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 اريعالمش إدارةفي  نجاح الحرجةعوامل التاثير

 في شركة املنصور العامة للمقاوالت الانشائيةدراسة استطالعية تحليلية 
 تمهيد

إن نجاح أي مشروع بغض النظرر نرط يعته رح وهجيرح ده يرج بجبيرة ععتررف نةرإ عررا،ف إدابةرحي ا دابف  ر       

ليشررروع ل قةرره منررح نيررو نايمررا واررادبا نةررإ ال لترر  مرر  الهنصررر الررجدنامتل  الررثي دعهرر  المترراف  رر  مرر ابد ا

الي غترات الطابئة ال   مط شانها إنااة اليشروع أو ةأختره أو إلماق القسابف الياددة بحي مط  ثا الينطةه ةهرج  

ف )ا دابف ا سر راةتجتةين امن إدابالررنترةالجباسة المالتة إلرإ ةمجدرج ةرأ تر ن امرن النجراح المريرة وم غتراةهرا 

وم غتراةهرا الررنترة)إدابف ال ارديإدابف     نجاح إدابف اليشررونات ن امن مرةعطة بالي ابد العشردة(اليشروعي

 .الج دفيإدابف اللةرة(

اتررادات  ( ررردا مرر  نتط نةررإ خيرر  مشررابد   رر  مسرر  دات إدابدررة نررجف)08يعرره العمرر  نةررإ نتنررة م لرررة مررط)

بئتسرة  لجير  العتانرات واليهة مرات ي نرو نرط  وسرتةة اسر عانةهين العم  نةتاياتادات وسطإيوةنرتثدة(يواج اس 

 اليقابوت والزدابات ال   ةيد خول   رف ة  د  ويي  االس عانة .

( يررا، ال مةرتوت ا هصررائتةيومط  SPSSوأليرن اليهالجرة ا هصرائتة لعتانررات العمر  ةرا اسر هيال برنررام )   

غرض وص  وةمةتن العتانات بهج  ةمقته أ جا  الجباسرة واخ عراب ابر  ال سائن ا هصائتة ال   ةا اس هيالها ل

 رضتاةها)ال سررا المسرراب  الي  ونيمهامررن االبةعرراي سررعترمانيمهامن االبةعرراي بترس نيالنسررل الي  دررةيمهامن 

 االنمجاب العستا(.

النجاح المرية   ناك نواة ابةعاي ا دة بتط ن امن أنواج ة صن العم  إلإ مجي نة مط االس ن ايات مط بتنها 

ونجاح إدابف اليشروع نةرإ اليسر  ا الهراايوان هإ العمر  إلرإ مجي نرة مرط ال  صرتات منهرا ضرروبف اال  يراا 

وة يتح ا دابات الهةترا  ر  اليشرابد  اليعم  رة نمر  ال شرقتك اليعلرر له امرن النجراح المريرة ال ر  ةر  ر نةرإ 

اليشررابد  لغررض ةمقترره ه المجدثررة  ر  إدابف ائرالطر يعتهرره حيوعثلا اسر قجاا نةررإ و رهنجراح إدابف اليشرروع و

 ن ائ  أ نن

. Abstract 

        The success of any project regardless of its nature and size depends largely on the efficiency of 
management, administration is a component of the dynamic that breathes life into the project resources 
to create it pursuant to a successful and able to cope with changes  that would hinder the project or 
delaying it or causing loss of physical tags, the This vein present study aims to determine the effect of 
a range of critical success factors and variables subsidiary to the success of project management. 
    The research is applied on a sample of(80)persons distributed on five projects in various managerial 
levels(top leadership, medium leadership ,and executive),questionnaire is used  to gather data and 
information ,in addition to interviews and visits made during questionnaire gathering and distribution 
.Also, the  researcher is testing a number of main and sub hypothesis related to correlation relations and 
effect relations between study variables ,to answer questions related to study  problems, and to get the 
aims the project management  tries to achieve .                                                
    In statistical handling of research data,(SPSS)program is used in statistical analyses ,and one of the  
statistical methods used for describing and analyzing data to reach study objectives and its hypothesis 
test are (the balanced mean Correlation coefficient (sperman),  Correlation coefficient (person ,percentage 
,and simple regression coefficient).                            
      Finally the research has come out with a number of conclusions, one of them is there is a high 
correlation relation between critical success factors and project management success on general level, 
and the research came into recommendations and suggestions ,of which, the necessity of attention and 
directing high managements in projects under research projects toward early diagnosis of critical success 
factors that effect on project Management success ,and using modern methods in projects management to 
create better results.                                                
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 المـــــــــــقدمـــــــــــة
نجاح التي يجب أن توثق بصوور  الإن تحديد مؤشرات انجاز المشروع منذ بداية تأسيسه يعد احد أهم عوامل     

إدار   قيطبتلكل األطراف المشاركة في المشروع لتحقيق انسيابية عالية أثناء التنفيذ الذي يتم من خالل  واضحة
 ها،إذ إن يذ وانجاز المشاريعـبوصفها األسلوب األكثر كفاء  لتنف كافــة ا  المشـروعالمشروع في مراحل دور  حي
،فوجود الموارد)المووواد الخام،ات،ت،العمووال،واألموال،ااااال يا، يكفووي بحوود ذاتووه ضـووـرور   لكوول جهوود جموواعي

حقيقهووا،ثم صوويا ة ،فالبوود موون وجووود إدار  تضووع األهووداف التووي يسووعت المشووروع إلووت ت اناجحوو اروعـلتكوووين مشوو
السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه األهداف المرجو ،بعد ذلو  يوتم تقسويم الواجبوات وتناويم المسوؤوليات 
وإعطاء السلطات مع تحديدها وتعريفها لكل فرد في المشروع،وكذل  وضع الحوافز الماديوة والمعنويوة للعواملين 

 إلتمام مهامهم علت أكمل وجهافي المشروع من اجل دفعهم لبذل كل جهد ممكن 
وقد ,ونجواح ادار  المشوروع, عوامول النجواح الحرجوة بعو  اختبار نوع العالقة ما بوينبهذه الدراسة  قامتو    

عوامول النجواح الحرجوة فوي المشوروعات  توافر سعت الدراسة إلت تحقيق جملة من األهداف منها تحديد مستوى
علوت خلية،وتحديود مسوتوى وطبيعوة المعوايير التوي يوتم الحكوم مون خاللهوا عينة الدراسة وكل بعود مون أبعادهوا الدا

 إدار  المشروعا
جيووووة الدراسووووة همن الفصوووول ا،ول تضوووومن علووووت أربعووووة فصووووول فقوووود اشووووتملت  ولتحقيووووق هوووودف الدراسووووة   

،وسائل جمع البيانات ،ووسائل التحليل اإلحصائي، والخلفيات العامة عن مجتمع وعينة كلة،األهمية،األهدافالمش
 الدراسة ا

ر التووواريخي لعوامووول النجووواح شووومل المفهووووم والتطوووو  األولمباحووو   أموووا الفصووول الثووواني فقووود تضووومن ثالثوووة   
لوق بمفهووم المشوروع كول موا يتع  تضمن نجاح إدار  المشروع مون جوانبين شومل الجانوب األول  الحرجة،والثاني

 وأنمووذ ، ،ومفهووم إدار  المشوروع ومهاراتوه، تطـور التاريـخي إلدار  المشواريعوخصـائصه ودور  حياتـه وال
فهوووم،وابرز مكونووات نجوواح ،أمووا الجانووب الثوواني فقوود تنوواول نجوواح المشووروع موون خووالل الم المتميووز المشووروع
 ا  المشاريعالنجاح الحرجة في إدارتأثير عوامل  وبيان،المشاريع

مباح  األول تشخيص الواقع الحالي لمتغيرات الدراسة فوي ضووء إجابوات  ثالثةأما الفصل الثال  فقد تضمن    
النجوواح  فقوود تضوومن اختبووار وتحليوول عالقووات ا،رتبوواط بووين متغيوورات الدراسووة )عواموول نيأفووراد العينووة ،أمووا الثووا

 ان عالقات التأثير بين متغيرات الدراسةاكان لبي لثال ،والمبح  ا يالحرجة،و إدار  المشاريع
أموووا الفصووول الرابوووع فقووود تضووومن مبحثوووين اخوووتص األول ب اهوووار ابووورز ا،سوووتنتاجات التوووي توصووولت إليهوووا    

 الدراسة،والمبح  الثاني ابرز التوصيات والمقترحات واختتمت الدراسة بالمصادر والمالحقا 
   

     



 

 3 

 األولالفصل 
 منهـــــــــــــــــــجية الدراســـــــــــــــــــة

 تمهيـــــد:
قاعدة أساسية من قواعد البحث العلمي المتمثلة بمنهجية الدراسة والتي يقصد بها  يتناول هذا المبحث    

لمشكلة من من حيث طبيعة امجموعة من القواعد العامة المصاغة من اجل الوصول إلى الحقيقة في العلم،
الدراسة وفرضياته ، واهم األساليب المستخدمة في جمع  طـمخطالجانبين النظري والميداني ، وأهميتها ، و

 البيانات وتحليل النتائج . وكما يأتي : 
 مشكلة الدراسة -1
 الدراسة أهداف -2
 أهمية الدراسة  -3
  .ةالدراس مخطط  -4
 فرضيات الدراسة -5
 أدوات الدراسة -6
 ة.ــــحدود الدراس -7

 كلة الدراسةمش -1
واسع وذلك بسبب تنوع المنتجات الجديدة،الدخول في أسواق جديدة ازدياد تتزايد بشكل  اريعشأصبحت الم    

،التغيرات في طبيعة بيئة األعمال حجم المنافسة المحلية والعالمية،التطورات السريعة في التكنولوجيا
كبير،كل ذلك أدى إلى توجيه نسبة كبيرة من  وبشكل العالمية،وزيادة في طلب الزبون على منتجات متنوعة

تنفذ عند جميع المستويات للمشاريع،وبذلك أصبحت المشاريع  إلى النشاطات الموجهةإجمالي الجهود التنظيمية 
إال إن تحديد مستوى تنفيذ تلك المشاريع يختلف  ،( Russell &Tayor,2000:809وفي كل المنظمات.)

يضع عدد من ملين في المشروع والجهة المستفيدة منه،فكل شخص من هؤالء باختالف وجهات نظر كل من العا
األهداف التي يسعى إلى تحقيقها عند تنفيذ المشروع والتي ينبغي أن تتكامل مع بعضها من اجل الوصول إلى 

 المواصفات المطلوبةتحقيق األداء المرضي لجميع األطراف،وضمن حدود الوقت والكلفة المتفق عليها،وب
( 2:Cleland & Ireland,2004)،  التساؤالت اآلتية: تطرح الدراسةومن هذا المنطلق 
 

 جة )المهمة(رالح النجاحبالتشخيص المبكر لعوامل  اإلدارة العليا في الشركة األمما مدى اهتمام  -1
 ؟والتي تؤثر على سير العمليات داخل المشاريع عينة البحث

 
 ل نجاح حرجة ؟المبحوثة عوام لمشاريعهل تتوافر لدى ا -2

 
 
 المشروع ؟إدارة  ة بين عوامل النجاح الحرجة ونجاحما هي طبيعة العالق -3
 
بوصفها صاحبة القرار عوامل النجاح الحرجة في تحقيق  شركة األمهل توظف اإلدارة العليا في ال -4

 ؟ اإلداري للمشاريع التي تقوم بانجازها النجاح
 

حور الدراسة الحالية باتجاه تفسير وتحديد طبيعة المتطلبات إن اإلجابة على هذه التساؤالت ستكون م    
 المرتبطة بالمشكلة ، وسبل إيجاد الحلول بشأنها  .

 أهداف الدراسة  -2
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :    

 المبحوثة وكل بعد من أبعادها الداخلية . عوامل النجاح الحرجة في المشاريعتحديد مستوى  -1
المشروع في المشاريع قيد  إدارة مستوى وطبيعة المعايير التي يتم الحكم من خاللها على نجاححديد ت -2

 .البحث
 المشروع. إدارة إيجاد العالقة والتأثير بين عوامل النجاح الحرجة ونجاح -3 

التميز في  ودورها في تحقيق تحديد آلية عمل يتم من خاللها التركيز على  أهمية عوامل النجاح الحرجة -4
قيد البحث ، مع ضرورة تشخيص أهم تلك العوامل ودورها في تحقيق  وبما يتالءم مع طبيعة المشاريع العمل
 . لمشروعا إلدارة النجاح
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 أهمية الدراسة  -3
في  ة اإلنشائيةيمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية على المستويين النظري والميداني وبما يخدم واقع الصناع    

 لعراق وكما يأتي :ا
إدارة  تنبثق أهمية الدراسة من أهمية المتغيرات المدروسة ) عوامل النجاح الحرجة ، ونجاح  -1

في العراق وتطوير األساليب  اإلنشائية المشروع( بوصفهما األساس في النهوض بواقع الصناعة
المشروع وتحديد  المشروع من خالل االعتماد على قاعدة بيانات إدارة المتبعة في تفسير نجاح

سير العمل فيه ودرجة أهميتها بالنسبة لكل مرحلة من مراحل المشروع   فيالمعايير التي تؤثر 
والتأكيد على إن هذه المعايير هي حقائق  واقعية لها تأثير مباشر على سير العمل في المشروع وفق 

 ما مخطط له .
الضوء على عوامل النجاح الحرجة وأهميتها  توسع الدراسة نظريا من خالل تأكيدها على أهمية تسليط -2

 التأكيدطبيعته ، وكذلك  على وفق، مع ضرورة التشخيص المبكر لهذه العوامل في رسالة المشروع و
عابرة بل هناك عدد كبير من العوامل والمعايير التي  ألةالمشروع هو ليس مس إدارة نجاح إنعلى 

 منظمة المشروع. إليهلتحقيق الهدف الذي تصبو  العليا اإلدارةتعمل بصورة منسقة وبدعم من 
 
 
 مخطط الدراسة . -4

وتهدف الباحثة من خالل عرض هذا المخطط أن يكون متضمنا لجميع متغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية    
لية ، في صورته اإلجمالية ومن ثم إمكانية قياسه لعالقات االرتباط والتأثير بينهما وبشكل منفرد أو بصورة إجما

وحتى يكون مجسدا لمشكلة الدراسة واألهداف المتوقع تحقيقها .ويمكن توضيح مخطط الدراسة من خالل 
 عرض متغيراته على وفق ما يأتي: 

 
 أوال : المتغير المستقل الرئيس ) عوامل النجاح الحرجة ( 

 ويتضمن المتغيرات المستقلة الفرعية اآلتية :  
 اإلستراتيجية.اإلدارة 
 المشروع.إدارة عوامل 

 عوامل مرتبطة بالموارد البشرية .
 

 ثانيا : المتغير التابع الرئيس )نجاح إدارة المشروع( 
 ويتضمن المتغيرات التابعة الفرعية اآلتية: 

 إدارة الوقت 
 إدارة الجودة
 إدارة الكلفة 
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 (:مخطط الدراسة1المخطط رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 المصدر:من اعداد الباحثة
 
   
 ات الدراسةفرضي -5

 إلى اختبار نوعين من الفرضيات هما :يسعى البحث     
 

 : فرضية االرتباط الرئيسة: أوال
 المشروع إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية ايجابية بين عوامل النجاح الحرجة ونجاح 

 
 انياً: فرضية التأثير الرئيسة :ث

 المشروع  إدارةاح الحرجة في نجاح هنالك عالقة تأثير ذات داللة معنوية ايجابية لعوامل النج
 
 
 أدوات الدراسة  -6
تم االعتماد على عدد من األدوات الخاصة بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى النتائج النهائية للدراسة ، وكما  

 يأتي :
 
 مصادر العلمية المختلفة :ال -أ

تم االطالع على مجموعة من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية  ذات الصلة بمتغيرات الدراسة ،    
 االستعانة بعدد من الكتب والدوريات وكما مذكور في قائمة المصادر . فضال عنورسائل وأطاريح جامعية ، 

 
 الزيارات والمقابالت :-ب
ن الزيارات الميدانية للمشاريع  قيد البحث بقصد جمع المعلومات عن هذه المشاريع وتم تم إجراء عدد م   

إجراء العديد من المقابالت الشخصية مع مدراء تلك المشاريع لغرض توضيح ما جاء في االستمارة ، والرد 
النتائج ومدى مطابقتها للواقع وما هو على استفساراتهم بشان بعض المتغيرات الواردة فيها ، وتم سؤالهم عن 

 المصداق لهذه النتائج .

 عوامل النجاح الحرجة

 اإلدارة اإلستراتيجية

 نجاح إدارة المشروع

 عوامل إدارة المشروع عوامل مرتبطة بالموارد البشرية

 إدارة الكلفة إدارة الجودة إدارة الوقت
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 استمارة االستبيان -ج 

  تصميم االستبانة-1   
بغية الحصول على البيانات الخاصة بالمعلومات العامة عن أفراد عينة الدراسة ومتغيرات الدراسة ، ونتائج      

إذ  من مقدمة وجزئين ر إعداد استبانة وتتكون تطلب األم المشاريع إدارة تأثير عوامل النجاح الحرجة في نجاح
ما ل ااشتملت المقدمة على توضيح الغاية من هذه االستبانة ، وحث عينة الدراسة على اإلجابة بموضوعية وفق

يرونه مطابقا في مشاريعهم ، وليس على أساس ما يرونه صائبا مع تأكيد طابع السرية واألمانة العلمية 
 في حين تضمن الجزء الثاني،العامة  ( فقرات خصصت للبيانات7أما الجزء األول فقد اشتمل على)إلجاباتهم . 

مستفيدين بذلك ، ونجاح إدارة المشروع ( فقرة موزعة على المتغيرات الخاصة بعوامل النجاح الحرجة 96) 
  .(الخماسي في اإلجابة عن أسئلة االستمارة Likertمن مقياس )

 
  Validity of Questionnaireة دق االستبانـص -2

يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس والصدق يدلل على مدى قياس     
الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات 

 صالحيتها. المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على
من ذوي الخبرة  تم عرضها على مجموعة من المحكمينبعد تصميم االستبانة كما ذكر في أدوات الدراسة  و    

واالختصاصات المختلفة لمعرفة أرائهم بمدى وضوح فقرات االستبانة ، وترابطها ، ومقدار مالءمتها لمتغيرات 
قياس االستبانة وبما يفيد تطويرها لضمان دقة أكثر في الم الدراسة ، واعتمادا على توجيهاتهم ، تم إعادة فقرات

 ولمزيد من الصدق لالستبانة ،وفي ادناه قائمة بأسماء االساتذة الذين حكموا االستبانة:
 أ.د غسان قاسم الالمي/ادارة عمليات/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -1
 ية االدارية.أ.م.د اياد محمود الرحيم/ادارة عمليات/الكلية التقن -2
 أ.م.د رعد عبد هللا الطائي/ادارة عمليات/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -3
 أ.م.د عبد الرحمن المال/نظرية منظمة/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -4
 أ.م.د نعمة شليبة الكعبي/ادارة التسويق/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -5
 ظم معلومات/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد.صالح الكبيسي/نأ.م.د  -9
 أ.م.د غانم رزوقي/ادارة دولية/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -7
 أ.م.د صبيحة قاسم/ادارة مالية/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -8
 كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. م.د عفاف حسن هادي/ادارة عمليات/ -6

 كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. محيسن/ادارة استراتيجية/ م.د غازي -11
 كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية. م.د زهرة عبد محمد الشمري/ادارة عمليات/ -11
 م.د ايناس ضياء/ادارة استراتيجية/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد. -12

 
  Reliability of Questionnaireات االستبانة ـثب -3

الثبات وهو االتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على      
 األفراد أنفسهم، وتم حساب الثبات بطريقتين وكما يأتي:

 
 ( Split-Halfأوال:الثبات بطريقة التجزئة النصفية)

رات المقياس إلى نصفين متجانسين ولغرض حساب الثبات تقوم فكرة التجزئة النصفية على أساس قسمة فق      
( استمارة وتم تقسيم فقرات 81على وفق هذه الطريقة تم استخدام جميع استمارات أفراد العينة والبالغ عددها )

( فقرة إلى نصفين يضم األول الفقرات الزوجية ويضم الثاني الفقرات الفردية ، وتم 96المقياس البالغ عددها )
معادلة سبيرمان براون  عمال( وباست1.85اج معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصفين فبلغ )استخر

ويمكن اعتمادها في أوقات مختلفة  ( وهو معامل ثبات عال1.62التصحيحية بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )
 ولألفراد أنفسهم وتعطي نفس النتائج.  

 
 

 ( Alpha Cronbach)يمعامل ) ألفا ( لالتساق الداخل ثانيا:
 إلىمعامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في اغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة  إن   

( استمارة، ثم 81جميع استمارات البحث البالغ عددها ) عمالأخرى والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم است
( ويعد المقياس متسقاً داخلياً، الن هذه المعادلة 1.67ثبات المقياس ) استخدمت معادلة )ألفا( وقد بلغ معامل

 س مدى اتساق الفقرات داخلياً.  تعك



 

 7 

 
 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج الدراسة  9-2

عدد من األساليب  عماللقياس متغيرات الدراسة إحصائيا ، إذ تم است عملوتتمثل باألساليب التي تست    
الوسط الحسابي )إلحصائية لغرض وصف وتحليل البيانات بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها: ا

معامل ،النسب المئوية،معامل ارتباط بيرسون ، معامل االرتباط سبيرمان   ،االنحراف المعياري ،  الموزون
 (االنحدار البسيط 

 
 
 حدود الدراسة  -7
 
موقعا إلجراء  شركة المنصور العامة للمقاوالت اإلنشائيةمجموعة من مشاريع  تم اختيار: الحدود المكانية -1

 الجانب التطبيقي من الدراسة.وقد اتسمت تلك المشاريع)عينة الدراسة( بأنها قيد االنجاز. 
 
 ةالدرجة الوظيفيعلى وفق العاملين في المستويات العليا والوسطى والتنفيذية و:تم اختيار  الحدود البشرية -2
مديرو المشروعات،ر.م.أقدم،ر.م،ر.مشرف بيانات أقدم،ر.أبحاث،مدير مخازن،ر.رسامين أقدم،ر.مالحظين )

فني،ر.حرفيين أقدم،ر.حرفيين،ر.مالحظين،ر.مساحين،مدير فني،ر.جيولوجيين،مدير فني أقدم،م.أقدم،محاسب 
دير حسابات،محاسب،مدقق أقدم،م.محاسب،مهندس،م.مهندس،م.مدير فني،أمين مخزن أقدم،م.ر.مهندسين،م.م

 المشروع( 
 
 بمتغيرات الدراسة وتمثلت :  الحدود العلمية -3
  مرتبطة بالموارد البشرية. اإلستراتيجية،عوامل إدارة المشروع،وعوامل اإلدارة: عوامل النجاح الحرجة -
 وإدارة الكلفة. :إدارة الوقت،إدارة الجودة،روعـالمش إدارة نجاح-



 

  

  النظري لمتغيرات الدراسة اإلطارالفصل الثاني: 
  CSF Concept مفهوم عوامل النجاح الحرجة -أوال
ح عوامل النجاح الحرجة من المصطلحات الحديثة االستخددا  هيتم مصتطلح اعمتات يلتخعمل    ـيعد مصطل     

ينبغتم ان تلتخعملك سوستيلة  ها،هان ايتة منظمتةـق رسالة المنظمتة هايدا تـعنصر يكون مرغوبا لغرض نجاح تحقي

 .(631: 7002)حلين،للخعريف بالعناصر المهمة لنجاحها

دد  هو يخطرق إلى جوانب مدخلفة ذات تأثيرات ـهو  عوامل النجاح الحرجة ال يمكن هضعك  م نطاق محـإن مف   

 .Dان متتن وتتـور مفهتتو  عوامتتل النجتتـاح الحرجتتة ستتهاهت ، :21)  7002)تو يق،هاستتعة التصتتا ك باليتتمولية

Ronald Daniel )   متتن كتترسة )Mckinzey (  هنقتتح العمليتتة  6616عتتا،)Jack F. Rock art )  )

(علتى العديتد  Michael Friesenه)   (James A. Johnson)(وبقهتا ستل متن 6661(،ه م عا  ) 6691عا )

 ( Johnson & Friesen ,1995:2 من القطاعات هابرزيا قطاع الرعاية الصحية.)

ن عوامتتل النجتتاح الحرجتتة يمكتتن تعريفهتتا انهتتا تلتت  العوامتتل الختتم تحتتدد متتن قبتتل ا دار  العليتتا لكتتل إسمتتا      

مؤسلة،هالخم يعخمد عليها نجاح اه  يل المؤسلة  م ادائها  عمالها هتدخلف يذه العوامل من مؤسلة إلى اخرى 

 (Prescott& Pinto , 1988:5 ) نياوها،حجمها،وريقة ادائها لعملها،هغيريا من المخغيرات، إذ استد على ه ق

بتتان اغلبيتتة الدراستتات  تتم الختتد ق البحثتتم لعوامتتل النجتتاح الحرجتتة سانتت  نظريتتة ها خرضتت  ر يتتة ستتاسنة  يميتتة 

العوامل المدخلفة عبر دهر  حيا  الميرهع. ا  تم ا خراض امخالك عامل النجاح الحرج نفس الدرجتة متن ا يميتة 

لدراسات إلى ان درجة ايمية )حراجة( عوامل النجاح يم خاضعة للخغيتر  م سل دهر  حيا  الميرهع،هتوصل  ا

خالت مراحل مدخلفة من دهر  حيا  الميترهع بعتد دراستة ايميتة عوامتل النجتاح الحرجتة القصتوى  تم ستل دهر  

 حيا  الميرهع.

ك الكختا  هلكون مفهو  عوامتل النجتاح الحرجتة يحمتل بتين ارسانتك العديتد متن المرتكتلات متن ختالت متا ورحت    

بعت   يتورد البحت عوامتل النجتاح الحرجتة هالباحثين  م يذا المجات. همن اجل الحصوت على صتور  هاضتحة ل

 (  6رقم)  جدهتالمفاييم  م ال
 ( 1 رقم) جدول

 ما ورد عن بعض الكتاب والباحثينل وفقابعض مفاهيم عوامل النجاح الحرجة 

 المصدر مفهوم عوامل النجاح الحرجة ت

 Rockart , 1979:85 حيوية ألجل نجاح إستراتيجية المنظمةعناصر  -6

هييييح األحييييلار فو الظييييروذ التييييح تنييييو   ا  م نيييي  ل منظميييية  -7
 وتحتاج إل  عناية خاصة م  اإللارة

Ferguson& Dickinson , 

1982:32 

 Sanvido et al,1992:33 ت ك ال وامل التح تساهم فح التنبؤ بنجاح المشروعا  -3
           O, Beriem , 1995: 24 .ألنثر فهمية لنجاح األعمالال وامل ا -4

     
وهح ت ك ال وامل التح تزيل م  إلراك الملراء لما هيو مميم فيح  -1

 المنظمة.
John et al, 1997:.459 

 Davenport T.H , 1998 :285 محللا  تحقيق الميزة التنافسية. -1
ا فيييح التيييلثير ع ييي  إحيييلن فنشييينة المنظمييية التيييح تتمييييز بقيييلرتم -2

 قاب ية المنظمة فح تحقيق األهلاذ.
Mecleod ,1998 :150 

ت يك ال وامييل التييح تق ييل ميي  زميي  الوصييول إليي  الزبييا   وتقييي   -9
 النتا ج النما ية ل مشروع.

Lim& Mohamed , 1999:243 

مصييييلر ميييي  مصييييالر القييييلرة اإلسييييتراتيجية المميييييزة والجوهرييييية  -6
 ل منظمة.

Hoffer  et al, 1999:67 

الف الييييا  فو ال واميييل التيييح تنيييو  بيييلورها لليييي   نجييياز المييييزة  -60
 التنافسية.

Heizer& Render ,1999:45 

 باالعتماد على المصادر الواردة فيه ةمن إعداد الباحثالمصدر:   

  



 

  

 

جتاح الحرجتة.إذ يخضح من الجدهت اللابق بأنك ال هجود لدال ات جويرية بتين البتاحثين حتوت مفهتو  عوامتل الن  

ترى الباحثة ان يناك  م اية منظمة عوامل معينة هالخم ستخكون حرجتة) حاستمة( لنجتاح تلت  المنظمتة.بمعنى انتك 

ار إليها  تم يتذه الدراستـة ـسما يي م عملها، إذا لم تنجل ا يداف المرتبطة بخل  العوامل  ان المنظمة سوف تفيل

ة ـق معينتـر حقائـنجـاح المنظمة من خالت تو ي  م الخم لها تأثير سبيربأنها الدصائـص اه الحاالت اه المخغيـرات 

تلايم  م تحقيق سفاء  ا داء النجاز رسالة المنظمة.ه م الواقع  ان انظمة عوامل النجاح الحرجة من الممكتن ان 

الناجتتـح تعتترف بوصتتفها ذلتت  العتتدد المحتتدد متتن المجتتاالت الختتم سخضتتمن تحقيتتق ا ضتتل النختتائ  لتت داء الخنا لتتم 

ية  تتتتم ميتتتتاريع البنتتتتاء تحتتتتدد بتتتتـ)الميلانية، ـداف ا ساستتتتـللمنظمتتتتة. على سبيـتتتتـل المثـتتتتـات،نفخرض بتتتتان ا يتتتت

المة ، دختوت اللتوق ـا  باللتـداف اخترى مثــتـل ) االيخمتـيتذه ا يتداف ينتاك ايت  ضتال عتن انك ( الوق ،الجود 

ل النجاح الحرجة لهذه ا يداف ستوف يمكتن متن اعخمادا على وبيعة المنظمة ،.... هغيريا (. هإن تيديص عوام

يمكتن هصتف عوامتل النجتاح رهع الرئيلتة، سمتـا ـتـفق متع خطتة الميـتـبمتا يختحديد الموارد المطلوبة لكتل منهتا ه

تحلتين تنفيتذ الميترهع الحرجة بأنها تل  العوامل الخم لو تم تحديديا هتعريفها  م إوار هاضح سخليد من  تر  

 ( (Pinto & Selvin , 1987: 22بصور  سبير .

 

  Dimensions of CSFأبعاد عوامل النجاح الحرجةثانيا:

لقتتد رهتترت العديتتد متتن ابعتتاد عوامتتل النجتتاح الحرجتتة المدخلفتتة  تتم ا دبيتتات عبتتر اللتتنين عاسلتتة بتتذل  الخقتتد      

   دراستتتة الباحتتتإلتتتى  استتتخنادا الملتتتخمر حتتتوت عوامتتتل النجتتتاح الحرجتتتة. هستتتوف نلتتتخعرض ا بعتتتاد اليتتتائعة

Esteves)) هالخم قا    يها بوصف ا بعــاد المدخلفـــــــة لعـــوامل النجاح الحرجة هالخم تليــد من قدر  المدراء

  (Esteves , 2004:371)على صنع القـــرار. 

 Hierarchy Of CSFأوال : التسلسل الهرمي لعوامل النجاح الحرجة  

   Temporary  vs. Ongoing  CSFمستمرة ثانيا: عوامل النجاح الحرجة المؤقتة إزاء ال

   Internal  vs. External CSFثالثا:عوامل النجاح الحرجة الداخلية إزاء الخارجية 

    Building vs. Monitoring CSFرابعا: بناء عوامل النجاح الحرجة إزاء مراقبتها 

 Strategic vs. Tactical CSFخامسا:  عوامل النجاح الحرجة اإلستراتيجية إزاء التكتيكية   

   Perceived   vs. Actual CSFسادسا: عوامل النجاح الحرجة المدركة إزاء الفعلية 

 

 Project Conceptمفهوم المشروع ثالثا: 

توجد عد  مفاييم للميترهع اختخص بعضتها بالميترهع الدتا  هبعضتها الختر بالميترهع العا .هقتد  رقت        

لختم تقتو  با نختاج لللتوق ه جتل التربح هبتين الميتاريع الختم ال تنتخ  لللتوق هال بع  الخعاريف بتين الميتاريع ا

للتتربح. هايخمتتت  بعتتت  المفتتتاييم بالوضتتع القتتتانونم للميتتترهع هتجايلتتت  بعتت  المفتتتاييم ا جتتتراءات القانونيتتتة 

 للميتترهع. هرستتلت بعتت  المفتتاييم علتتى الميتتاريع الكبيتتر  هالتتبع  الختتر لتتم يميتتل بتتين الميتتاريع.)الداير 

(،هعلـى يذا  قد تعددت المفاييم هعلى ه تق المنظتار التذ  ينظتر متن خاللتك إلتى الميترهع هحلتب  71: 6666،

هجهات النظر هالمنطلقات المدخلفة، همن اجل الحصوت على صور  هاضحة لمفهو  الميرهع نلخعرض  بعت  

 ( 7المفاييم اليائعة  م الجدهت رقم) 

 

 ( 2)لجدول رقم ا

 عة للمشروعبعض المفاهيم الشائ

 مفهوم المشروع ت

 

 المصدر

يتتتو عمليتتتة اه مجموعتتتة عمليتتتات)حخى هان سانتتت  مرسبتتتة اه  6

مخداخلة(للوصوت خالت  خر  زمنية معينة لخضع تحت  تصترف 

القائمين)مؤسلتتتتتتتات حكوميتتتتتتتة اه خاصة(هستتتتتتتائل إنخاجيتتتتتتتة 

جديد )مصتتتتتانع،مراسل الطاقتتتتتة....ال (اه منيتتتتت ت مجخمعيتتتتتة 

 .ال (.جديد )مدارس،هحدات تنظيف..

Chadent &John ,1972:4)) 

يو الوحد  الخنظيمية الخم يخم  يها جمع عوامل ا نخاج متن اجتل  7

 الحصوت على النات  من سلعة معينة اه اسثر.

 (39: 6626-6690)اللامرائم،

نظا  يخضمن انجاز عدد من ا عمات المنفصلة ضمن إوار عا   3

 ة.هيجب ان ينجل ضمن جداهت محدد  هسلفة معين

(Packendorff,Johann,1995:10) 

ا  نياو يصمم ببرنام  عمل محدد هلك مواصفات هخصتائص  4

معينتتة هايتتداف معره تتة ملتتبقا همخطلبتتات انجتتاز هنقطتتة بدايتتة 

Nasa,1999:10 )                         ) 



 

  

 هنقطة نهاية.

 

عمليتتة اه نيتتاو مقيتتد بتتلمن ،ا  لتتك تتتاري  بدايتتة هتتتاري  نهايتتة  1

القيتا  بتك متر  هاحتد  متتن اجتل تقتديم منتخ  متا اه خدمتة متتا ،يتخم 

 بهدف تحقيق تغيير مفيد اه إيجاد قيمة مضا ة .

 6: 7000الموسوعة الحر ،-هيكبيديا

 Heizer&Rander,2001:658 سلللة من المها  المخرابطة موجهة نحو منخ  رئيس. 1

 فيه الواردة باالعتماد على المصادر ةالمصدر:من إعداد الباحث 

 

يخضح من الجدهت اللتابق ان االختخالف  تم تعريتف الميترهع ال يعتد جويريا،هتيتخرك الخعتاريف  تم تحديتد      

الوسائل المطلو  توريفها هالوصوت إلى الهدف خالت مد  زمنية محدد  هتعخبر الميرهع هحد  اقخصادية ملتخقلة 

المخقدمتتة، هيمتتـكن ان يعـتتـرف الميـتتـرهع انتتك تلتتايم  تتم دعتتم االقخصتتاد التتوونم هال ستتيما  تتم التتدهت الصتتناعية 

مجمتتـوعة متتن الدراستتات الفنتتـية، هاالقخصـادية،هالماليـة،هاالجخماعيتتـة الختتم تحتتدد متتا يجتتب علتتى ستتل منهتتا عملتتك 

 ( 61: 7004للوصوت إلى يدف محدد.)الموسو   ،

جخك اه تحليلك بمعلت عن البيئة إن الميرهع ايا سان نوعك يعد خلية  م جلم االقخصاد الوونم،هلهذا ال يجوز معال

الخم سينيتأ  يها،يخغتذى منهتا هيغذيها، ضتال عتن ذلت   تان تحديتد مفهتو  الميترهع باعخبتاره استخعمات لجانتب متن 

الموارد المخاحة لدى المجخمع بقصد تحقيق ا يداف المرجو  منك ليس  قط بأدنى قدر من الضياع  م يذه الموارد 

ن لهذه الموارد بأعلى قدر من الكفاء  هيذا يو الملخهدف  م المرحلة الراينة  م بل هبخحقيق ا ضل اسخددا  ممك

 ( 61:  7004اغلب بل معظم المجخمعات  م رل الندر  النلبية للموارد المخاحة لها. )مصطفى ،

 تخضمـن:يرهع (إلى ان يناك ثالثة مكونات اساسية    م 4: 7002هاكار )العقلة ،    

 Scopeالمجال  -1

 و نطاق عمل الميرهع .هي

 Timeالزمن -2

 هيو الوق  المقدر من اجل إنهاء الميرهع.

 Costالتكلفة  -3

 هيو راس المات المدصص للميرهع.

 

 Characteristics Of Projectخصائص المشروع  رابعا:

 ( 77: 7060)صويص هآخرهن، :تخمخع المياريع بدصائص عد  منها

 هم ليلت  عمتال رهتينيتا،اذ إن مدرجاتهتا متن منخجتات  يدة بنوعية عملياتها ونوعية مخرجاتها:المشاريع فر-1

 اه خدمات تدخلف عن تل  الموجود   م اللوق اه البيئة المحيطة.

تخميل وبيعة المياريع باحخوائها نخائ  محدد  همعر ة بطريقة هاضتحة،يخم الوصتوت إليهتا متن المشاريع هادفة:-2

ظمة تهدف للحصوت على مدرجات معينة،هيمكن تجلئة العمل لمها  صتغير  يتؤد  انجازيتا إلتى خالت عملية من

 تحقيق الهدف الكلم من الميرهع.

حيت  تبتتدا الميتتاريع بفكر ،هتلتخمر متتن ختالت عمليتتات الخدطتيط هالخنفيتتذ إلتتى تتميزز المشززاريع بزدورة حياتيززة:-3

 حياتية تبدا من نقطة هتنخهم عند نقطة معينة.نهايخها،هعليك  ان سل ميرهع لك وبيعة مؤقخة،هخاصية 

إن ا نيطة المخعلقة بالمياريع تخم بخخابع محدد هدقيق،هسل تتميز المشاريع بتداخل معطياتها وتشابك عواملها:-4

 ما يخعلق بها من عوامل داخلية اه خارجية يمكن ان تؤثر على الميرهع بأسره.

ع يلخهل  المات هالوق ،هيعخمد على مصادر اخرى مخدصصة للقيتا  هبيكل عا   ان الفريق العامل على الميره

بمهماتك. سما تدضع المياريع لمحددات الوق  هالكلفة،هالخم ينبغم لمدير الميرهع ه ريقك الخغلتب عليها،هالعمتل 

 على تحقيق ا يداف المبنية من عملهم.

 
 Project Successfulنجاح المشروع       خامسا:

ه مجموعة من الناس العاملين  م الميرهع لهم حاجات هتوقعات مدخلفة لتذا متن الطبيعتم ان يفلترها نجتاح إن سل  رد ا    

هقد تـم تيديص ايمـية تعتـريف هقيتاس نجتاح الميترهع منتذ ،( Cleland&Ireland,2004:2الميرهع بطرائق مدخلفة.)

وع  م الحلقة الدراسية الختم اقامخهتا المؤسلتة . (هتم مناقية يذا الموض PMI( من قبل معهد إدار  الميرهع ) 6691عا  )

(Baccarini,1999:25  هسان  ينتاك محتاهالت عديتد  لخعريتف معتايير النجتاح متع إن استبا  نجتاح اه  يتل الميترهع،)

 (  Wateridge,1998:59 ()Shenhar et al,2002:111سان  موضوعا للعديد من الدراسات.)

ذ بداية تأسيلك يعد احد ايم عوامل النجاح هالخم يجب ان توثق بصور  هاضتحة ،سمتا إن تحديد معايير نجاح الميرهع من   

إنها ذات تأثير سبير على تحديد اسلو  إدار  الميرهع .هقد يعد الميرهع ناجحا بدرجة ما إذا حقق ايدا ك النوعية حخى هان 

ا متا اخفتق  تم تحقيتق الهتدف النتوعم حختى إذا انجتل تجاهز المد  المقتدر  اه الكلفتة المدمنتة ) هاحيانتا سليهمتا (،اه  اكتال إذ



 

  

ضمن قيود اللمن هالكلفة، هيعخبر نجاح الميرهع سانجاز لبع  ايتداف الميترهع المحتدد  ملتبقا بالنلتبة لهتؤالء العتاملين  

(، بينمتتا العامتتة لهتتا هجهتتات نظتتر مدخلفتتة تعخمتتد علتتى رضتتا الملتتخفيد  Lim&Mohamed,1999:244 تتم الميتترهع .)

(الذ  اخذ بمعدت  Thomsett,2002:16حوت المنظور المدخلف للميرهع الناجح يو ميرهع دار اهبرا سيدنم .).هسمثات 

سخة عير  مر  اسثر من الميلانية المدططة لك هاربعتة اضتعاف هقت  إنيتاءه اسثتر ممتا يتو مدطتط لتك اصتال ،لكتن الختأثير 

د يخذسر ا يداف ا صلية المفقود  همثتل الميترهع نجاحتا سبيترا النهائم الذ  خلفخك دار اهبرا سيدنم سان سبيرا جدا إذ ال اح

( تم لنتدن  Millenniumللناس ،ه م الوق  نفلتك  يتال سبيترا متن منظتور إدار  الميترهع، همتن جانتب آختر سانت  قبتة )

الميتتترهع التتتذ  اسخمتتتل حلتتتب الوقتتت  المحتتتدد لتتتك هعلتتتى ه تتتق الميلانيتتتة هلكنتتتك يعتتتد  اكتتتال متتتن هجهتتتة نظتتتر النتتتاس 

(.Cammack,2005:1  هبالطريقة نفلها تخطلب الجود  مطابقتة مواصتفات معينتة همواءمتة معينتـة لالسخعمتـات هيحختاج،)

 نجاح الميرهع إلى دم  نجـاح المنخ  )خدمة ،نخيجة اه حصيلة( ،هنجاح إدار  الميرهع.

متن العوامتل  ( إلتى ان انمتوذج نجتاح الميترهع يخضتمن مجموعتة  Lim &Mohamed ,1990 :243هاكتار ستل متن  ) 

 ضمن دائر  هاسعة تضيق هصوال إلى نجاح الميرهع:

 الفاعلية. -4ا داء.      -3الكلفة.       -7الوق .        -6

 الميرهع. -9اللبائن.    -2االسخعمات.   -1الرضا.        -1

 

 :وتأثيرها في نجاح إدارة المشاريععوامل النجاح الحرجة سادسا:

  النظتتر عتتن وبيعختتك هحجمتتك يعخمتتد بدرجتتة سبيتتر  علتتى سفتتاء  إدارتك.)صتتويص إن نجتتاح ا  ميتترهع بغتت   

(، ا دار  يم العنصر الديناميكم الذ  يبع  الحيا   تم متوارد الميترهع لخدلتق منتك عمتال  76: 7060هآخرهن،

دلتار  ناجحا هقادرا على الخكيف متع المخغيترات الطارئتة الختم متن كتانها إعاقتة الميترهع اه تتأخيره اه إلحتاق ال

 المادية بك.

إلى إن يناك سخة عوامل نجاح حرجة تؤثر على نجتاح الميترهع تمثلت   (Krezner H. , 1987:30 )هييـير   

 بـ: 

  هم المنظمة  دار  الميـرهع .-6

 توصيات لجنة إدار  الميرهع .-7

 الخكيف المنظمــــــم .-3

 معايير اخخيار مدير الميرهع .-4

 ء الميرهع .نمط القياد  لدى مدرا-1

 لجنة الخدطيط هالليطـــر  .-1

علتى ان وريقتة استخددا  عوامتل النجتاح الحرجتة تكتون متن ختالت البتدء متع  ( Austin ,2002:2 )  يمتا استد    

ر يتتة المنظمتتة هرستتالخها ، تطتتوير الجتتلء ا سبتتر متتن ا يتتداف ذات الملتتخوى العتتالم ، تطتتوير ييكليتتة ا يتتداف 

مخطلبات صلد  عند الملتخوى المتندف  ، البتدء بحتل الميتكالت هاال خراضتات الختم  الناجحة هعناصريا ، إيجاد

 تظهر عند تقديم الحلوت .

(عوامتل نجتاح الميترهع إلتى خملتة مجتاميع استخنادا  Belassi &Tukel , 1996:144هقد صنف ستل متن )    

 إلى العنصر الذ  ترتبط بك هسما يلم :

   The Project Managerمدير المشروع  -1

إن هجود مدير الميرهع ال يعنم بالضرهر  نجتاح الميترهع إال إذا ستان يمخلت  عتدد متن المهتارات لالستخفاد       

(ستان  CHAOS,2001: 6منها خالت الميرهع هتوجيك بقيتة الفريتق  سمتات ستل ا يتداف بنجتاح ،ه تم تقريتر )

ارات الخكنولوجيتة بوصتفها بعت  المهتارات يناك إكار  إلى إن العمتل هاالتصتاالت هاالستخجابة هالواقعيتة هالمهت

المهمة جدا الخم يجب ان يمخلكها مدير الميرهع لخلليمك بنجاح . لكن البحت  الحتدي  استد علتى إن استلو  القيتاد  

 ( Turner &Muller ,2005: 59هقدر  مدير الميرهع ال يحملون ا  تأثير على نجاح الميرهع .     )

 

                                                                                                                                                                                                                                           The Project Teamفريق المشروع  -2

يتتـرهع محظورتتون جتتدا إذا ستتان لتتديهم حريتتـة اخخيتتار  ريتتـق ميرهعتتـهم، ه ريقتتـهم  تتم اغلتتب إن متتدراء الم    

ا حيان يو مورهث للميـرهع من قطاعات مدخلفة للمنظمة .همن ا مور ا ساس هجود  ريق العمل الجيد للعمل 

متتة سكتتل ، هستتل معتتك هالتتذ  يمخلتت  المهتتارات الجويريتتة الممكتتن تطويريتتا إلتتى قتتدرات هقابليتتات جويريتتة للمنظ

 اعضاء الميرهع عليهم االلخلا  بنجاح الميرهع هالرسالة الكلية للمنظمة.

يجتتب ان يمخلتت  اعضتتاء  ريتتق الميتترهع قنتتوات االتصتتات الواضتتحة للوصتتوت إلتتى المتتدير التتوريفم همتتدير    

 PMBOK)الميرهع داخل المنظمة .ها دار  الفاعلة لهذا ا بتال  المتلدهج يتو عامتل نجتاح حترج للميترهع .

Guide ,2004 :215     ) 

                              

 

 



 

  

  The Project Itselfالمشروع نفسه  -3

يؤسد نوع الميرهع بع  العوامل المهمتة للنجتاح .علتى ستبيل المثتات : إذا ستان الميترهع وتارع  تان العامتل     

 الحرج  م تل  الحالة يو الوق  .

ل  اعلياتتتك يمكتن ان تكتتون لغتل لمتدير الميتترهع المعختاد علتتى تدطتيط هتنلتتيق إن حجتم هقيمتة الميتترهع هتميت    

 ( Belassi &Tukel ,1996: 144الفاعليات البليطة .)

 

  The Organizationالمنظمـة       -4

 إن دعم ا دار  العليا يو عامل نجاح اساسم للعديد من مجاميع البح  الملخقلة .    

                              (Tukel &Rom ,1998:48)(CHAOS,2001:4)                                     

(Cleland & Ireland ,2002:210)(Tinnirello,2002:14)                                                          

م الحقيقتم متن ا دار  العليتا. هالذ  يعنم بأنك ال يوجد ميرهع ينخهم بالنجاح متا لتم يضتمن متدير الميترهع التدع 

هلعل من الصعب تماما العمل  م بيئة عدائية ال يفهتم  يهتا ا  احتد الفوائتد الختم يلتلمها الميترهع للمنظمتة هإدار  

اصحا  المصالح السخراتيجيات العقد )عدد هحجم العقود ، الخفاعل بين عقود مدخلفة ،هإدار  العقود( يم عوامتل 

 ( Torp ,Austeng&Mengesha,2004:4لءا من قضايا المنظمة .)نجاح منفصلة تعد ايضا ج

 

                           The External Environmentالبيئة الخارجية  -5

يمكتتن ان تكتتون البيئتتة الدارجيتتة )سياسية،اقخصتتادية ، اجخماعية،ثقا يتتة ،تكنولوجيتتة(اه عوامتتل الجتتو هحتتوادث    

 م قد تالئم اه ال تالئم الميرهع هلها تأثير على سل مراحلك.العمل اه الخيريعات الحكومية الخ

 & Belassiإذا سان اللبون من خارج المنظمة  ان من الواجب عده عامال خارجيا يؤثر على اداء الميرهع )   

Tukel ,1996:145 المنا لين سعوامل خارجية تقوض نجاح الميرهع .الن الميرهع ا صلم  (، هال بد من عد

 يخغلب عليك الميرهع ا سثر حداثة الناجح هالذ  ورحخك منظمة اخرى . يمكن ان

هلضتتـمان نجتتاح ا  ميتتـرهع البتتد متتن االيتتـخما  بتتبع  المخغتتـيرات الختتم تيكتتـل جتتلءا متتن مجموعتتات إدار    

 الميـاريع،إذ تيمل يذه المخغـيرات عوامـل عديد  مثل مجات الميرهع هالوقـ  هالجـود  هاالتصـاالت  ضال عن

كـتتتـؤهن ا دار  المخعلتتتـقة بالمدتتتاور هالخكتتتاليف هالميلانيتتتة هالمتتتوارد البيتتترية هالعتتتـقود هالخورتتتـيف هتكامتتتل 

 ( 30: 7060المها .)صويص هاخرهن،

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث

 الجانب التطبيقي لتأثير عوامل النجاح الحرجة في نجاح إدارة المشروع

 

 
يتناول هذا الفصلل تخلصيو وا لت يتايلااد الةااعلا ل وايلل النحلاة الجاحلادونحاة مةااع اليخلاو    ل       

الةااعلا لا علتناة ملل  اليخاايت  ينلا الةااعلادايا يتنلاول ايتلا تجعيلل  ال لا ا اتللاث والتل ميا للي  يتايلااد 

و لللة تلللم اعلللتييال اليةيلللة يللل  الوعلللا ل ا جصلللا يا لالوعلللث  ينلللا الةااعلللا   للل   يلللااد اليييلللا    محاللللاد

لااض تجةية اليال ا اللينيا أللياة اليتايا الواجلة  الجعال دا نجااف الييياايدييايل ااتلاث الاتب عليايا  

هللا او  ا تللهادولناى  علل  ذللل  عيتتللي  هللذا الفصللل اليلاجلل  واصتلللاا  اتللياد الةااعللا لتجةيللة مياانيللا  لول

 اآلتيا:

 

 :تخصيو الوا ت الجال  ليتايااد الةااعا.المبحث األول

:اصتلاا وتجعيلل  ال لاد ا اتللاث للي  يتايلااد الةااعلا .ل وايلل النحلاة الجاحلادونحاة مةااع المبحث الثاني

 اليخاو  .

التلل ميا لللي  يتايلااد الةااعللا .ل وايلل النحللاة الجاحللادونحاة مةااع : اصتللاا وتجعيللل  ال لاد المبحثث الثالثثث

 اليخاو  .

 

 

 تشخيص الواقع الحالي لمتغيرات الدراسة :األولالمبحث 

 

لمشكلة الدراسة مجموعة من التساؤالت تركز جزء منها للتعرف على طبيعةة متييةرات  البحث عند تناوله أثار    

الدراسة وذلك للتعرف على مستوى توافر عوامة  النجةاا الحرجةة ومةدى الةدع   البحث ميدانيا في المشاريع عينة

المشروع بصورة صحيحة النجاز المشروع وفةق الميزانيةة المحةددة  إدارةالذي تقدمه اإلدارة العليا لتطبيق مبادئ 

 العم  وفي الوقت المحدد. صاحبله وضمن المواصفات المتفق عليها مع 

عن هذه التساؤالت ،يتعرض هذا المبحةث إلةى واقةع متييةرات البحةث مةن اةشة مناقشةة  لإلجابةوفي محاولة      

المشةةروع،وعوام  مرتبطةةة بةةالموارد  إدارةاإلسةةتراتيجية،عوام   اإلدارةسةةتوى تةةوافر عوامةة  النجةةاا الحرجةةة م

 وإدارةالكلفةةةة، إدارةالوقةةةت، إدارةعةةةن طريةةةق   اريعالمشةةة إدارةالبشةةةريةم ومةةةدى مسةةةاهمتها فةةةي تحقيةةةق نجةةةاا 

كةا  الوسةط الحسةابي للمتييةر اكبةر  فةذذاالوسط الحسةابي واالنحةراف المعياري، عماةالجودةم.وتحقيقا لذلك ت  است

علةى  على المتيير تتجه نحةو االتفةاو واالتفةاو التةا  ةالعين إجابات إ م وهي قيمة الوسط الفرضي هذا يعني 3من 

 عد  االتفاو. على المتيير تتجه نحو ةالعين باتإجا إ م هذا يعني 3كا  اصير من  إذا أما، توافره

 

 

 



 

 

 

 المبحث الثاني:اختبار وتحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة
 

يهةدف هةذا المبحةةث إلةى ااتبةةار وتحلية  عشقةةات االرتبةاط بةةين متييةرات الدراسةةة وحسةب ورودهةةا فةي م طةةط   

 الدراسة ،وكما يأتي:

 

 

 ستراتيجية ومتغيراتاا مع نجاح إدارة المشروع: االرتباط بين اإلدارة اإل1-1

 

ارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةين اإلدارة اإلسةةتراتيجية  عشقةةة هنةةا  علةةى ا الفرضةةية الرسيسةةة ا ولةةى  تةةن     

 .مشروعومتييراتها مع نجاا إدارة ال

 
 ( 3جدول ) 

اتيجية ومتغيراتاا  مع نجاح إدارة معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين اإلدارة اإلستر

 المشروع
 

 

 

 

نجاح ادارة 

 المشروع

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 6.76 07.0 اإلدارة اإلستراتيجية

 دال 2.74 07.1 التحليل البيئي

 دال 718. .076 التوجه اإلستراتيجي

 دال 6764 0760 الصياغة اإلستراتيجية

 دال 678. 0764 تنفيذ اإلستراتيجية

 دال 67.8 0761 الرقابة اإلستراتيجية

 دال 2786 0728 المرونة اإلستراتيجية

 

بةين متييةر االدارة االسةتراتيجية مةع متييةر نجةاا  (R)من اشة الجدوة اعةشه تبةين ا  قيمةة معامة  االرتبةاط    

ية  البييةي مةةع متييةر نجةةاا ادارة التحل وبليةت قيمةة معامةة  االرتبةاط بةين متييةةرم،0..0ادارة المشةروع قةد بليةةت 

م،فةةي حةين بليةةت قيمةة معامةة  االرتبةاط بةةين متييةر التوجةةه االسةتراتيجي مةةع متييةر نجةةاا ادارة 0..0المشةروع  

م،وبليةةةت قيمةةةة معامةةة  االرتبةةةاط بةةةين متييةةةر الصةةةياية االسةةةتراتيجية مةةةع متييةةةر نجةةةاا ادارة 0..0المشةةةروع  

ط بةةةةين متييةةةةر تنفيةةةةذ االسةةةةتراتيجية ومتييةةةةر نجةةةةاا ادارة م،وبليةةةةت قيمةةةةة معامةةةة  االرتبةةةةا0..0المشةةةةروع 

م،فةةي حةةين بليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط بةةين متييةةر الرقابةةة االسةةتراتيجية مةةع متييةةر نجةةاا ادارة 0..0المشةةروع 

تيجية مةةع متييةةر نجةةاا ادارة م،واايةةرا بليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط بةةين متييةةر المرونةةة االسةةترا0..0المشةةروع 

وبالتةالي قبةوة رات اعةشه وهةذا يشةير الةى وجةود عشقةة ارتبةاط ذات داللةة معنويةة بةين المتيية ،م0..0المشروع 

 الفرضية الرسيسة االولى والتي تن  على:

   ))توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عوامل النجاح الحرجة ونجاح ادارة المشروع((          

 

 

 

 



 

 

 جية ومتغيراتاا مع إدارة الوقت: االرتباط بين اإلدارة اإلستراتي4-1

تيجية ارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةين اإلدارة اإلسةةترا عشقةةة هنةةا  علةةى ا  الفرعيةةة ا ولةةى الفرضةةية تةةن     

 . ومتييراتها مع إدارة الوقت

 (4جدول ) 

 ارة الوقتمعامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتها مع إد

 

 

 

 ادارة الوقت

 الداللة R t-test المتغيــــرات

 دال 75.9 65.0 اإلدارة اإلستراتيجية

 دال 34.3 6544 التحليل البيئي

 دال 25.8 ..65 التوجه اإلستراتيجي

 دال 4.83 6540 الصياغة اإلستراتيجية

 دال 25.5 65.0 تنفيذ اإلستراتيجية

 دال 4.45 .072 الرقابة اإلستراتيجية

 دال 13.4 0736 المرونة اإلستراتيجية

  

للي  يتايلا ا ةااع ا علتااتيحيا يلت يتايلا نحلاة  (R)ي  صالل الحةول ا اله تلي  ا   ييلا ييايلل ا اتللاث   

 دولعاد  ييلا 0.00لالتجعيل اللي   يت يتايا اةااع الو د ولعاد  ييته لي  يتايا د0.65 ة لعادل و داةااع ال

 د لل  جلي  لعاللد  ييلا ييايللل 0.66يلل ا اتللاث لللي  يتايلا التوحلله ا علتااتيح  يللت يتايلا اةااع الو لد لييا

ا اتللاث للي    دولعالد  ييلا ييايلل0.00ا اتلاث للي  يتايلا الصليااا ا علتااتيحيا يلت يتايلا اةااع الو لد ل

لي  يتايلا الا اللا ييا ييايل ا اتلاث  د   جي  لعاد  0.60يتايا تنفيذ ا عتااتيحيا يت يتايا اةااع الو دل 

 دولعاد  ييا ييايل ا اتلاث للي  يتايلا الياونلا ا علتااتيحيا يلت 0.06ا عتااتيحيا يت يتايا اةااع الو دل 

حييت ييايالد ا اتلاث لي  ا ةااع ا علتااتيحيا ويجاواهلا يلت  ا  وهذا يخيا ال   0.05يتايا اةااع الو دل

وهذا يين  ل نه تم  لول الفاتيا الفا يلا األولل  الينلميلا يل  الفاتليا ديالد ةالا ويوحلامةااع الو د ه  ييا

 الا يعا األول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : االرتباط بين اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا مع إدارة الكلفة3-1

يجية إلدارة اإلسةةتراتارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةين ا عشقةةة هنةةا علةةى ا  الفرضةةية الفرعيةةة الةانيةةة  تةةن       

 .ومتييراتها مع إدارة الكلفة

 ( .جدول ) 

 معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا مع إدارة الكلفة

 

 

 

ادارة 

 الكلفة

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 86.9 6500 اإلدارة اإلستراتيجية

 دال 14.2 6540 التحليل البيئي

 دال 6.79 6500 التوجه اإلستراتيجي

 دال 25.8 ..65 الصياغة اإلستراتيجية

 دال 85.3 65.0 تنفيذ اإلستراتيجية

 دال 75.9 65.0 الرقابة اإلستراتيجية

 دال 34.3 6544 المرونة اإلستراتيجية

    

إلستراتيجية ومحاورهةا مةع إدارة الكلفةة هةي معةامشت حظ با  جميع معامشت االرتباط بين اإلدارة امما تقد  نش 

متييةةةةر االدارة االسةةةةتراتيجية مةةةةع متييةةةةر ادارة  مبةةةةين R،حيث بليةةةةت قيمةةةةة معامةةةة  االرتبةةةةاط دالةةةةة وموجبةةةةة

م،بينمةا بليةت 3..0م،وبليت قيمة معامة  االرتبةاط بةين متييةر التحلية  البييةي مةع متييةر ادارة الكلفةة 0..0الكلفة 

م،فةي حةين بليةت قيمةة معامة  0..0تباط بين متيير التوجةه االسةتراتيجي مةع متييةر ادارة الكلفةة قيمة معام  االر

وبليت قيمة معام  االرتباط بةين متييةر م،...0ادارة الكلفة   االرتباط بين متيير الصياية االستراتيجية مع متيير

رتباط بين متيير الرقابةة االسةتراتيجية مةع م،وبليت قيمة معام  اال0..0تنفيذ االستراتيجية مع متيير ادارة الكلفة 

م،وبليةةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةةاط بةةين متييةةر المرونةةةة االسةةتراتيجية مةةع متييةةةر ادارة ...0متييةةر ادارة الكلفةةة 

 وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الفرعية الةانية المنبةقة من الفرضية الرسيسة ا ولى.م،...0الكلفة 

 

 ارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا مع إدارة الجودة:االرتباط بين اإلد2-1

ارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةين اإلدارة اإلسةةتراتيجية  عشقةةة هنةةا  علةةى ا الفرضةةية الفرعيةةة الةالةةةة  تةةن      

 .جودةومتييراتها مع إدارة ال

 (  6جدول )  

 ية ومتغيراتاا مع إدارة الجودةمعامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين اإلدارة اإلستراتيج

 

 

 

 ادارة الجودة

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 7.97 6500 اإلدارة اإلستراتيجية

 دال 10.5 65.6 التحليل البيئي

 دال 7.55 .650 التوجه اإلستراتيجي

 دال 75.6 65.4 الصياغة اإلستراتيجية



 

 

 دال 6.79 6500 تنفيذ اإلستراتيجية

 دال 6.62 6506 ة اإلستراتيجيةالرقاب

 دال 4.96 6540 المرونة اإلستراتيجية

  

حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين اإلدارة اإلسةةتراتيجية ومحاورهةةا مةةع إدارة الجةةودة هةةي ممةةا تقةةد  نش   

ر ادارة االدارة االسةةتراتيجية مةةع متييةةمبةةين متييةةر  Rحيةةث بليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط  معةةامشت دالةةة وموجبةةة

م،فيمةا بليةت 0..0م ،وبليت قيمة معام  االرتباط بين متيير التحلي  البييي مع متيير ادارة الجةودة ...0الجودة  

،فةي حةين بليةت قيمةة معامة  م...0قيمة معام  االرتباط بين متيير التوجه االستراتيجي مةع متييةر ادارة الجةودة 

،وبليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط بةةين م...0تييةةر ادارة الجةةودة  االرتبةةاط بةةين متييةةر الصةةياية االسةةتراتيجية مةةع م

م،كمةةا بليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط بةةين متييةةر الرقابةةة 0..0متييةةر تنفيةةذ االسةةتراتيجية مةةع متييةةر ادارة الجةةودة 

م،وبليةت قيمةة معامة  االرتبةاط بةين متييةر المرونةة االسةتراتيجية مةع 0..0االستراتيجية مع متيير ادارة الجةودة 

وهةةذا يعنةةي بأنةةه تةة  قبةةوة الفرضةةية الفرعيةةة الةالةةةة المنبةقةةة مةةن الفرضةةية الرسيسةةة  م،0..0متييةةر ادارة الجةةودة 

 ا ولى.

 : االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا مع نجاح إدارة المشروع1-4

بةاط ذات داللةة معنويةة بةين عوامة  النجةاا الحرجةة ذات ارت عشقةة هنا  على ا الفرضــية الرسيسة الةانية  تن 

 .الصلة بذدارة المشروع ومتييراتها مع نجاا إدارة المشروع 

 (.جدول ) 

معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع  

 ومتغيراتاا مع نجاح إدارة المشروع

 

رة نجثثثثثا  ادا

 المشروع

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 0500 6500 عوامل النجا  الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع

 دال 0050 65.0 نظام االتصاالت

 دال 0050 6504 الهيكل التنظيمي

  

مشةةروع  حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةذدارة الممةةا تقةةد  نش       

مبةين عوامة   Rقيمةة معامة  االرتبةاط اذ بليةت  ومحاورها مع نجاا إدارة المشروع هةي معةامشت دالةة وموجبةة

م،بينمةا بليةةت قيمةةة معامةة  ...0مةةع متييةر نجةةاا ادارة المشةةروع   النجةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةذدارة المشةةروع

م،فةي حةين بليةت قيمةة معامة  االرتبةاط بةين 0..0نجاا ادارة المشروع مع متيير نظةا  االتصةاالت االرتباط بين 

وهةةذا يعنةةي بأنةةه تةة  قبةةوة الفرضةةية الرسيسةةة   م،...0متييةةر نجةةاا ادارة المشةةروع مةةع متييةةر الهيكةة  التنظيمةةي 

 الةانية.

 

 

 



 

 

 : االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا مع إدارة الوقت4-4

ارتباط ذات داللة معنوية بين عوامة  النجةاا الحرجةة ذات  عشقة هنا على ا  رعية ا ولى الفرضية الف تن    

 . الصلة بذدارة المـشروع ومتييراتها مع إدارة الوقت

 (.جدول ) 

معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع  

 دارة الوقتومتغيراتاا مع إ

 

 

 ادارة الوقت

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 25.5 07.3 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع

 دال 3.97 0721 نظام االتصاالت

 دال 75.6 07.2 الايكل التنظيمي

 

بةةذدارة المشةةروع  حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة ممةةا تقةةد  نش   

م بةين عوامة  النجةاا R،اذ بليةت قيمةة معامة  االرتبةاط ومحاورها مع إدارة الوقةت هةي معةامشت دالةة وموجبةة 

م،فيما بليت قيمةة معامة  االرتبةاط بةين متييةر 3..0مع متيير ادارة الوقت   مشروع الحرجة ذات الصلة بذدارة ال

بليةت قيمةة معامة  االرتبةاط بةين متييةر ادارة الوقةت والهيكةة  م، فةي حةين 0..0ادارة الوقةت ونظةا  االتصةاالت  

 وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الفرعية ا ولى المنبةقة من الفرضية الرسيسة الةانية.م،...0التنظيمي  

 

 :االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا مع إدارة الكلفة3-4

ارتبةاط ذات داللةة معنويةة بةين عوامة  النجةاا الحرجةـة  عشقةة هنةا  علةى ا ضــية الفرعية الةانية الفر تن     

 .شروع ومتييراتها مع إدارة الكلفةذات الصـلة بذدارة المـ

 (8جدول )

معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع  

 يراتاا مع إدارة الكلفةومتغ

 

 

 ادارة الكلفة

 الداللة R t-test المتغيرات                            

 دال 75.9 07.6 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع

 دال 4.70 .072 نظام االتصاالت

 دال 75.6 07.2 الايكل التنظيمي

  

رتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةذدارة المشةةروع  حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االممةةا تقةةد  نش  

مبةةين عوامةة  النجةةاا R،اذ بليةةت قيمةةة معامةة  االرتبةةاط  ومحاورهةةا مةةع إدارة الكلفةةة هةةي معةةامشت دالةةة وموجبةةة

 م،فيما بليت قيمة معام  االرتباط بين متييةر ادارة...0ومتيير ادارة الكلفة  الحرجة ذات الصلة بذدارة المشروع

م،في حين بليةت قيمةة معامة  االرتبةاط بةين متييةر ادارة الكلفةة مةع متييةر ...0الكلفة مع متيير نظا  االتصاالت 

 وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الفرعية الةانية المنبةقة من الفرضية الرسيسة الةانية.م،...0الهيك  التنظيمي 



 

 

 إدارة المشروع ومتغيراتاا مع إدارة الجودة:االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة ب2-4

ارتبةاط ذات داللةة معنويةة بةين عوامة  النجةاا الحرجةة ذات  عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية الةالةة  تن   

 .وع ومتييراتها مع إدارة الجودة الصلة بذدارة المشر

 ( 10جدول )  

عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع   معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين

 ومتغيراتاا مع إدارة الجودة

 

 

 ادارة الجودة

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 68.6 07.0 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع

 دال 67.7 0766 نظام االتصاالت

 دال 86.9 0764 الايكل التنظيمي

 

حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةذدارة المشةةروع  ممةةا تقةةد  نش  

بةين عوامة  النجةاا  مR ،اذ بليةت قيمةة معامة  االرتبةاطومحاورها مةع إدارة الجةودة هةي معةامشت دالةة وموجبةة

االرتبةاط بةين متييةر  م،بينما بليةت قيمةة معامة 0..0ذات الصلة بذدارة المشروع مع متيير ادارة الجودة الحرجة 

م،في حين بليت قيمة معام  االرتباط بين متييةر ادارة الجةودة مةع الهيكة  ...0ادارة الجودة مع نظا  االتصاالت 

 وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الفرعية الةالةة المنبةقة من الفرضية الرسيسة الةانية. م،0..0التنظيمي 

 

 حرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا مع نجاح إدارة المشروع: االرتباط بين عوامل النجاح ال1-3

ارتباط ذات داللة معنوية بين عوام  النجاا الحرجة ذات  عشقة هنا  على ا الفرضية الرسيسية الةالةة  تن      

 .الصلة بالمــوارد البشـرية ومتييراتها مع نجاا إدارة المشروع 

 (11جدول )

رمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية  معامل ارتباط سبي

 ومتغيراتاا مع نجاح إدارة المشروع

 

نجاااااااح ادارة 

 المشروع

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 67.7 0766 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية

 الد 48.5 0726 تمكين العاملين

 دال 8.90 07.1 دافعية العاملين

 

 العالقة االرتباطية بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية مع نجاح إدارة المشروع : -0

م والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللةة ....حظ من اشة القيمة التاسية المحسوبة والبالية  نش   

بةةأ  هنةةا  عشقةةة ارتبةةاط ايجابيةةة معنويةةة بةةين هةةذين المتييةةرين وبليةةت قيمةةة معامةة   م .0.3 م والباليةةة 0.00 

 م ....0االرتباط  

 



 

 

 العالقة االرتباطية بين تمكين العاملين مع نجاح إدارة المشروع : -4

عنةد مسةتوى  م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة0...حظ من اشة القيمة التاسية المحسةوبة والباليةة  نش     

أ  هنا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت قيمةة معامة  بم.0.3م والبالية  0.00 داللة 

 م....0االرتباط  

 العالقة االرتباطية بين دافعية العاملين مع نجاح إدارة المشروع :  -3

لتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى م وا0.00حظ من اشة القيمةة التاسيةة المحسةوبة والباليةة  نش    

بأ  هنا  عشقة ارتباط ايجابية معنوية بةين هةذين المتييةرين وبليةت قيمةة معامة   م .0.3والبالية  م 0.00داللة  

 م.0..0االرتباط  

ة  حةةظ بةةأ  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةالموارد البشةةريممةةا تقةةد  نش     

 ومحاورها مع نجاا إدارة المشروع هي معامشت دالة وموجبة وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الرسيسة الةالةة.

 

 : االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا مع إدارة الوقت4-3

داللة معنوية بين عوامة  النجةاا الحرجةة ذات ارتباط ذات  عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية ا ولى  تن    

 .الصلة بالموارد البشرية ومتييراتها مع إدارة الوقت

 (  14جدول )  

معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية  

 ومتغيراتاا مع إدارة الوقت

 

 

 ادارة الوقت

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 6.79 0761 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية

 دال 30.3 .073 تمكين العاملين

 دال 28.4 0768 دافعية العاملين

 

تبين من خالل الجدول اعاله ان قيمة معامل االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية    

بااين وهااي قيمااة موجبااة وهااذا يعنااي وجااود عالقااة طرديااة ذات داللااة معنويااة  (0761)لوقاات قااد بلغااتا وإدارة

(عنااد .473البالغااة) الجدوليااة (t(وهااي ارباار ماان قيمااة )67.8(المحسااوبة )t-testاذ بلغاات قيمااة )المتغياارين 

   (0701مستوى معنوية)

 

 موارد البشرية مع إدارة الوقت :العالقة االرتباطية بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بال -1

م والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية عند مسةتوى داللةة 0...نلحظ من اشة القيمة التاسية المحسوبة والبالية      

م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت قيمةة .0.3م والبالية  0.00 

 م. 0..0معام  االرتباط  

 

 



 

 

 العالقة االرتباطية بين تمكين العاملين مع إدارة الوقت : -4

م والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة 3.30نلحظ من اشة القيمة التاسية المحسوبة والبالية       

يةرين وبليةت قيمةة م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتي.0.3م والبالية  0.00 

 م..0.3معام  االرتباط  

   العالقة االرتباطية بين دافعية العاملين مع إدارة الوقت : -3

م والتي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى داللةة 0..0نلحظ من اشة القيمة التاسية المحسوبة والبالية   

ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت قيمةة  م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط.0.3م والبالية  0.00 

 م.0..0معام  االرتباط  

حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةالموارد البشةةرية  ممةةا تقةةد  نش   

ى المنبةقةة ومحاورها مع إدارة الوقت هي معامشت دالة وموجبة وهذا يعني بأنه تة  قبةوة الفرضةية الفرعيةة ا ولة

 من الفرضية الرسيسة الةالةة.

 

 : االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا مع إدارة الكلفة3-3

ارتباط ذات داللة معنويةة بةين عوامة  النجةاا الحرجةة ذات  عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية الةانية  تن    

 .ومتييراتها مع إدارة الكلفة شريةالصلة بالمـوارد الب

 ( 13جدول )

معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية  

 ومتغيراتاا مع إدارة الكلفة

 

 

 ادارة الكلفة

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 25.5 07.3 يةعوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشر

 دال 23.5 .073 تمكين العاملين

 دال 75.9 07.6 دافعية العاملين

 

 العالقة االرتباطية بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية مع إدارة الكلفة : -1

لجدوليةة عنةد مسةتوى م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا ا0...حظ من اشة القيمةة التاسيةة المحسةوبة والباليةة  نش    

م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت .0.3م والبالية  0.00داللة  

 م. 3..0قيمة معام  االرتباط  

 العالقة االرتباطية بين تمكين العاملين مع إدارة الكلفة : -4

م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى 0..3ة  حظ من اشة القيمةة التاسيةة المحسةوبة والباليةنش    

م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت .0.3م والبالية  0.00داللة  

 م..0.3قيمة معام  االرتباط  

 

 



 

 

 العالقة االرتباطية بين دافعية العاملين مع إدارة الكلفة : -3

م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى .0..اشة القيمةة التاسيةة المحسةوبة والباليةة  حظ من نش    

م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت .0.3م والبالية  0.00داللة  

 م....0قيمة معام  االرتباط  

ت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةالموارد البشةةرية  حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشممةةا تقةةد  نش   

ومحاورها مع إدارة الكلفة هي معامشت دالة وموجبة وهذا يعني بأنه ت  قبوة الفرضية الفرعية الةانية المنبةقة من 

 الفرضية الرسيسة الةالةة.

 

 شرية ومتغيراتاا مع إدارة الجودة: االرتباط بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد الب2-3

ارتباط ذات داللة معنوية بين عوام  النجةاا الحرجةة ذات  عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية الةالةة  تن      

 .شرية ومتييراتها مع إدارة الجودةالصلة بالموارد الب

 ( 12جدول ) 

النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية   معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عوامل

 ومتغيراتاا مع إدارة الجودة

 

 

 ادارة الجودة

 الداللة R t-test المتغيرات

 دال 28.4 0768 عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية

 دال 45.2 07.1 تمكين العاملين

 دال 68.6 07.0 دافعية العاملين

 اطية بين عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية مع إدارة الجودة :العالقة االرتب -1

م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى 0..0حظ من اشة القيمة التاسية المحسةوبة والباليةة  نش     

هةذين المتييةرين وبليةت م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين .0.3م والبالية  0.00داللة  

 م. 0..0قيمة معام  االرتباط  

 العالقة االرتباطية بين تمكين العاملين مع إدارة الجودة :  -4

م والتةي هةي اكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة عنةد مسةتوى .0..حظ من اشة القيمةة التاسيةة المحسةوبة والباليةة  نش    

ا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت م وهذا يعنةي بةأ  هنة.0.3م والبالية  0.00داللة  

 م.0..0قيمة معام  االرتباط  

 العالقة االرتباطية بين دافعية العاملين مع إدارة الجودة : -3

م والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية عنةد مسةتوى داللةة ...0حظ من اشة القيمة التاسية المحسوبة والبالية  نش  

م وهذا يعنةي بةأ  هنةا  عشقةة ارتبةاط ايجابيةة معنويةة بةين هةذين المتييةرين وبليةت قيمةة .0.3والبالية  م 0.00 

 م.0..0معام  االرتباط  

حةةظ بةةا  جميةةع معةةامشت االرتبةةاط بةةين عوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةالموارد البشةةرية  ممةةا تقةةد  نش  

بة وهذا يعني بأنه تة  قبةوة الفرضةية الفرعيةة الةالةةة المنبةقةة ومحاورها مع إدارة الجودة هي معامشت دالة وموج

 من الفرضية الرسيسة الةالةة.



 

 

 المبحث الثالث :اختبار وتحليل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة

يتأثر بعوام  النجةاا الحرجةة ،وليةرض معرفةة هة  اريع يفترض التوجه الفكري للدراسة إ  نجــاا إدارة المش   

أثير للمتييرات المستقلة في نجاا إدارة المشةروعات تةـ  اسةت دا  االنحةدار ال طةي البسةيط الاتةـبار تةأثير هنا  ت

 متييرات الدراسة   المتييرات المستقلة م والمتمةلة بـ:

 .اإلدارة اإلستراتيجية ومتييراتها -0

 .الصلة بذدارة المشروع ومتييراتهاعوام  النجاا الحرجة ذات  -0

ومتييراتهةةا فةةي المتييةةر المعتمةةد والمتمةةة  فةةي  ،رجةةة ذات الصةةلة بةةالموارد البشةةرية عوامةة  النجةةاا الح -3

 .متييراتهمتيير نجاا إدارة المشروع و

 

 سيت  الحك  على قوة التأثير بين المتييرات وفق معادلة االنحدار ال طي التالية:

Y=a+B2 X1 

Y=0.51+0.89X1 

 حيث ا :

Y تمة  نجاا ادارة المشروع : 

0X االدارة االستراتيجية : تمة 

م وهةذا يعنةي قبةوة الفرضةية  توجةد عشقةة 0.00 معنةد درجةة معنويةة0....المحسةوبة   Fبليت قيمةة  -0

 %م.00ونجاا ادارة المشروعموبدرجة ثقة  تاثير ذات داللة معنوية بين االدارة االستراتيجية

مةةن م%0. فسةةير مةةا نسةةبته تموهةةذا يعنةةي ا  االدارة االسةةتراتيجية قةةادرة علةةى R²  0..0بليةةت قيمةةة  -0

فهةي %م 0.،اما النسةبة الباقيةة المتييرات التةي تطةرا علةى المتييةر االسةتجابي  نجةاا ادارة المشةروعم

 تابعة الى متييرات اارى يير داالة في انموذج البحث.

م،وهةذا يعنةي انةه اذا كانةت هنةا  ادارة اسةتراتيجية بنسةبة 0.00م ما قيمتةه B1بليت قيمة المي  الحدي   -3

 %م.00وحدة واحدة سيؤدي الى زيادة نجاا ادارة المشروع بنسبة 

 أوال: تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا في نجاح إدارة المشروع

متييراتها تأثير ذات داللة معنوية لإلدارة اإلستراتيجية و عشقة  هنا   على ا  الفرضية الرسيسة الرابعة تن     

 .في نجاا إدارة المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( .1جدول ) 

 تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومحاورها في نجاح إدارة المشروع

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 المعتمد

قيمة معامل  قيمة معامل بيتا قيمة الثابت

 (R)التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

اإلدارة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 27.8. 0728 07.8 07.1 

 يئيالتحليل الب

 

 وجود تأثير .4.76 0746 07.6 17.0 

التوجااااااااااااااااااااه 

 اإلستراتيجي

 وجود تأثير 6.7.0 0726 07.4 07.4 نجاح

الصااااااااااااااااياغة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 23726 0736 0760 1764 إدارة

تنفياااااااااااااااااااااااااذ 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 2.716 .073 .076 1718 المشروع

الرقاباااااااااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 26721 .073 0762 17.1 

المرونااااااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 42738 0742 .072 4714 

 

 .3.0م = 0،  0.ودرجة حرية    .0.0المحسوبة عند مستوى داللة  Fقيمة 

 .0..م = 0،  0.ودرجة حرية    0.00المحسوبة عند مستوى داللة  Fقيمة 

اتيجية ومحاورهةا م يةؤثر تةأثيراي ايجابيةاي فةي نجةاا إدارة حظ با  المتييةر المسةتق    اإلدارة اإلسةترمما تقد  نش    

          المشةةةروع وهةةةذا يعنةةةي إذا اسةةةت دمت اإلدارة العليةةةا فةةةي الشةةةركة ا   اإلدارة اإلسةةةتراتيجية ومتييراتهةةةا المتمةلةةةة 

اإلسةةتراتيجية، بةةـ   التحليةة  البييةةي، التوجةةه اإلسةةتراتيجي، الصةةياية اإلسةةتراتيجية، تنفيةةذ اإلسةةتراتيجية، الرقابةةة 

 المرونة اإلستراتيجية م سيكو  هنا  نجاا في إدارة المشروع وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الرسيسة الرابعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا في إدارة الوقت1-1

إلدارة اإلسةتراتيجية ومتييراتهةا تأثير ذات داللةة معنويةة لة عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية ا ولى تن      

 ت.ارة الوقفي إد

 (  16جدول ) 

 تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا في إدارة الوقت

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 المعتمد

قيمة معامل  قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

اإلدارة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 3.784 0734 ..07 1743 

 وجود تأثير 18714 0740 07.1 .471  التحليل البيئي

التوجاااااااااااااااااااه 

 اإلستراتيجي

 وجود تأثير 33713 0730 0768 1720 إدارة

الصاااااااااااااااياغة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 437.4 0743 07.1 .471 الوقت

تنفيااااااااااااااااااااااااذ 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .3070 .074 0761 .176 

الرقاباااااااااااااااااااة 

 راتيجيةاإلست

 وجود تأثير 18748 0740 0728 4742 

المرونااااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 117.3 0713 .073 .476 

    

حظ با  المتييةر المسةتق    اإلدارة اإلسةتراتيجية ومتييراتهةا م يةؤثر تةأثيراي ايجابيةاي فةي إدارة الوقةت مما تقد  نش   

كة ا    اإلدارة اإلسةةتراتيجية ومتييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   التحليةة  وهةةذا يعنةةي إذا اسةةت دمت اإلدارة العليةةا فةةي الشةةر

البييةةةي، التوجةةةه اإلسةةةتراتيجي، الصةةةياية اإلسةةةتراتيجية، تنفيةةةذ اإلسةةةتراتيجية، الرقابةةةة اإلسةةةتراتيجية، المرونةةةة 

ةقةة مةن اإلستراتيجية م سيكو  هنا  إدارة صةحيحة للوقةت وهةذا يقودنةا إلةى قبةوة الفرضةية الفرعيةة ا ولةى المنب

 الفرضية الرسيسة الرابعة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا في إدارة الكلفة4-1

تأثير ذات داللة معنوية لةإلدارة اإلسةتراتيجية ومتييراتهةا فةي  عشقة هنا  على ا الفرضية الفرعية الةانية  تن  

 الكلفة.إدارة 

 ( .1جدول )  

 ومتغيراتاا في إدارة الكلفة تأثير اإلدارة اإلستراتيجية

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 المعتمد

قيمة 

 الثابت

قيمة معامل 

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

اإلدارة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 28738 0738 ..07 07.6 

 وجود تأثير 1.714 0718 07.1 ..17  التحليل البيئي

التوجااااااااااااااااااه 

 اتيجياإلستر

 وجود تأثير 267.3 .073 07.8 07.4 إدارة

الصاااااااااااااياغة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير ..337 0730 07.8 ..17 الكلفة

تنفياااااااااااااااااااااااذ 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 48720 .074 0764 1734 

الرقابااااااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .3671 0734 0763 1723 

المروناااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير 1.7.6 0718 0722 .470 

    

حظ با  المتيير المستق    اإلدارة اإلستراتيجية ومتييراتها م يؤثر تأثيراي ايجابياي فةي إدارة الكلفةة وهةذا مما تقد  نش

يعنةةي إذا اسةةت دمت اإلدارة العليةةا فةةي الشةةركة ا   اإلدارة اإلسةةتراتيجية ومتييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   التحليةة  البييةةي، 

جي، الصياية اإلسةتراتيجية، تنفيةذ اإلسةتراتيجية، الرقابةة اإلسةتراتيجية، المرونةة اإلسةتراتيجية م التوجه اإلستراتي

سيكو  هنا  إدارة صحيحة ومقننة للكلفةة وهةذا يقودنةا إلةى قبةوة الفرضةية الفرعيةة الةانيةة المنبةقةة مةن الفرضةية 

 الرسيسة الرابعة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اتاا في إدارة الجودة: تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغير3-1

تأثير ذات داللةة معنويةة لةإلدارة اإلسةتراتيجية ومتييراتهةا  عشقة هنا  على ا  الفرضية الفرعية الةالةة  تن     

 .في إدارة الجودة

 (.1جدول ) 

 تأثير اإلدارة اإلستراتيجية ومتغيراتاا في إدارة الجودة

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 المعتمد

قيمة 

 الثابت

قيمة معامل 

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

اإلدارة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير ..627 .072 .078 -.074 

التحليااااااااااااااااال 

 البيئي

 وجود تأثير 4.746 .074 07.0 1731 

التوجاااااااااااااااااه 

 اإلستراتيجي

 وجود تأثير .671. 0724 .078 0704 إدارة

الصاااااااااااااياغة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .3376 0730 07.1 1744 الجودة

تنفيااااااااااااااااااااااذ 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .2.71 .073 07.6 0728 

الرقاباااااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .2374 0736 07.1 0780 

المروناااااااااااااااة 

 اإلستراتيجية

 وجود تأثير .4378 0742 ..07 .176 

  

ومحاورهةا م يةؤثر تةأثيراي ايجابيةاي فةي إدارة الجةودة  حظ بةا  المتييةر المسةتق    اإلدارة اإلسةتراتيجيةمما تقد  نش  

وهةةذا يعنةةي إذا اسةةت دمت اإلدارة العليةةا فةةي الشةةركة ا    اإلدارة اإلسةةتراتيجية ومتييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   التحليةة  

 البييةةةي، التوجةةةه اإلسةةةتراتيجي، الصةةةياية اإلسةةةتراتيجية، تنفيةةةذ اإلسةةةتراتيجية، الرقابةةةة اإلسةةةتراتيجية، المرونةةةة

اإلستراتيجية م سيكو  هنا  إدارة صحيحة ومقننة للجودة وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضةية الفرعيةة الةالةةة المنبةقةة 

 من الفرضية الرسيسة الرابعة. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثانيا: تأثير عوامل النجاح ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في نجاح إدارة المشروع

تةةأثير ذات داللةةة معنويةةة لعوامةة  النجةةـاا الحرجةةة ذات  عشقةةة هنةةا  علةةى ا  الفرضةةية الرسيسةةة ال امسةةة تةن   

 .المشروع  الصلة بذدارة المشروع ومتييراتها في نجاا إدارة

 

 (18جدول ) 

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في

 نجاح إدارة المشروع

المتغير  المتغيرات المستقلة

 المعتمد

يمة ق

 الثابت

قيمة معامل 

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عوامااااااااال النجاااااااااااح 

الحرجااااة ذات الصاااالة 

 بإدارة المشروع

نجاااااااااااح 

 إدارة

 وجود تأثير .6376 .072 0784 0713

 وجود تأثير 3.7.0 0733 0766 1741 المشروع نظام االتصاالت

 وجود تأثير 47.4. 0720 ..07 0724  الايكل التنظيمي

حظ با  المتييةر المسةتق    عوامة  النجةاا الحرجةة ذات الصةلة بةذدارة المشةروع ومحاورهةا م يةؤثر مما تقد  نش 

تأثيراي ايجابياي في نجةاا إدارة المشةروع، وهةذا يعنةي إذا اسةت دمت اإلدارة العليةا فةي الشةركة ا    عوامة  النجةاا 

راتها المتمةلة بـ   نظةا  االتصةاالت، الهيكة  التنظيمةي م سةيكو  هنةا  الحرجة ذات الصلة بذدارة المشروع ومتيي

 نجاا في إدارة المشروع، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الرسيسة ال امسة. 

 : تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الوقت1-4

تأثير ذات داللة معنوية لعوام  النجاا الحرجة ذات الصةلة  عشقة ا هنعلى ا  الفرضية الفرعية ا ولى  تن    

 .روع ومتييراتها في إدارة الوقت بذدارة المش

 (40جدول ) 

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الوقت

المتغير  المتغيرات المستقلة

 المعتمد

قيمة معامل  قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

(R²) 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عوامااال النجااااح الحرجاااة ذات 

 الصلة بإدارة المشروع

وجااااااااااود  30780 .074 ..07 0782 إدارة 

 تأثير

وجااااااااااود  ..1.7 .071 0728 .470 الوقت نظام االتصاالت

 تأثير

وجااااااااااود  .3476 0730 07.6 0786  الايكل التنظيمي

 تأثير



 

 

   

حظ با  المتيير المستق    عوامة  النجةاا الحرجةة ذات الصةلة بةذدارة المشةروع ومحاورهةا م يةؤثر نش مما تقد   

تأثيراي ايجابياي في إدارة الوقت، وهذا يعني إذا است دمت اإلدارة العليا في الشركة ا    عوام  النجاا الحرجة ذات 

االت، الهيك  التنظيمي م سةيكو  هنةا  إدارة صةحيحة الصلة بذدارة المشروع ومتييراتها المتمةلة بـ   نظا  االتص

 للوقت، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية ا ولى المنبةقة من الفرضية الرسيسة ال امسة.

 

 :تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الكلفة4-4

تأثير ذات داللة معنوية لعوام  النجاا الحرجة ذات الصلة عشقة هنا   على ا  الفرضية الفرعية الةانية تن     

 .شروع ومتييراتها في إدارة الكلفةبذدارة الم

 

 (41جدول )  

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الكلفة

المتغير  المتغيرات المستقلة

 المعتمد

ل قيمة معام قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

  ٌ (R²  ٌ ) 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عواماال النجاااح الحرجااة ذات 

 الصلة بإدارة المشروع

 وجود تأثير 3.718 0731 07.4 0723 إدارة 

 وجود تأثير .4176 0744 ..07 .172 الكلفة نظام االتصاالت

 وجود تأثير ..317 0748 ..07 0763  الايكل التنظيمي

 

حةظ بةا  المتييةر المسةتق    عوامة  النجةاا الحرجةة ذات الصةلة بةذدارة المشةروع ومحاورهةا م يةؤثر تقد  نش مما

تأثيراي ايجابياي في إدارة الكلفة، وهذا يعني إذا است دمت اإلدارة العليا في الشركة ا    عوام  النجاا الحرجةة ذات 

االتصةاالت، الهيكة  التنظيمةي م سةيكو  هنةا  إدارة جيةدة  الصلة بذدارة المشةروع ومتييراتهةا المتمةلةة بةـ   نظةا 

 ومقننة للكلفة، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية الةانية المنبةقة من الفرضية الرسيسة ال امسة.

 

 : تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الجودة3-4

الةالةةةة   هنةةا  تةةأثير ذات داللةةة معنويةةة لعوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات الصةةلة بةةذدارة  نصةةت الفرضةةية الفرعيةةة    

 .المشروع ومتييراتها في إدارة الجودة 

 

 

 

 



 

 

 (44جدول ) 

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بإدارة المشروع ومتغيراتاا في إدارة الجودة

المتغير  المتغيرات المستقلة

 المعتمد

مة معامل قي قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عوامااااال النجااااااح الحرجاااااة ذات 

 الصلة بإدارة المشروع

 وجود تأثير .673. 07.0 0788 -.171 إدارة 

 وجود تأثير .878. 0722 0781 -0702 الجودة نظام االتصاالت

 وجود تأثير 2.7.1 0738 .078 -0726  الايكل التنظيمي

  

 

حظ با  المتيير المستق    عوام  النجاا الحرجةة ذات الصةلة بةذدارة المشةروع ومحاورهةا م يةؤثر مما تقد  نش   

تأثيراي ايجابياي في إدارة الجودة، وهذا يعني إذا استعملت اإلدارة العليا في الشركة ا   عوام  النجةاا الحرجةة ذات 

  نظةا  االتصةاالت، الهيكة  التنظيمةي م سةيكو  هنةا  إدارة جيةدة  الصلة بذدارة المشةروع ومتييراتهةا المتمةلةة بةـ

 ومقننة للجودة، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية الةالةة المنبةقة من الفرضية الرسيسة ال امسة.

 

 ثالثا: تأثير عوامل النجاح ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في نجاح إدارة المشروع

تةأثير ذات داللةة معنويةة لعوامة  النجةاا الحرجةة ذات عشقةة  هنةا   علةى ا ة الرسيسية السادسةة الفرضي تن    

 .مشروعالصلة بالموارد البشرية ومتييراتها في نجاا إدارة ال

 (43جدول ) 

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في نجاح إدارة المشروع

المتغير  لةالمتغيرات المستق

 المعتمد

قيمة معامل  قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عواماااال النجاااااح الحرجااااة 

ذات الصااااااااالة باااااااااالموارد 

 البشرية

نجااااااااااااااح 

 إدارة

 وجود تأثير .6.72 0726 07.2 1716

 وجود تأثير 40780 0741 0722 4744 المشروع تمكين العاملين

 وجود تأثير 07.0. 07.1 07.0 1732  ندافعية العاملي

 

حظ با  المتيير المستق    عوام  النجاا الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومحاورهةا م يةؤثر مما تقد  نش    

تأثيراي ايجابيةاي فةي نجةاا إدارة المشةروع، وهةذا يعنةي إذا اسةت دمت اإلدارة العليةا فةي الشةركة ا   عوامة  النجةاا 

الصلة بةالموارد البشةرية ومتييراتهةا المتمةلةة بةـ   تمكةين العةاملين، دافعيةة العةاملين م سةيكو  هنةا   الحرجة ذات

 نجاا في إدارة المشروع، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الرسيسة السادسة.

 



 

 

 

 : تأثير عوامل النجاح ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في إدارة الوقت:1-3

تةةأثير ذات داللةةة معنويةةة لعوامةة  النجةةاا الحرجةةة ذات  عشقةةة هنةةا علةةى ا   ا ولةةى  ة الفرعيةةةالفرضةةي تةةن    

 .رة الوقت الصلة بالموارد البشرية ومتييراتها في إدا

 (42جدول ) 

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في إدارة الوقت

المتغير  المتغيرات المستقلة

 تمدالمع

قيمة معامل  قيمة الثابت

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عوامااااال النجااااااح الحرجاااااة ذات 

 الصلة بالموارد البشرية

وجاااااااااااااود  2.716 .073 07.0 17.1 إدارة 

 تأثير

وجاااااااااااااود  11706 0714 0736 47.4 الوقت تمكين العاملين

 تأثير

وجاااااااااااااود  .070. .072 07.1 1728  دافعية العاملين

 تأثير

 

 

حظ با  المتيير المستق    عوام  النجاا الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومحاورهةا م يةؤثر مما تقد  نش    

تأثيراي ايجابياي في إدارة الوقت، وهذا يعني إذا است دمت اإلدارة العليا في الشركة ا   عوام  النجةاا الحرجةة ذات 

ييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   تمكةةين العةةاملين، دافعيةةة العةةاملين م سةةيكو  هنةةا  إدارة جيةةدة الصةةلة بةةالموارد البشةةرية ومت

 للوقت، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية ا ولى المنبةقة من الفرضية الرسيسة السادسة.

 

 : تأثير عوامل النجاح ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في إدارة الكلفة:3-4

تأثةـير ذات داللةة معنويةـة لعوامة  النجةاا الحرجةة ذات عشقةة  هنةا  علةى ا  فرضية الفرعـية الةانيةة ال تن     

 .لفة الصلة بالموارد البشـرية ومتييراتها في إدارة الكـ

 (.4جدول )  

 تأثير عوامل النجاح الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومتغيراتاا في إدارة الكلفة

المتغير  المتغيرات المستقلة

 المعتمد

قيمة 

 الثابت

قيمة معامل 

 بيتا

قيمة معامل 

 التحديد %

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 الداللة

عوامل النجاح الحرجة ذات 

 الصلة بالموارد البشرية

 وجود تأثير .3170 0748 0763 .172 إدارة 

 وجود تأثير .1474 0712 .073 4732 الكلفة تمكين العاملين

 وجود تأثير 3.723 0731 07.8 1763  دافعية العاملين

  



 

 

 

حظ با  المتيير المستق    عوام  النجاا الحرجة ذات الصلة بالموارد البشرية ومحاورها م يةؤثر مما تقــد  نش   

تأثيراي ايجابياي في إدارة الكلفة، وهذا يعني إذا است دمت اإلدارة العليا في الشركة ا   عوامة  النجةاا الحرجةة ذات 

مةةـوارد البشةةرية ومتييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   تمكةةين العةةاملين، دافعيةةة العةةاملين م سةةيكو  هنةةا  إدارة جيةةدة الصةةلة بال

 ومقننة للكلفة، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية الةانية المنبةقة من الفرضية الرسيسة السادسة.
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حظ با  المتيير المستق    عوام  النجاا الحرجة ذات الصلة بةالموارد البشةرية ومحاورهةا م يةؤثر مما تقد  نش   

جةة ذات تأثيراي ايجابياي في إدارة الجودة، وهذا يعني إذا استعملت اإلدارة العليا في الشركة ا   عوام  النجةاا الحر

الصةةلة بةةالموارد البشةةرية ومتييراتهةةا المتمةلةةة بةةـ   تمكةةين العةةاملين، دافعيةةة العةةاملين م سةةيكو  هنةةا  إدارة جيةةدة 

 ومقننة للجودة، وهذا يقودنا إلى قبوة الفرضية الفرعية الةالةة المنبةقة من الفرضية الرسيسة السادسة.

 

ص المبكار لعوامال النجااح الحرجاة )اإلدارة ومن خالل النتائج السابقة يمكن القاول إن التشاخي  

اإلساااتراتيجيةاعوامل إدارة المشاااروعاعوامل مرتبطاااة باااالموارد البشااارية(ومتغيراتاااوتحديد 

درجة تأثير تلك العوامل وبما يتالءم ماع طبيعاة المشاروع ساود ياادض بال ارورة إلا  تحقيا  

 لجودة( 7النجاح في إدارة المشروع)إدارة الوقتاإدارة الكلفةاإدارة ا

 

 



 

  

 المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 اوال:االستنتاجات

تلجا  إلداإلاإل  إلعللااا  اام إلعيعاا ااا حعال إلعى ااقا  لال يق اا   حنا ااا عمااام إلفجا ا إلعليااا  يقإلا اا إلعج ااا  -1
إلاليفااا  سا   إلعرااق   إلعيستفااة إلعتم ال اتم إلفج ا إلعف اإل  إلعيتأخاة حال  لا إلعي  ا ا  لل يفح إلعياا إلدن ااا

 .غاا إلعيست اة إلعتم ايا     إلعلاإلق قإلعتم تؤثا  عكا ك اا  لل ساا إلعليا ام إلغل  عاك   إلعي  قال  
إلداإلاة إلدسااتاإلتاجااو قإليا حاإلاة ت ااام ياام خاايا تىلاااا قإل ااا إلعيتمااااإل  إلعيكقفااا علقإليااا إلعفجاا   إلعىاجااا -2

  ياااإلا إلعلافاا  اقة تقإلااجا  جيالا  ق يا  ااؤا  إلعيعاقعوقإلعلقإليا إلعيات طا   عيقإلاا إلع عااا(قام نقء حج  ا 
 حعل تى اق إلعفج   ام حاإلاة إلعيعاقع.

حم حاإلاإل  إلعيعاا ااا إلعي ىقثااا تياا ال إلعتىلاااا إلع اجاام  عااكا جاااا وحب اااتم تىلاااا إلع اجااا إلعتعاامالاا عليعاااقع  -3
إلع قة قإلعنال  وقجابإل اؤكاا  قإلع اجا إلعل يا قإلعاإلخلاا وكي  ت قم حاإلاة إلعيعاقع  تىلاا إلعفاص قإلعت اااإل  قف  ط

إليتيك إلداإلاة إلعللا  ام إلعيع ااا عفر م خ ص عليسح إلع اجام قإلعاب  الااا جابإل إلعفرا م  اا م إلداإلاة إلعللاا   ليلااا 
إلعت اااام قإلعتىسااام إلعيسااتيا عليلاااا إلعتىلاااا إلع اجااموقتم تأكاااا بعااك ياام خاايا إلعاااا اإل  قإلعي اا  ي  إلعتاام يجات اا  

 ا  عليع ااا إلعي ىقثا.إلع  ىثا يا إلع ا اإل  إلعلل
جف ك إلجتي م يم   ـا إلداإلاة إلعللا  ام إلعيع ااا إلعي ىقثا عتىااا يس ا ىاكا إلعيعـاقع وحب تفطاق  إلع نا ا   -4

إلدسااتاإلتاجاا ااام إلعيعاااقع  لاال يساا جا تتللااق   عتقجاام إلالسااتاإلتاجم قياا  اؤكااا بعااك إليااتيك إلعيعاااقع اؤاااا 
 .يفرياا قإلنىا عجياا إلألطاإل 

إلعاا اإل  إلعتم يجات   إلع  ىثا عليع ااا يث تا  إلفلكا ل تاأثاا  اجاا إلعيعااقع  لال اسا عتموقإلم تلاك يم خيا -5
إلعاس عا تل ا  عكا قإلنح  م يجاإل  إلعيعاقع قإلعتم تليا إلداإلاة إلعللاا   لال تى ا  ا  يام خايا إلساتثي ا كاا 

اإل  إلعىاجا إلعتام تىتا إ حعال إلعج قا قتعخاص تلك إلألجاإل  عجياا إلعيستقا   إلداإلااا يا ناقاة تىااا إلألج
إلداإلاة إلعللاا  تأخاب إلألجااإل   يمج ا يكثا الفج اج   ىاث تلكل إلعجقاة إلعل عاا اام إلفجا ا اسا عا إلعيعااقعوكي  

إلعفاااا  لام إلال ت  ا  فا  ا غا اس عا إلعيعاقعوق  عت عم اكقم إلعتقجم إلالستاإلتاجم عليعااقع قإلناح عجيااا 
 إلألطاإل  بإل  إلع لا. 

اة إلعللااا  ااام إلعيعاا ااا إلعي ىقثااا ت ااقم  تىااااا يسااتقر إلعتمااااا إلالسااتاإلتاجم قىساا  إلعناااقاةوقي  حم إلداإل -6
اس  اج  ام بعك إليتيك   عتفراي   اسياا قغاا اسياا اتم تىلال    عاكا جااا   اا إلععااقع  تففااب حساتاإلتاجاا 

إلتاجااوقإلم جياااا إلعيسااتقا   إلعيعاااقعوقتىاا فااقع إلع اكااا إلعتفراياام  ياا  اساا جم ااام فجاا    يلاااا تففاااب إلدسااتا
إلداإلاااا اام إلعيعاااقع تعا اك اام  يلاااا تففااب إلدساتاإلتاجااوقفراإل علخ اااة إلعتام ايتلك ا  يااااإلء إلعيعا ااا ا اام 
اس جيقم ام ت اام  يلاا إلعتففاب إلعتم تاكا  اقاج   لل ي اي ت ىاح إلعخطأ قعال إلعتمااا إلعجبا  فراإل عط الاا 

 إلعيع ااا  افا إلع ىث. 
إلدستاإلتاجاا ق يسا جيا يختلا   عا   اإلاإل  إلعيع ااا إلعي ىقثا ت با كا إلعج قا يم إلجا إلع ا م  ليلاا إلحم حا -7

 .إلعيستقا   إلداإلااا يم إلجا تىااا اقا قحجاإلءإل   يلا   تا اق إلعىس    
إلعيعااقع إلعي ا اال إلعكيااا قإلعفق ااا قيا  اسا  ا اام بعاك إلياتيك حاإلاة  لي ا ا ل ياإلء إلعل يلام اتم   سات حم-8 

عيل ااا ياإلء قإلنىا ااتم ي  افاا إلألاإلء إلعفللام   ا  ققجاقا فرا م داإلاة إلعيللقيا   الياا  عاكا جااا  اام ي سا م 
 إلعيعاقعو  دن اا حعل قجقا فر م عا م إلتخ ب إلع اإلاإل  اس جم  عكا ك اا ام حسف ا إلداإلاة إلعللا .

ج  تاام قخططاام علتمااااا ااام تق لاا   إلعا اا جم حم حاإلاإل  إلعيعاا ااا إلعي ىقثااا تيتلااك إلعياقفااا ااام تكاااا  تق -9
 قى ج ت م   دن اا حعل إلعتمااا ام إلعيقإلاا قإلديك ف   إلعيت ىاوق ي  اى ق إلعتفقق ام إلألاإلء.

حم  قإلياااا إلعفجااا   إلعىاجاااا بإل  إلع ااالا  ااا داإلاة إلدساااتاإلتاجاا تاااؤثا تاااأثااإل إلاج  اااا  اااام فجااا   حاإلاة -11
إلعيعاااقعوقجبإل الفاام إلفاام حبإل إلسااتخاي  إلداإلاة إلعللااا  ااام إلعيعاا ااا إلعي ىقثااا إلداإلاة إلدسااتاإلتاجاا قيتمااإلت اا  

 ة إلعيعاقع   قاة   يا.إلعفا اا  ي  اتيءم يا ط الا إلعيعاقع ا فم ساكقم جف ك فج   ام حاإلا
إلعتعاخاص  يم وقجابإل اؤعاا  لالإلألقعليام إلعفتا جا إلعتام تام إلعى اقا  لا ا  ت اام   اقا إلعفانااا إلعاجاسااا -11

إلعفجاا   إلعىاجااا بإل  إلع االا  اا داإلاة إلدسااتاإلتاجاا  ااا  كاال تماااااإل إلاج  ااا  ااام فجاا   حاإلاة إلعي كااا علقإليااا 
 ة   يا.إلعيعاقعوجبإل  لل يستقر إلعيع ااا إلعي ىقثا   قا

إلستخاإلم  قإليا  يميم إلعفت جا إلعتم تم إلعى قا  لا   ت ام   قا إلعفاناا إلعاجاساا إلعث فااوقجبإل اؤعا  لل  -12
إلعفجااا   إلعىاجاااا بإل  إلع ااالا  اااعاإلاة إلعيعااااقع   اااقاة  اااىاىا  اااا  كااال تمااااااإل إلاج  اااا  اااام فجااا   حاإلاة 

 إلعيعاقعوجبإل  لل يستقر إلعيع ااا إلعي ىقثا   قاة   يا.
 قإليا  لي اإلست يمإلعفت جا إلعتم تم إلعى قا  لا   ت ام   قا إلعفاناا إلعاجاساا إلعث عثاوقجبإل اؤعا  لل يم  -13

إلعفجااا   إلعىاجاااا بإل  إلع ااالا  ااا عيقإلاا إلع عاااااا   اااقاة  اااىاىا  اااا  كااال تمااااااإل إلاج  اااا  اااام فجااا   حاإلاة 
 إلعيعاقعوجبإل  لل يستقر إلعيع ااا إلعي ىقثا   قاة   يا.

 
 
 



 

  

 اتـــــــــــالتوصيثانيا:
يم خيا إلالستفت ج   إلعس   ا قإلستف اإل حعال يا  تام إلعتق اا حعاام اام إلع ىاث ايكام يم فاقاا  لام إلعتق اا      

ايكف ا  يم  *إلعتم ايكم إلالستف اة يف   ام تطقاا قإل ا حاإلاة إلعيعاق     افا إلعااإلسا حنا اا حعال ج ا   يخاار
 تستفاا يم إلعااإلسا إلعى عااوقكي  اأتم:

جاء يم يااإلفاا إلعيعاقع عمام إلالجتي م  ع اإلا إلعكاقإلاا إلع فاسااا إلعيساؤقعا  ام حاإلاة ناقاة تخ اص -1
إلعيعااااااقع ق يااااا  انااااايم إلفجااااا ا إلعيعااااااقع نااااايم إلعىااااااقا إلعيتفاااااق  لا   إلعق  وقإلعكلفا(ق  عيقإل اااااف   

 إلعيىااة إلعجقاة(.
ء إلع لا يام خايا تاقااا ناقاة إلالجتي م   ط ع إلع ف  ا إلدفع جاا  ق فم إلىا إلعياتكاإل  إلعتم تس جم ام  ف -2

ااااص  يااا عجياااا إلالخت   اا   ق لاال فطاا ق قإلساااويم خاايا إلسااتخاإلم إلع اااإليا إلعىااثااا ااام تففاااب تلااك 
 إلعيع اااوقاسح إلعيج ا يي م إلعيستثياام إلألج ف  يم إلجا إلالستف اة يم خ اإلت م قي  اإلت م ام إلع ف ء.

يعا ااا إلعي ىقثاا ايكام إلع اقا إلفام اجا   لال يم خيا يا  تام إلعتق اا حعاام يام تىلااا جااقا ت اام إلعلياا عل-3
حاإلاإل  تلك إلعيع ااا إلساتخاإلم يخطاط ج فا    اقاة يكثاا تف ااي يام خايا تىاااا إلعجااقا إلعايفام ع فعاطا 

 ق ي ت    لن    لمو  دن اا حعل تىااا إلعلف  ا إلعي ااا قإلع عااا إلعيايا عتففاب إلعيعاقع.
الفج ا إلألفعطا قإلعتك عا  إلعخ  ا  كاا فعا ط علق اقا حعال إلعق ا  اج  تى اق ا ط ال ا  ام إلعق   إلعيام -4

إلعيث عم إلعيام عيفت  ء يم إلعيعاقع قياإل  ة  ام حن اا ي   ء قتك عا  حن ااا يم خيا تىلاا جياا إلألفعطا 
 قتىااا إلعفل عا   إلعس   ا قإلعيى ا عكا فع طوقاسم ع كا إلعيعاقع يا تىااا إلعيس اإل  إلعىاجا. 

للق  لقإليا إلعفج   إلعىاجا ا فم اج   لل حاإلاإل  إلعيعا ااا إلعي ىقثاا إلعلياا  لال تطاقاا   جياا  تلاك ااي  ات-6
إلعلقإليا قتىااا فس ا تأثااج   لل تى اق إلعفج   ام حاإلاة إلعيعاقع ق يا  اسا جم اام إلفجا ا إلعيعا ااا ىسا  يا  

 اتفق  لام يا ا  إلعليا.

 المقترحاتثالثا:
 اا يم إلعااإلس   إلعتام يام إلعييكام يم تلياا  لال  ايكم تىااا   قتق ا   واني  م ي  ت ام يم إلستفت ج   

 حكي ا ي  تق ل  حعام إلعااإلسا إلعى عاا وعتتي عل يا راق   اجاا يتمااة قجم كي  اأتم:
  ا ل قت قام  قإليا إلعفج   إلعىاجا ام إلعيعاق    إلالفع جاا . -1
 إلعلي ا  ام  قإليا إلعفج   إلعىاجا قكف ءة إلالاإلء . -2
 يل ااا فج   إلعيعاق    إلع ف  اا .   -3
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 - الدراسة مشكلة

 ازدياد جديدة أسواق في الجديدة،الدخول المنتجات تنوع بسبب وذلك واسع بشكل تتزايد المشاريع أصبحت
 األعمال بيئة طبيعة في التكنولوجيا،التغيرات في السريعة والعالمية،التطورات المحلية المنافسة حجم

 من كبيرة نسبة توجيه إلى أدى ذلك كبير،كل وبشكل متنوعة منتجات على الزبون طلب في العالمية،وزيادة
 المستويات جميع عند تنفذ المشاريع أصبحت للمشاريع،وبذلك الموجهة النشاطات إلى التنظيمية الجهود إجمالي
 يختلف المشاريع تلك تنفيذ مستوى تحديد إن إال ،) Russell &Tayor,2000:809 (.المنظمات كل وفي

 من عدد يضع هؤالء من شخص منه،فكل المستفيدة والجهة المشروع في العاملين نم كل نظر وجهات باختالف
 إلى الوصول اجل من بعضها مع تتكامل أن ينبغي والتي المشروع تنفيذ عند تحقيقها إلى يسعى التي األهداف
 المطلوبة عليها،وبالمواصفات المتفق والكلفة الوقت حدود األطراف،وضمن لجميع المرضي األداء تحقيق

( 2 : Cleland & Ireland,2004 (، اآلتية التساؤالت الدراسة تطرح المنطلق هذا ومن: 
 )المهمة( الحرجة النجاح لعوامل المبكر بالتشخيص األم الشركة في العليا اإلدارة اهتمام مدى ما 1-

 البحث؟ عينة المشاريع داخل العمليات سير على تؤثر والتي
 ؟ حرجة نجاح عوامل المبحوثة المشاريع لدى تتوافر هل 2-
 ؟ المشروع إدارة ونجاح الحرجة النجاح عوامل بين العالقة طبيعة هي ما 3-
 تحقيق في الحرجة النجاح عوامل القرار صاحبة بوصفها األم الشركة في العليا اإلدارة توظف هل 4-

 ؟ بانجازها تقوم التي للمشاريع اإلداري النجاح
 المتطلبات طبيعة وتحديد تفسير باتجاه الحالية الدراسة محور ستكون التساؤالت هذه على اإلجابة إن

 . بشأنها الحلول إيجاد وسبل ، بالمشكلة المرتبطة
 - الدراسة أهداف 2

 : اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى
 - . الداخلية أبعادها من بعد وكل المبحوثة المشاريع في الحرجة النجاح عوامل مستوى تحديد 1

 - قيد المشاريع في المشروع إدارة نجاح على خاللها من الحكم يتم التي المعايير وطبيعة مستوى تحديد 2

 .البحث
 - .المشروع إدارة ونجاح الحرجة النجاح عوامل بين والتأثير العالقة إيجاد 3

 - في التميز تحقيق في ودورها الحرجة النجاح عوامل أهمية على التركيز خاللها من يتم عمل آلية تحديد 4

 تحقيق في ودورها العوامل تلك أهم تشخيص ضرورة مع ، البحث قيد المشاريع طبيعة مع يتالءم وبما العمل
 . المشروع إلدارة النجاح

 - الدراسة أهمية 3

 في اإلنشائية الصناعة واقع يخدم وبما والميداني النظري المستويين على الحالية الدراسة أهمية تحديد يمكن
 : يأتي وكما العراق

 إدارة ونجاح ، الحرجة النجاح عوامل ( المدروسة المتغيرات أهمية من الدراسة أهمية تنبثق 1-
 األساليب وتطوير العراق في اإلنشائية الصناعة بواقع النهوض في األساس بوصفهما )المشروع
 وتحديد المشروع بيانات قاعدة على االعتماد خالل من المشروع إدارة نجاح تفسير في المتبعة
 المشروع مراحل من مرحلة لكل بالنسبة أهميتها ودرجة فيه العمل سير في تؤثر التي المعايير
 وفق المشروع في العمل سير على مباشر تأثير لها واقعية حقائق هي المعايير هذه إن على والتأكيد

 . له مخطط ما
 وأهميتها الحرجة النجاح عوامل على الضوء تسليط أهمية على تأكيدها خالل من نظريا الدراسة توسع 2-
 التأكيد وكذلك ، طبيعته وفق وعلى المشروع رسالة في العوامل لهذه المبكر التشخيص ضرورة مع ،

 التي والمعايير العوامل من كبير عدد هناك بل عابرة مسألة ليس هو المشروع إدارة نجاح إن على
 .المشروع منظمة إليه تصبو الذي الهدف لتحقيق العليا اإلدارة من وبدعم منسقة بصورة تعمل
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