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 شكر و تقدير

 

بسم هللا الرحمن الررحمن الررحيمو والحمرد ب رب العرالمين الرذي وفقنري وأعرانني علرى انهرا  هرذا 

لررى معلررم البحررو و ألررسله لرربحانه أن ينفعنررا بررالعلم و يجعلنررا مررن النررافعينو و الصررال  و السررالم ع

 البشرية خاتم المرللين و على آله وصحبه أجمعين.

 الدرالريتين السرنتين خرال  دور لره كان من كل يطيب لي أن أتقدم بخالص امتناني و تقديري الى
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لرردكتور وكرروان قررريد و الرردكتور أحمررد حسررن خضررر علررى مالحظاتهمررا و لجنررة الحكررم المتمثلررة با

 البنا   و توجيهاتهما الكريمة في اثرا  هذه الرلالة لهما مني وافر التقدير و االحترام.
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 اعداد: اال  مصطفى خليل

 العنوان: عوامل نجاح و فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية

 برنام  األمم المتحد  اإلنمائي -درالة حالة 

 2021الفتراضية السورية الجامعة ا

 اشراف الدكتور لعيد البر

هدفت هذه الدرالة الى تحديد عوامل نجاح و فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية حالة 

و ضرور  أخذها باالعتبار قبل و أثنا  وبعد التخطيد مما يساعد و برنام  األمم المتحد  اإلنمائي

قها من المشاريع المنفذ  من قبل جميع المنظمات على الوصو  الى أقصى التفاد  يمكن تحقي

الدولية عامة و برنام  األمم المتحد  االنمائي خاصةو كما تهدف الى التعرف على الفروق في 

من أجل تحقيق و عوامل نجاح وفشل المشاريع وفق متغيرات )حجم المشروعو مد  المشروع(.

ن قسمين مؤلف متصميم التبيان  من خال التحليليو  هداف تم التخدام المنه  الوصفيهذه األ

( 9( عبار  و)55رئيسين هما )عوامل نجاح المشاريعو عوامل  فشل المشاريع( تووعت على )

( فردا  من العاملين في الفرق الميدانية و العاملين 80محاورو أما عينة الدرالة فقد تكونت من )

 الدرالة الى النتائ  اآلتية: في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائيو وقد توصلت

جررا ت الررتجابات أفررراد عينررة الدرالررة موافقررة علررى جميررع محرراور االلررتبيان الترري تتعلررق  -

بعوامل نجاح  المشروعات في المنظمات غير الربحية من وجهرة نظرر الفررق الميدانيرة و 

ق المتابعة العاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي وفق الترتيب اآلتي) دور فر

والتقيرررريم وتخطرررريد مرررروارد المشررررروعو االلررررتراتيجية التفاوضررررية والتنسرررريقو دور ادار  

 المخاطرو الموارد البشرية والتدريب(.

جررا ت الررتجابات أفررراد عينررة الدرالررة علررى محرراور االلررتبيان الترري تتعلررق بعوامررل فشررل   -

يرة و العراملين فري المشروعات في المنظمرات غيرر الربحيرة مرن وجهرة نظرر الفررق الميدان

مشررراريع برنرررام  األمرررم المتحرررد  اإلنمرررائي موافقرررة علرررى محررروري )مشررركالت التمويرررل و 

المواونررات و عوامررل مرتبطررة بررالتراخيص والمناقصررات(و  ومحايررد علررى محرروري )لررو  

 ادار  وقت المشروع و عوامل مرتبطة بتخطيد وادار  المشروع(.

الفرررق الميدانيررة و العرراملين فرري مشرراريع  لررم توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين آرا  -

 برنام  األمم المتحد  اإلنمائي حو  عوامل نجاح المشروعات باختالف حجم المشروع.

لررم توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين آرا  الفرررق الميدانيررة و العرراملين فرري مشرراريع  -

المشرروع   برنام  األمم المتحد  اإلنمرائي حرو  عوامرل فشرل المشرروعات براختالف حجرم

بالرررتثنا  )العوامرررل المرتبطرررة بتخطررريد و ادار  المشرررروع( فقرررد وجررردت فرررروق لصرررال  

 المشروعات الصغير .

الداعمرة لزيراد  فررج نجراح  الحلرو  مرن مجموعرة الدرالة وقد أوصت الباحثة في نهاية

ابترردا  مررن التخطرريد الررذي يمثررل الحجررر  المشرراريع و تجنررب العوامررل المؤديررة الررى فشررلهاو

اس في المشروع انتها  بقياس األثر. و خلصت الدرالة الرى التركيرز علرى ضررور  األل
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بنا  قدرات الفررق العاملرة و الرتثمارها و تقويرة دور نظرم المعلومرات فري جميرع مراحرل 

و لعلهررا تسررهم بشرركل فاعررل فرري بنررا  ثقافررة االلررتثمار األمثررل للمرروارد و بالتررالي المشررروع

 ظمات العاملة في لورية.االلتثمار األمثل لتدخالت المن

عوامررل نجرراح المشرراريعو عوامررل  فشررل المشرراريعو المنظمررات غيررر  :كلمااات مفتاحيااة -

 الربحية برنام  األمم المتحد  اإلنمائي.
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This study aimed to determine the factors of success and failure of 

projects in non-profit organizations, studying the case of the United 

Nations Development Program, and the need to take them into account 

before, during and after planning, which helps to reach the maximum 

benefit that can be achieved from projects implemented by all the 

International Organizations on general and the United Nations 

Development Programme in particular. As it aims to identify the 

differences among projects' success and failure factors according to this  

variables (project volume, project duration).  

 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach 

was used by designing a questionnaire that consisted of two main 

sections: (project success factors, project failure factors) distributed over 

(55) phrases and (9) themes, while the study sample consisted of (80) 

members of the workers in the field teams and workers in the projects of 

the United Nations Development Program, the study found the following 

results: 

- The responses of the study sample members agreed on all the 

questionnaire’s themes related to the success factors of projects in 

non-profit organizations from the point of view of the field teams 



 و
 

and those working in the projects of the United Nations 

Development Program, according to the following order (the role 

of Monitoring and evaluation teams, project resource planning, 

negotiation strategy and coordination, the role of Risk 

Management, Human Resources and Training). 

- The responses of the study sample members to the questionnaire 

themes related to the factors of project failure in non-profit 

organizations from the members of the field teams and those 

working in the projects of the United Nations Development 

Program agreed on these two themes (financial problems and 

budgets, factors related to Approvals and tenders), and neutral on 

these two thematic areas (Poor Project time management, factors 

associated with project planning and management). 

- There were no statistically significant differences between the 

opinions of the field teams and those working in the projects of the 

United Nations Development Program about the success factors of 

the projects according to the project's size.  

- Also, there were no statistically significant differences between the 

opinions of the field teams and those working in the projects of the 

United Nations Development Program about the factors of project 

failure according to the size of the project, with the exception of 

(factors related to project planning and management), which found 

differences in favour of small projects. 

 

At the end of the study, the researcher recommended a set of supportive 

solutions to increase the chances of success of projects and avoid the 

factors that lead to their failure, starting from planning, which represents 

the cornerstone of the project, ending with measuring the impact. The 



 ز
 

study has been concluded by focusing on the needs to build and invest the 

capabilities of the working teams and to strengthen the role of 

information systems in all phases of the project, so that it may contribute 

effectively to building a culture of optimal investment of resources and, 

consequently, the optimal investment for the interventions of 

organizations operating in Syria. 

 

Keywords: project success factors, project failure factors, non-profit 

organizations, the United Nations Development Program. 
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 مقدمة:

 

كت شهدت الجمهورية العربية السورية حربا  امتدت على مختلف أراضيها لسنوات عديد و وتر

ذا هخضم  ا االجتماعية واالقتصادية و الخدميةو وفيتسثيرات للبية على مختلف األصعد  وال ليم

لهذه  لبالدالوضعو لعت العديد من المنظمات الدولية العاملة في لورية الى المساهمة في تجاوو ا

لحرفي و اعي و التسثيراتو من خال  القيام بدورها في اإلغاثة و اوالة األنقاض و دعم القطاع الزرا

رافق يل المالصرف الصحي و البنية التحتية باالضافة الى اعاد  تسهالصحي وشبكات المياه و قطاع 

ية و الصح والخدمية كالمستشفيات والمستوصفات والمدارس و دعم التعليم و توويع السلل الغذائية 

 مة.غيرها من الخدمات األلالية مما يحقق التكامل الفعا  لتحقيق أهداف التنمية المستدا

مم نام  األعى برنمائية الموجود  في لورية قبل بداية األومة و حتى اآلنو لوبوصفه أكبر الهيئات اإل

مائيةو تها اإلنكتسباالمتحد  اإلنمائي لمساعد  المجتمعات المتضرر  في التعامل مع األومة واعاد  بنا  م

فظ ة محاوانعاشها وحمايتهاو عن طريق تدخالته في مختلف المحافظات السورية مرتكزا  على ثالث

 لالية:أ

 محفظة التمالك االجتماعي و تنمية المجتمع. -

 محفظة التنمية االقتصادية و االجتماعية ولبل العيش. -

 محفظة اعاد  تسهيل البنى التحتية.   -

 ت المتصرلةوفي لياق المحافظ السابقة الرذكرو يسراعد برنرام  األمرم المتحرد  اإلنمرائي للتصردي للتحرديا

تماعيرا  سراوا  و دعرم الفئرات الهشرة بطررق مسرتدامة اقتصراديا  واجببعضها في الفقر والضعف وعردم الم

 والمحلريو وبيئيا و وتعزيز آفاق النمو الشامل وتوفير فرج العمل ولبل العيش على المستويين الوطني

 مع التركيز على تمكين المرأ  والشباب.

عرافي ومرة والتعلرى مواجهرة األ ويركز النه  اإلنمائي لبرنام  األمم المتحد  اإلنمائي على اعاد  القدر 

 .لتراتيجيا  من آثارها والتسكد من أن تلك المجتمعات ال تتعافى وحسب بل وتحسن من آفاقها التنموية ا

ن مررتمكررن برنررام  األمررم المتحررد  اإلنمررائي مررن الوصررو  الررى شررريحة كبيررر  جرردا وكنتيجررة لتدخالترره 

لبرنام  اأو غير مباشرين من أنشطة و مشاريع المستفيدين في لوريةو لوا  كانوا مستفيدين مباشرين 

ف و خصوصا  تلك التي تدعم لبل كسب العيش وانعاش األعمرا  والمشرروعات المتعثرر  و دعرم الحرر

 المحلية في المجتمعات.

تروافر منظومرة متكاملرة يتطلب تطوير عمل المشروعات الصغير  والمتولطة  و تجدر اإلشار  الى أن

لمباشر وغير المباشرو الرذي يتمثرل فري اإلطرار القرانوني والتنظيمري المالئرم مرن من كافة أشكا  الدعم ا
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تشريعات وقوانين واجرا ات ناظمةو باإلضرافة الرى ولرائل الردعم الماديرة والبشررية والتقنيرة والماليرةو 

ترافق عمل هذه المشروعات طروا  فترر  دور  حياتهرا. خاصرة فري ظرل غيراب الردور التمرويلي للبنروك 

 رتفاع معدالت التضخمو وتراجع دور الحكومة بسبب انشغالها بنتائ  األومة.بسبب ا

جنرب توبالتالي ينبغي أن تقوم الجهات المخططة للمشروع بتحديد عوامل النجراح لكرل مشرروعو بهردف 

أن تردرك  العقبات والمخاطر التي قد تؤدي لفشل المشروع في تحقيق أهدافهو والبد إلدار  المشرروعات

ج العوامررل فرري الوصررو  الررى الغايررات واألهررداف الترري تسررعى لتحقيقهررا مررع مراعررا  الفررر أهميررة هررذه

 والتحديات ومراقبتها.

ن لمسراعد  مراوتتعاظم أهمية تحديد هذه العوامل في المنظمات غير الربحيةو نظرا  الشتداد الحاجة الرى 

ي فرة مرن قبرل الدولرة قبل المتضررين مرن الحرربو وضرعف الخردمات االقتصرادية واالجتماعيرة المقدمر

لمرراد امناطق الحرب لذا كان من الجدير أن نتوقرف لتقيريم أثرهرا ودرالرة نتائجهرا فري ضرو  األهرداف 

 يها.فتحقيقهاو وذلك باختيار عينة من المشروعات اإلنمائية والوقوف على ألباب النجاح والفشل 

 

 دراسات سابقة: -1

 

عوامل نجاح وفشل المشروعات  ( في الجزائر بعنوان:2006دراسة )عنتر؛ عليان،  -

 الصغيرة في ظل التحديات المعاصرة.

 

 مشكلة الدراسة: -

 

ط التعّرف على أهمية ودور المشروعات الصغير  في تفعيل النشاتحددت مشكلة الدرالة في 

 .االقتصادي وأهم عوامل نجاحها وفشلها في ظل التحديات المعاصر 

 

 أهداف الّدراسة: -

 

 عات الصغير .التعريف بمفهوم المشرو

ئهاو انشا الفرق بينها وبين األحجام األخرى من المشروعات وخصائصها ومزاياها وأهميتها ودوافع

 والمجاالت المتاحة أمامها.

 تحديد عوامل نجاح المشروعات الصغير  في ظل التحديات المعاصر .

 تحديد عوامل فشل المشروعات الصغير  في ظل التحديات المعاصر .
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 واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة: المنهجيّة -

 

 .لةالدرالة المنه  الوصفي من خال  مراجعة البحوث والدرالات السابقة ذات الص تاتبع

 

 نتائج الدراسة:  -

 

ي دار  وفي اإلف ن ثمة عوامل وألباب قوية في فشل أو نجاح هذا النوع من المشاريع والمتمثلة ألالا  ا

مكن يغير  مشروع والقرارات التي يتخذهاو وأن المشروعات الصالقدرات والسمات الشخصية لمدير ال

اتها منتج اذا أحسن التولع فيها واختيار أنشطتها ومواقع اقامتها وتطوير لبل تمويلها و تسويق

ية و  العربي الدوتكاملها مع المشروعات الكبير  أن تكون أحد العوامل الرئيسية لخفض نسبة البطالة ف

مية لق عدد كبير من فرج العمل المنتجة كسحد انجاواتها في مجا  التنوالنامية عن طريق خ

 االقتصادية واالجتماعية في هذه البلدان بشكل عام.

 

التي  ( في فلسطين بعنوان: أهم المشاكل والمعوقات2015دراسة )المشهراوي؛ الرمالوي  -

ة ع غزة في قطاالعامل األجنبيةتواجه تمويل المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات 

 من وجهة نظر العاملين فيها.

 

  مشكلة الدراسة: -

 

ية في لحكومتحددت مشكلة الدرالة في التعّرف على المعوقات التي تقف حائال أمام المنظمات غير ا

 تحقيق التنمية االقتصادية من خال  تمويل المشروعات الصغير .

 

 أهداف الدراسة: -

 

واجه لتي تاالية واالقتصادية و المالية واإلدارية والفنية التعرف على المشاكل والمعوقات السي -

 المشروعات الصغير  الممولة من المنظمات غير الحكومية في قطاع غز  .

 السعي في تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في التخفيف من المشاكل والمعوقات السيالية  -

 و  بينهاا وتحير  والتي تحد من تطورهواالقتصادية والمالية واإلدارية التي تواجه المشروعات الصغ

 وبين تحقيق أهدافها.
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مل ج العابراو دور تمويل المشروعات الصغير  المقدمة من المنظمات غير الحكومية في توفير فر -

 المباشر  وغير المباشر  في قطاع غز .

 التحقق من دور المنظمات غير الحكومية في وياد  فرج نجاح المشروعات الصغير . -

 

 هجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة:المن -

 

و  التخدمت الدرالة المنه  الوصفي التحليليو والتخدمت أللوب الحصر الشامل لضمان الحص

مت االلتبانة ( فردا و والتخد110على نتائ  تمثل المجموع الكلي ألفراد مجتمع الدرالة والبالغ ) 

 .الدرالةكسدا  لجمع البياناتو حيو تم توويعها على مجتمع 

 

 نتائج الدراسة: -

 

ى با  علمجموعة من النتائ  أهمها: تؤثر اعتدا ات االحتال  اإللرائيلي لل الىخلصت الدرالة 

ا المشروعات الصغير و ويساهم غياب تشريعات وقوانين خا صة المشروعات االقتصادية وخصوص 

ير  المشروعات الصغ بتنظيم عمل المشروعات الصغير  في لرعة انهيارهاو ويؤثر تسخر أصحاب

في تسديد األقساط على التمرارية المشاريعو ويؤدي ضعف السمات القيادية لدى أصحاب 

م المشروعات لفشلها ويعاني أصحاب المشروعات الصغير  من ضعف قدراتهم على ادار  و قته

 بكفا  .

 

لمشاريع ا ( في فلسطين بعنوان: أثر أداء إدارة المشاريع على نجاح2018دراسة )القدرة،  -

 .في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 

 مشكلة الدراسة:  -

 

ي المنظمات فالتعّرف على أثر أدا  ادار  المشاريع على نجاح المشاريع   فيتحددت مشكلة الدرالة 

 غير الحكومية في قطاع غز . 
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 أهداف الدراسة: -

 

 لحكومية في قطاع غز .ادار  المشاريع في المنظمات غير االتعرف على مستوى أدا   -

 .التعرف على مستوى نجاح المشاريع في المنظمات غير الحكومية في قطاع غز  -

 ز درالة العالقة بين مستوى أدا  ادار  المشاريع في المنظمات غير الحكومية في قطاع غ -

 ومستوى نجاحها.  -

 

 المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة: -

 

تم  و حيوصفي التحليليو والتخدمت االلتبانة كسدا  لجمع البياناتالتخدمت الدرالة المنه  الو

 .( موظف200توويعها على )

 

 نتائج الدراسة: -

 

دار  مجموعة من النتائ  أهمها: أن مستوى تصورات المبحوثين حو  أدا  ا الىخلصت الدرالة 

ين بحوثورات المالمشاريع في المنظمات غير الحكومية في قطاع غز  كان مرتفعا و وأن مستوى تص

ن أدا  ية بيحو  نجاح المشاريع كان مرتفعا و وكذلك وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائ

كما  غز و ادار  المشاريع ومحاوره ونجاح المشاريع ومحاوره في المنظمات غير الحكومية في قطاع

و المشروع حيا  يع التالية)دور بينت الدرالة وجود أثر ذو داللة احصائية لمحاور أدا  ادار  المشار

دار  ا  في االجرا ات والسيالات في ادار  المشاريعو شركات الموارد في ادار  المشاريعو القياد

 المشاريعو طاقم العاملين في ادار  المشاريع( على نجاح المشاريع.

 

 

 

ر ( في الجزائر بعنوان: تحليل عوامل فشل المؤسسات الصغي2019دراسة )دناقير،  -

 .2019راسة ميدانية بوالية ورقلة خالل سنة د –والمتوسطة 

 

 مشكلة الدراسة:  -

 

 .تحددت مشكلة الدرالة بتحليل أهم العوامل المؤدية لفشل المؤلسات الصغير  والمتولطة
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 أهداف الدراسة: -

 

 فشل المؤلسات الصغير  والمتولطة. الىتحليل اهم العوامل التي تؤدي  -

 فشل المليو ومحاولة تطبيقه في الواقع.جمع ما كتب حو  موضوع ال -

 توضي  مختلف المفاهيم التي تخص مصطل  الفشل المالي. -

 

 :المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة    -

 

ن موجهة لتبيالتحقيق أهداف الدرالة تم التخدام المنه  الوصفي التحليلي من خال  تطبيق التمار  ا

 ( فردا .40لبالغ عددهم)لعينة من المهنيين بوالية ورقلة ا

 

 نتائج الدراسة: -

 

سبب في دار  المؤلسة ورفع قضايا مالية عليها يتاعد  نتائ  أهمها: ضعف  الىتوصلت الدرالة 

عف ضساتو فالس المؤلافشلهاو ارتفاع التكاليف وتراكم المخزون وتحقيق خسائر متتالية يتسبب في 

ألكبر لتسثير ااة لها ؤلساتو وأن العوامل المالية واإلداريتعثر الم الىالتمويل والمنافسة الشديد  يؤدي 

 في فشل المؤلسات الصغير  والمتولطة.

 

 

 دراسات أجنبية: -

 

 ( بعنوان:2012) Amade& Ogbonnaدراسة  -

Determinants Of Successful Project Implementation In Nigeria 

 

 مشكلة الدراسة: -

 

 المشروع في نيجيريا. تحديد عوامل النجاح الحالمة لتنفيذ

 

 هدف الدراسة: -

 

 التعرف على مفهوم عوامل النجاح الحالمة لتنفيذ المشروعات.
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 التعرف على عوامل النجاح الحالمة لتنفيذ المشروعات.

 

 المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة: -

 

ثني ادام ن  بالتخومن أجل تحقيق هدف الدرالة تم التخدام المنه  الوصفي من خال  تطبيق التبيا

ة لت عين( عامال  تم تحديدها في األدبيات كمحركات محتملة للنجاح في المشروع وقد شم12عشر )

ا في المشروع يعملون في لتة مواقع للمشاريع .50الدرالة ) ا مختار   ( متخصص 

 

 :نتائج الدراسة -

 

ية يو األهمحا من روع وجا  بعدهبينت نتائ  الدرالة أن العوامل البيئية أكثر أهمية لنجاح تنفيذ المش

 مشروعمهارات فريق المشروع.  كما بينت نتائ  الدرالة وجود مسؤولية جماعية المصلحة في ال

شرط ضروري لتنفيذ المشروع بنجاح؛ فضال  عن قدر  المتخصصين في المشروع على انشا  

قرار دم االلتية لعاآلثار السلب تصميمات دقيقة و وكما بينت أن تقديرات التكلفة والوقت تسهم في تقليل

 االقتصادي على التسليم الناج  للمشروع.

 

 ( بعنوان:2017) Das& Ngachoدراسة  -

 

Critical success factors influencing the performance of development 

projects: An empirical study of Constituency  Development Fund projects 

in Kenya. 

 

 شكلة الدراسة: م -

 

 .نميةأدا  مشاريع الت وامل النجاح الحالمة  التي تؤثر علىتحددت مشكلة الدرالة بتحديد ع

 

 أهداف الدراسة: -

 

 حديد بتحديد عوامل النجاح الحالمة  التي تؤثر على أدا  مشاريع التنمية. -

 تحديد مؤشرات نجاح مشاريع التنمية. -
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 تّبعة:المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة الم -

 

خابية ر االنتحالة مشاريع صندوق تنمية الدوائمن خال  درالة مؤشرات أدائها الرئيسية  تم التخدام

خدام المنه  و ومن أجل تحقيق هدف الدرالة تم التفي كينيا 2011و  2003التي تم انشاؤها بين عام 

المشاركين  والمقاولين نمستجيب ا من العمال  والمستشاري 175 الوصفي من خال  تطبيق التبيان شمل

 .مشاريع الفي تنفيذ 

 

 نتائج الدراسة: -

 

لحرجة لنجاح اأن العناصر الفردية التي تشكل هذه العوامل الستة تمثل عوامل انتائ  الدرالة بينت 

تعلق م خارجيعامل العميل و المستشار و المقاو  و للسلة التوريد و وو وهي مرتبطة بالمشروع

 بالبيئة. 

 

 

 : Lamproua ,Vagionab (2018) دراسة -

Success criteria and critical success factors in project success 

 

 مشكلة الدراسة: -

 

 .الحالمةعوامل النجاح  الىمنهجي باإلضافة بشكل تحديد معايير نجاح المشروع 

 

 أهداف الدراسة: -

 

 تحديد معايير نجاح المشروع. -

 المشروع. تحديد عوامل النجاح الحالمة لنجاح -

 

 المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبعة: -

 

في  لمنشور الدرالة تم التخدام المنه  الوصفي من خال  مراجعة األدبيات واأهداف من أجل تحقيق 

 .األكاديميةالمجالت 
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 نتائج الدراسة: -

 

الجدو   -ت نجاح المشروع هي )الوق األكثر التخداما  لتحديدأن أهم العوامل  الىتوصلت الدرالة 

وصلت تكما ( و م و جود  األدا  و األعما  واألدا  التجاريرضا المستخد الميزانية و -الزمني و التكلفة 

الت بالمجا تحديد العوامل الحالمة التي تؤثر على نجاح المشاريع وترتبد بشكل عام  الىالدرالة 

والحجم و  ووارد موا  الكافية و والمالتالية: المشروع ) هدف واض  و والجدو  الزمني الواقعي و واأل

 ولنزاعات حل ا والتعقيد( و ومدير المشروع والقياد  )مثل القياد  و وادار  التغييرات و والفعالية

 )مثل المشروع واالتصا ( و أعضا  فريق المشروع )مثل االتصا  و الخلفية التقنية و الفريق المؤهل( 

البيئة  ونولوجية التك والسلطة( والبيئة الخارجية )العميل و البيئة دعم اإلدار  العليا و مخطد المسؤولية

 السيالية و البيئة االجتماعية و البيئة المادية( .

 

 ( بعنوان:2021) Watema& Tulirinyaدراسة  -

Project Implementation, Risk Management Practices and Project 

Success 

 مشكلة الدراسة: -

 

نفذها لتي تان تنفيذ المشروع وممارلات ادار  المخاطر ونجاح المشروع للمشاريع تحديد العالقة بي

 .في أوغند  المنظمات غير الحكومية في بلدية ايغانغا

 

 أهداف الدراسة: -

 

 تحديد ممارلات ادار  المخاطر في تنفيذ المشروعات. -

 تحديد عوامل نجاح المشروعات. -

 

 ة:المنهجيّة واألساليب اإلحصائيّة المتّبع -

 

 117تكونت من  المنه  الوصفي من خال  تطبيق التبيان على عينةالتخدمت الدرالة تصميم 

ات غير مشروع ا نفذتها المنظم 45مستجيب ا شملوا مديري المشاريع ومساعديهم والمحالبين في 

 الحكومية في بلدية ايغانغا. 
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 نتائج الدراسة: -

 

 ين نجاحوادار  المخاطر كانت ذات أهمية في تحسأن ممارلات تنفيذ المشروع  الىخلصت الدرالة 

 لمشاريعالتركيز بشكل كبير على تنفيذ ا الىالمنظمات غير الحكومية بحاجة  والى أنالمشروع. 

 وممارلات ادار  المخاطر كطريقة لتحسين نجاح المشروع حيو أن ارتباطها مهم.

 

 ا:التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منه -

 

جرى التعراض عدد من الدرالات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت تحديد العوامل التي يمكن أن 

نجاح المشروعاتو وقد تناو  بعض هذه الدرالات عوامل نجاح المشروعات بشكل عام  الىتؤدي 

 &Amade) و ودرالةDas& Ngacho (2017)  (و ودرالة2006مثل درالة )عنتر؛ عليانو 

Ogbonna (2012   بينما تناو  بعضها عوامل نجاح المشروعات غير الربحيةو أو المشروعات

(و وقد اتفقت 2018و و)القدر و 2015الممولة من منظمات أجنبية مثل درالة )المشهراوي؛ الرمالوي 

  الدرالات السابقة على التخدام المنه  الوصفي التحليليو حيو التخدم بعضها أللوب االلتبانة كسدا

لجمع البياناتو بينما التخدم بعضها اآلخر أللوب تحليل الدرالات والبحوث السابقةو واتفقت الدرالة 

الحالية مع الدرالات السابقة من حيو المنه  واألدا و بينما اختلفت من حيو بيئة التطبيقو ومن حيو 

  .نجاحالبحو في عوامل نجاح وفشل المشروعاتو وعدم االقتصار على درالة عوامل ال

 

 

 :البحثمشكلة  -2

 

لك عاتو وذالمشرووفشل نجاح  الىتناو  العديد من الباحثين والدرالات موضوع العوامل التي تؤدي 

 مشروعاتلمشروعات في التنبؤ بفرج نجاح تلك الل تخطدبهدف مساعد  األفراد أو المنظمات التي 

 ستقبال .مُ 

جاح ن الى على مجموعة من العوامل التي تؤديوعلى الرغم من تسكيد العديد من الدرالات السابقة 

ي فلمشاريع ا أن المشروع مثل كفا   التخطيدو وتوفر الموارد البشريةو والعوامل البيئة المساعد و اال

تيجة وجود صعوبة في التنبؤ في نجاحها وفشلها نمن حيو خصوصية  ذات المنظمات غير الربحية

أن  لتي يمكناعوقات واالجتماعية والبيئيةو ووجود العديد من المتسثرها بالعديد من العوامل االقتصادية 

 تحد من نجاح تلك المشاريع في تحقيق أهدافها.
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عن  ىالذي يسعاألمم المتحد  اإلنمائي؛ وعلى المشاريع التابعة لبرنام  حدا ما  الىوينطبق األمر 

ة الى الضافلبنية التحتية باطريق تدخالته المتنوعة من اعاد  تسهيل المرافق الخدمية و تعزيز ا

لتنمية احفظة ممشاريعه الداعمة للتمالك االجتماعي و تمكين المرأ  و العدالة القانونية و مشاريع 

مهن و عم الدو  االقتصادية االجتماعية و التي تتنوع برامجها بين التنمية االقتصادية و الزراعية

ز يل لتعزيتدريب والتموالفي لورية من خال   متولطةالصغير  والمشروعات الدعم الحرف اليدوية و

 قدرات المشروعات المحليةو وايجاد فرج العملو وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 من ورية تعانيتتم في مناطق لمن قبل برنام  األمم المتحد  اإلنمائي  تنفذالتي المشاريع معظم ان 

ذ  در المنفالكوا فإن التحديات التي تواجهها و كل منطقة لها لياق خاج بها و لذلكعدم كفاية الخدمات 

ار  االد للمشاريع متنوعة منها ما يتعلق بسياق ووضع المنطقة و منها ما يتعلق بدرجة التجابة

 . المركزية

 باأللئلة اآلتية:بنا  على ما لبق فقد تحددت مشكلة البحو  

ية و ظر الفرق الميدانعوامل نجاح المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نهي ما  -

 العاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي؟

ة و عوامل فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميدانيهي ما  -

 العاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي؟

مل حو  عوا نمائي  األمم المتحد  اإلهل تختلف آرا  الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام -

 ؟نجاح المشروعات باختالف حجم المشروع

مل حو  عوا نمائيهل تختلف آرا  الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإل -

 ؟فشل المشروعات باختالف حجم المشروع

 

 :البحثأهمية   -3

 

 األهمية النظرية: -

 

نمية بة للتبالنس واهمتيهانام  األمم المتحد  اإلنمائي وأهدافها بر مشاريعتسليد الضو  على  -

 االقتصادية واالجتماعية.

 نجاح المشاريع وفشلها قبل التخطيد لها. عواملضرور  درالة  الىلفت االنتباه  -
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 األهمية التطبيقية: -

 

و حد مم المتمشاريع برنام  األتحديد نقاط القو  ونقاط الضعف في  الىيؤمل أن تتوصل الدرالة  -

 ف. وتقديم مقترحات تسهم في تعزيز نقاط القو  وااللتفاد  منها في معالجة نقاط الضع

على  لقراريمكن أن يساعد معرفة عوامل نجاح مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي أصحاب ا -

 .تخاذ اإلجرا ات التي من شسنها تعزيز تلك العواملو وتطويرهاا

لى عقرار وامل فشل مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي أصحاب اليمكن أن يساعد معرفة ع -

 ة لها.منالبتخاذ اإلجرا ات التي من شسنها معالجة تلك العواملو وتقديم البدائل والحلو  الا

ل ة من قبممولة أو مدعوماألفراد الذين يخططون لمشاريع يمكن أن يستفيد من نتائ  الدرالة  -

هاو هدافإلنمائي في التنبؤ بدرجة نجاح تلك المشاريعو وتحقيقها ألبرنام  األمم المتحد  ا

 وبالمعوقات التي يمكن أن تواجههمو وبالتالي محاو  تجاووها مسبقا .

 

 :البحثأهداف  -4

 

 باآلتي: البحوتتحدد أهداف 

 .عوامل نجاح مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي تبيان -

 .األمم المتحد  اإلنمائيفشل مشاريع برنام   تحديد أهم عوامل -

 شلها.فو وبين عومل اإلنمائي المتحد  األمم برنام  مشاريع نجاحالكشف عن العالقة بن عوامل  -

وعو المشر غيرات )حجموفق متعوامل نجاح وفشل مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي الفروق في  -

 .(مد  المشروع

 منهجية البحث:  -5
 

 والبحو ألئلة بها صيغت التي والصياغة البحو مشكلة طبيعية لىع البحو منهجية اختيار يعتمد

مرم المتحرد  درالة عوامل نجاح و فشل المشاريع في برنام  األ الى الدرالة هذه تهدف أعاله ذُكر فكما

 بهرذا تفري وبح منهجية اتباع من لنا بد ال كان جيد وبشكل األلئلة هذه عن اإلجابة أجل ومن واالنمائي

 موضوع هو البحو موضوع وألن بحثية درالة ألي األلاس حجر هي البحو منهجية ناذ أ الغرضو

 األوليرة تالبيانا على العملي القسم يعتمد حيو تحليليال الوصفي المنه  اعتماد تم والتشكافيو وصفي

 فري جا  ام التعراض خال  من الثانوية البيانات على النظري القسم االلتبيانوويعتمد من جمعها التي

 .ن العوامل المؤثر  في نجاح و فشل المشاريع ع السابقة الدرالات
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 تعريفات إجرائية:  -6

 

 صغيرة و متناهية الصغر:المشاريع ال -
 

( مشاريع دوالر 150,000تزيد ميزانيتها عن )  المشاريع التي ال ليتم في هذا البحو اعتبار

  صغير  الحجم.

 
 :البحث حدود -7

 

 ميدانية لبرنام  األمم المتحد  االنمائي. المكاتب ال  :المكانية الحدود -

  شهر تصفمن من الممتد  الفتر  في ونصفأشهر ثالثة خال  البحو هذا اجرا  تم :الزمانية الحدود -

 2021حزيران عام  شهرنهاية   وحتى 2021 عام من آذار 

لميدانية و اب برنام  األمم المتحد  االنمائي في المكات موظفي البحو عينة شملت :البشرية الحدود -

 موظفي المشاريع التابعة للبرنام  المنفذ  في جميع المحافظات.
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 تمهيد:

ير تروفو مردى دورهرا فري وعوامرل نشرستهاو أهميتهرا  ستعرض هذا الفصل لمحة عامة عن المشاريع الصغير ي

 كرذضافة الى باال تنمية المجتمعات و دفع عجلة التنمية نحو األمام و دعم اقتصاد الدو وفرج العمل بالتالي 

و مررن تخطرريد مرروارد المشررروعو االلررتراتيجية التفاوضرريةالمشررروعات نجرراح تررؤدي الررى الترري أهررم العوامررل 

وع و جراح المشررفي تحقيق نالتمويلو الموارد البشرية و أهمية ادار  المخاطر و دور أهمية المتابعة و التقييم 

 كيفية تحقيق االلتثمار األمثل لهذه العوامل و تسخيرها في تحقيق أهداف المشروع.

كته ليد الضرو  علرى أهرم العوامرل التري تلعرب دورا  فري تراجرع المشرروع أو خروجره عرن لرباالضافة الى تس

ميررة كالعوامررل المرتبطررة بسررو  ادار  وقررت المشررروع و العوامررل المرتبطررة بررالتراخيص و الموافقررات الحكو

الد واجهها البتالتي المختلفة باالضافة الى المشاكل المتعلقة بتخطيد و تمويل المشروع و العوامل االقتصادية 

  هنة.في ظل األومة الرا

  

    تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية : -1

 

 :يوجد ثالثة تعاريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية وهي 

 

للتشغيل  المتضمن احداث الهيئة العامة 2006لعام  39 التعريف المنبثق عن المرسوم التشريعي رقم -

يو تم تعريف المشروعات على ألاس معيار مزدوج مؤلف من رأس الما  وتنمية المشروعات ح

 المستثمر وعدد العما  كما يلي:

 

( وال يقل 1500000: هي المشروعات التي ال يتجاوو رألمالها)المشروعات متناهية الصغر -

  ( لير  لورية.100000عن)

 

ه خمس أس مالرتجاريا  وال يتجاوو  : كل مشروع يمارس نشاطا  اقتصاديا  أو خدميا  أوالمشروع الصغير -

 ة.عن لت ماليين لير  لورية وال يقل عن مليون وخمسمائة ألف لير  لوريةو وال يقل عدد العاملين

 

عن  : كل مشروع ال يتجاوو رأس ماله خمسة عشر  مليون لير  لوريةو وال يقلالمشروع المتوسط -

وم ص المرلنعن لتة عشر عامال . هذا وورد في خمسة ماليين لير  لوريةو وال يقل عدد العاملين فيه 

را  س الووأن يجوو تعديل مبلغ رأس الما  المستثمر للمشروعات المذكور  أعاله بقرار من رئيس مجل

 .(2006بنا  على اقتراح الووير)المرلوم التشريعيو
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 وريةفي س أما تعريف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -

 (:18، ص2016)المللي،

 رألما  المشروع عدد العما  البيان

 5.000.000حتى  1.500.000 من 6ال يقل عن  المشروعات الصغير 

 15.000.000 حتى5.000.000 من 16ال يقل عن  المشروعات المتولطة

 

 

 :2011لعام  /666التعريف الصادر عن مجلس النقد والتسليف حسب القرار / و

 

ن عمرا  مسرجلي10وال يقرل عرن  50: هي المشروعات التي ال يزيد عدد عمالها عن شروعات الصغيرةالم

 ية.مليون لير  لور 10عن  مليون لير  لورية وال تقل 50أصوال و وال يزيد اجمالي موجوداتها عن 

 

 عامررل 50وال يقررل عررن  250: هرري المشررروعات الترري ال يزيررد عرردد عمالهررا عررن المشااروعات المتوسااطة

يرر  مليرون ل 50مليرون ليرر  لرورية وال تقرل عرن  250مسجلين أصوالو وال يزيد اجمالي موجوداتها عرن 

 .(2011لورية)مجلس النقد والتسليفو

 

 عوامل نشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -2

 

شهد دور المشروعات متناهية الصغر والصغير  والمتولرطة فري دعرم النمرو وتحقيرق التنميرة االقتصرادية  

تناميررا  ملحوظررا  بحلررو  عقررد السرربعينيات مررن القرررن الماضرري فرري الرردو  المتقدمررة والناميررةو نتيجررة عرردد مررن 

التحوالت العالمية البارو  التي كان من شسنها احداث تغيير في هيكل انتاج السلع والخردمات باتجراه المزيرد 

ا عرزو مرن دورهرا االقتصرادي من االعتماد على مدخالت اإلنتاج التري توفرهرا هرذه المشرروعاتو وهرو مر

(. تتمثرل أبررو هرذه التحروالت فري Global Supply Chainsكحلقة رئيسة في شبكات اإلمداد العالميرة ) 

ظهور ألاليب انتاج جديد  أقل كلفرةو وأكثرر مرونرة نتيجرة االتجراه نحرو عولمرة ألرواق العمرل والمنتجراتو 

 الرررى( مرررن المشرررروعات الكبيرررر   Business Outsourcingوانتشرررار ألررراليب  تعهيرررد األعمرررا   ) 

المشروعات متناهية الصغر والصغير  والمتولطة. كذلك لاهم ارتفاع عدد الشباب الباحثين عن عمل في 

الكثير من دو  العالم وظهور ثقافة رياد  األعما  في دعم التوجه نحو تسليس عدد كبيرر مرن المشرروعات 

المشررروعات متناهيررة الصررغر والصررغير  والمتولررطة فرري  متناهيررة الصررغر والصررغير  والمتولررطة. أثبتررت

أعقاب تلك الفتر  قدر   كبير   علرى االبتكرار والتنافسرية وخفرض تكراليف اإلنتراج ومرونرة وكفرا   أكبرر فري 

التعامل مع ظروف األلواق مقارنة بالمشروعات الكبير و وفي التخدام مدخالت اإلنتاج المحليةو وهو مرا 
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ما  فري لاللرل اإلمرداد العالميرة لكبريرات الشرركات العالميرة ودورا  براروا  فري اإلنتراج جعلها تلعب دورا  مه

 (.7و ج2019)عبد المنعم وآخرونو والتوظيف في الكثير من دو  العالم

 

 أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة : -3

 

صرادية تنميرة االقتأصبحت المشروعات متناهية الصغر والصغير  والمتولطة بمثابة قاطر  رئيسة لردفع ال

ن رية أقرل مرفي عدد من بلدان العالم خاصة النامية منها نظرا  لدورها في توفير فرج العمرل بكلفرة الرتثما

اعد علرى المشروعات الكبير و وتكاملها في لاللل انتاج السلع والخدمات مع المشروعات الكبيرر  بمرا يسر

قتصرادات االدخل الفرديو وهو ما جعل العديد من تنويع هيكل النات  المحلي اإلجماليو وتحسين مستويات 

ريفية لمناطق الاالسوق الناشئة والدو  النامية تعو  عليها كثيرا  لخفض معدالت البطالة والفقر ال ليما في 

در لسرياقو تقراوالمناطق الواعد  اقتصاديا  بما يساعد على التواون فري تحقيرق التنميرة االقتصرادية. فري هرذا 

ئة لمشروعات الصرغير  والمتولرطة فري مجموعرة الردو  الناميرة واقتصرادات السروق الناشرمساهمة قطاع ا

مي حسرب فري المائرة فري التشرغيل بالقطراع الرلر 60في المائة من النات  المحلري اإلجمراليو و  40بحوالي 

ة البطالد  حبيانات البنك الدولي. ينتظر أن تلعب المشروعات الصغير  والمتولطة دورا  باروا  في تخفيف 

 4م في خلق في الدو  النامية خلل السنوات المقبلةو ذلك لقدرتها العالية على خلق فرج العملو حيو تساه

  (.world bank, 2015فرج عمل جديد  يتم توفيرها في القطاع الرلمي) 5من بين كل 

برر ب بشركل أكاضافة لما لبقو فإن نمد أعما  المشروعات متناهية الصغر والصرغير  والمتولرطة يتواكر

يمة ته في القمع التحوالت في نمد اإلنتاج العالمي التي تتمثل في تزايد دور قطاع الخدمات وارتفاع مساهم

  تترراوح مسراهمة المشرروعات متناهيرة الصرغر والصرغيرالمضافة مقارنرة بقطراعي الصرناعة والزراعرة. 

و ترنخفض في المائةو حير 80و  22بين  اإلجمالي في عدد من الدو  العربية والمتولطة في النات  المحلي

 وعا .تلك المساهمة في الدو  المصدر  للنفدو وترتفع في الدو  العربية ذات االقتصادات األكثر تن

اع كما يتراوح متولد مساهمة المشروعات متناهية الصرغر والصرغير  والمتولرطة فري التشرغيل فري القطر

جل فري فري المائرة للمتولرد الُمسر 60ائرة مقابرل حروالي فري الم 49و  9.9الرلمي فري الردو  العربيرة برين 

 (.8و ج2019المنعم وآخرونو  عبدالدو  النامية)

 

 واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سورية: -4

 

 2001لعام  71ان االهتمام بالمشروعات الصغير  والمتولطة في لورية قد بدأ مع صدور القانون رقم 

ش. ج. مو كسدا  لخلق  الىلبطالةو والتي عكست نظر  الحكومة الذي نص على تسليس هيئة مكافحة ا

% في 9 الىبلوغ معد  البطالة  الىفرج العمل وحل مشكلة البطالة التي كانت تشير األرقام الرلميةو 
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% الحقا . ومع تبني الحكومة لمبدأ 15معد  بحدود  الىالوقت الذي كانت تشير فيه األرقام غير الرلمية 

عي ووياد  هامش الهام القطاع الخاج في الحيا  االقتصاديةو تم احداث الهيئة العامة السوق االجتما

لتحل محل هيئة مكافحة  2006لعام  39للتشغيل وتنمية المشروعات بموجب المرلوم التشريعي رقم 

و البطالةو على اعتبار أن دور هذه األخير  كان قاصرا  عن تقديم رؤية متكاملة لدعم وتنمية ش. ج. م

وبقي ضمن اطار ايجاد فرج عمل للعاطلين عن العملو وتقديم التدريب والتسهيلو اللذين قد يعزوا من 

فرصهم في الحصو  على وظيفة أو اقامة مشروع ما. ان ما يعيب التجربة السورية في هذا المجا و هو 

وافر  ضمن اطار المت المنظومةغياب بعض أجزا  منظومة الدعم الشامل من جهةو وعدم تكامل أجزا  

ذلك ضعف اإلطار المؤلساتي والقانويو وعدم قدرته على تلبية  الىعامو من جهة أخرىو ويضاف 

احتياجات تنمية وتطوير هذا القطاع بالشكل األمثل. ورغم وجود تصور واض  لدى الحكومة حو  أهمية 

ى تفعيل المؤلسات في االقتصاد الوطني وضرور  العمل عل المشروعات الصغير  والمتويطةودور 

الناظمة القائمةو اال أن الصيغ المطروحة حاليا  ال تلبي الطموحات ال ليما فيما يتعلق بتبعية المرجعية 

المؤلساتية المزمع انشاؤها. في مجا  الدعم المالي المقدم   ش. ج. مو تم الترخيص لمؤلسات ماليةو 

و الذي أخضع 2007لعام  15م التشريعي رقم تُعنى بشكل خاج بالتمويل الصغيرو وذلك بموجب المرلو

عمل هذه المؤلسات إلشراف مجلس النقد والتسليف ممثال  بمديرية مفوضية الحكومةو لدى المصارف في 

مصرف لورية المركزيو وفي لبيل تشجيع المصارف والمؤلسات الماليةو على تقديم التمويل الالوم   

و الذي قضى بتخفيض 27/5/2010( تاريخ 666قم )ش. ج. م صدر قرار مجلس النقد والتسليف ر

متطلبات االحتياطي اإللزامي النقديو على جز  الودائع الموجه كتسهيالت ائتمانية لتمويل المشاريع 

الصناعية والمشاريع الصفير  والمتولطة والمشاريع الخضرا  والمشاريع السياحية والتمويل المقدم لذوي 

 .(17-15و ج 2018المقدم لمؤلسات التمويل الصغير.)مدادو االحتياجات الخاصة والتمويل 

 

 

 عوامل نجاح المشروعات: -5

 

 مفهوم عوامل نجاح المشروعات: -7-5

 

جرذب انتبراه المنظمرات للتركيرز علرى  الرىهري العوامرل الرئيسرة التري ترؤدي  عوامل نجاح المشروعاتان 

المعروفررة بالررم عوامررل النجرراح  -(. وهررذه العوامررل 90و 2009المسررتقبل الررذي تريررده )ادريررس والغررالبيو

هرري ألالررا  إلبقررا  المرروظفين فرري  - عوامررل نجرراح المشررروعاتالنجرراح الحالررمة أو  عوامررلالرئيسررةو أو 

 المنافسررررة علررررى قررررادر  المشررررروعالمشررررروع راضررررينو فضررررال  عررررن االلررررتقرار المررررالي وجعررررل 
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(2010Thibodeaux,في حين عدّه ) ا Wong, 2005,267)لعوامل التي يمكن والعة من ا ( مجموعة

 أن تؤثر في نجاح التنفيذ أبروها : الثقافة و تكنولوجيا المعلومات والقياد .

ويعررد مصررطل  عوامررل النجرراح مررن المصررطلحات الحديثررة االلررتخدام وهرري مصررطل  اداري يسررتعمل ألي 

ولريلة ك وأهدافهاو وان أية منظمة ينبغي أن تستعمله المشروععنصر يكون ضروريا  لتحقيق نجاح رلالة 

 ( 136و  2007بالعناصر المهمة لنجاحها)حسينو للتعريف

 تصحي  الى ادامة والتغال و ومكامن الضعف التي تحتاج الىوتعّرف أيضا  بسنها مكامن القو  التي تحتاج 

 (.185و 2019لكي يتم تنفيذ االلتراتيجية بنجاح)العالقو 

 

 وخصائصها:عوامل نجاح المشروعات أهمية تحديد  -8-5

 

ر والمخاط لكل منظمة و بهدف تجنب العقباتعوامل نجاح المشروعات ي أن تقوم اإلدارات بتحديد ينبغ

وبعد  عمالها.أفي أدا  عملهاو وألجل التغال  الفرج التي قد تؤدي لنجاح  المشروعالتي قد تؤدي لفشل 

د   التي قاألداأن تسعى لتحديد مؤشرات  المشروعو ينبغي على عوامل نجاح المشروعاتالقيام بتحديد 

ويعد هذا   سثيرا  وو و بشكل أكثر تحديدا  األكثر أهمية واألكثر تعوامل نجاح المشروعات تؤثر في فعالية 

اح امل نجعومن أبرو العوامل المؤثر  التي ينبغي أن تنظر اليها المؤلسات باهتمام شديد. وتتميز 

 بالخصائص اآلتية: المشروعات

 ألعما  الرئيسة والفرعية.مهمة لتحقيق أهداف منظمة ا 

 . قليلة العدد نسبيا 

 .معبر عنها بسشيا  ممكنة اإلنجاو 

 .قابلة للتطبيق والتحقق 

  هرمية بطبيعتهاو أي ارتباط بعضها بالمنظمة ككل وبعضها اآلخر مرتبد بمجا  وظيفيي

 (.Wheelen & Hunger,2006,29معين)

 

 

 :لمشروعاتعوامل نجاح ااالفتراضات الالزمة لتحديد مجاالت  -9-5

 

 على االفتراضات اآلتية:عوامل نجاح المشروعات تقوم عملية تحديد مجاالت 

 طبيعرة ان لكل هدف التراتيجي للمنظمة مجموعة عوامل حرجةو وتتباين هذه العوامل من حيو العرددو وال

 يد .دودرجة   الحرج  بتباين هذه األهدافو كما وأنها تتباين بالنسبة لذات الهدف بتباين عوامل ع
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  القرارات  ال بد أن يقترن حدا  أدنى بعامل نجاح واحدو وان مجموعة المشروعان لكل قرار التراتيجي في

 .عوامل نجاح المشروعاتهي التي تحدد مجموعة  المشروعااللتراتيجية في 

   و أللتسكررد مررن بقائهررا حرجررة للعوامررل نجرراح المشررروعات االفتررراض الخرراج بضرررور  المراقبررة المسررتمر

و )الطررائي؛ الخفرراجيعوامررل نجرراح المشررروعات يرراس أو تحديررد درجررة الحرررج أو أبعادهررا خررارج دائررر  لق

 (.168و 2009

 

 :عوامل نجاح المشروعاتتحليل   -10-5

 

 .تحديد األهداف الرئيسية للمؤلسة ورلالتها 

  و وتشمل المجاالت التي من خال  نجاحها يتحقق نجاح عوامل نجاح المشروعاتتعريف أهم

 ن خال  عناصر اإلدار  العليا .م المشروع

  لتي ومات اهو األكثر أهميةو والتسكد من أن أدا  نظم المعل عوامل نجاح المشروعاتتحديد أي من

 تتعلق بتلك المؤشرات وطريقة التخدامها.

  و 2010 )صبريونجاح المشروعات تحديد مؤشرات نجاح الخاصة بسدا  كل عنصر من عناصر

27.)  

 

 :مشروعاتنجاح العوامل أهم  -11-5

 

 : المشروعتخطيط موارد  -7-5-5

 

بسنه عبار  عن مجموعات متكاملة من البرام  أو الوحدات التي تقدم  المشروععّرف نظام تخطيد موارد 

الدعم لعمليات مصادر األعما و مثل التمويل والمحالبة والمبيعات والمشتريات والتسويقو وتخطيد 

يساعد  المشروعاج الخدمات اللوجستية ونظام تخطيد موارد اإلنتاجو والموارد البشريةو واإلدخا  واإلخر

على أجزا  مختلفة في المنشس  اللتخدام نظام بيانات متكامل لتحسين ادار  العمليات التجارية وخفض 

على أنه عبار  عن نظام معلومات  (. ويعّرف أيضا  Majid, Mahboobeh,2014,18-19التكاليف)

)كالتصنيع والتسويق والمبيعات  المشروعقسام أت ومعلومات جميع شامل مصمم لتكامل موارد وعمليا

( في اإللكترونيةدار  عالقة العمال  والموارد البشرية والتجار  االمخزون والمحالبة والصيانة ووادار  

في ضبد  المشروعدا  أرفع كفا    الىنظام واحد مترابد من خال  قاعد  بيانات شاملة بشكل يؤدي 

(. كما عّرف بسنه نظام يحقق التكامل بين Beheshti et.al., 2014عمالها )أعمليات  ر وادامواردها 
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جميع المعلومات والعمليات في منظمة األعما  وذلك داخل نظام منت  يهتم بكيفية دخو  األفراد 

 (.26و  2011و دريساوالمنظمات للمعلومات وجعها وتخزينها وتلخيصها وتفسيرها والتخدامها.)

 المشروع  في النقاط اآلتية:أهمية تخطيط موارد وتكمن 

 ومات.من أهم النظم الحديثة في مجا  تشغيل البيانات وتوفير المعل المشروعيعد تخطيد موارد  -

شطة وجود نظام معلومات متكامل داخل المنشس  يضم جميع األن الى المشروعيهدف تخطيد موارد  -

 (.60و 2014) نور الدينو  الداخلية

يف يل التكالنتاج وتقلالتمرارية التحسين في وياد  اإل الىمثل هو الحل األ المشروعموارد  تخطيدان  -

 الت.رباح لوا  كانت النشس  تعمل في مجا  التصنيع أو التوويع أو غيره من المجاووياد  األ

دقة بوق ات السيمنحها أدوات فعالة لمراقبة وتلبية احتياجات الشركات ومتطلب المشروعتخطيد موارد ان  -

 (.25و  2017 )محمدو ولرعة

 دشاطها)عبأكثر النظم المؤلسية التي تعتمد عليها المؤلسات في ادار  ن المشروعتخطيد موارد يعد  -

 (.464و 2013الحليمو 

وحد  ميد بيئة كقاعد  بيانات مووعة يدعم تدفق المعلومات عبر المنشس  بتزو المشروعتخطيد موارد يعد  -

 عد  البيانات التشغيلية التدي تدعم االتصاالت.لعمليات المنشس  وقا

سه خدمة يساعد الشركات على ادار  مواردها بطريقة فعالة وفي الوقت نف المشروعتخطيد موارد ان  -

 (.5و 2013)الطويل؛ يونسو  الزبائن بشكل أفضل

 

 االستراتيجية التفاوضية: -8-5-5

 

ن م الطرفيها يقوفين أو أكثرو والتي من خالليعرف التفاوض بسنه تلك العملية الخاصة بحل النزاع بين طر

كل منهم ل مقبولة تحقق المصلحة تسوية  الىأو جميع األطراف بتعديل طلباتهم و وذلك بغرض التوصل 

 (.28و 2005)ادريسو 

ط ين النشان ميادكما تعرف التراتيجيات التفاوض بسنها مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناو  ميدانا  م

ه ات مساربصور  شاملة ومتكاملةو وتكون ذات داللة على ولائل العملو ومتطلباته واتجاه اإلنساني

 (.Alharbi, 2009,5) أهداف محدد  مرتبطة بالمستقبل الىلغرض الوصو  

لهدف وهي تجيب على السؤا : ما العمل؟ وتحدد رلم التوجهات والقيام باألعما  الكبرى ووضع ا

ها اتباع لتراتيجية حو  األهداف المراد تحقيقهاو والسبل التي يجبالمرغوب تحقيقهو وتتمحور اال

 (.Sakeek, 2008,33) هذه األهداف الىللوصو  
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العليا  األهداف يا. أووتعّرف أيضا  بسنها تحديد اإلطار العام للهدف الكلي الشمولي الذي يحقق المصلحة العل

خدمة لواقناع  األدلةباد  الرأي والمعلومات واثباتها المتوخا  من العملية التفاوضيةو فهي وليلة منظمة لتب

 .(9و 2015)العالق و المصال  واالهتمامات المشتركة باالتفاق والرضا

 

 

 مقومات عملية التفاوض: -1-2-5-5

 

أكثررو  التفاوض ال تنشس اال لوجود مشكلة أو قضرية تثيرر مصرال  متعارضرة برين طررفين أو الىان الحاجة 

 لرىاض له عدد من المقومات الرئيسية التري تحردد فررج النجراح فري الوصرو  ويترتب على ذلك أن التفاو

 :المقومات هذه وأهم حلو .

 

يره كفرا   وصرالحية فريرق المفاوضرينو ومهرارتهم فري ادار  وتوج الرى: حيو تنصررف  القوة التفاوضية  -

 في مراحله المختلفة. التفاوض

 

لومررات و حيرو تتسرع هررذه القاعرد  لتشرركل كرل المع الترري تسرتند اليهررا أطرراف التفرراوض قاعادة المعلوماات : -

لمشراركين االفعلية واالحتمالية عن موضوع التفاوض وكافة أبعاد البيئة المحيطة بهو وكذلك عن األطراف 

وأعضررا  الوفررود مررن حيررو تكرروينهم العلمرري والثقررافي ووضررعهم الرروظيفي وحرردود لررلطاتهم ومصرردر هررذه 

 الجتماعية واتجاهاتهم.السلطاتو وصفاتهم الشخصية وحياتهم ا

 

اتفرراق كلرري أو جزئرري حررو  موضرروع التفرراوضو  الررىألطررراف التفرراوض فرري الوصررو   الرغبااة المشااتركة -

مرن خرال   وتعتمد هذه الرغبة على الكثير من العواملو ومن أهمها المصال  المشتركة التري يمكرن تحقيقهرا

تري تحردد ادية والسيالة واالجتماعية الاتفاقو والتواون على مستوى مجموع العوامل االقتص الىالوصو  

 المقدر  التفاوضية.

 

 ن أطرافنتائ  مرغوبة م الى: للقيام بعملية التفاوض ونجاحها في الوصو   توفر المناخ المناسب -

أن  المناخ هذه النتائ و من أهم ما يتعلق بهذا الىالتفاوضو أو اطراف أخرى لها مصلحة في الوصو  

 .(7و 2007)جال و ويا ولاخنا في ضو  التغيرات الجاريةيكون موضوع التفاوض حي
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 :المشروعاتتمويل  -9-5-5

 

ومة لدفع دية الالغ النقيعّرف التمويل بسنه امداد األموا  الالومة في أوقات الحاجة اليها كذلك توفير المبال

 (. وهو البحو عن الطرائق المنالبة للحصو  على33و ج2017تطوير مشروع عام أو خاج)محمدو

عية ية ونواألموا  واختيار وتقييم تلك الطرائق والحصو  على المزي  األفضل بينها بشكل ينالب كم

 (.15-13و ج 2013و عمرهواري؛ )احتياجات والتزامات المنشس  المالية

 

 أما أهمية التمويل فتتجلى بالنقاط اآلتية:

 

 التنمية الشاملة.تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي للبالدو مما يساهم في تحقيق  -

 القضا  على البطالة. الىتوفير مناصب شغل جديد  تؤدي  -

 تحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية. -

 (.34و ج 2017توفير السكنو توفير العمل)محمدو -

 تحرير األموا  أو الموارد المالية المجمد  لوا  داخل المؤلسة أو خارجها. -

 او مشاريع معطلة وأخرى جديد  والتي بها يزيد الدخل الوطني.يساعد على انج -

 يساهم في تحقيق أهداف المؤلسة من أجل اقتنا  أو التبدا  المعدات. -

 يعتبر التمويل كوليلة لريعة تستخدمها المؤلسة للخروج من حالة العجز المالي. -

 يساهم في ربد الهيئات والمؤلسات المالية والتمويل الدولي. -

 و ج2013ة على ليولة المؤلسة وحمايتها من خطر اإلفالس والتصفية)هواري؛ عمرو المحافظ -

16). 

 

 أنواع التمويل: -1-3-5-5

 

 :التمويل الخاص والذاتي -

 

ام التخد ويشتمل على مساهمة صاحب أو أصحاب المشروع في التمويل في حين يفهم من التمويل الذاتي

لتمويل اات ادار  المشروع. ومن أهم مصادر في عملية التمويل وفق قرار المشروعجز  من ايرادات 

او  الممت جل وتعتبر في الشركات عبار  عن األلهم العاديةخلي)أموا  الملكية( وهي طويلة األالدا

 واألرباح المحتجز .
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 التمويل الخارجي ويشتمل على: -

 

ما  لغ الهي عبار  عن اتفاق بين المقرض والمقترض يتم بموجبه حصو  المقترض على مب القروض: -

لما مهم طايلتزم برده لمقرض في موعد معين تحددها شروط االتفاق ويتوقع المقرض الترداد قيمة أله

 أن المشروع مستمر في العمل.

فيها  يكتتب هي عبار  عن وثائق ذات قيمة المية غير قابلة للتجزئة ولكنها قابلة للتداو  السندات: -

 المصدر  له والمكتتب فيها. المسئولين وبذلك تصب  اتفاقا  بين الجهة

يد من رية تزوهو االنتفاع باألصل دون امتالكه في مقابل دفع مبلغ للمالك وذلك بصفة دو االستئجار: -

 (.170-167و ج 2020مخاطره المالية والتسجير أما مالي أو تشغيلي)المغربيو 

 

 

 مصادر التمويل: -2-3-5-5

 

 التمويل الرسمي:  -

 

نحو  لتمويلمن البنوك التجارية أو البنوك المتخصصة في توجيه ا ويتم عن طريق الحصو  على التمويل

 مصادر قطاع معين كالبنوك المتخصصة في تمويل القطاع الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي أو من

الجهات عاد  في مؤلسات اإلقراض المتخصصة وعاد  ما تكون مدعومة من قبل الحكومة و تتمثلأخرى 

 (.8و ج 2006األوراق المالية)أشرفو الرلمية أو من خال  طرح

 

 

 التمويل غير الرسمي:  -

 

م ة وتقدياتباع خطوات واجرا ات رلمي الىويتم الحصو  على األموا  الالومة للمشروع دون الحاجة 

من  إلقراضاوثائق وأوراق ثبوتيةو ومن أبرو هذه المصادر )المدخرات الشخصيةو المدخرات العائليةو 

 .(19و ج2011شرا  المواد من تجار الجملة مقابل الدفع اآلجل )المحروقو العائلة واألصدقا و
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 التمويل شبه الرسمي:  -1-3

 

لى عمتولطة مصادر األموا  الالومة لتمويل المشرعات الصغير  وال توفيرويتم من خال  االعتماد في 

و نظم برام  أمؤلسات التمويل الرلميةو وفي اقراضها على ألاليب غير رلمية وذلك من خال  عد  

 فرعية ويشمل:

صو  هم ويتم الحجمعية( تجمع -نظام اقراض المجموعة: ويعني قيام مجموعة من األفراد بتكوين)منظمة -

 ليهم.عتمويل على التمويل الالوم لهم من المؤلسات المالية  بالم الرابطة التي تقوم بتوويع هذا ال

ئع الودا دخار واالئتمان التي تقوم على قبو التمويل التعاوني: ويتم عن طريق انشا  جمعيات اال -

 والمدخرات من أعضائها ثم تقديم التمويل لألعضا .

لصناعات ينو واالتمويل عن طريق التسهيالت االئتمانية: قيام التجار بتمويل مستلزمات اإلنتاج للمنتج -

 المغذية عن طريق توفير الخامات أو التمويل الالوم من المصانع.

لوصايا قات وام على البر واإلحسان: عن طريق القروض الحسنة والزكا  أو الوقف أو الصدالتمويل القائ -

 (.43و ج 2015والهبات واإلعانات المختلفة)الملليو

 

 

 خصائص الخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل: -3-3-5-5

 

 تتسم الخدمات التي تقدمها مؤلسات التمويل الصغير باآلتي:

 فضة المنخ شروعات الصغير و أي تقديم الخدمات للعمال  ذوي الدخو التركيز علي الفقرا  أصحاب الم

 رجاال ونسا  الذين يفتقرون الي الوصو  للمؤلسات التمويلية األخرى.

 و اقراض مالئم للعمال  أي اتاحة لبيل بسيد ومنالب للحصو  على قروض صغير  األجل ومتكرر  

رضين المقت مة للحض علي السدادو اجرا ات تقييمبالتخدام بدائل ضمانات المجموعات والمدخرات الالو

 . و  أجال  واألط والتثماراتهمو اجرا  تقييم بسيد للتدفق النقدي وللمشاريع فيما يتعلق بالقروض األكبر

  لوصو  اتقديم خدمات ادخار طوعي مسمونةو تيسير الودائع الصغير و عمليات تحصيل مريحةو لهولة

 (.8-7و ج 2015مع مؤلسة أخرى)البشير وبوبو  الي األموا  علي نحو مستغل أو
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 الموارد البشرية والتدريب: -4-5-5

 

 الموارد البشرية:  -1-4-5-5

 

د في ن األفراي بشؤوليس هناك تعريف متفق عليه إلدار  الموارد البشريةو فيعرفها البعض بسنها االهتمام الكل

تشجعهم  نظيميةيتهمو وايجاد ظروف ت. بينما يصفها آخرون بسنها عملية ضم الموظفين األكفا  وتنمالمشروع

اب فن اكتس لى أنهاعأفضل الجهود في أدا  العمل. أما الجمعية األمريكية إلدار  األفراد فتعرفها  تقديمعلى 

كفاية در من السقصى قبتها واالحتفاظ بهاو من أجل تحقيق األهداف التنظيمية يالقوى العاملة ذات الكفا  و وتنم

 (. وتتجلى أهمية الموارد البشرية في النقاط اآلتية:13و 2018واالقتصاد )رشيدو 

 

 وهم األفراد. المشروعتهتم بالموارد الرئيسية في  -

 ال توجد منظمة بدون موارد بشرية. -

 .المشروعتقوم بتطور مهارات األفراد العاملين في  -

 تضع التخطيد المنالب للتدريب. -

 ومعالجتها. عالمشروتقوم بدرالة مشاكل األفراد العاملين في  -

 (.35و 2016تختار األفراد المنالبين لشغل الوظائف )الجباليو  -

 :الىوتهدف ادار  الموارد البشرية 

 العاملين فيها. الىة وترغيبهم باالنضمام لتقطاب المؤهلين من طالبي الوظيفا -

 .المشروعحسن اختيار األفراد من المتقدمين للعمل في  -

 ع نظام حوافز فعا .الحفاظ على العاملين من خال  وض -

 تطوير قدرات ومهات العاملين وتدريبيهم ورفع كفا اتهم. -

 (26و 2014مساعد  العاملين لتقديم أفضل أدا  لديهم )الكرخيو  -

 

 :تحقيق اآلتي إلىوتهدف إدارة الموارد البشرية على مستوى المؤسسة 

 

ب بسللو تيار والتعيينالحصو  على األفراد األكفا  عن طريق تحديد مواصفات األعما  واالخ -

 علمي لليم.

االلتفاد  القصوى من الجهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرها واتاحة الفرصة لتمكينها من  -

تقديم للع وخدمات وفق المعايير الكمية  الىالحصو  على المعرفة والخبر  والمهار و مما يؤدي 

 والنوعية المحدد .
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لمشترك عاون اد البشرية في العمل واندماجهم فيهو وخلق التالمحافظة على التمرار رغبة الموار  -

اشباع عالة وففيما بينهم ومع اإلدار . ويتحقق ذلك من خال  التخدام نظم أجور ومكافآت وحوافز 

 (.40-39و 2010)رضاو مختلف حاجاته

 

 

 التدريب: -2-4-5-5

 

و ما أس الد المادية )ريعد المورد البشري أهم عناصر العمل واإلنتاجو فبالرغم من أن جميع الموار

 البتكار اعملية بالتجهيزاتو...( ذات أهميةو اال أن الموارد البشرية تعتبر أهمها ألنها هي التي تقوم 

كلبي واإلبداع وهي المسؤولة عن وضع األهداف وااللتراتيجيات وااللتثمار في رأس الما  )األ

 (.8و ج 2019والمبيضينو 

لموارد هذه ا ة من الموارد البشرية البد من االهتمام بإعداد وتدريبوحتى يتم الحصو  على أفضل نتيج

 ثنا  العمل.أقبل المباشر  الفعلية بالعملو وفي 

ي الغة فوتزداد أهمية التدريب في معظم المنظمات في الوقت الحاضرو حيو يكتسب التدريب أهمية ب

لية ئة الداخفي البيالداخلية والخارجيةو ف المشروعاإلدار  المعاصر  التجابة للمتغيرات الحادثة في بيئة 

و تنظيمو أاد  الللمنظمة ظهرت أهمية التدريب التجابة لمتغيرات متعدد  مثل التيعاب موظفين جددو أو اع

 وهرعالج ظ أهمية التدريب في الىالتحداث أنشطة جديد و أو التجابة للتطور التكنولوجيو باإلضافة 

مواجهة  ريب فيلحوادثو وفيما يتعلق بالبيئة الخارجية تبرو أهمية التدمثل وياد  الغياب والتمارض وا

 (135و ج 2015المنافسةو وتغيرات السوق )القحطانيو 

 اليةاألل االعتباراتبعض  ومن أجل انجاح جهود ونشاطات التدريب في المنظمات البد من مراعا 

 : أبروها

 شري. تطوير العنصر الب الىمستمر  تهدف تبني اإلدار  فكر  التدريب على أنها ضرور  ملحة و -

 أن تلقى العملية التدريبية المساند  والدعم المالي من قبل اإلدار .  -

لفردية ياجات اواحتياجاتها الفعلية واالحت المشروعأن يسبق تحديد البرام  التدريبية درالات لواقع  -

 للعاملين. 

كافة اما  لاألللوب الشمولي الذي يولي اهتم أن يتم التخطيد لنشاطات التدريب بشكل مستمر بإتباع -

 عناصر المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية العكسية. 

 يق. بشكل دق العائدويجب التنويع في األلاليب المستخدمة في التقييم لقياس أثر ونتائ  التدريب والتكلفة  -

لوا   المشروعوظائف المختلفة في يجب أن يتسم التدريب بالشمولية بحيو يسخذ بعين االعتبار كافة ال -

 الفنية واإلدارية والكتابية و وتعطى األولويات طبقا  لإلمكانيات المالية والتوجهات للمنظمة.
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لعاملين ساعد اتتوفير الدعم الرلمي ألنشطة التدريبو مع وجود حوافز لتشجيع المشاركينو وايجاد بيئة  -

من  مجموعة الىيستند التدريب و(و54و 2017ةو والمهارات المكتسبة )خليف طبيق المعارفعلى ت

 :الة وهيلها فعّ لية التدريبية وجعالمبادئ األلالية يمكن التسليس عليها وااللتعانة بها إلدار  العم

 

ت حتياجايجب أن يتم التدريب بنا  على فهم دقيق وواض  لال التدريبية: االحتياجاتاالنطالق من  -

 التدريبية.

قيق ا حديدا دتون أهداف التدريب واضحة و وواقعية بحيو يمكن تحقيقها و ومحدد  يجب أن تك الهدفية:  -

 من حيو الموضوع ووالزمان و والمكان و ومن حيو الكم والكيف والتكلفة .

 ال هو حلدار  وفالتدريب طبقا  لهذا المبدأو ال يكون مجرد حل مؤقتو لمشكلة تواجه اإل االستمرارية: -

مة ي أي منظفلالية لجو  اليه عند نفاذ البدائل األخرى.  وانما هو نشاط ووظيفة أبديلو يمكن لإلدار  ال

 ل الفردوفي عم خاصة كانت أم حكوميةو وهو ال يتعلق باألفراد دوما و فقد ال تكون المشكلة أو الفجو 

 بيالتدر كما أن نفسهاو أو في السوق أو في لوق جديد  نريد أن نسبق بها المنافسينو المشروعوانما في 

 ليس متعلقا  بفرد بذاته ولكنه عملية تتعلق بالمؤلسة كلها وخططها المستقبلية.

لرك لقدامىو وذفال يقتصر التدريب على العاملين الجددو بل يشمل أيضا  الموظفين الحاليين أو ا الشمولية: -

 يرع العراملين بمختلرفمرا أن التردريب يشرمل جمك -نظرا  للتغيرات المستمر  في بيئة األعما  ومتطلباتها. 

 ذية.   االختصاصات فنية كانت أم اداريةو ويشمل المستويات الوظيفية كافة العليا والولطى والتنفي

 . المشروعللقوانين واألنظمة واللوائ  المعمو   في  يجب أن يتم التدريب وفقا   الشرعية: -

 موضرروعات ثررم يترردرج بصررور بحيررو يبرردأ الترردريب بمعالجررة القضررايا بسرريطة ال التدرجيااة والواقعيااة: -

 األكثر تعقيد ا وهكذا ... الىمخططة 

اليب مع يجب أن يتطور نظام التدريب وعملياته و وبخاصة ما يتصل بالولائل واألدوات واألل المرونة: -

 التطورات التي تحدث على هرذه األصرعد  و وضررور  تردريب المردربين علرى  الرتيعاب هرذه التطرورات

 لية التدريبية    وتوظيفها في خدمة العم

مرن  ويقصد به أن التدريب شسنه شسن أي نظامو له مدخالت ومخرجات ومجموعة التدريب نظام متكامل: -

و 2018يو مرن العناصرر المتكاملرة والمترابطرة) الحريررالنشاطات التدريبية التي يتكون كل منها من ثلة 

112.) 

عرام  فرال برد مرن مراعرا  بعرض  من أجل انجراح جهرود ونشراطات التردريب فري المنظمرات بشركلو -

 : األلالية  االعتبارات

 ري. تطوير العنصر البش الىتبني اإلدار  فكر  التدريب على أنها ضرور  ملحة ومستمر  تهدف  -

 أن تلقى العملية التدريبية المساند  والدعم المالي من قبل اإلدار .  -
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اجررات حتياجاتهررا الفعليررة واالحتيوا المشررروعأن يسرربق تحديررد البرررام  التدريبيررة درالررات لواقررع  -

 الفردية للعاملين. 

 ما  لكافةأن يتم التخطيد لنشاطات التدريب بشكل مستمر بإتباع األللوب الشمولي الذي يولي اهتما -

 عناصر المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية العكسية. 

كل العائرد بشرلتردريب والتكلفرة ويجب التنويع في األلاليب المستخدمة في التقييم لقياس أثر ونتائ  ا -

 دقيق. 

 مشرروعاليجب أن يتسم التدريب بالشمولية بحيو يسخذ بعين االعتبار كافرة الوظرائف المختلفرة فري  -

 ظمة.جهات للمنلوا  الفنية واإلدارية والكتابية و وتعطى األولويات طبقا  لإلمكانيات المالية والتو

سراعد جود حروافز لتشرجيع المشراركينو وايجراد بيئرة تتوفير الدعم الرلمي ألنشطة التدريبو مع و -

 (.64و 2015(و )الحياليو 54و 2017طبيق المعارف والمهارات المكتسبة خليفةو العاملين على ت

 

 وتقنياتها: المخاطر إدارة مفهوم  -5-5-5

 

 حيو نجاحوب المشروع اتمام على تساعد التي المتقدمة والممارلات العوامل أهم أحد المخاطر ادار  تعتبر

 NASAوكالرة  ر( عبSTS- 114مهمة ) قائد آندرو لتوماس (  تصريحاRountos, 2008, pp.1ذكر )

 فري لهردفا لريس بسنره الباحرو يرذكر كما المخاطرو ادار  في فشلها هو كولومبيا لكارثة أن السبب الرئيسي

 سربقام معّرفرة آليرة نصريغ أن الهردف وانمرا نظرية وألسا   المخاطر إلدار  كاملة نضع صيغة أن المشروع

 .إللغا ا خطر أو الفشل أو التعثر حالة الى المشروع يصل ال حتى ادار  المشروع قبل من تطبيقها ليتم

 ظررف أو حردث ( بسنرهPMBOK, 2004, pp.111الخطر في كتابه ) PMIاألعما   ادار  معهد يعرف

 ألقرلا علرى وأهدافره المشرروع دقيرو أحرد علرى لرلبي أو ايجرابي ألثرر يرؤدي فإنه حدوثه وبحا  غير أكيدو

 ةالحتمالير رياضري تركيرب بسنره ( الخطرKaplan, 1997,407الجود و كما عرف ) أو أو الكلفة كالزمن

 .الحدث ذلك يتبع الذي واألثر ماو حدث وقوع

 مرن نسرتطيع رلرمية عمليرة ( بسنهراWang, Dulaimi, 2004, pp.60المخراطر فقرد عرفهرا ) ادار  أمرا

 وهي و امسبق المخاطر لتلك االلتجابة آليات وتوضي  بالمشروعو المحيطة المخاطر تحليلو خاللها تحديد

 أو يفهاتخف أو المخاطر اوالة من مثالية درجة الى الوصو  هدفها المشروع فتر  طو  على عملية مستمر 

 .بها وضبطها التحكم

 عمر مراحرل ثالثرة خرال  مرن طرالمخرا ادار  عمرل آليرة المشراريع ادار  في المرجعي في كتابه PMIحدد 

 (PMI, 2004, pp.111-128يلي: ) كما نعرفها مهمةو اضافية أخير  مرحلة وجود
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 :Risks Identificationالمخاطر  تحديد أو تعريف 5-5-5-1 

 

يواجه  نأ المتوقع الخطر نوع تحديد منها الهدف المشروع حيا  فتر  خال  تتم دورية تكرارية عملية وهي

 مكونرات علرى ترسثيره( واألثرر  )الخطرر ذلرك تواجرد لربب( السربب تحديرد بغيرة مخرجاترهوو المشرروع

 الفرج وليس المشروع على خطرا تشكل قد التي السلبية األحداث تحديد يتم العملية هذه و وفي)المشروع

 :وهما المخاطر من نوعين بين المرحلة هذه وتميز للمشروعو مضافة قيمة قد تشكل التي اإليجابية

 بها والتسثير التسثر المشروع فريق ويستطيع المشروعو عناصر من ناشئة وهي :الداخلية المخاطر. 

 الترسثير أو ضربطها المشروع فريق يستطيع ال التي الخارجية أو البيئية األحداث وهي :الخارجية المخاطر 

 .بها

 

 : المخاطر تحديد دخالتم   5-5-5-1-1

 

 مخاطروال تحديد في لتساعده المدخالت من مجموعة المخاطر ار اد أو المشروع ادار  فريق يستخدم

 :المدخالت وتشمل تلك

 

 بالمشروع. الخاصة النهائية المخرجات أو المنتجات مواصفات 

 بها. المبالغ وخصوصا التقديرية والمواونة الزمنية الخطة مخرجات 

 لبال العمل على انسحابها يؤثر قد متميز  وخبرات مهارات من تحتويه وما الموارد خطة مخرجات . 

 السوق. ظروف عن معلومات من تحتويه وما المشتريات ادار  خطة 

 العمل تقسيم هيكل WPS تهديدات أو فرج عن تصميمه آلية تكشفه وما.  

 معرفة عدوقوا بيانات وقواعد تاريخيةو معلومات من تحتويه وما المماثلة السابقة المشاريع لجالت. 

 

 :المخاطر تحديد تقنياتو دواتأ  5-5-5-1-2

 

(و Check Listsالتحقق) قوائم مثل وتصنيفهاو المخاطر تحديد عملية تنفيذ في المساعد  األدوات وتشمل

 المصلحة. أصحاب مع (و والمقابالتFlow Chartsالتدفقية ) المخططات
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 : المخاطر تحديد عملية خرجاتم  5-5-5-1-3

 

 :يلي ما المخرجات تلك وتشمل

 

 تكررارل المتوقرع والرزمن المتوقعرة الكلفرة وتحديرد مصدرها من تحديدها يتم حيو :الداخلية الخطر مصادر 

 :الحصر ال المثا  لبيل على وتشمل حدوثهاو نتيجة العمل

أو  فرا اغ كرافيو بشركل النطراق فهرم عردم الزبرونو مرن التغييرر طلبرات والتصرميمو التقنية الدرالات أخطا 

 واردخبرات الم كفاية عدم الخاطئةو التقديرات أو التقديرات ضعف ولياتووالمسؤ األدوار تعريف ضعف

 .للمشروع المرصود 

 يالريةالس واألومرات البيئيرة كرالكوارث المحتملرةو الخطرر  األحداث يسمى ما أو الخارجية الخطر مصادر 

ى علر نيراتااللكترو مجرا  فري مهرم خطرر عامرل تشركل األخيرر  وهرذه( المفاجئرة التكنولوجيرة والتطرورات

 .)اإلنشا ات أو العقارات مجا  عكس

 يسمى ما أو الخطر مؤشرات ( المحفزاتTriggersوهي ) دلريال وتطورهرا وجودهرا يشركل قرد متغيررات 

 .الفريق أفراد بين المعنوية الروح انخفاض مثل المشروعو يهدد ما خطر حدوث على

 

 

 :Risks Quantification المخاطر تقدير أو تقييم5-5-5-2 

 

 أو خطر عن نجمت قد التي النتائ  مجا  تقدير الى وتهدف المخاطر ادار  عملية في الثانية المرحلة وهي

 .لها لاللتجابة التخطيد تستحق المخاطر أي تبيان بغية حدث ماو

 

 :المخاطر تقدير دخالتم  5-5-5-2-1

 

التقديرية  ونةالموا مخرجات من كل المخاطر تحديد عملية لمخرجات الثالثة األنواع الى باإلضافة وتشمل

 .الزمنية والخطة

 

 :المخاطر تقدير وتقنيات دواتأ  5-5-5-2-2

 

 :ومنها المخاطر لتلك الكمي التقدير الى تهدف رياضية تقنيات تشمل
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 المتوقعة النقدية القيمة (Expected Monetary Valueوهي :) الخطرر حدوث احتمالية جدا  حاصل : 

 .) خسار  أم ربحا الكلفة تلك كانت لوا ( لخطرا حدوث كلفة أو بقيمة

 اإلحصرائية المجراميع (Statistical Sumsوتسرتخدم :) بشركل المشرروع انجراو ومرن أو كلفرة لحسراب 

يم تمثرل قر ثرالث خرال  مرن مرثال الزمن تقدير يتم حيو الفرعيةو المهام كافة ومن أو كلفة خال  من تقديري

 لمتولدمرتفعةو وا الخطر احتمالية كانت بحا  bوالزمن  منخفضة رالخط احتمالية كانت بحالة a)الزمن 

 احدى  خال من نشاط كل لزمن المعياري واالنحراف والتباين المتولد حساب يتم ( ثم mبينهما  الحسابي

 مشروع.لل  الكلي التباين لمعرفة والتباينات االنحرافات كافة جمع ويتم االحتمالية التوويعات دوا 

 : لطبيعيا التوويع دالة خال  من الحسابات يبين ( حيو1-1) الشكل في ض مو هو كما 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 PMBOK,2004المصدر  اإلحصائيةو المجاميع على ( مثا 1-1الشكل )

 

  المحاكااةSimulation   كاارلو  مونات تحليال أوMonte Carlo Analysis: تمثيرل وهري 

 للمشرروع الزمنري الجردو  نمروذج خرال  مرن وترتم روعوالمشر أدا  تحليرل بهردف نمروذجي للمشرروع

 احتسراب يرتم حيرو و"كرارلو مونرت" طريقرة علرى األدا  تحليرل فري وترتكز شبكة المشروع بالتخدام

 تلريناريوها رلرم خرال  مرن الكلفرة واحتسراب مرا خطرر حدوث بحا  الكاملة للمشروع الزمنية المد 

 المخراطر تحليرل أدوات فري معتمرد  الطريقرة هرذه أصربحت المشرروعو متعردد  لشربكة وبردائل متعردد 

 به. الخاصة االحتمالية الحسابات لتعقيد نظرا حالوبية طريقة هي البرمجيات لذلك على المعتمد 

 القرار  شجرةTree Decision : واحتما  معين قرار عن الناتجة األحداث تتابع يوض  رلم وهي 

 وأ الحردث الشرجر  فرروع تمثرل أن ويمكرن حتماليرةواال الشرجر  تشبه وهي األحداث تلك من كل حدث

 (.2-1الشكل ) في موضحة هي احتمالهو كما
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 PMBOK, 2004المصدر  القرارو شجر  على ( مثا 2-1الشكل )

 

 الخبرات  تحكيمExperts Judgment: أو  السابقة للطرق كبديل تستخدم رياضية غير طريقة وهي

مردى  قرديرت أو لتقييم المشاريع مجا  في مجا  في الخبرا  من االلتفاد  وهدفه ةوالسابق للطرق اضافة

 ترسثيره ( ومردىHigh, Medium, Lowدرجرات ) ثرالث مرن مقيراس على ما خطر حدوث احتمالية

 .(Severe, Moderate, Limitedدرجات ) ثالث من مقياس على أيضا

 

 

 

 

 :المخاطر تقدير عملية مخرجات 3-5-5-5

 

 :المخاطر تقدير عملية مخرجات تشمل  

 

 لها والسعي متابعتها يجب التي المقدر  بالفرج قائمة. 

 لها االلتجابة يجب التي بالتهديدات قائمة. 

 بذلك القرار وصاحب مصدرها تحديد مع تجاهلها الواجب بالفرج قائمة. 

 بذلك القرار وصاحب مصدرها تحديد مع التجابة دون بها القبو  يجب التي بالتهديدات قائمة. 
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 دور المتابعة و التقييم: -6-5-5

 

 :وأهميتهما مفهوم المتابعة و التقييم -1-6-5-5

 

 ت محردد بمؤشررا المتعلقرة المنهجري للبيانرات الجمرع هري المتابعرة .مترابطرة عمليرة هري والتقيريم المتابعرة

لقيراس ا هرو التقيريم .المرجرو  النترائ  تحقيرق نحرو الصرحي  المسرار كنت على اذا ما معرفة على لمساعدتك

 ائ النتر معرفرة للبررام  معراو يمكرن وبالرتخدامهما البرنرام و كفرا   أو فعاليرة أو ألهميرة الموضروعي

 البرنرام  فرا  ك أو فعاليرة أو أهميرة مراجعرة هو التقييم  .الجهود المبذولة من المتحققة المستفاد  والدروس

 تدا اب :البرنام  من جز  أي تقييم ويمكن وقتو أي في يحدث أن يمكن التقييم .وموضوعي منهجي بشكل

 حيرا  ر دو مردار علرى والتقيريم المتابعرة تجرريو البرنرام  وأثرر نترائ  الرى البرنرام  احتياجرات تقيريم مرن

  . إلعالم البرنام يستخدم الذي النهائي التقرير الى المشروع مقترح مرحلة من – المشروع

 دقيرق فقد سلي متكاملو نظام لمتابعة والتقييما نظام يكون أن يجب منهو المطلوبة الغاية يحقق ان أجل من

  .برنام  ألي الخاصة واالحتياجات المنهجية يعبرعن ان يجب ولكن وموضوعي

 من لنظاما تتمكن مكابس كي البرنام  حيا  دور  مراحل من مرحلة كل في المتابعة والتقييم غرس من البد

 .فعا  نحو على العمل

 

 أهمية المتابعة و التقييم: -2-6-5-5

 

 التخراذ لمعرفرةوالرتخدام ا منرهو والنترائ  المتحققرة البرنرام  تنفيرذ عرن الرتعلم عمليرة هري والتقييم المتابعة 

 .للبرنام  المنالبة القرارات

 الفعالرةو البررام  وتصرميم تحديرد األهرداف فري تسراعدك أن يمكرن والتقييم المتابعة فان جيدو بشكل نفذ ان 

 ةاألنشرط أن يضرمن وهرذا .الطريرق طرو  علرى البرنام  و وتحسينالمتغير  الظروف مع البرنام  تكييف

 وان لبرنرام وا فيهرا التري ينفرذ البيئرة فري حلها تحاو  التي المشكلة لمعالجة "المنالبة" هي األنشطة بذاتها

 .رام  بالتمرارالب لتحسين والتقييم المتابعة اجرا  يمكنك أخرىو وكفا   وبعبار  بفعالية تنفذ االنشطة هذه

لمسرتفيدين ا المانحرةو للجهرات للمسرا لة الخضوع من هام ألنها جز  والتقييم المتابعة اجرا  أيضا يمكنك و

 لك وض وي البرنام و لتنفيذ الضرور  على تبرير تساعدك والتقييم المتابعة .اآلخرين المصلحة وأصحاب

 خال  من جهود من لما يبذ  األولع األثر الى اإلشار  من تمكينك ويضمن الشي  الصحي و تفعل كنت ان

 .البرنام 
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المسراعد   فري هامرة أدا  بالعمل و ألنهرا العام الخاج للهدف بالنسبة ألهميتها والتقييم المتابعة ننفذ وأخيرا و

 فري م البرنرا تنفيرذ فري والتقردم الظروف المتغيرر و لمواجهة البرام  وتكييف متطور  برام  تصميم على

 .التقييم نتائ  من وااللتفاد  التعلم خال  من الديمقراطية والحكم مجا 

 

 :و التقييم أهداف المتابعة -3-6-5-5

 

 هداف المتابعة:أ 5-5-6-3-1

 

نهم من ما يمكبالمتابعة توفر إلدار  المشروع كافة البيانات و المعلومات عن أنشطة المشروع المنفذ  

 ن أن:لتحقق م تنفيذه و خاصة او مقارنة ما تحقق فعال بما كان مخططا  تحليل الموقف الحالي للمشروع 

 التنفيذ يتم وفقا  للجدو  الزمني المحدد -

 تكلفة األنشطة المنفذ  في حدود الميزانية المعتمد . -

 مدخالت و مخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان و الوقت المنالبين -

 الصرف يتم في األوجه الصحيحة لالنفاق. -

 المطابقة للمواصفات الفنية.التنفيذ يتم بالجود  العالية  -

 القوى البشرية و اإلمكانيات المادية يتم التخدامها بفاعلية و كفا  . -

 انجاوات المشروع تتم وفقا لما هو مخطد له. -

 تسثيرات المشروع قد تحققتو و التعرف على درجة تحققها. -

 سين.ج الى تحتم تحديد مواطن الضعف و القو  في المشروع و الوقوف على الجوانب التي تحتا -

 تم تحديد المشكالت التي تعوق التنفيذ إليجاد الحلو  المنالبة لها. -

 

 :التقييمأهداف  5-5-6-3-2

 

 يستي الهدف من عملية التقييم الوقوف على النقاط التالية:

 مدى تحقيق أهداف المشروع -

 مدى مالئمة التراتيجية المشروع و أنشطته لألهداف. -

 و أللوب تنفيذه الحتياجات المجتمع.مدى مالئمة أهداف المشروع  -

 مدى مشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ أنشطة المشروع. -

 مدى مراعا  المشروع في لتحقيق فرج متكافئة للنسا  و الرجا . -
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 مدى التمرارية المشروع. -

 مدى فاعلية ادار  المشروع. -

 مدى كفا   ادار  موارد المشروع. -

 

 مكونات تقييم البرامج / المشاريع: -4-6-5-5

 

 ما الذي يتم تقييمه في البرامج / المشاريع:  -

 .تصميم البرنام  -

 .تنفيذ البرنام  و ادارته و كفا   األدا  -

 .اإلنجاو -

رلم توضريحي لمجررى تخطريد المشراريع   (3الشكل ) 

 مجراالت التوضريحي الشكل من األيمن الجانب ويوض 

 انجرراو درجررة متابعررة مررن بدايررة والتقيرريم المتابعررة

 الخاصرة األهرداف تحقرق( النرات   اسالمخرجرات لقير

 الهردف أو األهرداف يقابرل والرذي األثرر الى  )للمشروع

 للمشروع. العام

 

 

 :تخطيطها لدورة وفقا المشروعات تقييم مجاالت بعض -5-6-5-5

 

 المشروع/البرنامج تصميم تقييم: 

 .عامة وأهداف وتصور رؤية وجود -

 .واالحتياجات الواقع تحليل -

 .المراد والتسثير تائ والن المخرجات وتحديد وضوح -

 . المؤشرات ومالئمة وموضوعية وضوح -

 )ليةوالداخ الخارجية للمخاطر وتحديد( النتائ  تحقق بحيو االلتراتيجيات ومالئمة واقعية -

 .والتقييم والمتابعة التنفيذ وآليات مسؤوليات تحديد -

 .)واضحة ومؤشرات مخرجات وجود( اإلجتماعي النوع حسالية -
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 اإلداء وكفاءة المشروع تنفيذ: 

 

 لها؟ المخطط النتائج لتحقيق الصحيح التوجه في البرنامج يسير هل

 تنفيذها؟ يتم كيف :األنشطة

 العاملين كفا   الزمنو المشاركةو -

 :المشروع إدارة

 )لماذا؟( فعّا  بشكل بسدوارهم البرنام  منفذو قام هل -

 وحكمة؟ بكفا   والبشرية المالية الموارد ادار  تمت هل -

 جود ؟ وذو مالئم تقني دعم تقديم تم هل -

لخارجية ا البيئة في والتحديات المخاطر في التغيرات بمتابعة والتقييم المتابعة نظم تسم  هل -

 البرنام ؟ تنفيذ خال  حكيمة قرارات اتخاذ ذلك خدم هل والداخلية؟

 بكفاءة؟ أهدافه يحقق هل

 النتائ  تحقق( الفاعلية( 

 القدرات بنا  -النوع حسالية -المؤشرات -المخرجات -

 )المستهلكة الموارد مقابل في النتائ ( الكفا   -

 بديلة خيارات -التكرار -التكلفة -

 )انتهائه بعد البرنام  تسثير يستمر هل( االلتمرارية -

 للبية أو ايجابية( المتوقعة غير النتائ  االستجابة( 

 البرنام ؟ ئ نتا تحقيق على قدر  أكثر بدائل توفر هل( االستراتيجية البدائل( 

24 

 والمشاريع البرامج في االنجاز تقييم -6-6-5-5

 المخرجات  -1

 التغطية حجم/التكلفة مقابل المباشر المادي اإلنتاج حجم -

 الجود  -

 الخ...الزمنية بالخطة االلتزام -

 النتائج  -2

 )المستهدفة( المشروع خطة عن الناتجة المستهدفة الفئات في التطورات -

 لها المخطد غير الثانوية النتائ  -

 األثر  -3
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 المستهدفة الفئات واقع على المشروع نتائ  مساهمة -

 المستهدفة الفئات واقع على للمشروع الثانوية اآلثار -

 

 

 

 عوامل فشل المشروعات: -6

 

 سوء إدارة وقت المشروع: إلىعوامل تؤدي  -6-6

 

 تطلبات: ان للتصميم دور مهم في التسثير على الزمن حيو ان في بعض األحيان تكون مالتصميم -6

ؤدي يك لوف صميم غير مفهومة بشكل كامل بالنسبة للمقاو  أو أن هناك ألاس نقص في التصاميم وذلالت

 تسخير في التنفيذ ووياد  في مد  المشروع. الى

 

 لصحيحةا: ان اإلدار  تعتبر من األمور المهمة والمؤثر  على الزمن حيو أن اإلدار  اإلدارة -7

قاو  مل والملمشروع وفي الوقت المحدد له من قبل صاحب العتنفيذ لليم ل الىوالسليمة للمشروع تؤدي 

 وياد  في الكلفة . الىالتسخيرات في ومن المشروع والمؤدية  الىوتجنب األمور المؤدية 

 

سديتها تي يتم : ان الجود  أيضا  من العوامل المؤثر  على ومن المشروع حيو أن األعما  التالجودة -8

جرى لها التي ت المشروع وال يتم الرجوع اليها أو التسخر في الفحوصات تسخير الىبجود  عالية ال تؤدي 

 المشروع د  مد الى وياأما األعما  التي يتم تسديتها بجود  متولطة أو قليلة فقد ظهر فيها عيوب تؤدي 

 (21و 2018 صالحها)ويدان؛ الحمز ولغرض ا

 جوية لمشروع حيو أن أي حالة: وهي من العوامل المهمة والمؤثر  في وقت االعوامل البيئية -9

 الى الجوية تسجيل العمل وبذلك تسخر المشروع أو في بعض األحيان قد تؤدي العوامل الىمفاجئة تؤدي 

ضرار لك توقف المشروع لفتر  إلصالح األلية رئيسة وبذث أضرر في موقع العمل أو ضرر في آحداا

 (.2007العثمو وبذلك تسخر المشروع عن الوقت المتفق عليه بالعقد)أبو 

 

 عوامل مرتبطة بالتراخيص و الموافقات الحكومية: -7-6

 

وأبروها تنفيذ تعديالت على القوانين المحدد  لقواعد وأنظمة العمل في فتر  التصميم والتخطيد للمشروعو 

وقدم الكثير من هذه القوانينو وتعدد اإلجرا ات والموافقات الالومة للحصو  على الترخيصو  وتعدد 
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الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقاتو وقلة التنسيق بين هذه الجهاتو واتباع األلاليب الجهات 

التقليدية في تنفيذ المعامالت في المؤلسات الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقات مما يجعلها تسخذ 

علقة بالتراخيص وقتا  اضافيا و فضال  عن انتشار الفساد اإلداري في بعض المؤلسات الحكومية المت

 والموافقات.

 

 عوامل مرتبطة بالتخطيط للمشاريع: -8-6

 

تي مة الألواة بعد وأبروها  قلة الكوادر اإلدارية الخبير  بوضع الخطد الالومة لتنفيذ المشاريع والالوم

يدية في التقل دت على هجر  الكثير من الموارد البشريةو والتخدام األلاليبتعرضت لها البالد والتي أ

و ضعف  لتصميمووفي مراجعة واعتماد وثائق ا  خطيد للمشاريعو و التسخر في عملية التعاقد والتوريدالت

ارية ر اإلداالتصا  والتنسيق بين أطراف المشروعو وضعف نظام المعلومات المستخدمة في تنسيق األمو

زمني جدو  الللمشروعو وقلة المرونة في تخطيد المشروعو وعدم أخذ جميع المتغيرات عند وضع ال

 للمشروع.

 

 عوامل تتعلق بالتمويل: -9-6

 

أن  يت يمكنتمويل المشروعات والمن خال  الرجوع الى عدد من الدرالات السابقة يمكن تحديد معوقات 

 تي:وفق اآل تؤدي الى فشل المشروعات 

 

 معوقات تتعلق بالعمالء: 

 

اال  حنها لمن هم احسن أى تخوف بعض العمال  الفقرا  من دخو  البنوك ومؤلسات التمويل بدعو -

 منهم.

 لقرض.االكثير من العمال  يكون لجديهم صعوبة في تسمين الضمانات المطلوبة كشرط للحصو  على  -

 الخوف من المستقبل ومن المبادر  بمشاريع جديد . -

 الخوف من المنافسة والليما من قبل أصحبا المشروعات المماثلة. -

 ن غير قادرين على لداد القروض.الكثير من العمال  الفقرا  قد يكونو -

 ن هذا التمويل خدمة اجتماعية وصدقة وليس التثمارا .أبعض الفقرا  يميل الى فهم  -

 ضعف الخبر  والمهار  في ادار  المشرعات الصغير . -
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 :معوقات تتعلق بمؤسسات التمويل الصغير 

 

 االفتقار الى خبر  التعامل مع  العمال  الفقرا . -

 ر  الخاصة بتقديم النص  والمشور .االفتقار الى الخب -

 االفتقار الى خبر  درالة جدوى المشروعات المقدمة. -

 عدم القدر  على تحديد شكل الخدمات المالئمة للعمال  الفقرا . -

 كثر  اإلجرا ات الروتينية والضمانات التي تتطلبها اجرا ات القرض. -

 

 العوامل االقتصادية: -10-6

 

التقرار بم تتحد يتم تنفيذ المشروع فيه ولكنها بشكل عا الذيف البلد تختلف العوامل االقتصادية باختال

يات لطة تحدوالتزا  تواجه المشروعات الصغير  والمتولعر الصرف أو تقلهو والتقرار ألعار الموادو 

و ار والنماللتمرضخمة في العديد من البلدان النامية حتى يومنا هذا. وتعتبر تحديات مثل دخو  الولق وا

ية لحدس كبير. كما توجد عقبات كبرى في طريق تلك المشروعات تتمثل في ضعف الوصو  جوهر

عقد . اطية الملبيروقرجانب البيئة ا الىللموارد المالية وقلة الكفا   في التعامل مع قضايا ادار  األعما  

ناخ وصو  لمال الىوكنتيجة لذلكو فإنه توجد حاجة مالة ودائمة لتحسين العناصر المختلفة التي تؤدي 

 (.5و ج2017ريادي جيد)وايتو
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 إجراءات الدراسة الفصل الثالث
 المجتمع األصلي للدراسة وعينتها -1

 أداة الدراسة -2

 التحقق من صدق االستبيان وثبات نتائجه -3

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -4
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 تمهيد: 

ت لمنظماؤثر  في نجاح و فشل المشاريع في ابهدف الحصو  على االلتجابات لمعرفة العوامل الم

ي ذ يحتواغير الربحيةو تم توويع التبيان على العاملين المنفذين لهذه المشاريع على األرضو 

 االلتبيان على مجموعة من العبارات التي 

 :اوعينته للدراسةالمجتمع األصلي  -1

  م المتحدرنام  األمالعاملين في مشاريع ب الفرق الميدانية و بالعاملين في للدرالة تحدد المجتمع األصلي 

هائي لعدد النقد بلغ اوعلى العدد الكلي للعاملينو  اإللكترونيةبالطريقة  توويع االلتبيانو وقد تم اإلنمائي

فراد عينة أ( خصائص 1فردا . ويبين الجدو  ) (80)ألفراد عينة البحو الذين تجاوبوا مع االلتبيان 

 البحو.

 الدراسةص أفراد عينة ( خصائ1الجدول )

 النسبة المئوية العدد  الفئة المتغيرات 

حجم آخر 

مشروع 

عملت فيه أو 

 تعمل عليه

 % 45 36 صغير

 % 55 44 متولد

 % 100 80 المجموع

مدة آخر 

مشروع 

عملت فيه أو 

 تعمل عليه

 27.5 22 أشهر 6أقل 

 15 12 أشهر 9أشهر الى  6من 

 47.5 38 أشهر الى السنة 9من 

 10 8 أكثر من لنة

 %100 80 المجموع

 

 :الدراسةأداة  -2

لى ع  المشرف وأراذات الصلةو  الدرالات السابقة من عددالتبيان بااللتناد الى قامت الباحثة بتصميم 

يس ثاني يققسمين رئيسين؛ األو  يقيس عوامل نجاح المشروعاتو  وال تكون االلتبيان منالبحوو وقد 

رات ( تووع عبا2( عبار  ويبين الجدو  )55)و وقد بلغ مجمل االلتبيان ت المشروعا عوامل فشل

 االلتبيان على محاوره.
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 ( توزع عبارات االستبيان على محاوره2الجدول )

 المجموع أرقام العبارات البعد م 

عوامل نجاح 

 المشروعات

 11 11-1 تخطيد موارد المشروع 1

 6 17-12 االلتراتيجية التفاوضية و التنسيق 2

 7 24-18 الموارد البشرية والتدريب 3

 3 27-25 دور فريق المتابعة و التقييم 4

 3 30-28 دور ادار  المخاطر 5

 7 37-31 عوامل مرتبطة بتخطيد و ادار  المشروع 1 عوامل فشل المشروعات

 7 44-38 لو  ادار  وقت المشروع 2

 7 51-45 عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات 3

 4 55-52 مشكالت التمويل و المواونات 4

 

 التحقق من صدق االستبيان وثبات نتائجه: -3

هائية نة النبهدف التحقق من صدق االلتبيان وثبات نتائجه جرى تطبيقه على عينة صغير  من خارج العي

 مم المتحد   األالفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنامالعاملين في  من( 20للبحو تكونت من )

 .اإلنمائي

 التحقق من صدق االستبيان: -1-3

ن ( بيPearsonالتحقق من صدق االلتبيان جرى التخراج قيم معامالت االرتباط بيرلون ) بهدف

ض  نتائ  ( يو3) الذي تنتمي اليه العبار و والجدو  للمحورالدرجات على كل عبار و وبين الدرجة الكلية 

 ذلك.
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 االتساق الداخلي لالستبيان ( صدق 3الجدول )

 تخطيط موارد المشروع

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

1 0.911** 7 0.884** 

2 0.869** 8 0.945** 

3 0.839** 9 0.494* 

4 0.493* 10 0.784** 

5 0.803** 11 0.889** 

6 0.818**   

 التنسيقاالستراتيجية التفاوضية و 

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

12 0.740** 15 0.493* 

13 0.665** 16 0.768** 

14 0.700** 17 0.702** 

 الموارد البشرية والتدريب

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

18 0.720** 22 0.756** 

19 0.845** 23 0.720** 

20 0.595** 24 0.772** 

21 0.717**   

 دور فريق المتابعة و التقييم

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

25 0.646** 27 0.798** 

26 0.828**    

 دور إدارة المخاطر

 يمة معامل االرتباطق رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

28 0.852** 30 0.741** 

29 0.883**   

 عوامل مرتبطة بتخطيط و إدارة المشروع

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

31 0.809** 35 0.805** 

32 0.612** 36 0.637** 

33 0.590** 37 0.682** 

34 0.767**   

 المشروعسوء إدارة وقت 

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

38 0.576** 42 0.882** 

39 0.856** 43 0.742** 

40 0.719** 44 0.773** 

41 0.878**   

 عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات
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 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

45 0.882** 49 0.609** 

46 0.940** 50 0.865** 

47 0.480* 51 0.858** 

48 0.606**   

 مشكالت التمويل و الموازنات

 قيمة معامل االرتباط رقم العبار  قيمة معامل االرتباط رقم العبار 

52 0.769** 54 0.659** 

53 0.512* 55 0.757** 

 0.01**دال عند 

ئية يد  على ( أن جميع قيم معامالت االرتباط بيرلون  موجبة وذات وداللة احصا3يتبين  من الجدو  )

 نتمي اليه من االلتبيان.للمحور الذي يصدق االتساق الداخلي 

 

 :التحقق من ثبات نتائج االستبيان 

 ذلك.يوض  نتائ   (4تّم التحقق من ثبات نتائ  االلتبيان من خال  تطبيق اختبار ألفا كرونباخو والجدو  )

 

 بطريقة ألفا كرونباخ ( ثبات نتائج االستبيان4الجدول )

مجموع  البعد م 

 العبارات

قيم ألفا 

 كرونباخ

 عوامل نجاح المشروعات

1 
 تخطيد موارد المشروع

11 0.939 

2 
 االلتراتيجية التفاوضية و التنسيق

6 0.771 

3 
 الموارد البشرية والتدريب

7 0.856 

4 
 و التقييمدور فريق المتابعة 

3 0.638 

5 
 دور ادار  المخاطر

3 0.768 

 عوامل فشل المشروعات

1 
 عوامل مرتبطة بتخطيد و ادار  المشروع

7 0.829 

2 
 لو  ادار  وقت المشروع

7 0.891 

3 
 عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات

7 0.860 

4 
 مشكالت التمويل و المواونات

4 0.764 

 

 ئ  االلتبيان.( وهي تد  على ثبات مقبو  لنتا0.6أن قيم ألفا كرونباخ  أكبر من ) (4يتبين من الجدو  )
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -4

ة و ميدانيالمشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق ال وفشل بهدف تحليل عوامل نجاح

لتحليل   (One  Sample T testإلنمائي تم التخدام االختبارالعاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  ا

 نتائ  االلتجاباتو وفق اآلتي:

سابي مع ( نقارن المتولد الح0.05أصغر من ) t testاذ كانت قيمة الداللة اإلحصائية الختبار  -

ضي فإن (و فإذ كان المتولد الحسابي أصغر من المتولد الفر3.00المتولد الفرضي للعبار  هو )

 ضيولد الفرالمت فراد عينة البحو  ال يوافقون على العبار و  أما اذا كان المتولد الحسابي أكبر منأ

 فإن أفراد عينة البحو يوافقون على العبار .

اه أفراد عينة (و فهذا يعني أن اتج0.05أكبر من ) t testاذ كانت قيمة الداللة اإلحصائية الختبار  -

 وذلك بغض النظر عن قيمة المتولد الحسابي(.البحو محايد بالنسبة للعبار  )

( لتحديد امكانية وجود فروق آرا  الفرق Independent Samples Testكما تم التخدام االختبار ) -

اح وفشل المشروعات الميدانية والعاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي حو  عوامل نج

حجم المشروع. باختالف
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 ج الدراسة ومناقشتهانتائ الفصل الرابع

 اإلجابة عن السؤال األول -1

 اإلجابة عن السؤال الثاني -2

 اإلجابة عن السؤال الثالث -3

 اإلجابة عن السؤال الرابع -4

 ملخص نتائج الدراسة -5

 التوصيات والمقترحات -6
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ة نظر من وجهنجاح المشاريع في المنظمات غير الربحية عوامل هي اإلجابة عن السؤال األول: ما  -1

 ؟رق الميدانية و العاملين في مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالف

لعاملين ية و ابهدف تحليل عوامل نجاح المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميدان

م يارية وتت المعفي مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي تم التخراج المتولطات الحسابية واالنحرافا

 ح المشاريععوامل نجاببالنسبة لمحاور االلتبيان المتعلقة One Sample t  test لتخدام   اختبار  ا

 وفيما يلي نتائ  ذلك.

 خطيط موارد المشروع:ت 

 One Sample t  testالمتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ  اختبار (5يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور تخطيد موارد المشروع.

 

 

 One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج  اختبار    (5الجدول )

 بالنسبة لمحور تخطيط موارد المشروع

 تخطيط موارد المشروع
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

يتم التخدام األلاليب العلمية   (1

 في تخطيد موارد المشروع 
 موافق  0.00  9.110  0.87   3.89 

يتم االلتعانة بشركات   (2

متخصصة لدرالة الجدوى 

 االقتصادية من المشروع

 محايد  0.51  660.-  1.02   2.93 

يتم رصد ميزانية كافية لتخطيد   (3

 موارد المشروع
 موافق  0.00  7.704  0.90   3.78 

يتم اإلفاد  من تجارب   (4

طيد موارد مشروعات لابقة في تخ

 المشروع

 موافق  0.00  8.099  1.04   3.94 

يتم اعطا  الوقت الكافي   (5

 لتخطيد موارد المشروع
 موافق  0.00  5.242  1.00   3.59 

يتم درالة العوامل االقتصادية   (6

 التي تؤثر على موارد المشروع
 موافق  0.00  5.671  1.06   3.68 

ونية يتم درالة العوامل القان  (7

 التي تؤثر على موارد المشروع
 3.66   1.07  5.555  0.00  

 موافق

يتم درالة العوامل االجتماعية   (8

 التي تؤثر على موارد المشروع
 3.79   0.98  7.210  0.00  

 موافق

يتم درالة العوامل البيئية التي   (9

 تؤثر على موارد المشروع
 3.61   0.95  5.779  0.00  

 موافق

يتم درالة العوامل التقنية التي  (10

 تؤثر على موارد المشروع
 3.78   0.89  7.828  0.00  

 موافق

 موافق  0.00  6.175  0.91   3.63 يتم التخدام نظم المعلومات   (11
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اإلدارية في التخطيد لموارد 

 المشروع

 موافق  0.00  7.883  0.75   3.66  المتوسط العام 

 

:السابق ما يأتييتبين من الجدول   

 لة و وجا ت قيم الدالجا  المتولد الحسابي لعبارات المحور األو  أكبر من المتولد الفرضي

تخطيد  ( كما بلغ المتولد العام لمحور0.05أصغر من ) One Sample t  testاإلحصائية الختبار 

من  رأصغ One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 3.66موارد المشروع )

)يتم  لعبار ابالتثنا   يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لهذا المحورو( 0.05)

لة (و فقد جا ت قيم الدالااللتعانة بشركات متخصصة لدرالة الجدوى االقتصادية من المشروع

راد عينة ن التجابات أف( ما يعني أ0.05أكبر من ) One Sample t  testاإلحصائية لها  الختبار 

أهمية  لبحو علىينة اعوتشير النتيجة السابقة الى اتفاق أفراد  الدرالة محايد  بالنسبة لهذه العبار  فقد.

ي لباق ره في نجاح المشروعو اذ يعد التخطيد بشكل عام الحجر األلاسوتخطيد موارد المشروع ود

شروع جاحه؛ اذ ان وضع خطة مسبقة ألي مالمراحلو فهو من أهم المراحل في تنفيذ أي مشروع ون

فيذ ومة لتنت الالمهم جدا  لتفادي الفشل والمخاطرو كما أن هذه المرحلة تزود ادار  المشروع بالمعلوما

قت ودار  االمشروع مثل الميزانية والموارد والمراحل الزمنيةو فضال  عن أهمية هذه المرحلة في 

لمشروعو جاح اة الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على نالمشروعو ومراعا  جميع متغيرات البيئ

ع من لمشروكما تقوم هذه المرحلة بدور كبير في التغلب على العقبات التي يمكن أن تحد من نجاح ا

د ة تخطيمراحل التنفيذو اذ تتضمن عمليخال  التنبؤ بالمشكالت والصعوبات التي يمكن أن تواجه 

عة لير ة متابزمنيو والتكلفةو والمهامو والعاملينو وكيفيالالجدو  دافه وحجم المشروع وأه المشروع

خطا   أأي   وغير ذلك من العناصر التي تضمن نجاح عملية تنفيذ المشروعو وبالتالي اذا  حدث الخطة

ي حين فملها في تخطيد المشروعو فإن ذلك يمكن أن يؤدي الى التهالك قسم كبير من  الميزانية أو كا

لنوع أو حيو ا من العاملين ة معبغير متنالالمهام  تكونفي أولى مراحله و أو قد  ال يزا  مشروعال أن

 المنتصف. في بدايته أو في المشروع يزا  ماومد  المشروع على االنتها  تشرف يمكن أن و أو الكم

 :االستراتيجية التفاوضية و التنسيق 

 One Sample t  testات المعيارية ونتائ  اختبارالمتولطات الحسابية واالنحراف (6يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور االلتراتيجية التفاوضية و التنسيق.
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ة لمحور بالنسب One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  (6الجدول )

 االستراتيجية التفاوضية و التنسيق

 نسيقاالستراتيجية التفاوضية و الت

 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

( يوجد تنسيق مع الوكاالت 12

والمنظمات األخرى لمنع التضارب 

 واالودواجية في التدخالت
 موافق  0.00  4.377  1.12   3.55 

يتم عقد االجتماعات الالومة ( 13

لعمليات التنسيق و التفاوض مع 

 الجهات المعنية
 موافق  0.00  13.007  0.76   4.10 

يتم تعيين أعضا  اللجان   (14

المحلية من قبل الجهات المعنية وفق 

 معايير واضحة
 موافق  0.00  6.885  0.97   3.75 

يتم من  اللجان المحلية ( 15

 الصالحيات المنالبة التخاذ القرار
 موافق  0.00  4.893  0.91   3.50 

لها تُنفذ اللجان المحلية أعما( 16

 وفق أهداف محدد  بشكل دقيق
 موافق  0.00  4.005  1.01   3.45 

يتم اجرا  دورات تدريبية ( 17

ألعضا  اللجان المحلية لتنمية 

 مهاراتهم
 موافق  0.03  2.284  1.03   3.26 

 موافق  0.00  7.413  0.73   3.60  المتوسط العام

 

 يتبين من الجدول السابق ما يأتي:

 حصائية لة اإلالحسابي لعبارات المحور الثاني أكبر من المتولد الفرضيو وجا ت قيم الدال جا  المتولد

ة االلتراتيجي( كما بلغ المتولد العام لمحور 0.05أصغر من ) One Sample t  testالختبار 

صغر من أ One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 3.60)التفاوضية والتنسيق 

سبة وبالن المحور لجميع عبارات هذا( يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة 0.05)

اللجان محلية ووتؤكد النتائ  السابقة على  ضرور  توفر مهارات التفاوض لدى الفرق الو لدرجته الكلية

ع ى المشروفة علنظمة المشرالتي تخطد للمشروعاتو كما تؤكد النتائ  السابقة على أهمية التنسيق بين الم

لاليب دام األسات حكومية وغير حكوميةو كما تظهر النتائ  السابقة أهمية التخوالجهات األخرى من مؤل

 العلمية في تشكيل اللجان المحلية وفي تقييم عملها وفقا  لمعاير دقيقة وموضوعية. 

 

 الموارد البشرية والتدريب:" 

 

 One Sample t  testبية واالنحرافات المعيارية ونتائ  اختبارالمتولطات الحسا (7يبين الجدو  )

 .الموارد البشرية والتدريببالنسبة لمحور 
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 One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  (7الجدول )

 الموارد البشرية والتدريببالنسبة لمحور 

  والتدريب البشرية الموارد
 وسطالمت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

خضعت لدورات تدريبية  (18

طورت مهاراتي في مجا  

 مشروعي

 محايد  0.06  1.886  1.19   3.25 

خضعت في بداية عملي  (19

لجلسات توعوية لالنضباط بقوانين 

ومبادئ عمل برنام  األمم المتحد  

 اإلنمائي

 فقموا  0.00  4.392  1.15   3.56 

عرفتني الدورات التدريبية  (20

على عوامل نجاح وفشل 

 المشروعات

 موافق  0.00  3.303  1.05   3.39 

أكسبتني الدورات التدريبية  (21

 مهار  ادار  المشروع
 موافق  0.01  2.859  1.17   3.38 

أتلقى التحفيز واألجور  (22

 المنالبة
 موافق  0.00  3.423  1.01   3.39 

تم تجديد عقود العمل مع ي  (23

 العاملين الذين يثبتون جدارتهم
 موافق  0.00  5.871  1.03   3.68 

تتوفر موارد بشرية ذات خبر   (24

في المحافظة التي تعمل بها 

لاللتعانة بها في تنفيذ أنشطة 

 المشروع.

 موافق  0.00  5.662  1.09   3.69 

 موافق  0.00  4.933  0.86   3.48  المتوسط العام

 

 يتبين من الجدول السابق ما يأتي:

  جا  المتولد الحسابي لعبارات المحور الثالو أكبر من المتولد الفرضيو وجا ت قيم الداللة

( كما بلغ المتولد العام لمحور الموارد 0.05أصغر من ) One Sample t  testاإلحصائية الختبار 

أصغر من  One Sample t  testاإلحصائية الختبار (  وجا ت قيم الداللة 3.48البشرية والتدريب )

( يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لهذا المحورو بالتثنا  العبار  )يتم 0.05)

(و فقد جا ت قيم الداللة اإلحصائية لها  خضعت لدورات تدريبية طورت مهاراتي في مجا  مشروعي

( ما يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة محايد  0.05من )أكبر  One Sample t  testالختبار 

الموارد على أهمية  الدرالةبالنسبة لهذه العبار  فقد. وتشير النتيجة السابقة الى اتفاق أفراد عينة 

يعد العنصر البشرية ألي مشروع هو العامل الحالم ودره في نجاح المشروعو اذ  البشرية والتدريب 

وحتى تتوفر الشروط المؤهلة لنجاح المشروع في الموارد البشرية البد من  في نجاح المشروعو

شرطين رئيسين األو  اختيار الموارد البشرية المنالبة من حيو الكم والخبراتو والثاني تدريب هذه 
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 الموارد بحيو تكسب المهارات التي تؤهلها إلدار  المشروع وتوفير متطلبات نجاحهو أما بالنسبة

)خضعت لدورات تدريبية طورت مهاراتي في مجا  مشروعي(  للعبار  محايد  بالنسبةللدرجة ال

دورات عامة وليس دورات  الميدانيةاتباع بعض أعضا  الفرق الدرجة المحايد  الى  فيمكن تفسير

متخصصة بمجا  مشاريع محدد و ما أدى الى تباين التجابات أفراد عينة الدرالة على هذه العبار  

 .نتيجة الدرجة محايد وجا ت بال

 

 :" دور فريق المتابعة و التقييم 

 

 One Sample t  testاختبار ونتائ المتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور دور فريق المتابعة و التقييم.

 

سبة لمحور بالن One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار    (8الجدول )

 دور فريق المتابعة و التقييم

 التقييم و المتابعة فريق دور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

دور فريق المتابعة داعم لتنفيذ  (25

 أنشطة المشروع بشكل صحي 
 موافق  0.00  10.239  0.91   4.04 

تقييم دور فريق المتابعة وال  (26

 واض  لجميع كوادر المشروع
 3.58   1.12  4.581  0.00  

 موافق

تلعب نتائ  عمل فريق   (27

المتابعة و التقييم دورا  هاما  في 

 تصحي  مسار المشروع

 4.04   0.91  10.239  0.00  

 موافق

 موافق  0.00  8.923  0.89   3.88  المتوسط العام

 

ي:يتبين من الجدول السابق ما يأت  

 داللةجا  المتولد الحسابي لعبارات المحور الرابع أكبر من المتولد الفرضيو وجا ت قيم ال 

ر دور ( كما بلغ المتولد العام لمحو0.05أصغر من ) One Sample t  testاإلحصائية الختبار 

 One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 3.88فريق المتابعة و التقييم )

محور هذا ال ( يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لجميع عبارات0.05أصغر من )

م هذه م اذ تقولتقييوبالنسبة لدرجته الكليةو وتؤكد النتائ  السابقة على  أهمية دور فريق المتابعة و ا

زمنية حل اللتقيد بالمرابعة لير مراحل تنفيذ المشروع لوا  من حيو اامتالفرق بسدوار جوهرية في 

دارية ات اإلللتنفيذ أم من حيو الميزانية والتكاليفو فضال  عن دور هذه الفرق في توفير المتطلب

 .المشروعوالمادية والبشرية الالومة لنجاح 
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 :"دور إدارة المخاطر 

 

 One Sample t  testاختبار ونتائ المتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور دور ادار  المخاطر.

 

بة لمحور دور بالنس One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج  اختبار  (9الجدول )

 إدارة المخاطر

 المخاطر إدارة دور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

د تواجه تم تحليل المخاطر التي ق( 28

 المشروع بشكل دقيق و فعا 
 موافق  0.00  5.700 0.96 3.61

تمت ادار  المخاطر المتوقعة ( 29

 ووضع الحلو  و الخطد البديلة المنالبة
3.59 0.94 5.607  0.00  

 موافق

تم االلتزام بتطبيق الحلو  والخطد ( 30

ي البديلة المقترحة للمخاطر المتوقعة والت

   فتر  تنفيذهواجهها المشروع خال

3.59 1.01 5.253  0.00  

 موافق

 موافق  0.00  6.073 0.88 3.60 المتوسط العام

 

 يتبين من الجدول السابق ما يأتي:

 داللةجا  المتولد الحسابي لعبارات المحور الخامس أكبر من المتولد الفرضيو وجا ت قيم ال 

ر دور كما بلغ المتولد العام لمحو (0.05أصغر من ) One Sample t  testاإلحصائية الختبار 

غر من أص One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 3.60ادار  المخاطر )

النسبة حور وب( يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لجميع عبارات هذا الم0.05)

ت التي تحديااطر تمثل في الوقت الراهن أهم الن المخسلدرجته الكليةو ويمكن تفسير هذه النتيجة ب

ات عملية التخطيد للمشروعأضحت عنصرا  ال يمكن التغاضي عنه في فقد  و تواجه المشروعات

 ومشروعالمل .  ألن ذلك يساعد في تقليل التعرض للمفاجآت غير السار  والتي تعرقل لير عوتنفيذها

دعم و ديلةو وضع الخطد الب ق الوقاية من المشاكلكما تساعد على التخطيد وتحسين األدا  عن طري

روف ي الظو ويتعاظم دور ادار  المخاطر فااللتثمار األمثل للموارد والتثمار الفرج بشكل ناج 

 الجائر  تصاديةتتمثل بتقبل لعر الصرف وعدم التقرارهو والعقوبات االق و التيالتي تمر بها البالد 

 نأي يمكن ة التية أو مستلزمات الصيانة والتشغيل والتقنيات الحديثولالتي تحد من توفير المواد األ

 . المشروعاتتحتاجها 
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 نية لميداالمشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق ا تحليل عوامل نجاح ملخص نتائج

 و العاملين في مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

 

 One Sample t  test ة واالنحرافات المعيارية ونتائ   اختبارحسابيالمتولطات ال (10يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحاور االلتبيان المتعلقة بعوامل نجاح المشاريع.

 

 

 One Sample t  test المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (10الجدول )

 شاريع.بالنسبة لمحاور االستبيان المتعلقة بعوامل نجاح الم

 المتوسط البعد م 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

عوامل نجاح 

 المشروعات

1 
 موافق  0.00  7.883  0.75   3.66  تخطيد موارد المشروع

2 
 موافق  0.00  7.413  0.73   3.60  االلتراتيجية التفاوضية و التنسيق

3 
 موافق  0.00  4.933  0.86   3.48  الموارد البشرية والتدريب

4 
 موافق  0.00  8.923  0.89   3.88  دور فريق المتابعة و التقييم

5 
 موافق  0.00 6.073 0.88 3.60 دور ادار  المخاطر

 

حاور المتولطات الحسابية لدرجات التجابات أفراد عينة  الدرالة على م (3كما يبين الشكل )

 وفق أهميتها. عااللتبيان المتعلقة بعوامل نجاح المشاري

 
حاور المتوسطات الحسابية لدرجات استجابات أفراد عينة  الدراسة على بالنسبة لم (3الشكل )

 االستبيان المتعلقة بعوامل نجاح المشاريع وفق أهميتها

 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

عة دور فريق المتاب
و التقييم

تخطيط موارد 
المشروع

االستراتيجية 
التفاوضية و 

التنسيق

دور إدارة 
المخاطر

الموارد البشرية 
والتدريب
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يةو يو األهمحو  من يتبين من الجدو  والشكل السابقين أن دور فرق المتابعة والتقييم قد جا  بالترتيب األ

اوضية يجية التف)تخطيد موارد المشروعو االلتراتاآلتي لترتيب وفق ا العواملها بنسب متقاربة باقي تال

 والتنسيقو دور ادار  المخاطرو الموارد البشرية والتدريب(.

هة نظر عوامل فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهي اإلجابة عن السؤال الثاني: ما  -2

 ؟املين في مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالفرق الميدانية و الع

نية بهدف تحليل عوامل فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميدا

افات االنحرووالعاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي تم التخراج المتولطات الحسابية 

علقة بعوامل فشل بالنسبة لمحاور االلتبيان المتOne Sample t  test المعيارية وتم التخدام   اختبار  

 المشاريع وفيما يلي نتائ  ذلك.

 

 :عوامل مرتبطة بتخطيط و إدارة المشروع 

 

 One Sample t  testالمتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ   اختبار  (11يبين الجدو  )

 و ادار  المشروععوامل مرتبطة بتخطيد بالنسبة لمحور 

 

النسبة لمحور ب One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج    اختبار    (11الجدول )

 عوامل مرتبطة بتخطيط و إدارة المشروع

 عوامل مرتبطة بتخطيط و إدارة المشروع
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

م األلاليب التقليدية في تم التخدا( 31

 التخطيد للمشاريع
 موافق  0.04  2.054  1.03   3.24 

ال يوجد كوادر خبير  بالتخطيد ( 32

 للمشاريع
 موافق  0.01  2.517-  1.24   2.65 

لم يتم األخذ بجميع المتغيرات التي ( 33

 تؤثر على المشروع
 محايد  0.74  331.-  1.01   2.96 

ي االتصا  والتنسيق يوجد ضعف ف  (34

 بين أطراف المشروع
 محايد  0.20  1.296-  1.29   2.81 

يوجد ضعف في نظم المعلومات ( 35

المستخدمة في تنسيق األمور اإلدارية 

 للمشروع

 محايد  0.21  1.270-  1.06   2.85 

ال يتم اجرا  اجتماعات دورية ( 36

 لمناقشة التقدم المحرو في المشروع
 موافق  0.00  3.171-  1.20   2.58 

يوجد ضعف في التنسيق بين ادار  ( 37

 المشروع و المكتب الميداني
 موافق  0.00  3.783-  1.21   2.49 

 محايد  0.06  1.944-  0.94   2.80  المتوسط العام 

 

 ( ما يأتي:11يتبين من الجدول )

   وجا ت قيم الداللة اإلحصائية  المتولد الحسابي ألربع عبارات أكبر من المتولد الفرضيوجا

يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة  ما( 0.05أصغر من ) One Sample t  testالختبار 
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وهي )تم التخدام األلاليب التقليدية في التخطيد للمشاريعو ال يوجد كوادر بارات لهذه العبالنسبة 

دورية لمناقشة التقدم المحرو في المشروعو يوجد خبير  بالتخطيد للمشاريعو ال يتم اجرا  اجتماعات 

ضعف في التنسيق بين ادار  المشروع و المكتب الميداني( ويمكن تفسير تلك النتائ  بقلة توفر 

 مهارات ادار  المشروع لدى بعض القائمين على المشروع أو لدى بعض أعضا  الفرق المحلية.

 قيم الداللة اإلحصائية الختبار  جا تOne Sample t  test ر من بالنسبة لثالث عبارات أكب

خذ م يتم األ)تم ل ( ما يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة محايد  بالنسبة لهذه العبارات وهي0.05)

بجميع المتغيرات التي تؤثر على المشروعو يوجد ضعف في االتصا  والتنسيق بين أطراف 

ن ويمك مة في تنسيق األمور اإلدارية للمشروع(المشروعو يوجد ضعف في نظم المعلومات المستخد

 عينة الدرالة على هذه العبارات. تفسير تلك النتائ  بتابين التجابات أفراد

  جا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبارOne Sample t  test يعني( ما 0.05أكبر من ) لهذا المحور 

وامل عع كسحد تبطة بتخطيد وادار  المشرومرالعوامل لآرا  أفراد عينة الدرالة محايد بالنسبة لأن 

 فشل المشروعات.

 

 

 سوء إدارة وقت المشروع: 

 

 One Sample t  testاختبار  واالنحرافات المعيارية ونتائ  المتولطات الحسابية (12يبين الجدو  )

 .لو  ادار  وقت المشروعبالنسبة لمحور 

 

النسبة لمحور ب One Sample t  testارية ونتائج    اختبار   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي (12الجدول )

 سوء إدارة وقت المشروعبعوامل مرتبطة 

 سوء إدارة وقت المشروع
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

حصل تسخير في مراجعة واعتماد ( 38

 وثائق المشروع

 3.23   1.11   1.807   0.075  
 محايد

سخير في تنفيذ أنشطة حصل ت( 39

 المشروع

 3.11   1.14   0.886   0.379  
 محايد

حصل تسخير في عملية التعاقد ( 40

 والتوريد

 3.48   1.03   4.121   0.000  
 موافق

حصل تسخير في عملية التعاقد مع ( 41

 الكوادر العاملة

 3.10   1.07   0.832   0.408  
 محايد

غيرات عند لم يتم األخذ بجميع المت( 42

 وضع الجدو  الزمني للمشروع

 3.06   1.05   0.534   0.595  
 محايد

لم يتم اتباع األلاليب العلمية في ( 43

 جدولة ومن تنفيذ المشروع
 2.78   0.97  2.080-  0.041  

 موافق

تسخذ عملية اتخاذ القرارات وقتا  ( 44

 أكثر من الالوم.

 3.09   1.22   0.639   0.524  
 دمحاي

 محايد  0.211   1.261   0.85   3.12  المتوسط العام 
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 ( ما يأتي:12يتبين من الجدول )

 

   بار ية الختأكبر من المتولد الفرضيو وجا ت قيم الداللة اإلحصائ لعبارتينالمتولد الحسابي جا

One Sample t  test ( ما يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافق0.05أصغر من ) بالنسبة ة

ولة ية في جدالعلم حصل تسخير في عملية التعاقد والتوريدو يتم اتباع األلاليب) وهما لهاتين العبارتين

عض دى بالمشروع ل وقت ( ويمكن تفسير تلك النتائ  بقلة توفر مهارات ادار ومن تنفيذ المشروع

نية لروتياإلجرا ات ا لدى بعض أعضا  الفرق المحليةو فضال  عن كثر  القائمين على المشروع أو

 سخوذ المتعلقة بالتراخيص والموافقاتو وظهور عقبات وصعوبات تؤخر تنفيذ المشروع لم تكن م

 بعين االعتبار.

 قيم الداللة اإلحصائية الختبار  جا تOne Sample t  test  بر من عبارات أكلباقي البالنسبة

   بالنسبة لهذه العبارات ( ما يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة محايد0.05)

  جا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبارOne Sample t  test  ( 0.05من ) أكبر لهذا المحور بالنسبة

 روع كسحدالمش بالنسبة لعوامل مرتبطة بتخطيد و ادار   ما يعين أن آرا  أفراد عينة الدرالة محايد

 عوامل فشل المشروعات.

 

 

 

 

 المناقصات: عوامل مرتبطة بالتراخيص و 

 

 One Sample t  testالمتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ  اختبار  (13يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات.

 

حور النسبة لمب One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج    اختبار    (13الجدول )

 عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات

 عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

احتاجت موافقة المشروع الى الكثير ( 45

من  اإلجرا ات والموافقات الالومة 

 للحصو  على الترخيص

 موافق  0.00  4.555  1.03   3.53 

عدد في الجهات الحكومية هناك ت( 46

 المانحة للتراخيص والموافقات
 موافق  0.00  4.726  1.09   3.58 

فيذ يتم اتباع األلاليب التقليدية في تن( 47

المعامالت في المؤلسات الحكومية 

 المتعلقة بالتراخيص والموافقات

 موافق  0.00  5.259  0.98   3.58 

يوجد ضعف في التنسيق بين ( 48

والمؤلسات الحكومية المانحة  الجهات
 موافق  0.00  3.862  1.04   3.45 
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 للتراخيص والموافقات

يحدث تسخر في تنفيذ عمليات ( 49

 الشرا  الميدانية
 موافق  0.00  3.187  0.98   3.35 

يحدث تسخر في تنفيذ المناقصات ( 50

 المركزية
 موافق  0.00  7.325  0.93   3.76 

وصو  التوريدات يحدث تسخر في ( 51

 الى المحافظة التي تعمل فيها.
 موافق  0.00  6.043  1.04   3.70 

 موافق  0.00  6.940  0.72   3.56  المتوسط العام 

 

 ما يأتي:( 13)يتبين من الجدول 

 

 د لمتولجا  المتولد الحسابي لعبارات لمحور عوامل مرتبطة بالتراخيص و المناقصات أكبر من ا

ما بلغ ك( 0.05أصغر من ) One Sample t  testت قيم الداللة اإلحصائية الختبار الفرضيو وجا 

 One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 3.56المتولد العام لهذا المحور )

محور هذا ال ( يعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لجميع عبارات0.05أصغر من )

لية أمام عم تقف  لنسبة لدرجته الكليةو وتشير النتائ  السابقة الى وجود العديد من المعوقات التيوبا

 را اتالحصو  على التراخيص والمناقصات مثل تسخر المناقصات والليما المركزيةو وكثر  اإلج

شكل بها يقالروتينيةو وصعوبة الحصو  على بعض الموافقات نتيجة قدم بعض القوانين او نتيجة تطب

 خاطئ.

 

 :مشكالت التمويل و الموازنات 

 One Sample t testالمتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ  اختبار    (14يبين الجدو  )

 بالنسبة لمحور مشكالت التمويل و المواونات.

 

 

النسبة لمحور ب One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج    اختبار    (14الجدول )

 مشكالت التمويل و الموازنات

 مشكالت التمويل و الموازنات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t  sig القرار 

 موافق  0.00  15.790  0.76   4.35  تغير لعر الصرف وعدم التقراره( 52

يوجد ارتفاع مستمر في تكاليف ( 53

 المعدات الالومة للمشروع
 موافق  0.00  16.092  0.77   4.39 

تعويضات المستفيدين من أنشطة ( 54

المشروع غير كافية و التالي ال نستطيع 

 التقطاب الكفا ات من الموارد البشرية

 3.80   1.10  6.532  0.00  
 موافق

 موافق  0.00  8.143  0.99   3.90 يتسخر التمويل السنوي للمشاريع و ( 55
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بالتالي يؤثر على تحقيق أهداف المكتب 

 الميداني

 موافق  0.00  13.612  0.73   4.11  المتوسط العام 

 

 يتبين من الجدول السابق ما يأتي:

  رضيو أكبر من المتولد الفمشكالت التمويل و المواونات جا  المتولد الحسابي لعبارات لمحور

متولد العام ( كما بلغ ال0.05صغر من )أ One Sample t  testوجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 

( 0.05ن )أصغر م One Sample t  test(  وجا ت قيم الداللة اإلحصائية الختبار 4.11لهذا المحور )

ليةو رجته الكسبة لديعني أن التجابات أفراد عينة الدرالة موافقة بالنسبة لجميع عبارات هذا المحور وبالن

نتيجة  لتمويلاما تواجهه المشروعات في البالد بشكل عام من مشكالت وتعد تلك النتيجة منطقية نظرا  ل

 .األومة االقتصادية والظروف التي تمر بها البالد

 

 ة و المشاريع في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميداني عوامل فشل ملخص نتائج

 العاملين في مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

 One Sample t  testختباراالمتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ   (15) يبين الجدو 

 المشاريع.فشل بالنسبة لمحاور االلتبيان المتعلقة بعوامل 

 

 One Sample t  testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  (15الجدول )

 المشاريع.فشل عوامل بالنسبة لمحاور االستبيان المتعلقة ب

 المتوسط البعد م 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t sig القرار 

عوامل فشل 

 المشروعات

1 
 عوامل مرتبطة بتخطيد وادار  المشروع

 محايد 0.06 1.944- 0.94 2.80

2 
 لو  ادار  وقت المشروع

 محايد 0.211 1.261 0.85 3.12

3 
 عوامل مرتبطة بالتراخيص والمناقصات

 موافق 0.00 6.940 0.72 3.56

4 
 مشكالت التمويل و المواونات

 موافق 0.00 13.612 0.73 4.11

 

 لنسبة لمحاورالمتولطات الحسابية لدرجات التجابات أفراد عينة  الدرالة على با (4كما يبين الشكل )

 المشاريع وفق أهميتها.فشل االلتبيان المتعلقة بعوامل 
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ان االستبي سابية لدرجات استجابات أفراد عينة  الدراسة على بالنسبة لمحاورالمتوسطات الح (4الشكل )

 المتعلقة بعوامل فشل المشاريع وفق أهميتها

 

حيررو  قررد جررا  بالترتيررب األو  مررن مشرركالت التمويررل والمواونرراتيتبررين مررن الجرردو  والشرركل السررابقين أن 

مناقصراتو عوامل مرتبطة برالتراخيص وال)اآلتيوفق الترتيب  العواملاألهميةو تالها بنسب متقاربة باقي 

 (.عوامل مرتبطة بتخطيد وادار  المشروعو لو  ادار  وقت المشروع

  :وبين إلنمائي،ا المتحدة األمم برنامج مشاريع نجاح عوامل بين العالقة مااإلجابة عن السؤال الثالث 

 .فشلها عومل

 ومرلع وبرين اإلنمرائيو المتحرد  األمرم برنرام  مشراريع نجراح عوامرل برن العالقرة عن بهدف تحديد الكشف

نو فشررلها تررم الررتخراج مصررفوفة االرتبرراط بررين درجررات اجابررات أفررراد عينررة البحررو علررى محرراور االلررتبيا

 ( يبين نتائ  ذلك.16والجدو  )
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 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مشاريع نجاح عوامل( قيم معامالت االرتبط بيرسون بين 16الجدول )

 بعدال
تخطيط 

موارد 

 المشروع

 االستراتيجية

 التفاوضية

 والتنسيق

 الموارد

 البشرية

 والتدريب

 فريق دور

 المتابعة

 والتقييم

دور إدارة 

 المخاطر

عوامل مرتبطة 

بتخطيط وإدارة 

 المشروع

سوء 

إدارة وقت 

 المشروع

 عوامل

 مرتبطة

 بالتراخيص

 ولمناقصات

مشكالت 

التمويل و 

 الموازنات

تخطيط موارد 

 المشروع
 0.658** 0.698** 0.598** 0458** -0.358* -0.681** -0.589** -0.785** 

االستراتيجية 

التفاوضية 

 والتنسيق

0.658**  0.689** 0.597** 0.681** -0.452* -0.358* 0.432* -0.392* 

الموارد البشرية 

 والتدريب
0.698** 0.689**  0.635** 0.584** -0.638** -0.635** 0.392* -0.385* 

دور فريق 

 المتابعة والتقييم
0.598** 0.597** 0.635**  0.638** 0.315* 0.301* 0.489* 0.529** 

دور إدارة 

 المخاطر
0458** 0.681** 0.584** 0.638**  0.348* 0.308* 0.589** 0.639* 

عوامل مرتبطة 

بتخطيط و إدارة 

 المشروع

0.358* 0.452* 0.638** 0.315* 0.348*  0.358* 0.341* 0.485** 

سوء إدارة وقت 

 المشروع
0.681** 0.358* 0.635** 0.301* 0.308* 0.358*  0.638** 0.665* 

عوامل مرتبطة 

بالتراخيص 

 والمناقصات

0.589** 0.432* 0.392* 0.489* 0.589** 0.341* 0.638**  0.589* 

مشكالت التمويل 

 و الموازنات
0.785** 0.392* 0.385* 0.529** 0.639* 0.485** 0.665* 0.589*  

 0.05*يوجد ارتباط عند 

 0.01**يوجد ارتباط عند 

 

و وتشرير 0.05أو عنرد  0.01جميع أبعاد االلتبيان عند يتبن من الجدو  السابق وجود عالقة ارتباطية بين 

كمرا  هذه النتيجة الى ارتباط عوامل نجاح وفشل المشروعات تسثرها ببعضرها بشركل مبشرر وغيرر مباشرر و

امرل التري مرن أكثرر العو والتنسيق التفاوضية االلتراتيجيةو والمشروع موارد تخطيدأن يتبين من الجدو  

يرع تؤثر على بقية العوامرل األخررىو كمرا يتبرين وجرود ترسثر واضر  لسرو  ادار  اوقرت المشرروع علرى جم

 العوامل األخرى.

 

  مم نامج األية و العاملين في مشاريع برالفرق الميدان: هل تختلف آراء الرابعاإلجابة عن السؤال

 المشروعات باختالف حجم المشروع؟المتحدة اإلنمائي حول عوامل نجاح 

 

 الررتخراج المتولررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة لرردرجاتبهرردف اإلجابررة عررن هررذا السررؤا  تررم 

ائي حرد  اإلنمررنرام  األمرم المتالتجابات أفراد عينة الدرالة من الفررق الميدانيرة و العراملين فري مشراريع ب

وترررررم الرررررتخدام االختبرررررار اإلحصرررررائي    المشررررراريعالمتعلقرررررة بعوامرررررل نجررررراح  علررررى محررررراور االلرررررتبيان

(Independent Samples Test(  وفق متغير حجم المشروع. والجدو )يوض  نتائ  ذلك.17 ) 
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حاور م( على (Independent Samples Testختبار )( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج ا17الجدول )

 وفق متغير حجم المشروعالمشاريع االستبيان المتعلقة بعوامل نجاح 

 المحور
حجم 

 المشروع
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 (tقيم )

الداللة 

 اإلحصائية
 القرار 

تخطيط موارد 

 المشروع

  0.80   3.67  36 صغير
 غير دالة 0.91 0.11 78

  0.72   3.65  44 متوسط

االستراتيجية 

 التفاوضية و التنسيق

  0.83   3.56  36 صغير
 غير دالة 0.61 0.52- 78

  0.64   3.64  44 متوسط

الموارد البشرية 

 والتدريب

  0.87   3.45  36 صغير
 غير دالة 0.80 0.25- 78

  0.86   3.50  44 متوسط

دور فريق المتابعة و 

 التقييم

  0.94   3.78  36 صغير
 غير دالة 0.34 0.97- 78

  0.84   3.97  44 متوسط

 دور إدارة المخاطر
  0.88   3.45  36 صغير

 غير دالة 0.18 1.35- 78
  0.88   3.72  44 متوسط

 

( على (Independent Samples Test)يتبين من الجدو  السابق أن قيم الداللة اإلحصائية الختبار 

 ( ما يعني0.05محاور االلتبيان المتعلقة بعوامل نجاح المشروعات وفق متغير حجم المشروع أكبر من )

حد  مم المتام  األعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في آرا  الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برن

 اختالف حجم المشروع.بالمشاريع اإلنمائي حو  عوامل نجاح 

ير وفق متغريع المشاالمتولطات الحسابية على محاور االلتبيان المتعلقة بعوامل نجاح  (5ويبين الشكل )

 حجم المشروع.

 

 

 
تغير حجم مالمتوسطات الحسابية على محاور االستبيان المتعلقة بعوامل نجاح المشروعات وفق  (5الشكل )

 المشروع

 

 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

تخطيط موارد 
المشروع

ة االستراتيجي
التفاوضية و

التنسيق

الموارد 
البشرية 
والتدريب

دور فريق 
المتابعة و 

التقييم

دور إدارة 
المخاطر

صغير

متوسط
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مم امج األالرابع: هل تختلف آراء الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برن السؤالاإلجابة عن  -4

 المشروعات باختالف حجم المشروع؟المتحدة اإلنمائي حول عوامل فشل 

التخراج المتولطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات بهدف اإلجابة عن هذا السؤا  تم 

ق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام  األمم المتحد  اإلنمائي التجابات أفراد عينة الدرالة من الفر

 Independentوتم التخدام االختبار اإلحصائي   )المشاريع على محاور االلتبيان المتعلقة بعوامل فشل 

Samples Test(  وفق متغير حجم المشروع. والجدو )يوض  نتائ  ذلك.17 ) 

 
حاور (( على مIndependent Samples Testاالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )( المتوسطات الحسابية و18الجدول )

 االستبيان المتعلقة بعوامل فشل المشروعات وفق متغير حجم المشروع

حجم  المحور

 المشروع

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  (tقيم )

 اإلحصائية

 القرار 

تخطيط عوامل مرتبطة ب

 و إدارة المشروع

 دالة  0.015  2.486 78  0.93   3.08  36 صغير

  0.89   2.57  44 متوسط

سوء إدارة وقت 

 المشروع

 غير دالة  0.317  1.007 78  0.79   3.23  36 صغير

  0.90   3.03  44 متوسط

عوامل مرتبطة 

 بالتراخيص و المناقصات

 غير دالة  0.561  583. 78  0.70   3.62  36 صغير

  0.75   3.52  44 متوسط

مشكالت التمويل و 

 الموازنات

 غير دالة  0.348   0.943  78  0.53   4.19  36 صغير

  0.86   4.04  44 متوسط

 

( على (Independent Samples Testيتبين من الجدو  السابق أن قيم الداللة اإلحصائية الختبار )

بالتثنا   (0.05وفق متغير حجم المشروع أكبر من )المشاريع لتبيان المتعلقة بعوامل فشل محاور اال

ر من ية أصغلمحور العوامل عوامل مرتبطة بتخطيد و ادار  المشروع( فقد جا ت قيمة الداللة اإلحصائ

 صال  قيمةوق لفررق في آرا  أفراد عينة الدرالة بالنسبة لهذا المحور وهذه الا( ما يعين وجود فو0.05)

وق فر لم توجدفأما بالنسبة لباقي المحاور  المتولد الحسابي األعلى وهي )فئة المشاريع الصغير (و   

و  نمائي ححد  اإلذات داللة احصائية في آرا  الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام  األمم المت

 باختالف حجم المشروع.المشاريع عوامل فشل 

وعات وفق المتولطات الحسابية على محاور االلتبيان المتعلقة بعوامل فشل المشر (6) ويبين الشكل

 متغير حجم المشروع.
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تغير حجم المشروعات وفق م فشل( المتولطات الحسابية على محاور االلتبيان المتعلقة بعوامل 6الشكل )

 المشروع

 

 

 

 

 :الدراسةملخص نتائج  -5

جاح  نوامل ة موافقة على جميع محاور االلتبيان التي تتعلق بعجا ت التجابات أفراد عينة الدرال -

رنام  باريع المشروعات في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميدانية و العاملين في مش

مشروعو رد الاألمم المتحد  اإلنمائي وفق الترتيب اآلتي) دور فرق المتابعة والتقييم وتخطيد موا

 وضية والتنسيقو دور ادار  المخاطرو الموارد البشرية والتدريب(.االلتراتيجية التفا

ات في مشروعجا ت التجابات أفراد عينة الدرالة على محاور االلتبيان التي تتعلق بعوامل فشل  ال -

لمتحد  األمم المنظمات غير الربحية من وجهة نظر الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام  ا

 على محوري )مشكالت التمويل و المواونات و عوامل مرتبطة بالتراخيص اإلنمائي موافقة

دار  والمناقصات(و  ومحايد على محوري )لو  ادار  وقت المشروع و عوامل مرتبطة بتخطيد وا

 المشروع(.

  األمررم لررم توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين آرا  الفرررق الميدانيررة و العرراملين فرري مشرراريع برنررام -

 إلنمائي حو  عوامل نجاح المشروعات باختالف حجم المشروع.المتحد  ا

  األمررم لررم توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين آرا  الفرررق الميدانيررة و العرراملين فرري مشرراريع برنررام -

مرتبطرة المتحد  اإلنمائي حو  عوامل فشل المشروعات باختالف حجم المشروع  بالتثنا  )العوامل ال

 فقد وجدت فروق لصال  المشروعات الصغير . بتخطيد و ادار  المشروع(

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

عوامل مرتبطة 
بتخطيط و إدارة 

المشروع

سوء إدارة وقت 
المشروع

عوامل مرتبطة 
بالتراخيص و 

المناقصات

مشكالت التمويل
و الموازنات

صغير

متوسط
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 المقترحات:التوصيات و -6

 

 :يلي بما الباحثة توصي البحثيةو والتساؤالت البحو لهدف والتكماال السابقة النتائ  ضو  في

ين مررن المهررم للمنظمررات اإلنسررانية العاملررة فرري لررورية االلررتعانة بشررركات متخصصررة أو خبرررا  اقتصررادي -

طق عرن ها فري بعرض المنرالبعض المشاريع و مدى فاعليرة تنفيرذو االجتماعية صادية لدرالة الجدوى االقت

و ودورهرا مناطق أخرىو باإلضافة الى تسثير هذه المشاريع على المجتمعرات المسرتفيد  و األلرواق المحليرة

 في دعم التنمية االلتراتيجية في المنطقة. 

ات فير الردورمن الناحيتين الفنية و الوظيفيرة و ترو بنا  قدرات الكوادر العاملة في المشاريع من الضروري -

يررع و  باإلضررافة الررى حقيبررة تدريبيررة عامررة لجمالمنالرربة لكررل مررنهم حسررب توصرريفه الرروظيفي الررذي يشررغله

ذلرك  بحيو تصب  هذه الموارد البشررية قرادر  علرى تغطيرة مجموعرة مرن المفراهيم األلالرية فريالموظفين 

ور  مواونررة و حررزم العمررل و ادار  الجررود  و ادار  المخرراطر مررع ضرررالمجررا  كالخطررة الزمنيررة و خطررة ال

 و اذ أنه مرن الجردير أن يُنظرر PRIMAVERAو  MS Projectالتخدام برمجيات ادار  المشاريع مثل 

 الرتثمار والى عمليرة بنرا  قردرات الكروادر العاملرة نظرر  الرتراتيجية مفادهرا تنميرة المجتمعرات و دعمهرا ب

 ئها. تطوير قدرات أبنا

رارات ضرور  حو صناع القرار في كافة المستويات اإلدارية على االلرتجابة السرريعة و عردم تسجيرل القر -

ي و بالترال المتعلقة بالمشاريع و خصوصا  تلك التي يؤثر تسجيلها على تنفيذ األنشطة الحرجرة فري المشرروع

من وجدولة ية و باإلضافة الى أهمتسخرانزياح الخطة الزمنية الالومة لتنفيذ المشروع بشكل كامل بمقدار ال

 .تنفيذ المشروع بالتخدام ألاليب علمية حديثة باالعتماد على نظم المعلومات

ذ يجررب علررى المنظمررات أن تتحلررى بالمرونررة و السرررعة فرري عمليررة التعاقررد مررع كرروادر المشرراريع و األخرر -

 نري فري بدايرةعليه يتم اضرافة هرامش ومو كافة االجرا ات قبل البد  بتنفيذ أنشطة المشروعباالعتبار انها  

 المشروع إلنها  اجرا ات التعاقد دون التسثير على المد  المخصصة لتنفيذ األنشطة.

لتنسريق اتنفيذ  ورش عمرل لكرل مرن الفررق الميدانيرة و العراملين فري مشراريع برنرام  األمرم المتحرد  بهردف  -

 .و بهدف تباد  الخبرات يب العلميةاأللالفي بداية كل عام بااللتعانة بوالتخطيد للمشاريع 

ت للمشرروعا اجرا  درالة تحليلية لعوامل البيئة الداخلية والخارجية وأخذها بعرين االعتبرار عنرد التخطريد -

 .والتراخيص واإلجرا ات الروتينية والليما الوقت الالوم للموافقات

د لرعر قلبات لعر الصرف و وجوالتنسيق مع الجهات المعنية بضرور  التحلي بالمرونة و السرعة تجاه ت -

 تفضيلي للمنظمات لتسهيل عملها.
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لحلررو  اجرررا  درالررات ميدانيررة  لتحديررد ألررباب التررسخير فرري عمليررة التعاقررد والتوريررد والعمررل علررى وضررع ا -

لرى ضررور  التركيرز عمنالبة بهدف تالفي عملية التسخيرو األمر نفسه بالنسبة للمناقصات المركزيةو مع ال

 طبيق االجرا ات و األخذ باالعتبار خصوصية كل محافظة.ت وجود مرونة في

ص برالتراخي تطوير ألاليب تنفيذ المعامالت في المؤلسات الحكوميرة المتعلقرةالتنسيق مع الجهات المعنية ل -

 والموافقات باإلفاد  من تكنولوجيا االتصاالت ونظم المعلومات.

مو ن المشررررراريع مختلفرررررة الحجرررررعلرررررى الررررررغم مرررررن عررررردم وجرررررود فروقرررررات واضرررررحة فررررري النترررررائ  بررررري -

ي فرررررراال أنرررررره مررررررن الضررررررروري االنتبرررررراه الررررررى اجرررررررا  تجررررررانس بررررررين أعررررررداد الكرررررروادر العاملررررررة 

و تنالررررررررب التعويضررررررررات مررررررررع الجهررررررررد المبررررررررذو  مررررررررن قبررررررررل  المشررررررررروع و حجررررررررم المشررررررررروعو

   الكوادر.

 

 دراسات مستقبلية:  -7

ير العوامل تسث نسبةة لمعرفة ( في الدرالات القادمFactor Analysisتوصي الباحثة بإجرا  اختبار ) -

 .المشروع  و فشل على نجاح

 

 عمر عمقرة م مقرابالت اجررا  خرال  مرن درالرتهم فري المسرتقبلية التولرع الدرالرات فري نيللبراحث يمكرن -

يرق فري تحق المنظمرات نجراح مردى علرىفي التمويرل كيفية اعتمادها و للتمويل المانحة الجهات

 شسنه من الذي األمروقيق أهداف و شروط الممو تحنجاح المشروع على االرض بما يضمن 

 .العلمي البحو لوية رفع

 

 فري نجراح و فشرل المشراريع قيراس عمليرة تواجره التري الصرعوبات فري البحروباالضرافة الرى ضررور   -

 ثكرورا مرن المنظمرات هرذه فيهرا تعمرل التي البيئة طبيعة بسبب وخاصة اإلنسانية المنظمات

 .الحكم على نجاح المشروع على يؤثر أن هشسن من هذا فكل وأومات وحروب

 

عمل وكراالت   بين مقارنة اجرا  من الباحو تمكن حا  في لالهتمام مثير  المستقبلية الدرالات لتكون -

عمرل نفرس  مرع السرورية العربية الجمهورية فياألمم المتحد  كبرنام  األمم المتحد  االنمائي 

 ذلرك يمكرن حيرو لروريةو فيهرا التري وفللظرر مشرابهة بظرروف يمرر آخرر بلرد فري الوكالرة

 ضرعف نقراط علرى الضرو  وتسليد البلدين مستوى على المقدمة الخدمات تنوع من االلتفاد 

.المتاحررة الفرررج بالررتخدام المسررتقبل فرري معالجتهررا بهرردف المختلفررة النررواحي فرري
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 المراجع: -

 

 المراجع العربية: -

 

 رسائل ماجستير و دراسات:

 

(.أثر أدا  ادار  المشاريع على نجاح المشاريع في المنظمات 2018القدر و عامر هشام.) -

اإلسالمية،  الجامعةو رسالة ماجستير غير منشورةغير الحكومية في قطاع غز و 

 و فلسطين.غزة

(.أثر رأس الما  البشري االلتراتيجي وعناصر النجاح الحرجة 2007حسينو لعد مهدي.) -

نةو رلالة دكتوراه غير منشور و درالة التطالعية مقار -في تفوق المنظمات

 الجامعة المستنصريةو العراق.

درالة ميدانية  –(.تحليل عوامل فشل المؤلسات الصغير والمتولطة 2019دناقيرو أيمن.) -

و جامعة قاصدي رسالة ماجستير غير مشورةو 2019بوالية ورقلة خال  لنة 

  مرباحو ورقلةو الجزائر.

( على ERPر تطبيق نظام تخطيد موارد المنشس  )(. أث2017محمدو حسام لالم جالم.) -

جود  التقارير المالية للشركات)درالة ميدانية(و رلالة ماجستير غير منشور و 

 جامعة النيلينو مصر.

 

 مجالت:

(.عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغير  في  2006عنترو عبد الرحمان؛ عليانو ندير.)  -

متطلبات تسهيل المؤلسات الصغير  و  ،الملتقى الدوليظل التحديات المعاصر و 

 .674-663أفريلو ج  18و  17المتولطة في الدو  العربية. يومي 

(.أهم المشاكل والمعوقات التي 2015المشهراويو أحمد حسين؛ الرمالويو ولام أكرم.)  -

تواجه تمويل المشروعات الصغير  الممولة من المنظمات االجنبية العاملة في 

مجلة جامعة األقصى ) سلسلة العلوم نظر العاملين فيهاو  قطاع غز  من وجهة

 .160- 125(و  المجلد التالع عشرو العدد الثانيو ج  اإلنسانية

(. المعوقات التمويلية للمشروعات الصغير  والمتولطة في لوريةو 2017الملليو قمر.) -

 .41-11(و ج 37(و العدد)39مجلة جامعة البعوو المجلد )
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 كتب:

(. تقييم العوامل التنظيمية والبيئية المؤثر  في أدا  2007مو خالد عبد الزاق.)أبو العث -

المقاولين للمشروعات الهندلية في األردنو بحو غير منشورو جامعة عمان 

 العربيةو عمان.

(. ادار  األدا  االلتراتيجي: ألاليات 2009ادريسو وائل محمد؛ الغالبي طاهر محسن.) -

 المتواونو عمان دار وائل للنشر والتوويع.األدا  وبطاقة التقييم 

(. اشكالية تمويل المؤلسات الصغير  والمتولطة في الدو  2006أشرفو محمد دوابه.) -

العربيةو مركز االلتشارات والبحوث والتطويرو أكاديمية السادات للعلوم 

 االداريةو العدد الرابعو القاهر .

لتخطيد في الموارد البشرية. عمانو (. ا2019األكلبيو عائضو المبيضينو صفوان؛.) -

 األردن: دار الياووري العلمية للنشر والتوويع .

(. دور التمويل 2015البشيرو كما  الدين محمد عثمان؛ بوبو عصام عبد الوهاب.) -

األصغر في تطوير المشروعات الصغير : تجربة مصرف االدخار والتنمية 

 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2586540االجتماعية. متاح على: 

(. اتجاهات حديثة في ادار  الموارد البشرية. عمان: األكاديميون 2018الحريريو رافد .) -

 للنشر والتوويع.

(. التدريب في المؤلسات التعليمية. دمشقو لورية: مركز الكتاب 2015الحياليو وليد.) -

 األكاديمي.

(. نظم المعلومات 2009الطائيو محمد عبد حسين؛ الخفاجيو نعمة عباس خضير.) -

االلتراتيجية: منظور الميز  التنافسيةو   الطبعة األولىو عمان و األردن: دار 

 الثقافة للنشر والتوويع.

 ERP(. قواعد البيانات المووعة: نظام 2013الطويلو أكرم أحمد؛ يونسو بال  توفيق.) -

 (.10أنموذجا و مجلة الرافدين للعلوم الحالوب والرياضياتو المجلد)

 (. ادار  التفاوضو عمانو األردنو دار الياووري للنشر والتوويع.2015العالقو بشير.) -

(.التخطيد التسويقي) مفاهيم وتطبيقات(و األردنو عمانو دار 2019العالقو بشير.) -

 الياووري العلمية للنشر والتوويع.

يجي متكامل. (. ادار  الموارد البشرية : نحو منه  الترات2015القحطانيو محمد بن دليم.) -

 الرياضو السعودية: دار العبيكان للنشر والتوويع.

 .27/5/2011الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 666القرار رقم  -

(. ادار  الموارد البشرية. عمانو األردن: دار المناه  للنشر 2014الكرخيو مجيد.) -

 والتوويع.

ير  والمتولطةو المؤتمر (. ليالات حماية المشروعات الصغ2011المحروقو ماهر.) -

 العربي لتنمية الموارد البشريةو الرياض.



 العربية المراجع  المراجع -

 

- 69 - 
 

(. مهارات التفاوضو القاهر و مصر: مركز تطوير الدرالات 2007جال و أحمد فهمي.) -

 العليا والبحوث.

(. تعظيم العائد من االلتثمار في التدريب. القاهر و مصر: 2017خليفةو يحي وكريا حسن.) -

 شر.دار يسطرون للطباعة والن

(. ادار  الموارد البشرية. الرياضو المملكة العربية السعودية: 2018رشيدو ماون فارس.) -

 العبيكان للنشر والتوويع.

(. تنمية وبنا  نظم الموارد البشريةو عمانو األردن.: دار الراية 2010رضاو هاشم حمدي.) -

 للنشر والتوويع.

نظمة السيطر  في المشاريع الهندليةو (.تقييم أ2018ويدانو علي مجيد؛ عبد الحمز و أثير.) -

 رلالة ماجستير غير منشور و جامعة القادليةو جمهورية العراق.

و "والمتابعة التقييم حو  المدني المجتمع منظمات دليل " و 2017 كريستيانو شتيرتسن و -

 العربي األولد الشرق مكتب  األلمانية بل هينرش مؤلسة األولىو الطبعة

(. محركات التغير في الممارلات المتقدمة 2013محمود محمد.)عبد الحليمو عبير  -

للمحالبة االدارية في بيئة تكنولوجيا المعلوماتو المجلة العلمية التجار  

 .4(و العددو2والتمويلو المجلد)

(.النهوض بالمشروعات متناهية 2019عبد المنعمو هبة؛ طلحةو الوليد؛ الماعيلو طارق.) -

ة في الدو  العربيةو صندوق النقد العربيو دولة الصغر والصغير  والمتولط

 االمارات العربية المتحد و أبو ظبي.

(. المشاريع الصغير  والمتولطة في 2018مدادو مركز دمشق لألبحاث والدرالات. ) -

لورية مشكلة تمويل أم مشكلة تنظيم. دمشقو لورية: مركز دمشق للدرالات 

 واألبحاث.

(.ليالات التمويل وأثره على نجاح الشركات 2017محمدو محمد عبدهللا شاهين.) -

 والمؤلسات الماليةو دار حميثرا للنشر والترجمة.

(. نحرررو تعزيرررز دور فعرررا  لجهررراو تنميرررة المشرررروعات الصرررغير  2017وايرررتو لررريمون.) -

 والمتولطةو موجز ليالاتو منظمة العمل الدولية.
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 المالحق )االستبيان(

التبيان موجه الى الفرق الميدانية و العاملين في مشاريع برنام  األمم 

 المتحد  اإلنمائي

 الباحثة بإجرا  بحو بعنوان:تقوم 

   عوامل نجاح و فشل المشاريع في المنظمات غير الربحية  حالة برنام  األمم المتحد  اإلنمائي  

  

وذلك التكماال لمتطلبات الحصو  على درجة الماجستير في ادار  االعما و لذا يرجى التكرم باإلجابة على ألئلة 

 علما  أن اإلجابات لن تستخدم اال ألغراض البحو العلمي. االلتبيان المرفق بكل دقة و موضوعيةو

 مع جزيل الشكر.

 بيانات خاصة بالمستجيب:

 حجم المشروع:          -

o      مليون لير  لورية( 250صغير )المواونة أقل من 

o     متولد 

 مد  المشروع:           -

o      أشهر 6أقل 

o      أشهر 9أشهر الى  6من 

o      أشهر الى السنة 9من 

o     أكثر من لنة 
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 عوامل نجاح المشروعات

غير  محايد موافق موافق بشد  تخطيد موارد المشروع

 موافق

 غير موافق بشد 

يتم التخدام األلاليب   (1

العلمية في تخطيد موارد 

 المشروع 

          

يتم االلتعانة بشركات   (2

متخصصة لدرالة 

تصادية من الجدوى االق

 المشروع

          

يتم رصد ميزانية   (3

كافية لتخطيد موارد 

 المشروع

          

يتم اإلفاد  من تجارب   (4

مشروعات لابقة في 

 تخطيد موارد المشروع

          

يتم اعطا  الوقت   (5

الكافي لتخطيد موارد 

 المشروع

          

يتم درالة العوامل   (6

تؤثر على  االقتصادية التي

 موارد المشروع

          

يتم درالة العوامل   (7

القانونية التي تؤثر على 

 موارد المشروع

          

يتم درالة العوامل   (8

االجتماعية التي تؤثر على 

 موارد المشروع
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يتم درالة العوامل   (9

البيئية التي تؤثر على 

 موارد المشروع

          

رالة العوامل يتم د (10

التقنية التي تؤثر على 

 موارد المشروع

          

يتم التخدام نظم   (11

المعلومات اإلدارية في 

 التخطيد لموارد المشروع

          

االلتراتيجية التفاوضية و 

غير  محايد موافق موافق بشد  التنسيق

 موافق

 غير موافق بشد 

( يوجد تنسيق مع 12

الوكاالت والمنظمات 

األخرى لمنع التضارب 

 واالودواجية في التدخالت

          

يتم عقد االجتماعات ( 13

الالومة لعمليات التنسيق و 

التفاوض مع الجهات 

 المعنية

          

يتم تعيين أعضا    (14

اللجان المحلية من قبل 

الجهات المعنية وفق 

 معايير واضحة

          

يتم من  اللجان ( 15

صالحيات المحلية ال

 المنالبة التخاذ القرار

          

تُنفذ اللجان المحلية ( 16

أعمالها وفق أهداف محدد  

 بشكل دقيق
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يتم اجرا  دورات ( 17

تدريبية ألعضا  اللجان 

 المحلية لتنمية مهاراتهم

     

 الموارد البشرية والتدريب
غير  محايد موافق موافق بشد 

 موافق

 غير موافق بشد 

خضعت لدورات  (18

تدريبية طورت مهاراتي 

 في مجا  مشروعي

          

خضعت في بداية  (19

عملي لجلسات توعوية 

لالنضباط بقوانين ومبادئ 

عمل برنام  األمم المتحد  

 اإلنمائي

          

عرفتني الدورات  (20

التدريبية على عوامل 

 نجاح وفشل المشروعات

          

ورات أكسبتني الد (21

التدريبية مهار  ادار  

 المشروع

          

أتلقى التحفيز  (22

           واألجور المنالبة

يتم تجديد عقود العمل   (23

مع العاملين الذين يثبتون 

 جدارتهم

          

تتوفر موارد بشرية  (24

ذات خبر  في المحافظة 

التي تعمل بها لاللتعانة 

بها في تنفيذ أنشطة 

 المشروع.

          

غير  محايد موافق موافق بشد  دور فريق المتابعة و التقييم

 موافق

 غير موافق بشد 
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دور فريق المتابعة  (25

داعم لتنفيذ أنشطة 

 المشروع بشكل صحي 

          

دور فريق المتابعة و   (26

التقييم واض  لجميع كوادر 

 المشروع

          

تلعب نتائ  عمل   (27

ابعة و التقييم فريق المت

دورا  هاما  في تصحي  

 مسار المشروع

          

غير  محايد موافق موافق بشد  دور ادار  المخاطر

 موافق

 غير موافق بشد 

تم تحليل المخاطر التي قد ( 28

تواجه المشروع بشكل دقيق و 

 فعا 

     

تمت ادار  المخاطر ( 29

المتوقعة ووضع الحلو  و 

 البةالخطد البديلة المن

     

تم االلتزام بتطبيق الحلو  ( 30

و الخطد البديلة المقترحة 

للمخاطر المتوقعة والتي 

واجهها المشروع خال  فتر  

 تنفيذه

     

 عوامل فشل المشروعات

عوامل مرتبطة بتخطيد و 

غير  محايد موافق موافق بشد  ادار  المشروع

 موافق

 غير موافق بشد 

 تم التخدام األلاليب (31

           التقليدية في التخطيد للمشاريع

ال يوجد كوادر خبير  ( 32

           بالتخطيد للمشاريع
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لم يتم األخذ بجميع ( 33

المتغيرات التي تؤثر على 

 المشروع

          

يوجد ضعف في االتصا    (34

           والتنسيق بين أطراف المشروع

يوجد ضعف في نظم ( 35

مستخدمة في المعلومات ال

تنسيق األمور اإلدارية 

 للمشروع

          

ال يتم اجرا  اجتماعات ( 36

دورية لمناقشة التقدم المحرو 

 في المشروع

          

يوجد ضعف في التنسيق ( 37

بين ادار  المشروع و المكتب 

 الميداني

          

 لو  ادار  وقت المشروع
غير  محايد موافق موافق بشد 

 موافق

 ر موافق بشد غي

حصل تسخير في مراجعة ( 38

           واعتماد وثائق المشروع

حصل تسخير في تنفيذ ( 39

           أنشطة المشروع

حصل تسخير في عملية ( 40

           التعاقد والتوريد

حصل تسخير في عملية ( 41

           التعاقد مع الكوادر العاملة
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لم يتم األخذ بجميع ( 42

متغيرات عند وضع الجدو  ال

 الزمني للمشروع

          

لم يتم اتباع األلاليب ( 43

العلمية في جدولة ومن تنفيذ 

 المشروع

          

تسخذ عملية اتخاذ ( 44

           القرارات وقتا  أكثر من الالوم.

عوامل مرتبطة بالتراخيص و 

غير  محايد موافق موافق بشد  المناقصات

 موافق

 موافق بشد غير 

احتاجت موافقة المشروع ( 45

الى الكثير من  اإلجرا ات 

والموافقات الالومة للحصو  

 على الترخيص

          

هناك تعدد في الجهات ( 46

الحكومية المانحة للتراخيص و 

 الموافقات

          

يتم اتباع األلاليب التقليدية ( 47

في تنفيذ المعامالت في 

ة المتعلقة المؤلسات الحكومي

 بالتراخيص والموافقات

          

يوجد ضعف في التنسيق ( 48

بين الجهات والمؤلسات 

الحكومية المانحة للتراخيص 

 والموافقات
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يحدث تسخر في تنفيذ ( 49

           عمليات الشرا  الميدانية

يحدث تسخر في تنفيذ ( 50

           المناقصات المركزية

تسخر في وصو  يحدث ( 51

التوريدات الى المحافظة التي 

 تعمل فيها.

     

 مشكالت التمويل و المواونات
غير  محايد موافق موافق بشد 

 موافق

 غير موافق بشد 

تغير لعر الصرف وعدم ( 52

           التقراره

يوجد ارتفاع مستمر في ( 53

تكاليف المعدات الالومة 

 للمشروع

          

المستفيدين من  تعويضات( 54

أنشطة المشروع غير كافية و 

بالتالي ال نستطيع التقطاب 

 الكفا ات من الموارد البشرية

          

يتسخر التمويل السنوي ( 55

للمشاريع و بالتالي يؤثر على 

 تحقيق أهداف المكتب الميداني

          

 مالحظات أخرى تود اضافتها                       
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