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أثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع على جودة
المشاريع في المؤسسات األهلية في فلسطين
:الملخص

 كما وهدفت الى التعرف على مدى.هدفت هذه الدراسة الي اختبار أثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع في زيادة جودة ال مشروع في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة
 وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة. وكذلك التعرف على مستوى الجودة في المشاريع التي تقدمها تلك المؤسسات،إدراك تلك المؤسسات ل لمعايير ومدى تطبيقها
) منسق ومدير565(  وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية العاملة والفاعلة في قطاع غزة حيث بلغ عددهم.كأداة رئيسة لجمع البي انات
 كما وتم تحليل.)%87(  استبانة أي ما نسبته191  مدير ومنسق مشروع وتم استرداد225  وقد تم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة والتي تكونت من،مشروع
.البيانات باستخدام االختبارات االحصائية الوصفية واالستداللية المعلمية
 حيث حصلت إدارة اتصاالت المشروع على،توصلت الدراسة الي أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة مشاريعها وفق المجاالت المعرفية إلدارة المشروع وبنسب عالية
%83.51 ،%83.18 ،%83.52  تليها كال من إدارة النطاق وإدارة تكامل المشروع وإدارة جودة المشروع بنسب% 84.15 الترتيب األول في التحليل الوصفي بنسبة
 كما وبينت الدراسة أن مستوى جودة المشروعات التي تنفذها المؤسسات مرتفع بنسبة.%85.64  بينما جاءت إدارة تكلفة المشروع في المرتبة األخيرة بنسبة،على التوالي
 إدارة تكلفة، إدارة زمن المشروع، إدارة نطاق المشروع، وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المجاالت المعرفية التسعة (إدارة تكامل المشروع.% 82.24
 إدارة اتصاالت المشروع) وبين وزيادة جودة المشروع؛ كما، إدارة مشتريات المشروع، إدارة مخاطر الم شروع، إدارة الموارد البشرية للمشروع، إدارة جودة المشروع،المشروع
 إدارة مخاطر المشروع) تؤثر في جودة، إدارة تكامل المشروع، إدارة موارد المشروع،توصلت الدراسة الي أن أربعة فقط من المجاالت المعرفية (إدارة مشتريات المشروع
.المشروع
وقد أوصت الد راسة بعدة توصيات من أبرزها ضرورة تثقيف العاملين وتوعيتهم فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتقنيات المبنية على المعايير الدولية في إدارة المشاريع
. كما أوصت بضرورة اجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع الى جانب بعض التوصيات األخرى.وضرورة االهتمام بإدارة مخاطر المشروع وزمن تنفيذ المشروع

:كلمات مفتاحية
. المؤسسات األهلية، نجاح المشاريع، جودة المشاريع،المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع

The Impact of Knowledge Areas for Project Management on Project Quality at
Palestinian NGOs
Abstract
This study aimed to examine the impact of knowledge areas of project management on project quality for projects implemented by Palestinian
Non-governmental Organizations (PNGOs) operating in Gaza Strip. It also aimed at studying the level of awareness and degree of
implementation of theses knowledge areas by targeted PNGOs as well as levels of quality for implemented projects. The study followed the
descriptive and analytical approach and used the questionnaire as data collection tool. The study population consisted of project managers and
coordinators working at (560) active PNGOs. It was implemented on a random sample of 220 project manager and coordinator from which 191
questionnaires were obtained and deemed valid for analysis at a response rate of 87%. Data were analyzed through using suitable statistical tools
and through employing parametric tests.
The study found that PNGOs implement their projects in light of project knowledge areas with high levels in which project communication
management score the highest (84.15%) followed by project scope management, project integration management, and project quality
management at levels of 83.52%, 83.18%, and 83.01% respectively. Project cost management scored the lowest at 80.64%. The findings also
showed that project quality was high at 82.24%. The findings also showed that all nine-project knowledge areas (integration, scope, time, cost,
quality, HR, risk, procurement, and communication) were significantly and positively correlated with project quality. The study also found that
only four of the nine project knowledge areas have significant and positive impact on project quality, namely: procurement management, HR
management, integration masnagement, and risk management respectively.
The study offered a set of recommendations that highlights the need for disseminating project implementation best practices and associated
project management tools that are based on international project management standards. It also recommended giving extra efforts for both
managing risk and time of implemented projects. It also recommended doing more research in other fields and repeating the current study in other
sectors.

Keywords:
Project Management Knowledge Areas, Project Quality, Project Success, NGOs.

01

IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

أثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع عمى جودة المشاريع في المؤسسات األهمية في فمسطين

خالد دهميز؛ هشام عنبر

تمك المجاالت المعرفية في زيادة جودة المشروع ،فقد تحدثت الكثير من

المقدمة:
إن تحقيق الجودة في المشروعات لو انعكاسات متعددة األوجو
تؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل إلغاء تكاليف تصحيح
العيوب واألخطاء ،وتحقيق رضا المستيمك ،وتقميل تكاليف الصيانة
خالل فترة االستخدام ،مما يسيم في زيادة كفاءة المؤسسات ،كما
يكسب الثقة لمجية المنفذة لممشروع ويزيد من حصتيا في سوق العمل

ويتيح ليا إمكانيو المنافسة واالستمرار .وبالتالي فان العديد من
المؤسسات تركز جيودىا في تخطيط وتنفيذ مشاريع ذات جودة عالية
لكي تتميز عن غيرىا وبالتالي تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية تؤدي

األدبيات عن دور تمك المجاالت في نجاح المشروعات وتحقيق الجودة
في مخرجاتيا وتقويم أدائيا ومن ىذه الدراسات،)Auman,2007( :
(الحموLUGUSA & ( ،(Al-Nady et al., 2016) ،)2105،

،(Chauhan & Srivastava, 2014) ،)Moronge, 2016
)،(Abdul Rasid et al., 2014

(J.-S. Chou et al.,

).)Auman,2007( ،(Zwikael,2009) ،2013
مشكمة الدراسة:
تمعب المؤسسات األىمية في قطاع غزة دو ار محوريا في توفير خدمات

الى تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل إلغاء تكاليف تصحيح العيوب

واسعو وتقديم المشاريع التي تساىم في تعزيز التنمية المجتمعية ،كما

االستخدام مما يسيم في زيادة العمر االقتصادي لممؤسسات ،كما

المانحة لممؤسسات األىمية في فمسطين ،والى التزايد الكبير في عدد

واألخطاء ،وتحقيق رضا المستيمك ،وتقميل تكاليف الصيانة خالل فترة

يكسب الثقة لمجية المنفذة لممشروع ويزيد من حصتيا في سوق العمل
ويتيح ليا إمكانيو المنافسة واالستمرار.

وان المتابع لمعمل المجتمعي واألىمي في فمسطين ،يالحظ مدى

االنتشار الواسع لممنظمات ودورىا الممحوظ في التطور وتحقيق التنمية
المجتمعية واالقتصادية حيث أصبحت تساىم في وضع وتنفيذ خطط
وبرامج لممشاريع التنموية وكذلك المشاريع السكانية ومشاريع مكافحة

وتشير اإلحصاءات والتقارير الى كبر حجم التمويل الذي تقدمو الدول

المؤسسات حيث أوردت مؤسسة الضمير أنو يوجد صعوبة في التحقق
من االعداد الفعمية لممنظمات العاممة والمسجمة في االراضي الفمسطينية

المحتمة ويمكن مالحظة بأنو زاد عدد الجمعيات بنسبة  %211منذ

عام  0999وحتى عام  ،2118حيث زاد حجم تمويل ىذه الجمعيات
في ذات الفترة بنسبة أعمى تصل الى ( %511مؤسسة
الضمير .)2101،كما وبمغ عدد المؤسسات األىمية وفقاً إلحصائية

الفقر ورعاية األيتام .وقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن المنظمات

و ازرة الداخمية في قطاع غزة ( 786مؤسسة) لمعام  2102وبمغ اجمالي

المدنية باإلضافة إلى خدمات إغاثيو أخرى (زيادة ،)2102 ،إن أي

نصيب الفرد منيا ( $8335و ازرة الداخمية الفمسطينية .)2104 ،كما

األىمية تمعب دو اًر ميماً في توفير خدمات واسعو شممت مجاالت الحياة

نفقاتيا لمعام  2100ما يفوق  037مميون دوالر أمريكي مما يجعل

مشروع يعتمد بدرجة أساسية عمى وجود إدارة فاعمة تقوم بالتخطيط

وأصبح قطاع غزة يمثل حالياً أحد المحطات التنموية الميمة عمى

لمتعجيل بعمل بعض األنشطة لموفاء بإنجاز المشروع في زمنو المحدد،

العشرة الماضية نظ اًر لكثرة المنح والمساعدات من الدول المانحة التي

نيايتو مع توزيع منظم لمموارد المادية والبشرية وكذلك العمل عمى

منيا أبناء القطاع ،كما وأنو ليس من السيل أن يقوم ىؤالء المانحين

والمراقبة وجدولة أنشطتو بشكل صحيح واتخاذ اإلجراءات الالزمة

كذلك تحديد التسمسل الزمني إلنجاز كل نشاط وموعد بدايتو وموعد
إنجاز المشروع بأقل التكاليف.

إن ما تقدم من أفكار يستمزم وجود أدوات ومعايير تساعد مدراء

ومنسقي المشاريع في إدارة وتخطيط وجدولة ورقابة المشروع ،ومن أبرز
المعايير ما أصدره المعيد األمريكي إلدارة المشاريع ( )PMIوىي
المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع ،لقد كان ليذه المجاالت المعرفية
دور ميم في تخطيط ومتابعة المشاريع وأصبحت من أىم المواضيع

لتحقيق الجودة في تمك المشاريع (العامري ،)2117 ،ونظ اًر ألىمية

خريطة العالم ،حيث شيد قطاع المشاريع نمواً كبي اًر خالل األعوام

تسعى إلى مساعدة الشعب الفمسطيني نتيجة الفقر والبطالة التي يعاني

بدفع مميارات الماليين من الدوالرات دون االستناد الي دراسات وأبحاث
ومعايير تحكم تمك المشاريع وتساعد في تحقيق الجودة فييا لضمان

نجاحيا وبتكمفة معقولة (الديراوي .)2102 ،لذلك فان التزام تمك
المؤسسات بمجموعة اإلجراءات واألسس والمعايير السميمة والصحيحة
إلدارة المشاريع من الممكن أن يقود الى ضمان تحقيق الجودة في
المشاريع التي تقدميا تمك المؤسسات.
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من جية أخرى ،تزداد أىمية تقييم المشروعات في الدول
النامية وتكون الحاجة أكبر إلى تقييم المشاريع االستثمارية واإلغاثية،
ذلك ألن الخطط التي ترسم في ىذه الدول كثي اًر ما تفتقر إلى

الموضوعية وعدم توفر البيانات الدقيقة والمتكاممة ،وبالتالي تكون
التنبؤات بالمشاريع وبرامج التشغيل ىي األخرى غير متكاممة ،مما

يستدعي تقييم األداء أوالً بأول ومرحمة بمرحمة ،والقيام بعمميات

التصحيح وكشف االنحرافات قبل حدوثيا ،األمر الذي يكمف تمك

المؤسسات الكثير (البنا .)2111،كما وتيدف المنظمات من خالل

عممية التقييم لمشاريعيا إلى تمبية رغبات الممولين ليذه المشاريع

واقناعيم بمدى مالءمة اي مشروع ومدى كفاءتو وفاعميتو وأثره
واستدامتو واستغالل الموارد بشكل صحيح وتصحيح اي أخطاء
ومحاولة تجنبيا لضمان تحقيق الجودة في المشروعات وبالتالي إلى

رضا جميع االطراف التي ليا عالقة بالمشروع (.)IFAD,2009

تأتي ىذه الدراسة لمتعرف عمى مدى إدراك المؤسسات لممعايير
السميمة واألسس الصحيحة إلدارة المشاريع ،ومدى تحقق معايير الجودة
في تمك المشاريع ،وبالتالي فان ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى دور

المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع في تحقيق جودة المشروعات في
المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة ومدى التزام تمك المؤسسات

بيا؛ وعميو فإن مشكمة الدراسة يمكن صياغتيا في التساؤل الرئيسي
اآلتي:
"ما أثر تطبيق المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع في زيادة جودة
المشروعات في المنظمات األهمية العاممة في قطاع غزة؟ " وينبثق
عن ذلك التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ما مدى اتباع المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة
لممعايير الدولية المبنية عمى المجاالت المعرفية إلدارة

المشاريع؟

 -2ما مستوى جودة المشاريع التي تنفذىا المؤسسات األىمية وفق
المعايير الدولية لتقييم جودة المشاريع؟
 -3ما أثر تطبيق المعايير الدولية المبنية عمى المجاالت المعرفية
إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشاريع؟

خالد دهميز؛ هشام عنبر

متغيرات وفرضيات الدراسة:
تتمثل متغيرات الدراسة المستقمة في المجاالت المعرفية التسعة إلدارة

المشاريع وفقاً لممعيد األمريكي إلدارة المشاريع (( :)PMIإدارة تكامل

المشروع ،إدارة نطاق المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة تكمفة
المشروع ،إدارة جودة المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة اتصاالت

المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة مشتريات المشروع)
بينما يمثل المتغير التابع جودة المشاريع وفقاً لموكالة االمريكية لمتنمية
الدولية ()USAID

ولتحقيق أىدف الدراسة تم صياغة الفرضيتين التاليتين:
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور

المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع (إدارة تكامل المشروع ،إدارة نطاق

المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة تكمفة المشروع ،إدارة جودة
المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة اتصاالت المشروع ،إدارة مخاطر

المشروع ،إدارة مشتريات المشروع) ومستوى جودة المشاريع.
الفرضية الرئيسية الثانية :تؤثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع
(إدارة تكامل المشروع ،إدارة نطاق المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة
تكمفة المشروع ،إدارة جودة المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة
اتصاالت المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة مشتريات المشروع)

في زيادة جودة المشاريع.

أهداف الدراسة وأهميتها:
انسجاماً مع أسئمة الد ارسـة فـإن الد ارسـة الحاليـة تسـعى لتحقيـق األىـداف
التالية:

 .0التعرف إلى مستوى تطبيـق المجـاالت المعرفيـة إلدارة المشـاريع فـي
المؤسسات األىمية الفمسطينية.
 .2التع ــرف إل ــى مس ــتوى ج ــودة المش ــروعات الت ــي تنف ــذىا المؤسس ــات
األىمية الفمسطينية.

 .3اختب ــار العالق ــة ب ــين تنفي ــذ المش ــروعات وف ــق المج ــاالت المعرفي ــة
إلدارة المشـ ـ ـ ـاريع وج ـ ـ ــودة المش ـ ـ ــروعات ف ـ ـ ــي المؤسس ـ ـ ــات األىمي ـ ـ ــة
الفمسطينية.
تتمث ــل أىمي ــة الد ارس ــة م ــن الناحيةةةة المعرفيةةةة والعمميةةةة ف ــي كوني ــا م ــن
الدراسات القالئل التـي تناولـت موضـوع المعـايير الدوليـة إلدارة المشـاريع
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ودرسـت عالقتيـا بجـودة المشـاريع مـا يجعـل ىـذا البحـث وافـداً جديـداً فــي
ى ــذا المج ــال يمك ــن دعم ــو والتوس ــع في ــو مس ــتقبالً بمزي ــد مـــن األبحـــاث

خالد دهميز؛ هشام عنبر

المش ـ ـ ــروع وحت ـ ـ ــى إغ ـ ـ ــالق المشــ ـ ــروع ( ،)Wysocki,2014ويعـ ـ ـ ــرف
( )Heldman,2009إدارة تكامــل المشــروع بأنــو عمميــة تنســيق جميــع

والد ارســات .كمــا تتميــز بتطبيقيــا فــي البيئــة الفمســطينية التــي تنتشــر فييــا

جوانــب خطــة المشــروع وتوحيــد العمميــات ومتابعتيــا بشــكل مت ـوازي ،مــن

الدولية.

تكام ــل المش ــروع عم ــى عممي ــات وأنش ــطة الب ــد م ــن القي ــام بي ــا ،لتحدي ــد

تتمثــل األهميةةة التطبيقيةةة لمد ارســة فــي ارتباطيــا بعمــل وأداء المنظمــات

وتعي ـ ــين وتجمي ـ ــع وتوحيــ ــد وتنســ ــيق العممي ـ ــات المختمفــ ــة وأنش ـ ــطة إدارة

المؤسســات األىميــة والتــي يتطمــب منيــا تنفيــذ المشــروعات وفــق المعــايير

األىمية والتي تعد محركاً لعجمة االقتصاد في قطاع غزة .وتبرز أىميتيـا
فـ ــي محاول ـ ــة إيجـ ــاد أليـ ــات ذات رؤيـ ــة أشـ ــمل لمتكيـ ــف مـ ــع المتغي ـ ـرات
لمحصول عمـى النمـو المرغـوب فيـو ،والوصـول الـى تميـز األعمـال الـذي

يحقق لممنظمة البقاء األطول من خالل تنفيذ المشـروعات وفـق المعـايير
الدوليـ ــة وبالت ـ ـالي مسـ ــاعدة المؤسسـ ــات األىميـ ــة الفمسـ ــطينية فـ ــي تحقيـ ــق
التزاماتيا تجاه الممولين والمستفيدين عمى حد سواء.
اإلطار النظري لمدراسة:

أجــل تحقيــق متطمبــات العمــالء وأصــحاب المصــمحة .كمــا وتشــمل إدارة

المشروع في مجموعات إدارة المشروع ،ويشتمل التكامل عمى خصائص
التوحيــد واالنــدماج وال ـربط المفصــل واإلجـراءات التكامميــة اليامــة إلكمــال

المشـ ــروع ،وادارة توقعـ ــات أصـ ــحاب المص ـ ــالح بشـ ــكل نـ ــاجح ،واإليف ـ ــاء

بالمتطمبـ ــات ،حيـ ــث يسـ ــتمزم إلدارة تكامـ ــل المشـ ــروع إج ـ ـراء االختيـ ــارات
المتعمق ــة بتخص ــيص المـ ـوارد واجـ ـراء المب ــادالت ب ــين األى ــداف والب ــدائل
( .)PMBOK,2013أمـ ــا  )2014( Richmanفيعـ ــرف إدارة تكامـ ــل
المش ـ ــروع بأن ـ ــو إدارة لجمي ـ ــع أنش ـ ــطة المش ـ ــروع ،والحف ـ ــاظ عم ـ ــى جمي ـ ــع

األنشطة بأن تسـير بشـكل جمـاعي ودمـج جميـع األنشـطة وتكامميـا ،وقـد

أوالً :المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع

شيدت العصور المنصرمة والمعاصرة نمواً في استخدام إدارة المشاريع
كوسيمة لتحقيق أىداف المنظمة ،فإدارة المشاريع توفر قوة فعالة
لتحسين قدرات المنظمة عمى التخطيط والتنظيم والتنفيذ ومراقبة
األنشطة المختمفة فييا ،كما أنيا تشمل جميع الوسائل واألساليب

المستخدمة في إنجاز المشاريع في الزمن والتكمفة والجودة المطموبة
لتحقيق أىداف المنظمة من تمك المشاريع (دودين .)2102 ،حدد
المعد األمريكي إلدارة المشاريع تسعة معايير تحكم وتضبط عممية إدارة
المشاريع وىي ( :)PMBOK,2013إدارة تكامل المشروع ،إدارة نطاق
المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة تكمفة المشروع ،إدارة جودة
المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة اتصاالت المشروع ،إدارة مخاطر

المشروع ،إدارة مشتريات المشروع .ىناك أربعة مجاالت معرفية محورية
تقودنا الي أىداف المشروع (النطاق والزمن والتكمفة والجودة) وىناك
أيضاً أربعة مجاالت أخرى وىي تمك الوسائل التي من خالليا يمكن

تحقيق أىداف المشروع وىي (الموارد واالتصاالت والمخاطر

والمشتريات) أما المجال المعرفي االخير فيو إدارة تكامل وىو يؤثر
ويتأثر بالمجاالت المعرفية الثمانية السابقة (.)schwalb,2014
إدارة تكامةةةل المشةةةروع والت ــي يمك ــن تعريفي ــا بأنيـ ـا العممي ــات المترابط ــة
والمتكامم ــة إلدارة المش ــروع الت ــي تب ــدأ م ــن وص ــف المش ــروع ف ــي وثيق ــة

ذكــر المينــاوي عــدة نشــاطات إلدارة تكامــل المشــروع منيــا :وضــع وثيقــة
تأسـ ــيس المشـ ــروع ،وضـ ــع خطـ ــة إدارة المشـ ــروع ،إدارة تنفيـ ــذ المشـ ــروع،
التحكم في المشروع ،إغالق المشروع (الميناوي)2104 ،؛ وبذلك يمكـن

الق ـ ــول ب ـ ــأن إدارة تكام ـ ــل المش ـ ــروع تعن ـ ــي إدارة ش ـ ــاممة لجمي ـ ــع أنش ـ ــطة

المشــروع بشــكل متـو جاز مــن أجــل ضــمان نجــاح المشــروع وتحقيــق الجــودة

فــي مخرجــات المشــروع مــن أجــل أىــداف المنظمــة .أي أن إدارة تكامــل
المشــروع تصــف العمميــات الالزمــة لضــمان أن تكــون عناصــر المشــروع
المختمفة موجية بشكل مالئم ،ويكـون التركيـز األولـي إلدارة التكامـل ىـو

بن ــاء خط ــة مش ــروع متماس ــكة وش ــاممة ومص ــممة بش ــكل جي ــد وتنفي ــذىا
وضبط التغيير الحاصل خالل دورة حياة المشروع.
إدارة نطةاق المشةروع والـذي يشـير إلـى كـل األعمـال والعمميـات المتعمقــة
في إنجاز المشروع وتحديد أي الميمات تتعمق بالمشروع ،وأييـا ال دخـل

لي ــا بالمش ــروع (خي ــر ال ــدين ،)2102،ويع ــرف معي ــد التحدي ــد القط ــاعي
والمؤسساتي األوروبـي إدارة نطـاق المشـروع التأكـد مـن اشـتمال المشـروع
عمـ ــى العمميـ ــات التـ ــي تسـ ــاعد عمـ ــى نجـ ــاح المشـ ــروع وضـ ــمان جودتـ ــو
( ،)ISMF,2008كمـ ــا ويعـ ــرف إدارة نطـ ــاق المشـ ــروع بأنـ ــو العممي ـ ــات
الالزمة لتحديد كل األعمال والعمميات واالحتياجات الخاصـة بالمشـروع،
وتحدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال عالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع

()Heldman,2009؛ ويشـ ـ ـ ــمل إدارة نطـ ـ ـ ــاق المشـ ـ ـ ــروع عمـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدة
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نشــاطات منيــا :تحديــد االحتياجــات ،تحديــد النطــاق ،إنشــاء ىيكــل تجزئــة

بالمشـ ــروع ،لضـ ــمان إتمـ ــام المشـ ــروع وفـ ــق مـ ــا خطـ ــط لـ ــو (المينـ ــاوي ،

العمــل ،تحقيــق النطــاق ،ضــبط النطــاق .كمــا وأن مــن أحــد أســباب فشــل

 .)2104وبالتــالي ف ـان المجــال المعرفــي إلدارة تكــاليف المشــروع يشــمل

المشـ ــاريع ىـ ــو عـ ــدم تحديـ ــد العمميـ ــات والميمـ ــات واالحتياجـ ــات الالزمـ ــة

تكاليف المشروع وميزانيتو ،حيث يتم وضع التكاليف الخاصـة بالتكـاليف

االحتياجـ ــات بشـ ــكل دقيـ ــق وجيـ ــد ،مـ ــن خـ ــالل التواصـ ــل المسـ ــتمر مـ ــع

الميزانية الموافق عمييا(.)Heldman,2005

المس ـ ــتفيدين م ـ ــن ذل ـ ــك المش ـ ــروع ( .)Wysocki,2014وتش ـ ــمل إدارة
نطاق المشروع تفويض الوظيفة وتطوير بيانـات النطـاق لتعريـف الحـدود

إدارة جةةودة المشةةروع والتــي تعــرف بأنيــا العمميــة التــي يــتم فييــا ضــمان
الجودة ومراقبتيا فـي جميـع أنشـطة ومـدخالت إنتـاج المشـروع ،باسـتخدام

وتقســيم العمــل الــى مكونــات صــغيرة قابمــة لــةدارة ،متحققــة مــن أن كميــة

تقنيات مراقبة وضـمان الجـودة ،حيـث تـتم مراجعـة وتقيـيم جـودة المشـروع

إلنج ــاز المش ــروع ،فحت ــى نض ــمن نج ــاح المش ــروع يج ــب عمين ــا تحدي ــد

وكــذلمك مصــادر التمويــل لضــمان إنجــاز المشــروع وتــدفق االم ـوال وفــق

العمل المخططة قد أـنجزت (.)Heagney,2012

بشـ ـ ــكل مسـ ـ ــتمر ودوري ( ،)westland,2006كمـ ـ ــا ويعـ ـ ــرف المعيـ ـ ــد

إدارة زمةةةن المشةةةروع والتةةةي تعةةةرف بأني ـا العمميــة التــي يــتم مــن خالليــا

األمريكي إلدارة المشاريع إدارة جودة المشروع بأنـو عمميـة تطبيـق أنظمـة

المشـ ـ ـ ـ ـ ــروع فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـزمن المحـ ـ ـ ـ ـ ــدد (دوديـ ـ ـ ـ ـ ــن ، )2100 ،ويعـ ـ ـ ـ ـ ــرف

العمميــات المســتمرة التــي يــتم تنفيــذىا ط ـوال فت ـرة المشــروع إذا كــان ذلــك

) Richman(2014إدارة الـزمن بأنـو اســتخدام الـزمن بفاعميـة وكفــاءة

مالئم ــا ،لض ــمان الحصـــول عم ــى مخرج ــات ذات جـــودة عالي ــة ترض ــي

مــن أجــل إنجــاز أنشــطة المشــروع ،وضــمان عــدم تــأخر تســميم المشــروع،

جمي ــع أطـ ـراف المص ــمحة ( .)PMI,2013وبالت ــالي تعتب ــر إدارة جـ ـودة

المس ــتقبمي ال ــذي يس ــتخدم ك ــدليل لتنفي ــذ أنش ــطة المش ــروع ف ــي الموق ــع،

مراقبة وضمان الجودة ،تتم مراجعة وتقييم جودة المشـروع بشـكل مسـتمر

ويعرف العمي ( )2100إدارة زمن المشروع بأنو استغالل الزمن بالشكل

ودوري (.)westland,2006

األفضـ ـ ــل وبفاعميـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق ىـ ـ ــدف المشـ ـ ــروع المقـ ـ ــرر ،أمـ ـ ــا المينـ ـ ــاوي

إدارة موارد المشروع والتي يقصد بيا العممية التي يتم مـن خالليـا إمـداد

بتخط ـ ــيط إدارة الج ـ ــدول الزمن ـ ــي وتحدي ـ ــد األنش ـ ــطة وسمس ـ ــمتيا ،وتق ـ ــدير

المطمــوب لتســميم األعمــال وكــذلك الوصــول الــي تكمفــة واقعيــة فــي حــدود

تحويــل خطــة عمــل المشــروع إلــى جــدول زمنــي لمتشــغيل ،لضــمان إنجــاز

كم ــا ويع ــرف محم ــد ( )2102إدارة زم ــن المش ــروع بأن ــو التق ــويم الزمن ــي

( )2104فقـ ــد عـ ــرف إدارة زمـ ــن المشـ ــروع بأنـ ــو تمـ ــك الجيـ ــود المتعمقـ ــة

إدارة الجـ ــودة مـ ــن خـ ــالل السياس ـ ــات واالج ـ ـراءات مـ ــع أنشـ ــطة تحسـ ــين

المشروع العممية التي يتم فييا ضمان الجودة ومراقبتيا باسـتخدام تقنيـات

ودع ــم عممي ــات الموق ــع ب ــالموارد الالزم ــة بحي ــث يمك ــن تحقي ــق التوقي ــت

مواردىا وتقدير مددىا وعمل الجـدول الزمنـي وضـبط الجدولـة ،وقـد ذكـر
العمي ( )2103العديد من أساليب جدولة المشـروعات كأسـموب المسـار

الموازنة المقدرة ،كما وتقع عمى مسئولية مدير المشروع اختيار أشخاص

ذو كفــاءة عاليــة مــن أجــل ضــمان تنفيــذ أنشــطة المشــروع بكفــاءة عاليــة

الح ــرج ،وأس ــموب  ،pertوأس ــموب ش ــبكات األعم ــال .أي أن إدارة زم ــن

والحصول عمى النتـائج وفـق مـا خطـط لـو ( .)Robert,2014وتسـتمزم

المشــروع تيــتم بتقــدير مــدة أنشــطة المشــروع وخمــق جــدول لتمــك األنشــطة

إدارة الموارد من مدير المشروع تحديد االحتياجات مـن المـوارد ويتضـمن

ومراقبــة أي تغييــر عمــى الجــدول الزمنــي ،أي تيــتم بإنجــاز المشــروع فــي
زمنو المحدد.

ذلك تحديد نوع الموارد والتوقيت الواجب توافره وبالكميـة المطموبـة وعمـل
الترتيبـات الالزمـة لضـمان وصـول المـوارد فـي الـزمن المحـدد مـع متابعــة

إدارة تكمفة المشروع والتي تبـدأ بتخطـيط التكـاليف مـع الد ارسـة المقترحـة

تنفيذ ىذه الترتيبات وفي حال حدوث نقص أو تصارع عمى المـوارد فإنـو

إلقام ــة المش ــروع ،وى ــي م ــا س ــميت بالد ارس ــة األولي ــة ف ــي د ارس ــة ج ــدوى

يجــب اتخــاذ اإلجـراءات المناســبة لمتغمــب عمــى ىــذه النقطــة وبالتــالي فــان

المشـ ــروع ،ويقـ ــوم فريـ ــق إدارة المشـ ــروع بعمـ ــل تقـ ــديرات كاممـ ــة لتكـ ــاليف

إدارة المـوارد يســتمزم إدارة العمالــة والـدارة المعــدات وادارة المـواد (الــديري،

األوليـ ـ ــة لممش ـ ـ ــروع (العم ـ ـ ــي ،)2100 ،وتع ـ ـ ــرف إدارة تكمف ـ ـ ــة المش ـ ـ ــروع

المطموبــة لتنظــيم وادارة فريــق المشــروع وتش ـمل تخطــيط الم ـوارد البش ـرية

مجموعــة العمميــات الالزمــة لتخطــيط وتقــدير التكــاليف ،وعمــل الموازنــة،

وادارة فريق المشروع بالشكل الجيد (.)PMBOK,2013

المش ــروع ،فقــد تكــون التك ــاليف تفصــيمية كميــة والت ــي تب ــدأ م ـن األعم ــال

 .)2100وبالت ــالي ف ــان ى ــذا المج ــال يش ــتمل عم ــى العممي ــات واألنش ــطة

وتمويل المشروع ،وتدبير مـوارده الماليـة وادارة وضـبط التكـاليف المتعمقـة
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إدارة اتصاالت المشروع والتي مـن الممكـن تعريفيـا بأنيـا عمميـة تخطـيط
وجم ـ ــع وتوزي ـ ــع وادارة وض ـ ــبط معموم ـ ــات المش ـ ــروع وض ـ ــمان ايص ـ ــاليا

لمجيـ ــات المعنيـ ــة بـ ــالزمن المناسـ ــب (المينـ ــاوي ،)2104 ،كمـ ــا ويمكـ ــن
تعريفيـا بأنيــا عمميـة تســعى لمتأكــد مـن أن كــل المعمومـات الالزمــة تصــل
لصناع القرار في الزمن المناسب لتجنب أي أخطار قد تواجو المشروع،
وك ــذلك تخـ ـزين المعموم ــات والبيان ــات الخاص ــة بالمش ــروع ف ــي األرش ــيف

خالد دهميز؛ هشام عنبر

مــن العمميــات الفرعيــة المرتبطــة بتخطــيط إدارة الش ـراء واج ـراءات الش ـراء
وضــبط عممي ـة الش ـراء واغــالق عمميــة الش ـراء (المينــاوي .)2104 ،كمــا
وأن عممي ــة المشـ ــتريات تتض ــمن اختيـ ــار مصـ ــادر الشـ ـراء ثـ ــم االتصـ ــال

بــالموردين ومراجع ــة طمب ــات الشـ ـراء ومزاولــة إجـ ـراءات الشــراء .ويس ــتمزم
نجــاح إدارة المشــتريات تحقيــق مجموعــة مــن العوامــل مــن أبرزىــا :وجــود
عالقــة طيبــة مــع المــوردين ،القــدرة عمــى الش ـراء بكميــات كبي ـرة لمواجيــة

الس ــتخداميا ( .)Heldman,2009تتض ــمن إدارة اتص ــاالت المش ــروع

الط ـوارئ التــي قــد تحــدث ،تعــدد مصــادر التوريــد ،ت ـوافر فريــق تفاوضــي

تخط ـ ــيط االتص ـ ــاالت وتوزي ـ ــع وايص ـ ــال المعموم ـ ــات وادارة العالق ـ ــة م ـ ــع

ق ــادر عم ــى الحص ــول عم ــى أفض ــل ش ــروط الشـ ـراء ،الق ــدرة عم ــى الوف ــاء

أصــحاب المصــمحة واعــداد تق ــارير األداء ( .)PMBOK,2013أي أن
ى ــذا المج ــال يشـ ـتمل عم ــى العممي ــات واألنش ــطة الالزم ــة لض ــمان انتق ــال
معمومـ ــات المشـ ــروع بالشـ ــكل المناسـ ــب وفـ ــي ال ـ ـزمن المناسـ ــب وك ـ ــذبك

تخط ـ ــيط االتص ـ ــال وتوزي ـ ــع المعموم ـ ــات وتقري ـ ــر األداء وادارة أص ـ ــحاب
المصالح (نصار.)2115،

باحتياجــات المشــروع بالحــد االدنــى مــن الم ـواد (عبــد العزيــز.)2118 ،

وبالتــالي ف ــان إدارة مشــتريات المش ــروع تصــف العمميــة والطــرق الالزمــة
لجمب وادارة البضائع والموارد ،وادارة المشـتريات تشـمل امـو اًر كـالتخطيط

لمشراء والتعاقدات واختيار المورد وفق المواصفات المطموبة ( Brewer

.)and Dittman,2013

إدارة مخةةةاطر المشةةةروع وىــي وظيفــة إداريــة متكاممــة مــن وظــائف إدارة

ثانياً :معايير تقييم جودة المشروع

واالس ــتجابة لي ــا ومراقب ــة ى ــذه االس ــتجابة وتطويرى ــا وتحس ــينيا باس ــتمرار

المش ـ ــاريع م ـ ــن خ ـ ــالل احتوائي ـ ــا عم ـ ــى العوام ـ ــل األساس ـ ــية لتق ـ ــدير أداء

المش ــروع تتض ــمن العممي ــات الت ــي تتن ــاول تش ــخيص األخط ــار وتحميمي ــا

(المقــداد ،)2100 ،وتعــرف إدارة مخــاطر المشــروع بأني ـا عمميــة تتنــاول

تمخص  USAIDفكرة استخدام معـايير ذات صـمة فـي تقيـيم أداء وجـودة
المشــروع ( .)Binnendijk, 2000حيــث يتفــق الكثيــر مــن المؤسســات

وضع خطـط وسـيناريوىات لمواجيـة عـدم اليقـين فـي البيئـة المتغيـرة التـي

الدوليـ ــة والمانحـ ــة لممشـ ــاريع منيـ ــا االتحـ ــاد االوروبـ ــي ،والبنـ ــك الـ ــدولي،

نحياىــا مــن أجــل ضــمان ســير أنشــطة المشــروع ضــمن ال ـزمن والتكمفــة

وبرنـ ــامج االمـ ــم المتحـ ــدة اإلنمـ ــائي ،وصـ ــندوق االمـ ــم المتحـ ــدة ،ووكالـ ــة

المتوقعـ ــة ( .)Meredith&Mental,2011ومـ ــن الممكـ ــن أن تواجـ ــو
المخاطر المشروعات في النـواحي اإلداريـة والخارجيـة والفنيـة والتنظيميـة

التعــاون اليابانيــة عمــى خمــس معــايير أساســية لتقيــيم جــودة المشــاريع فــي
المؤسسات غير الحكومية وىي:

وبالتالي فإنيا تحتـاج لتقيـيم كمـي ونـوعي لضـمان فيميـا والتعـاطي معيـا
بطريق ـ ــة س ـ ــميمة (الع ـ ــامري .)2117،وق ـ ــد أورد عمي ـ ــان ( )2104ع ـ ــدة

معيار االرتباط والذي يشير الى درجة استمرار صحة ومالئمة مخرجـات
المشــروع كم ــا خط ــط لــو ،حيــث يعمــل ى ــذا المعيــار عمــى تق ــدير تحق ــق

اسـ ــتراتيجيات لمسـ ــيطرة عمـ ــى المخـ ــاطر أثنـ ــاء تنفيـ ــذ المشـ ــروعات والتـ ــي

االرتب ـ ـ ـ ــاط ب ـ ـ ـ ــين الخط ـ ـ ـ ــط ونت ـ ـ ـ ــائج المش ـ ـ ـ ــروع وحاج ـ ـ ـ ــات المس ـ ـ ـ ــتفيدين

تتجسـد فــي اسـتراتيجية اســتباق المخــاطر واسـتراتيجية المنــع ،واســتراتيجية

( ،)JICA,2004كم ــا وتع ــرف العبي ــدي ( )2119االرتب ــاط بأن ــو درج ــة

نظاميـ ــة لتحديـ ــد وتقميـ ــل التيديـ ــدات الموجـ ــودة فـ ــي المشـ ــروع وفـ ــي بيئـ ــة

( )2111فيعـــرف معيـ ــار االرتب ــاط بأن ــو يق ــيس مـ ــدى مالئم ــة المش ــروع

المشروع ،ويبدأ التخطـيط لممخـاطر خـالل مرحمـة تطـوير العمـل ويسـتمر

لممنظم ـ ــات غي ـ ــر الحكومي ـ ــة ،والمم ـ ــولين ،والفئ ـ ــات المس ـ ــتيدفة وتحدي ـ ــد

خالل التعريف والتخطيط (.)Verzuh,2005

احتياجاتيم بشكل دقيق ،ومما سبق يتضح أن لمعيار االرتباط أثر كبيـر

التسكين ،واستراتيجية التحويل .وبالتالي فان إدارة المخاطر ىي ممارسـة

إدارة المشةةةةتريات فةةةةي المشةةةةروع والت ــي يعرفي ــا ال ــدليل المعرفـ ــي إلدارة

المشــاريع بأنيـا عمميــة الحصــول عمــى المـوازم مــن ســمع وخــدمات الالزمــة
إلنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالزمن والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة المناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتين

( .)PMBOK,2103وتتض ــمن إدارة مش ــتريات المش ــروع تنفي ــذ سمس ــمة

مالئمــة ن ـواتج المشــروع أو غاياتــو عمــى النحــو المخطــط لــو ،أمــا حمــاد

ف ــي زي ــادة ج ــودة المش ــروع ،فتحدي ــد احتياج ــات الفئ ــة المس ــتيدفة بش ــكل

صــحيح ،وتصــميم المشــروع بالشــكل الــذي يتناســب وأصــحاب المصــالح،
وك ــذلك تحمي ــل المخ ــاطر الخارجي ــة الت ــي يحتم ــل مواجيتي ــا أثن ــاء تنفي ــذ
المشــروع ،والتنســيق والتشــبيك مــع الشــركاء كــل ذلــك ســيؤدي إلــى ســير
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أنشــطة المشــروع بالشــكل الصــحيح ،وبالتــالي تحقيــق الجــودة فــي جميــع

عالقــة بــين معيــار األثــر وجــودة المشــروع حيــث أن المؤسســات ومــدراء

مراحل وأنشطة المشروع مما يؤدي الي نجاح المشروع.

المشاريع وكذلك الممولين يسـعون لتحقيـق مشـاريع ذات جـودة عاليـة فـال

معيةار الكفةةا ة والـذي يقـيس ويقــدر النتـائج التـي تحققــت بالنسـبة لمنفقــات

يكون ىدف المؤسسـة ىـو إنجـاز المشـروع فحسـب ،بـل اليـدف أن يكـون

والم ـ ـ ـ ـوارد المسـ ـ ـ ــتخدمة فـ ـ ـ ــي المشـ ـ ـ ــروع خـ ـ ـ ــالل فت ـ ـ ـ ـرة زمنيـ ـ ـ ــة محـ ـ ـ ــددة

(2000

 ،)Binnendijk,كم ـ ــا ويعرفي ـ ــا مكت ـ ــب تقي ـ ــيم المش ـ ــاريع

المشروع المنجز ذو جـودة عاليـة ،ويعتبـر ىـذا اليـدف ىـدف عـام تسـعى

لو كل المنظمات.

) IFAD(2009بأني ــا مقي ــاس لم ــدى تحوي ــل المـ ـوارد المالي ــة والخبـ ـرات

وال ـزمن إلــى نتــائج بطريقــة اقتصــادية ذات جــودة عاليــة ،فمعيــار الكفــاءة

معيار االسةتدامة وىـو مـدى اسـتمرار نتـائج المشـروع واحتمـال اسـتمرارىا

بعــد انتيــاء المشــروع وتوقــف الم ـوارد ( ،)IFAD,2009ويعــرف المعيــد

يبــين مــدى تحقيــق المخرجــات المخطــط ليــا ،وكــذلك مــدى مرونــة اإلدارة

االوروب ــي إلدارة المشـ ــاريع )(2004

 PCMمعيـــار االس ــتدامة بأنـ ــو

اليوميــة لمواجي ــة أي مخــاطر ق ــد يتع ـرض لي ــا المشــروع ،والتنس ــيق م ــع

ديمومة نتائج المشروع بعد انتيائو؛ ويمكن القول بأن ىناك عالقة وثيقـة

الشــركاء بشــكل مســتمر ،وكــذلك تكــاليف المخرجــات فــإذا تحقــق معيــار

ب ــين اس ــتدامة المش ــروع وجودت ــو ،فاالس ــتدامة تعن ــي أيضـ ـاً م ــدى كفاي ــة

المشروع ،وبالتالي نجاح المشروع وتحقيق أىـداف المؤسسـة التـي تسـعى

المؤسســة بتطبيــق معيــار االســتدامة فــي مشــاريعيا فــإن أنشــطة المشــروع

لتحقيقيا.

ســتنجز وف ــق الموازن ــة المرص ــودة لكــل نش ــاط ،وســتتمتع مخرجــات ذل ــك

معيار الفاعميةة والـذي يركـز عمـى تقـدير مـدى تحقيـق المخرجـات ومـدى

النشــاط بــالجودة ،وســتكون الجــودة متواجــدة فــي كافــة أنشــطة المشــروع،

الكفــاءة فــي مشــروع مــا ســيكون لــذلك أثــر واضــح فــي زيــادة جــودة ذلــك

جودتيــا ،وىــل ن ـواتج المشــروع ســتحقق لنــا اليــدف مــن إنشــاء المشــروع

(المعيد العربي لمتخطيط ،)2115 ،كمـا وتعـرف أبـو رمضـان ()2113

موازن ـ ــة المش ـ ــروع لتحقي ـ ــق مخرج ـ ــات وأى ـ ــداف المش ـ ــروع فم ـ ــو التزم ـ ــت

وىذا يعني تحقيق الجودة في المشروع ككل.

ثالثاً :العالقة بين المجاالت المعرفية األساسية إلدارة المشاريع وجةودة

معي ــار الفاعميــة بأنــو م ــدى تحقيــق المشــروع لمنتــائج المخطــط ليــا ،فم ــو

المشروعات

التزم ــت المؤسس ــة بتطبي ــق معي ــار الفاعمي ــة ف ــي مش ــاريعيا ،فأني ــا بـ ـذلك
ستتالفى أي مخاطر قـد يتعـرض ليـا المشـروع ألن المؤسسـة سـتكون قـد

أك ــدت الكثي ــر م ــن الد ارس ــات ب ــأن ىن ــاك عالق ــة وطي ــدة ب ــين المج ــاالت
المعرفيــة األساســية إلدارة المشــاريع وبــين زيــادة جــودة المشــروع ،فــااللتزام

وض ــعت الخط ــط والس ــيناريوىات الالزم ــة لمواجي ــة أي ط ــارئ ،ف ــااللتزام

بتمك المجاالت المعرفية سيقود المؤسسة لتحقيق أىدافيا مـن إنشـاء ذلـك

بمعيـار الفاعميـة سـيؤدي إلـى تحقيــق الجـودة فـي أنشـطة المشـروع وجــودة

المشروع ،ومن ىـذه الد ارسـات ( Carvalho, Patah, & de Souza

فـي مخرجــات المشــروع ،وسـتكون نتــائج المشــروع ذات جـودة عاليــة وفــق

 ،(Chauhan, 2014) ،)Bido, 2015التـي أكـدت أن أىميـة تكامـل

مــا تــم التخطــيط لــو ،وســيالقي المشــروع القبــول مــن قبــل مــديره وم ــدير
المؤسســة وكــذلك الممــول الــذي ييــتم بجــودة المشــروع بقــدر اىتمامــو فــي

المشــروع فــي إدارة متكاممــة ألنشــطة المشــروع ،وضــمان تحقيــق شــمولية
فـي اسـتخدام معـايير المشـروع ،لتحقيـق جـودة فـي جميـع أنشـطة وم ارحـل

إنجاز ذلك المشروع.

المشروع ،فال يمكن تقدير تكمفة نشاط معين دون إدارة زمن وجـودة ذلـك

معيار األثر حيـث يعـرف دليـل االتحـاد األوروبـي إلدارة المشـاريع معيـار

النشاط ،فإذا تحققت الجودة في أنشطة ومراحل المشروع المختمفـة يـنجح

األثر بأنو العممية التي تفحص أثر المشروع عمـى المـدى البعيـد ،ويكـون

المشــروع وتتحقــق أىــداف المنظمــة التــي مــن أجميــا أنشــئت ،ومــن أىــم

التنفي ــذ واألداء ن ــاجحين إذا كان ــت الم ــدخالت الالزم ــة لتنفي ــذ النش ــاطات

عوامل نجاح أي مشروع ىو حـرص مـدراء المشـروع عمـى التعـاون ونقـل

المخطط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وانج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز المخرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتوقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزمن

الخبـ ـرات والمعموم ــات ب ــين الجوان ــب المختمف ــة ف ــي المش ــروع خ ــالل دورة

المناســب( ،)PCM,2004كمــا وتعــرف العبيــدي ( )2119معيــار األثــر

حيـاة المشــروع .وىنــا تــأتي أىميــة إدارة تكامـل المشـروع لمــا تتضــمنو مــن

بأنو التأثيرات االيجابية والسمبية عمى المدى الطويل في المؤسسة بشكل

قــدرة عمــى تــوفير جميــع العناصــر الالزمــة إلكمــال المشــروع فــي ال ـزمن

مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر ،وىــذه التــأثيرات قــد تكــون اقتصــادية ،أو

المناسب.

ثقافيــة ،أو اجتماعيــة ،أو بيئيــة ،أو تكنولوجيــة ،ويمكــن القــول بــأن ىنــاك
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وكـ ــذلك ىنـ ــاك عالقـ ــة وطيـ ــدة بـ ــين إدارة نطـ ــاق المشـ ــروع وزيـ ــادة جـ ــودة

جمــع البيانــات .وقــد خمصــت الد ارســة الــي أن المشــروع قــد حقــق نجاحــا

المش ــروع ،ف ــإن إدارة النط ــاق بش ــكل جي ــد وتحدي ــد احتياج ــات المش ــروع

كبيـ ـ ـ اًر مــ ــن خ ـ ــالل الــ ــدور الـ ـ ــذي لعبتــ ــو العوام ـ ــل الحرجــ ــة وممارسـ ـ ــات

ســيعمل ذلــك عمــى تحقيــق الجــودة فــي جميــع م ارحــل وأنشــطة المشــروع

تطبيــق أســس إدارة المشــاريع فــي المؤسســات الصــناعية بطريقــة عمميــة

المطموب ــة بالش ــكل الص ــحيح ،ووف ــق مع ــايير وأس ــس دولي ــة متف ــق عميي ــا

المؤسسـ ــات .ىـ ــدفت د ارسـ ــة (الحمـ ــو )2115،إلـ ــى التعـ ــرف عمـ ــى مـ ــدى

األساســية والثانويــة ،وبالتــالي تحقيــق جــودة فــي المشــروع ككــل وســيؤدي

ووفــق معــايير عمميــة ســميمة .وقــد تكــون مجتمــع الد ارســة مــن المؤسســات

ذلك لنجاح المشروع وتحقيق أىـداف المنظمـة ،وكـذلك أكـدت العديـد مـن

الصــناعية التحويميــة فــي قطــاع غ ـزة وعــددىا  681مؤسســة .اســتخدمت

الد ارس ـ ــات أن ىن ـ ــاك عالق ـ ــة ب ـ ــين زي ـ ــادة ج ـ ــودة المش ـ ــروع وادارة زم ـ ــن

الباحثــة االســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات ،وقــد توصــمت الد ارســة إلــى أن

المشـروع كد ارسـة (الغـزاوي ،)2111 ،ود ارسـة ( Carvalho et al.,

 %81مــن مؤسســات قطــاع الصــناعات التحويميــة فــي قطــاع غ ـزة تقــوم

 )2015حيث أكدت تمك الدراسات بأنو ال يمكـن االعتـراف بالنجـاح فـي

بتطبيــق أســس إدارة المشــاريع .ىــدفت د ارســة (ابــو رمضــان )2113،الــي

تحقيــق النتــائج وتقــديرىا إال إذا كــان إنجــاز تمــك النتــائج فــي حــدود الـزمن

التعرف الـي واقـع تقيـيم المشـاريع التـي تنفـذىا المؤسسـات الغيـر حكوميـة

أو ال ــزمن المطم ــوب ،ف ــالتخطيط الجي ــد لمـ ـزمن ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق رض ــا

النســوية واالجتماعيــة فــي قطــاع غ ـزة مــن وجيــة نظــر منســقي المشــاريع

أصــحاب المصــالح عــن مخرجــات المشــروع ،فــإذا أدرنــا زمــن المشــروع

وذلــك مــن خــالل اســتخدام معــايير التقيــيم الخمســة (المالئمــة -الكفــاءة-

الجــودة فــي كــل نشــاطات المشــروع ،وســينجح المشــروع وتتحقــق أىــداف

التحميمي وتمثل االداة الرئيسية لمدراسة في استبيان حيث تم توزيع 161

المنظمــة ،كمــا أكــدت العديــد مــن الد ارســات وجــود عالقــة بــين إدارة تكمفــة

استبانة وتم استرداد  151منيا وقد خمصـت الد ارسـة الـي أن المؤسسـات

المشـروع وزيــادة جــودة المشــروع كد ارســة ) ،(Chauhan, 2014حيــث

الغيــر حكوميــة تســتخدم معــايير التقيــيم الخمســة بدرجــة ممتــازة فــي تقيــيم

األنش ــطة عم ــى أكم ــل وج ــو ،وس ــيحيل ذل ــك دون إنج ــاز األنش ــطة عم ــى

الحكوميــة بأىميــة عمميــة التقيــيم كمــا يشــير ذلــك الــي التطــور الكبيــر فــي

حس ــاب جودتي ــا ،وبالت ــالي س ــيؤدي ذل ــك إل ــى ج ــودة ف ــي المش ــروع كك ــل

مجال عمل المؤسسات غير الحكومية .ىدفت د ارسـة (الـديراوي)2112،

وبالتـالي نجـاح المشـروع وتحقيـق أىـداف المنظمـة ،كمـا أن ىنـاك عالقــة

الي التعرف الي دور السمات الشخصية لدى مدراء المشـاريع فـي نجـاح

واض ــحة ب ــين إدارة ج ــودة الم ــدخالت وب ــين زي ــادة ج ــودة المش ــروع كم ــا

مشــاريع المنظمــات االىميــة فــي قطــاع غ ـزة حيــث يتمثــل مجتمــع الد ارســة

الداخمة في إنجاز أنشطة المشروع ذات جودة عالية ،فسـتحقق المؤسسـة
مرادىــا مــن إنشــاء ذلــك المشــروع ،بالحصــول عمــى مخرجــات ذات جــودة

الوصـ ــفي التحميمـ ــي مسـ ــتخدماً اسـ ــتبانة خصصـ ــت لتمـ ــك الد ارسـ ــة ،وقـ ــد

خمصت الدراسة الـي ان ىنـاك دور رئـيس لمسـمات الشخصـية فـي نجـاح

عالية ،وبالتالي نجاح المشروع وارضاء جميع األطراف.

المش ــاريع ف ــي المنظم ــات االىمي ــة متم ــثالً بال ــذكاء والقي ــادة وفي ــم ال ــذات

بشكل جيد ،سيأخذ كل نشاط زمنو الكافي من اإلنجاز وبالتالي سـتتحقق

أكـ ــدت بـ ــأن اإلدارة الجيـ ــدة والصـ ــحيحة لمتكـ ــاليف سـ ــتؤدي الـ ــي إنجـ ــاز

أجمعت العديد من الدراسات كدراسة )راشد (2014 ،فمـو كانـت األجـزاء

رابعاً :الدراسات التطبيقية السابقة
عمى صعيد الدراسات الفمسطينية ،ىدفت دراسة (رضوان )2115 ،الـي
استكشــاف الــدور الــذي تمعبــو خمســة مــن عناصــر المشــروعات الحرجــة

(االرتب ـ ــاط-الكف ـ ــاءة-الفاعمي ـ ــة-األث ـ ــر-االس ـ ــتدامة) وثالث ـ ــة أبع ـ ــاد م ـ ــن

الممارس ــات المؤسس ــية (التواص ــل-االعتمادي ــة-المشـــاركة) عم ــي نج ــاح
المشــروع .وتكــون مجتمــع الد ارســة مــن ( )216أس ـرة منتفعــة مــن برنــامج

تقويــة األسـ ـرة  ، SoSحي ــث قامــت الباحثــة بتص ــميم اســتبانة مــن أج ــل

الفاعميــة -األثــر -االســتدامة) وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنيج الوصــفي

المشــاريع التــي تنفــذىا ممــا يعكــس مــدى اىتمــام ووعــي المؤسســات غيــر

في أكبر  111منظمة اىمية فـي قطـاع غـزة .اسـتند الباحـث الـى المـنيج

وج ــودة المخرج ــات وق ــدرة م ــدراء المش ــاريع عم ــى ت ــدريب طـ ـواقم العم ــل

واالتصــال والتواصــل واخالقيــات العمــل .ىــدفت د ارســة (حمــاد)2111،
الــي التعــرف عمــي تقيــيم المشــاريع فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة بقطــاع
غـ ـزة م ــن وجي ــة نظ ــر م ــديري المش ــاريع حي ــث اس ــتخدم الباح ــث الم ــنيج
الوصفي التحميمي وصمم استبانة خصيصا لجمـع البيانـات اعتمـادا عمـي

المعايير الدولية لتقييم المشاريع (معيـار االرتبـاط -معيـار األثـر -معيـار
الفاعميـة -معيـار الكفـاءة -معيـار االسـتدامة) ،وكـان مـن أىـم نتـائج ىــذه
الدراسة انو يتم تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكوميـة بقطـاع غـزة
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ـادا عمــي معيــار االرتبــاط بنســبة  %73وعمــي معيــار الكفــاءة بنســبة
اعتمـ ً
 %69وعم ــي معي ــار الفاعمي ــة بنس ــبة  %68وعم ــي معي ــار األث ــر بنس ــبة

مكـ ــة المكرمـ ــة بالمممكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية .لقـ ــد تـ ــم اسـ ــتخدام المـ ــنيج

 %71وعمي معيار االستدامة بنسبة .%64

الوصــفي التحميمــي وجمــع البيانــات عبــر االســتبيان مــن عينــة مكونــة مــن

عمةةى صةةعيد الدراسةةات العربيةةة ،جــاءت د ارســة (الــديري )2111،بغــرض
تســميط الضــوء عمــي بيــان مــدى تــأثير ســوء التخطــيط عمــي تــأخر تنفيــذ
المشـ ــاريع اإلنشـ ــائية فـ ــي امـ ــارة دبـ ــي ،حيـ ــث اسـ ــتخدم الباحـ ــث المـ ــنيج

المشروع ،تكمفة المشـروع) فـي نجـاح إدارة المشـاريع االنشـائية فـي مدينـة

 121من الزبائن لثالثون مشروع انشـائي .وقـد خمصـت الد ارسـة الـي أن

إدارة زمــن المشــروع حصــمت عمــى أعمــى اســتجابة تمييــا إدارة اتصــاالت
المشروع ثم إدارة تكمفة المشروع؛ كمـا وأظيـرت النتـائج أن كـال مـن إدارة

الوصــفي التحميمــي واالســتبانة .وقــد شــممت عينــة البحــث  42مــدي ار مــن

(الـزمن واالتصــاالت والتكمفــة) تــؤثر فـي نجــاح المشــروعات وتفســر نســبة

مدراء المشاريع في الشركات المتخصصة ،وقد افضت ىذه الدراسة الـي

 %61من التغير في نجاح المشروعات .ىدفت دراسة ( & LUGUSA

ان تأخر إنجاز المشاريع اإلنشائية يعود الى االرتيان الي الصدفة وعدم
التخط ــيط لمـ ـزمن وك ــذلك ع ــدم االلتـ ـزام بمع ــايير إدارة المش ــاريع .ى ــدفت
دراسة (العبيدي )2119،إلى بيان أثر العوامـل االسـتراتيجية فـي تحسـين

ـتنادا آلراء
فاعمي ــة تق ــويم األداء اإلداري عب ــر تحمي ــل المس ــار واألث ــر اس ـ ً
مجتمع الدراسة في شركة العبيكان لألبحاث والتطوير ،تم جمع ومعالجة
وتحميــل أراء ( )31مــن اإلدارة العميــا واإلدارة التنفيذيــة لممشــروع تراوحــت
مستوياتيم بين مدير عـام ومـدير مشـروع ومـدير فنـي وخبيـر فنـي ومـدير

قســم .وتــم جمــع بيانــات عــن طريــق اســتبانة تــم تصــميميا كــأداة لقيــاس
نمـ ــوذج الد ارسـ ــة .توصـ ــمت الد ارسـ ــة إلـ ــى وجـ ــود أثـ ــر إيجـ ــابي لمعوامـ ــل
االســتراتيجية (التحميــل االســتراتيجي ،تحديــد الميمــة ،توقعــات التخطــيط
والتنفي ــذ والتق ــويم باس ــتخدام أس ــموب الس ــيناريوىات) ف ــي تحس ــين فاعمي ــة

تقـ ـ ـ ــويم األداء اإلداري (جـ ـ ـ ــودة األداء اإلداري ،إدارة الجـ ـ ـ ــودة الشـ ـ ـ ــاممة،
الموقف التنافسـي) .ىـدفت د ارسـة (العـامري )2117 ،الـي التعـرف عمـى
مفيوم األخطار في المشـروعات وكيفيـة مواجيتيـا ،وقـد اسـتخدم الباحـث
المــنيج الوصــفي التحميمــي واالســتبانة كــأداة لمقيــاس وقــد خمــص الباحــث

الــى ضــرورة االىتمــام بد ارســة الخطــر فــي المشــاريع بشــكل جــدي وان ال
تبدأ الجية المنفذة لممشروع او المستفيدين منـو بالتنفيـذ اال بعـد أن تكـون
ىناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطـر قـد أعـدت د ارسـة
باألخط ــار المحتمم ــة .ان تس ــتمر مجموع ــة إدارة الخط ــر بعممي ــا ف ــي اي

مش ــروع ك ــان سـ ـواء ف ــي البن ــاء أو تكنولوجي ــا المعموم ــات او اي مش ــروع

 )Moronge, 2016إلــى التعــرف عمــى أثــر كــال مــن إدارة (التكمفــة،
الــزمن ،المخــاطر ،الجــودة) فــي تحســين أداء المشــروعات االنشــائية فــي
كينيا .تم جمع البيانـات عبـر اسـتبيان وزع عمـى عينـة مكونـة مـن 144
من مدراء المشروعات االنشائية التابعة لعشـرة مـن البنـوك التجاريـة .وقـد

بينــت النتــائج أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بــين إدارة مخــاطر المشــروع
وأداء المشـــروعات بمعامـ ــل ارتبـ ــاط 1.777؛ وأن ىن ــاك عالقـ ــة ارتبـ ــاط
متوسـ ـ ــطة بـ ـ ــين كـ ـ ــال مـ ـ ــن إدارة (التكمفـ ـ ــة ،الـ ـ ــزمن ،الجـ ـ ــودة) مـ ـ ــع أداء
المشـ ـ ـ ــروعات بمع ـ ـ ـ ــامالت ارتبـ ـ ـ ــاط  1.543 ،1.598 ،1.657عم ـ ـ ـ ــى
الت ـ ـ ـوالي .كمـ ـ ــا أظيـ ـ ــرت النتـ ـ ــائج أن  %76.91مـ ـ ــن التغيـ ـ ــر فـ ـ ــي أداء
المشروعات يمكن تفسيره عبر تـأثير المتغيـرات الخاصـة بـإدارة (التكمفـة،
الــزمن ،المخــاطرة ،الجــودة) لممشــروعات؛ وأن أكثــر المتغي ـرات تــأثي ار ىــو
إدارة المخ ــاطر يمي ــو إدارة التكمف ــة ث ــم إدارة ال ــزمن ث ــم إدارة الج ــودة عم ــى
التـوالي .ىــدفت د ارســة ) (Chauhan & Srivastava, 2014إلــى

التعــرف عمــى المجــاالت المعرفيــة الخاصــة بــإدارة المشــاريع وبيــان دور
تمــك المعــايير فــي نجــاح مشــاريع الصــناعات الدوائيــة .اســتخدم الباحــث
المــنيج الوصــفي وصــمم اســتبانة لجمــع البيانــات حيــث قــام بتوزيــع 31
اســتبانة عمــى شــركات ومشــاريع الصــناعات الدوائيــة فــي منــاطق مختمفــة

مــن الينــد ،وقــد خمصــت الد ارســة الــى أن مــا نســبتو  %71مــن الشــركات
الخاصة بالصناعات الدوائية تطبق المجـاالت المعرفيـة إلدارة المشـاريع،
وكـ ـ ــذلك  %88مـ ـ ــن الشـ ـ ــركات أكـ ـ ــدت أن تطبيـ ـ ــق األسـ ـ ــاليب السـ ـ ــميمة

لمن ــتج جدي ــد أو عم ــل تنطب ــق عمي ــو ص ــفات المش ــروع ،وأال تتوق ــف اال

والصـحيحة إلدارة المشـاريع تـؤدي إلـى نجـاح المشـروع ،فـي حــين %12

بنيايــة المشــروع ألن االخطــار قــد تبــرز مؤش ـراتيا فــي الم ارحــل المختمفــة

مـ ــنيم أشـ ــاروا الـ ــى أن تطبيـ ــق المجـ ــاالت المعرفيـ ــة ليـ ــا تـ ــأثير ضـ ــعيف

من دورة حياة المشروع.
عمةى صةعيد الدراسةات األجنبيةة ،ىـدفت د ارسـة (Al-Nady et al.,

) 2016إلـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عم ـ ـ ــى دور إدارة (زم ـ ـ ــن المش ـ ـ ــروع ،اتص ـ ـ ــاالت

ومتوسـ ــط فـ ــي نجـ ــاح المشـ ــاريع .توصـ ــمت الد ارسـ ــة إلـ ــى أن أىـ ــم ثالثـ ــة

مج ــاالت تكم ــن ف ــي (إدارة الـ ـزمن – إدارة الج ــودة—إدارة التكمف ــة) ،يم ــي
ذلـ ــك كـ ــال مـ ــن إدارة نطـ ــاق المشـ ــروع وادارة اتصـ ــاالت المشـ ــروع وادارة
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المـ ـوارد وادارة المخ ــاطر وادارة تكام ــل المش ــروع وادارة المش ــتريات عم ــى

النتــائج أن كــال مــن إدارة التكمفــة وادارة المشــتريات ســاىمت بدرجــة قميم ـة

التـوالي .ىـدفت د ارسـة ) (Abdul Rasid et al., 2014إلـى التعـرف

فـ ــي نجـ ــاح المشـ ــروعات وأن كـ ــال مـ ــن إدارة الجـ ــودة وادارة االتصـ ــاالت

عم ــى مس ــتوى تبن ــي المج ــاالت المعرفي ــة التس ــعة إلدارة المش ــاريع لعين ــة

سـ ـ ـ ــاىمتا بدرجـ ـ ـ ــة متوسـ ـ ـ ــطة فـ ـ ـ ــي نجـ ـ ـ ــاح المشـ ـ ـ ــروع .ىـ ـ ـ ــدفت د ارسـ ـ ـ ــة

فــي ماليزيــا ،وقــد اســتخدم البــاحثون المــنيج الوصــفي فــي الحصــول عمــى

إلدارة المشاريع في نجاح مشاريع المستحضرات الصـيدلية ،وقـد اسـتخدم

نتــائج تمــك الد ارســة عبــر االســتبيان .وقــد خمصــت الد ارســة الــي أن إدارة

الباح ــث الم ــنيج الوص ــفي واالس ــتبانة ك ــاداه لجم ــع البيان ــات ،حي ــث ق ــام

جــودة المشــروع ىــي األكثــر أىميــة ويميي ـا كــال مــن إدارة نطــاق المشــروع

بتوزيع  41استبانة عمى مدراء مشاريع الصـناعات الدوائيـة فـي اسـتراليا،

وادارة تكام ـ ــل المش ـ ــروع وادارة اتص ـ ــاالت المش ـ ــروع وادارة التكمف ـ ــة وادارة

وقد خمصت الدراسة الي أن إدارة اتصـاالت المشـروع ىـي األكثـر أىميـة

) S. Chou et al., 2013إلى التعرف عمى مدى مساىمة المجاالت

نطاق المشروع وادارة تكمفة المشروع وادارة المخاطر وادارة الجودة وادارة

المعرفيــة إلدارة المشــاريع فــي كفــاءة وفعاليــة مشــاريع البنــاء اليندســية فــي

الموارد البشرية وادارة المشتريات.

ثـالث دول (تـايوان واندونيسـيا وفيتنـام) .تـم جمـع البيانـات عبـر اسـتبيان

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن نسبة كبيـرة منيـا ركـزت عمـى

مكونة من  65من مدراء المشاريع الذين يعممـون فـي المؤسسـات العامـة

المشــتريات وادارة زمــن المشــروع وادارة المشــتريات .ىــدفت د ارســة (J.-

( )Auman,2007إلــى التعــرف عمــى دور المجــاالت المعرفيــة التســعة

وتــأثي ار عم ــى نج ــاح المش ــروع ويمي ــو ك ــال مــن إدارة زم ــن المش ــروع وادارة

وزع عمى عينة من الميندسين المينيين ومدراء المشاريع وأعضاء الفـرق

بيئـة المشـروعات االنشـائية والبنيـة التحتيـة مثـل (Al-Nady et al.,

وأص ــحاب المصـ ــالح؛ حيـ ــث بمغـ ــت العين ــة  115فـ ــي تـ ــايوان و 86فـ ــي

)(J.-S. Chou et ،)LUGUSA & Moronge, 2016( ،2016

اندونيسيا و 93في فيتنام .وقد بينت النتائج أن أكثر المجـاالت المعرفيـة

)( ،)J. S. Chou & Yang, 2012( ،al., 2013الـديري)2111،؛

اســتخداما ىــي إدارة اتصــاالت المشــروع فــي كــل مــن إندونيســيا وتــايوان

بينم ــا رك ــز بعض ــيا عم ــى بيئ ــة المش ــروعات ف ــي المؤسس ــات الص ــناعية

إدارة نطــاق المشــروع ىــي األكثــر اســتخداما بنســبة  %91.4فــي فيتنــام.

))Auman,2007( ،Srivastava, 2014؛ كمــا ركــز بعضــيا عمــى

ىـدفت د ارسـة ( )J. S. Chou & Yang, 2012إلـى التعـرف عمـى

بيئ ــة المشـــروعات المجتمعي ــة الت ــي تنف ــذىا المؤسس ــات غيـــر الحكومي ــة

أث ــر المج ــاالت المعرفي ــة إلدارة المشـــاريع ف ــي نج ــاح مش ــروعات البن ــاء

(رضـ ـ ـ ـ ـوان( ،)2115 ،ابــ ـ ـ ــو رمضــ ـ ـ ــان( ،)2113،الــ ـ ـ ــديراوي،)2112،

اليندسية والبنية التحتية في تايوان .تم جمع البيانات عبـر اسـتبيان وزع

(حمـ ــاد .)2111،كمـ ــا يتضـ ــح أن جميـ ــع الد ارسـ ــات اسـ ــتخدمت المـ ــنيج

المصــالح .وقــد بينــت النتــائج أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط متوســطة بــين كــال

الطريقة واإلج ار ات:

الجودة ،الزمن ،النطاق) مع نجاح المشروع .كما أظيرت النتائج أن كال

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،السيما وأنو يعبر عن

في نجاح المشروع بنسبة  1.415و 1.223عمى التوالي .ىدفت دراسة

في الواقع ،وجمع البيانات حوليا ،بغرض تحميل تمك البيانات وصوالً

والت ــي بمغ ــت  %67.72و %65.31عمـ ــى التـ ـوالي؛ كمـــا وأظيـ ــرت أن

عمــى عينــة مــن  127مــن مــدراء االنشــاءات وأعضــاء الفــرق وأصــحاب

والخاصـة مثـل (الحمـو( ،)2115،العبيـدي(Chauhan & ،)2119،

الوصفي أو المنيج الوصفي التحميمي واالستبيان كاداه لجمع البيانات.

من إدارة (المشـتريات ،التكمفـة ،االتصـاالت ،المـوارد البشـرية ،المخـاطر،

منهجية الدراسة:

مــن إدارة المشــتريات وادارة االتصــاالت فقــط تــؤثران بشــكل دال احصــائيا

منيجية عممية تمكن الباحث من وصف ظاىرة ما وتفسيرىا كما ىي

) (Zwikael,2009إلـ ــى بي ـ ــان تـ ــأثير المج ـ ــاالت التسـ ــعة الت ـ ــي ق ـ ــدميا

لنتائج واقعية دون تدخل الباحثين.

المعي ــد األمريك ــي إلدارة المش ــاريع عم ــى نج ــاح المش ــروع ،ق ــام الباح ــث

مجتمع وعينة الدراسة:

والص ــناعات ،وك ــان م ــن أى ــم نت ــائج ى ــذه الد ارس ــة أن أكث ــر المج ــاالت

األىمية الفاعمة والنشطة في قطاع غزة ،والبالغ عددىا ( 561مؤسسة)

بـ ـ ــإجراء د ارسـ ـ ــة ميدانيـ ـ ــة شـ ـ ــممت  783مشـ ـ ــروع مـ ـ ــن مختمـ ـ ــف البمـ ـ ــدان

المعرفيــة تــأثي اًر عمــى نجــاح المشــروع ىــو (إدارة ال ـزمن-إدارة المخــاطر-
إدارة النطــاق-إدارة الم ـوارد-إدارة التكامــل) عمــى الت ـوالي .بينمــا أظيــرت

تكون مجتمع الدراسة من منسقي ومدراء المشاريع في المؤسسات

وفق إحصاءات و ازرة الداخمية في قطاع غزة لمعام  .2105حيث قام

الباحثان باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة والتي تم من خالليا
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اختيار وتوزيع  221استبانة عمى مجتمع الدراسة (وفق معادلة روبرت

 .4وتأكــد الباحثــان مــن صــدق االتســاق الــداخمي لفق ـرات االســتبانة مــن

ماسون لتحديد حجم العينة المطموب) وقد تم استرداد  090استبانة أي

خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقراتيـا والدرجـة

بنسبة استرداد بمغت  .%87والجدول رقم ( )0يوضح مجتمع الدراسة

الكميــة لممح ــور الــذي تنتمــي إليــو ،حيــث فاقــت معــامالت االرتب ــاط

جدول رقم ( )1مجتمع وعينة الدراسة ونسبة االسترداد

وبناء عمى ذلـك فـإن فقـرات االسـتبانة قـادرة عمـى قيـاس مـا وضـعت
ً
ألجل قياسو.

تبعاً لنوع المؤسسة وعدد االستبانات الموزعة والمستردة منيا.
نوع المؤسسة

العدد

العينة

االسترداد

النسبة

محمي

478

187

158

%87

دولي

82

33

33

%111

 .0تمثمت األداة األساسية لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة
باالستبانة ،والتي تم اعدادىا بعد االطالع عمى األدبيات السابقة،
والدراسات والبحوث المتعمقة بمتغيرات الدراسة ،ومن أىم ىذه

الدراسات

(العبيدي،)2119،
(الديري،)2100،

 .5تـ ــم التأكـ ــد مـ ــن ثبـ ــات االسـ ــتبانة مـ ــن خـ ــالل قيـ ــاس معـ ــامالت ألفـ ــا
كرونبــاخ ،حيــث أظيــرت النتــائج أن جميــع معــامالت ألفــا كرونبــاخ
دالــة إحصــائياً ،كــذلك تبــين أن معــامالت ألفــا كرونبــاخ فاقــت 1.7

أداة الدراسة (االستبانة):

والبحوث،

لجميـ ــع الفق ـ ـرات  1.5وجميعيـ ــا معـ ــامالت ارتبـ ــاط دالـ ــة إحصـ ــائياً،

دراسة

(أبو

(حماد،)2010،
(راشد،)2104،

رمضان،)2103،

(عايش،)2118،

لجميع المحاور الخاصة بمتغيرات الدراسة.

األساليب اإلحصائية:

قام الباحثان باستخدام برنامج رزمة التحميل اإلحصائية لمعموم

االجتماعية في إدخال البيانات وترميزىا ،وتم إجراء مجموعة من
االختبارات المناسبة لةجابة عن أسئمة الدراسة ،والتحقق من فروضيا،

(العامري،)2117،

مثل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واألوزان النسبية،

 .2تكونت استبانة الدارسة من ثالثة أقسام :القسم األول وىو عبارة

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي تم استخدام االختبارات المعممية.

(زيادة( ،)2102،نصار.)2115،

ومعامالت االرتباط ،ومعامالت االنحدار .كما تم التحقق من أن

عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،الفئة العمرية،

الوصف االحصائي لعينة الدراسة:

عممك في المؤسسة ،طبيعة عمل المؤسسة ،نوع المؤسسة ،مجال

ذكـ ــور ،بينمـ ــا  %29.3إنـ ــاث .حيـ ــث نالحـ ــظ ىيمنـ ــة الـ ــذكور فـ ــي تمـ ــك

سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،عدد المشاريع التي عممت بيا أثناء
عمل المؤسسة ،المسمى الوظيفي) .القسم الثاني :وىو عبارة عن

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2أن مــا نســبتو  %70.7مــن عينــة الد ارســة
المؤسسات ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي الي األعراف والتقاليد السـائدة فـي

مجاالت الدراسة الخاصة بالمتغير المستقل ،ويتكون من  45فقرة،

المجتمـ ــع الفمسـ ــطيني وى ـ ــي قريب ـ ــة ج ـ ــدا م ـ ــن بيانـ ــات مركـ ــز اإلحصـ ــاء

مجاالت الدراسة الخاصة بالمتغير التابع ،ويتكون من  25فقرة،

مــن عينــة الد ارســة منســقين مشــاريع %27.7 ،مــن عينــة الد ارســة مــدراء

موزع عمى المجاالت التسعة المعرفية .القسم الثالث وىو عبارة عن
موزعة عمى  5مجاالت.

الفمسطيني ذات العالقة .كما يتضح مـن الجـدول أن مـا نسـبتو %72.3

مشاريع ،ويعزو الباحثان سبب ارتفاع نسبة منسقي المشـاريع عمـى نسـبة

 .3وبعد االنتياء من اعداد االستبانة ،تم عرضيا عمى  01من

مديري المشاريع الي أن المؤسسات يكون فييا مدير مشـروع واحـد يكـون

لفحص الصدق الظاىري .وبعد ذلك تم تطبيق االستبانة عمى عينة

وفــي العــادة تقــدم المؤسســة أكثــر مــن مشــروع لــذلك يكــون فــي المؤسســة

المختصين بالمجال اإلداري في الجامعات والمؤسسات الفمسطينية
استطالعية بمغت ( )31موظفاً تم إدراجيم في عينة الدراسة الفعمية

الحقاً ،وبيدف التأكد من سالمة االستبانة ،وصدق فقراتيا،

وثباتيا.

مــدير لعــدة مشــاريع ،بينمــا يكــون منســق المشــروع منســق لمشــروع واحــد
عدد من منسقي المشاريع أكبر من مدراء المشاريع.
الجدول رقم ( )2البيانات الديموغرافية والوظيفية لمجتمع الدراسة
انجىس

انعذد انىسبت انمئوٌت  %انمسمى انوظٍفً انعذد انىسبت انمئوٌت %

ركر

135

70.7

يُطك يشروع

138

72.3

أَثً

56

29.3

يذَر يشروع

53

27.7
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انمجموع

191

100

انمؤهم انعهمً انعذد انىسبت انمئوٌت %
دبهىو فألم
14.7
28
بكبنىرَىش

103

53.9

50

3114

انمجموع

191

100

عذد انمشبرٌع
 5يشبرَغ

انعذد
86

دراضبث ػهُب

 10يشبرَغ
 15يشروع

44
28

أكثر يٍ  15يشروع 33
انمجموع
191

انمجموع
انعمر
ألم يٍ 35
ضُت
يٍ -35انً
ألم يٍ  45ضُت
أكثر يٍ 45
ضُت
انمجموع

191

100

انعذد انىسبت انمئوٌت %

126

66

40

20.9

25

1311

191

100

انعذد انىسبت انمئوٌت %

انخبرة
انىسبت انمئوٌت %
ألم يٍ  5ضُىاث 86
45
-5ألم يٍ 10
50
23
ضُىاث
-10ألم يٍ 15
41
14.7
ضُت
 15فأكثر
14
17.3
100.0

انمجموع

191

45
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الدراسة سـنوات خبـرتيم -01أقـل مـن  05سـنة ،بينمـا  %7.3مـن عينـة
الدراسة سنوات خبرتيم أكثر من  05سنة.
الوصف االحصائي لممؤسسات األهمية ضمن الدراسة:

يتضـح مــن جــدول ( )3أن مــا نسـبتو  %26.7مــن عينــة الد ارســة طبيعــة
عمميم إغاثي %23 ،من عينة الدراسة طبيعـة عمميـم تنمـوي%36.1 ،

من عينة الدراسة طبيعـة عمميـم إغـاثي وتنمـوي ،بينمـا  %1.6مـن عينـة
الدراسة طبيعة عمميم اجتماعي %12.6 ،من عينة الدراسة يعممون في

26.2

أغمب المجـاالت ،نالحـظ بـان المشـاريع اإلغاثيـة والتنمويـة احتمـت أعمـى

21.5

نسـ ــبة مـ ــن أن ـ ـواع المشـ ــاريع األخـ ــرى ويعـ ــزو الباحث ـ ـان ذلـ ــك الـ ــي رغبـ ــة

7.3

المؤسســات االســتجابة لحاجــات المســتفيدين نظ ـ ار لألوضــاع االقتصــادية

100.0

كمــا يتضــح مــن جــدول ( )2أن مــا نســبتو  %14.7مــن عينــة الد ارس ـة
م ــؤىميم العمم ــي دبم ــوم %53.9 ،م ــؤىميم العمم ــي بك ــالوريوس %3034
م ــؤىميم العمم ــي د ارس ــات عمي ــا وى ــو م ــا يمك ــن تفس ــيره عم ــي أن ــو ظ ــاىرة
إيجابيــة تتمثــل فــي ميــل أًصــحاب الق ـرار فــي ىــذه المؤسســات بتوظيــف

السيئة التي يمر بيا أبناء الشعب الفمسطيني وكذلك نسبة الفقر المرتفعة
في قطاع غزة وايضا الحروب التي شيدىا قطاع غزة في اآلونة األخيرة

كل ىذا استدعى من المؤسسات المانحة أن تقدم مشاريع تنموية واغاثية
لمحد من تفاقم نسبة الفقر.

منسقين لدييم شيادة عممية تمكنيم من تطبيـق المبـادئ العمميـة والعمميـة

واألســس الســميمة إلدارة المشــاريع بالشــكل الصــحيح مــن أجــل الحصــول
عمــي ج ــودة ف ــي تم ــك المش ــاريع ،أم ــا بخص ــوص ك ــون الحاص ــمين عم ــي
درجــة البكــالوريوس أكثــر مــن أولئــك الحاصــمين عمــي درجــات أخــرى فيــو
نابع من كون ىذه الشريحة األكثر في المجتمع الفمسطيني طبقـا لمجيـاز

المرك ــزي لةحص ــاء الفمس ــطيني لع ــام  .2103يتض ــح م ــن ج ــدول ()2
أيضا أن ما نسبتو  %66من عينة الدراسة أعمارىم أقـل مـن  35سـنة،

 %20.9تتراوح أعمارىم -35أقل من  ،45بينمـا  %25أعمـارىم أكثـر
مــن  45ســنة .وىــو مــا يشــير الــي نزعــة واضــحة لتمــك المؤسســات فــي
االعتمــاد عمــى الشــباب نظ ـ اًر لمــا تتمتــع بــو ىــذه الفئــة الشــابة مــن أفكــار

مبنية عمى أسس عممية وتكنولوجية متطورة .كما يتضح من جـدول ()2
أن ما نسبتو  %45مـن عينـة الد ارسـة عـدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا 5
مشــاريع %23 ،مــن عينــة الد ارســة عــدد المشــاريع التــي عمم ـوا بيــا 01
مشاريع %14.7 ،من عينة الد ارسـة عـدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا 05

مشروع ،بينما  %17.3من عينة الدراسة عدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا
أكثـر مـن  05مشــروع .كمـا يتضــح مـن جــدول ( )2أن مـا نســبتو %45
من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من  5سنوات %26.2 ،من عينـة
الد ارس ــة س ــنوات خبـ ـرتيم -5أق ــل م ــن  01س ــنوات %21.5 ،م ــن عين ــة

الجدول رقم ( )3البيانات الخاصة بالمؤسسات ضمن الدراسة
طبٍعت عمم
انمؤسست
إغبثٍ
تًُىٌ
إغبثٍ وتًُىٌ
اجتًبػٍ
شبيم
انًجًىع

انعذد انىسبت انمئوٌت %
26.7
51
23
44
36.1
69
1.6
3
12.6
24
100.0
191
انعذد
ووع انمؤسست
يحهُت
107
دونُت
55
يكتب تًثُهٍ
29
انًجًىع
191

مجبل عمم
انمؤسست
صحٍ
إَشبئٍ
زراػٍ
اجتًبػٍ
شبيم
انًجًىع

انىسبت انمئوٌت
انعذد
%
19.4
37
24.6
47
16.8
32
6.8
13
32.5
62
100.0 191
انىسبت انمئوٌت %
56
28.8
15.2
100.0

يتض ــح م ــن ج ــدول ( )3أيض ــا أن م ــا نس ــبتو  %37م ــن عين ــة الد ارس ــة
مؤسســات مجــال عمميــا صــحي %24.6 ،مــن عينــة الد ارســة مؤسســات
مجـ ــال عمميـ ــا إنشـ ــائي %16.8 ،مـ ــن عينـ ــة الد ارسـ ــة مؤسسـ ــات مجـ ــال
عمميـ ــا ز ارعـ ــي % 6.8 ،مـ ــن عينـ ــة الد ارسـ ــة مؤسسـ ــات مجـ ــال عمميـ ــا
اجتمــاعي ،بينمــا  %32.5مؤسســات تعمــل فــي أكثــر مــن مجــال ،وىــذا
يـ ــدل عمـ ــى أن المؤسسـ ــات تقـ ــدم أعمـ ــال فـ ــي كافـ ــة المجـ ــاالت ،ويعـ ــزو
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الباحث ـان ذل ــك ال ــي أن جمي ــع القطاعــات الصــحية واإلنشــائية والزراعي ــة

السؤال األول :ما مدى اتباع المنظمات األهمية العاممة في قطاع غزة

ونتيجة الحصار اإلسرائيمي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات ،لـذلك

تبــين النتــائج ال ـواردة ضــمن الجــدول رقــم ( )4نســب عاليــة مــن درجــات

( )3أن مــا نســبتو  %56مــن عينــة الد ارســة مؤسســات محميــة%28.8 ،

المجـ ــاالت المعرفي ـ ــة إلدارة المشـ ــاريع حي ـ ــث جـ ــاءت القيمـ ــة االحتماليـ ــة

واالجتماعية تعاني من ضعف نتيجة الحروب الطاحنـة عمـي قطـاع غـزة

لممعايير الدولية المبنية عمى المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع؟

تقوم المؤسسات بتقديم خدماتيا لكافة القطاعات .كمـا يتضـح مـن جـدول

االلتـ ـ ـزام لممنظم ـ ــات األىمي ـ ــة بتطبي ـ ــق المع ـ ــايير الدولي ـ ــة المبني ـ ــة عم ـ ــى

مــن عينــة الد ارســة مؤسســات دوليــة %15.2 ،مــن عينــة الد ارســة مكاتــب

( )Sig.لجميع المحاور أقل من  1315وىـذا يعنـي أن ىنـاك موافقـة مـن

تمثيمية.

قبــل أف ـراد العينــة عمــى جميــع المحــاور وأنيــا دالــة احصــائيا .كمــا يبــين

اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وفحص فرضياتها:

الجدول أن إدارة اتصـاالت المشـروع حصـمت عمـى الترتيـب األول بنسـبة

بيــدف اإلجابــة عمــى أســئمة الد ارســة تــم تحميــل البيانــات باســتخدام برنــامج

 %84305تمييا كال من إدارة النطاق وادارة تكامل المشروع وادارة جودة

 .SPSSتم اجراء اختبار  sign-testلمعرفة مـا إذا كـان متوسـط درجـة

المشروع بنسـب  %83310 ،%83308 ،%83352عمـى التـوالي .إدارة

االسـتجابة قـد وصـل درجـة الموافقـة المتوسـطة وىـي  3أم ال .وفيمـا يمــي
اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وفق نتائج االختبار.

تكمفة المشروع جاءت في المرتبة األخيرة بنسبة .%81364

الجدول ( )T test( :)4والمتوسط الحسابي والتوزيع النسبي لممجاالت المعرفية إلدارة المشاريع

T
انترتٍب
االوحراف انمعٍبري
انمتوسط انوزن انىسبً
انمجبل
و
انقٍمت االحتمبنٍت ()sig.
3
.000
.60268
83.18
4.1591 26.580
 1إدارة تكبيم انًشروع
2
.000
.60172
83.52
4.1758 27.005
 2إدارة َطبق انًشروع
4
.000
.58044
83.01
4.1505 27.394
 3إدارة جىدة انًشروع
5
.000
.63249
82.09
4.1045 24.135
 4إدارة زيٍ انًشروع
9
.000
.64846
80.64
4.0318 21.991
 5إدارة تكهفت انًشروع
7
.000
.60658
81.25
4.0626 24.211
 6إدارة يشترَبث انًشروع
8
.000
.57315
80.80
4.0400 25.077
 7إدارة يخبطر انًشروع
6
.000
.59488
81.30
4.0652 24.746
 8إدارة يىارد انًشروع
1
.000
.58581
84.15
4.2076 28.489
 9إدارة اتصبالث انًشروع
اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السـابقة كد ارسـة (نصـار )2115،المشــروع بشــكل متـوازي لضــمان تحقيــق الجــودة فــي مخرجــات المشــروع،
التي خمصت الى أن نجـاح أي عمـل يمزمـو وضـوح فـي قنـوات االتصـال

واتفقــت ىــذه النتــائج مــع د ارســة (العــامري ) 2117،التــي خمصــت الــى

بين جميع األطراف ذات الصمة ،كما واتفقت مع د ارسـة (حمـاد)2101،

بدرســة الخطــر فــي المشــاريع بشــكل جــدي وان ال تبــدا
ضــرورة االىتمــام ا

التــي خمصــت الــى ضــرورة أن يــتم تقســيم أنشــطة المشــروع الــي مكونــات

الجي ــة المنف ــذة لممش ــروع أو المس ــتفيدين من ــو بالتنفي ــذ إال بع ــد ان تك ــون

أصغر حتى يسيل عممية المراقبة والمتابعة ليا ،واتفقت أيضا مع دراسة

ىناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطـر قـد أعـدت د ارسـة

(العبيدي )2119 ،التي خمصت الى ضـرورة وضـع خطـة شـاممة إلدارة

باألخطـ ــار المحتممـ ــة ووضـ ــعت سـ ــيناريوىات لمواجيـ ــة تمـ ــك األخطـ ــار،

المشــروع قبــل البــدء بــو ويــتم تطويرىــا بشــكل مســتمر لتحقيــق االىــداف

واتفقــت ىــذه النتــائج مــع د ارســة (الــديري )2100،التــي خمصــت الــى أن

وك ــذلك م ــن الض ــروري أن تض ــع إدارة المش ــروع االس ــتراتيجيات بحي ــث

ســبب ت ــأخر إنجــاز المش ــاريع يعــود الــي عــدم االىتمــام الكــافي بــالموارد

ىــذه النتــائج مــع د ارســة (صــالح )2104،التــي خمصــت الــى ضــرورة أن

البشرية التي ستشرف عمي أنشطة المشروع.

يق ــوم م ــدير المش ــروع بعممي ــة الرقاب ــة والتفت ــيش بص ــورة مس ــتمرة وبش ــكل

كمــا واتفقــت ىــذه الد ارســة مــع د ارســة ( )zwikael,2009التــي خمصــت

متكامل لكافة األنشطة لضمان الجودة وكذلك أن يتم إدارة جميع أنشـطة

إلــى أن مــن أىــم المجــاالت المعرفيــة تــأثي اًر عمــى نجــاح المشــروع (إدارة

تخدم األىـداف االسـتراتيجية لمشـركة األم وأىـداف المشـروع ،كمـا واتفقـت

البشــرية وعــدم االعتم ــاد عم ــي أس ــس عمميــة س ــميمة فــي اختيــار المـ ـوارد
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ال ـ ـ ـزمن-وادارة المخـ ـ ــاطر-إدارة النطـ ـ ــاق-إدارة الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية) ،كمـ ـ ــا

أعطــت كــال مــن إدارة نطــاق المشــروع وادارة اتصــاالت المشــروع أىميــة

وخمصــت إلــى أن فعاليــة االتصــاالت ســيؤدي إلــى نجــاح المشــروع وأنــو

متوسـ ــطة لنجـ ــاح المشـ ــروع وخمصـ ــت أن م ـ ــن أكثـ ــر المجـ ــاالت أىميـ ــة

يجــب عمــى مــدير المشــروع تحديــد قن ـوات االتصــال قبــل البــدء بأنشــطة

وتس ــاعد ف ــي نج ــاح المش ــروع وتحقي ــق الج ــودة المطموب ــة ى ــو إدارة زم ــن

المشروع في نجاح المشروع في المرتبة الثانية وىذا يدل عمى أىمية ىذا

المشتريات وادارة التكامل وادارة المخاطر.

المجــال ودوره فــي نجــاح المشــروع وتحقيــق األىــداف التــي تســعى إلييــا

ويمكــن تفســير التب ــاين فــي ارتف ــاع نســبة التـ ـزام المؤسس ــات قيــد الد ارس ــة

المؤسس ـ ـ ـ ـ ــات ،كم ـ ـ ـ ـ ــا واتفق ـ ـ ـ ـ ــت ى ـ ـ ـ ـ ــذه النت ـ ـ ـ ـ ــائج جزئي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ـ ـ ــة

بالمعــايير الدوليــة إلدارة المشــاريع وتبــاين أىميــة المعــايير بــين الد ارســات

( )zwikael,2009التــي خمصــت الــى أن إدارة زمــن المشــروع يعتبــر

الس ــابقة والد ارس ــة الحالي ــة ال ــى اخ ــتالف مج ــال التطبي ــق وطبيع ــة البيئ ــة

مخططــات جانــت وجدولــة أنشــطة المشــروع تســاعد عمــى نجــاح المشــروع

المؤسس ــات غيـــر الحكومي ــة والت ــي تـ ـرتبط ف ــي تمويمي ــا بمـــانحين لـ ــدييم

وتسميمو دون تأخير .واختمفت أيضا مع نفس الدراسة من حيث حصـول

معــايير قويــة ومتابعــة ممــا يمــزم إعطــاء أولويـة إلدارة اتصــاالت المشــروع

المجال المعرفـي إدارة مشـتريات المشـروع عمـى أقـل متوسـط حسـابي مـن

والمحافظــة عمــى نطــاق عمــل المشــروع الــذي تــم الحصــول عمــى التمويــل

كمــا اتفقــت ىــذه الد ارســة مــع د ارســة ( )Auman,2007التــي خمصــت

السةؤال الثةةاني :مةةا مسةةتوى جةةودة المشةةاريع التةةي تنف ة ها المؤسسةةات

المش ـ ــروع-إدارة زم ـ ــن المش ـ ــروع-إدارة مخ ـ ــاطر المش ـ ــروع-إدارة نط ـ ــاق

تبين النتائج الواردة ضمن الجدول رقم ( )5نسب مختمفة من مستويات

المشـ ــروع ىـ ــو إدارة اتصـ ــاالت المشـ ــروع ،وأولـ ــت إدارة نطـ ــاق المشـ ــروع

االحتمالية ( )Sig.لجميع الفقرات أقل من  1315وىذا يعني أن ىناك

الدرســة الحاليــة حيــث جــاء دور إدارة نطــاق
المشــروع ،كمــا توافقــت مــع ا

أى ــم مج ــال معرف ــي م ــن المج ــاالت التس ــعة لنج ــاح المش ــروع فاس ــتخدام

وجية نظر المبحوثيين فييا.

إلــى أن مــن أىــم المجــاالت تــأثي اًر عمــى نجــاح المشــروع (إدارة اتصــاالت

المشـروع) ،حيــث خمصـت إلــى أن أكثـر مجــال معرفـي تــأثي اًر عمـى نجــاح

وتحديــد االحتياجــات قبــل البــدء بالمشــروع أىميــة كبي ـرة ،وأكــدت أن إدارة
النطــاق بشــكل جيــد ســيؤدي إلــى نجــاح المشــروع ،وأن مــن أىــم عوامــل
نجاح مشاريع المستحضـرات الدوائيـة إدارة الـزمن .بينمـا اختمفـت الد ارسـة
الحاليــة مــع د ارس ــة ( )Auman,2007الت ــي اظيــرت نتائجي ــا أن إدارة

تكامل المشروع ليـا تـأثير ضـعيف عمـى نجـاح المشـروع ،وكـذلك أعطـت
إلدارة التكمفة أىمية قميمة في نجاح مشاريع المستحضرات الدوائية.
كمـا اتفقــت ىـذه الد ارســة مــع د ارسـة

(Chauhan & Srivastava,

) 2014التــي خمصــت إلــى أن معظــم الشــركات تعتقــد ب ـأن إدارة ال ـزمن
والتكمفــة والجــودة تعتبــر مــن أىــم معــايير نجــاح المشــروع ،بينمــا اختمفــت

المشـروع ،ومـن أقــل المجـاالت مســاىمة فـي تحقيــق نجـاح المشــروع إدارة

االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية؛ فالد ارســة الحاليــة تــم تطبيقيــا عمــى

بموجبو ومن ثم ضمان التكامل بين أنشطة المشروع.

األهمية وفق المعايير الدولية لتقييم جودة المشاريع؟

جودة المشروعات التي تنفذىا المنظمات األىمية ،حيث جاءت القيمة

موافقة من قبل أفراد العينة عمى جميع الفقرات وأنيا دالة احصائيا.
حصل اجمالي المحور جودة المشاريع عمى متوسط حسابي عالي
بنسبة  .%82324كما حصمت الفقرة الثامنة

تساىم المشاريع في

تحقيق األىداف العامة لممنظمة عمى أعمى متوسط حسابي ووزن

نسبي  %89394تمييا الفقرة الخامسة

يتم تحقيق أىداف المشاريع

المخطط ليا بوزن نسبي  .%89320في المقابل حصمت الفقرة الثانية
يتم تصميم المشاريع بحيث تتماشى مع اولويات الممول عمى أدنى

استجابة بوزن نسبي بمغ .%76302

ىـذه الد ارسـة مـع د ارسـة ) (Chauhan & Srivastava, 2014التـي
الجدول ( )T test( :)5والمتوسط الحسابي والتوزيع النسبي لمتغير "جودة المشاريع"

و

انمجبل

T

انمتوسط

انوزن
انىسبً

االوحراف
انمعٍبري

انقٍمت االحتمبنٍت
()sig.

انترتٍب

1

َتى يراػبة وجهبث َظر انجهبث راث انؼاللت ػُذ
تصًُى انًشروع.
َتى تصًُى انًشبرَغ بحُث تتًبشً يغ اونىَبث

19.08

4.07

81.58

.78128

.000

6

11.71

3.80

76.12

.95088

.000

11

2
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خالد دهميز؛ هشام عنبر

انًًىل.
 3تًتهك انًؤضطت َظبو يبنٍ فؼبل َحكى َفمبث
19.36
انًشروع وفمب نهبُىد انًىازَت.
َ 4تى تمُُى أداء طبلى انًشروع بصىرة دورَت خالل
13.43
فترة انًشروع.
24.69
َ 5تى تحمُك أهذاف انًشبرَغ انًخطط نهب.
 6تضغ إدارة انًشروع أهذافهب نتكىٌ يتطمت يغ
12.00
أهذاف انفئت انًطتهذفت.
 7تبرّر أهذاف انًشروع تكبنُف االضتثًبر يمبرَت
13.99
بًشبرَغ يًبثهت.
 8تطبهى انًشبرَغ فٍ تحمُك األهذاف انؼبيت
26.56
نهًُظًت.
21.76
 9تطبهى انًشبرَغ فٍ تطىَر انمطبع انًطتهذف.
َ 10تىفر فٍ انًؤضطت يؼُبر االضتذايت انًؤضطبتُت
22.19
وانتٍ تؼكص يطتىي انتساو انًؤضطت ببضتًرار
انًشبرَغ.
 11ػُذ تصًُى انًشروع َتى التراح اَشطت ال تحتبج
15.17
نًصذر تًىَم يطتًر.
27.35
جودة انمشبرٌع
تبين النتائج أن ىناك ارتباط وثيق بين المشاريع وأىداف المؤسسة حيث

.000
.56169
82.24
4.11
المؤسسات تيتم بمعيار االستدامة استجابة لرغبة المانحين والممولين

يتم تصميم المشاريع لتتماشى مع األىداف العامة لممؤسسة .كما تبين

الذين يرغون في تقديم تمويل لمشاريع تحقق االستدامة وال تحتاج الي

االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزام المؤسسة باستمرار

إلى ضرورة إقامة مشاريع مستدامة لألسر الفقيرة من أجل استمرار ىذه

المشاريع ،وأن المشاريع ليا أثر ممتاز من خالل مساىمتيا في تطوير

المشاريع وتمويل نفسيا بنفسيا ،وأن من أىم أسباب نجاح المشروع

القطاع المستيدف ،وأن المؤسسة تمتمك نظام مالي فعال يحكم نفقات

وتحقيق الجودة في مخرجاتو ىو معيار الكفاءة ،وأن المؤسسات تستغل

المشروع وفقا لمبنود الموازنة ،وأنو يتم الحفاظ عمى ارتباط المشروعات

الموارد المتاحة لدييا بشكل كبير ،كما أنيا تحقق األىداف التي تسعى

العالقة عند تصميم المشروع .كما تبين النتائج أن ىناك موافقة

ونتائج غير مخطط ليا.

متوسطة عمى قيام المؤسسات األىمية بتبرير تكاليف االستثمار مقارنة

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (حماد )2101،التي خمصت الى أن

بأىداف المشروع مقارنة بمشاريع مماثمة ،وأنو يتم تقييم أداء طاقم

التركيز عمى معيار األثر سيزيد من فرصة تحقيق أىداف المشروع

النتائج أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة عمى أنو يتوفر في المؤسسة معيار

بمصالح الجيات المعنية عبر مراعاة وجيات نظر الجيات ذات

4.09

81.94

.78287

.000

5

3.93

78.79

.96626

.000

8

4.46

89.21

.81755

.000

2

3.86

77.33

.99754

.000

10

3.99

79.88

.98139

.000

7

4.49

89.94

.77883

.000

1

4.24

84.85

.78908

.000

4

4.34

86.91

.83763

.000

3

3.90

78.06

.82222

.000

9

تمويل إضافي .كما اتفقت مع دراسة (رضوان )2105،التي خمصت

إلييا والتي أنشأ من أجميا المشروع ،وفي بعض األحيان تحقق أىداف

المشروع بصورة دورية خالل فترة المشروع ،وأنو عند تصميم المشروع

المخطط ليا وتطوير القطاع المستيدف ،وضرورة االىتمام بمعيار

يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل مستمر ،وأن إدارة المشروع

الكفاءة وأن تصمم المشاريع لتمبية االحتياجات االساسية ،وتحقيق

تضع أىدافيا لتكون متسقة مع أىداف الفئة المستيدفة.

أىداف التي صمم من أجميا المشروع ،وضرورة االىتمام بمعيار الكفاءة

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (أبو

لضمان االستغالل االمثل لمموارد المالية والبشرية والمادية لتحقيق

رمضان )2103،التي خمصت الى أن االىتمام بمعيار األثر يساعد

المخرجات المخطط ليا بأقل تكمفة وزمن وجيد ممكن  ،وىذا يوضح

عمى تحقيق المشاريع لميدف المرجو منيا عمى المدى البعيد ،كما

أىمية االىتمام بمعيار الكفاءة كشرط لمتمويل واالستمرار مع نفس

يساعد في تحقيق أىداف المؤسسة العامة ،كما تحدث المشاريع أثر

الممول وزيادة الدعم فيما بعد ،وأن تطبيق معيار االستدامة في

إيجابي في حياة الفئات المستيدفة والمجتمع بشكل عام ،وأن

المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة ما زال متوسط التطبيق بسبب
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خالد دهميز؛ هشام عنبر

االوضاع االقتصادية لقطاع غزة والتغيرات المستمرة في سياسة

بين إدارة جودة المدخالت وزيادة جودة المشروع عند معامل ارتباط

الممولين.

 ،13408وجود عالقة إيجابية بين إدارة مخاطر المشروع وزيادة جودة

السؤال الثالث :ما أثر تطبيق المعايير الدولية المبنية عمى المجاالت

المشروع عند معامل ارتباط  ،13614وجود عالقة إيجابية بين إدارة

المعرفية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشاريع؟

لةجابة عمى ىذا السؤال تم تحميل العالقة بين المعايير التسعة المبنية
عمى المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع وجودة المشاريع عبر إيجاد

معامالت ارتباط بيرسون كما ىو مبين في الجدول رقم ( ،)6ثم بعد
ذلك تم فحص العالقة عبر اجراء تحميل االنحدار كما ىو مبين في

الجدول رقم (.)7

من خالل النتائج الموضحة في جدول ( ،)6تبين وجود عالقة إيجابية
ذات داللة معنوية إحصائية وبقيمة احتمالية أقل من  1315بين كل

موارد المشروع وزيادة جودة المشروع عند معامل ارتباط ،13685
وجود عالقة إيجابية بين إدارة اتصاالت المشروع وزيادة جودة المشروع
عند معامل ارتباط  ،13491وجود عالقة إيجابية بين إدارة المشتريات
في المشروع وزيادة جودة المشروع عند معامل ارتباط  .13620تبين
النتائج أن أقوى درجات االرتباط كانت بين إدارة موارد المشروع وجودة

المشروعات تمييا إدارة مشتريات المشروع ثم إدارة مخاطر المشروع.
كما تبين النتائج أن أقل المجاالت ارتباطا بجودة المشروع ىو إدارة

جودة المشروع تمييا إدارة زمن المشروع .وبالتالي يتبين أن النتائج

مجال من المجاالت المعرفية التسعة وجودة المشروع .تبين النتائج

تدعم بشكل كامل الفرضية األولى والتي تنص عمى

عند معامل ارتباط  ،13597ووجود عالقة إيجابية بين إدارة نطاق

تكامل المشروع ،إدارة نطاق المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة تكمفة

وجود عالقة إيجابية بين إدارة تكامل المشروع وزيادة جودة المشروع

المشروع وزيادة جودة المشروع عند معامل ارتباط  ،13484وجود
عالقة إيجابية بين إدارة زمن المشروع وزيادة جودة المشروع عند

معامل ارتباط  ،13459وجود عالقة إيجابية بين إدارة كمفة المشروع

وجود عالقة

ذات داللة إحصائية بين دور المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع (إدارة
المشروع ،إدارة جودة المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة اتصاالت

المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة مشتريات المشروع) ومستوى
جودة المشاريع.

وزيادة جودة المشروع عند معامل ارتباط  ،13534وجود عالقة إيجابية
جدول رقم ( :)6معامالت االرتباط لمعالقة بين المجاالت المعرفية وجودة المشاريع
#
انمتغٍر
 -1إدارة تكبمم انمشروع
 -2إدارة وطبق انمشروع
 -3إدارة جودة انمشروع
 -4إدارة زمه انمشروع
 -5إدارة تكهفت انمشروع
 -6إدارة مشترٌبث انمشروع
 -7إدارة مخبطر انمشروع
 -8إدارة موارد انمشروع
 -9إدارة اتصبالث انمشروع
 -11جودة انمشبرٌع

1

2

1
**.508
**.346
**.370
**.365
**.514
**.433
**.522
**.367
**.597

1
**.447
**.478
**.488
**.507
**.423
**.586
**.454
**.484

3

1
**.500
**.560
**.478
**.563
**.402
**.374
**.418

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تتفق ىذه النتائج مع دراسة ()LUGUSA & Moronge, 2016

والتي بينت أن ىناك عالقة ارتباط قوية بين إدارة مخاطر المشروع
وأداء المشروعات بمعامل ارتباط 1.777؛ وأن ىناك عالقة ارتباط
متوسطة بين كال من إدارة (التكمفة ،الزمن ،الجودة) مع أداء

4

1
**.597
**.460
**.486
**.430
**.532
**.459

5

1
**.534
**.505
**.595
**.540
**.534

6

1
**.538
**.518
**.505
**.621

7

1
**.569
**.493
**.604

8

1
**.491
**.685

9

1
**.490

11

1

التوالي .كما تتفق مع دراسة ( )J. S. Chou & Yang, 2012التي
بينت نتائجيا أن ىناك عالقة ارتباط متوسطة بين كال من إدارة

(المشتريات ،التكمفة ،االتصاالت ،الموارد البشرية ،المخاطر ،الجودة،

الزمن ،النطاق) مع نجاح المشروع.

المشروعات بمعامالت ارتباط  1.543 ،1.598 ،1.657عمى
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لتوضــيح أثــر المعــايير الدوليــة إلدارة المشــاريع كمتغي ـرات مســتقمة عمــى
جـودة المشــروع كمتغيـر تــابع تــم إجـراء تحميــل االنحـدار باســتخدام طريقــة
 ،Stepwiseوذلـ ــك لمـ ــا ليـ ــا مـ ــن القـ ــدرة عمـ ــى الـ ــتخمص مـ ــن بعـ ــض
مش ــكالت تحمي ــل االنح ــدار مث ــل :مش ــكمة االرتب ــاط المش ــترك ،كم ــا أني ــا

تسيل عممية التعامل مع المتغيرات المتعددة ،وترتب المتغيرات المسـتقمة
التي تؤثر في النموذج حسب األىمية ودرجة التأثير .وبعد إجـراء تحميـل
االنحــدار احتــوى النمــوذج النيــائي عمــى أربــع متغيـرات فقــط وىــي( :إدارة
تكامـ ــل المشـ ــروع ،إدارة مخـ ــاطر المشـ ــروع ،إدارة م ـ ـوارد المشـ ــروع ،إدارة

مشتريات المشروع) وجاءت النتائج كما يمي:

خالد دهميز؛ هشام عنبر

قيمت
انمعامم
قيمت
اخخبار
T
انمعنو
يت

01217

01192

01228

01344

31857

31267

31887

51722

01000

01000

01000

01000

0133
3

76162
4

6212
%

6114
%

واتفقــت ىــذه النتــائج مــع بعــض الد ارســات الســابقة بشــكل جزئــي كد ارســة

( )zwikael,2009التـي خمصـت إلــى أن مـن أىــم المجـاالت المعرفيــة
تأثي اًر عمى نجـاح المشـروع (إدارة الـزمن-وادارة المخـاطر-إدارة النطـاق-
إدارة المـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية) ،واتفقـ ـ ـ ــت ىـ ـ ـ ــذه النتـ ـ ـ ــائج جزئيـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع د ارسـ ـ ـ ــة

( )Auman,2007التي خمصت إلى أن من أىم المجاالت تأثي اًر عمـى

نجـ ــاح المشـ ــروع (إدارة اتصـ ــاالت المشـ ــروع-إدارة زمـ ــن المشـ ــروع-إدارة

جودة المشروع =  × 3.000( + 3.000إدارة مشتريات المشروع) +
( × 3.220إدارة موارد المشروع)  × 3.2.0( +إدارة تكامل

مخــاطر المشــروع-إدارة نطــاق المشــروع) ،حيــث خمصــت إلــى أن أكثــر
مجــال معرفــي تــأثي اًر عمــى نجــاح المشــروع ىــو إدارة اتصــاالت المشــروع.

واتفقـت مـع د ارسـة ( )LUGUSA & Moronge, 2016التـي بينـت

المشروع)  × 3...2( +إدارة مخاطر المشروع)

نتائجيــا أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بــين إدارة مخــاطر المشــروع وأداء

أظيرت نتائج االنحدار الموضحة في جدول ( )7أن أربعة فقط من
المجاالت المعرفية (إدارة تكامل المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة

المش ــروعات بمعام ــل ارتب ــاط 1.777؛ وأن أكث ــر المتغيـ ـرات ت ــأثي ار ى ــو
إدارة المخـاطر .واتفقـت مـع د ارسـة ()J. S. Chou & Yang, 2012
التــي بينــت نتائجي ــا أن إدارة المشــتريات تــؤثر بشــكل دال احصــائيا فــي

موارد المشروع ،إدارة مشتريات المشروع) تؤثر في جودة المشروع بشكل

نجاح المشروعات.

 %6034من التغير في جودة المشروع بينما  %3836من التغير من

والتــي أظيــرت نتائجيــا أن كــال مــن إدارة (الــزمن واالتصــاالت والتكمفــة)

إيجابي عند مستوى داللة أقل من  ،1.11وأنيا مجتمعة تفسر حوالي
الممكن عزوه لمتغيرات أخرى غير موجودة في النموذج .كما تبين نتائج

بينمـا اختمفـت الد ارسـة الحاليـة مـع د ارسـة )(Al-Nady et al., 2016

تــؤثر فــي نجــاح المشــروعات وتفســر نســبة  %61مــن التغيــر فــي نجــاح

االنحدار أن إدارة مشتريات المشروع ىي األكثر تأثي ار تمييا إدارة موارد

المشـروعات .واخـتمفن أيضـا مـع د ارسـة ( LUGUSA & Moronge,

فان النتائج تدعم بشكل جزئي الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص

من إدارة (التكمفة ،الزمن ،الجـودة) مـع أداء المشـروعات وأن %76.91

المشروع ثم إدارة تكامل المشروع ثم إدارة مخاطر المشروع .وبالتالي
عمى أنو

تؤثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع (إدارة تكامل

المشروع ،إدارة نطاق المشروع ،إدارة زمن المشروع ،إدارة تكمفة

 )2016التــي بينــت نتائجيــا أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط متوســطة بــين كــال
م ــن التغي ــر ف ــي أداء المش ــروعات يمك ــن تفس ــيره عب ــر ت ــأثير المتغيـ ـرات
الخاص ـ ــة ب ـ ــإدارة (التكمف ـ ــة ،ال ـ ــزمن ،المخ ـ ــاطرة ،الج ـ ــودة) لممش ـ ــروعات.

المشروع ،إدارة جودة المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة اتصاالت

واختمفـت مـع د ارسـة ( )J. S. Chou & Yang, 2012التـي بينـت

جودة المشاريع.

دال احصائيا في نجاح المشروع بنسبة  1.415و 1.223عمى التوالي.

المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة مشتريات المشروع) في زيادة
جدول ( )7نتائج اختبار تحميل االنحدار
انمخغير
انخابع
جودة
انمشرو
ع

واختمفــت مــع د ارســة ( )Auman,2007التــي اظيــرت نتائجيــا أن إدارة
تكامل المشروع ليـا تـأثير ضـعيف عمـى نجـاح المشـروع ،وكـذلك أعطـت

انمخغيراث انمسخقهت
إدارة
حكامم
انمشرو
ع

إدارة
مخاطر
انمشرو
ع

إدارة
موارد
انمشرو
ع

إدارة
مشخريا
ث
انمشرو
ع

نتائجيا أن كال من إدارة المشتريات وادارة االتصاالت فقط تؤثران بشكل

انثابج

اخخبار
F
نهنمورج

R2
نهنمورج

R2
انمعذل

إلدارة التكمفة أىمية قميمة في نجاح مشـاريع المستحضـرات الدوائيـة .كمـا

اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Chauhan,2014التي خمصت إلى
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أن معظــم الشــركات تعتقــد بــأن إدارة ال ـزمن والتكمفــة والجــودة تعتبــر مــن

التسعة وجودة المشروع ،حيث تبين النتائج أن أقوى درجات

أىم معايير نجاح المشروع ،والتـي أعطـت كـال مـن إدارة نطـاق المشـروع

االرتباط كانت بين إدارة موارد المشروع وجودة المشروعات تمييا

وادارة اتصــاالت المشــروع أىميــة متوســطة لنجــاح المشــروع وخمصــت أن

إدارة مشتريات المشروع ثم إدارة مخاطر المشروع ،وأن أقل

المطموب ــة ى ــو إدارة زم ــن المش ــروع ،وم ــن أق ــل المج ــاالت مس ــاىمة ف ــي

إدارة زمن المشروع.

مــن أكثــر المجــاالت أىميــة وتســاعد فــي نجــاح المشــروع وتحقيــق الجــودة

تحقيق نجاح المشروع إدارة المشتريات وادارة التكامل وادارة المخاطر.

المجاالت ارتباطا بجودة المشروع ىو إدارة جودة المشروع تمييا
 .6تدعم النتائج بشكل كامل الفرضية األولى والتي تنص عمى وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المجاالت المعرفية إلدارة

النتائج والتوصيات:

المشاريع (إدارة تكامل المشروع ،إدارة نطاق المشروع ،إدارة زمن

أبرز نتائج الدراسة كانت كالتالي:
 .1تقوم المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة بمستويات عالية
بإدارة مشروعاتيا وفق المعايير الدولية المبنية عمى المجاالت
المعرفية إلدارة المشروع وبنسب متفاوتة.
 .2إدارة اتصاالت المشروع حصمت عمى الترتيب األول في التحميل
الوصفي بنسبة  %84.15تمييا كال من إدارة النطاق وادارة
تكامل المشروع وادارة جودة المشروع بنسب ،%83.52
 %83.11 ،%83.18عمى التوالي ،بينما جاءت إدارة تكمفة
المشروع في المرتبة األخيرة بنسبة .%81.64
 .3حصل اجمالي محور جودة المشاريع عمى متوسط حسابي عالي
بنسبة  %82.24في التحميل الوصفي ،حيث تبين النتائج أنو يتم
تصميم المشاريع لتتماشى مع األىداف العامة لممؤسسة وأنو

المشروع ،إدارة تكمفة المشروع ،إدارة جودة المشروع ،إدارة موارد

المشروع ،إدارة اتصاالت المشروع ،إدارة مخاطر المشروع ،إدارة
مشتريات المشروع) ومستوى جودة المشاريع.
 .7أظيرت نتائج االنحدار أن أربعة فقط من المجاالت المعرفية
(إدارة مشتريات المشروع ،إدارة موارد المشروع ،إدارة تكامل
المشروع ،إدارة مخاطر المشروع) تؤثر في جودة المشروع بشكل
إيجابي عند مستوى داللة أقل من  ،1.11وأنيا مجتمعة تفسر
حوالي  %61.4من التغير في جودة المشروع ،وبالتالي فان
النتائج تدعم بشكل جزئي الفرضية الرئيسة الثانية.

في ضوء ما تم التوصل إليو من النتائج التي عرضيا الباحثان ،توصي
الدراسة بما يمي:

يتوفر في المؤسسة معيار االستدامة المؤسساتية ،وأن المشاريع

 .1زيادة توعية العاممين بالمؤسسات وخاصة العاممين في قسم

وأن المؤسسة تمتمك نظام مالي فعال يحكم نفقات المشروع وفقا

عمى أفضل الممارسات والتعريف باألدوات والتقنيات الخاصة

ليا أثر ممتاز من خالل مساىمتيا في تطوير القطاع المستيدف،
لمبنود الموازنة ،وأنو يتم الحفاظ عمى ارتباط المشروعات بمصالح
الجيات المعنية عبر مراعاة وجيات نظر الجيات ذات العالقة
عند تصميم المشروع.
 .4كما تبين النتائج أن ىناك موافقة متوسطة عمى قيام المؤسسات
األىمية بمقارنة مشاريعيم بمشاريع مماثمة ،وأنو يتم تقييم أداء

إدارة المشاريع ،عن طريق عقد دورات وورشات عمل لمتدريب

بالمعايير الدولية إلدارة المشاريع لضمان الجودة في تمك
المشاريع.

 .2رفع الوعي بأىمية نظام إدارة الجودة عن طريق ورش عمل
ودورات تدريبية في ىذا المجال ،وضرورة تبني نظام لمجودة
في المؤسسات األىمية وذلك باستخدام معايير تقييم المشاريع

طاقم المشروع بصورة دورية خالل فترة المشروع ،وأنو عند تصميم

الخمسة كأداة لقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف التي تؤدي

إدارة المشروع تضع أىدافيا لتكون متسقة مع أىداف الفئة

 .3أن تقوم المؤسسة قبل البدء بالمشروع بتحديد المسئوليات

المشروع يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل مستمر ،وأن
المستيدفة.

 .5تبين وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية وبقيمة
احتمالية أقل من  1.15بين كل مجال من المجاالت المعرفية

إلى انخفاض األداء من أجل تحسينو.

والصالحيات لجميع األفراد العاممين في المشروع وتحديد
العالقات مع جميع األطراف ذات الصمة لضمان سير
األعمال كما خطط ليا.
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 .4االىتمام بتقرير منيجية إدارة األخطار وتحديد المخاطر التي

خير الدين ،موسى .)2012( .إدارة المشاريع المعاصرة ،دار وائل

المخاطر ،كما يجب عمى المؤسسة أن تقوم بتوثيق أليات حل

دليل إدارة نطاق المشروعات .)2008( .معيد التحديد القطاعي

قد تؤثر عمى المشروع ووضع سيناريوىات لمواجية ىذه
المشاكل األكثر فعالية ،لالستفادة منيا في مشاريع أخرى
قادة.
 .5يجب عمى المؤسسات استخدام التكنولوجيا والبرامج المحوسبة
إلدارة زمن المشروع ،وأن تقوم المؤسسة بمراعاة المرونة عند
وضع الجداول الزمنية بحيث يتم تعديميا بما يتالءم مع البيئة

المحيطة.

 .6اجراء مزيد من الدراسات حول دور تطبيق أسس إدارة
المشاريع في نجاح المشاريع في قطاعات أخرى مثل قطاع
االنشاءات وقطاعات العمل الرسمية وقطاع التعميم العالي.

 .7إجراء دراسات مشابية لدراسة واقع المؤسسات المجتمعية في
الضفة الغربية ومدى اتباعيا لممعايير الدولية في إدارة
المشاريع وأثر ذلك عمى جودة المشروعات.

والمؤسساتي األوروبي ( .)ISMFنسخة الكترونية ،االتحاد
االوروبي.

الدليل المعرفي إلدارة المشاريع .)2008( .الصادر عن المعيد
االمريكي إلدارة المشاريع .نسخة الكترونية ،الواليات المتحدة
األمريكية.
الدليل المعرفي إلدارة المشاريع .)2013( .الصادر عن المعيد
االمريكي إلدارة المشاريع .نسخة الكترونية ،الواليات المتحدة
األمريكية.
دليل جودة المشاريع ،)2008( .الصادر عن الجمعية االمريكية لضبط
الجودة ( .)ASQCنسخة الكترونية ،الواليات المتحدة األمريكية.

دودين ،احمد .)2012( .إدارة المشاريع اليندسية .دار اليازوري لمنشر،
جامعة الزرقاء ،عمان ،األردن.

المصادر والمراجع

الديراوي ،أيمن .)2012( .دور السمات الشخصية لدى مدراء المشاريع

أوالً :المراجع العربية:
ابو رمضان ،ليمى .)2013( .واقع تقييم المشاريع النسوية التي تنفذىا
المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة من وجية نظر منسقي
المشاريع( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية
بغزة ،فمسطين.

البنا ،محمد .)2011( .تقييم المشروعات :األسس العممية والتطبيقات
العممية .جامعة الممك عبد العزيز ،المممكة العربية السعودية.
الحمو ،نورىان .)2015( .واقع تطبيق أسس إدارة المشاريع لدى
مؤسسات الصناعات التحويمية في قطاع غزة( .رسالة ماجستير

غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطين.

حماد ،رشاد .)2010( .تقييم المشاريع في المؤسسات غير الحكومية
بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة االزىر بغزة،
فمسطين.

لمنشر ،الجامعة االردنية عمان ،األردن.

في نجاح مشاريع المنظمات االىمية في قطاع غزة( .رسالة

ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطين.
الديري ،عالء .)2011( .إدارة وتخطيط المشاريع اإلنشائية تأثير سوء
التخطيط في مدة تنفيذ المشاريع اإلنشائية في إمارة دبي .رسالة
دكتوراه ،األكاديمية العربية البريطانية ،بريطانيا.
راشد ،احمد .)2014( .إطار عمل لتطبيق إدارة الجودة في المشاريع
اإلنشائية في فمسطين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.
رضوان ،احسان .)2015( .دور عوامل نجاح المشروع وممارسات
المنظمات غير الحكومية في نجاح المشروعات دراسة حالة:

برنامج تقوية األسرة الذي تنفذه منظمة ( ،SOSرسالة ماجستير
غير منشورة) ،الجامعة االسالمية بغزة ،فمسطين.
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زيادة ،فيد .)2012( .أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية
العاممة في قطاع غزة عمى إدارة االزمات( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطين.
صالح ،صباح .)2014( .اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة ودورىا في اتخاذ
الق اررات في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة( .رسالة
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطين.
العامري ،صالح .)2007( .الخطر في المشاريع اساليب واستراتيجيات
االستجابة .مجمة جامعة البتراء ،المجمد التاسع عشر-العدد
الثاني .األردن.

عايش ،شادي .)2008( .أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى األداء
المؤسسي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية
بغزة ،فمسطين.

عبد العزيز ،عماد .)2008( .إدارة مشتريات المشروع ،أكاديمية
الجمعيات األىمية ،السعودية.

العبيدي ،امل .)2009( .أثر العوامل االستراتيجية في تحسين فاعمية
تقويم األداء اإلداري لممشاريع( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،
االكاديمية العربية ،الدنمارك.

العمي ،عابد .)2011( .دور التخطيط والرقابة في إدارة المشاريع
باستخدام التحميل الشبكي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
ابو بكر بمقايد ،الجزائر.
عميان ،ندير .)2005( .المشاريع في بيئة االعمال الدولية .رسالة
دكتوراه ،جامعة الممك فيصل ،السعودية.

الغزاوي ،راوية .)2012( .إدارة الزمن وأثرىا عمى أداء العاممين في
دائرة االحوال المدنية والجوازات في اقميم الشمال في االردن من
وجية نظرىم( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموك،

االردن.

محمد ،لمياء .)2012( .تصميم خوارزمية جينية إليجاد المسار الحرج

االمثل لشبكة اعمال المشاريع .مجمة الرافدين لعموم الحاسوب

والرياضيات ،المجمد التاسع -العدد االول ،العراق.
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مركز  .)2009( .IFADتمكين السكان الريفين الفقراء التغمب عمى
الفقر .دليل تقييم المشاريع المنيجية والعمميات.
المعيد العربي لمتخطيط بالكويت .)2005( .تقييم المشروعات
الصناعية .العدد ،41الكويت.

المقداد ،طارق .)2011( .إدارة المشاريع الصغيرة االساسيات
والمواضيع المعاصرة .ورقة عمل ،األكاديمية العربية البريطانية.
المناوي ،أيمن .)2014( .الوجيز العممي إلدارة المشاريع .دار األرقم
لمنشر والتوزيع ،غزة ،فمسطين.

مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان .)2010( .وضع الجمعيات الخيرية
والمؤسسات األىمية في غزة .التقرير السنوي
نصار ،ميا .)2005( .إدارة اتصاالت المشروع .الطبعة االولى ،مركز
االيميديست ،غزة ،فمسطين.
و ازرة الداخمية الفمسطينية .)2014( .دليل الجمعيات الخيرية والييئات
األىمية المحمية .و ازرة الداخمية الفمسطينية -الشق المدني،532 :
غزة ،فمسطين

ثانياً :المراجع األجنبية:
Abdul Rasid, S. Z., Wan Ismail, W. K., Mohammad,
N. H., & Long, C. S. (2014). Assessing adoption
of project management knowledge areas and
maturity level: Case study of a public agency in
Malaysia.
Journal
of
Management
in
Engineering, 30(2), 264-271.
& Al-Nady, B. A.-H. A., Al-Hawary, S. I. S.,
Alolayyan, M. N. (2016). The role of time,
communication, and cost management on project
management success: an empirical study on
sample of construction projects customers in
Makkah City, Kingdom of Saudi Arabia.
International Journal of Services and Operations
Management, 23(1), 76-112.
Auman, D. (2007). An Investigation of the Important
Project Management Knowledge Areas in the Life
Sciences Sector. Hospira Adelaide, , SA,
Australia, 1-8.
Binnendijk, A. (2000). Results based management in
the development cooperation agencies: a review
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Project Management Institute PMI. (2013). A Guide
to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® guide) (5 ed.). Newtown Square,
Pennsylvania: Project Management Institute.
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