرجة أىمية عالية مف وجية نظر جميع 
العامميف في المنظمات الخيرية، وقدمت الدراسة العديد مف التوصيات منيا ضرورة فيـ واقع 
التخطيط مف حيث االىمية ودرجة ومدى وجود منيجية ومدى صعوبة تطبيؽ منيج إدارة 

روعات في تمؾ المنظمات بما يتالءـ مع طبيعة المنظمة وأعمار العامميف فييا ومستوياتيـ المش
 العممية وخبراتيـ العممية.

 (2007) العامري،  "الخطر في المشاريع مفاىيم اساسية واستراتيجيات االستجابة" -6
تيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي مفيـو الخطر في المشروع وكيفية مواجية الي اخطار قد 
تواجو المشاريع وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مستخدما االستبانة كأداة لمقياس 
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ضرورة االىتماـ بدراسة الخطر في المشاريع وقد استنتج الباحث مجموعة مف النتائج منيا: 
ف تكوف ىناؾ أجدي واف ال تبدا الجية المنفذة لممشروع او المستفيديف منو بالتنفيذ اال بعد بشكؿ 
 عدت دراسة باألخطار المحتممة .أالخطر  قد  إدارةو مجموعة عمؿ متخصصة بأ إدارة

و تكنولوجيا أالخطر بعمميا في اي مشروع كاف سواء في البناء  إدارةاف تستمر مجموعة 
ف ال تتوقؼ اال أو  ،تنطبؽ عميو صفات المشروع و عمؿأمشروع لمنتج جديد المعمومات او اي 
االخطار قد تبرز مؤشراتيا في المراحؿ المختمفة مف دورة حياة المشروع ،  ألفبنياية المشروع 

و الدقيؽ والذي أف التخطيط الواعي إوقد خمصت الدراسة الي مجموعة مف التوصيات منيا: 
فريؽ العمؿ في التغمب  ساس في نجاحالخطر في المشروع ىو األ دارةتتمخض عنو خطة إل

، لذا فاف الخبرة السابقة في مشاريع مشابية اخرى واالستعانة بخبراء مف مختمؼ عمى الخطر
بتشخيص االخطار ومكافحتيا والحد  اإلدارةالتخصصات يمكف اف يكوف امرا فاعال في نجاح 

 مف اثارىا.
 (2006، )الجاللي "الجودة في مشاريع التشييد في سوريا إدارة"-7

الجودة في مشاريع التشييد في سوريا وتقييـ  إدارةىدفت ىذه الدراسة الي دراسة واقع        
الجودة في صناعة  دارةىذا الواقع في ضوء االتجاىات العالمية وفي ضوء االسس العممية إل

لوصفي التحميمي مستخدمًا االستبانة كأداة لجمع البيانات التشييد ، وقد استخدـ الباحث المنيج ا
وقد توصؿ الباحث الي العديد مف النتائج نذكر منيا: ىناؾ نقص في دراسة الجدوى االقتصادية 
كذلؾ في التخطيط المالي، عدـ استخداـ االساليب العممية اثناء تنفيذ المشروع مثؿ البرمجة 

تياء منو بالوقت نالجة التكاليؼ التي تساعد في ضبط التنفيذ واالزمنية وبرمجة الموارد وكذلؾ برم
كمفة ممكنة وبالجودة المطموبة، ىناؾ نقص في توصيؼ المشروع وتحديد  أقؿالمناسب وب

المتطمبات المتعمقة بو وبأدائو الوظيفي، كما اوصى الباحث بالعديد مف التوصيات اذكر منيا: 
روع سواًء االولية او التفصيمية وضرورة تدقيقيا مف قبؿ ضرورة االىتماـ بإعداد الدراسة لممش

جية اخرى، كذلؾ االعتماد عمي االساليب العممية اثناء التنفيذ مثؿ البرمجة الزمنية والتكمفة 
 والموارد وغيرىا.

 الدراسات األجنبية 4.3
 The Relationship Between العالقة بين نجاح المشروع وكفاءة المشروع" -1

Project Success and Project Efficiency (Serrador & Turner, 
2015)  

يؤدي الي ؽ إذا كانت فعالية مشروع ما مع أصحاب المصمحة تحقىدفت ىذه الدراسة الي ال
تحقيؽ رضا ونجاح المشروع ككؿ، وكذلؾ بياف دور الكفاءة في النجاح الشامؿ لممشروع 
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 1386جرى بحث ؿ أوتوضيح أىمية ىذا المعيار، استخدـ الباحث منيجية المسح حيث 
مشروع حيث قاـ بطرح األسئمة عمى مدراء المشروع، وقد خمصت ىذه الدراسة بالعديد مف 
النتائج منيا: أف ىناؾ عالقة قوية بيف كفاءة المشروع ورضا أصحاب المصالح ، وعالقة 

كفاءة المشروع وبيف نجاح المشروع ككؿ، وقد أوصى الباحث متوسطة بيف االلتزاـ بمبدأ 
 بضرورة االىتماـ بمبدأ الكفاءة لضماف نجاح المشروع وتحقيؽ رضا جميع األطراؼ.

 
 

 Project Management and its إدارة المشروع وآثاره عمى نجاح المشروع -2
Impact on the Success of the Project "(Marley 

Carvalho،2014). 
الجيدة لممشروع ودوروىا في نجاح المشروع  في  اإلدارةتيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ 

المؤسسات الصناعية وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وصمـ استبانة خصيصا 
: اف مف العوامؿ التقميدية لنجاح أىميالذلؾ وقد خرج الباحث الي العديد مف النتائج كاف مف 

المشاريع التكمفة والوقت والجودة وىو ما يعرؼ باسـ المثمث  دارةلممعايير الدولية إل المشاريع وفقا
الجيدة لتمؾ المعايير سيعمؿ عمي تحقيؽ الجودة في المشاريع وقد اضاؼ  اإلدارةالحديدي فاف 

 -العمالء ثراأل -الجيدة لممشاريع منيا )الكفاءة اإلدارةمعايير جديدة تساعد في  5الباحث 
االستدامة( وقد اوصى الباحث بضرورة عمؿ جدولة لوقت المشروع وكذلؾ  –التخطيط لممستقبؿ 

 .شروع وتحقيؽ جودة في ذلؾ المشروعدراسة التكاليؼ جيدا لتحقيؽ اليدؼ المرجو مف الم
 "أىمية مجاالت إدارة المشاريع في نجاح مشاريع الصناعات الدوائية -3

3- IMPORTANT PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE AREAS 
FORSUCCESSFUL DELIVERY OF PROJECTS INPHARMACEUTICAL 
INDUSTRY"(Richman,2014) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي مجاالت المعرفية الخاصة بإدارة المشاريع مثؿ 
دارة المخاطر، وبياف دور تمؾ المعايير في نجاح مشاريع  دارة الموارد البشرية وا  االتصاالت وا 
الصناعات الدوائية، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وصمـ استبانة لجمع البيانات 

استبانة عمى شركات ومشاريع الصناعات الدوائية، وقد خمصت الدراسة  30زيع حيث قاـ بتو 
% مف الشركات الخاصة بالصناعات 70إف ما نسبتو غمى العديد مف النتائج نذكر منيا: 
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% مف الشركات قالت أف تطبيؽ 88الدوائية تطبؽ المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع، وكذلؾ 
% منيـ 12إلدارة المشاريع تؤدي إلى نجاح المشروع ، في حيف األساليب السميمة والصحيحة 

كذلؾ توصمت قاؿ أف تطبيؽ المجاالت المعرفية ليا تأثير ضعيؼ ومتوسط في نجاح المشاريع، 
كما ، ( التكمفة إدارة—إدارة الجودة –الدراسة إلى أف أىـ ثالث مجاالت تكمف في )إدارة الوقت 

تطبيؽ مى مدراء المشاريع أف عيجب ات نذكر منيا: أوصت الدراسة بالعديد مف التوصي
المجاالت المعرفية أثناء إدارة المشروع ألف ذلؾ سيساعد في زيادة معدالت نجاح المشروع، كما 

وأوصى الباحث بضرورة زيادة مستويات الرقابة عمي نطاؽ المشروع، وقت المشروع، تكمفة 
 ة في تحقيؽ نجاح المشروع ككؿ. المشروع، وجودة المشروع وجميع العوامؿ الرئيسي

 Projectرجات مشروع البناء دراسة ميدانية"إدارة معرفة المشروع والتأثيرات عمي مخ-4
Management Knowledge and Effects on Construction Project 

Outcomes: An Empirical Study" (shung,2012) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي العالقة بيف المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع وأداء 
المشروع ونجاح المشروع مف خالؿ تقييـ فعالية أساليب اإلدارة واألدوات الميمات الالزمة لتنفيذ 

انات، وتشييد المشاريع، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مصممًا استبانة لجمع البي
وقد خمصت الدراسة عدة استنتاجات منيا: أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف نجاح المشروع والمحاالت 
المعرفية التسعة الخاصة بالمعيد األمريكي إلدارة المشاريع، كذلؾ ضرورة استخداـ طرؽ سميمة 

وتوصي وصحيحة لتسعير العطاءات لتقميؿ المشاكؿ القانونية التي قد تمحؽ بإدارة الشراء، كما 
الدراسة بضرورة تفعيؿ وسائؿ االتصاؿ بيف جميع األطراؼ بشكؿ فعاؿ مف أجؿ تحسيف جودة 

      مخرجات المشروع. 
  

  "التحقق من أهمٌة المجاالت المعرفٌة إلدارة المشارٌع فً قطاع العلوم الحٌاتٌة-5

An Investigation of the Important Project Management Knowledge 

Areas in the Life Sciences Sector" (Auman,2012)                                   

                          

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المجاالت المعرفٌة التسعة إلدارة المشارٌع فً نجاح 

فً الحصول  مشارٌع المستحضرات الصٌدلٌة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً

استبانة على مدراء  40على نتائج تلك الدراسة مصمماً استبانة لذلك ، حٌث قام بتوزٌع 

مشارٌع الصناعات الدوائٌة فً استرالٌا، وقد خلصت الدراسة الً العدٌد من النتائج نذكر منها: 

ن حصل المجال المعرفً إدارة اتصاالت المشروع على أعلى متوسط حسابً وأجمع المبحوثٌٌ

الدراسة بالعدٌد من  كما أوصتأن هذا المجال أكثر المجاالت تأثٌراً على نجاح المشروع، 
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التوصٌات نذكر منها: ضرورة تطبٌق مجاالت المعرفة التسعة على مشارٌع المستحضرات 

، وعدم االكتفاء بتطبٌق تلك المجاالت المعرفٌة الدوائٌة ألن ذلك سٌقود إلى نجاح المشروع

     اإلنشائٌة. على المشارٌع

 Critical Success Factors عوامل النجاح الحاسمة لمشروعات البنك الدولي" -6
World Bank projects "(Lavagnon A.AKI,2011). 

تيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي عوامؿ نجاح المشروع في البنؾ الدولي وتحديدا العالقة 
بيف عوامؿ النجاح الحرجة )المخططات( ونجاح المشروع مف وجية نظر قادة فريؽ العمؿ التابع 

 مصمماً الوصفي التحميمي  األسموبلمبنؾ الدولي )المشرفيف عمى المشروع( وقد استخدـ الباحث 
، مستيدفًا منسقي ومدراء المشروع 16حيث وزع االستمارة عمى  مشروع  انة لجمع البياناتاستب

الرصد، ) عوامؿ النجاح الحرجة الخمسة وىيوكانت ىذه الدراسة قد سمطت الضوء عمي 
التنسيؽ، التصميـ، التدريب، البيئة المؤسسية( وكانت مف نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة ايجابية 

برز عوامؿ النجاح الحرجة أبيف كؿ مف العوامؿ الخمسة الحرجة ونجاح المشروع وكاف مف 
ث لممشروع التصميـ الجيد لممشروع وكذلؾ الرصد الجيد لتكاليؼ وظروؼ المشروع وخرج الباح

بعدة وصايا منيا: انو يجب عمي المديريف المشرفيف عمي مشاريع البنؾ الدولي التصميـ الجيد 
 يؽ الجودة في نتائج ذلؾ المشروع.لممشروع لتحق

"األىمية النسبية لممعايير التسعة الخاصة بدليل إدارة المشاريع أثناء التخطيط  -7
 the Relative Importance of The pmBok Guides Nine" لممشروع

Knowledge Areas During Project Planning (Zwikael,2009).   
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعريؼ مدراء المشروع بأىمية المجاالت التسعة التي قدميا المعيد 
األمريكي إلدارة المشاريع، وبينت ىذه الدراسة بأف تمؾ المجاالت ليا أىمية كبيرة في مساعدة 

موارد المتاحة وكذلؾ بياف تأثير ىذه المجاالت عمى نجاح استخداـ الالمدراء عمى كيفية 
مشروع مف مختمؼ البمداف  783المشروع، قاـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية شممت 

والصناعات، وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف أكثر المجاالت المعرفية تأثيرًا عمى نجاح 
، كما قدمت الدراسة إدارة الموارد( -إدارة النطاؽ -خاطرإدارة الم -المشروع كانت )إدارة الوقت

عدة توصيات منيا: يجب عمى مدراء المشاريع أف تجتيد بشكؿ أكبر في تحديد أنشطة 
المشروع، وكذلؾ تطوير مخططات جانت وتحديد المسارات الحرجة، كذلؾ تطوير أدوات 

 وتقنيات جديدة في مجاالت الجودة واالتصاالت.
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 Critical( "2008يل،سطيط الحرجة في المشاريع اإلنشائية" )زو "عممية التخ -8
Planning Processes in Construction Projects" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف القدرات التخطيطية في المشاريع اإلنشائية، حيث تعتبر إدارة 
في عممية تخطيط المشاريع جوىر القدرة في الصناعات اإلنشائية، كما تعتبر الجودة العالية 

استخداـ االستبانة لجمع البيانات وقد تـ  المشروع ضرورية لنجاح المشروع، في ىذه الدراسة
  :وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج منيااستبانة عمى مدراء تمؾ المشاريع، 555 توزيع 

كات التي تنتمي أف عند مقارنة قطاع الصناعات اإلنشائية مع القطاعات األخرى، وجد أف الشر 
إلى قطاع الصناعات اإلنشائية قد حصمت عمى جودة عالية في تخطيط المشاريع وعمى أعمى 
نسبة نجاح مقارنة بالقطاعات األخرى وجد أف تخطيط الجداوؿ والجودة والتوريدات أكثر 

يات كما أوصت الدراسة بالعديد مف التوص، العمميات تنفيذًا بشكؿ دوري في المشاريع اإلنشائية
منيا ضرورة بحث تأثير مختمؼ عمميات التخطيط في نجاح المشروع، والعمميات ذات الػتأثير 

 .عمى نجاح المشروع ىي تطوير خطة المشروع
لتحميل  2004" األمريكية، سنة Randالدراسة النقدية التي قدمتيا منظمة " -9

 Risk Analysis in Large Project المشاريع الكبيرة إدارةالمخاطر في 
Management 

المخاطر  إدارةكيفية تطبيؽ معايير التقويـ المستقاة مف  أثرتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد 
الكمية وطرؽ تحميميا في تخطيط المشاريع الكبيرة وتنفيذىا خصوًصا تمؾ التي تخطط الستخداـ 

المخاطر  إدارةتكنولوجيا غير مجربة مسبًقا. وخمصت نتائج التقويـ إلى أف الدراسات في موضوع 
لتقديـ أدلة  الكمية قميمة، وكانت في معظميا دراسة سردية، وىو بحاجة إلى المزيد مف الدراسات

المخاطر، كما بينت أف  دارةلمعايير التقويـ الموضوعية عمى صالحيتو في التقويـ الكمي إل
ىناؾ اتجاىيف في التقويـ الكمي إلدراؾ المخاطر، أحدىما: ييدؼ إلى التوصؿ لتقدير دقيؽ 

اطر لمتكاليؼ والفترات الزمنية لممشروع. واالتجاه اآلخر يجري في ىذا المدخؿ بكشؼ المخ
المشروع. والنتيجة ىي أف كال ىذيف المدخميف بحاجة إلى المزيد  إدارةواليفوات التي قد تقع فييا 

 مف الدراسات لتقديـ أدلة موضوعية عمى صالحية كؿ منيما. 
 The Dimensions ofنجاح مشاريع التنمية الدولية في افريقيا أبعاد" -10

the Success of International Development Projects in Africa 
(Amadou Diallo،2003) " 
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نجاح مشاريع التنمية الدولية في افريقيا الكبرى  أبعادييدؼ ىذا البحث الي التعرؼ عمي 
المشاريع الدولية مف وجية نظر منسقي المشاريع ، وقد  نجاحإلومدي تطبيؽ تمؾ العوامؿ 

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مستخدما االستبانة كأداة لجمع البيانات وقد خرج 
الجيدة لموقت  اإلدارةنجاد المشاريع  أبعادعوامؿ و  أىـف مف أ: مف النتائج منياالباحث بعدد 

دارةو  تتعمؽ بالبيئة السياسية لممجتمع  أبعادالجيدة لمتكاليؼ وكذلؾ ىناؾ  اإلدارةالجودة وكذلؾ  ا 
فاءة وكذلؾ يجب اف تكوف جودة االتصاؿ بيف منسقي المجاف ومدراء المشاريع فعالة وذات ك

 عالية.
 
 

 يوضح الدراسات السابقة ومتغيرات الدراسة ونتائج تمك الدراسة: ( 1.3رقم ) فيما يمي جدول     

 أىم النتائج متغيرات الدراسة الدراسة #
 الضفة الغربية( -الدراسات المحمية )قطاع غزة

 (2015رضوان ) 1
-فاعمية-كفاءة-ارتباط

-التواصل-استدامة-أثر
 الشراكة-االعتمادية

وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج منيا: أف 
المشروع قد حقؽ نجاحا كبيرًا مف خالؿ الدور الذي 

 الحرجة وممارسات المؤسسات.لعبتو العوامؿ 

 جودة مشروع (2015الحمو ) 2
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: أف 

% مف مؤسسات قطاع الصناعات التحويمية 80
 في قطاع غزة تقوـ بتطبيؽ أسس إدارة المشاريع

 (2014البطش ) 3
إدارة  -إدارة التكاليف
 الوقت

كاف مف أىميا: خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج 
اف المؤسسات تحيؿ العطاءات عمي أقؿ االسعار وىي 
مف أىـ أسباب تأخر المشاريع، كذلؾ عدـ وجود السيولة 
الكافية لتنفيذ المشروع أي سوء إدارة التكاليؼ كاف مف 
أىـ أسباب تأخر المشاريع، كذلؾ االرتياف الي الصدفة 

 . وعدـ الجدولة الوقتية لألنشطة الخاصة بالمشروع

 إدارة الجودة (2014راشد ) 4

أىـ النتائج انو وبالرغـ مف ادراؾ الشركات المؤسسات 
ألىمية نظاـ الجودة اال اف ادراكيـ لمفيـو نظاـ الجودة 
ال يتجاوز االجراءات التصحيحية بعد حدوث االخطاء، 
ولكنيـ لـ يصموا بعد لمرحمة االجراءات الوقائية والتي 

وثو، كذلؾ غياب الوعي مف تمنع وقوع الخطأ قبؿ حد
 قبؿ العامميف ومف قبؿ اإلدارة العميا
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 إدارة تكمفة (2014صالح ) 5
أىـ النتائج : إف نظاـ التكاليؼ المطبؽ في شركات 
قطاع الخدمات يعتمد عمي أسس عممية محاسبية تمبي 

 حاجة اإلدارة في اتخاذ القرارات

6 
ابو رمضان 

(2013) 

-الكفاءة-االرتباط
-األثر-الفاعمية

 االستدامة

خمصت الدراسة الي مجموعة مف النتائج نذكر أىميا: 
تستخدـ المؤسسات الغير حكومية معايير التقييـ الخمسة 
بدرجة ممتازة في تقييـ المشاريع التي تنفذىا وىذا يعكس 
مدى اىتماـ ووعي المؤسسات غير الحكومية بأىمية 

يشير ذلؾ الي التطور الكبير في عممية التقييـ كما 
 مجاؿ عمؿ المؤسسات غير الحكومية

7 
الديراوي 

(2012) 
جودة  -إدارة االتصال

 المشروع

خمصت الدراسة الي مجموعة مف النتائج منيا: اف ىناؾ 
دور رئيس لمسمات الشخصية في نجاح المشاريع في 
المنظمات االىمية  متمثاًل بالذكاء والقيادة وفيـ الذات 

جودة المخرجات وقدرة مدراء المشاريع عمي تدريب و 
 طواقـ العمؿ واالتصاؿ والتواصؿ واخالقيات العمؿ

جودة  -إدارة االتصال (2011غانم ) 8
 المشروع

خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج منيا: اف ىناؾ 
عدـ كفاءة في ممارسات إدارة المشاريع في المؤسسات 

ع الممارسات العالمية العامة في فمسطيف مقارنة م
الموصي بيا ويمكف تصنيؼ ممارسات إدارة المشاريع 
في وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف بانيا متوسطة مقارنة 
بالمعايير الدولية ، كذلؾ نقص التغذية الراجعة وعدـ 

تعميـ الدروس المستفادة وعدـ االتصاؿ الفعاؿ بيف فريؽ 
عوقات تحقيؽ المشروع وغياب التخطيط كاف مف أىـ م

 .المشروع أىداؼ

 (2010حماد ) 9
-الكفاءة-االرتباط
-األثر-الفاعمية

 االستدامة

أىـ نتائج ىذه الدراسة : توضح النتائج انو يتـ تقييـ 
المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة 

% وعمي معيار 73اعتماًدا عمي معيار االرتباط بنسبة 
% 68الفاعمية بنسبة  % وعمي معيار69الكفاءة بنسبة 

% وعمي معيار االستدامة 71وعمي معيار األثر بنسبة 
 %64بنسبة 

 إدارة الجودة (2009بدر ) 10

أىـ النتائج : وجود اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات 
االىمية االجنبية العالمة في قطاع غزة بمبادئ الجودة 
الشاممة وتطبيؽ ىذه المتغيرات بدرجات ومستويات 

ايجابية متفاوتة فقد كاف اعمى مستوى تطبيؽ مف نصيب 
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التركيز عمي العمالء وجميور المستفيديف، بينما اعتبر 
 العامميف األقؿ مف حيث التطبيؽمتغير مشاركة 

 إدارة الجودة (2008عايش ) 11

توصؿ الباحث الي العديد مف النتائج اذكر منيا: أف 
المصارؼ االسالمية تبنت ومازالت مفيـو إدارة الجودة 
الشاممة بكافة عناصرىا وكذلؾ توصمت الي اف الجودة 
الشاممة ادت الي تحسيف األداء المؤسسي وزيادة جودة 

 رجات تمؾ المؤسساتمخ

 إدارة وقت (2006اليور ) 12
مف أىـ نتائج الدراسة : اف مستوى واقع إدارة الوقت كاف 
ما بيف متوسط وعالي بحسب سمـ تقييـ مستوى واقع 

 إدارة الوقت

ابو معيمق  13
 إدارة تكمفة (2005)

% مف الشركات 51وقد توصؿ الباحث الي اف 
تدير تكاليفيا بشكؿ جيد وتعتمد عمي التكاليؼ  المستبانة

% مف تمؾ الشركات ال تدير 49المعيارية ، في حيف 
تكاليفيا بشكؿ جيد، وقد خمصت الدراسة الي العديد مف 
النتائج كنا مف أىميا: بعض الشركات ال تدير تكاليفيا 
بشكؿ جيد وال تعتمد عمي التكاليؼ المعيارية ، ال يوجد 

ارة تمؾ الشركات بإدارة التكاليؼ واستخداـ اقتناع لدى إد
 التكاليؼ المعيارية كمرجعية لتقدير تكاليفيا

 ثانيًا: الدراسات العربية

 إدارة وقت (2011غزاوي ) 14

وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج اذكر منيا: 
اف إدارة الوقت بشكؿ جيد يؤدي الي تحسيف جودة أداء 

ايضا اف مستوى أداء العامميف في  العامميف ومف النتائج
 .دائرة االحواؿ المدنية مرتفعاً 

15 
العامودي 

 إدارة وقت (2011)

قد استنتج الباحث مجموعة مف النتائج منيا: ال يستند 
األسموب البحري المتبع في المؤسسة العامة لمنقؿ ألجؿ 
تقدير زمف الرحمة عمي اسموب واسس عممية انما تحكمو 

وؿ الشخصية ، كذلؾ اف استخداـ تحميؿ االىواء والمي
شبكة بيرت تعمؿ عمي توفير الوقت وتوفير في الموارد 

 البشرية العاممة في المؤسسة

إدارة  -إدارة وقت (2010الديري ) 16
 إدارة جودة -تكمفة

افضت ىذه الدراسة الي مجموعة مف النتائج نذكر منيا: 
تياف الي اف تأخر إنجاز المشاريع اإلنشائية يعود االر 

الصدفة وعدـ التخطيط لموقت وكذلؾ عدـ االلتزاـ 
دارة التكاليؼ بالشكؿ  بمعايير إدارة المشاريع مف جودة وا 
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 المطموب ووفؽ المعايير الدولية

العبيدي  17
(2009) 

-الكفاءة-االرتباط
-األثر-الفاعمية

 االستدامة

توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا: وجود أثر 
لمعوامؿ االستراتيجية )التحميؿ االستراتيجي، إيجابي 

تحديد الميمة، توقعات التخطيط والتنفيذ والتقويـ 
باستخداـ أسموب السيناريوىات( في تحسيف فاعمية تقويـ 
األداء اإلداري )جودة األداء اإلداري، إدارة الجودة 

 الشاممة، الموقؼ التنافسي(

18 
أبو عقيل 

 تسعةالمعايير الدولية ال (2008)
وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث 
أف التخطيط يحظى بدرجة أىمية عالية مف 
 وجية نظر جميع العامميف في المنظمات الخيرية

17 
العامري 

 إدارة مخاطر (2007)

ضرورة استنتج الباحث مجموعة مف النتائج منيا: 
االىتماـ بدراسة الخطر في المشاريع بشكؿ جدي واف ال 
تبدا الجية المنفذة لممشروع او المستفيديف منو بالتنفيذ 
اال بعد اف تكوف ىناؾ إدارة او مجموعة عمؿ 
متخصصة بإدارة الخطر  قد اعدت دراسة باألخطار 

 المحتممة .
ي مشروع أف تستمر مجموعة إدارة الخطر بعمميا في أ

ي أو أو تكنولوجيا المعمومات أكاف سواء في البناء 
تنطبؽ عميو صفات  جديد او عمؿ مشروع لمنتج
ال بنياية المشروع ألف إف ال تتوقؼ أالمشروع ، و 

االخطار قد تبرز في المراحؿ المختمفة مف دورة حياة 
 مؤشراتيا المشروع

18 
أبو عقيل 

(2007) 
 معايير إدارة المشاريع

النتائج التي توصؿ إلييا الباحث أف التخطيط 
نظر جميع يحظى بدرجة أىمية عالية مف وجية 

 العامميف في المنظمات الخيرية
 ثالثًا: الدراسات االجنبية

19 
Shung 
(2016) 

المجاالت المعرفية 
 التسعة

خمصت الدراسة عدة استنتاجات منيا: أف ىناؾ 
عالقة وثيقة بيف نجاح المشروع والمحاالت 
المعرفية التسعة الخاصة بالمعيد األمريكي 
إلدارة المشاريع، كذلؾ ضرورة استخداـ طرؽ 
سميمة وصحيحة لتسعير العطاءات لتقميؿ 
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 المشاكؿ القانونية التي قد تمحؽ بإدارة الشراء

20 Serrador&tu
rner (2015) إدارة الكفاءة 

قد خمصت ىذه الدراسة بالعديد مف النتائج منيا: 
أف ىناؾ عالقة قوية بيف كفاءة المشروع ورضا 
أصحاب المصالح ، وعالقة متوسطة بيف 

االلتزاـ بمبدأ كفاءة المشروع وبيف نجاح المشروع 
 ككؿ

21 
Carvalho 
(2014) 

دارة جودة إ -إدارة وقت
 استدامة -كفاءة –

خرج الباحث الي العديد مف النتائج كاف مف أىميا: اف 
مف العوامؿ التقميدية لنجاح المشاريع وفقا لممعايير 
الدولية إلدارة المشاريع التكمفة والوقت والجودة وىو ما 
يعرؼ باسـ المثمث الحديدي فاف اإلدارة الجيدة لتمؾ 
قد المعايير سيعمؿ عمي تحقيؽ الجودة في المشاريع و 

معايير جديدة تساعد في اإلدارة  5اضاؼ الباحث 
التخطيط  -األثر العمالء -الجيدة لممشاريع منيا )الكفاءة
 االستدامة( –لممستقبؿ 

22 
Chauhan 
(2014) 

المجاالت المعرفية 
 التسعة

% مف الشركات الخاصة 70إف ما نسبتو 
بالصناعات الدوائية تطبؽ المجاالت المعرفية 

% مف الشركات 88المشاريع، وكذلؾ إلدارة 
قالت أف تطبيؽ األساليب السميمة والصحيحة 
إلدارة المشاريع تؤدي إلى نجاح المشروع ، في 

% منيـ قاؿ أف تطبيؽ المجاالت 12حيف 
المعرفية ليا تأثير ضعيؼ ومتوسط في نجاح 

 المشاريع

23 

Auman 

2112 

 

المجاالت المعرفية 
 التسعة

خلصت الدراسة الً العدٌد من النتائج نذكر 

منها: حصل المجال المعرفً إدارة اتصاالت 

المشروع على أعلى متوسط حسابً وأجمع 

المبحوثٌٌن أن هذا المجال أكثر المجاالت تأثٌراً 

 .على نجاح المشروع

24 Aki (2011)  إدارة االتصاالت
 والتنسيق

ايجابية بيف كؿ مف أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة 
العوامؿ الخمسة الحرجة ونجاح المشروع وكاف مف ابرز 
عوامؿ النجاح الحرجة لممشروع التصميـ الجيد لممشروع 

 وكذلؾ الرصد الجيد لتكاليؼ وظروؼ المشروع
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 (2016) جرد بواسطة الباحث

25 
Zwikael 
(2009) 

المجاالت المعرفية 
 التسعة

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف أكثر 
تأثيرًا عمى نجاح المشروع  المجاالت المعرفية

إدارة  -إدارة المخاطر -كانت )إدارة الوقت
 إدارة الموارد( -النطاؽ

26 Zecer(2008) 
إدارة الوقت والجودة 

 والمشتريات

وقد خمصت الدراسة الي العديد مف النتائج منيا 
: أف عند مقارنة قطاع الصناعات اإلنشائية مع 

التي القطاعات األخرى، وجد أف الشركات 
تنتمي إلى قطاع الصناعات اإلنشائية قد 

حصمت عمى جودة عالية في تخطيط المشاريع 
وعمى أعمى نسبة نجاح مقارنة بالقطاعات 
األخرى وجد أف تخطيط الجداوؿ والجودة 

والتوريدات أكثر العمميات تنفيذًا بشكؿ دوري في 
 المشاريع اإلنشائية

27 Rand 
 إدارة مخاطر (2004)

الباحث الي العديد مف النتائج كاف مف أىميا: وقد خرج 
اف مف العوامؿ التقميدية لنجاح المشاريع وفقا لممعايير 
الدولية إلدارة المشاريع التكمفة والوقت والجودة وىو ما 
يعرؼ باسـ المثمث الحديدي فاف اإلدارة الجيدة لتمؾ 
المعايير سيعمؿ عمي تحقيؽ الجودة في المشاريع وقد 

معايير جديدة تساعد في اإلدارة  5حث اضاؼ البا
التخطيط  -األثر العمالء -الجيدة لممشاريع منيا )الكفاءة
 االستدامة( –لممستقبؿ 

28 DIALLO 
(2003) 

إدارة  -إدارة جودة
 إدارة تكاليف -اتصال

خرج الباحث بعدد مف النتائج منيا : اف مف أىـ عوامؿ 
دارة الجودة وأبعاد نجاد المشاريع اإلدارة الجيدة  لموقت وا 

وكذلؾ اإلدارة الجيدة لمتكاليؼ وكذلؾ ىناؾ أبعاد تتعمؽ 
بالبيئة السياسية لممجتمع وكذلؾ يجب اف تكوف جودة 
االتصاؿ بيف منسقي المجاف ومدراء المشاريع فعالة 

 وذات كفاءة عالية.
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 تعميق عمي الدراسات السابقة : 5.3
دراسات  6، دراسات محمية 13مف الدراسات السابقة ، منيا  28استعرض الباحث 

دراسات أجنبية، ويتضح مف ىذه الدراسات أف ىناؾ تركيز واضح مف الدراسات  9عربية، 
المشاريع بشكؿ عاـ، وقد أوصت معظميا بضرورة إجراء  إدارةاالجنبية و العربية عمى موضوع 

المشاريع لما لو مف دور بارز في زيادة  إدارةالمزيد مف البحوث والدراسات في مجاؿ معايير 
 جودة القرارات المتخذة .

 إدارةولقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تكويف صورة واضحة عف مفيوـ معايير 
اء اإلطار النظري لمدراسة ويالحظ مف الدراسات أثر ليا دور  كبير في  المشاريع، كما كاف

السابقة اف البحث الخاص بي قد تشابو مع البحوث األخرى سواء العربية او االجنبية في بعض 
 المتغيرات المستقمة  واختمؼ مع الدراسات السابقة في المتغير التابع 

الدراسات المحمية  قمةبحداثة موضوعيا مف جية، و وتتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
الدراسات التي  المحميمستوى الالتي تناولت ىذا الموضوع مف جية أخرى، حيث أنو عمى 

معظـ البحوث  وحسب عمـ باحث، تحدثت عف موضوع المعايير الدولية إلدارة المشاريع قميمة
والوقت( وىذا ما يميز  -التكمفة  -)الجودة يالعربية واألجنبية تحدثت عف ثالث معايير فقط وى

 -نطاؽ المشروع إدارة -تكامؿ المشروع إدارة) يتسعة معايير وى التي تناولت الدراسة الحالية
 إدارة -موارد المشروع إدارة –االتصاالت  إدارة -جودة المشروع إدارة -وقت المشروع  إدارة

سيتـ  دراسةمخاطر المشروع( ، وفي ىذا ال إدارة -مشتريات المشروع إدارة -تكمفة المشروع
المشاريع دور في زيادة جودة المشروع وكذلؾ سيتـ تقييـ  دارةمعرفة ىؿ لممعايير الدولية إل

ـ ال بشكؿ فعمي عف طريؽ المعايير الدولية ألممشاريع والتعرؼ عمي مدى وجود جودة بيا 
 الستدامة(.ا -ثراأل -الفاعمية -الكفاء -لتقييـ المشاريع )االرتباط

 مخص الفصل الثالث:مُ  6.3
في الفصؿ الثالث تـ التطرؽ الي الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة 

، بدأ الباحث الفصؿ بمقدمة بسيطة، ومف )معايير إدارة المشاريع، ومعايير تقييـ جودة المشروع(
الدراسة وتـ تصنيفيا إلى ثـ تـ استعراض الدراسات ذات الصمة بعنواف ومتغيرات ومواضيع 

ثالث فئات )فمسطينية، عربية، أجنبية( ومف ثـ تـ عرضيا مرتبة حسب التاريخ مف األحدث إلى 
األقدـ، وبعد ذلؾ قاـ الباحث بالتعقيب باختصار عمى الدراسات السابقة، وفي النياية استعرض 

 الباحث اىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة.
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ابعالفصل الر   
 الطريقة واإلجراءات
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 المقدمة 1.4
جراءاتيا مجااًل رئيسًا يتـ مف خاللو  الجانب التطبيقي مف  إنجازتعتبر منيجية الدراسة وا 

الدراسة, وعف طريقيػا يػتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ 
قؽ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تتح

 التي تسعى إلى تحقيقيا.  ىداؼاأل
وبناء عمى ذلؾ تناوؿ ىذا الفصػؿ وصػفًا لممػنيج المتبػع ومجتمػع وعينػة الدراسػة, وكػذلؾ 
أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا, ومػدى صػدقيا وثباتيػا, وينتيػي 

البيانػػات واسػػتخالص النتػػائج, وفيمػػا الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ 
 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدارسة 2.4
الػذي  التحميمػي الوصػفي المػنيج باسػتخداـ الباحػث قػاـ الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

مكوناتيػا  بػيف بياناتيػا، والعالقػة وتحميػؿ الدراسػة، موضػوع الظػاىرة وصػؼ خاللػو مػف يحػاوؿ
 وصػادؽ، حطػب )أبػو .تحػدثيا التػي واآلثػار تتضػمنيا التػي والعمميػات حوليا تطرح التي واآلراء
2005) 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
: حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة إلػػى مصػػادر المصــادر الثانويــة .1

لعالقػة، والػدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثػؿ فػي الكتػب والمراجػع العربيػة واألجنبيػة ذات ا
والمقػػاالت والتقػػػارير، واألبحػػػاث والدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػت موضػػػوع الدارسػػػة، والبحػػػث 

 ترنت المختمفة.نإلوالمطالعة في مواقع ا
: لمعالجػػػة الجوانػػػب التحميميػػػة لموضػػػوع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػػث إلػػػى جمػػػع المصـــادر األوليـــة .2

 رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض.البيانات األولية مف خالؿ االستبانة كأداة 
 الدراسة  وعينة مجتمع 3.4

مجتمػػػع الدراسػػػة يعػػػرؼ بأنػػػو جميػػػع مفػػػردات الظػػػاىرة التػػػي يدرسػػػيا الباحػػػث, وبنػػػاء عمػػػى مشػػػكمة 
يا فػاف مجتمػػع الدراسػػة يتكػوف مػػف جميػع منسػػقي ومػػدراء المشػاريع فػػي المؤسسػػات أىػػدافالدراسػة و 
قػاـ الباحػػث حيػث  ،مفػردة( 560وقػد بمػغ حجػـ مجتمػع الدراسػػة )مػة فػي قطػاع غػػزة، فاعاألىميػة ال
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استبانة عمى مجتمػع الدراسػة وقػد   220عينة عشوائية بسيطة، حيث تـ توزيع الباستخداـ طريقة 
 %.87استرداد بمغت بنسبة  أي استبانة 191تـ استرداد 

الصادر عف وزارة الداخمية ( يوضح مجتمع الدراسة وفقًا لدليؿ عمؿ الجمعيات األىمية 1.4جدوؿ رقـ )
 في قطاع غزة

 النسبة االسترداد العينة العدد نوع المؤسسة
 %87 158 187 478 محمي
 %100 33 33 82 دولي

 
 أداة الدراسة 4.4

المشاريع في زيادة جودة المشروع  دارةدور المعايير الدولية إلتـ إعداد استبانة حوؿ" 
 ".في المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة

 :ىم أقسام ةثالثتتكون استبانة الدارسة من 
وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )الجنس, الفئة العمرية، سنوات القسم األول: 

طبيعة عمل  ،عممك في المؤسسةعدد المشاريع التي عممت بيا أثناء الخبرة, المؤىؿ العممي, 
 (.المسمى الوظيفي، مجال عمل المؤسسة، نوع المؤسسة، المؤسسة

فقرة,  45, ويتكوف مف الخاصة بالمتغير المستقؿ وىو عبارة عف مجاالت الدراسة القسم الثاني:
 :ت مجاال 9موزع عمى 

 وعدد فقرات كؿ مجاؿ )المعايير( ( يوضح المجاالت الخاصة بالمتغير المستقؿ2.4جدوؿ رقـ )
 الدراسة عدد الفقرات المعيار

 (2014(،)حماد،2009)العبيدي، 6 إدارة تكامؿ المشروع
 (2010حماد،(، )2008)عايش، 4 إدارة نطاؽ المشروع

 (2011(، )غانـ،2011)الديري، 5 المشروع وقتإدارة 
 (2005)أبو معيمؽ، 5 المشروع تكمفةإدارة 

 (2010(، )الجاللي،2014)راشد، 6 إدارة جودة المشروع
 (2007(، )العامري،2011)غانـ، 5 إدارة مخاطر المشروع
 (2005(،)نصار،2012)زيادة، 5 إدارة اتصاالت المشروع
 (2008(،)الجاللي،2015)البطش، 5 إدارة موارد المشروع

 (2011)غانـ، 4 إدارة مشتريات المشروع
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فقرة,  25, ويتكوف مف الخاصة بالمتغير التابع الدراسةوىو عبارة عف مجاالت : القسم الثالث
 :ت مجاال 5موزع عمى 

 وعدد فقرات كل مجال )جودة المشروع( ( يوضح المجاالت الخاصة بالمتغير التابع3.4جدول رقم ) 
 الدراسة عدد الفقرات المعيار
 (2013)أبو رمضاف، 5 االرتباط
 (2013)أبو رمضاف، 5 الكفاءة
 (2009)العبيدي، 5 الفاعمية
 (2013)أبو رمضاف، 5 األثر

 (2010)حماد، 5 االستدامة
 

وقػػد تػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي لقيػػاس اسػػتجابات المبحػػوثيف لفقػػرات االسػػتبياف حسػػب 
 (:4.4جدوؿ )

 (: درجات المقياس4.4جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 خطوات بناء االستبانة 5.4

المشـاريع فـي زيـادة جـودة  دارةدور المعايير الدولية إل لمعرفػة "قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
"، واتبػع الباحػث الخطػوات التاليػة لبنػاء  المشروع في المؤسسات االىمية العاممة في قطـاع غـزة

 -االستبانة :
الدراسػػات السػػابقة ذات الصػمة بموضػػوع الدراسػػة, واالسػػتفادة األدب اإلداري و االطػالع عمػػى  -1

 منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.
استشػػػػار الباحػػػػث عػػػػددًا مػػػػف أسػػػػاتذة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية والمشػػػػرفيف فػػػػي تحديػػػػد مجػػػػاالت  -2

 .االستبانة وفقراتيا
 تحديد المحاور الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -3
 تحت كؿ مجاؿ. تحديد الفقرات التي تقع -4
 تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية.  -5
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مع المشرؼ. -6
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الجامعػػػات ( مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي 9تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى ) -7
 الفمسطينية في قطاع غزة.

جػراء  30تـ عمؿ دراسة استطالعية، حيث تـ توزيع  -8  اختبػاراتاستبياف عمى عينة الدراسػة وا 
 الصدؽ والثبات. 

راء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أو اإلضػػافة آفػػي ضػػوء  -9
 ( فقرة.70والتعديؿ, لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى )

 انيصدق االستب 6.4
(، كما يقصد 2010االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" )الجرجاوي،صدؽ 

بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح 
(. وقد  2014فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" )الفرا،

 دؽ االستبانة بطريقتيف:تـ التأكد مف ص
 صدق االستبانة من خالل المحكمين "الصدق الظاىري": -1

مجاؿ  في المتخصصيف المحكميف مف عدداً  الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىو
( حيث تـ عرض االستبانة عمى  2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكمة الظاىرة أو

االعماؿ وأسماء المحكميف بالممحؽ  إدارةمتخصصيف في  9مجموعة مف المحكميف تألفت مف 
(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء 1رقـ )

 المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية .
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 
بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي يقصد 

إلية ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب 
 معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

"  تكامل المشروع إدارة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ "5.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو 
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 (5.4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجالتكامل المشروع  إدارة فقرات مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
المشروع قبؿ البدء بو ويتـ تطوير خطة  دارةيتـ وضع خطة شاممة إل

 0.009* 468. .ىداؼالمشروع بشكؿ مستمر لتحقيؽ األ

 0.000* 854. يقـو مدير المشروع بعممية الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة   .2

3.  
شطة لضماف ألنالمشروع وبشكؿ متكامؿ بالرقابة عمي كافة ا إدارةتقـو 

 الجودة.
.899 *0.000 

4.  
االستراتيجية  ىداؼالمشروع االستراتيجيات بحيث تخدـ األ إدارةتضع 

 لمشركة االـ .
.879 *0.000 

 0.000* 804. المشروع بالشمولية بحيث تغطي نشاطات التنفيذ جميعيا . تمتاز خطة  .5

6.  
جميع انشطة المشروع بشكؿ متوازي لضماف تحقيؽ الجودة في  إدارةيتـ 

 مخرجات المشروع .
.783 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
"  نطــاق المشــروع إدارة فقػػرات مجػػاؿ" ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف6.4جػػدوؿ )يوضػػح 

 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 

 نطاق المشروع " والدرجة الكمية لممجال إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  (6.4جدول )   

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 711. تعمؿ المؤسسة عمي تحقيؽ احتياجات الفئة المستيدفة بشكؿ دقيؽ .  .1
 0.000* 884. شطة المشروع وكذلؾ مخرجات المشروع .ألنيتـ وضع تصور تفصيمي   .2

انشطة المشروع الي مكونات اصغر حتى يسيؿ عممية المراقبة والمتابعة يتـ تقسيـ   .3
 0.000* 766. ليا .

 0.000* 815. تحقؽ مخرجات المشاريع تقاربا كبيرا مع توقعات الجيات المستفيدة .  .4
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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" وقت المشروع  إدارة فقرات مجاؿ " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف7.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 (7.4جدول )
 لممجال " والدرجة الكميةوقت المشروع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 705. شطة الخاصة بالمشروع وتحديد مددىا .ألنيتم جدولة ا  .1
 0.000* 820. المشروع بتنفيذ النشاطات وفقا لجداوليا الزمنية . إدارةتمتزم   .2
 0.000* 882. المشروع مع قيمتو المالية. إلنجازيتماشى تقديرك لموقت الالزم   .3
 0.000* 767. الوقت بشكل فعال . إدارةيتم   .4
 0.000* 638. يتم وضع خطة قبمية لتنفيذ المشروع بدقة وفق االطار الزمني لمتنفيذ .  .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" تكمفة المشروع  إدارة مف فقرات مجاؿ " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة8.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 والدرجة الكمية لممجال" تكمفة المشروع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال" (  8.4جدول رقم )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
يتـ اعداد خطة مالية مفصمة تبيف التكاليؼ المطموبة خالؿ مراحؿ تنفيذ 

 0.000* 609. المشروع .

 0.000* 738. يتـ مقارنة تكاليؼ المشروع مع تكاليؼ مشاريع مشابية .  .2
 0.000* 789. والمخرجات المراد تحقيقيا . ىداؼالمشروع مع األتتناسب موازنة   .3
 0.000* 759. يتـ االعتماد عمي تكاليؼ معيارية لتحديد تكاليؼ المشروع .  .4
 0.000* 760. المشروع الموازنة المخصصة . إدارةغالبا ال تتجاوز   .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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" جودة المشروع  إدارة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 " والدرجة الكمية لممجالجودة المشروع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ( 9.4جدول رقم )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.007* 483. المؤسسة . أداءىناؾ عالقة بيف تطبيؽ نظاـ الجودة في المشاريع وزيادة فعالية   .1
 0.000* 700. زيادة الجودة وتقميؿ التكاليؼ .تتبع المؤسسة استراتيجية   .2

تسعى المؤسسة لمقارنة الخدمات المقدمة مف مشروعيا مع خدمات تقدميا مشاريع   .3
 0.000* 867. . داءاخرى مشابية لتحسيف جودة األ

يتـ مراقبة عمميات الجودة لممخرجات والمدخالت وتحديد االجراءات لتحقيؽ   .4
 0.000* 785. الجودة.

 0.000* 571. بجودة عالية خالؿ الوقت المحدد  يقـو الموظفوف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ  .5
 0.000* 616. يقـو الموظفوف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ بجودة عالية ضمف الموازنة المحددة .  .6
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

"  مخاطر المشروع إدارة كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ( معامؿ االرتباط بيف10.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  تبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسووبذلؾ يع. 
 " والدرجة الكمية لممجالمخاطر المشروع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (10.4جدول رقم )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 864. ي مخاطر .أيتـ وضع خطط وسيناريوىات قبمية لمواجية   .1

2.  
يتـ تحديد العوامؿ والمخاطر الخارجية التي يمكف اف تؤثر عمي المشروع 

 بشكؿ مسبؽ .
.907 *0.000 

3.  
المشروع لمحيمولة دوف ظيور مخاطر جديدة اثناء تنفيذ  إدارةتسعى 

 المشروع .
.665 *0.000 

 0.000* 746. اليومية لمتعامؿ مع المخاطر الطارئة . اإلدارةتوجد  مرونة لدى   .4
 0.000* 762. التغيرات التي تظير خالؿ تنفيذ المشروع بشكؿ فعاؿ . إدارةيتـ   .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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"  موارد المشروع إدارة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ"11.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 " والدرجة الكمية لممجالموارد المشروع  إدارةاالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  معامل (11.4)وؿ جد 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
قبؿ البدء في المشروع يتـ حصر االحتياجات مف الموارد البشرية مف ذوي 

 الخبرة والميارة 
.694 *0.000 

2.  
يتـ التأكد مف قبؿ مدير المشروع باف المواد والمعدات الموردة الي 

 المشروع تحقؽ الشروط والمواصفات المطموب .
.806 *0.000 

 0.000* 652. المشروع استخداـ الموارد في تعظيـ قيمة المخرجات . إدارةتحسف   .3

4.  
تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة المشروع 

 0.000* 729. المخطط ليا .

5.  
تضمف المؤسسة توريد المواد الي موقع المشروع في الوقت المطموب 

 وبالكمية والجودة المطموبتيف . 
.653 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
" اتصاالت المشروع  إدارة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 12.4جدوؿ )يوضح 

 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 

 " والدرجة الكمية لممجالاتصاالت المشروع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (12.4)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 850. المعمومات . يحرص مدير المشروع عمي فاعمية نظاـ االتصاالت لتحقيؽ تبادؿ  .1
 0.000* 887. يتـ التنسيؽ بيف جميع االطراؼ ذات العالقة بالمشروع طواؿ فترة التنفيذ.  .2
 0.000* 767. ة في تنفيذ المشروع.ىمايكوف االتصاؿ فعاال بيف االطراؼ المس  .3

يستمـ مدير المشروع تقارير دورية عف سير انشطة المشروع مف الجية المنفذة   .4
 0.000* 702. لممشروع 

 0.000* 842. يتـ عمؿ خطة لتحديد قنوات االتصاؿ بيف جميع االطراؼ ذات الصمة بالمشروع .  .5
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 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
 

" مشتريات المشروع  إدارة االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ 13.4جدوؿ )يوضح 
 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 " والدرجة الكمية لممجال مشتريات المشروع إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (13.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

يتـ عمؿ خطة شاممة لممشتريات لتحديد االحتياجات مف المواد والمعدات   .1
 لتنفيذ المشروع. 

.457 *0.011 

2.  
يتـ مراقبة عمميات العطاءات بشكؿ فعاؿ وسميـ واالختيار يتـ وفؽ معايير 

 قانونية. 
.670 *0.000 

3.  
يتـ عمؿ خطة لمشراء لتحديد الكميات وتحديد توقيتات الشراء واالحتياجات 

 بشكؿ مسبؽ. 
.721 *0.000 

4.  
تتـ عمميات الشراء بجمب عروض اسعار ومناقصات ضمف شروط مرجعية 

 0.000* 660. لوثائؽ العطاءات .واضحة 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
االرتباط / مدى مالئمة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "14.4جدوؿ )يوضح 

" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المشروع الحتياجات الفئة المستيدفة 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.  α≤ 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 (14.4جدول )
 والدرجة الكمية لممجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االرتباط 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 681. تقـو المؤسسة بإعداد تحديد االحتياجات قبؿ تصميـ المشاريع.  .1
 0.000* 716. يتـ مراعاة وجيات نظر الجيات ذات العالقة عند تصميـ المشروع.  .2
 0.000* 843. المشاريع المنفذة تعكس نتائج تقييـ االحتياجات.  .3
 0.000* 695. تتماشى مع اولويات المموؿ.يتـ تصميـ المشاريع بحيث   .4
 0.000* 884. المموؿ. أىداؼيوجد عالقة واضحة بيف االحتياجات التي تـ تحديدىا وبيف   .5



         
95 

 

 α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
" والدرجة الكمية  الكفاءة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "15.4جدوؿ )يوضح 

وبذلؾ   α≤ 0.05لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 .تبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسويع

 " والدرجة الكمية لممجال الكفاءةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ( 15.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة المشروع 

 المخطط ليا.
.424 *0.000 

2.  
يقـو الموظفيف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ المكمفيف بأدائيا بجودة عالية 

 خالؿ الوقت المحدد وضمف التكاليؼ والموازنة.
.623 *0.000 

 0.000* 625. العامميف. أداءتحقؽ المؤسسة نتائج ومخرجات المشروع نتيجة كفاءة   .3

4.  
تمتمؾ المؤسسة نظاـ مالي فعاؿ يحكـ نفقات المشروع وفقا لمبنود 

 الموازنة.
.717 *0.000 

 0.000* 852. طاقـ المشروع بصورة دورية خالؿ فترة المشروع. أداءيتـ تقييـ   .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" والدرجػة الكميػة لممجػاؿ، الفاعميـة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ "16.4جدوؿ )يوضح 
وبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ   α≤ 0.05والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة 

                   صادقا لما وضع لقياسو.
 " والدرجة الكمية لممجال الفاعميةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  (16.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 677. المشاريع المخطط ليا. أىدافيتم تحقيق   .1
 0.000* 794. يتم تحقيق نتائج غير مخطط ليا.  .2
 0.000* 731. المرجوة منو. ىدافيتم ربط خطة تنفيذ المشروع باأل  .3
 0.000* 856. .الفئة المستيدفة أىدافيا لتكون متسقة مع أىدافالمشروع  إدارةتضع   .4
 0.000* 751. .المشروع تكاليف االستثمار مقارنة بمشاريع مماثمة أىدافتبّرر   .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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" والدرجة الكمية  ثراأل  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "17.4جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ   α≤ 0.05لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
 

 " والدرجة الكمية لممجال ثراأل باط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت( 17.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 758 . العامة لممنظمة. ىداؼالمشاريع في تحقيؽ األ تساىـ  .1
 0.000* 835. المشاريع في تطوير القطاع المستيدؼ. تساىـ  .2
 0.000* 712. اقتصادي لممشاريع عمي الموظفيف ومقدمي الخدمات. أثريوجد   .3

4.  
يوجد لممشاريع اثار مختمفة نتيجة االختالؼ في الجنس او الطبقات 

 االجتماعية.
.677 *0.000 

 0.000* 746. المشاريع أىداؼيتـ وضع مقاييس ومؤشرات مناسبة لقياس مدى تحقؽ   .5
 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" والدرجة الكمية االستدامة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "18.4جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ   α≤ 0.05لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
 (18.4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجالاالستدامة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

يتوفر في المؤسسة معيار االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزام   .1
 0.000* 626 . المؤسسة باستمرار المشاريع.

 0.000* 806. عند تصميم المشروع يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل مستمر .  .2
 0.000* 598. يتم التنسيق مع الشركاء طوال فترة تنفيذ المشروع.  .3
 0.000* 810. .ىدافيكون ىناك كفاية لموازنة المشروع لتحقيق المخرجات واأل  .4

تعكس قدرة الفئات المستيدفة  تسعى المؤسسة لتحقيق االستدامة المالية والتي  .5
 0.000* 871. عمي تحمل تكمفة الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويل.

 α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
التي  ىداؼيعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األ

تريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
 لفقرات االستبانة، وقد تـ ذلؾ عمى النحو التالي:

( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا 19.4يبيف جدوؿ )
وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضعت   α≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 لقياسو.
 (19.4جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 813. تكامل المشروع إدارة
 0.000* 813. نطاق المشروع إدارة
 0.000* 734. وقت المشروع إدارة
 0.000* 699. تكمفة المشروع إدارة
 0.000* 699. جودة المشروع إدارة
 0.000* 739. مخاطر المشروع إدارة
 0.000* 707. موارد المشروع إدارة
 0.000* 743. اتصاالت المشروع إدارة
 0.000* 738. مشتريات المشروع إدارة
 0.000* 752. االرتباط معيار
 0.000* 760. الكفاءةمعيار 
 0.000* 867. الفاعمية معيار
 0.000* 820. ثراأل  معيار
 0.000* 750. االستدامة معيار

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *          
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  Reliabilityثبات االستبانة  8.4
متتالية"  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو "أف

(، ويقصد بو أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة 2010)الجرجاوي،
يستخدـ فييا, أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات 

 مختمفة. 
 Cronbach's ات استبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخوقد تحقؽ الباحث مف ثب

Alpha Coefficient  حيث استخدمو الباحث لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما ىي
 (.20.4مبينة في جدوؿ )

 (20.4جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 الصدق الذاتي* معامل ألفا كرونباخ المجال

 0.941 0.886 تكامل المشروع إدارة
 0.898 0.807 نطاق المشروع إدارة
 0.904 0.818 وقت المشروع إدارة
 0.885 0.784 تكمفة المشروع إدارة
 0.867 0.751 جودة المشروع إدارة
 0.922 0.850 مخاطر المشروع إدارة
 0.858 0.736 موارد المشروع إدارة
 0.932 0.868 اتصاالت المشروع إدارة
 0.840 0.706 مشتريات المشروع إدارة

 0.906 0.820 االرتباطمعيار 
 0.837 0.712 الكفاءة  معيار
 0.905 0.819 الفاعمية  معيار
 0.885 0.784 ثراأل  معيار
 0.890 0.792 االستدامة  معيار

 *الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ     
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( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ 20.4النتائج الموضحة في جدوؿ )واضح مف 
 .(0.712،0.886)حيث تتراوح بيف 

وىذا يعنى  (0.837،0.941وكذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف )
ا ىي في الممحؽ وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كم ،أف الثبات مرتفع وداؿ إحصائياً 

 مما يزيد مف ثقتواستبانة الدراسة ( قابمة لمتوزيع. ويكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات 2)
 بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 9.4
 Statistical Package forتـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي 

the Social Sciences  (SPSS). 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .4

ساب االتساؽ . وقد استخدمو الباحث لحيقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف
 الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة .

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .5
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد استخدمو الباحث  3قد وصمت إلى درجة الحياد وىي 

 لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tار اختبػ .6

 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 
( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  .7

مف  أكثرث مجموعات أو لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثال
البيانات. استخدمو الباحث لمفروؽ التي تعزى لممتغير الذي يشتمؿ عمى ثالث مجموعات 

 .أكثرف
اختبار االنحدار لمعرفة ما إذا كانت المعايير الدولية إلدارة المشاريع ليا تأثير عمى جودة  .8

 المشروع، ومعرفة أي المتغيرات أكثر تأثيرًا في زيادة جودة المشروع. 
 



         
111 

 

 
 
 

 ُممخص الفصل الرابع: 10.4
فرضيات تحقيقًا ألىداؼ الدراسة وكذلؾ لمتمييد لمدراسة الميدانية الالزمة الختبار  

الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا، قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بتحديد المنيج المتبع في الدراسة 
وىو المنيج الوصفي التحميمي وأسباب اختياره، ومصادر جمع البيانات االولية والثانوية التي تـ 

ع في المؤسسات اعتمادىا لمدراسة، وتـ تحديد مجتمع الدراسة المكوف مف مدراء ومنسقي المشاري
( مفردة مف العامميف )مدراء 220االىمية العاممة في قطاع غزة، وقد تـ تحديد حجـ العينة ب )

العينة وفؽ البيانات االولية،  ومنسقي مشاريع(، ومف ثـ تناوؿ الباحث الوصؼ اإلحصائي ألفراد
اختيارىا وخطوات ثـ تطرؽ الباحث ألداة الدراسة الرئيسية لجمع البيانات )االستبانة( وسبب 

بناءىا، وبعد ذلؾ تناوؿ خطوات تطبيؽ العينة االستطالعية واختبارىا، ثـ تناوؿ الباحث طرؽ 
اختبار صدؽ وثبات االستبانة مف خالؿ )صدؽ المحكميف، صدؽ االتساؽ الداخمي، الصدؽ 

ستخدمة البنائي، معامؿ ألؼ كرونباخ(، وفي النياية استعرض الباحث المعالجات اإلحصائية الم
 في الدراسة.
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 المقدمة 1.5
، وذلؾ مف خالؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحميؿ يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل

اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ 
تحميؿ فقراتيا, والوقوؼ عمى البيانات الشخصية التي اشتممت عمى )الجنس, الفئة العمرية، عدد 

ع المؤسسة، طبيعة عمؿ المؤسسة، نوع المؤسسة، سنوات الخبرة, المؤىؿ العممي, عدد مشاري
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة , مجاؿ عمؿ المؤسسة، المسمى الوظيفي(

 (SPSS)مف استبانة الدراسة, إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 يميا في ىذا الفصؿ. لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحم

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 2.5
 :البيانات الشخصية وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس1.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 70.7 135 ذكر
 29.3 56 أنثى

 100.0 191 المجموع
 

% 29.3% مػػف عينػػة الدراسػػة ذكػػور, بينمػػا 70.7( أف مػػا نسػػبتو 1.5يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
إنػػػػاث. حيػػػػث نالحػػػػظ ىيمنػػػػة الػػػػذكور فػػػػي تمػػػػؾ المؤسسػػػػات حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػدد الػػػػذكور فػػػػي عينػػػػة 

منسقة ومديرة مشروع، ويعزى  56اث مف عينة الدراسة نإلمنسؽ ومدير وبمغ عدد ا 135الدراسة
بشكؿ رئيسي الي األعراؼ والتقاليد السائدة في المجتمع الفمسطيني حيث يتسـ ىذا المجتمع ذلؾ 

بأنو مجتمع ذكػوري الػي حػد كبيػر وعميػو فػإف غالبيػة العػامميف فػي المؤسسػات التػي تقػدـ مشػاريع 
 مف الذكور.
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 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية 

 العمر(: توزيع عينة الدراسة حسب 2.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 66 126 35مف  أقؿ
 20.9 40 45مف  أقؿ -35
 12.6 24 55مف  أقؿ -45

 0.5 1  أكثرف 55
 100.0 191 المجموع

 35مف  أقؿ% مف عينة الدراسة أعمارىـ 66( أف ما نسبتو 2.5يتضح مف جدوؿ )
مف  أقؿ -45% تتراوح أعمارىـ 24, بينما 45مف  أقؿ -35% تتراوح أعمارىـ 20.9سنوات، 

سنة. وىو ما يشير الي نزعة واضحة لتمؾ المؤسسات في  55مف  أكثر% أعمارىـ 0.5، 55
االعتماد عمي الشباب نظرًا لما تتمتع بو ىذه الفئة الشابة مف أفكار مبنية عمى أسس عممية 

لشباب في إكماؿ وتكنولوجية متطورة، ويعزى ذلؾ بشكؿ رئيسي الي الرغبة الكبيرة لمعظـ ا
دراستيـ الجامعية والحصوؿ عمي شيادات عميا تساعدىـ عمي تطبيؽ ما تعمموه مف مبادئ 

لتطبيقيا مف أجؿ رفع ونظريات جديدة وكذلؾ مواكبة التطورات التكنولوجية ومتابعتيا والسعي 
 .كفاءة العمؿ
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي 

 الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع عينة 3.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 14.7 28 دبمـو
 53.9 103 بكالوريوس
 30.9 59 ماجستير
 0.5 1 دكتوراه
 100.0 191 المجموع

, 14.7( أف مػػا نسػػبتو 3.5يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) % مػػف عينػػة الدراسػػة مػػؤىميـ العممػػي دبمػػـو
% مؤىميـ العممي 0.5% مؤىميـ العممي ماجستير، 30.9% مؤىميـ العممي بكالوريوس, 53.9
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دكتػػوراه وىػػو مػػا يمكػػف تفسػػيره عمػػي أنػػو ظػػاىرة إيجابيػػة تتمثػػؿ فػػي ميػػؿ ًأصػػحاب القػػرار فػػي ىػػذه 
المؤسسػػات بتوظيػػؼ منسػػقيف لػػدييـ شػػيادة عمميػػة تمكػػنيـ مػػف تطبيػػؽ المبػػادئ العمميػػة والعمميػػة 

ح مػػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػػي جػػػودة فػػػي تمػػػػؾ المشػػػػاريع بالشػػػكؿ الصػػػحي دارةواألسػػػس السػػػميمة إل
مػػف أولئػػؾ الحاصػػميف  أكثػػرالمشػػاريع، أمػػا بخصػػوص كػػوف الحاصػػميف عمػػي درجػػة البكػػالوريوس 

في المجتمع الفمسطيني طبقػا لمجيػاز  كثرعمي درجات أخرى فيو نابع مف كوف ىذه الشريحة األ
 .2013زي لإلحصاء الفمسطيني لعاـ المرك
  الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة4.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد الخبرة

 45 86 سنوات 5مف  أقؿ
 26.2 50 سنوات 10مف  أقؿ -5

 21.5 41 سنة 15مف  أقؿ-10
 7.3 14 أكثرف 15

 100.0 191 المجموع
مػف  أقػؿ% مػف عينػة الدراسػة سػنوات خبػرتيـ 45( أف ما نسبتو 4.5يتضح مف جدوؿ )

% مػػف 21.5سػػنوات,  10مػػف  أقػػؿ -5% مػػف عينػػة الدراسػػة سػػنوات خبػػرتيـ 26.2سػػنوات,  5
% مػف عينػة الدراسػة سػنوات 7.3سػنوات, بينمػا  15مػف  أقػؿ -10عينة الدراسة سنوات خبرتيـ 

عمـ إدارة وتنسيؽ المشاريع عمـ حػديث، أف  إلىسنة ، ويعزى الباحث ذلؾ  15مف  أكثرخبرتيـ 
، كمػػػا أف المؤسسػػػات بػػػدأت تحتػػػاج لمنسػػػقي ومػػػدراء الجامعػػػات المحميػػػة حػػػديثاً  وبػػػدأ يػػػدرس فػػػي

  مشاريع خالؿ السنوات الماضية بسبب الحروب الثالثة األخيرة عمى قطاع غزة.
  عمل بيا المبحوثينتوزيع عينة الدراسة حسب عدد المشاريع التي 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد المشاريع5.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد المشاريععدد 
 45 86 مشاريع 5
 23 44 مشاريع 10

 14.7 28 مشروع 15
 17.3 33 مشروع 15من  أكثر

 100.0 191 المجموع
% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة عػػػدد المشػػػاريع التػػػي 45( أف مػػػا نسػػػبتو 5.5يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

مشػػػاريع,  10% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة عػػػدد المشػػػاريع التػػػي عممػػػوا بيػػػا 23مشػػػاريع,  5عممػػػوا بيػػػا 
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% مػف عينػة 17.3مشػروع, بينمػا  15% مف عينة الدراسة عدد المشاريع التي عممػوا بيػا 14.7
مشػػػروع، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف المؤسسػػػات  15مػػػف  أكثػػػرالدراسػػػة عػػػدد المشػػػاريع التػػػي عممػػػوا بيػػػا 

سػػعوف لمواكبػػة التطػػور خبػػرات عمميػػة حديثػػة وي تفضػػؿ المػػوظفيف حػػديثي التخػػرج الػػذيف يمتمكػػوف
 التكنولوجي.

 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عمل المؤسسة 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عمل المؤسسة6.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد طبيعة عمل المؤسسة
 26.7 51 إغاثي
 23 44 تنموي

 36.1 69 إغاثي وتنموي
 1.6 3 اجتماعي
 12.6 24 شامؿ
 100.0 191 المجموع

% مػػف عينػػة الدراسػػة طبيعػػة عمميػػـ إغػػاثي, 26.7( أف مػػا نسػػبتو 6.5يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
% مػف عينػة الدراسػة طبيعػة عمميػـ إغػاثي 36.1% مف عينة الدراسة طبيعة عمميـ تنمػوي, 23

الدراسػػة % مػػف عينػػة 12.6اجتمــاعي،  % مػػف عينػػة الدراسػػة طبيعػػة عمميػػـ1.6وتنمػػوي، بينمػػا 
نالحػػظ بػػاف المشػػاريع اإلغاثيػػة والتنمويػػة احتمػػت أعمػػى نسػػبة مػػف ، يعممػػوف فػػي أغمػػب المجػػاالت

أنواع المشاريع األخرى ويعزي الباحث ذلؾ الي األوضاع االقتصادية السيئة التي يمػر بيػا أبنػاء 
قطػاع الشعب الفمسطيني وكذلؾ نسبة الفقر المرتفعة في قطاع غزة وايضا الحػروب التػي شػيدىا 

غاثيػة  غزة في اآلونة األخيرة كؿ ىذا استدعى مف المؤسسػات المانحػة أف تقػدـ مشػاريع تنمويػة وا 
لمحػػد مػػف تفػػاقـ نسػػبة الفقػػر وحتػػى يسػػتطيع أبنػػاء قطػػاع غػػزة العػػيش حيػػاة كريمػػة كبػػاقي شػػعوب 

 توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسسة                 العالـ.
 الدراسة حسب نوع المؤسسة(: توزيع عينة 7.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد نوع المؤسسة
 56 107 محمية
 28.8 55 دولية

 15.2 29 مكتب تمثيمي
 100.0 191 المجموع

% 28.8% مػف عينػة الدراسػة مؤسسػات محميػة, 56( أف مػا نسػبتو 7.5يتضح مف جػدوؿ )
ويعػػزي الباحػػث ، مكاتػػب تمثيميػػة% مػػف عينػػة الدراسػػة 15.2مػػف عينػػة الدراسػػة مؤسسػػات دوليػػة, 
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مؤسسػة(، بينمػا عػدد المؤسسػات الدوليػة  498ذلؾ الي أف عدد المؤسسات المحمية الفاعمة بمػغ )
مؤسسة(، فمف الطبيعي أف تكوف نسبة المؤسسات المحمية أعمى  82الفاعمة في قطاع غزة بمغ )

 النسب.
 توزيع عينة الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة 

 توزيع عينة الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة(: 8.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد مجال عمل المؤسسة

 19.4 37 صحي
 24.6 47 إنشائي

 16.8 32 زراعي        
 6.8 13 اجتماعي
 32.5 62 شامل
 100.0 191 المجموع

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة مؤسسػػػات مجػػػاؿ عمميػػػا 37( أف مػػػا نسػػػبتو 8.5يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
% مػف عينػة الدراسػة 16.8مؤسسػات مجػاؿ عمميػا إنشػائي,  % مف عينة الدراسة24.6صحي, 

% مػػف عينػػة الدراسػػة مؤسسػػات مجػػاؿ عمميػػا اجتمػػاعي،  6.8مؤسسػػات مجػػاؿ عمميػػا زراعػػي, 
وىػذا يػدؿ عمػى أف المؤسسػات تقػدـ أعمػاؿ ، مػف مجػاؿ أكثػر% مؤسسات تعمؿ فػي 32.5بينما 

والزراعيػة  اإلنشػائيةو الػي أف جميػع القطاعػات الصػحية في كافػة المجػاالت، ويعػزو الباحػث ذلػؾ 
واالجتماعيػػػػة تعػػػػاني مػػػػف ضػػػػعؼ نتيجػػػػة الحػػػػروب الطاحنػػػػة عمػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة ونتيجػػػػة الحصػػػػار 

مػػف عشػػر سػػنوات، لػػذلؾ تقػػـو المؤسسػػات بتقػػديـ خػػدماتيا لكافػػة  أكثػػراإلسػػرائيمي المفػػروض منػػذ 
 القطاعات.
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي9.5) جدول
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 72.3 138 منسق مشروع
 27.7 53 مدير مشروع
 100.0 191 المجموع

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة منسػػػقيف مشػػػاريع, 72.3( أف مػػػا نسػػػبتو 9.5يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
ويعػزو الباحػث سػبب ارتفػاع نسػبة منسػقي المشػاريع  ، % مف عينة الدراسػة مػدراء مشػاريع27.7

عمػي نسػبة مػديري المشػاريع الػي أف المؤسسػات يكػػوف فييػا مػدير مشػروع واحػد يكػوف مػدير لعػػدة 
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مػػف  أكثػػرمشػػاريع، بينمػػا يكػػوف منسػػؽ المشػػروع منسػػؽ لمشػػروع واحػػد وفػػي العػػادة تقػػدـ المؤسسػػة 
 اكبر مف مدراء المشاريع.مشروع لذلؾ يكوف في المؤسسة عدد مف منسقي المشاريع 

 
 تحميل فقرات االستبانة  3.5

لعينػة واحػدة لمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة  Tلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ اختبار
أكبػر مػف  Sig > 0.05 (Sigأـ ال، فػإذا كانػت  3االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىػي 

الفرضية الصفرية ويكوف في ىػذه الحالػة متوسػط آراء األفػراد  حػوؿ ( فإنو ال يمكف رفض 0.05
 > Sig، أمػا إذا كانػت  3الظػاىرة موضػع الدراسػة ال يختمػؼ جوىريػًا عػف درجػة الحيػاد وىػى 

0.05 (Sig فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بػػأف 0.05مػػف  أقػػؿ )
، وفػي ىػذه الحالػة يمكػف تحديػد مػا إذا كػاف رجة الحيادعف دآراء األفراد  يختمؼ جوىريًا متوسط 

وذلؾ مف خالؿ قيمػة االختبػار  .الحيادمتوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة 
فػػإذا كانػػت قيمػػة االختبػػار موجبػػة فمعنػػاه أف المتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة يزيػػد عػػف درجػػة الحيػػاد 

 والعكس صحيح.
  " تكامل المشروع ةإدار تحميل فقرات مجال " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.10.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (10.5جدول )

 "تكامل المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال األول " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
المشروع قبؿ البدء  دارةيتـ وضع خطة شاممة إل

بو ويتـ تطوير خطة المشروع بشكؿ مستمر 
 .ىداؼلتحقيؽ األ

4.76 95.15 0.47 51.48 0.00 1 

2.  
المشروع بعممية الرقابة والتفتيش يقـو مدير 

 بصورة مستمرة
4.33 86.67 0.71 26.11 0.00 2 

3.  
المشروع وبشكؿ متكامؿ بالرقابة عمي  إدارةتقـو 
 شطة لضماف الجودة.ألنكافة ا

4.14 82.79 0.86 18.36 0.00 4 

4.  
المشروع االستراتيجيات بحيث تخدـ  إدارةتضع 

 االستراتيجية لمشركة االـ . ىداؼاأل
4.09 81.82 0.79 19.16 0.00 5 

5.  
تمتاز خطة المشروع بالشمولية بحيث تغطي 

 نشاطات التنفيذ جميعيا .
4.20 84.00 0.89 18.64 0.00 3 

6.  
جميع انشطة المشروع بشكؿ متوازي  إدارةيتـ 

 لضماف تحقيؽ الجودة في مخرجات المشروع .
4.07 81.45 0.87 17.08 0.00 6 

  0.00 34.70 0.50 85.31 4.27 معاً جميع فقرات المجال  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:10.5من جدول )
"  حصمت الفقرة األولى عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ  المتوسط الحسابي لمفقرة األولى -

المشروع قبؿ البدء بو ويتـ تطوير خطة المشروع بشكؿ مستمر  دارةيتـ وضع خطة شاممة إل
( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  4.76" يساوي .ىداؼلتحقيؽ األ
وىذا يعني  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  51.48%، قيمة االختبار  95.15

ويعزو الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة  ،ه الفقرةأف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذ
عمى أعمى متوسط حسابي لمدى وعي المؤسسات بأىمية التخطيط وعمؿ دراسات الجدوى قبؿ 

مف قبؿ  وخطة شاممة لممشروع ، كما أف الجيات المانحة تشترط تقديـ بروبوزؿالبدء بأي عمؿ
 .المؤسسات حتى تحصؿ عمى التمويؿ الكافي لذلؾ المشروع
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 سادسةمتوسط حسابي حيث بمغ  المتوسط الحسابي لمفقرة ال قؿعمى أ سادسةحصمت الفقرة ال -
" نشطة المشروع بشكؿ متوازي لضماف تحقيؽ الجودة في مخرجات المشروع .أجميع  إدارةيتـ " 

, وأف القيمة 17.08%، قيمة االختبار 81.45أي أف المتوسط الحسابي النسبي  4.07يساوي 
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف  0.00( تساوي Sigاالحتمالية ).

، ويعزو الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة عمى أقؿ متوسط حسابي ألف المؤسسات في الفقرة
الغالب تعيف منسؽ واحد لممشروع يتابع جميع األعماؿ مف مشتريات وأعماؿ سباكة وأعماؿ 

  يصعب عميو إدارة جميع األعماؿ بشكؿ متوازي.ىندسية خاصة بالمشروع وبالتالي 
، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.27بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 

لذلؾ  0.00تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 34.70%، قيمة االختبار  85.31يساوي 
مما يدؿ ، α ≤ 0.05" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  تكامل المشروع إدارةيعتبر مجاؿ " 

عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد وىذا يعني أف 
 ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ممشروع لى مدى اقتناع المؤسسات بأىمية إدارة التكامؿ لإ ويعزو الباحث ىذه النتائج
شطة المشروع وضماف ألنمتكاممة  إدارةفي  تكمف ية تكامؿ المشروعأىمف أب إدراكيـ وبالتالي

تحقيؽ شمولية في استخداـ معايير المشروع لتحقيؽ جودة في جميع أنشطة ومراحؿ المشروع 
وقت وجودة ذلؾ النشاط فإذا تحققت الجودة في  إدارةفال يمكف تقدير تكمفة نشاط معيف دوف 

المنظمة التي مف أجميا  أىداؼأنشطة ومراحؿ المشروع المختمفة ينجح المشروع وتتحقؽ 
عوامؿ نجاح أي مشروع ىو حرص مدراء المشروع عمى التعاوف ونقؿ  أىـمف ، وانشئت

ياة المشروع. وىنا تأتي الخبرات والمعمومات بيف الجوانب المختمفة في المشروع خالؿ دورة ح
كماؿ تكامؿ المشروع لما تتضمنو مف قدرة عمى توفير جميع العناصر الالزمة إل إدارةية أىم

 المشروع في الوقت المناسب.
التي خمصت  (2009كدراسة )العبيدي،  واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة

بو ويتـ تطويرىا بشكؿ مستمر لتحقيؽ  ضرورة وضع خطة شاممة إلدارة المشروع قبؿ البدء الى
ىداؼ دارة المشروع االستراتيجيات بحيث تخدـ األإتضع وكذلؾ مف الضروري أف  االىداؼ

 ( 2014)صالح، ىذه النتائج مع دراسة كما واتفقت،  ىداؼ المشروعأـ و االستراتيجية لمشركة األ
والتفتيش بصورة مستمرة وبشكؿ يقوـ مدير المشروع بعممية الرقابة ضرورة أف  التي خمصت الى

نشطة المشروع بشكؿ متوازي أدارة جميع إيتـ وكذلؾ أف  متكامؿ لكافة األنشطة لضماف الجودة
، واتفقت ىذه الدراسة أيضا مع دراسة لضماف تحقيؽ الجودة في مخرجات المشروع
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(zwikael,2009 التي خمصت إلى أف التخطيط الجيد أثناء دورة حياة المشروع ستؤ ) لى إدي
نجاح المشروع، وكذلؾ يجب عمي مدراء ومنسقي المشاريع االستغالؿ االمثؿ لموارد المشروع 
والتخطيط الجيد ليا لمحصوؿ عمى جودة في مخرجات المشروع، وقد اختمفت ىذه الدراسة مع 

( التي خمصت أف مف أكثر المجاالت أىمية وتساعد في نجاح chuhan,2014دراسة )
، ومف أقؿ المجاالت مساىمة في لجودة المطموبة ىو إدارة وقت المشروعالمشروع وتحقيؽ ا

دارة التكامؿ ، كما اختمفت مع دراسة تحقيؽ نجاح المشروع إدارة المشتريات وا 
(Auman,2012)  التي خمصت إلى أف مف أكثر مجاؿ معرفي تأثيرًا عمى نجاح المشروع ىو

إدارة اتصاالت المشروع، في حيف اظيرت النتائج أف إدارة تكامؿ المشروع ليا تأثير ضعيؼ 
 .عمى نجاح المشروع 

 " نطاق المشروع  إدارةتحميل فقرات مجال" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.11.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
 (11.5جدول )

 "نطاق المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
تعمػػػػػؿ المؤسسػػػػػة عمػػػػػي تحقيػػػػػؽ احتياجػػػػػات الفئػػػػػة 

 المستيدفة بشكؿ دقيؽ .
4.44 88.73 0.80 24.92 0.00 1 

2.  
شػػػػػطة المشػػػػػروع ألنيػػػػػتـ وضػػػػػع تصػػػػػور تفصػػػػػيمي 
 3 0.00 17.37 0.83 80.85 4.04 وكذلؾ مخرجات المشروع .

3.  
يػػػتـ تقسػػػيـ انشػػػطة المشػػػروع الػػػي مكونػػػات اصػػػغر 

 حتى يسيؿ عممية المراقبة والمتابعة ليا .
4.05 80.97 0.75 19.44 0.00 2 

4.  
تحقؽ مخرجػات المشػاريع تقاربػا كبيػرا مػع توقعػات 

 الجيات المستفيدة .
3.88 77.70 0.98 12.54 0.00 4 

  0.00 26.09 0.58 82.06 4.10 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:11.5مف جدوؿ )
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" حصمت الفقرة األولى عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ  المتوسط الحسابي لمفقرة األولى  -
)الدرجة الكمية  4.44" يساوي تعمؿ المؤسسة عمي تحقيؽ احتياجات الفئة المستيدفة بشكؿ دقيؽ

وأف القيمة   24.92%، قيمة االختبار  88.73( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3مف 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).

، ويعزو الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة عمى أعمى متوسط حسابي بسبب الرقابة التي الفقرة
فرضيا الجية المانحة عمي منفذي المشاريع، وكذلؾ لضماف استمرار الدعـ المقدـ مف الجيات ت

المانحة، فمو شعرت الجيات المانحة بأف المشاريع التي تقدميا المؤسسات غير مجدية ولـ 
 . تحقؽ اليدؼ الذي أنشأت مف أجمو فإنيا ستوقؼ الدعـ المقدـ لتمؾ المؤسسات

"  رابعةمتوسط حسابي حيث بمغ  المتوسط الحسابي لمفقرة ال قؿعمى أ رابعةحصمت الفقرة ال -
أي أف  3.88" يساوي تحقؽ مخرجات المشاريع تقاربا كبيرا مع توقعات الجيات المستفيدة

( Sig, وأف القيمة االحتمالية ).12.54%، قيمة االختبار  77.70المتوسط الحسابي النسبي 
، ويعزو الباحث افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةوىذا يعني أف ىناؾ مو  0.000تساوي 

سبب حصوؿ تمؾ الفقرة عمي أقؿ متوسط حسابي ألف الجيات المستفيدة في الغالب تطمح إلى 
 . مخرجات تفوؽ قدرات المموليف وتفوؽ قدرات المؤسسات التي تنفذ المشاريع 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.10بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لػذلؾ  0.000تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة , وأف 26.09%، قيمة االختبار 82.06يساوي 

، ممػػا يػػدؿ α ≤ 0.05" داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة نطــاق المشــروع  إدارةيعتبػػر مجػػاؿ " 
وىػػذا يعنػػي أف  يػػادعمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الح

 ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
وتحديد  ،النطاؽ بشكؿ جيد إدارةإلى معرفة المؤسسات بأف  ويعزو الباحث ىذه النتائج

ووفؽ معايير وأسس دولية متفؽ عمييا سيعمؿ  ،احتياجات المشروع المطموبة بالشكؿ الصحيح
وبالتالي تحقيؽ جودة  ،عمى تحقيؽ الجودة في جميع مراحؿ وأنشطة المشروع األساسية والثانوية

ف إعداد بياف إ حيث المنظمة، أىداؼوسيؤدي ذلؾ لنجاح المشروع وتحقيؽ  ،في المشروع ككؿ
روع وىو مبنى عمى أساس االفتراضات ية كبيرة في نجاح المشأىمتفصيمي لنطاؽ المشروع لو 

والقيود الرئيسية المسجمة أثناء بدء المشروع ، ويتـ أثناء التخطيط تعريؼ ووصؼ نطاؽ 
المشروع بتفاصيؿ أكبر حيث إف المزيد مف المعمومات حوؿ المشروع أصبحت معروفة كما يتـ 

ات كؿ ذلؾ سيعمؿ تحميؿ احتياجات وطمبات وتوقعات أصحاب المصمحة وتحويميا إلى متطمب
 المؤسسة. أىداؼالمشروع و  أىداؼعمى زيادة جودة المشروع وبالتالي تحقيؽ 
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 التي خمصت الى (2010كدراسة )حماد، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
صغر حتى يسيؿ عممية المراقبة والمتابعة أنشطة المشروع الي مكونات أيتـ تقسيـ  ضرورة أف

تعمؿ عمي تحقيؽ  ( التي خمصت إلى أف المؤسسات2008)عايش،كما اتفقت مع دراسة  ،ليا
حيث جاء  (zwikael,2009)، كما اتفقت مع دراسة احتياجات الفئة المستيدفة بشكؿ دقيؽ

دور إدارة نطاؽ المشروع في نجاح المشروع في المرتبة الثانية وىذا يدؿ عمى أىمية ىذا المجاؿ 
، كما اتفقت ىذه الدراسة شروع وتحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا المؤسساتودوره في نجاح الم

( التي أولت إدارة نطاؽ المشروع وتحديد االحتياجات قبؿ البدء Auman,2012)مع دراسة 
واختمفت  ، بالمشروع أىمية كبيرة، وأكدا أف إدارة النطاؽ بشكؿ جيد سيؤدي إلى نجاح المشروع

 مخرجات المشروع حققت تقارباً أف  التي خمصت الى (2009لعبيدي،)ا ىذه النتائج مع دراسة
( chuhan,2014، كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )مع توقعات الجيات المستفيدة كبيراً 

التي أعطت إدارة نطاؽ المشروع أىمية متوسطة لنجاح المشروع وخمصت ىذه الدراسة إلى أف 
 .لتحقيؽ النجاح لممشروعإدارة وقت المشروع ىو أىـ مجاؿ معرفي 

  وقت المشروع  إدارةتحميل فقرات مجال" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.12.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
 "وقت المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال الثالث " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( 12.5جدول )
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1.  
شػػػطة الخاصػػػة بالمشػػػروع وتحديػػػد ألنيػػػتـ جدولػػػة ا

 مددىا .
4.43 88.61 0.84 23.50 0.00 1 

2.  
المشػػػػػػػػروع بتنفيػػػػػػػػذ النشػػػػػػػػاطات وفقػػػػػػػػا  إدارةتمتػػػػػػػػـز 

 لجداوليا الزمنية .
4.08 81.58 0.79 18.92 0.00 3 

3.  
المشػروع مػع  إلنجازيتماشى تقديرؾ لموقت الالـز 

 قيمتو المالية.
3.94 78.79 0.93 13.92 0.00 5 

 4 0.00 15.14 0.89 79.39 3.97 الوقت بشكؿ فعاؿ . إدارةيتـ   .4

5.  
لتنفيػػذ المشػػروع بدقػػة وفػػؽ يػػتـ وضػػع خطػػة قبميػػة 
 االطار الزمني لمتنفيذ.

4.14 82.79 0.88 17.85 0.00 2 

  0.00 26.17 0.59 82.23 4.11 جميع فقرات المجال معاً  
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 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ( يمكف استخالص ما يمي:12.5مف جدوؿ )

حصمت الفقرة األولى عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ  المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " -
( أي 3)الدرجة الكمية مف  4.43" يساوي شطة الخاصة بالمشروع وتحديد مددىا .ألنيتـ جدولة ا

( Sigوأف القيمة االحتمالية ).  23.50%، قيمة االختبار 88.61أف المتوسط الحسابي النسبي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث  0.000تساوي 
الوقت ومعرفتيـ بأنو ال نجاح لممشروع دوف  إدارةاىتماـ المؤسسات التي تقدـ مشاريع ب إلىذلؾ 

دوؿ جدولتو وتحديد مدة كؿ نشاط فيو، كذلؾ استخداـ المؤسسات البرامج التكنولوجية التي تج
( التي 2011، وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )الديري،MS PROJECTالمشاريع كبرنامج 

شطة الخاصة بالمشروع ليسيؿ السيطرة عمييا وتحقيقيا بالوقت ألنخمصت الي ضرورة جدولة ا
الصحيحة لموقت  اإلدارةوالجودة المطموبة وأف سبب تأخر تسميـ المشروع يرجع الي عدـ 

 دفة .واالرتياف لمص
المشروع مع قيمتو  إلنجازيتماشى تقديرؾ لموقت الالـز المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة "  -

, 13.92%، قيمة االختبار  78.79أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.94" يساوي المالية
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة 0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).

نسبة أف ىناؾ معوقات  أقؿعمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث سبب حصوؿ عمي ىذه الفقرة عمى 
وعوامؿ خارجية ال يمكف السيطرة عمييا كالوضع السياسي القائـ والحصار المفروض عمي 

غالؽ المعابر في بعض األوقات كؿ ىذه العوامؿ قد تأخر  المشروع سواء  إنجازقطاع غزة وا 
( حيث 2006كانت قيمتو المالية صغيرة أو كبيرة ، وقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )اليور،

حصمت ىذه الفقرة عمي معدؿ عاؿ بخالؼ ىذه الدراسة ويعزو الباحث سبب االختالؼ الي أف 
مبالغ  ألفالمشاريع واألعماؿ التي تقدميا الجامعات الفمسطينية مشاريع بسيطة وسيمة التقدير 

 كثرتمؾ المشاريع تكوف قميمة، بينما المشاريع التي تقدميا المؤسسات األىمية كبيرة قد تصؿ أل
 مف مميوف دوالر . 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.11بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 26.17%، قيمة االختبار  82.23يساوي 

، ممػػا يػػدؿ α ≤ 0.05" دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة وقــت المشــروع  إدارةيعتبػػر مجػػاؿ " 
عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػذا يعنػػي أف 

 .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
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الوقت ومدى التزاـ  إدارةية أىمالى مدى إدراؾ تمؾ المؤسسات  النتائجويعزو الباحث ىذه  -
الوقت مف  دارةالمؤسسات االىمية العاممة في قطاع باألسس والمعايير الصحيحة والعممية إل

 المؤسسة. أىداؼأجؿ الحصوؿ عمي مشاريع ذات جودة عالية ومف أجؿ تحقيؽ 
التي خمصت  (zwikael,2009) كدراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة

 إدارة وقت المشروع يعتبر أىـ مجاؿ معرفي مف المجاالت التسعة لنجاح المشروع أف الى
فاستخداـ مخططات جانت وجدولة أنشطة المشروع تساعد عمى نجاح المشروع وتسميمو 

( التي خمصت الى وجود 2012، كما اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )غزاوي، دوف تأخير 
ية التخطيط الجيد لموقت وجدولة األعماؿ وأف ىمإدراؾ كبير لدى العامميف في المؤسسات أل

 داءالتخطيط الجيد لموقت يقود الي الحصوؿ عمي النتائج كما خطط ليا وتحسف في األ
كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة  ،كذلؾ جودة في كؿ مخرجات األعماؿو 
(chuhan,2014 التي خمصت إلى أف إدارة وقت المشروع ىو أىـ مجاؿ معرفي لتحقيؽ )

( التي خمصت إلى أف مف أىـ Auman,2012)، كما اتفقت مع دراسة نجاح لممشروع
سة وقد اختمفت ىذه الدراسة مع درا عوامؿ نجاح مشاريع المستحضرات الدوائية إدارة الوقت،

(juishang,2016التي )  أوصت بضرورة االىتماـ بمعيار إدارة وقت المشروع ألىميتو
 .البالغة في نجاح المشروع

  " تكمفة المشروع  إدارةتحميل فقرات مجال" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.13.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (13.5جدول )

 "تكمفة المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال الرابع " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يتـ اعداد خطة مالية مفصمة تبيف التكاليؼ 

 المطموبة خالؿ مراحؿ تنفيذ المشروع .
4.55 91.03 0.74 29.15 0.00 1 

2.  
يتـ مقارنة تكاليؼ المشروع مع تكاليؼ 

 مشاريع مشابية .
3.85 77.09 0.97 12.18 0.00 4 

3.  
 ىداؼتتناسب موازنة المشروع مع األ
 والمخرجات المراد تحقيقيا .

3.96 79.15 0.85 15.49 0.00 3 

4.  
يتـ االعتماد عمي تكاليؼ معيارية لتحديد 

 تكاليؼ المشروع .
3.76 75.27 1.00 10.50 0.00 5 

5.  
المشروع الموازنة  إدارةغالبا ال تتجاوز 
 المخصصة .

3.96 79.27 0.96 13.93 0.00 2 

  0.00 22.99 0.61 80.36 4.02 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:13.5من جدول )
يتـ اعداد حصمت الفقرة األولى عمي أعمى متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  

)الدرجة  4.55" يساوي خطة مالية مفصمة تبيف التكاليؼ المطموبة خالؿ مراحؿ تنفيذ المشروع 
وأف القيمة   29.15%، قيمة االختبار 91.03( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3الكمية مف 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).
ية ىذه ىمالفقرة، ويعزو الباحث سبب ارتفاع تمؾ النسبة الي مدى إدراؾ تمؾ المؤسسات أل

الخطوة وكذلؾ امتثاال ألوامر الجية المانحة التي تطمب  خطة مالية مفصمة قبؿ البدء بتمويؿ 
( التي خمصت الي ضرورة 2011تمؾ المشاريع، وقد اتفقت تمؾ الدراسة مع دراسة )غانـ، 

شطة الخاصة بالمشاريع التي تقدميا المؤسسات العامة ألنإعداد خطط مالية مفصمة لتكاليؼ ا
 الغربية. في الضفة 

نسبة مف بيف الفقرات حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة  أقؿبينما حصمت الفقرة الرابعة عمي  
أي أف  3.76الرابعة " يتـ االعتماد عمي تكاليؼ معيارية لتحديد تكاليؼ المشروع " يساوي 
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( Sig, وأف القيمة االحتمالية ).10.50%، قيمة االختبار 75.27المتوسط الحسابي النسبي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث  0.000تساوي 

متوسط حسابي الي التذبذب الكبير في أسعار المواد  أقؿسبب حصوؿ ىذه الفقرة عمي 
، ففي حاؿ قاـ  واحتياجات المشروع نتيجة إغالؽ المعابر فتختمؼ االسعار مف يوـ الي يـو

سرائيمي بإغالؽ المعابر فإف التجار تتالعب في األسعار فتكوف مرتفعة، وقد االحتالؿ اال
( التي خمصت الي عدـ التزاـ الشركات 2005اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )أبومعيمؽ،

ية نظاـ ىمتمؾ الشركات أل إدارةالصناعية بتطبيؽ نظاـ التكاليؼ المعيارية نتيجة عدـ إدراؾ 
 التكاليؼ المعيارية . 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.02بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 22.99%، قيمة االختبار  80.36يساوي 

، ممػػا يػػدؿ α ≤ 0.05" دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة تكمفــة المشــروع  إدارةيعتبػػر مجػػاؿ " 
درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػذا يعنػػي أف  عمػػى أف متوسػػط

 .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
 ألفالتكاليؼ  إدارةالى االىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات ب ويعزو الباحث ىذه النتائج

كمؿ وجو وسيحيؿ ذلؾ أشطة عمي ألنا إنجازالجيدة والصحيحة لمتكاليؼ ستؤدي الي  اإلدارة
شطة عمي حساب جودتيا مما سيؤدي الي جودة في المشروع ككؿ وبالتالي ألنا إنجازدوف 

 المنظمة.   أىداؼنجاح المشروع وتحقيؽ 
التي خمصت   (2014)صالح،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 

كما  الشركات تخطط التكاليؼ بشكؿ جيد، أغمبالتكمفة وأف  إدارةاىتماـ المؤسسات ب لىإ
( التي خمصت إلى أف معظـ شركات تعتقد chuhan,2014)اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

واختمفت ىذه النتائج بأف إدارة الوقت والتكمفة والجودة تعتبر مف أىـ معايير نجاح المشروع، 
 إدارةقبؿ الشركات في  ( التي خمصت الى عدـ اىتماـ مف2005مع دراسة )أبو معيمؽ،

التكاليؼ والتخطيط الجيد ليا وعدـ االعتماد عمي نظاـ التكاليؼ المعيارية كأسموب مف 
( Auman,2012)، كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الجيدة لمتكاليؼ اإلدارةاساليب  

 .إلدارة التكمفة أىمية قميمة في نجاح مشاريع المستحضرات الدوائية التي أعطى المبحوثييف
  " جودة المشروع  إدارةتحميل فقرات مجال" 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.14.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (14.5جدول )
 "جودة المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال الخامس " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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ىناؾ عالقة بيف تطبيؽ نظاـ الجودة في   .1
 المؤسسة . أداءالمشاريع وزيادة فعالية 

4.54 90.79 0.68 31.44 0.00 1 

2.  
تتبع المؤسسة استراتيجية زيادة الجودة وتقميؿ 

 التكاليؼ .
4.03 80.61 0.85 16.66 0.00 4 

3.  
تسعى المؤسسة لمقارنة الخدمات المقدمة مف 

مشاريع اخرى مشروعيا مع خدمات تقدميا 
 . داءمشابية لتحسيف جودة األ

3.92 78.42 0.91 13.96 0.00 6 

يتـ مراقبة عمميات الجودة لممخرجات والمدخالت   .4
 وتحديد االجراءات لتحقيؽ الجودة.

3.97 79.39 0.96 13.97 0.00 5 

5.  
يقـو الموظفوف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ بجودة 

 عالية خالؿ الوقت المحدد .
4.25 85.09 0.89 19.56 0.00 2 

6.  
يقـو الموظفوف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ بجودة 

 عالية ضمف الموازنة المحددة .
4.19 83.76 0.95 17.20 0.00 3 

  0.00 27.39 0.58 83.01 4.15 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 يمكن استخالص ما يمي:( 14.5من جدول )
حصمت الفقرة االولى عمي أعمى متوسط حسابي حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  –

)الدرجة  4.54" المؤسسة  أداءىناؾ عالقة بيف تطبيؽ نظاـ الجودة في المشاريع وزيادة فعالية 
وأف القيمة   31.44%، قيمة االختبار  90.79( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3الكمية مف 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.00( تساوي Sigاالحتمالية ).
، ويعزو الباحث سبب ارتفاع ىذه النسبة الي االىتماـ العالمي بتطبيؽ نظـ الجودة حيث الفقرة

المؤسسات  تسعى كؿ المؤسسات اليـو لمتميز، فكمما كاف ىناؾ جودة في مخرجات وأنظمة عمؿ
المؤسسة، كما أف رقابة وزارة الداخمية في قطاع غزة عمي  أداءكاف ىناؾ تميز وزيادة في فعالية 

 . عمؿ تمؾ المؤسسات ومشاريعيا حتمت عمي تمؾ المؤسسات االلتزاـ بالمعايير الدولية لمجودة 
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حصمت الفقرة الثالثة عمي أدنى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة "  –
تسعى المؤسسة لمقارنة الخدمات المقدمة مف مشروعيا مع خدمات تقدميا مشاريع اخرى 

%،  78.42أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.92" يساوي . داءمشابية لتحسيف جودة األ
وىذا يعني أف ىناؾ  0.000( تساوي Sig, وأف القيمة االحتمالية ).13.96قيمة االختبار 

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ، ويعزو الباحث سبب حصوؿ تمؾ الفقرة عمي أدنى 
 إدارةنسبة الي التنوع الكبير في المشاريع التي تقدميا المؤسسات فمف خالؿ عممي في قسـ 

لخيرية فقد كانت تقدـ مشاريع تختمؼ تمامًا عف مشاريع تقدميا المشاريع في ىيئة االعماؿ ا
 مؤسسات أخرى كمشروع الخاليا الشمسية. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.15بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000( تساوي Sig, وأف القيمة االحتمالية ).27.93%، قيمة االختبار  83.01يساوي 

، ممػػا يػػدؿ α ≤ 0.05" دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  جــودة المشــروع إدارةيعتبػػر مجػػاؿ " 
عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػذا يعنػػي أف 

 .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
الى الفيـ العميؽ الذي يعيشو االفراد العامميف في المؤسسات ،  ويعزو الباحث ىذه النتائج

الجودة مف األساليب الحديثة والميمة لممنظمات حتى حيث باتت المؤسسات واالفراد تدرؾ بأف 
تتمكف مف البقاء واالستمرار في أعماليا وأصبح منيج الجودة الشاممة منيجًا تتبناه معظـ 

 مية.المؤسسات سواء الدولية او المح
التي خمصت الى  (2008كدراسة )عايش،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 

، واختمفت ىذه النتائج  المؤسسي داءالجودة الشاممة سيؤدي الي جودة في األ أبعادأف االلتزاـ ب
( التي خمصت الى عدـ وجود جودة في الخدمات المقدمة في 2013مع دراسة )ابو ىاشـ،

ىذه الدراسة مع دراسة  ختمفت، كما اعدـ وجود معمموف ذو كفاءة عاليةراكز التعميمية نتيجة مال
(juishng,2016 التي ) خمصت إلى أف إدارة جودة المشروع ليا تأثير متوسط عمى نجاح

( التي خمصت إلى أف مف Auman,2012)، واختمفت ايضا ىذه الدراسة مع دراسة المشروع
إدارة  -إدارة وقت المشروع -عمى نجاح المشروع )إدارة اتصاالت المشروع الت تأثيراً أىـ المجا

 . إدارة نطاؽ المشروع( -مخاطر المشروع
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  " مخاطر المشروع إدارةتحميل فقرات مجال " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.15.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 

 (15.5جدول )
 "مخاطر المشروع إدارةلكل فقرة من فقرات المجال السادس " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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وضع خطػط وسػيناريوىات قبميػة لمواجيػة اي يتـ   .1
 مخاطر .

        
4.15  

      
83.03  

        
0.95  

      
16.67  

0.00 1 

2.  
يػػػػػتـ تحديػػػػػد العوامػػػػػؿ والمخػػػػػاطر الخارجيػػػػػة التػػػػػي 

 يمكف اف تؤثر عمي المشروع بشكؿ مسبؽ .
        

4.14  
      

82.79  
        

0.70  
      

22.66  
0.00 2 

3.  
المشػػػػػػػػػروع لمحيمولػػػػػػػػػة دوف ظيػػػػػػػػػور  إدارةتسػػػػػػػػػعى 

 مخاطر جديدة اثناء تنفيذ المشروع .
        

3.98  
      

79.52  
        

0.86  
      

15.72  
0.00 3 

4.  
اليوميػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع  اإلدارةتوجػػػػد  مرونػػػػة لػػػػدى 
 المخاطر الطارئة .

        
3.98  

      
79.52  

        
0.77  

      
17.42  

0.00 4 

5.  
التغيػػػػػػرات التػػػػػػي تظيػػػػػػر خػػػػػػالؿ تنفيػػػػػػذ  إدارةيػػػػػػتـ 

 المشروع بشكؿ فعاؿ .
        

3.96  
      

79.15  
        

0.89  
      

14.86  
0.00 5 

         جميع فقرات المجال معاً  
4.04  

      
80.80  

        
0.57  

      
25.08  

0.00  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يمي:15.5من جدول )

حصمت الفقرة األولى عمى أعمى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  –
( 3)الدرجة الكمية مف  4.15" يساوي يتـ وضع خطط وسيناريوىات قبمية لمواجية اي مخاطر

وأف القيمة االحتمالية   16.67%، قيمة االختبار  83.03أي أف المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو  0.000

يشيده قطاع غزة الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة عمي أعمى نسبة نظرًا لعدـ االستقرار الذي 
ـ عمي المؤسسات االىتماـ بوضع سيناريوىات وخطط لمواجية تسواء االقتصادي أو السياسي ح

 أي طارئ . 



         
121 

 

التغيرات التي تظير خالؿ تنفيذ المشروع بشكؿ  إدارةالمتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " يتـ  -
, وأف 14.86االختبار%، قيمة  79.15أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.96فعاؿ " يساوي 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).
متوسط حسابي نقص الخبرات التي  أقؿىذه الفقرة، ويعزو الباحث حصوؿ ىذه الفقرة عمي 

قد تحدث قد  التغيرات التي ألفيمتمكيا منسقي المشاريع مقارنًة بمنسقي دوؿ الخميج مثال، و 
تكوف عالجيا صعب كإغالؽ المعبر مثاًل وانقطاع اإلسمنت فال يوجد معابر بديمة غير 

 المسيطر عمييا مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي. 
، وأف المتوسػػط الحسػػابي 4.04بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي يسػػاوي 

تسػػػاوي  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة , وأف 25.08%، قيمػػػة االختبػػػار  80.80النسػػػبي يسػػػاوي 
 ≤ 0.05" داؿ إحصائيًا عنػد مسػتوى داللػة  مخاطر المشروع إدارةلذلؾ يعتبر مجاؿ "  0.000

α ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد وىذا
 .اؿيعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المج

الى الوعي التاـ لدى مدراء المؤسسات وكذلؾ مدراء ومنسقي  ويعزو الباحث ىذه النتائج
الجيدة لمخاطر المشروع سيمنع حدوث مخاطر مستقبمية وسيتـ السيطرة  اإلدارةالمشاريع بأف 

عمي أي مخاطر قد تنشأ وسيتـ مواجية المخاطر بإحدى السيناريوىات وبالتالي السيطرة عمي 
المخاطر ووضع حموؿ ليا سيضمف عمؿ أنشطة المشروع بشكؿ جيد دوف مشاكؿ وستكوف 

عالية ايضًا وبالتالي وجود جودة في المشروع  شطة الخاصة بالمشروع ذات جودةألنمخرجات ا
 ككؿ. 

التػي خمصػت (  2007)العػامري، كدراسػةواتفقت ىذه النتائج مع بعـض الدراسـات السـابقة  -
ضػػرورة االىتمػػاـ بدراسػػة الخطػػر فػػي المشػػاريع بشػػكؿ جػػدي واف ال تبػػدا الجيػػة المنفػػذة  الػػى

أو مجموعػػػػػػة عمػػػػػػؿ  إدارةنػػػػػػاؾ لممشػػػػػروع أو المسػػػػػػتفيديف منػػػػػػو بالتنفيػػػػػػذ إال بعػػػػػد اف تكػػػػػػوف ى
سيناريوىات لمواجية  قد أعدت دراسة باألخطار المحتممة ووضعت الخطر إدارةمتخصصة ب
رورة ( التي خمصت إلى ضshushing,2016واتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ) ،رتمؾ األخطا

واتفقػػػت  االىتمػػاـ الزائػػػد بػػػإدارة مخػػاطر المشػػػروع لضػػػماف نجػػاح ذلػػػؾ المشػػػروع وعػػدـ توقفػػػو،
( التػػي خمصػػت إلػػى أف مػػف أىػػـ المجػػاالت zwikael,2009أيضػػًا ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة )

دارة المخػػػاطر -المعرفيػػػة تػػػأثيرًا عمػػػى نجػػػاح المشػػػروع )إدارة الوقػػػت إدارة  -إدارة النطػػػاؽ -وا 
( التػي خمصػت Auman,2012)ىػذه الدراسػة مػع دراسػة  كما اتفقت ايضا الموارد البشرية(،
إدارة وقػت  -الت تػأثيرًا عمػى نجػاح المشػروع )إدارة اتصػاالت المشػروعـ المجػاإلى أف مف أىػ
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واختمفػػت ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة إدارة نطػػاؽ المشػػروع(،  -إدارة مخػػاطر المشػػروع -المشػػروع
(chuhan,2014 حيػػػػث حصػػػػؿ معيػػػػار إدارة مخػػػػاطر المشػػػػروع عمػػػػى ثػػػػاني أقػػػػؿ متسػػػػوط )

 حسابي في التأثير عمى نجاح المشروع. 
 موارد المشروع إدارةيل فقرات مجال " تحم " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.16.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3الحياد وىي 

 (16.5جدول )
 "موارد المشروع  إدارة لكل فقرة من فقرات المجال السابع " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
قبؿ البدء في المشروع يتـ حصر االحتياجات مف 

 الموارد البشرية مف ذوي الخبرة والميارة 
4.42 88.48 0.80 24.74 0.00 1 

2.  
مف قبؿ مدير المشروع باف المواد  يتـ التأكد

والمعدات الموردة الي المشروع تحقؽ الشروط 
 والمواصفات المطموب .

4.16 83.15 0.77 20.85 0.00 2 

3.  
المشروع استخداـ الموارد في تعظيـ  إدارةتحسف 

 قيمة المخرجات .
4.08 81.58 0.83 18.03 0.00 3 

4.  
مالئمة تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية 

 لتنفيذ انشطة المشروع المخطط ليا .
3.92 78.30 0.81 15.60 0.00 5 

5.  
تضمف المؤسسة توريد المواد الي موقع المشروع 
في الوقت المطموب وبالكمية والجودة المطموبتيف 

 . 
4.11 82.18 0.81 18.97 0.00 4 

  0.00 28.23 0.56 82.74 4.14 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يمي:16.5من جدول )

حصمت الفقرة االولى عمي أعمى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  -
" قبؿ البدء في المشروع يتـ حصر االحتياجات مف الموارد البشرية مف ذوي الخبرة والميارة

%، قيمة  88.48( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  4.42يساوي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  24.74االختبار 
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 إدارةقبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث سبب ارتفاع ىذه النسبة الي اقتناع 
موارد المشروع بالشكؿ الجيد سيضمف أفضؿ استفادة ممكنة مف الطاقات  إدارةالمؤسسة أف 

 . البشرية المشاركة في المشروع
المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " متوسط حسابي حيث أف  أقؿحصمت الفقرة الرابعة عمي  - 

روع المخطط ليا" يساوي تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة المش
, وأف القيمة 78.30%، قيمة االختبار  78.30أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.92

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).
 الفقرة، ويعزو الباحث سبب حصوؿ تمؾ الفقرة عمي أدنى متوسط حسابي نسبي الي صعوبة
ادخاؿ آالت ومعدات عالية التقنية بسبب التعنت االسرائيمي والموارد البشرية التي تعمؿ في 
المشاريع تعتمد عمي العمـو التي حصمت عمييا مف الدراسة الجامعة والخبرات البسيطة نتيجة 

وتنسيؽ المشاريع  إدارةاالشراؼ عمي بعض المشاريع وعدـ حصوليا عمي دورات دولية في 
 ؿ العالـ نتيجة إغالؽ معبر رفح البري . كباقي دو 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.14بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000( تساوي Sig, وأف القيمة االحتمالية ).28.23%، قيمة االختبار  82.74يساوي 

، ممػػا يػػدؿ α ≤ 0.05" دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  مــوارد المشــروع إدارةيعتبػػر مجػػاؿ " 
عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػذا يعنػػي أف 

 .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
لعنصر البشري الى إدراؾ المؤسسات العاممة في قطاع غزة باف ا ويعزو الباحث ىذه النتائج

موارد المشروع بالشكؿ الجيد سيضمف أفضؿ  إدارةعوامؿ نجاح المشروع ، وكذلؾ  أىـمف 
استفادة ممكنة مف الطاقات البشرية المشاركة في المشروع و سيؤدي ذلؾ الي تسمسؿ سميـ 
وصحيح في أنشطة المشروع فوجود الموارد بالمواصفات المطموبة سيساعد في وجود جودة في 

 المنظمة. أىداؼت وأنشطة المشروع وبالتالي نجاح المشروع وتحقيؽ مخرجا
 التي خمصت الى( 2011كدراسة )الديري،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 

وعدـ االعتماد  المشاريع يعود الي عدـ االىتماـ الكافي بالموارد البشرية إنجازتأخر أن سبب 
، كما ية التي ستشرؼ عمي أنشطة المشروعالموارد البشر سس عممية سميمة في اختيار أعمي 

( التي خمصت إلى أف مف أىـ المجاالت zwikael,2009واتفقت أيضًا ىذه الدراسة مع دراسة )
دارة المخاطر -المعرفية تأثيرًا عمى نجاح المشروع )إدارة الوقت إدارة الموارد  -إدارة النطاؽ -وا 

  البشرية(
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  " اتصاالت المشروع  رةإداتحميل فقرات مجال" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.17.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
 (17.5جدول )

  "اتصاالت المشروع إدارة لكل فقرة من فقرات المجال الثامن " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يحرص مدير المشروع عمي فاعمية نظاـ 
 االتصاالت لتحقيؽ تبادؿ المعمومات .

4.58 91.52 0.67 32.31 0.00 1 

2.  
يتـ التنسيؽ بيف جميع االطراؼ ذات العالقة 

 بالمشروع طواؿ فترة التنفيذ.
4.14 82.79 0.85 18.63 0.00 3 

3.  
ة في ىمايكوف االتصاؿ فعاال بيف االطراؼ المس

 تنفيذ المشروع.
4.21 84.12 0.71 23.57 0.00 2 

4.  
يستمـ مدير المشروع تقارير دورية عف سير 
 انشطة المشروع مف الجية المنفذة لممشروع 

3.99 79.76 0.84 16.26 0.00 4 

5.  
يتـ عمؿ خطة لتحديد قنوات االتصاؿ بيف جميع 

 االطراؼ ذات الصمة بالمشروع .
3.91 78.18 0.99 12.71 0.00 5 

  0.00 29.55 0.54 83.27 4.16 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:17.5من جدول )
المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  متوسط حسابي حيث أقؿحصمت الفقرة األولى عمي  -

يحرص مدير المشروع عمي فاعمية نظاـ االتصاالت لتحقيؽ تبادؿ المعمومات" يساوي 
%، قيمة االختبار  91.52( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف 4.58

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  32.31
أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث حصوؿ ىذه الفقرة عمي أعمى متوسط حسابي نسبي 
الي حرص مدراء المشاريع أف تكوف قنوات االتصاؿ واضحة بيف جميع االطراؼ المشاركة في 

 شطة وفؽ ما خطط لو. ألنف سير االمشروع لضما إنجاز
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المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة"  متوسط حسابي حيث أف أقؿحصمت الفقرة الخامسة عمي  - 
 3.91يتـ عمؿ خطة لتحديد قنوات االتصاؿ بيف جميع االطراؼ ذات الصمة بالمشروع" يساوي 

القيمة االحتمالية , وأف 12.71%، قيمة االختبار  78.18أي أف المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو  0.000

الباحث سبب حصوؿ تمؾ الفقرة عمي أدنى متوسط حسابي الي أف المشاريع التي تقدميا تمؾ 
عمؿ في مكاف المشاريع غالبا تكوف صغيرة وتكوف قنوات االتصاؿ واضحة، واالطراؼ متقاربة وت

 محصور نتيجة صغر تمؾ المشاريع. 
، وأف المتوسػػط الحسػػابي 4.16بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي يسػػاوي 

تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة , وأف 29.55%، قيمػػػػة االختبػػػػار  83.2النسػػػػبي يسػػػػاوي 
 0.05" دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة اتصاالت المشـروع  إدارةلذلؾ يعتبر مجػاؿ "  0.000

≥ α ، مما يدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ يختمػؼ جوىريػًا عػف درجػة الحيػاد
وىذا يعني أف ىنػاؾ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ، وبالتػالي تثبػت صػحة 

اتصػاالت المشػروع وزيػادة جػودة  ارةإدعالقة ذات داللة إحصائية بيف الفرضية التي تنص وجود 
 المشاريع.

الى أنو يمكف القوؿ أف االتصاؿ الجيد وتقديـ معمومات الى  ويعزو الباحث ىذه النتائج
مدير المشروع أو ألصحاب المصالح بالتوقيت والدقة المناسبيف سيضمف أف أنشطة المشروع 
ستسير وفؽ ما خطط لو وسيتـ تصحيح أي أخطاء أوال بأوؿ وبالتالي سيكوف ىناؾ متابعة مف 

روع ذات جودة عالية وبالتالي نجاح المشروع شطة وستكوف مخرجات المشألنمدير المشروع ل
 المنظمة. أىداؼوتحقيؽ 

التي خمصت الى أف  (2005كدراسة )نصار،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
، كما اتفقت نجاح أي عمؿ يمزمو وضوح في قنوات االتصاؿ بيف جميع األطراؼ ذات الصمة

التي خمصت إلى أف فعالية االتصاالت سيؤدي إلى ( zwikael,2009ىذه الدراسة مع دراسة )
نجاح المشروع وأنو يجب عمى مدير المشروع تحديد قنوات االتصاؿ قبؿ البدء بأنشطة 

( التي خمصت إلى أف مف Auman,2012)كما اتفقت ايضا ىذه الدراسة مع دراسة  ،المشروع
إدارة  -إدارة وقت المشروع -المشروعالت تأثيرًا عمى نجاح المشروع )إدارة اتصاالت أىـ المجا

كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة إدارة نطاؽ المشروع(.  -مخاطر المشروع
(chuhan,2014 التي خمصت أف إدارة اتصاالت المشروع ليا تأثير متوسط عمى نجاح )

 مشاريع الصناعات الدوائية.
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  " مشتريات المشروع  إدارةتحميل فقرات مجال" 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.18.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 

 
 (18.5جدول )

 "مشتريات المشروع إدارةلكل فقرة من فقرات المجال التاسع " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يتـ عمؿ خطة شاممة لممشتريات لتحديد 
االحتياجات مف المواد والمعدات لتنفيذ 

 المشروع. 
4.48 89.58 0.81 25.18 0.00 1 

2.  
يتـ مراقبة عمميات العطاءات بشكؿ فعاؿ 
 وسميـ واالختيار يتـ وفؽ معايير قانونية. 

4.12 82.30 0.81 19.02 0.00 2 

3.  
يتـ عمؿ خطة لمشراء لتحديد الكميات وتحديد 
 4 0.00 16.27 0.87 80.48 4.02 توقيتات الشراء واالحتياجات بشكؿ مسبؽ. 

4.  
تتـ عمميات الشراء بجمب عروض اسعار 
ومناقصات ضمف شروط مرجعية واضحة 

 لوثائؽ العطاءات .
4.05 80.97 0.81 17.82 0.00 3 

  0.00 28.80 0.56 83.33 4.17 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:35من جدول )
المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " يتـ عمؿ خطة شاممة لممشتريات لتحديد االحتياجات مف  -

( أي أف المتوسط الحسابي 3)الدرجة الكمية مف  4.48المواد والمعدات لتنفيذ المشروع" يساوي 
 0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  25.18%، قيمة االختبار  89.58النسبي 

 أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  وىذا يعني
المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة " يتـ عمؿ خطة لمشراء لتحديد الكميات وتحديد توقيتات  -

%،  80.48أي أف المتوسط الحسابي النسبي 4.02الشراء واالحتياجات بشكؿ مسبؽ" يساوي 
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وىذا يعني أف ىناؾ  0.000( تساوي Sigاالحتمالية )., وأف القيمة 16.27قيمة االختبار 
 موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.17بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لػذلؾ  0.000تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة , وأف 28.80%، قيمة االختبار 83.33يساوي 

مما يدؿ ، α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  مشتريات المشروع إدارةر مجاؿ " يعتب
عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػذا يعنػػي أف 

 .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
الجيدة لممشتريات سيضمف  اإلدارةالى أف المؤسسات تؤمف بأف  ويعزو الباحث ىذه النتائج

المشروع ذات الجودة العالية وبالتالي ستتمتع مخرجات المشروع  إنجازتوفر المواد الخاصة ب
 المنظمة. أىداؼوجميع أنشطة المشروع بذات الجودة وسيؤدي ذلؾ الي نجاح المشروع وتحقيؽ 

 التي خمصت الى( 2002كدراسة )دياب،ت السابقة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسا
العامميف في مجاؿ المشتريات والمخازف وحؿ مشكالتيـ وتأىيميـ  أداءضرورة رفع مستوى 

الحديثة في ظؿ عصر التكنولوجيا ونظـ المعمومات مف أجؿ  اإلدارةلمسايرة التقدـ في عمـ 
( zwikael,2009)مع دراسة  ، واختمفت ىذه الدراسةضماف سير العمميات وفؽ ما خطط لو

التي حصؿ المجاؿ المعرفي إدارة مشتريات المشروع عمى أقؿ متوسط حسابي مف وجية نظر 
التي خمصت أف إدارة  (chuham,2014، كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )المبحوثييف

ىذا المشتريات ليا تأثير ضعيؼ جدًا عمى النجاح مشاريع الصناعات الدوائية حيث حصؿ 
، ، واختمفت ايضا ىذه الدراسة مع دراسة المجاؿ المعرفي عمى أقؿ متوسط حسابي

(Auman,2012التي خمصت إلى أف مف أىـ المجا ) الت تأثيرًا عمى نجاح المشروع )إدارة
إدارة نطاؽ المشروع(  -إدارة مخاطر المشروع -إدارة وقت المشروع -اتصاالت المشروع

 وع أىمية قميمة في التأثير عمى نجاح المشروع.وأعطت إدارة مشتريات المشر 
  " االرتباطتحميل فقرات مجال " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.19.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (19.5جدول )
 " االرتباط لكل فقرة من فقرات المجال العاشر " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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تقـو المؤسسة بإعداد تحديد االحتياجات قبؿ   .1
 تصميـ المشاريع.

4.43 88.61 0.85 23.16 0.00 1 

2.  
يتـ مراعاة وجيات نظر الجيات ذات العالقة 

 عند تصميـ المشروع.
4.08 81.58 0.78 19.08 0.00 3 

 2 0.00 19.66 0.78 82.30 4.12 المشاريع المنفذة تعكس نتائج تقييـ االحتياجات.  .3

4.  
يتـ تصميـ المشاريع بحيث تتماشى مع اولويات 

 المموؿ.
3.81 76.12 0.95 11.72 0.00 5 

5.  
يوجد عالقة واضحة بيف االحتياجات التي تـ 

 المموؿ. أىداؼتحديدىا وبيف 
4.07 81.33 0.88 16.80 0.00 4 

  0.00 28.57 0.53 81.99 4.10 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:19.5من جدول )
المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " تقوـ المؤسسة بإعداد تحديد االحتياجات قبؿ تصميـ المشاريع" 

%، قيمة  88.61( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  4.43يساوي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  23.16االختبار 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " يتـ تصميـ المشاريع بحيث تتماشى مع اولويات المموؿ"  

, وأف القيمة 11.72%، قيمة االختبار  76.12أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.81يساوي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).

الى أف المؤسسات في  الفقرة، ويعزو الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة عمى أدنى متوسط حسابي
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تصميـ مشاريع تتماشى مع مصمحة المؤسسة وكذلؾ مصمحة الجيات  ىعم الغالب تركز
 المستيدفة . 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.10الحسابي يساوي  بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 28.57%، قيمة االختبار  81.99يساوي 

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط يعتبر مجاؿ " 
عف درجة الحياد وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
الى أف سياسة الجيات المانحة، حيث أف المانحيف يرفضوف  ويعزو الباحث ىذه النتائج

تمويؿ المشاريع إذا كانت ىذه المشاريع ال تتناسب مع احتياجات وأولويات الفئات المستيدفة، 
وأولويات الجيات المانحة، كما يشير الي  أىداؼراتيجيات المنظمة المنفذة، وكذلؾ واست أىداؼو 

ية تصميـ المشاريع لتتناسب أىموعي لدى المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة عمي 
 في الحصوؿ عمي األمواؿ مف الجيات المانحة. االستمراريةومصالح الجميع لضماف 

 التي خمصت الى (2010كدراسة )حماد،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
أف المؤسسات تقوـ بتصميـ المشاريع لتتناسب مع مصمحة الجميع وبناء عمي احتياجات الفئة 

( التي خمصت الى الي يتـ 2013المستيدفة ، كما اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )ابو رمضاف،
تماشى مع مصمحة الجية المانحة لضماف االستمرار في تمويؿ مشاريع تمؾ تصميـ المشروع لي

( التي خمصت إلى ضرورة إشراؾ المستفيديف 2015، كما اتفقت مع دراسة )رضواف،المؤسسة
 .في تحديد احتياجاتيـ ألف ذلؾ سيقود إلى نجاح المشروع وتحقيؽ اليدؼ الذي أنشئ مف أجمو

  " الكفاءةتحميل فقرات مجال " 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tـ استخداـ اختبار ت

 (.20.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (20.5)جدول 
 " الكفاءة لكل فقرة من فقرات المجال الحادي عشر " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة 

 لتنفيذ انشطة المشروع المخطط ليا.
4.33 86.55 0.90 20.35 0.00 1 

2.  
يقـو الموظفيف بالمشروع بتنفيذ االعماؿ المكمفيف 
بأدائيا بجودة عالية خالؿ الوقت المحدد وضمف 

 التكاليؼ والموازنة.
4.26 85.21 0.74 23.57 0.00 2 

3.  
تحقؽ المؤسسة نتائج ومخرجات المشروع نتيجة 

 العامميف. أداءكفاءة 
4.16 83.15 0.79 20.14 0.00 3 

4.  
تمتمؾ المؤسسة نظاـ مالي فعاؿ يحكـ نفقات 

 4 0.00 19.37 0.78 81.94 4.10 المشروع وفقا لمبنود الموازنة.

5.  
طاقـ المشروع بصورة دورية خالؿ  أداءيتـ تقييـ 

 فترة المشروع.
3.94 78.79 0.97 13.44 0.00 5 

  0.00 28.48 0.56 83.13 4.16 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
 استخالص ما يمي:( يمكن 20.5من جدول )

المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة  
( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  4.33المشروع المخطط ليا" يساوي 

وىذا يعني  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  20.35%، قيمة االختبار  86.55
 أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

طاقـ المشروع بصورة دورية خالؿ فترة  أداءالمتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " يتـ تقييـ  
, 13.44%، قيمة االختبار  78.79أي أف المتوسط الحسابي النسبي  4.94المشروع" يساوي 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).
متوسط حسابي الي أف  أقؿعمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث سبب حصوؿ ىذه العبارة عمي 

المؤسسات ال تمتمؾ خبرات كافية عف التقييـ وال تعطي عممية التقييـ أي اىتماـ وال تعرؼ 



         
131 

 

ـ االفراد، وكذلؾ المؤسسات ال تمتمؾ نماذج لتقييـ األفراد األسس العممية الصحيحة لعمميات تقيي
 كما في المؤسسات الحكومية التي تقيـ موظفييا بشكؿ سنوي . 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.16بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 28.48%، قيمة االختبار  83.13يساوي 

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة الكفاءة يعتبر مجاؿ " 
درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
المشاريع تحقيؽ مخرجات المشاريع  إدارةالى أنو مف أولويات  ويعزو الباحث ىذه النتائج

اليومية في التعامؿ مع الظروؼ المتغيرة مف  دارةالمخطط ليا وذلؾ في ظؿ وجود مرونة لإل
خالؿ االستفادة مف نظاـ المتابعة الفعاؿ وتبرير التكاليؼ بالفوائد مف المشاريع مف أجؿ تقميؿ 

 ظيور نتائج غير مخطط ليا.
التي خمصت الى  (2010كدراسة )حماد،فقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة وات

ضرورة االىتماـ بمعيار الكفاءة لضماف االستغالؿ االمثؿ لمموارد المالية والبشرية والمادية 
ية االىتماـ أىمتكمفة ووقت وجيد ممكف ، وىذا يوضح  أقؿلتحقيؽ المخرجات المخطط ليا ب

، كما اتفقت شرط لمتمويؿ واالستمرار مع نفس المموؿ وزيادة الدعـ فيما بعدبمعيار الكفاءة ك
( التي خمصت أف المؤسسات تستغؿ الموارد المتاحة 2015ىذه الدراسة مع دراسة )رضواف،

لدييا بشكؿ كبير، كما أنيا تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا والتي أنشأ مف أجميا المشروع ، 
  . داؼ ونتائج غير مخطط لياوفي بعض األحياف تحقؽ أى

  " الفاعمية تحميل فقرات مجال" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.21.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (21.5جدول )

 "الفاعمية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني عشر " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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ط 
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لمت
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 1 0.00 24.69 0.82 89.21 4.46 المشاريع المخطط ليا. أىداؼيتـ تحقيؽ   .1
 4 0.00 15.72 0.84 79.15 3.96 ليا. يتـ تحقيؽ نتائج غير مخطط  .2

3.  
المرجوة  ىداؼيتـ ربط خطة تنفيذ المشروع باأل

 2 0.00 18.12 0.85 82.18 4.11 منو.

4.  
يا لتكوف متسقة مع أىدافالمشروع  إدارةتضع 
 الفئة المستيدفة. أىداؼ

3.87 77.33 1.00 12.01 0.00 5 

5.  
المشروع تكاليؼ االستثمار مقارنة  أىداؼتبّرر 

 بمشاريع مماثمة.
3.99 79.88 0.98 14.00 0.00 3 

  0.00 24.58 0.61 81.55 4.08 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:20.5من جدول )
حصمت الفقرة االولى عمي أعمى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " 

( أي أف المتوسط 3)الدرجة الكمية مف  4.46المشاريع المخطط ليا " يساوي  أىداؼيتـ تحقيؽ 
( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  24.69%، قيمة االختبار  89.21الحسابي النسبي 

 ني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. وىذا يع 0.000
بينما حصمت الفقرة الرابعة عمي أدنى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة 

 3.87الفئة المستيدفة " يساوي  أىداؼيا لتكوف متسقة مع أىدافالمشروع  إدارةالرابعة " تضع 
, وأف القيمة االحتمالية 12.01قيمة االختبار %،  77.33أي أف المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو  0.000
الباحث سبب حصوؿ ىذه الفقرة عمي أدنى متوسط حسابي الي أف المؤسسات عادًة تقدـ تحقيؽ 

لمستيدفة لضماف تدفؽ االمواؿ مف الجية الفئة ا أىداؼالجية المانحة عمى  أىداؼيا و أىداف
 المانحة والجيات الممولة  . 
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، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.08بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 24.58%، قيمة االختبار  81.55يساوي 

" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة المشروع  أىدافالفاعمية / مدى تحقيق يعتبر مجاؿ " 
0.05 ≥ α ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة

 الحياد وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
المشاريع المخطط  أىداؼالمشاريع تراعي تحقيؽ  رةإداالى أف  ويعزو الباحث ىذه النتائج

ليا حسب تصميـ المشاريع، وأف ىناؾ ارتباط بيف المشاريع والفئات المستيدفة أدى إلى تحقيؽ 
 المشروع. أىداؼ

 التي خمصت الى (2010كدراسة )حماد،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
ضرورة االىتماـ بمعيار الكفاءة وأف تصمـ المشاريع لتمبية االحتياجات االساسية، وتحقيؽ 

( التي 2009التي صمـ مف أجميا المشروع واختمفت ىذه النتائج مع دراسة )العبيدي، أىداؼ
المرجوة  ىداؼخمصت الى ضرورة التركيز عمي معيار الكفاءة لزيادة القدرة عمي تحقيؽ األ

( 2015، كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )رضواف،العاـ لممشروع داءفي األ وتحقيؽ جودة
التي خمصت إلى مف أىـ أسباب نجاح المشروع وتحقيؽ الجودة في مخرجاتو ىو معيار 

 .الكفاءة
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 "ثراأل تحميل فقرات مجال " 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.22.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
 "ثراأل  لكل فقرة من فقرات المجال الثالث عشر " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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العامة  ىداؼالمشاريع في تحقيؽ األ تساىـ  .1
 1 0.00 26.56 0.78 89.94 4.50 لممنظمة.

 2 0.00 21.76 0.79 84.85 4.24 المشاريع في تطوير القطاع المستيدؼ. تساىـ  .2

اقتصادي لممشاريع عمي الموظفيف  أثريوجد   .3
 3 0.00 19.11 0.84 83.27 4.16 ومقدمي الخدمات.

يوجد لممشاريع اثار مختمفة نتيجة االختالؼ في   .4
 5 0.00 12.12 0.97 77.09 3.85 الجنس او الطبقات االجتماعية.

يتـ وضع مقاييس ومؤشرات مناسبة لقياس مدى   .5
 4 0.00 16.45 0.95 82.55 4.13 المشاريع أىداؼتحقؽ 

  0.00 27.23 0.60 83.54 4.18 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يمي:22.5من جدول )

حصمت الفقرة االولى عمي أعمى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  -
( أي 3)الدرجة الكمية مف  4.50العامة لممنظمة " يساوي  ىداؼالمشاريع في تحقيؽ األ تساىـ

وأف القيمة االحتمالية   26.56%، قيمة االختبار  89.94أف المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.000 
فقرة الرابعة " حصمت الفقرة الرابعة عمي أدنى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لم -

 3.85يوجد لممشاريع اثار مختمفة نتيجة االختالؼ في الجنس او الطبقات االجتماعية " يساوي 
, وأف القيمة االحتمالية 16.45%، قيمة االختبار    77.09أي أف المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي )لفقرة، ويعزو وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ا 0.000
الباحث حصوؿ ىذه الفقرة عمي أدنى متوسط حسابي نسبي الي أف مساحة قطاع غزة الصغيرة 
والتقارب االجتماعي الثقافي وعدـ وجود جماعات عرقية في القطاع جعؿ ىناؾ موافقة بدرجة 
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متوسطة تقريبًا عمي وجود لممشاريع آثار مختمفة نتيجة االختالؼ في الجنس أو الطبقات 
 جتماعية. اال

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 4.18بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 27.23%، قيمة االختبار  83.54يساوي 

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ثراأل يعتبر مجاؿ " 
درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
الى مدى خبرة المؤسسات وقدرتيا عمي تحديد أنشطة وخدمات  ويعزو الباحث ىذه النتائج

ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف المشاريع تتالءـ مع االحتياجات الحقيقية لمفئات المستيدفة، كما أف 
 العامة لممؤسسة. ىداؼالمؤسسة حيث يتـ تصميـ المشاريع لتتماشى مع األ أىداؼو 

التي  (2013كدراسة )أبو رمضاف،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
يساعد عمي تحقيؽ المشاريع لميدؼ المرجو منيا عمي  ثرخمصت الى أف االىتماـ بمعيار األ
المؤسسة العامة وتغيير ثقافة المجتمع حوؿ النساء  أىداؼالمدى البعيد، كما يساعد في تحقيؽ 

كما اتفقت مع ، إيجابي في حياة الفئات المستيدفة والمجتمع بشكؿ عاـ أثركما تحدث المشاريع 
ليا أثر كبير عمى  sos( التي خمصت إلى أف لممشاريع المقامة مدينة 2015دراسة )رضواف،

، واختمفت ىذه النتائج مع دراسة تحسيف الوضع االجتماعي والنفسي لألسرة وخاصة األطفاؿ
 أىداؼسيزيد مف فرصة تحقيؽ  ثر( التي خمصت الى أف التركيز عمي معيار األ2010)حماد،

 المشروع المخطط ليا وتطوير القطاع المستيدؼ.
  " االستدامةتحميل فقرات مجال " 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد  Tستخداـ اختبار تـ ا
 (.23.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي 
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 (23.5جدول )

 "االستدامة لكل فقرة من فقرات المجال الرابع عشر " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يتوفر في المؤسسة معيار االستدامة 

المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزاـ 
 المؤسسة باستمرار المشاريع.

4.35 86.91 0.84 22.20 0.00 1 

2.  
عند تصميـ المشروع يتـ اقتراح انشطة ال 

 تحتاج لمصدر تمويؿ مستمر .
3.90 78.06 0.82 15.18 0.00 4 

3.  
يتـ التنسيؽ مع الشركاء طواؿ فترة تنفيذ 

 المشروع.
3.95 78.91 0.91 14.40 0.00 2 

4.  
يكوف ىناؾ كفاية لموازنة المشروع لتحقيؽ 

 .ىداؼالمخرجات واأل
3.92 78.42 0.92 13.88 0.00 3 

5.  
المالية والتي تسعى المؤسسة لتحقيؽ االستدامة 

تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمي تحمؿ تكمفة 
 الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويؿ.

3.66 73.21 1.01 9.01 0.00 5 

  0.00 22.14 0.60 79.10 3.96 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 استخالص ما يمي:( يمكن 23.5من جدول )
حصمت الفقرة االولى عمي أعمى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "  -

يتوفر في المؤسسة معيار االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزاـ المؤسسة باستمرار 
%،  86.91( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  4.35المشاريع " يساوي 

وىذا يعني أف ىناؾ  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  22.20قيمة االختبار 
 موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

حصمت الفقرة الخامسة عمي أدنى متوسط حسابي حيث أف المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة  -
ي تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمي تحمؿ تكمفة " تسعى المؤسسة لتحقيؽ االستدامة المالية والت
 73.21أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.66الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويؿ" يساوي 

وىذا يعني أف ىناؾ  0.000( تساوي Sig, وأف القيمة االحتمالية ).9.01%، قيمة االختبار 
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موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، ويعزو الباحث حصوؿ ىذه الفقرة عمى أدنى متوسط 
حسابي الي أف المنظمات االىمية تجد صعوبة في االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات 
المستيدفة عمي تحمؿ تكمفة الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويؿ وذلؾ بسبب األوضاع 

 دية لمفئات المستيدفة. االقتصا
، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.96بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 

لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 22.14%، قيمة االختبار  79.10يساوي 
عمى أف  مما يدؿ، α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة االستدامة يعتبر مجاؿ " 

متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد وىذا يعني أف ىناؾ 
 موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

الى التطور في وعي المؤسسات لمفيوـ االستدامة باعتباره  ويعزو الباحث ىذه النتائج
عنصر رئيس يتـ كتابتو والسؤاؿ عنو قبؿ الموافقة عمي تمويؿ المشروع ولحرص المموليف عميو 
واىتماميـ بو انعكس ذلؾ عمي اىتماـ المؤسسات، كما يعكس مدى خبرة المؤسسة في صياغة 

 مشاريع ميمة لمفئات المستيدفة 
 التي خمصت الى (2010كدراسة )حماد،ه النتائج مع بعض الدراسات السابقة واتفقت ىذ

تطبيؽ معيار االستدامة في المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة ما زاؿ متوسط التطبيؽ 
، كما اتفقت  بسبب االوضاع االقتصادية لقطاع غزة والتغيرات المستمرة في سياسة المموليف

( التي خمصت الى أف المؤسسات تيتـ بمعيار 2013بو رمضاف،ىذه النتائج مع دراسة )أ
االستدامة استجابة لرغبة المانحيف والمموليف الذيف يرغوف في تقديـ تمويؿ لمشاريع تحقؽ 

( 2015، واتفقت أيضًا ىذه الدراسة مع دراسة )رضواف،دامة وال تحتاج الي تمويؿ إضافياالست
دامة لألسر الفقيرة في ىذه القرية مف أجؿ استمرار التي خمصت إلى ضرورة إقامة مشاريع مست

 ىذه المشاريع وتمويؿ نفسيا بنفسو.
 :اختبار فرضيات الدراسة 4.5

 دارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دور المعايير الدولية إل الفرضية الرئيسة األولى :
 .المشاريع ومستوى زيادة جودة المشاريع

استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقات بيف المتغير المستقؿ  والختبار ىذه الفرضية ، تـ
)المعايير الدولية إلدارة المشاريع( والمتغير التابع )جودة المشاريع(، وكانت النتائج كما بالجدوؿ 

 ( أدناه.24.5رقـ )
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.( وبمغت قيمة مستوى 768( أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت )24.5يتضح مف خالؿ الجدوؿ )
وبناء عميو نستنتج وجود عالقة  0.05( وىي أقؿ مف مستوى 0.000لداللة المحسوبة ليا )ا

بيف معايير إدارة المشاريع وجودة المشروع، بحيث  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
جودة المشاريع في أف كمما زاد االلتزاـ بالمعايير الدولية إلدارة المشاريع يؤدي ذبؾ الي ارتفاع 

 المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة.
مما سبؽ يمكف قبوؿ الفرضية الرئيسية األولى لمدراسة والتي تنص عمي وجود عالقة ذات داللة 

بيف معايير إدارة المشاريع وزيادة جودة المشروع في  05.إحصائية عند مستوى داللة 
 المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة.

إدراؾ المؤسسات ألىمية تمؾ المعايير في زيادة جودة  النتيجة إلىويعزو الباحث ىذه 
المشاريع توفر قوة فعالة لتحسيف قدرات المنظمة عمى مخرجاتيا، فالمعايير الدولية إلدارة 
شطة المختمفة فييا، بما في ذلؾ االستغالؿ األمثؿ لموارد ألنالتخطيط والتنظيـ والتنفيذ ومراقبة ا

مكانيات المنظمة  .وا 
إدارة  كما ويتفرع مف ىذه الفرضية تسع فرضيات فرعية، تختبر عالقة كؿ معيار مف معايير

المشاريع بجودة المشروع، بيدؼ معرفة أي معيار أكثر عالقة بجودة المشروع، والختبار صحة 
ىذه الفرضيات تـ أيضًا استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة لكؿ معيار مف معايير 

 مشاريع مع جودة المشروع، وجاءت النتائج عمي النحو التالي:إدارة ال
 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توفر إدارة  التحقق من الفرضية الفرعية األولى

 تكامؿ المشروع وزيادة جودة المشروع.
( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية   0.648
 تكامؿ المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارةبيف توفر إحصائية 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة نطاؽ الثانية : التحقق من الفرضية الفرعية
 المشروع وزيادة جودة المشروع.

 0.593( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5ج الموضحة  في جدوؿ )مف خالؿ النتائ
بيف وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية  

 نطاؽ المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارة
 : وقت  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  التحقق من الفرضية الفرعية الثالثة

 المشروع وزيادة جودة المشروع.
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 0.482( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )
بيف وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية  

 وقت المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارة
  : كمفة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحقق من الفرضية الفرعية الرابعة

 المشروع وزيادة جودة المشروع.
 0.516( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط 24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

مما يدلؿ عمى وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية بيف  0.00والقيمة االحتمالية  
 إدارة كمفة المشروع وزيادة جودة المشروع.

  :جودة  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحقق من الفرضية الفرعية الخامسة
 المدخالت وزيادة جودة المشروع.

 0.432( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )
مما يدلؿ عمى وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية بيف  0.00والقيمة االحتمالية  

 إدارة جودة المدخالت وزيادة جودة المشروع.
  : إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحقق من الفرضية الفرعية السادسة 

 وزيادة جودة المشروع. مخاطر المشروع
 0.633( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

مما يدلؿ عمى وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية بيف  0.00والقيمة االحتمالية  
 .إدارة مخاطر المشروع وزيادة جودة المشروع

  : موارد  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحقق من الفرضية الفرعية السابعة
 المشروع وزيادة جودة المشروع.

 0.708( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )
بيف وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية  

 موارد المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارة
  : اتصاالت  إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحقق من الفرضية الفرعية الثامنة

 المشروع وزيادة جودة المشروع.
 0.586( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

بيف وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية  
 اتصاالت المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارة
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  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة التحقق من الفرضية الفرعية التاسعة
 في المشروع وزيادة جودة المشروع.المشتريات 

 0.652( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  24.5مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )
بيف وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية مما يدلؿ عمى  0.00والقيمة االحتمالية  

 المشتريات في المشروع وزيادة جودة المشروع. إدارة
(24.5جدول رقم )  

 وضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن معاٌٌر إدارة المشارٌع وجودة المشروعٌ

 القيمة االحتمالية قيمة معامؿ االرتباط الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن دور المعاٌٌر الدولٌة 

 إلدارة المشارٌع ومستوى زٌادة جودة المشروع
**768. 0.00 

بٌن توفر إدارة تكامل توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**768. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة نطاق 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**593. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة وقت 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**482. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة تكلفة 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**516. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة جودة 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**432. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة مخاطر 
 ومستوى زٌادة جودة المشروعالمشروع 

**633. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة موارد 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**708. 0.00 

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن توفر إدارة اتصاالت 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**586. 0.00 

إحصائٌة بٌن توفر إدارة مشترٌات توجد عالقة ذات داللة 
 المشروع ومستوى زٌادة جودة المشروع

**652. 0.00 

 

 . 0.05داللة مستوى عند إحصائٌاً  دالة العالقة* 
 . 0.01داللة مستوى عند إحصائٌا دالة العالقة** 

 

 الفرضية الرئيسة الثانية
المبحوثين حول دور المعايير توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات    

المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة  دارةالدولية إل
 تعزي الي المتغيرات الشخصية ومعمومات المؤسسة.

لعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية T تـ استخداـ اختبار " 
وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبار " 
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التبايف األحادي " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي 
 .أكثرو متوسطات أ 3يصمح لمقارنة 

 ويشتق من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير  -

المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة  دارةالدولية إل
 تعزي الي الجنس.

  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 25.5جدوؿ ) مف النتائج الموضحة في
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة  -

معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
 .سالجنالدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 

 
 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 25.5جدول )

مة  المجال
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
لية
تما
الح

ا
 

(
Si

g
). 

 0.879 0.153 تكامؿ المشروع إدارة

 0.806 0.246- نطاؽ المشروع إدارة

 0.394 0.855- وقت المشروع إدارة

 0.166 1.392- تكمفة المشروع إدارة

 0.304 1.666- جودة المشروع إدارة

 0.643 0.465 مخاطر المشروع إدارة

 0.784 0.274- موارد المشروع إدارة

 0.578 0.557- اتصاالت المشروع إدارة

 0.494 0.685- مشتريات المشروع إدارة
 0.500 0.675- جميع المجاالت معا
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير -
المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة  دارةالدولية إل
 عدد سنوات الخبرة. تعزى إلى

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 26.5مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة 

معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
  .عدد سنوات الخبرةالدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 

 عدد سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 26.5جدول )

 المجال

ار 
ختب

ة ا
قيم

F  ية
مال
الحت

ة ا
قيم

ال (
Si

g
). 

 0.250 1.381 تكامؿ المشروع إدارة
 0.684 0.499 نطاؽ المشروع إدارة
 0.166 1.713 وقت المشروع إدارة
 0.785 0.356 تكمفة المشروع إدارة
 0.650 0.548 جودة المشروع إدارة
 0.157 1.765 مخاطر المشروع إدارة
 0.212 1.514 موارد المشروع إدارة
 0.327 0.157 اتصاالت المشروع إدارة
 0.164 1.721 مشتريات المشروع إدارة

 0.462 0.862 جميع المجاالت معا
 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير  -
المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع  دارةالدولية إل

 المؤىل العممي غزة تعزى إلى
المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 27.5مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة 
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معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
  المؤىؿ العممي.الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 

 
 المؤىل العممي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 27.5جدول )

ار  المجال
ختب

ة ا
قيم

F 

يمة
الق

 
ية 

مال
الحت

ا
(

Si
g

). 

 0.564 0.682 تكامؿ المشروع إدارة
 0.739 0.419 نطاؽ المشروع إدارة

 0.396 0.996 وقت المشروع إدارة

 0.539 0.723 تكمفة المشروع إدارة
 0.155 1.769 جودة المشروع إدارة
 0.479 0.830 مخاطر المشروع إدارة
 0.557 0.693 موارد المشروع إدارة
 0.158 1.749 اتصاالت المشروع إدارة
 0.827 0.298 مشتريات المشروع إدارة

 0.754 0.412 جميع المجاالت معا

 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير  -

المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع  دارةالدولية إل
 طبيعة عمل المؤسسة غزة تعزى إلى

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 28.5مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
ت مجتمعة لجميع المجاالت والمجاال α ≤ 0.05التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة 

معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
  طبيعة عمؿ المؤسسة.الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
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 طبيعة عمل المؤسسة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 28.5جدول )

 المجال
ار 

ختب
ة ا

قيم
F  ية
مال
الحت

ة ا
قيم

ال (
Si

g
). 

 0.987 0.013 تكامؿ المشروع إدارة
 0.091 2.427 نطاؽ المشروع إدارة
 0.554 0.593 وقت المشروع إدارة
 0.057 2.901 تكمفة المشروع إدارة
 0.601 0.511 جودة المشروع إدارة
 0.279 1.286 مخاطر المشروع إدارة
 0.091 2.429 موارد المشروع إدارة
 0.682 0.383 اتصاالت المشروع إدارة
 0.527 0.643 مشتريات المشروع إدارة

 0.315 1.161 جميع المجاالت معا
 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير  -

المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع  دارةالدولية إل
 نوع المؤسسة غزة تعزى إلى

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 29.5مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة 

معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
  نوع المؤسسة.الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
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 نوع المؤسسة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 29.5جدول )

 المجال
ار 

ختب
ة ا

قيم
F 

مة
القي

 
ية 

مال
الحت

ا
(

Si
g

). 

 0.987 0.13 تكامؿ المشروع إدارة
 0.091 2.427 نطاؽ المشروع إدارة
 0.554 0.593 وقت المشروع إدارة
 0.057 2.901 تكمفة المشروع إدارة
 0.601 0.511 جودة المشروع إدارة
 0.279 1.286 مخاطر المشروع إدارة
 0.091 2.429 موارد المشروع إدارة
 0.682 0.383 اتصاالت المشروع إدارة
 0.527 0.643 مشتريات المشروع إدارة

 0.315 1.161 جميع المجاالت معا
 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور المعايير  -
المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع  دارةالدولية إل

 مجال عمل المؤسسة غزة تعزى إلى
المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 30.5مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

مجتمعة  لجميع المجاالت والمجاالت α ≤ 0.05التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة 
معا, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 

 مجاؿ عمؿ المؤسسة.الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
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 مجال عمل المؤسسة –التباين األحادي" (: نتائج اختبار "30.5جدول )

 المجال
ار 

ختب
ة ا

قيم
F  ية
مال
الحت

ة ا
قيم

ال (
Si

g
). 

 0.449 0.927 تكامؿ المشروع إدارة
 0.554 0.757 نطاؽ المشروع إدارة
 0.808 0.401 وقت المشروع إدارة
 0.113 1.896 تكمفة المشروع إدارة
 0.051 2.475 جودة المشروع إدارة
 0.071 3.670 مخاطر المشروع إدارة
 0.842 0.352 موارد المشروع إدارة
 0.689 0.564 اتصاالت المشروع إدارة
 0.153 1.693 مشتريات المشروع إدارة

 0.152 1.70 جميع المجاالت معا
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 إدارة، تكامؿ المشروع إدارة: تؤثر المعايير الدولية إلدارة المشاريع )ةلثالفرضية الرئيسية الثا
موارد  إدارة، المشروع جودة إدارة، المشروع مفةتك إدارة، المشروع وقت إدارة، المشروع نطاؽ

( في زيادة المشروع مشتريات إدارة، المشروع مخاطر إدارة، المشروع اتصاالت إدارةالمشروع، 
 جودة المشروع.

 :الخطي المتعدد االنحدارتحميل 
، وذلؾ لما ليا مف القدرة عمى التخمص مف بعض مشكالت Stepwiseتـ استخداـ طريقة 

مثؿ: مشكمة االرتباط المشترؾ، كما أنيا تسيؿ عممية التعامؿ مع المتغيرات  االنحدارتحميؿ 
، ية ودرجة التأثيرىمالمتعددة، وترتب المتغيرات المستقمة التي تؤثر في النموذج حسب األ

العالقة بيف المعايير الدولية إلدارة المشاريع كمتغيرات  تـ إجراء تحميؿ االنحدار لتوضيح
مستقمة وبيف جودة المشروع كمتغير تابع، وبعد إجراء تحميؿ االنحدار احتوى النموذج 

إدارة  إدارة مخاطر المشروع ، النيائي عمى أربع متغيرات فقط وىي: )إدارة تكامؿ المشروع،
 وجاءت النتائج كما يمي: إدارة مشتريات المشروع(  موارد المشروع ،

)4,3,2,1( XXXXfY  
X1  :تكامل المشروع إدارة 
X2 :مخاطر المشروع إدارة 
X3 :موارد المشروع إدارة 
X4  :مشتريات المشروع إدارة 

 النموذج في صورتو النيائية:
Y= 0.625+0.248X1+0.127 X2+0.275 X3+0.183X4 

 ( نتائج اختبار تحميل االنحدار31.5جدول )
  المتغيرات المستقمة المتغير التابع

 جودة المشروع
إدارة تكامؿ 
 المشروع

إدارة مخاطر 
 المشروع

إدارة موارد 
 المشروع

إدارة مشتريات 
 المشروع

 Fاختبار 
 لمنموذج

 R2 
 لمنموذج

 0.183 0.275 0.127 0.248 قيمة المعامؿ
 T  5.322 2.816 5.943 4.083قيمة اختبار  66.5% 95.218

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 المعنوية
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 :تقييم الجودة االحصائية لمنموذج
قبؿ استخداـ النموذج في تفسير العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ال بد مف التأكد 

 مف صحة النموذج المقدر وجودتو االحصائية بشكؿ عاـ عمى النحو التالي:
 :االحصائية لمنموذجالتحقق من الجودة 

( وىذه Adj.R2 =0.665: بمغت قيمة معامؿ التحديد المعدؿ )أواًل: معامل التحديد المعدل
% مف التغير 66.5القيمة تشير إلى أف المتغيرات المستقمة في النموذج المقدر تفسر ما نسبتو 

 لى عوامؿ أخرى.% فترجع إ33.5الحاصؿ في المتغير التابع وىو الجودة، أما النسبة المتبقية 
مف  أقؿوىي  0.00)( بقيمة احتمالية )F=95.218: قيمة االختبار بمغت)Fثانيًا: اختبار 

وىذا يعني أف ىناؾ عالقة بيف المتغيرات المستقمة معًا في التأثير عمى المتغير التابع  0.05
 وىذا يعني أف النموذج المقدر جيد ويمكف التنبؤ بو.

المحسوبة لممتغيرات المستقمة ىي ذات داللة معنوية  Tنالحظ أف قيمة اختبار  :Tثالثًا: اختبار 
 %، لذلؾ جميع المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج دالة احصائيًا. 5مف  أقؿيا ألن

 السابق ما يمي: االنحدارنستنتج من نموذج 
  عند حدوث زيادة فيX1 (بمقدار  إدارة )وحدات، فإف ذلؾ سوؼ   10تكامؿ المشروع

 وحدة. 2.48)جودة المشروع( بمقدار  Yيؤدي إلى زيادة في 
  عند حدوث زيادة فيX2 (بمقدار  إدارة )وحدات، فإف ذلؾ سوؼ   10مخاطر المشروع

 وحدة. 1.27)جودة المشروع( بمقدار  Yيؤدي إلى زيادة في 
  عند حدوث زيادة فيX3 (بمقدار  إدارة )ات، فإف ذلؾ سوؼ يؤدي وحد  10موارد المشروع

 وحدة. 2.75)جودة المشروع( بمقدار  Yإلى زيادة في 
  عند حدوث زيادة فيX4 (بمقدار  إدارة )وحدات، فإف ذلؾ سوؼ   10مشتريات المشروع

 وحدة. 1.83)جودة المشروع( بمقدار  Yيؤدي إلى زيادة في 
ا تأثير في المتغير التابع ىو المتغيرات المستقمة التي كاف لي أكثرمف خالؿ ما سبؽ نالحظ اف 

 .موارد المشروع( إدارة)X3 المتغير 
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 ُممخص الفصل الخامس:

تناوؿ ىذا الفصؿ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ونتائج الدراسة الميدانية بيدؼ التعرؼ  
عمي دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات االىمية 

، بدأ الباحث بتساؤالت الدراسة وأجاب عمييا باستخداـ المعالجات في قطاع غزة العاممة
اإلحصائية المناسبة، ثـ تناوؿ الباحث الفرضيات واختباراتيا ومدى تطابقيا أو اختالفيا مع 
الدراسات السابقة، وفي النياية استخدـ الباحث تحميؿ االنحدار لتوضيح العالقة بيف المعايير 

 ستقمة وجودة المشروع كمتغير تابع.ارة المشاريع كمتغيرات مالدولية إلد
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 مقدمة 6.1

ييدؼ الباحػث مػف خػالؿ ىػذا الفصػؿ التطػرؽ إلػى نتػائج الدراسػة التػي تػـ التوصػؿ إلييػا 
بعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي عمي االستبانات التي تـ توزيعيا، كما يقدـ الباحث فػي ىػذا 

التػػي تقػػدميا الفصػػؿ بعػػض التوصػػيات التػػي يػػرى بأنيػػا ميمػػة وتسػػاىـ فػػي زيػػادة جػػودة المشػػروع 
 الدراسة، وكذلؾ اقتراح بعض الدراسات حوؿ ىذا الموضوع. المؤسسات محؿ

 : النتائج 6.2
 الدولية إلدارة المشاريع بالمعايير فيما يتعمق .1
أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة تكامؿ المشروع بشكؿ جيد حيث   -1

تطوير خطة المشروع تقوـ المؤسسة بوضع خطة شاممة إلدارة المشروع قبؿ البدء بو ويتـ 
 بشكؿ مستمر لتحقيؽ األىداؼ المرجوة

أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة نطاؽ المشروع بطريقة سميمة حيث   -2
 تقـو المؤسسة بتحديد احتياجات الفئة المستيدفة بشكؿ دقيؽ.

شكؿ جيد حيث  أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة وقت المشروع ب -3
 تقوـ المؤسسة بجدولة األنشطة الخاصة بالمشروع وتحديد مدة كؿ نشاط تجنبًا لمتأخير.

أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة تكمفة المشروع بشكؿ صحيح حيث   -4
تقوـ المؤسسة بوضع خطة شاممة ومفصمة تبيف التكاليؼ المطموبة خالؿ مراحؿ تنفيذ 

 المشروع.
أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة جودة المشروع بشكؿ جيد حيث   -5

تسعى المؤسسة لمقارنة الخدمات المقدمة مف مشروعيا مع خدمات تقدميا مشاريع اخرى 
 مشابية لتحسيف جودة االداء .

قيؽ حيث  أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة مخاطر المشروع بشكؿ د -6
 تعمؿ المؤسسة عمي وضع خطط وسيناريوىات قبمية لمواجية أي مخاطر.

أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة موارد المشروع بشكؿ جيد حيث   -7
تسعى المؤسسة قبؿ البدء في المشروع يتـ حصر االحتياجات مف الموارد البشرية مف ذوي 

 الخبرة والميارة.
ت األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة اتصاالت المشروع بشكؿ دائـ حيث  أف المؤسسا -8

 يحرص مدير المشروع عمي فاعمية نظاـ االتصاالت لتحقيؽ تبادؿ المعمومات.
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أف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوـ بإدارة مشتريات المشروع بشكؿ قانوني  -9
ار ومناقصات ضمف شروط مرجعية واضحة حيث تتـ عمميات الشراء بجمب عروض اسع

 لوثائؽ العطاءات .

 فيما يتعمق بنتائج المتغير التابع جودة المشروع .2

 كانت النتائج عمى النحو التالي:

تبيف النتائج اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات بمعيار االرتباط لما لو مف دور بارز في زيادة  -1
احتياجات الفئة المستيدفة قبؿ تصميـ  جودة المخرجات، حيث تقوـ المؤسسات بتحديد

 المشروع، وكذلؾ يتـ تصميـ المشروع ليتماشى مع أولويات المموؿ.
تبيف النتائج اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات بمعيار الكفاءة، حيث يقوـ الموظفوف في  -2

ؼ المشروع بتنفيذ االعماؿ المكمفيف بأدائيا بجودة عالية خالؿ الوقت المحدد وضمف التكالي
 المحددة.

تبيف النتائج اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات بمعيار الفعالية، حيث تدرؾ المؤسسات بأف  -3
 االلتزاـ بمعيار الفعالية يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ المشروع المخطط لو.

تبيف النتائج اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات بمعيار األثر، ألف مف المعروؼ أف لممشاريع  -4
 الفئة المستيدفة، كما وتساىـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمة. أثر كبير عمى تطوير

تبيف النتائج اىتماـ كبير مف قبؿ المؤسسات بمعيار االستدامة، حيث تسعى المؤسسة  -5
لتحقيؽ االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمي تحمؿ تكمفة الخدمات 

 المقدمة بعد انتياء التمويؿ.

 التوصيات: 6.3
خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات لتحسيف تطبيؽ أسس إدارة المشاريع 

 لمنيوض بمشاريع المؤسسات األىمية وضماف جودة مخرجاتيا ونجاحيا وكاف أىميا:
عف طريؽ عقد  ،زيادة توعية العامميف بالمؤسسات وخاصة العامميف في قسـ إدارة المشاريع .1

المعايير الدولية إلدارة المشاريع ب الخاصة األدوات والتقنياتبدورات وورشات عمؿ لمتدريب 
 لضماف الجودة في تمؾ المشاريع.

كثر الناس دراية أاشراؾ العامميف المعنييف ومنفذي المشروع في إعداد خطط المشروع ألنيـ  .2
 بما ىو أفضؿ لممشروع.
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روع بشكؿ متكامؿ ومتوازي، فال يتـ تقدير التكمفة دوف النظر العمؿ عمى سير أنشطة المش .3
 إلى الجودة، وال يتـ تقدير الوقت دوف النظر إلى التكمفة والجودة.   

، لضماف سير أنشطة المشروع وفؽ التحديد الدقيؽ الحتياجات المشروع بعد دراسات معمقة .4
ما خطط لو، مف أجؿ الحصوؿ عمى مخرجات ذات جودة عالية وبتكاليؼ معقولة ولمحيمولة 

 دوف تأخير تسميـ المشروع. 
رفع الوعي بأىمية نظاـ إدارة الجودة عف طريؽ ورش عمؿ ودورات تدريبية في ىذا المجاؿ،  .5

ة وذلؾ باستخداـ معايير تقييـ المشاريع في المؤسسات األىمي وضرورة تبني نظاـ لمجودة
لى انخفاض األداء مف أجؿ إالخمسة كأداة لقياس الجودة وتحديد نقاط الضعؼ التي تؤدي 

 تحسينو.
أف تقوـ المؤسسة قبؿ البدء بالمشروع بتحديد المسئوليات والصالحيات لجميع األفراد  .6

ذات الصمة لضماف سير وتحديد العالقات مع جميع األطراؼ  ،العامميف في المشروع
 األعماؿ كما خطط ليا.

سير لضماف  ،تقارير وبشكؿ دوري إلى الجيات العميا أثناء تنفيذ المشروعالاالىتماـ برفع  .7
 أنشطة المشروع بالشكؿ الذي ترغبو اإلدارة، وكذلؾ تصحيح أي أخطاء بشكؿ سريع.

عممية مناسبة، وتوفير  أف تيتـ المؤسسات األىمية بفريؽ عمؿ المشروع واختياره وفؽ طرؽ .8
دارة االتصاؿ بينو وبيف  التغذية الراجعة لو بشكؿ مستمر، كذلؾ االىتماـ بتدريبو وتطويره، وا 

 باقي أطراؼ المشروع بشكؿ فعاؿ.
االىتماـ بتقرير منيجية إدارة األخطار وتحديد المخاطر التي قد تؤثر عمى المشروع ووضع  .9

يجب عمى المؤسسة أف تقوـ بتوثيؽ آليات حؿ  سيناريوىات لمواجية ىذه المخاطر، كما
 المشاكؿ األكثر فعالية، لالستفادة منيا في مشاريع أخرى قادة.

عداد التقارير النيائية ألخذ العبر  يفضؿ .10 توثيؽ األحداث أثناء مراحؿ تنفيذ المشروع، وا 
 .والدروس في مشاريع مستقبمية

عمى المؤسسات استخداـ التكنولوجيا والبرامج المحوسبة إلدارة وقت المشروع ألف ىذا  .11
المجاؿ أجمعت كثير مف الدراسات أنو أكثر المجاالت المعرفية تأثيرًا عمى نجاح المشروع، 
وأف تقوـ المؤسسة بمراعاة المرونة عند وضع الجداوؿ الزمنية بحيث يتـ تعديميا بما يتالءـ 

 .المحيطة مع البيئة 
ضرورة االعتماد عمى تكاليؼ معيارية لتقدير التكاليؼ الالزمة إلنجاز أنشطة المشروع،  .12

 لضماف إنجاز المشروع ضمف الموازنة المرصودة.
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 الدراسات المقترحة: 6.4

 بعد أف انتيى الباحث مف ىذه الدراسة يقترح الباحث بإجراء الدراسات التالية:
 .قطاع غزة بالمعايير الدولية إلدارة المشاريعفي مدى التزاـ المؤسسات الدولية العاممة  .1
 دور تطبيؽ أسس إدارة المشاريع في نجاح المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة. .2
 المعوقات التي تواجو المؤسسات االىمية في تطبيؽ معايير إدارة المشاريع. .3
 ات الغير حكومية.دراسة واقع إدارة المشاريع في المنظم .4
 واقع تقييـ المشاريع التي تنفذىا المؤسسات األىمية مف وجية نظر منسقي ومدراء المشاريع. .5
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المراجع المصادر قائمة  

 أواًل: المراجع العربية
 (.القيادة االستراتيجية ودورىا في 2014ابو حجير، طارؽ .)المخاطر واالزمات  إدارة

دراسة تطبيقية عمي المؤسسات الحكومية الفمسطينية. رسالة دكتوراه ، جامعة قناة 
 .السويس

 (.واقع تقييم المشاريع النسوية التي تنفذىا المؤسسات غير 2013ابو رمضاف، ليمى )
الحكومية في قطاع غزة من وجية نظر منسقي المشاريع. رسالة ماجستير، الجامعة 

 .يةاالسالم
 ( 2011ابو زيادة، زكي ،)التنظيمي،  داءالجودة الشاممة عمي األ إدارةتطبيؽ مفيوـ  أثر

 العدد الرابع، فمسطيف. -المجمد الخامس والعشروف -مجمة جامعة النجاح
 ( 2002ابو غانـ، عبد الحميد .)المشروعات الصغيرة، طبعة اولى، دار الفجر لمنشر  إدارة

 والتوزيع، القاىرة.
  ،المشروعات الصغيرة،  طبعة اولى، دار الفجر لمنشر  إدارةابو غانـ، عبد الحميد

 ..2002والتوزيع، القاىرة،
 (.التكاليف المعيارية كأداة تخطيط ورقابة في الشركات 2005ابو معيمؽ، عبداهلل )

 .الصناعية. رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية
 ( .2013ابو ىاشـ، زياد .) الخدمات التعميمية في المراكز الدولية لتعميم واقع جودة

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية. فمسطيف. المغات االجنبية.
 التدريب ودوره في رفع كفاءة العاممين في  .االكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي

 (2005)المشاريع ،
 (.2009بدر، رشاد )المؤسسات  أداءمة عمي الجودة الشام إدارةتطبيق مبادئ  أثر

 .االىمية االجنبية العاممة في قطاع غزة . رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية
  المشاريع،  إدارةبرنامج التعامالت االلكترونية الحكومية "يسر" ،افضؿ الممارسات في

 السعودية.
 االقتصادية في البنوك والبورصات ( مبادئ دراسات الجدوى2011) بسيوني، محمد .

 .، جامعة بنيا، مصر(رسالة دكتوراه منشورة)
 في فمسطين .  اإلنشائيةالمشاريع  إنجاز( . تقييم عوامل تأخر 2015) البطش، نياؿ

 .، نابمس، فمسطيفرسالة ماجستير، جامعة النجاح
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 ساسيات تقييم المشروعات. جامعة الممك عبد أدراسة بعنوان  . (2011) البنا، محمد
 .العربية السعوديةالعزيز، المممكة 

 ( إدارة الجودة في مشاريع التشييد في سورية، 2006الجاللي، محمد ،)مجمة جامعة 
 العدد االوؿ، سوريا. -المجمد الثاني والعشروف -دمشؽ لمعمـو اليندسية

 تقييم أثر المشروع في التنمية المستدامة باستخدام التحميل  .(2013)الجاللي، محمد
 العدد االوؿ، سوريا. -المجمد التاسع والعشروف-مجمة جامعة دمشؽ، االقتصادي اليندسي

  إدارةجمعية ( المشاريع البريطانيةPMA.) 
 ( 2006حسف، بساـ، نجا، ىاني). تطوير نظام التأىيل المسبق لممقاولين في سوريا ،

العدد االوؿ،  -فالمجمد الثامف والعشرو  -شريف لمدراسات والبحوث العمميةجامعة ت مجمة
 ريا.سو 

 (.واقع تطبيق أسس 2015الحمو، نورىاف )لصناعات المشاريع لدى مؤسسات ا إدارة
قطاع غزة، ، الجامعة االسالمية ،غير منشورة( رسالة ماجستير).التحويمية في قطاع غزة 

 .فمسطيف
 (.2010حماد، رشاد )رسالة ).تقييم المشاريع في المؤسسات غير الحكومية بقطاع غزة

 .، قطاع غزة، فمسطيف. جامعة االزىرغير منشورة( ماجستير
 (.2005حمود ، خضير )دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عماف، الجودة الشاممة.  إدارة

 .االردف
 ( 2012خير الديف، موسى .)دار وائؿ لمنشر، الجامعة االردنيةإدارة المشاريع المعاصرة ، 

 .األردف ،عماف
  ،دار الميسرة  ،( الجودة في المنظمات الحديثة2002طارؽ.)الدرادكة، مأموف، الشبمي

 .لمنشر والتوزيع، عماف، االردف
 (.2002درويش ، محمد، وآخروف )القاىرمكتبة عيف شمس، والعمميات.  تاجإلنا إدارة ،

 .مصر
 ( 2008دليل إدارة نطاق المشروعات) الصادر عف معيد التحديد القطاعي والمؤسساتي ،

 نسخة الكترونية، االتحاد االوروبي.(، ISMFاألوروبي )
 ( 2008الدليل المعرفي إلدارة المشاريع)المشاريع،  دارة، الصادر عف المعيد االمريكي إل

 نسخة الكترونية، الواليات المتحدة األمريكية. 
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 ( 2013الدليل المعرفي إلدارة المشاريع)المشاريع،  دارة، الصادر عف المعيد االمريكي إل
 ة، الواليات المتحدة األمريكية.نسخة الكتروني

 ( 2008دليل جودة المشاريع)،  الصادر عف الجمعية االمريكية لضبط الجودة
(ASQC.نسخة الكترونية، الواليات المتحدة األمريكية ،) 

  ( 2012دوديف، احمد .)جامعة الزرقاء، دار اليازوري لمنشر، إدارة المشاريع اليندسية ،
 األردف. ،عماف

  ،( دور السمات الشخصية لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع 2012أيمف.) الديراوي
، ، الجامعة االسالميةغير منشورة( رسالة ماجستير)المنظمات االىمية في قطاع غزة. 

 .قطاع غزة، فمسطيف
 (.2011الديري، عالء )تأثير سوء التخطيط في مدة  اإلنشائيةوتخطيط المشاريع  إدارة

، األكاديمية العربية البريطانية، دكتوراهرسالة مارة دبي. إفي  نشائيةاإل تنفيذ المشاريع 
 .بريطانيا

 (.2014راشد، احمد) .في  اإلنشائيةالجودة في المشاريع  إدارةطار عمل لتطبيق إ
 .، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاحغير منشورة( رسالة ماجستير)فمسطين . 

 (.2010الرقب، أحمد).  عالقة القيادة بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع
 .قطاع غزة، فمسطيف ،، جامعة األزىر(منشورة غير رسالة ماجستير)غزة. 

 دار النظم التعميمية لمجودة الشاممة )دليل عممي(.  إدارة( 2005، ضياء الديف.)زاىر
 .، مصرسحاب لمنشر والتوزيع، القاىرة

  ،رسالة دكتوراه، جامعة بنيا، مبادئ دراسات الجدوى االقتصادية.  .(2011حمد.)أزردؽ
 مصر.

 (.2012زيادة، فيد )التدريب عمي مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة  أثر
، قطاع غزة، ، الجامعة االسالميةغير منشورة( رسالة ماجستير)االزمات.  إدارةعمي 

 .فمسطيف
 (.2006السكارنة، بالؿ).  .عماف، جامعة مؤتة،دراسة بعنوان المشاريع وريادة االعمال 

 .االردف
 ،أداء( ميارات االعالم واالتصال المكتوب ودوره في زيادة 2006عمياء.) السكسؾ 

 .فمسطيف نابمس، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة النجاح،المؤسسات األىمية. 



         
157 

 

 ( 2010صادؽ، آماؿ  وفؤاد أبو حطب .) مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي : في
 جمو المصرية.ألن. القاىرة، مصر: مكتبة اواالجتماعيةالعموم النفسية والتربوية 

 (.2014صالح، صباح )ي اتخاذ القرارات في شركات فاالستراتيجية لمتكمفة ودورىا  اإلدارة
 .االسالمية، الجامعة غير منشورة( رسالة ماجستير)قطاع الخدمات في قطاع غزة.

 المشاريع المعاصرة. دار وائل لمنشر، الجامعة  إدارة( 2013، حمداف.)الصبحي
 .الياشمية، االردن

 الخمفية النظرية إلدارة المشاريع لمجمعيات (، 2011) الصندوؽ االجتماعي اليمني
  .اليمف. صنعاء، والمؤسسات االىمية

 ( 2012الصواؼ، محفوظ ،) وأثرىا عمي أداء منظمات االعمالأخالقيات الوظيفة العامة ،
العدد  -المجمد الواحد والعشروف -مجمة جامعة الموصؿ لمدراسات والبحوث العممية 

 الثاني، العراؽ.
 (.2010الصوالحي نبيؿ )المشروع باستخدام  إدارةMicrosoft project،  مجمة

 الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.
 (.2013الطباع، محمد ) تخطيط ومتابعة انشاء مبنى المالية والمشتريات في جمعية

 ، الجامعة االسالمية ، غزة.MS PROJECTاالغاثة الزراعية باستخدام 
 ( .2007العامري، صالح ) .مجمة الخطر في المشاريع اساليب واستراتيجيات االستجابة

 .العدد الثاني. األردف -جامعة البتراء، المجمد التاسع عشر
  ،رسالة )المؤسسي.  داءالجودة الشاممة عمي األ إدارةتطبيق  أثر( 2008شادي.)عايش

 .، غزة ، فمسطيف، الجامعة االسالميةغير منشورة( ماجستير
 أكاديمية الجمعيات األىمية، إدارة مشتريات المشروع( 2008).عبد العزيز، عماد ،

 السعودية
 ( 2009العبيدي، امؿ ) اإلداري  تحسين فاعمية تقويم األداءأثر العوامل االستراتيجية في

 ، االكاديمية العربية الدنمارؾ.منشورة ، رسالة ماجستيرلممشاريع
 (.2005العزاوي ، محمد )دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، الجودة الشاممة.  إدارة

 .االردف
 (.2005العزاوي، محمد )االردفجامعة االسراء، ، دكتوراهالجودة الشاممة. رسالة  إدارة. 
 ( .2012عساؼ ، وادي )االصول العممية والعممية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،

 .، األردفعماف ،در صفاء لمنشر والتوزيع، جامعة الزرقاء
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 (.دور التخطيط والرقابة في 2011العمي، عابد )المشاريع باستخدام التحميل  إدارة
 .رسالة ماجستير منشورة ، جامعة ابو بكر بمقايد، الجزائرالشبكي . 

 ( 2011العمي، عبد الستار .)دار الميسرة لمنشر والتوزيع إدارة المشروعات العامة ،
 والطباعة، عماف، األردف.

 (.المشاريع في بيئة االعمال الدولية. 2005عمياف، ندير ) جامعة الممؾ دكتوراهرسالة ،
 .فيصؿ، السعودية

 بناء نظام لتقويم تطبيق إدارة الجودة الشاممة لمشاريع االبنية (، 2010، ساجد )عمراف
العدد الرابع  -المجمد الثامف والعشروف -، مجمة اليندسة والتكنولوجياالمدرسية في العراق

 عشر، العراؽ.
 (. دراسة تحميمية في ممارسات وتطبيقات 2011غانـ، ساجدة . )المشاريع في  إدارة

غير  رسالة ماجستير)ام في الضفة الغربية )وزارة االشغال العامة واالسكان( . القطاع الع
 .، نابمس، فمسطيف، جامعة النجاحمنشورة(

 (.2012الغزاوي، راوية )العاممين في دائرة االحوال المدنية  أداءىا عمي أثر الوقت و  إدارة
، غير منشورة( ماجستيررسالة  )يم الشمال في االردن من وجية نظرىم .قماوالجوازات في 

 .جامعة اليرموؾ، االردف
 (.دور ذكاء االعمال في التوجو نحو التمكين االداري  . 2012القحطاني، سعيد ) رسالة

 .ماجستير غير منشورة ، جامعة العمـو التطبيقية، مممكة البحريف
 (.دورة حياة المشروع و 2010القرعاف، فيصؿ )  عماف، ، الجامعة االردنية دارتياا ،

 األردف.
 (.الحاجات النفسية ومفيوم الذات وعالقتيما بمستوى الطموح 2011القطناني، عالء )

 غير رسالة ماجستير)لدى طمبة جامعة األزىر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات. 
 .، قطاع غزة، فمسطيف، جامعة األزىر(منشورة

 (.2005كاظـ ، حمود )الجودة الشاممة  وخدمة العمالء . دار الميسرة لمنشر  إدارة
 .والتوزيع، عمان، االردن

 ( .دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات التنمية، طبعة اولى 2008كجة، صباح )
 العراؽ. -، بغدادsabahkachaci.googlepage.com،منشور عمي الموقع 

 (،تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية2001ماس) .غزة ،راـ اهلل ، فمسطيف ، 
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 ( تصميـ خوارزمية جينية 2012محمد، لمياء ،)المسار الحرج االمثؿ لشبكة اعماؿ  دإليجا
العدد االوؿ،  -المجمد التاسع  -المشاريع، مجمة الرافديف لعموـ الحاسوب والرياضيات

 العراؽ.
  مركزIFAD (2009تمكيف السكاف الريفيف الفقراء التغمب عمي الفقر )  دليؿ تقييـ ،

 المشاريع المنيجية والعمميات.
  ( تقييـ المشروعات الصناعية ، الكويت2005المعيد العربي لمتخطيط ،) 
 (، تقييـ المشروعات الصناعية2005المعيد العربي لمتخطيط بالكويت ، )- 41العدد ،

 الكويت.
 (.2011المقداد، طارؽ )لمعاصرة. ورقة المشاريع الصغيرة االساسيات والمواضيع ا إدارة

 .عمل، األكاديمية العربية البريطانية
 ( .الوجيز العممي إل2014الميناوي ، أيمف )المشاريع، در األرقـ لمنشر والتوزيع،  دارة

 الجامعة االسالمية. -غزة
 (.التخطيط االستراتيجي ودوره في رفع الكفاءة 2003الناصر، ناصر )رسالة  .اإلنتاجية

 .، السعوديةماجستير منشورة ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية
 ( 2005نصار، ميا ، )الطبعة االولى، مركز االيميديست، غزة، إدارة اتصاالت المشروع ،

 .فمسطيف
 (.تقييم 2006اليور، رأفت )العميا في الجامعات  اإلدارةالوقت لدى العاممين في  إدارة

 .، قطاع غزة، فمسطيف، الجامعة االسالميةغير منشورة( ماجستير رسالة).الفمسطينية
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 ( االستبانة2ممحق رقم )
 غزة -الجامعة اإلسالمية

 عمادة الدراسات العميا
 كمية التجارة

 قسـ إدارة األعماؿ
 صحيفة استبياف

 السادة الكراـ:    
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو  ،،،،  

أتوجو إليكـ بفائؽ االحتراـ والتقدير، راجيًا حسف تعاونكـ إلنجاح ىذه الدراسة التي 
"دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع في المؤسسات بعنواف: 

وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة  ىمية العاممة في قطاع غزة"األ
لإلجابة عمى ىذه االستبانة لمركزكـ الوظيفي وخبرتكـ، مع العمـ بأف  اختياركـاألعماؿ، وقد تـ 

 المعمومات التي سنحصؿ عمييا لف تستخدـ سوى لغرض البحث العممي. 
 وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير،،،               

 
 احثالب                                                                     

 ىشام محمود ىاشم عنبر
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 )  ( أنثى )  ( ذكر الجنس 1

 
2 
 

 
 الفئة

 العمرية:

 45أقل من  -35)  (  سنة 35)  ( أقل من 

 سنة فأكثر 55)  (            55أقل من -45)  ( 

3 
 

 سنوات الخبرة
 العممي

 10  أقل من -5)  (  5)  ( أقل من        
 سنة فأكثر 15)  (            15أقل من  - 10)  ( 

 المؤىل العممي 4
 )  ( بكالوريوس           )  ( دبموم       
 )  ( دكتوراه           )  ( ماجستير       

5 
 

عدد المشاريع 
التي عممت بيا 
أثناء عممك في 

 المؤسسة

 مشاريع 10)  (            مشاريع 5)  (        

 مشروع 15)  ( أكثر من      مشروع 15)  (        

6 
 

طبيعة عمل 
 المؤسسة

 )  ( تنموي            )  ( إغاثي       
 )  ( أخرى..........            )  ( إغاثي وتنموي       

 نوع المؤسسة 7
 )  ( دولية            )  ( محمية       
 )  ( أخرى........            )  ( مكتب تمثيمي       

8 
مجال عمل 
 المؤسسة

 )  ( إنشائي            )  ( صحي       
 )  ( أخرى.............            )  ( زراعي       

 )  ( مدير مشروع            )  ( منسق مشروع        المسمى الوظيفي 9
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 الدراسة:ثانيًا: متغيرات 

موافق  الفقرات #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المجال األول: إدارة تكامل المشروع 
يتم وضع خطة شاممة إلدارة المشروع قبل البدء بو ويتم تطوير خطة   -1

 المشروع بشكل مستمر لتحقيق االىداف.
     

      يقوم مدير المشروع بعممية الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة   -2
تقوم إدارة المشروع وبشكل متكامل بالرقابة عمي كافة األنشطة لضمان   -3

 الجودة.
     

تضع ادارة المشروع االستراتيجيات بحيث تخدم االىداف االستراتيجية   -4
 لمشركة االم .

     

      بحيث تغطي نشاطات التنفيذ جميعيا .تمتاز خطة المشروع بالشمولية   -5
يتم ادارة جميع انشطة المشروع بشكل متوازي لضمان تحقيق الجودة   -6

 في مخرجات المشروع .
     

  المجال الثاني: إدارة نطاق المشروع
      تعمل المؤسسة عمي تحقيق احتياجات الفئة المستيدفة بشكل دقيق .  -1
      ة المشروع وكذلك مخرجات المشروع يتم وضع تصور تفصيمي ألنشط  -2
يتم تقسيم انشطة المشروع الي مكونات اصغر حتى يسيل عممية   -3

 المراقبة والمتابعة ليا .
     

      تحقق مخرجات المشاريع تقاربا كبيرا مع توقعات الجيات المستفيدة .  -4

  المجال الثالث: ادارة وقت المشروع
      بالمشروع وتحديد مددىا .يتم جدولة االنشطة الخاصة   -1
      تمتزم ادارة المشروع بتنفيذ النشاطات وفقا لجداوليا الزمنية .  -2
      يتماشى تقديرك لموقت الالزم إلنجاز المشروع مع قيمتو المالية.  -3
      يتم ادارة الوقت بشكل فعال .  -4
      لمتنفيذ .يتم وضع خطة قبمية لتنفيذ المشروع بدقة وفق االطار الزمني   -5

  المجال الرابع: إدارة تكمفة المشروع
يتم اعداد خطة مالية مفصمة تبين التكاليف المطموبة خالل مراحل   -1

 تنفيذ المشروع .
     

      يتم مقارنة تكاليف المشروع مع تكاليف مشاريع مشابية .  -2
      تتناسب موازنة المشروع مع االىداف والمخرجات المراد تحقيقيا .  -3
      يتم االعتماد عمي تكاليف معيارية لتحديد تكاليف المشروع .  -4
      غالبا ال تتجاوز ادارة المشروع الموازنة المخصصة .  -5

  المجال الخامس: ادارة جودة المشروع
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ىناك عالقة بين تطبيق نظام الجودة في المشاريع وزيادة فعالية اداء   -1
 المؤسسة .

     

      استراتيجية زيادة الجودة وتقميل التكاليف .تتبع المؤسسة   -2
تسعى المؤسسة لمقارنة الخدمات المقدمة من مشروعيا مع خدمات   -3

 تقدميا مشاريع اخرى مشابية لتحسين جودة االداء .
     

يتم مراقبة عمميات الجودة لممخرجات والمدخالت وتحديد االجراءات   -4
 لتحقيق الجودة.

     

بالمشروع بتنفيذ االعمال بجودة عالية خالل الوقت  يقوم الموظفون  -5
 المحدد .

     

يقوم الموظفون بالمشروع بتنفيذ االعمال بجودة عالية ضمن الموازنة   -6
 المحددة .

     

  المجال السادس: إدارة مخاطر المشروع
      يتم وضع خطط وسيناريوىات قبمية لمواجية اي مخاطر . -1
العوامل والمخاطر الخارجية التي يمكن ان تؤثر عمي يتم تحديد  -2

 المشروع بشكل مسبق .
     

تسعى ادارة المشروع لمحيمولة دون ظيور مخاطر جديدة اثناء تنفيذ  -3
 المشروع .

     

      توجد  مرونة لدى االدارة اليومية لمتعامل مع المخاطر الطارئة . -4
      خالل تنفيذ المشروع بشكل فعال .يتم ادارة التغيرات التي تظير  -5

 المجال السابع: إدارة موارد المشروع 
قبل البدء في المشروع يتم حصر االحتياجات من الموارد البشرية من  -1

 ذوي الخبرة والميارة 
     

يتم التأكد من قبل مدير المشروع بان المواد والمعدات الموردة الي  -2
 والمواصفات المطموب .المشروع تحقق الشروط 

     

      تحسن ادارة المشروع استخدام الموارد في تعظيم قيمة المخرجات . -3
تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة  -4

 المشروع المخطط ليا .
     

تضمن المؤسسة توريد المواد الي موقع المشروع في الوقت المطموب  -5
 وبالكمية والجودة المطموبتين . 

     

  المجال الثامن: إدارة اتصاالت المشروع
يحرص مدير المشروع عمي فاعمية نظام االتصاالت لتحقيق تبادل  -1

 المعمومات .
     

العالقة بالمشروع طوال فترة يتم التنسيق بين جميع االطراف ذات  -2
 التنفيذ.

     

      يكون االتصال فعاال بين االطراف المساىمة في تنفيذ المشروع. -3
يستمم مدير المشروع تقارير دورية عن سير انشطة المشروع من  -4

 الجية المنفذة لممشروع 
     

     يتم عمل خطة لتحديد قنوات االتصال بين جميع االطراف ذات الصمة  -5



         
167 

 

 بالمشروع .

  المجال التاسع: إدارة مشتريات المشروع
يتم عمل خطة شاممة لممشتريات لتحديد االحتياجات من المواد  -1

 والمعدات لتنفيذ المشروع. 
     

يتم مراقبة عمميات العطاءات بشكل فعال وسميم واالختيار يتم وفق  -2
 معايير قانونية. 

     

يتم عمل خطة لمشراء لتحديد الكميات وتحديد توقيتات الشراء  -3
 واالحتياجات بشكل مسبق. 

     

تتم عمميات الشراء بجمب عروض اسعار ومناقصات ضمن شروط  -4
 . مرجعية واضحة لوثائق العطاءات

     

 -االثر  –الفاعمية  –الكفاءة  –المعايير الدولية لتقييم جودة المشروع تتمثل في )االرتباط 
 االستدامة(

 اوال : االرتباط / مدى مالئمة المشروع الحتياجات الفئة المستيدفة  
      تقوم المؤسسة بإعداد تحديد االحتياجات قبل تصميم المشاريع. -1
      وجيات نظر الجيات ذات العالقة عند تصميم المشروع.يتم مراعاة  -2
      المشاريع المنفذة تعكس نتائج تقييم االحتياجات. -3
      يتم تصميم المشاريع بحيث تتماشى مع اولويات الممول. -4
يوجد عالقة واضحة بين االحتياجات التي تم تحديدىا وبين اىداف  -5

 الممول.
     

الكفاءة/ مدى االستغالل االمثل لمموارد المالية والبشرية والمادية لتحقيق المخرجات المخطط ثانيا : 
 . ليا باقل جيد ووقت وتكمفة

تتوفر موارد مالية وبشرية ومعدات تقنية مالئمة لتنفيذ انشطة  -1
 المشروع المخطط ليا.

     

بأدائيا بجودة عالية يقوم الموظفين بالمشروع بتنفيذ االعمال المكمفين  -2
 خالل الوقت المحدد وضمن التكاليف والموازنة.

     

      تحقق المؤسسة نتائج ومخرجات المشروع نتيجة كفاءة اداء العاممين. -3
تمتمك المؤسسة نظام مالي فعال يحكم نفقات المشروع وفقا لمبنود  -4

 الموازنة.
     

      دورية خالل فترة المشروع.يتم تقييم اداء طاقم المشروع بصورة  -5

 .ثالثا : الفاعمية / مدى تحقيق أىداف المشروع 
      يتم تحقيق اىداف المشاريع المخطط ليا. -1
      يتم تحقيق نتائج غير مخطط ليا. -2
      يتم ربط خطة تنفيذ المشروع باألىداف المرجوة منو. -3
متسقة مع أىداف الفئة تضع إدارة المشروع أىدافيا لتكون  -4

 .المستيدفة
     

      .تبّرر أىداف المشروع تكاليف االستثمار مقارنة بمشاريع مماثمة -5
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رابعًا : االثر/ مدى تحقيق اليدف العام لممشروع والمؤسسة عمي مستوى الفئات المستيدفة 
 والمجتمع عمي المدى البعيد 

      العامة لممنظمة.تساىم المشاريع في تحقيق االىداف  -1
      تساىم المشاريع في تطوير القطاع المستيدف. -2
      يوجد اثر اقتصادي لممشاريع عمي الموظفين ومقدمي الخدمات. -3
يوجد لممشاريع اثار مختمفة نتيجة االختالف في الجنس او الطبقات  -4

 االجتماعية.
     

مدى تحقق اىداف  يتم وضع مقاييس ومؤشرات مناسبة لقياس -5
 المشاريع

     

 مدى استمرارية المشروع بعد انتيائو  /خامسًا : االستدامة
يتوفر في المؤسسة معيار االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى  -1

 التزام المؤسسة باستمرار المشاريع.
     

عند تصميم المشروع يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل  -2
 .مستمر 

     

      يتم التنسيق مع الشركاء طوال فترة تنفيذ المشروع. -3
      يكون ىناك كفاية لموازنة المشروع لتحقيق المخرجات واالىداف. -4
تسعى المؤسسة لتحقيق االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات  -5

 المستيدفة عمي تحمل تكمفة الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويل.
     

 
 

 شكرا لحسن تعاونكم،،،

 

 
 
 


