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Abstract 

The aim of this study was to identify and define critical success factors through the application 

of total quality management in construction projects, especially large ones in the Middle East 

and North Africa (MENA Region), Egypt, and Saudi Arabia as a model. The basis of the study 

was a survey, then personal interviews and workshops with contractors, consulting offices, 

project management offices, and stakeholders, where project managers, managers of technical 

offices, consulting offices, project management offices , and members of the project team were 

interviewed, all of whom work on different construction projects in terms of type, size and 

value with contracts Construction with a value ranging from 40 million to 450 million dollars, 

in Egypt and Saudi Arabia. 

Personal interviews were completed with project managers, managers, and experienced 

professionals, with additional interviews as a second opinion. The study identified a wide list 

of potential success factors for construction projects, and by using the survey, this list was sent 

to 220 respondents, 105 surveys were received, and the results were analyzed statistically, and 

their results were compared through workshops and personal interviews as a second opinion, 

and accordingly, The most important critical success factors for projects were identified 

through the application of total quality and outcome analysis and compared to some relevant 

previous research. The comparison confirmed many of the conclusions reached in previous 

research but also raised new aspects of CSFs, which relate to the need to focus on leadership, 

organizational aspects, and management skills with a project steering committee. In addition 

to paying attention to the availability of resources and professional management of cost, 

quality, time, and risk. Also, the need to pay attention to the professional management of 

contracts and attention to procedures and operations. Stakeholders, especially customers, are 

satisfied with achieving their expectations and goals. 
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 الملخص 
كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد وتعريف عوامل النجاح الحرجة من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع  

والمملكة العربية (، مصر  MENA Regionفي  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )    التشييد وخصوصاً الكبيرة منها

المكاتب  المقاولين  مع  العمل  وورش  الشخصية  المقابالت  ثم  االستقصاء  هو  الدراسة  أساس  كان  وقد  نموذجاً.  السعودية 

والمكاتب  الفنية  المكاتب  ومديري  المشاريع  مديري  مقابلة  تمت  حيث  والمعنيين،  المشاريع  إدارة  ومكاتب  االستشارية 

ريع وأعضاء فريق المشروع، وجميعهم يعملون في مشاريع تشييد مختلفة من حيث النوع اإلستشارية ومكاتب إدارة المشا 

 مليون دوالر، في مصر والسعودية.   450 –مليون  40والحجم والقيمة مع عقود تشييد بقيمة تتراوح بين 

وقد    .ومقابالت إضافية كرأي ثاناستُكملت المقابالت الشخصية مع مديري المشاريع والمديرين والمتخصصين ذوي الخبرة،  

حددت الدراسة قائمة واسعة من عوامل النجاح المحتملة لمشاريع التشييد، وباستخدام اإلستقصاء, تم ارسال هذه القائمة إلى 

عمل  إستقصاءاً وتم تحليل النتائج إحصائياً, ومقارنة نتائجها من خالل ورش ال  105فرداً من أفراد العينة تم استالم     220عدد  

كرأي ثان , وبناًء على ذلك، تم تحديد أهم عوامل النجاح الحرجة للمشاريع من خالل تطبيق  الجودة   والمقابالت الشخصية

الشاملة وتحليل النتيجة ومقارنتها ببعض األبحاث السابقة ذات الصلة. وقد أكدت المقارنة العديد من االستنتاجات التي تم  

ة ولكنها طرحت أيًضا جوانب جديدة لماهية عوامل النجاح الحرجة والتي تتعلق بضرورة  التوصل إليها في البحوث السابق

التركيز على دور القيادة والجوانب التنظيمية ومهارات اإلدارة مع وجود لجنة توجيهية للمشروع. إضافة إلى االهتمام بتوافر  

ضرور وأيضاً  والمخاطر.  والوقت  والجودة  التكلفة  إدارة  وحسن  واالهتمام  الموارد  للعقود  المحترفة  باإلدارة  االهتمام  ة 

 باإلجراءات والعمليات. ورضا أصحاب المصلحة وخصوصاً العمالء بتحقيق توقعاتهم وأهدافهم .

 :  المقدمة -1

  التشييدصناعة  1.1

تعريف المشروع هو: مسعى مؤقت يتم إجراؤه إلنشاء منتج  وحيث أن  ،  PMBOKللدليل المعرفي إلدارة المشروعات  وفقًا  

، على سبيل المثال فيما يتعلق التشييد أو خدمة أو نتيجة فريدة. على الرغم من وجود أنشطة قائمة على العمليات في صناعة  

مد على المشاريع. تعت  التشييد ، من منظور المقاول أو مطور العقارات، فإن معظم األنشطة في صناعة  التشييد بتصنيع مواد  

ن جزًءا  أفي السنوات األخيرة، من اإلنصاف القول    التشييد عملية  مستلزمات  أيًضا عند النظر في المبادرات المختلفة لتصنيع  

في  عاملين  من الضروري لل،  لذلكيتم استثمارها في أنشطة المشروع.    التشييد كبيًرا من األموال التي يتم إنفاقها في قطاع  

خبراء  التشييد صناعة   يكونوا  وم  ومهرة  أن  إدارة  إيجاد  تابعة  في  وبالتالي  المشاريع،  مقبول  ومراقبة  للمشاريع توصيف 

 .من اآلراء بهذا الشأن لتقريب المعنى وتحديد الهدفعديد وعليه سيتم استعراض ال الناجحة.

كأحد المساهمين الرئيسيين في النمو االجتماعي واالقتصادي  ها  اعتبارصناعة التشييد واحدة من أهم القطاعات ويتم    عتبروت

  العديد من الدراسات   تمتالتشييد ، فقد  صناعة  على مدار العقد الماضي، ونظراً ألهمية  .  (Elawi et al., 2016) دوللل

بر على نجاح المشروع من العوامل التي تدعم اإلنجاز الناجح لمشاريع التشييد، السيما تلك العوامل التي لها تأثير أك لدراسة 

 ,Tabish and Jha, 2012; Ihuah et al., 2014; Kandelousi et al., 2011; Gunduz and Yahya) غيرها

2018; Ogwueleka, 2011; Yong and Mustaffa, 2012; Cserháti and Szabó, 2014  ،توفر صناعة التشييد  و

 Elawi)الوقت المحدد والميزانية والجودة المناسبةالبرنامج الزمني التعاقدي وعمال بالمشروع حسب  نهاء األإلتحديًا أكبر  

et al., 2016),    ركزت العديد من الدراسات على معايير نجاح المشاريع؛ ومع ذلك، لم تبحث أي من الدراسات السابقة وقد

 .ومعايير النجاح في صناعة التشييد على وجه الخصوص  الحرجةفي العالقة بين عوامل النجاح بالتفصيل 

وكالعادة، فإن القرارات في المراحل األولى    .من القرارات أثناء عملية إدارة المشروع  الكثيراتخاذ    يتمفي صناعة التشييد  

أو أثناء تشغيل المبنى.   أثناء تشييد المبنىمن التصميم لها تأثير أكبر على ممارسة إدارة المشروع مقارنة بالمراحل الالحقة  

لم يكن مديرالمشروع على دراية بالمعايير التي من شأنها أن تؤثر على أهدافهم المحددة من مرحلة البداية، فلن ينجح وإذا  

mailto:sha.abnia@gmail.com


 مشاريع التشييدعوامل النجاح الحرجة من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

 

 

                                                                                239                  JAUES, 18, 66, 2023 

التي تؤثر على مستوى أداء المشروع من خالل ممارسة إدارة المشروع    الحرجةالمشروع. ومن ثم، يتم تحديد عوامل النجاح  

التي ستمكن القائمين على إدارة المشروع من تقييم نتائج المشروع. وستصبح عوامل النجاح   الحرجةمل النجاح  وترتيب عوا

للشركة بتنفيذ   الحرجةركاتهم. وتسمح عوامل النجاح  مشاريعهم وشمقياًسا يمكن من خالله لمديري المشاريع تقييم    الحرجة

( أنه لضمان النجاح في المستقبل، 1982)  Rockartلشركة والمشاريع. ذكر  مهارات اإلدارة التنظيمية القياسية لتحسين أداء ا

هي، بالنسبة ألي عمل،    الحرجةالخاصة بها. وبالتالي، فإن عوامل النجاح    الحرجةشركة تحديد عوامل النجاح  كل  يجب على  

في    ،(Rockart   ،1982األداء التنافسي للمؤسسة )  ضمان  -إذا كانت مرضية    -التي ينتج عنها    العواملالعدد المحدود من  

الحالي النجاح    أشاروقد    .الوقت  الباحثين األكاديميين في تحديد عوامل  )  الحرجةالعديد من  ( إلى وجود  CSFsللمشروع 

عدة عوامل تتعلق بالتنفيذ    Pinto and Slevin (1988)على سبيل المثال، حدد  ،اهتمام أقل بممارسات إدارة الشركات

العميل، والرصد والتغذية الراجعة، والتواصل،    رضامشروع، وللالناجح ألنواع عديدة من المشاريع. وهي الخطط الزمنية  

  وحل المشكالت، وخصائص قائد فريق المشروع. 

 .فهم نجاح المشروع 2.1

   Rubin & Seeling (1976) نجاح المشروع ألول مرة بواسطة تم تقديم مفهوم عوامل  ،   Sanvido et al(2006)وفقًا لـ

.  .Rockart (1982)في سياق إدارة المشروع تم استخدامه ألول مرة بواسط  (CSFsعوامل النجاح الحرجة )  ولكن مصطلح

وامل  . عصناعة التشييد "عوامل" "حرجة" لـ "نجاح"    الحرجة، تمثل عوامل النجاح  Yong & Musttaffa (2012)وفقًا لـو

في  الحرجةالنجاح   أهدافهم  لتحقيق  المشروع  في  للمشاركين  الضرورية  العوامل  تلك   Sanvido et al.المشروع هي 

من المقبول على نطاق واسع أن نجاح المشروع يتكون من عنصرين أساسيين، وهما    ،  Cooke-Davies(2002)و(1992)

معايير نجاح المشروع وعوامل نجاح المشروع. معايير نجاح المشروع هي المتغيرات التابعة )المبادئ والمقاييس والمعايير( 

نجاح المشروع هي العناصر المستقلة النتيجة الناجحة للمشروع، في حين أن عوامل  يمكن عن طريقها قياس وتقييم  التي  

للمشروع )مجموعة الظروف والحقائق والعناصر والتأثيرات( التي يمكن أن تزيد احتمالية النجاح. ووصف مشروع تشييد 

ل ذلك من األدبيات يحليقوم الباحث بتسيكون هذا أكثر وضوحا عندما  وبأنه  "ناجح" أو "فاشل" هو في الحقيقة مهمة صعبة.  

 - :كما يلي  السابقة

 .(McCoy 1986) ال يوجد تعريف عالمي للنجاح وال توجد منهجية معيارية لقياسه •

العديد من أصحاب المصلحة ولكل منهم   • التشييد  للنجاح اعتمادًا على وجهات نظرهم  يوجد  يتضمن مشروع  تعريف 

  والمالية والتعليمية واالجتماعية والمهنية وأهدافهم المتعلقة بمجموعة متنوعة من العناصر بما في ذلك القضايا الفنية  

((Parfitt and Sanvido 1993؛ Lim and Mohamed 1999)   ) ويذهبJha and Iyer (2004)      إلى أقصى

أن   ،  Parfitt and Sanvido (1993)حيث يقوالن  إن نجاح أحد المشاركين قد يكون فشاًل لآلخر. ويرى    ،الحدود 

رقم  ،حسب الجدول  ويمكن أن يتغير تعريف النجاح أو الفشل من مشروع إلى آخر ،يةاإلخفاق والنجاح مصطلحات نسب

(1 : ) 
 وجهات النظر في نجاح أو فشل المشروع :(1الجدول رقم )

 المرجع  وجهات النظر في نجاح أو فشل المشروع م.

1 - 

من حيث الكفاءة  المدني  قد يفكر المهندس المعماري في النجاح من حيث المظهر الجمالي، والمهندس  

التي يتم إنفاقها في ميزانية المشروع، ومدير الموارد البشرية من  األموال  الفنية، والمحاسب من حيث  

 .سوقال حيث رضا الموظفين، ويقيم الرؤساء التنفيذيون نجاحهم في 

Freeman and Beale 

(1992 ) 

2 - 

ً امضغنادًرا ما يتم االتفاق عليه. ظل مفهوم نجاح المشروع    ،نجاح المشروع . إنه مفهوم يمكن أن يعني  ا

إذا كان   ما  إلى خالفات حول  المختلفة، ويؤدي  المفاهيم  بسبب  المختلفين  للعديد من األشخاص  الكثير 

 .المشروع ناجًحا أم ال

Liu and Walker 

(1998) 

3 - 

قد يعتمد التصور المتعلق بنجاح أو فشل المشروع أيًضا على الوقت. على سبيل المثال، يمكن اعتبار  

المشروع في وقت التنفيذ على أنه فشل بسبب الوقت والتكلفة الزائدة ، أو بسبب وقوع حوادث مميتة،  

أفض  عمل  فرص  المنطقة،  تطوير  إلى  أدى  إذا  ناجًحا  المشروع  اعتبار  يمكن  ذلك،  وازدهار  ومع  ل، 

 المنطقة من حيث زيادة قيمة العقارات في هذه المنطقة.، وظروف معيشية أفضل.  

 الباحث 

 الباحث  .قد يُنظر إلى المشروع الذي يُنظر إليه على أنه ناجح في وقت التنفيذ على أنه فاشل في وقت التشغيل 4

الباحث بعض المفاهيم عنها من األدبيات السابقة كما    أورد   الحرجةومن أجل الحصول على صورة واضحة لعوامل النجاح  

( رقم  الجدول  و2في   .  )( الوقت Davis, 2014يدرس  حتى  الماضي  القرن  من  السبعينيات  منذ  المشاريع  إدارة  نجاح   )

حيث تطورت مناهج عوامل النجاح من التركيز على مستوى تشغيل المشروع في   ،الحاضر، ويصنف تطور عوامل النجاح

  (.Davis, 2014السبعينيات إلى تبني نهج يركز على أصحاب المصلحة بعد العقد األول من القرن الحادي والعشرين )
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 . لألبحاث السابقةوفقا  الحرجةبعض مفاهيم عوامل النجاح   :( 2الجدول رقم )

 المصدر الحرجة مفهوم عوامل النجاح  م.

1 - 
هي الخصائص، أو الظروف، أو المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاح  

 الحفاظ عليه أو صيانته أو إدارته بشكل صحيح.و المشروع 

Abylova& Salykova, 2019 

2 - 
مشاريع التشييد  وهي : الميزانية،  هي العوامل التي تحدد نجاح تحقيق األهداف الرئيسية في  

 والجدول الزمني، والجودة . 

Bello, 2018 

3 - 
أصحاب  هي   ومتطلبات  توقعات  تحقيق  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  المشروع  في  العوامل 

  .المصلحة

Tsiga et al., 2016 

4 - 
هي تدابير يتم وضعها لضمان التسليم الناجح للمشروع. ويمكن من خاللها تنفيذ المشروع  

 . مع تحقيق أهدافه 

Alias et al., 2014 

 

 PRINCE2- 2017 عناصر في مشروع تعتبر بالغة األهمية لتحقيق مهمته أو هدفه.  هي - 5

6 - 
هي" المدخالت في نظام اإلدارة التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نجاح المشروع  

 أو العمل".  

Cooke-Davies, 2002, p185. 

 Sanvido et al,1992:33 هي العوامل التي تساهم في التنبؤ بنجاح المشروعات.  - 7

 Lim& Mohamed, 1999: P243 النتائج النهائية للمشروع. هي العوامل التي تقلل من زمن الوصول الى الزبائن وتقيس  - 8

المشروع   نجاح  أن  األداء.    يرتبطوحيث  استخدامحيث  بمقاييس  الخطة ها  يتم  ومراقبة  اإلدارة  أداء  لتقييم  عمل  كأداة 

"المثلث الحديدي" أصبح وجود رؤية محددة لألداء والنظر في عناصر   مع التعقيد المتزايد لصناعة التشييد،و اإلستراتيجية.  

. إضافة إلى ذلك، على مدى العقود الماضية، تغير التركيز على معايير قياس باعتباره المعاييرالوحيدة لقياس األداء غير كاف  

التي تؤثرعلى أداء المشروع    الحرجةع وامتد ليشمل القياس متعدد األبعاد وال تزال هناك حاجة للتأكد من العوامل  يرانجاح مش

 :عبرالمراحل الكاملة من حياة المشروع. وبالتالي، لسد فجوة هذه المعرفة، فإن أهداف هذا البحث هي كما يلي

 . التي تؤثر على أداء المشروع ألهداف مختلفة في مشاريع التشييد  الحرجةتحديد العوامل  .1

 .خالل دورة حياة المشروع لتحديد العوامل التي تساهم في تحسين أداء المشروع  .2

للتنفيذ الناجح لنهج إدارة الجودة الشاملة في صناعة التشييد.    الحرجةمن الصعب جدًا إنشاء قائمة شاملة من عوامل النجاح  

حيث التغييرات التي تحدث في برامج إدارة الجودة الشاملة للمؤسسات بمرور الوقت وفي ظروف مختلفة )ثقافة الشركة، 

ق على قائمة شاملة  التي تجعل من الصعب االتفا  (، والموارد المالية، واألهداف المتنوعة ألصحاب المصلحةالشركة  وحجم

. لذلك، يوصى بأن تكمل المنظمات تطبيق   ) Phua  (2004من عوامل نجاح تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في صناعة التشييد 

لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح من خالل البحث المستمرعن أفضل ممارسات التنفيذ ودراستها لفهم    الحرجةعوامل النجاح  

 . .Thiagarajan et al  (2001) كيفية تحقيق اآلخرين للنجاح في تنفيذ واستدامة إدارة الجودة الشاملة

 ( وبالتالي، يبدو1999)  Lim and Zairiمتنوعة ألصحاب المصلحة تجعل من الصعب االتفاق عليها كما أكد  الهداف  األ

يقول التشييد.  طبيعة خصائص صناعة  بسبب  المشروع  نجاح  لعوامل  شاملة  قائمة  ما وضع  حد  إلى  المعقد    (1998)من 

Thiagarajan  وZairi     من أجل التنفيذ الفعال إلدارة الجودة الشاملة، فإن المنهج الوصفي   الحرجة  النجاحأنه لدراسة عوامل

ءمة من المنهج المعياري. حيث يساعد المنهج الوصفي على التأكد من االختالف التفصيلي للموقف ووصفه من  أكثر مال

. وهذا يشمل أيًضا اختيار أنسب المنظمات التي Sekaran  ( 2003)منظور فردي أو تنظيمي أو صناعي أو أي منظور آخر،

في تلك المنظمات. يتضمن هذا النهج ثالثة مستويات مختلفة  لنجاح مبادرات الجودة    الحرجةتلبي مجموعة من عوامل الجودة  

 والقضايا التي تنطوي عليها قبل التنفيذ. من األسئلة لمعالجة عناصر "ماذا وكيف" لتطبيق إدارة الجودة الشاملة

من خالل دراسة حالة في مشروع إنشاء محدد في    ،  Mitra & Tan  (2012)  أسباب لتأخير المشروع بواسطة  9تم تحديد  

قاما بتجميع أسباب تأخير المشروع تحت أربعة عوامل رئيسية. لكن هناك سؤال كبير حول   ثحيالمملكة العربية السعودية.  

ز المشروع  القدرة على تعميم النتائج بسبب دراسة حالة واحدة. عالوة على ذلك، يُذكر أن األسباب الرئيسية للتأخير في إنجا

 تنسيق المشروع.  وظيفةالخبرة في قليلي هي بشكل أساسي استخدام أدوات وأساليب رديئة باإلضافة إلى وجود موظفين 

العمل مشروًعا وكانت النتائج أن متغيرات النطاق والجودة وفريق    121بتحليل البيانات الطولية لـ     Chen  ( 2012)  قام 

ؤثر فقط بشكل كبيرعلى نجاح المشروع ولكن لها قوة تمييزية قوية ومستقرة للتنبؤ بنجاح والمخاطر والتغيير ال ت  تواالتصاال

على مراحل بدء المشروع والتخطيط وأقر بالحاجة إلى البحث المستقبلي لتطوير   Chanالمشروع. ومع ذلك، ركز  أوفشل  

 .الحرجةمن منظور إدارة المشروع، فإن عوامل النجاح   النتائج المذكورة هنا في نماذج أكثر تعقيدًا للتنبؤ بنجاح المشروع.

وتطبيقها  نجاح المشروع عندما يتم إدارتها    هي الخصائص أو الشروط أو المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على 
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حددت دراسات مختلفة عدم وجود توافق في اآلراء بين الباحثين حول معايير الحكم على نجاح المشروع   حيث  ،بشكل صحيح

تركز غالبية الدراسات على "المثلث الحديدي" و.  (Fortune and White, 2006)والعوامل التي تؤثر على هذا النجاح  

المستدامة  التقل المباني  من  بدالً  التقليدية  التشييد  لعملية  الزمني  والجدول  والجودة  التكلفة  وهو   ,Walker & Shenيدي 

الدراسات(2002) معظم  أكدت  المشروع  فقط    .  سمات  المشاركة   الحرجةعلى  مثل  الخضراء،  المباني  لمشاريع  الفريدة 

 ( . 3راجع الجدول ) ،المتكاملةوطرق تسليم المشروع  (Lapinski et al. 2006)المبكرة ألعضاء فريق المشروع 

 دبيات السابقة. من األ الحرجةعوامل النجاح    :( 3الجدول رقم )

 المرجع  الحرجةعوامل النجاح  م.

 .اإلدارة العليادعم من   - 1
White and Fortune (2002, 2006) . 

Jha and Iyer 2004 

 Chua et al. (1999) . المصممين كفاءة  - 2

Chan et al. (2001) . مديري المشاريعكفاءة  - 3  . Jha and Iyer 

 Belout and Gavreau (2004) .ستكشاف األخطاء وإصالحهاا - 4

 Chua et al. (1999) . تحفيز فريق المشروع - 5

 . لتزام جميع المشاركين في المشروعا - 6
Chua et al. (1999).Chan et al. (2001), Munns 

and Bjeirmi 

 Chan et al. (2001), Munns and Bjeirmi . نفيذمرحلتي التصميم والت تفصيلية لخطة عمل   - 7

   .قنوات اتصال مناسبة - 8
White and Fortune (2006) 

Chan et al. (2001) 

 Chan et al. (2001), Chua et al. (1999) . التحكم الفعال ، مثل مراقبة الخطط وتحديثها - 9

  ,Chan et al. (2001) . ردود فعل فعالة - 10

 Chan et al. (2001) . ميزانية مالية كافية  - 11

 

نجاح المشرو  

ال وامل المت ل ة بالمشرو  

إجرا ا  إدارة المشرو 
إجرا ا  المشرو  

ال امل البشر   مور خارجية 

 

 Chan et.al (2004)( متغيرات نجاح المشروع 1الشكل رقم ) 

النجاح   عوامل  استخدام  المعلومات    الحرجةتم  تكنولوجيا  مثل  مختلفة  قطاعات  في  المشاريع  من  متنوعة  مجموعة  في 

(Almajed, A. & Mayhew, P., 2014.( البترول ، )Tsiga et al     ،2016( الفضاء ، )Tsiga et al    ،2016  )

(. مراجعة األدبيات من قبل  Pinto & Prescott  ،1988؛  Muller & Jugdev  ،2012مشاريع عامة ) وكذلك من أجل  

Tsiga et al ( .2016 حددت عوامل النجاح )التالي :جدول  والفئات المقابلة لها كما هو موضح في ال  الحرجة 
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 (. Tsiga et al  2016  )حسب  الحرجةعوامل النجاح    :( 4الجدول رقم )

فئة ال الحرجةعوامل النجاح    مراجع  

 التحدي الخارجي

 

البيئة   السياسية،  البيئة   ، االجتماعية  البيئة   ، االقتصادية  البيئة 

 المادية، البيئة التنظيمية / القانونية. 

(Gudiene et al., 2014); (Omran et 

al., 2012); (Tan & Ghazali, 2011)  

 .ته امعرفة العميل وخبر 

 

جودة  على  والتركيز  المنظمة  وحجم  والخبرة  التمويل  طبيعة 

  واألدوار   ات والوقت والقدرة على اإلحاطة واتخاذ القرار   العمل 

 والتأثير. والمساهمة والتوقعات وااللتزام والمشاركة 

(Gudiene et al., 2014); (The 

Standish Group, 2013); (Omran et 

al., 2012) 

 .دعم اإلدارة العليا

 

  تعقيدالمشروع ، ودعم األنشطة الهامة، وفهم    مديرالدعم المقدم ل

 المشروع ، وتأثير أصحاب المصلحة. 

(Ram & Corkindale, 2014); 

(Varajao et al., 2014); (Almajed 

& Mayhew, 2014) . 

 ) Gudiene et al., 2014( المعايير والتصاريح. العوامل المؤسسية 

 .خصائص المشروع 

 

ووقت   وتصميمه  وتعقيده  وطبيعته  وحجمه  المشروع  نوع 

 تخصيص الموارد ومستوى التكنولوجيا.

(Yong & Mustaffa, 2013); 

(Omran et al., 2012) . 

 .المشروعكفاءة مدير  

 

والمهارات  والتحفيز،  التنسيق  ومهارات  القيادية،    الخبرة، 

والتواصل والتغذية الراجعة، ومهارات اإلدارة، ومهارات حل  

 النزاعات، ومهارات التنظيم. 

(Toor & Ogunlana, 2009); 

(Malach-Pines et al., 2009); 

(Barclay & Osei-Bryson, 2009) . 

 .منظمة المشروع

 

وبرنامج   والتكامل،  الفريق  وهيكل  والتحكم،  التخطيط  جهد 

العمل، وإعداد نطاق  السالمة والجودة، والجدول الزمني وتحديد  

 المقاولين من الباطن. متابعة الميزانية و

(Gudiene et al., 2014); (Varajao et 

al., 2014); (Berssaneti & 

Carvalho, 2015) . 

 .الجوانب التعاقدية 

لتقديم  نوع   الشركة  )اختيار  والمشتريات  والمناقصة،  العقد، 

 الخدمات(. 

(Yong & Mustaffa, 2013); (Omran 

et al., 2012); (Tan & Ghazali, 

2011); (Chan et al., 2004) . 

 .كفاءة فريق المشروع

 

خبرة الفريق، والمهارات الفنية، ومهارات التخطيط والتنظيم، 

وتكي  والمشاركة،  المتغيرة،  وااللتزام  المتطلبات  مع  الفرق  ف 

وعالقات العمل، والمستوى التعليمي، وتوافر التدريب، وفعالية  

 صنع القرار. 

(Gudiene et al., 2014); (Varajao et 

al., 2014); (Almajed & Mayhew, 

2014); (Ram & Corkindale, 2014). 

 .مخاطر المشروع إدارة 

 

مخاطر المشروع إلى قسمين هما  تنقسم العوامل في إطار إدارة 

والتعر البدء،  مع  صعبة  جوانب  وتخطيط  ي أوالً  والتقييم،  ف، 

للمخاطر،    الرشيقةاالستجابة، وتنفيذ االستجابة، وثانيًا، الجوانب  

 وهي التواصل بشأن المخاطر والمواقف والمراقبة والمراجعة. 

(Almajed & Mayhew, 2014), 

(Rabechini Junior & Monteiro de 

Carvalho, 2013), (Didraga, 2013) , 

 . المشروع  إدارة متطلبات
االستنتاج، التحديد، التحليل والتفاوض، النمذجة، الدراسة وتقنية  

 . صحة وإدارة النطاقالتحقق من ال

(Mirza et al., 2013) (Didraga, 

2013) 

 معايير النجاح للمشروع :  3.1

تكييفها مع الحجم والتعقيد  يتم  أن بد الوإن وضع مجموعة من المعايير المطبقة على أي نوع من المشاريع أمر غير واقعي. 

 . (Mir, Pinnington, 2014)  والمدة والنوع ومتطلبات أصحاب المصلحة
 .في مشاريع التشييد معايير النجاحمفاهيم :  ( 5الجدول رقم )

 معايير النجاح  المرجع 

Muller and Turner (2007)   المشروع. تم تعريف معايير النجاح على أنها متغيرات تقيس نجاح 

Davis (2004)  يجب االتفاق على معايير النجاح مع أصحاب المصلحة قبل بدء المشروع، وبشكل متكررعند تحديد

 وجهات النظر في جميع أنحاء المشروع". 

Westerveld (2003)   والميزانية  يؤكد على أهمية رضا أصحاب المصلحة كمعيار نجاح رئيسي، مكمل للمثلث الذهبي )الوقت

 والجودة(. 

Dvir et al.  (1998)   نظًرا ألن أصحاب المصلحة قد ينظرون إلى نجاح المشروع بشكل مختلف، فهناك حاجة إلى معايير

 شاملة تعكس مجاالتهم وآرائهم. 

Maloney (1990)  .الوقت والتكلفة والجودة واإلنتاجية / الكفاءة 

Norris (1990)  المالي / الربحية. الميزانية / األداء 

Freeman and Beale (1992) ،األداء الفني ، كفاءة تنفيذ المشروع ، اآلثار اإلدارية والتنظيمية ، النمو الشخصي ، إنهاء المشروع 

 االبتكار التقني وقابلية التصنيع وأداء األعمال. 

Parfitt and Sanvido (1993)  ي / الربحية ، الصحة والسالمة ، الجودة ، تلبية األداء الفني ،  الوقت والتكلفة ، الميزانية / األداء المال

المواصفات والوظائف ، إرضاء العميل ، المقاول ، مدير المشروع / رضا فريق العمل ، توقعات /  

 تطلعات العميل / المقاول / مدير المشروع / الفريق والرضا.

Songer and Molenar (1997)   ،والجدول الزمني، والوفاء بالمواصفات، والتوافق مع توقعات المستخدم ،  العمل في حدود الميزانية

 والجودة العالية للصنعة، والتقليل من تفاقم أعمال التشييد . 

Ashley et al. (1987)  .التكلفة والجدول الزمني والجودة والسالمة ورضا أصحاب المصلحة 

Shenhar et al. (1997)  وتأثيره على العميل والنجاح المباشر واألعمال واالستعداد للمستقبل. كفاءة المشروع 

Lipovetsky et al. (1997)   تلبية أهداف التصميم ، الفوائد التي تعود على العميل ، الفوائد التي تعود على المنظمة النامية ، والفوائد

 التي تعود على الدفاع والبنية التحتية الوطنية. 
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على الرغم من اختالف معايير  ,   Thi and Swierczek,(2010) تقييم نجاح المشروع ويعتمد على تصور المقيمقد يختلف  

 ..Yong and Mustaffa, (2013)ن إلى حد كبير  يالنجاح وعوامل النجاح بشكل عام في طبيعتها، إال أن المسألتين مترابطت

للعديد من المشاريع    التعقيدو لإدارتها  والتي يجب  هو سمة مميزة  تم ذكر التعقيد في    للمشاريعمكين  لتباحترافية  الناجحة. 

تم التأكيد على التعقيد من   Chan and Scott and Chan (2004) ، وTah and Carr (2000) بواسطة  التشييد مشاريع  

 . Floricel and Miller (2001)  نطاق من قبلحيث البيئة المضطربة في المشاريع الهندسية واسعة ال

 مشكلة الدراسة– 2

أثناء عملية إدارة المشروع وكالعادة ، فإن القرارات في    ،في مشاريع التشييد الكبيرة يجب اتخاذ عدد كبير من القرارات 

. إذا لم يكن مديرو شروعأو أثناء تشغيل الم  مرحلة التشييد  إدارة المشروع مقارنة ب   أداءعلى  كبيرالتصميم لها تأثير    مرحلة

المشروع على دراية بالمعايير التي من شأنها أن تؤثر على أهدافهم المحددة من مرحلة البداية، فلن ينجح المشروع. ومن ثم، 

 ما يلي : ستحدد هذه الدراسة 

 .مشاريع التشييد تحديد عوامل النجاح الحرجة من خالل تطبيق  إدارة الجودة الشاملة في  .1

 .والمناقشات السابقة والالحقة  اإلستقصاءترتيب عوامل النجاح الحرجة حسب أهميتها من وجهة نظر المشاركين في   .2

عوامل النجاح الحرجة كما أن  ستصبح عوامل النجاح الحرجة مقياًسا يمكن من خالله لمديري المشاريع تقييم مشاريعهم.  و

يجب على كل شركة تحديد وت اإلدارة التنظيمية القياسية لتحسين أداء الشركة والمشاريع. بتنفيذ مهارا ستسمح لها اتللشرك

 . الخاصة بها لضمان األداء التنافسي للمؤسسة الحرجةعوامل النجاح 

مرحلة التشييد هي المكان الذي يتم فيه وضع جميع أهداف المشروع لألطراف المتعاقدة مثل الوقت والتكلفة واألداء   وحيث أن

د درجة فعالية وظائف إدارة المشروع ودرجة نجاح أهداف المشروع يحد م ت تيا. سمتابعتهبوالجودة والسالمة وما إلى ذلك و 

وجهة نظره. لذلك ، ستحدد هذه الدراسة مدى العالقة بين عوامل النجاح   إلى أي مدى سيرى كل طرف أن المشروع ناجح من

 الحرجة وأداء المشروع لتحديد نجاح مشروع التشييد.

 نطاق البحث. 3

مشاريع   في  النجاح  عوامل  وتعريف  تحديد  إلى  الدراسة  إفريقيا  الكبيرة    التشييد هدفت  وشمال  العربي  الخليج  منطقة  في 

(MENA Region  )  في هذه الدراسة، ُطلب   ،كنموذج أقرب لهذه المنطقة  مصر والسعوديةالمشاريع في  ، وتم التركيز على

توضيح عوامل  والمالك  مكاتب اإلستشارية  وال المقاول    بعض المقاولين  معورش العمل  و  اإلستقصاءخالل  من األشخاص  

ضمن التكلفة  مع المالك  قيق األهداف المتعاقد عليها  وبالتالي تم تعريف نجاح المشروع عمليًا على أنه تح  -نجاح المشروع  

ً  المحسوبة، في الوقت المناسب  .رضا العمالءمع ، وبجودة متفق عليها تعاقديا

 سؤال البحث 1.3

في أذهان األشخاص الذين    -في مشاريع التشييد الكبيرة    من خالل تطبيق  إدارة الجودة الشاملة  الحرجةما هي عوامل النجاح  

 ؟ التشييد في صناعة واستشاريين يعملون كمقاولين 

 طريقة البحث 2.3

إدارة مشاريع   في  مع أشخاص يعملون  استقصاءات مع  ، تستند إلى  استقصائيةة  يدراسحالة  طريقة البحث المختارة عبارة عن  

ً   التشييد  مع عدد من المكاتب االستشارية وشركات عمل    للنتائج، تم إجراء ورش  الدقة. لمزيد من  منها  الكبيرة  وخصوصا

في كل    ملهق المعاونة  فرالوالكبيرة  اريع  المش  يمدير   مع  ، ثم تم إجراء مقابالت إضافية  الدولية متعددة الجنسيات  المقاوالت

المقابالت هو األسئلة الضمنية  كان أساس  و  .مشروع ، بهدف تحديد عوامل النجاح في كل مشروع محدد ال  أجزاء  جزء من

ذات الطبيعة المفتوحة تماًما، وليس للتأثير على الشخص الذي تتم مقابلته. تم استخدام مجموعة محددة مسبقًا من األسئلة، 

ذين  مسبقًا، ولم يتم عرضها أثناء جلسات المقابلة. تم اختيار هذا النهج لتمكين األشخاص الاريع  ولكن لم يتم إرسالها إلى المش

التأكيد على أي قضية   مقابلتهم من  قائمة شاملة  وقد    .مهمة  يعتبرونهاتمت  المقابالت عن  النجاح  لأسفرت   الحرجةعوامل 

لتحديد أولويات والتي يجب تجنبها والمواقف التي يجب أن تؤثر على نجاح المشروع.    مورأيًضا إخطارات باألوالمحتملة،  

شخًصا بما في ذلك مديري المشاريع والمديرين    22مع مجموعة من    تم عقد ورشة عمل  عوامل النجاح األكثر أهمية،والنتائج  

وتم    استقصاءليه في صورة  إصياغة ما تم التوصل  وقد تم    .والمتخصصين ذوي الخبرة في المشروع للمناقشات والتحليل

 :فرد ولم يستجب االخرون .وقد تم حساب العينة كما يلي 105فردا استجاب منهم   220الى عدد  اإلستقصاءارسال 
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المهندسين -1 بنقابة  المقيدين  المهندسين  المصرية عام    عدد  المهندسين  نقابة   862,000=    2022وفقاً الحصاءات 

 مهندس .

 مهندس . 320,000عدد المهندسين المدنيين بالنقابة  -2

الخاصة بعوامل النجاح الحرجة من خالل تطبيق  إدارة الجودة الشاملة   اإلستقصاءاركة في هذه  عدد المؤهلين للمش -3

مهندس حيث أن المهتمين من العينة بالجودة الشاملة   32,000% منهم أي بعدد  10في مشاريع التشييد,  نفترض  

ا يخص عوامل النجاح الحرجة من سنوات خبرة أو أكثر وهم من لديهم القدرة على إدارة واتخاذ القرار فيم 10هم 

 خالل تطبيق  إدارة الجودة الشاملة في مجال التشييد للمشاريع الكبرى. 

 
 

n  = فردا. 73= حجم العينة 

= N حجم السكان. 

= Z  .القيمة الحرجة للتوزيع الطبيعي عند مستوى الثقة المطلوب 

p  العينة.= نسبة 

e .هامش الخطأ =  

. ُطلب من اثنين من مديري المشاريع المتمرسين  التي تم التوصل إليهالتقييم النتائج  ة  ت إضافيمقابالثالث  أخيًرا، تم إجراء  و

وتم مقارنتها أيضاً مع     الذين لم يشاركوا في ورشة العمل ببساطة أن يذكروا عوامل النجاح للمشروع الكبير وفقًا لتفضيالتهم

 .ليها من االستقصاء ووجد تطابق كبير مع ما تم التوصل إليه من نتائجالنتائج التي تم الوصول إ

ف رة البح 

مراج ة  ولية 
درا ة الوا ع من خالل ور  

ال مل والم ابال  الشخ ية 

 يا ة المش لة البح ية

تحديد ال نا ر الم  رة الدرا ا  ال اب ة

جمع وتحليل البيانا  ت مي  ا  تبانة 

ترتي  ال نا ر الم  رة 

النتا   والتو يا  

 

 خطوات البحث : ( 2الشكل رقم )

 المتطلبات األساسية / التحديدات 3.3

 :للبحث العملتم اختيار المتطلبات األساسية والمحددات التالية لتحديد نطاق 

و قيمة عقد المشروع  كبير،    تشييد أكثر من مشروع  من مقابالت مع موظفين نشطين في  ى  ورشة العمل األولتألف  ت •

   .مصر والسعودية ودول الخليج العربي، في مليون دوالر750-مليون  60تراوح بين ت
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أن يقوم ، على الرغم من أن منهجية البحث المطبقة جعلت من الممكن ألي شخص  تنفيذ التركيز على مرحلة الينصب   •

نجاح، بغض النظر عن مرحلة المشروع. عالوة على ذلك، فإن المنظور الرئيسي هو من عوامل الطرح أي عامل  ب

سؤال مديري المشاريع والمتخصصين ذوي   التي يتم تحديدها من خالل  - وجهة نظر المقاول بشأن المشاريع الناجحة  

 . تالمقاوالداخل شركات الخبرة 

وهي    -  مصر والسعوديةالكبيرة التي يقع مقرها في    التشييد ات  شركعمل  من فرق  جريت معهم المقابالت كانوا  جميع من أُ  •

كون الذين تمت مناقشتهم ينتمون الى بالنظر إلى  و. ومع ذلك،  تعميم النتائجحقيقة تنطوي على مخاطر تتعلق بصالحية  

أخرى  ت  مقاوالشركات  أيًضا في    نيعملو، وحقيقة أن العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا  بلدان وثقافات متعددة  

التي تتعلق بعمومية هذه   المخاطرويقلل من  أدى إلى جلب خبرة واسعة في التنفيذ الفعلي للمشروع،  قد  على مر السنين،  

 .تائجالن

 االستقصاء.نتائج  4.3 

,  إجابات االستقصاء االستقصاء في صورته النهائية تم عرضه على عينة الدراسة لإلجابة عليه، وبعد استالم  بعد أن تم إعداد  

 ( التالي:  6البيانات كما في الجدول رقم )تحليل قام الباحث بجمع و

 . اإلستقصاءنتائج   :( 6الجدول رقم )

 العنصر م
 = مهم جدا5مهما  &  = ليس 1

1 2 3 4 5 

و 1 العليا  بالعمل   اإلدارة  بمشاريع    يعتبرالتفويض  النجاح  عوامل  أهم  من 

 التشييد الكبيرة.  
0 6 11 42 41 

التشييد    2 بمشاريع  النجاح  عوامل  أهم  من  احترافية  بطرقة  العقود  إدارة 

 الكبيرة. 
0 5 12 42 41 

 26 45 22 5 2 . أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرةالمراقبة والتحكم في العمل من    3

 29 46 17 7 1 المنظمة من أهم عوامل النجاح    4

 22 39 29 8 2 . العمليات واإلجراءات تساهم في نجاح المشروع بمشاريع التشييد الكبيرة  5

النجاح  اللجنة التوجيهية للمشروع وجودها يعتبر عامال مهما من عوامل    6

 . بمشاريع التشييد الكبيرة
2 11 21 47 19 

 35 47 16 1 1 أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.   إدارة المخاطر   7

 23 36 28 12 1 قصص النجاح من اهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.   8

النجاح بمشاريع التشييد  تعقيد المشروع ومعرفة احتياجاته من أهم عوامل    9

 . الكبيرة 
2 7 25 42 24 

 29 49 17 3 2 . من اهم عوامل نجاح المشروع إدارة الوقت 10

 24 50 23 1 2 . إدارة الجودة من اهم عوامل نجاح المشروع 11

 35 42 15 6 2 من اهم عوامل نجاح المشروع.  إدارة التكلفة  12

الخدمة   13 العمالء عن  بمالمتابعة والرقابة  . والمنتجرضاء  التي  العوامل  أهم 

 . تكون احد عوامل نجاح المشروع
2 11 21 47 19 
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 .   ستقصاءالتحليل االحصائي لإل  :(7الجدول رقم )

 العنصر م
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 العينة 

 إختبار 

T 

 إختبار 

P 

األهمية  

 النسبية

رتبة 

 العنصر

و  1 العليا  أهم    يعتبربالعمل     التفويض اإلدارة  من 

 عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة. 
 1 %84 0.05> 3.15 موافقون  3.74 4.180

إدارة العقود بطرقة احترافية من أهم عوامل النجاح   2

 بمشاريع التشييد الكبيرة. 
 1 %84 0.05> 3.17 موافقون  3.75 4.190

والتحكم في العمل من أهم عوامل النجاح  المراقبة   3

 . بمشاريع التشييد الكبيرة
 4 %78 0.05> 2.54 موافقون  3.47 3.880

 3 %79 0.05> 2.69 موافقون  3.53 3.950 . المنظمة من أهم عوامل النجاح 4

من   5 واإلجراءات  نجاح  أالعمليات  عوامل  هم 

 المشروع بمشاريع التشييد الكبيرة. 
 6 %74 0.05> 2.14 موافقون  3.31 3.710

عامال   6 يعتبر  وجودها  للمشروع  التوجيهية  اللجنة 

 . مهما من عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة
 6 %74 0.05> 2.12 موافقون  3.30 3.700

المخاطر  7 بمشاريع    إدارة  النجاح  عوامل  أهم  أحد 

 التشييد الكبيرة. 
 6 %74 0.05> 3.09 موافقون  3.69 4.140

من   8 النجاح  بمشاريع  أقصص  النجاح  عوامل  هم 

 التشييد الكبيرة. 
 8 %71 0.05> 2.07 موافقون  3.29 3.680

ومعرفة   9 المشروع  تعقيد  مع  المحترف  التعامل 

التشييد   النجاح بمشاريع  أهم عوامل  احتياجاته من 

 الكبيرة. 

 5 %76 0.05> 2.33 موافقون  3.39 3.790

 2 %80 0.05> 2.80 موافقون  3.57 4.000 . عوامل نجاح المشروع أهم من   إدارة الوقت 10

 3 %79 0.05> 2.66 موافقون  3.49 3.930 . عوامل نجاح المشروع أهمإدارة الجودة من   11

 2 %80 0.05> 2.82 موافقون  3.61 4.020 عوامل نجاح المشروع.  أهم من  إدارة التكلفة  12

عوامل    من أهم  والمنتج رضاء العمالء عن الخدمة   13

 . نجاح المشروع
 6 %74 0.05> 2.12 موافقون  3.30 3.700

 

 رتبة ال حسب   عوامل النجاحترتيب   :( 8الجدول رقم )

 م.
رتبة 

 العنصر
 العنصر. ترتيب عوامل النجاح حسب رتبة 

 .إدارة العقود بطرقة احترافية من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة 1 1

 .اإلدارة العليا و التفويض  بالعمل يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة  1 2

 من أهم عوامل نجاح المشروع.  إدارة الوقت 2 3

 من أهم عوامل نجاح المشروع.  إدارة التكلفة  2 4

 المنظمة من أهم عوامل النجاح.  3 5

 .  المشروعإدارة الجودة من أهم عوامل نجاح   3 6

 المراقبة والتحكم في العمل من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.  4 7

 التعامل المحترف مع تعقيد المشروع ومعرفة احتياجاته من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.  5 8

 الكبيرة. أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد   إدارة المخاطر 6 9

 العمليات واإلجراءات من أهم عوامل نجاح المشروع بمشاريع التشييد الكبيرة.  6 10

 رضاء العمالء عن الخدمة والمنتج من أهم عوامل نجاح المشروع.  6 11

 اللجنة التوجيهية للمشروع وجودها يعتبر عامال مهما من عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.  6 12

 قصص النجاح من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة.  7 13
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 داللة التحليل اإلحصائي: :( 9الجدول رقم )

 ترتيب عوامل النجاح حسب رتبة العنصر م.

1 

بمشاريع التشييد الكبيرة حيث  الحرجة عوامل النجاح    أهم من    يعتبر قة احترافية يإدارة العقود بطر والذى يمثل   ( 1) العنصر ذو الترتيب رقم  

عوامل النجاح بمشاريع   أهممن  حول اعتبار إدارة العقود بطريقة احترافية   عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون  أفرادمن    %84أن نسبة  

البحوث في هذا الموضوع والتي  نها دالة وهذا في الحقيقة يتوافق مع كثير من  أ% ما يعني 0.05أقل من    Pالتشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار 

 ً  .توصلت إلى نفس النتيجة تقريبا

2 

يتساوى في   ،عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة  أهممن    يعتبر والذى يمثل اإلدارة العليا و التفويض بالعمل    (2)العنصر ذو الترتيب رقم  

حول اعتبار دور اإلدارة العليا  عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون  أفرادمن    %84حيث أن نسبة    (1) مع العنصر رقم    ية النسبيةهماأل

من البحوث   كثير% ما يعني انها دالة وهذا في الحقيقة يتوافق مع  0.05أقل من     Pعوامل نجاح المشروع وأن قيمة إختبار    أهموالتفويض من  

 ً  .   في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريبا

3 

% من أفراد 80والذى يمثل إدارة الوقت يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة، حيث أن نسبة    (3)العنصر ذو الترتيب رقم  

أقل من    Pحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار إدارة الوقت  أ

 من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً.  كثير يعني انها دالة وهذا في الحقيقة يتوافق مع   ما% 0.05

4 

مع   يتساوى في األهمية النسبية إدارة التكلفة يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة   والذى يمثل    (4) العنصر ذو الترتيب رقم  

أحد أهم عوامل النجاح    حول اعتبار إدارة التكلفة من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون  %80حيث أن نسبة  (  3العنصر رقم )

من البحوث في هذا الموضوع    كثير% ما يعني انها دالة وهذا في الحقيقة يتوافق مع  0.05أقل من     P  بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار 

 ً  .والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريبا

5 

% من أفراد 79والذى يمثل إدارة المنظمة يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث أن نسبة     (5)العنصر ذو الترتيب رقم  

أقل من    Pعينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار إدارة المنظمة  أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار  

 من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً. كثير لة وهذا يتوافق مع % ما يعني انها دا0.05

6 

مع  يتساوى في األهمية النسبيةإدارة الجودة يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة   والذى يمثل  ( 6) العنصر ذو الترتيب رقم  

أحد أهم عوامل النجاح   جودةحول اعتبار إدارة ال من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون  %79حيث أن نسبة  (,  5العنصر رقم )

من البحوث في هذا الموضوع والتي    كثير نها دالة وهذا يتوافق مع  أ% ما يعني  0.05أقل من     Pبمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار

 ً  .توصلت إلى نفس النتيجة تقريبا

7 

والذى يمثل المراقبة والتحكم في العمل، يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث أن نسبة    (7) العنصر ذو الترتيب رقم  

أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة     المراقبة والتحكم% من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار إدارة  78

من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة    كثير% ما يعني انها دالة وهذا يتوافق مع  0.05أقل من    Pوأن قيمة إختبار  

 ً  . .تقريبا

8 

والذى يمثل التعامل المحترف مع تعقيد المشروع يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث     (8)العنصر ذو الترتيب رقم  

% من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار التعامل المحترف مع تعقيد المشروع أحد أهم عوامل النجاح 76أن نسبة  

من البحوث في هذا الموضوع والتي    كثير % ما يعني انها دالة وهذا يتوافق مع  0.05أقل من    Pإختبار  بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة  

  توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً. 

9 

من أفراد   %74إدارة المخاطر يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث أن نسبة   والذى يمثل   (9) العنصر ذو الترتيب رقم  

أقل     Pأحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار    حول اعتبار إدارة المخاطر عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون

ً  كثير % ما يعني انها دالة وهذا يتوافق مع 0.05من    .من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريبا

10 

يتساوى في األهمية  والذى يمثل العمليات واإلجراءات يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة    ( 10) عنصر ذو الترتيب رقم  ال

% من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار إدارة التكلفة  أحد أهم عوامل  74حيث أن نسبة  (,  9مع العنصر رقم )   النسبية

من البحوث في هذا الموضوع    كثير% ما يعني انها دالة وهذا يتوافق مع  0.05أقل من    Pالنجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار  

 قريباً. والتي توصلت إلى نفس النتيجة ت 

11 

( والعنصر  9)مع العنصر رقم    يتساوى في األهمية النسبية والذى يمثل رضا العمالء عن الخدمة والمنتج،    (11) العنصر ذو الترتيب رقم  

% من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول  74يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث أن نسبة  و,  (10رقم ) 

% ما يعني انها  0.05أقل من    Pاعتبار رضا العمالء عن الخدمة والمنتج أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار  

 من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً.  كثيردالة وهذا يتوافق مع 

12 

يتساوى في األهمية  والذى يمثل اللجنة التوجيهية للمشروع، يعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة    12العنصر ذو الترتيب رقم  

% من أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون  74حيث أن نسبة  (,  11العنصر رقم ) (  10( والعنصر رقم ) 9العنصر رقم ) مع    النسبية

وهذا يتوافق   ما يعني انها دالة  %0.05أقل من    Pحول اعتبار إدارة التكلفة  أحد أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار  

 . البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً.  من  كثيرمع 

13 

% من  71والذى يمثل قصص النجاح، ويعتبر من أهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة حيث أن نسبة    13العنصر ذو الترتيب رقم  

   Pأهم عوامل النجاح بمشاريع التشييد الكبيرة وأن قيمة إختبار  أفراد عينة الدراسة قد أجابوا بأنهم موافقون حول اعتبار إدارة التكلفة  أحد  

 من البحوث في هذا الموضوع والتي توصلت إلى نفس النتيجة تقريباً.   كثير% ما يعني انها دالة وهذا يتوافق مع 0.05أقل من  
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 : التحليل والمناقشة - 4

 يلي: بدأ الباحث بعمل نماذج الرسم البياني لنتائج التحليل اإلحصائي كما 

 

 اإلدارة العليا و التفويض التحليل اإلحصائي عن (2الشكل رقم ) 

 

 .إدارة العقود التحليل اإلحصائي عننتائج  (3الشكل رقم ) 

 

 المراقبة والتحكم بالعمل. التحليل اإلحصائي عننتائج ( 4الشكل رقم ) 
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ي ب ن  ل ا ن  ز و ل ا ف  ا ر ح ن ا 
ر  ا ي م  ل ا

ر  ا ب ت خ Tإ ر   ا ب ت خ Pإ ي ب ن  ل ا ة  ي م ه أل ةا ن ر ل  ا ة  ب ت ر

ريع بمشا نجاح  ل ا مل  هم عوا أ تفويض من  ل وا ا  ي ل ل  ا رة  ا إلد ا
رة ي كب ل ا د  ي تشي ل ا
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ر  ا ب ت خ Tإ ر   ا ب ت خ Pإ ي ب ن  ل ا ة  ي م ه أل ةا ن ر ل  ا ة  ب ت ر

ة  ق ري ط ب ود  ق ع ل ا رة  ا د ةإ في را حت ريإ ا ش م ب ح  ا ج ن ل ا ل  م وا ع م  ه ا ن  ع م

رة ي ب ك ل ا د  ي ي ش ت ل ا
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ي ب ن  ل ا ن  ز و ل ا ف  ا ر ح ن ا 
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ر  ا ب ت خ Tإ ر   ا ب ت خ Pإ ي ب ن  ل ا ة  ي م ه أل ةا ن ر ل  ا ة  ب ت ر

ع  ري ا ش م ب ح  ا ج ن ل ا ل  م وا ع م  ه أ ن  م ل  م ع ل ا ب م  ك ح ت ل وا ة  ب ق ا ر مل ا

رة   ي ب ك ل ا د  ي ي ش ت ل ا
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 نتائج التحليل اإلحصائي عن المنظمة. ( 5الشكل رقم ) 

 

 العمليات واإلجراءات  نتائج التحليل اإلحصائي عن( 6الشكل رقم ) 

 

 اللجنة التوجيهية بالمشاريع.  التحليل اإلحصائي عننتائج ( 7الشكل رقم ) 
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 . المخاطرإدارة  التحليل اإلحصائي عن( 8الشكل رقم ) 

 

 

 قصص النجاح. التحليل اإلحصائي عن( 9الشكل رقم ) 

 

 . المحترف مع تعقيد المشروع  عن التعاملنتائج التحليل اإلحصائي ( 10الشكل رقم ) 
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أ ن  م ه  ت ا ج ا ي ت ح ا ة رف ع وم روع  ش مل ا د  ي ق ع ت ع  م رف  ت ح مل ا ل  م ا ع ت ل م ا ه

رة   ي ب ك ل ا د  ي ي ش ت ل ا ع  ري ا ش م ب ح  ا ج ن ل ا ل  م وا ع
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 التحليل اإلحصائي عن إدارة الوقت.( 11الشكل رقم ) 

 

 التحليل اإلحصائي عن إدارة الجودة.نتائج ( 12الشكل رقم ) 

 

 إدارة التكلفة. التحليل اإلحصائي عننتائج ( 13رقم ) الشكل 
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ش ت ل ا ع  ري ا ش م ي  ف روع  ش مل ا ح  ا ج ن ل  م وا ع م  ه أ ن  م ة  ف ل ك ت ل ا رة  ا د د إ ي ي

رة  ي ب ك ل ا
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 .( نتائج التحليل اإلحصائي عن رضا العمالء عن الخدمة والمنتج14الشكل رقم ) 

في العديد من المقابالت كميزة مهمة لمشاريع التشييد الكبيرة.  الكبيرة  تم طرح موضوع التعقيد الذي تختص به مشاريع التشييد  

حجم منظمة المشروع، والعديد    ،يبدو أن المصادر الرئيسية للتعقيد المشار إليها على الرغم من عدم تحليلها بصرامة هيو

 أهم وأيضا من    .وامر التغييرمن األنشطة التابعة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع طويلة األمد مع العديد من المطالبات وأ

ية التركيز على الجوانب التنظيمية. أهمالقيادة وإضافة إلى  إدارة العقود بطريقة احترافية  عوامل النجاح الذي تم تحديده هو  

وقد تم التأكيد على هذا من قبل معظم من أجريت معهم المقابالت وكان من الواضح أنه كان موضوًعا مهًما خالل ورش  

اللجنة التوجيهية للمشروع )إدارة المشروع( طريقة فعالة للتعامل مع القرارات الخارجة عن   وجود   تبريعكما  العمل أيًضا.  

 مدير المشروع. وأيضاً، لتحقيق نتائج جيدة، هناك حاجة إلى نهج منظم كما يلي :   والية

 ممكنة. النتائج الدعم مدير المشروع للحصول على أفضل    وهيللجنة التوجيهية للمشروع    ةومعلن  ةواضحهناك مهمة   (1

 مشروع.بذل جهد إضافي عند تحديد أصحاب المصلحة الذين يجب تضمينهم في اللجنة التوجيهية لل (2

 جدول أعمال محدد مسبقًا، واجتماعات مجدولة، وأيًضا التحضير الجتماعات إضافية عند الطلب.  (3

، وبالتالي فإن عوامل النجاح المحددة قريبة من "اإلجراءات العملية أثناء التنفيذ"  التنفيذ ركزت هذه الدراسة على مرحلة  وقد  

  حسين التوللمشروع  المناسبة  االستعدادات  بمشاريع ناجحة    تشييد لتحسين أداء المشروع. كما أن هناك جوانب مهمة حول كيفية  

، وبالتالي مركبة الكبيرة    التشييد لتحديد على أن مشاريع  تم التأكيد على وجه اوقد  .  في اإلجراءات والعمليات  المستمر والتطوير

 .المشاريع الكبيرة وليس فقط الموظفين ذوي الخبرة بشكل عام  فييلزم وجود موظفين من ذوي الخبرة      عند تكوين المنظمة،

 Salminen و Chan and Chan (2004) المراقبة" الحاجة إلى قياسات األداء كما ذكرهاالمتابعة و  يؤكد عامل النجاح "و

المشاريع الناجحة في المستقبل   تساعد في وجودومع ذلك، فإن العديد من مؤشرات األداء المؤقتة مهمة بمعنى أنها   (2005)

التكلفة والوقت والجودة( وتأسيس شرك ً ناجحة  ات  )من حيث  إليها و.  أيضا التي توصل  -Cooke هذا مشابه لالستنتاجات 

Davies (2002)  فيما يتعلق بالمشاريع الناجحة ونجاح الشركات. كان هناك اتجاه إلى أن الحاجة إلى عملية مراقبة مشتركة

وشاملة تم التأكيد عليها من قبل المديرين والمتخصصين أكثرمن مديري المشاريع. ربما يكون السبب في ذلك هو أن مديري 

من المنطقي وشروع الخاص بهم على أساس يومي، باستخدام مبادئ مراقبة أكثر تفصيالً.  المشروع )عادة( يتحكمون في الم

ال يعملون بالتفصيل أوعلى  ت حيث  مقاوالالأن تكون الحاجة إلى نظرة عامة وتحذيرات مبكرة أكبر بين المديرين في مؤسسة  

 Salminen خلصو  .تيجة في نفس المشاريعأساس يومي في مشاريع محددة ولكنهم ال يزالون يعتمدون بشكل كبير على الن

وبالتالي   (2005) المشروع،  نجاح  كبير على  بشكل  يؤثران  والقيادة"  العمل  أن "سلوك  هناك  إلى  تم  كان  استنتاج مماثل 

عوامل النجاح   التطابق في أغلبأكدت هذه الدراسة إلى حد ما  وقد    التوصل إليه في هذه الدراسة تحت عنوان "المنظمة".  

تم تحديد العوامل التي تؤثر  كما  .  (10رقم )، كما هو معروض في الجدول   Cooke-Davies (2002) جة في قائمةالمدر

ما في هذه الدراسة أيًضا.  والتي تشبه إلى حد   Chan and Scott and Chan (2004) وثقهاكما    التشييد على نجاح مشاريع  

  ميزانية   من حيثعلى منظور المقاول    Chua and Kog and Loh  (  1999)تستند المقارنة بين عوامل النجاح كما حددهاو

 وبالتالي، تشبه هذه الدراسة.  -هدف المشروع والجدول الزمني والجودة و المشروع
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 . ةالسابق  وث ة في البح واردهذه الدراسة مع عوامل النجاح ال نتائج مقارنة  : (10)الجدول 

 المراجع السابقةالتطابق مع  امل النجاح وع م.

 التفويض   - 1
Cooke-Davies   (2002   )عامل نجاح متطابقاً مع ما جاء عن  أنه  فقد أكدت المقابالت وورش العمل  

 Chan  (2004 . ) و Chan and Scottوأيضاً ما جاء عن  

 إدارة العقود   - 2
Cooke-Davies   (2002   )عامل نجاح متطابقاً مع ما جاء عن    أنه  فقد أكدت المقابالت وورش العمل

 Chan  (2004 . ) و Chan and Scottوأيضاً ما جاء عن  

 المراقبة والتحكم  - 3

 Cooke-Daviesفقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح الى حد ما متطابقاً مع ما جاء عن  

 Chua and( وأيضاً ما جاء عن  2004)   Chan و  Chan and Scott(  وأيضاً ما جاء عن  2002)

Kog  و Loh (1999)   وكذلك جاء متطابقا تماما مع ما جاء عنSalminen  (2005 .) 

 المنظمة   - 4

Cooke-Davies   (2002   )فقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح متطابقاً مع ما جاء عن  

ً ( وأيضاً  2004)   Chan و  Chan and Scottوأيضاً ما جاء عن   إلى حد ما مع ما جاء عن    متطابقا

Chua and Kog  و Loh (1999)     وكذلك جاء متطابقا تماما مع ما جاء عنSalminen  (2005.) 

 العمليات واإلجراءات  - 5

 Cooke-Daviesفقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح متطابقاً إلى حد ما مع ما جاء عن  

ً (  وأيضاً متطاب2002) وكذلك جاء   Loh (1999) و  Chua and Kog إلى حد ما مع ما جاء عن  قا

 Salminen  (2005 .)متطابقا إلى حد ما مع ما جاء عن  

6 - 
اللجنة التوجيهية   

 للمشروع 

Cooke-Davies   (2002  ), فقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح متطابقاً مع ما جاء عن  

. 

 إدارة المخاطر     - 7
Cooke-Davies   (2002   )فقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح متطابقاً مع ما جاء عن  

 . Chan  (2004 ) و Chan and Scottوأيضاً ما جاء عن  

 قصص النجاح   - 8
 Cooke-Daviesفقد أكدت المقابالت وورش العمل أنه عامل نجاح إلى حد ما متطابقاً مع ما جاء عن  

(2002 .) 

 تعقيد المشروع   - 9

 Belassi and)( وأيضاً مع ما جاء عن  2014)   Szabóو    Cserhátiجاء متطابقاً مع ما جاء عن  

Tukel, 1996; Chan et al., 2004; Gudienė et al., 2013a; Ademiluyi, 2010; 

Hyväri, 2006)    وعنGudienė et al. (2013a, 2013b).  عن ورد  ما   & Yong)وأيضا 

Mustaffa, 2013); (Omran et al., 2012) . 

 الوقت   - 10

،  ،  Kazaz & 2009Ulubeyliوما جاء عن     .(Elawi et al., 2016)يتطابق مع ما جاء عن  

عوامل الفشل هي عكس عوامل  و .ة، و "الوقت" هو أمر هام للغاي  Kazaz et al.2012 كما ورد في 

 Forcada)،    , وايضاً ما جاء عن  Tsiga et al,2016وما جاء عن    .، Gunasekera2009 النجاح

et al. 2008 ) 

 الجودة   - 11

وما جاء عن الدليل  (Elawi et al., 2016), وما جاء عن    Bello, 2018يتطابق مع ما جاء عن  

المشاريع    المعرفي عن    PMI  إلدارة  جاء  ومع    Belout and Gauvreau   (2004)وما 

(Thiagarajan et al. ،2001.) Phua  (2004)   و(Atkinson 1999) 

 التكلفة   - 12

وما  ، Kazaz et al.2012 ،  ، كما ورد في  Kazaz & Ulubeyli 2009يتطابق مع ما جاء عن  

 Lapinski et)و    (Walker & Shen, 2002)( وما جاء عن  Forcada et al. 2008جاء عن )

al. 2006)   و(Atkinson 1999) 

13 - 
رضاء العمالء عن الخدمة  

 . والمنتج 

 .Enshassi, et alو ما جاء عن   Takim, and Akintoye, (2002)يتطابق مع ما جاء عن 

(2009), Takim, and Akintoye,. (2002)  1986  و ما جاء عن  Ashley   ًوأيضا

Westerveld (2003) . 

 

 :االستنتاجات-5

 قصاء إلى ما يلي : ستهذا وقد توصل الباحث من تحليل نتائج اال

 .من خالل نتائج البحث يوصي الباحث بإدارة إحترافية للعقود وخاصة في المشاريع الكبيرة .1

 .في المشاريع الكبرى كبير يجب أن يكون على استعداد لتفويض المهام لفريق العملالمدير المشروع  .2

التعقيد هو أحد األسباب التي أن  حيث  ،  يوصي الباحث بوضع الحلول المناسبة لمشكلة التعقيد في المشاريع الكبيرة .3

 . تجعل التركيز على التنظيم أمًرا بالغ األهمية

المشاريع الكبيرة، المكان األنسب لرؤية االستثمارات في تعليم وتدريب موظفي المشروع على أنسب اإلجراءات في   .4

 لنجاح المشروع لتطبيق وتنفيذ معايير الجودة والمواصفات وتحقيق رؤية المشروع وبالتالي رؤية ورسالة الشركة 

 ءات لتالفي اإلنحرافات وخاصة في المشاريع الكبيرة. اتخاذ اإلجراو  الجدول الزمني للمشروعمراقبة  ب  يوصي الباحث .5

 زيادة التكلفة.بالتالي  إعادة االعمال والجودة ومراقبة الجودة واتخاذ اإلجراءات لتالفي االنحرافات في  ب  يوصي الباحث .6
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مما يتطلب   ،وخاصة في المشاريع الكبيرةفيها،  واتخاذ اإلجراءات لتالفي اإلنحرافات    التكلفةمراقبة  ب   يوصي الباحث .7

 . األسعارومتابعة ( في دراسة Cost Control Engineer)تكلفة وجود مهندس 

تميز مبقيادة مدير مشروع    -والمركبةالمشاريع المعقدة    في ، من ذوي الخبرة  محترف  تنفيذ طاقم  تعيين  يوصي الباحث ب  .8

 ة.  كبيرمهارات إدارية ذو 

المشروع الذي يكافح من أجل الحفاظ على الوقت والميزانية سيحاول حل المزيد من المشكالت بنفسه لتوفير مدير   .9

 إلى اتخاذ قرارات سيئة مما يتسبب في مزيد من التكاليف والمزيد من التأخير.   ذلك يؤدي وقد  ،التكاليف

حيث والمراقبة.    اإلجراءات  /ات  العملي  اح المشروع على تفاعل عوامل النجاح؛ اللجنة التوجيهية للمشروع،يعتمد نج .10

 . دة التكوين بمثابة دعم كبير لمدير المشروعجيلجنة توجيهية للمشروع  وجود أن 

دعم الحوار بين أصحاب المصلحة الداخليين والقدرة على التركيزعلى أهم القضايا من خالل المراقبة يوصي الباحث ب  .11

 المستمرة والمنظمة ألداء المشروع. 

من   ل معلم رئيسي ومرحلةعتمدة لكنحرافات عن الخطة المأن يشير روتين المراقبة بوضوح إلى اإليوصي الباحث ب .12

 مشروع. ال مراحل

التي ومشاريع أخرى مماثلة  لتعلم من قصص النجاح  لإلستفادة من ال  التخطيط، فرصة عظيمة للمشروعفي مرحلة   .13

 .كإلهام وليس إلعادة ابتكار الحلول التي تم تعريفها بالفعل على أنها أفضل ممارسة في مشاريع أخرى تكون

من المهم  و  ،بداية المشروع حتى نهايتهشامل، من  دقيق وبشكل    مخاطرالتطبيق نظام إدارة  يتطلب  نجاح المشروع   .14

  .بذل بعض الجهد لخلق الوعي بالمخاطر، وزيادة الكفاءة في منهجية إدارة المخاطر

موثقة أن جميع األفكار والمعلومات التي تم ذكرها مرة واحدة في مشروع معين    ضمانإدارة المنظمة  إذا كان بإمكان   .15

 عظم المشاريع ستصل إلى نتيجة أفضل بكثير لجميع األطراف المعنية. متاحة في جميع األوقات، فإن مبشكل صحيح و

ب .16 الباحث  إجراءويوصي  المعلومات    جود  لتسليم  ومرّكز  المستفادة  رسمي  في  والدروس  المختلفة  المراحل  بين 

 من   -المشروع، وهناك طريقة أخرى تتمثل في السماح لبعض الموظفين الرئيسيين بالمشاركة في المشروع بأكمله  

 المناقصة إلى التسليم.

وإدارة وجود مكتب فني متميز ذو خبرة بالمشاريع الكبيرة يقوم بدراسة وتنسيق المخططات  يوصي الباحث بأهمية   .17

 وتقديم تقرير بذلك لمدير المشروع للعرض على المالك وإدارة الشركة .التكلفة والجدول الزمني 

 لمشروعات التشييد للوصول إلى أفضل قيمة للمشاريع.   الحرجةاألداء الرئيسية وعوامل النجاح  مؤشرات  الدمج بين   .18

دوره المحدد في المشروع لتجنب  ب  كل منهم  قيامضمان  ل  األداء الرئيسية لجميع أصحاب المصلحةمؤشرات  تطبيق   .19

 البداية إلى النهاية وصواًل للمستخدم النهائي. للمشروع من انحرافاتأي 

 لدراسات المستقبلية : التوصيات ل  - 6

 التالية : المواضيععمل دراسات مستقبلية عن الباحث بوصي ي

 . في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة الكبيرةتاثير دور القيادة على عوامل نجاح مشاريع التشييد  -1

 .على نجاح مشاريع التشييد نزاعات وأوبئة وجوائح تاثير األزمات الحالية من  -2

 . عناصر نجاح وفشل مشروعات التشييد الكبرى المركبةدراسة  -3

 في ظل تطبيق  إدارة الجودة الشاملة.  الكبيرة التحفيز على نجاح مشاريع التشييد  إدارة تاثير -4

 لجودة الشاملة. في ظل تطبيق  إدارة ا الكبيرة  التكلفة على نجاح مشاريع التشييد و إدارة البرنامج الزمني تاثير -5

 الدمج بين مؤشرات األداء الرئيسية وعوامل النجاح الحرجة لمشروعات التشييد في بيئة متعددة الثقافات.  -6

 االستنتاجا 

:استنتج الباحث بتحليل نتائج المسح ما يلي  

من خالل نتائج البحث يوصي الباحث باإلدارة المهنية للعقود وخاصة في المشاريع الكبيرة. - 1  

. يجب أن يكون مدير المشروع على استعداد لتفويض المهام لفريق العمل في المشاريع الكبرى -2  

يوصي الباحث بوضع الحلول المناسبة لمشكلة التعقيد في المشاريع الكبيرة ، حيث أن التعقيد هو أحد األسباب التي  -3

 تجعل التركيزعلى المنظمة في غاية األهمية.
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الكبيرة المكان األنسب لرؤية االستثمارات في تعليم وتدريب موظفي المشروع على أنسب اإلجراءات في المشاريع  -4

 لتطبيق وتطبيق معايير الجودة والمواصفات وتحقيق رؤية المشروع وبالتالي رؤية ورسالة الشركة للنجاح. من المشروع.

ت الالزمة لتالفي االنحرافات خاصة في المشاريع  يوصي الباحث بمراقبة الجدول الزمني للمشروع واتخاذ اإلجراءا -5

 الكبيرة.

يوصي الباحث بضبط الجودة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفي االنحرافات في الجودة وإعادة العمل لتجنب زيادة  -6

  .التكلفة

المشاريع الكبيرة التي  يوصي الباحث بضبط التكلفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفي االنحرافات فيها خاصة في  -7

 تتطلب وجود مهندس مراقبة التكاليف في دراسة ومتابعة األسعار.

بقيادة مدير مشروع متميز يتمتع بمهارات   -يوصي الباحث بتعيين فريق تنفيذ محترف ذو خبرة في المشاريع المعقدة  -8

 إدارية كبيرة.   

الوقت والميزانية حل المزيد من المشاكل بنفسه لتوفير  سيحاول مدير المشروع الذي يكافح من أجل الحفاظ على  -9

 التكاليف ، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة مما يؤدي إلى مزيد من التكاليف والمزيد من التأخير. 

. يعد يعتمد نجاح المشروع على تفاعل عوامل النجاح. اللجنة التوجيهية للمشروع والعمليات / اإلجراءات والمراقبة -10

 وجود لجنة توجيهية للمشروع جيدة التكوين بمثابة دعم كبير لمدير المشروع. 

يوصي الباحث بدعم النقاش بين المعنيين الداخليين والقدرة على التركيز على أهم القضايا من خالل المراقبة المستمرة  -11

 والمنظمة ألداء المشروع.

ضوح إلى االنحرافات عن الخطة المعتمدة لكل معلم رئيسي ومرحلة من يوصي الباحث بأن يشير روتين المراقبة بو  -12 

   المشروع.

في مرحلة التخطيط ، فرصة كبيرة للمشروع لالستفادة من التعلم من قصص النجاح لمشاريع أخرى مماثلة لإللهام  -13

اريع األخرى. وليس إلعادة ابتكار الحلول التي تم تعريفها بالفعل على أنها أفضل الممارسات في المش  

يتطلب نجاح المشروع تطبيق نظام إدارة المخاطر بشكل دقيق وشامل ، من بداية المشروع حتى نهايته ، ومن المهم  -14

 بذل بعض الجهد للتوعية بالمخاطر وزيادة الكفاءة في منهجية إدارة المخاطر.  

تي تم ذكرها مرة واحدة في مشروع معين موثقة إذا تمكنت إدارة المنظمة من ضمان أن جميع األفكار والمعلومات ال -15

 بشكل صحيح ومتاحة في جميع األوقات ، فإن معظم المشاريع ستصل إلى نتيجة أفضل بكثير لجميع األطراف المعنية. 

يوصي الباحث بأن يكون هناك إجراء رسمي ومرّكز لتسليم المعلومات والدروس المستفادة بين مختلف مراحل  -16

من المناقصة   -طريقة أخرى تتمثل في السماح لبعض الموظفين الرئيسيين بالمشاركة في المشروع بأكمله المشروع هناك  

 حتى التسليم.

يوصي الباحث بأهمية وجود مكتب فني متميز ذو خبرة في المشاريع الكبيرة يقوم بدراسة وتنسيق الخطط وإدارة   -17

لمشروع لعرضه على مالك وإدارة الشركة.التكاليف والجداول الزمنية ورفع تقرير إلى مدير ا  

تكامل مؤشرات األداء الرئيسية وعوامل النجاح الحاسمة لمشاريع البناء للوصول إلى أفضل قيمة للمشروع.  -18  

تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية لجميع أصحاب المصلحة للتأكد من أن كل منهم يلعب دوره المحدد في المشروع لتجنب  -19

. ت عن المشروع من البداية إلى النهاية وصوالً إلى المستخدم النهائيأي انحرافا  
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