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.....تأثَر إدارة المخاطر

:المستخـمص

تعد المخاطر التي تواجو المشاريع من المحددات التي تعيق عمل تمك المشاريع وتحد من فاعميتيا وكفاءتيا
 مما يتطمب منيا إدارة فاعمة تتبنى التخطيط السميم والتنظيم، وبالتالي تنعكس سمبياً عمى أدائيا ومدى نجاحيا
الكفوء والرقاب ة الموضوعية الشاممة لمواجية تمك االخطار من خالل التنبوء والترقب بما سيحدث في المستقبل من
 تحديد،  تضمن البحث إدارة المخاطر كمتغير مستقل بأبعاده الفرعية (إدارة المخاطر وادارة المشروع،اخطار
 التعمم، الوقت، الحد من المخاطر ) وأداء المشروع كمتغير تابع بأبعاده الفرعية (الكمفة، نقل المخاطر،المخاطر
 تمحورت مشكمة البحث في مدى معرفة منفذين المشروع بالمخاطر وكيفية مواجيتيا والتقميل، )  الجودة،واالبداع
من آثارىا ومدى امكانية رفع اداء المشروع في ظل المخاطر التي قد تواجو المشروع في أي مرحمة من م ارحل دورة
 وصف ابعاد إدارة المخاطر وأداء المشروع:  كما سعى البحث الى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا، حياتو
ومدى تأثير ابعاد إدارة المخاطر عمى أداء المشروع من ناحية نجاحو او فشمو واختبار عالقة االرتباط واألثر
 ولتحقيق ذلك جرى اختيار مشروع بنايتين تابعتين لمشركة العامة لمتجييزات الزراعية \ احدى تشكيالت و ازرة،بينيما
 إذ جرى توزيع االستبانة عمى االداريين والفنيين والعاممين بكافة المستويات والبالغ، الزراعة العراقية كعينة لمبحث
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث استعمل الباحث اجوبة االستبانة كأداة، ) شخص103( عددىم
،) الختبار الفرضيات التي اعتمدىا البحثspss( تحميمية في الجانب العممي باالعتماد عمى البرنامج االحصائي
 كما اختتم البحث،وتوصل البحث الى مجموعو استنتاجات من خالل اختبار الفرضيات التي اعتمدىا البحث
. بمجموعة توصيات من الممكن االخذ بيا من قبل إدارة المشروع
 إدارة المخاطر – أداء المشروع: الكممات المفتاحية
Abstract
The risks faced by the projects of the determinants that hinder the work of those
projects and limit their effectiveness and efficiency and thus negatively reflected on the
performance and success, which requires them to actively manage adopt proper
planning and organization efficient overall to face those dangers objectivity and control
through the prediction and see what will happen in the future of the dangers , included
search of risk management as a independent variable subsidiary for its removal (risk
management, project management, risk identification, risk transfer, risk reduction) and
performance of the project as the dependent variable sub for its removal (cost, time,
learning and creativity, quality), has been selected sample of workers to complete the
project two buildings belonging to the General company for Agricultural Supplies \ one
of the formations and the Iraqi Ministry of Agriculture, as adopted by searching on the
opinions of employees totaling 103 workers. It focused research problem in the extent
of knowledge of project management risks and how to address them and to minimize
their effects, which may face the project at any stage of its life cycle, sought search to
achieve a set of objectives, including: description of the dimensions of risk management
and performance of the project and the impact of the dimensions of risk management on
the performance of the project from terms of success or failure and test correlation and
impact between them and to achieve adopted Find the descriptive and analytical
approach as used researchers questionnaire on the practical side were relying on
statistical program these goals (spss) to test and analyze the assumptions adopted by the
research, the research found a total of conclusions by testing and analysis of
assumptions adopted by the research, also concluded Find a set of recommendations
could adopt them by the management of the project.
Key words: Risk Management - Project Performance
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المقدمة :

يتطمب من اإلدارة السميمة ألي مشروع وعمى اختالف أنواع النظم المستعممة في المشاريع ،أن تتعامل بكفاءة

وفاعمية مع الموارد البشرية والمادية متمثمة باألدوات والمعدات ومختمف التجييزات باإلضافة الى الموارد المالية
والوقت ونظم المعمومات  ،إذ إن جميع ىذه الموارد متغيرات تتصف بالتغير البيئي العشوائي المستمر وىذا بدوره
يزيد من تعقيد بيئة المشروع مما يؤدي الى زيادة المخاطر التي تواجو المشروع وتؤثر في أداءه الى درجة تييئ الى
التفكير باستعمال أساليب و أدوات تتصف بدقة أعمى في التعامل مع حاالت المخاطر ،مما يتطمب إدارة فاعمة

وكفؤة لمواجية المخاطر المحتممة تكون رشيدة في اتخاذ ق ارراتيا ،إن كثرة التقمبات البيئية العشوائية جعمت العديد من
المشاريع أمام تحدي مواكبة التطورات واستعمال وسائل وأدوات من شأنيا توخي الدقة في تقدير احتياجاتيا تبع ًا

لممتوقع وحجم الطاقة المتاحة وحجم الطاقة المطموب وتوفر المواد المطموبة بمرونة أعمى لمحيمولة دون توقف
المشروع وبالتالي تأخر في عممية التسميم وألن المخاطر ىي جزء من االعمال إذ ال عائد اعمى بدون مخاطرة ومما

يزيد من أىمية إدارة المخاطر ىو طبيعة المشروعات إذ إن بعض المشروعات فريدة من نوعيا مما يجعل الكثير
من المشروعات تواجو الفشل باحتمالية عالية ومعو تيدر الموارد وتتيدد االعمال وتنحسر الفرص  ،وعمى ىذا
االساس وحقيقة تمك المعطيات جاءت فكرة ىذا البحث الذي ييدف الى التعرف عمى تأثير إدارة المخاطر في أداء
المشروع وما ىي طبيعة العالقة بين ىذين المتغيرين في الشركة المبحوثة .ومن اجل تحقيق ىذا اليدف ،فقد
توزعت ىيكمية البحث إلى اربع مباحث ناقش األول منيا منيجية البحث ،أما المبحث الثاني فقد اىتم بالخمفية

النظرية لمبحث اإلطار المفاىيمي إلدارة المخاطر ،والمدخل المفاىيمي إلداء المشروع وتخصص المبحث الثالث

بعرض نتائج البحث الميداني وتحميميا ومناقشتيا ،وصوالً الى المبحث الرابع الذي عرض اىم االستنتاجات

والتوصيات .

المبحث االول  /منيجية البحث

 -1مشكمة البحث وتساؤالتو:

شخصت مشكمة البحث بضعف أدراك عينة البحث بأىمية و دور المخاطر في نجاح المشروع او فشمو ومدى

معرفتيا في األساليب التي يمكن أن تقمل من تأثير المخاطر في أداء المشروع ،كون ان كل مشروع يكون معرضاً

ألي نوع من المخاطر ( فنية ،مالية  ...وغيرىا من المخاطر)  ،وفي ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث بالتساؤالت
اآلتية :
 -1ما ىي االبعاد األساسية المكونة لمفيوم إدارة المخاطر.
 -2ماىي االبعاد األساسية المكونة لمفيوم أداء المشروع.

 -3ما مستوى االرتباط بين إدارة المخاطر وبين أداء المشروع.
 -4ما مستوى تأثير إدارة المخاطر في أداء المشروع.

وفي ضوء االجابة عن التساؤالت آنفة الذكر يمكن ان نعرف مدى تأثير إدارة المخاطر عمى أداء المشروع وتعزيز
المعرفة لدى إدارة المشروع بأىمية إدارة المخاطر وتأثيرىا عمى أداء المشروع.
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 -2اىداف البحث :

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من األىداف وىي :
 -1تحديد ودراسة عالقات االرتباط واالثر بين إدارة المخاطر بأبعادىا ( إدارة المخاطر وادارة المشروع ،تحديد

المخاطر ،نقل المخاطر ،الحد من المخاطر )في أداء المشروع بأبعاده (الكمفة ،الوقت  ،التعمم واالبداع ،

الجودة).

 -2الوقوف عمى مستوى إدارة المخاطر وتأثيرىا في أداء المشروع عينة البحث .

 -3التعرف عمى أي من ابعاد إدارة المخاطر الذي لو عالقو وتأثير اكبر في أداء المشروع.
 -3أىمية البحث :

تضمن البحث إدارة المخاطر ومدى عالقتيا وتأثيرىا في أداء المشروع إذ تتمثل االىمية العممية لمبحث في

تقديم مساىمة عممية لمشركة العامة لمتجييزات الزراعية احدى تشكيالت و ازرة الزراعة العراقية توضح كيفية إدارة

المخاطر التي من الممكن ان يتعرض ليا المشروع القائم بسبب الظروف الراىنة التي يمر بيا البمد من خالل

الرجوع الى االستنتاجات والتوصيات  ،فضالً عن القيام بدورات تدريبية مستمرة لمعاممين في المشروع لتعزيز المعرفة
لدييم بأىمية المخاطر وكيفية ادارتيا بصورة ناجحة لمتخمص قدر المستطاع من آثارىا السمبية.

 -4فرضيات البحث :

خصصت ىذه الفقرة الختبار فرضيات البحث بما فييا من فرضيات االرتباط وفرضيات التأثير عمى وفق اآلتي:

 -1الفرضية الرئيسة األولى  :يرتبط أداء المشروع بإدارة المخاطر بأبعادىا الفرعية التي تشتق منيا الفرضيات
الفرعية

أ .الفرضية الفرعية األولى  :يرتبط أداء المشروع بمسؤولية إدارة المشروع .

ب .الفرضية الفرعية الثانية  :يرتبط أداء المشروع بتحديد المخاطر.

ج .الفرضية الفرعية الثالثة  :يرتبط أداء المشروع بنقل المخاطر.

د .الفرضية الفرعية الرابعة  :يرتبط أداء المشروع بالحد من المخاطر .

 -2الفرضية الرئيسة الثانية  :يتأثر أداء المشروع بإدارة المخاطر بأبعادىا الفرعية التي تشتق منيا الفرضيات
الفرعية اآلتية:

أ .الفرضية الفرعية األولى  :يتأثر أداء المشروع بمسؤولية إدارة المشروع .
ب .الفرضية الفرعية الثانية  :يتأثر أداء المشروع بتحديد المخاطر .

ج .الفرضية الفرعية الثالثة  :يتأثر أداء المشروع بنقل المخاطر .

د .الفرضية الفرعية الرابعة  :يتأثر أداء المشروع بالحد من المخاطر .
مجتمع وعينة البحث  :تم اختيار الشركة العامة لمتجييزات الزراعية أحدى تشكيالت و ازرة الزراعة العراقية كمجال

لتطبيق البحث وأستحصال البيانات المطموبة من خالل األستبانة حيث تم تأسيس الشركة أستناداً الى أحكام المادة
( )43من قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة ( )1997وتيدف الشركة الى المساىمة في دعم االقتصاد الوطني
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في مجال تأمين المستمزمات الزراعية لالنناج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة ىذه المستمزمات وتنميتيا وفق خطط

التنمية والق اررات التخطيطية ،أما عينة البحث فيي عينة قصدية من مختمف األدارات في المنظمة المبحوثة  ،وقد تم

توزيع ( )100إستمارة عمى الموظفين.

أدوات جمع البيانات والمعمومات وتضمنت اجراء مجموعة مقابالت مع عدد من المسؤولين في الشركة بمواقع

ومستويات مختمفة قبل وأثناء توزيع االستبانة واسترجاعيا ،وذلك لغرض جمع معمومات عامة والتعريف بموضوع

البحث ومتغيراتو وتوضيح ما تتضمنو األستبانة من فقرات.
المبحث الثاني  /اإلطار النظري ألدارة المخاطر
أوال  :إدارة المخاطر

أ-

مفيوم إدارة المخاطر :

تعرف إدارة المخاطر بانيا تنظيم متكامل ييدف الى مجابية المخاطر بأفضل الوسائل واقل التكاليف وذلك عن

طريق :

 -1اكتشاف المخاطر.

 -2تحميمو.

 -4تحديد وسائل مواجيتو ثم اختيار انسب وسيمة لممواجية.

 -3قياسو.

ويتركز مفيوم إدارة المخاطر عمى مجموعة من االساليب التي يجب اخذىا بنظر االعتبار عند اتخاذ القرار لمواجية
أي خطر وذلك من اجل تقميل الخسائر المادية المحتممة ومن ثم الحد من ظاىرة عدم التأكد والعمل عمى خفض

التكاليف المصاحبة لمخطر ومن ىذه التكاليف ( تكاليف التحكم في الخسارة  ،تكاليف الفرصة البديمة  ،التكاليف

المعنوية او النفسية ) ( .خير الدين)26 : 2013 ،

ب -تصنيف المخاطر ( :نجم )Aladwani,2016:15( )237:2013:،
تصنف مخاطر المشروع الى :

 -1المخاطر المحددة ( :).Identified Rوىي المخاطر التي يتم تحديدىا باستخدام االدوات التحميمية في إدارة

المشروعات إذ إن (تأخر المشروع عن جدولتو الزمنية  ،تجاوز تكمفتو عن موازنتو الماليو  ،عدم االيفاء

بالمواصفات  ..وغيرىا) تمثل مخاطر محددة.

 -2المخاطر المجيولة غير المحددة ( :).Unidentified Rوىي تمك المخاطر التي لم تحدد حتى اآلن  .ان
بعض المخاطر غير قابمة لمتحديد او القياس ولكنيا ليست اقل اىمية من المخاطر المحددة.

 -3المخاطر المقبولة ( :).Acceptable Rوىي قسم من المخاطر المحددة التي يتم السماح بيا بعد تطبيق

الضوابط نشاطيا  .والمخاطر يمكن تحديدىا بأنيا مقبولة عند بذل المزيد من الجيود لمحد منيا بسبب تدىور
احتمال نجاح العممية او المشروع او عندما يتم الوصول الى تناقص المنفعة.

 -4المخاطر غير المقبولة ( : ).Unacceptable Rقسم من المخاطر المحددة التي ال يمكن التغاضي عنيا
ولكن يجب العمل عمى ازالتيا او التحكم بيا.

 -5المخاطر المتبقية ( : ).Residual Rقسم من المخاطر الكمية التي تبقى بعد ان يتم توظيف جيود اإلدارة
فييا وىي تشمل المخاطر المقبولة والمخاطر المجيولة او غير المحددة .
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ت -كيفية إدارة المخاطر :

يمكن إدارة المخاطر من خالل الخطوات االتية )William,2008:234( :

 -1تحديد اليدف  :إن اول خطوة في عممية إدارة المخاطر ىي تحديد االىداف وتقرير احتياجات المنشأة من

خالل برنامج إدارة المخاطر إذ تحتاج المنشأة الى خطة معينة لمحصول عمى اقصى منفعة ممكنة من نفقات
إدارة المخاطر.

 -2تحديد او اكتشاف المخاطر  :يتم ذلك من خالل وجود إدارة داخل المشروع (إدارة المخاطر ) تقوم بدراسة اوجو

النشاط المختمفة في المشروع من انتاج وتخزين وشراء وبيع وتمويل واختيار العاممين وتدريبيم وذلك بيدف
اكتشاف االخطار التي يتعرض ليا المشروع  ،ولتسييل عممية اكتشاف المخاطر تقوم إدارة مخاطر المشروع

بإعداد تبويب شامل لجميع االخطار المختمفة والتي من المتوقع ان يوجييا المشروع في مراحل نشاطو المختمفة
وقد يتم التبويب عمى اساس موضوع خسارة أي خطر كأخطار االشخاص

واخطار الممتمكات واخطار

المسؤولية المدنية او نوع المخاطر كاألخطار المباشرة واالخطار غير المباشرة فضالً عن تبويب العوامل
المساعدة لمخطر والطرق المختمفة لمواجيتو.

 -3تقييم المخاطر  :يجب عمى إدارة المخاطر تقييم االخطار التي تم اكتشافيا وتحديدىا ويقصد بتقييم المخاطر

قياس احتمال وقوع خساره معينة ويتطمب ىذا التقييم اعطاء اولوليات لألخطار ذات األثر الجسيم إذ يتم تبويب
االخطار في مجموعات مثل( :اخطار جسيمة  ،اخطار متوسطة  ،اخطار قمية) او الى مجموعات مثل:

(اخطار ميمة جداً  ،اخطار ميمة  ،اخطار غير ميمة).
 -4تحديد البدائل واختيار الوسيمة المناسبة لمواجية المخاطر " اتخاذ القرار "  :بعد تحديد االخطار وقياسيا
تأتي مرحمة اختيار الوسيمة المناسبة لمواجية كل خطر عمى حده  ،وىناك مدخالن اساسيان لمتعامل مع
المخاطر ىما  ( :الصويص )77 :2010،

أ -مدخل التحكم في المخاطر " الوقاية والمنع .

ب -مدخل تحويل المخاطر.
ث -أبعاد إدارة المخاطر .

 -1إدارة المخاطر وادارة المشروع  :ان إدارة المخاطر ىي مجموعة العمميات المتعمقة بالتحديد  ،التحميل
النوعي  ،التحميل الكمي  ،وخطط االستجابة  ،والتدقيق والرقابة عمى المخاطر في المشروع

( ، )PMI,2008:273اما إدارة المشروع ىي مجموعة من االساليب المستخدمة إلدارة فريق من االفراد

إلنجاز سمسمة من الميام واالنشطة ضمن جدولة زمنية معينة وموازنة محددة.

 -2تحديد المخاطر  :معرفة المخاطر التي من الممكن ان تواجو المشروع والعمل عمى تبويبيا وتصنيفيا
لسيولة التعامل معيا ومعالجتيا.

 -3نقل المخاطر  :بعد معرفة المخاطر التي تواجو المشروع وانواعيا يتم خفض احتمال او تأثير المخاطر
جزئياً او كمياً حسب طبيعة المخاطر التي تعرض ليا المشروع ودرجة خطورتو.
 -4الحد من المخاطر  :مجموعة من االستراتيجيات غير المكمفة والتي يتم تنفيذىا بسيولة من خالل السياسات
والبرامج والتي تيدف الى الحد من اآلثار السمبية لممخاطر والتي تتبناىا إدارة المشروع.
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اإلطار النظري إلداء المشروع

أ -مفيوم أداء المشروع  :لكل مشروع اىداف محددة تحاول ادارتو تحقيقيا مع االلتزام بالجداول الزمنية المحددة
لممشروع ولضمان اداء المشروع ناجح يجب عمل مراجعة دورية مستمرة لو ومتابعة التقدم خالل مراحل

المشروع وفق جدول منتظم يتم اعداده من قبل المشرفين عمى المشروع.
ب -عناصر نجاح اداء المشروع ) Nicholas,2004:224 ):
 -1اقتراح المشروع والذي يشمل :

أ -اليدف الواضح لممشروع.

ب -التخطيط المفصل لجميع مراحل المشروع.

 -2ان تكون اىداف المشروع واقعية.

 -3توافر ميزانية كافية إلنجاز المشروع.

 -4تخمين كل المشاكل المحتممة التي قد تعترض المشروع.
 -5القدرة التقنية العالية لمعاممين في المشروع.

 -6االشراف المستمر عمى المشروع ومراقبة جودة العمل.

 -7االنتياء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد لو و ضمن الميزانية المحددة.

ت -أبعاد اداء المشروع :

 -1الوقت  :تيدف إدارة الوقت ( )time managementالى تحديد افضل منيجية فعالة في التعامل مع ميام
المشروع حتى نيايتو وقبل بداية أي عمل يجب ادراك كيفية دمج مكونات إدارة الوقت في عممية إدارة المشروع

اما اىم مكونات إدارة المشروع فيي )Khameneh,2016:85( :
أ -تعريف النشاط  :ويقصد بو تعريف باألنشطة الميمة لممشروع.

ب -تقدير وقت النشاط  :تقدير الوقت الالزم إلنياء المشروع.

جـ -وضع الجداول  :تحديد وقت كل نشاط من خالل وضع الجدول.

د -التحكم في الجدول  :مراعاة كافة العوامل التي تؤثر في الجدول وباألخص عمى ادارتيا وبنجاح.

إ ن ىذه المكونات يجب ان تتفاعل مع بعضيا البعض حيث يحتاج كل مكون الى جيد فرد او مجموعو من
االفراد وذلك استنادا الى حاجات المشروع المختمفة  .وتتضمن إدارة الوقت الناجحة انياء عمل المشروع في الوقت
المحدد لو سابقا .
 -2الكمفة  (:جيم ) 67 :2001،

تتطمب عممية تقدير كمف االنشطة معرفة حجم الموارد المطموبة لتنفيذ كل نشاط وحساب كمفة االيدي العاممة من

( رواتب  ،عمل اضافي  ،مميزات اخرى ) والموارد المادية لممشروع ( مواد اولية  ،ماء  ،كيرباء ) فضالً عن

التكاليف الثابتة ان وجدت لتقدير الكمفة الكمية لممشروع .وتنقسم الكمف إلى نوعين:

أ -الكمف الثابتة ( :)fixed costsوىي التكاليف التي تبقى ثابتة ال تتغير كاستئجار اآلالت الثقيمة.

ب -الكمف المتغيرة ( : )variable costsوىي التكاليف التي تتغير بتغير العوامل والظروف الخارجية كرواتب
واجور العاممين في المشروع.
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 -3الجودة ( :خير الدين)98: 2012،

يحدد بعض المختصين ابعاد المشروع بثالثة ابعاد اساسية ىي (الكمفة  ،الوقت  ،االداء) إال ان البعض يضيف

الجودة باعتبارىا البعد الرابع لممشروع ،ان الجودة ىي العمل المالزم لكل االبعاد ومن ثم المالزم لكل المشروع
وجودة المشروع ىي مطابقة المشروع لممواصفات من منظور إدارة المشروع وىي مقاربة او مطابقة المشروع
لتوقعات الزبون بالحد االدنى واصحاب المصمحة بالحد االقصى إذ ان اصحاب المصالح اطراف متعددة كل طرف
لو مطالب مما يجعل التوقعات عالية ويستمزم االرتقاء ايضا بجودة المشروع  ،ومن المؤكد ان الشركات التي تعمل
عمى اساس المشروعات او التي تضطمع بميام متجددة كتطوير المنتجات  ،االنظمة  ،والبرمجيات بحاجو الى ان

تكون شركات موجية لمجودة وعمى عدة مستويات كاالتي :
 -1الجودة عمى مستوى الشركة  :إذ ان الجودة تكون جزءا اساسيا من رؤية الشركة وضرورية لممنافسة والبقاء في
السوق وبناء السمعة والحصة السوقية وفي ىذا المستوى تكون الجودة جزء من اسموب حياة وعالقات وثقافة

الشركة واىتمامات اإلدارة والعاممين.
 -2الجودة عمى مستوى المشروع  :إذ ان جودة المشروع ىي جودة جميع مكونات المشروع سواء في ابعاده او
جودة حياتو او عممياتو.

 -3جودة فريق المشروع  :ان فريق عمل المشروع يجب ان يكون متكامالً من جميع االختصاصات والميارات
التي يحتاج الييا المشروع بحيث ينعكس نجاح الفريق عمى انجاز المشروع وفق المتطمبات التي تحقق رضا

المشاركين فيو الى جانب رضا الجيات المستفيدة.

( البسيوني )258 :2008،

ىناك عدد من االمور التي يمكن ان تؤثر عمى المواصفات النيائية ألنشطة المشروع وتحتاج الى رقابة منيا :
 -1إن ظيور مشاكل فنية غير متوقعة اثناء العمل يحتاج الى جيود اكبر لحميا من اجل ان تظير االنشطة
حسب المواصفات المطموبة.

 -2إن عدم كفاية الموارد الموجودة في المشروع عند الحاجو ليا يؤدي احياناً الى اكمال االنشطة بمستوى اقل
من المواصفات المطموبة.

 -3ان ظيور بعض المشاكل المتعمقة بجودة واعتمادية بعض الموارد يقمل من جودة المواصفات المطموبة.
 -4إن تعقيد العالقة بين الوظائف والص ارع عمى الموارد يجعل الحصول عمى تمك الموارد صعباً مما يؤثر
في امكانية انياء االنشطة ضمن المواصفات المقررة ( .العمي)101: 2009،

 -4االبداع والتعمم :

يقصد باإلبداع انتاج او خمق شيء جديد فريد غير موجود  ،وقد تناول العديد من الكتاب والباحثين مفيوم

بعضا من تمك المفاىيم  ،فعرف االبداع المنظمي عمى انو (اية سمعة او فكرة يتم اداركيا
االبداع ويمكن استعراض
ً
وفيميا من أي شخص عمى انيا مفيدة وجديدة) (جواد ، )98 :2010،وعرفت الموسوعة البريطانية االبداع عمى
انو (القدرة عمى ايجاد حمول لمشكمة معينة او اداة جديدة او اسموب فني جديد).
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المبحث الثالث  /الجانب العممي

تحدد الجانب العممي من البحث بعرض ومناقشة نتائج التحميل الخاصة بالوصف االحصائي لممتغيرات عمى

مستوى ابعادىا والفقرات المعبرة عنيا اوالً ثم مناقشة نتائج التحميل العائدة الى اختبار فرضيات البحث عمى وفق

مخرجات برنامج ( )SPSSالمستخدم ليذا الغرض  ،وبالتالي تم تقسيم ىذا الجانب من البحث الى قسمين  ،االول
منيما كرس لمناقشة نتائج الوصف االحصائي بينما اىتم القسم الثاني بمناقشة نتائج اختبار الفرضيات وكما مبين
ضمن الفقرتين الرئيستين اآلتيتين :
أوال :نتائج الوصف االحصائي :

توزعت ادوات االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث بين عدد من مقاييس النزعة المركزية والتشتت متمثمة بالوسط

الحسابي الذي تحددت بموجبو مستويات االجابة من خالل تقسيميا الى خمس مستويات بعد قسمة مدى المقياس
الخماسي البالغ ( )4عمى عدد الفئات المتكون منيا المقياس والبالغة خمس فئات ( )5وبالتالي اضافة ناتج القسمة
( )0.80الى ادنى حد في المقياس مرو اًر بباقي الفقرات حسب التقسيم اآلتي ومستويات االجابة الناتجة عنو :

منخفض جداً(،)1.80-1منخفض(،)2.6-1.81معتدل()3.40-2.61مرتفع(،)4.20-3.41مرتفع جداً()5-4.21

اما مقاييس التشتت  ،فقد شممت االنحراف المعياري ومعامل االختالف لغرض تحديد االىمية النسبية لكل فقرة

عمى ضوء معامل االختالف الذي يقيس مدى االتفاق او االنسجام في آراء العينة حول فقرة او بعد معين كمما
انخفضت قيمة معامل االختالف بصورة اكبر  .وانطالقاً من ذلك  ،سيتم عرض نتائج التحميل لممتغير المستقل
المتمثل بإدارة المخاطر ثم المتغير المعتمد الذي يجسده أداء المشروع :

 -1إدارة المخاطر  :تم التعبير عن متغير إدارة المخاطر في ىذا البحث عبر اربعة ابعاد اساسية تمثمت بكل من
(مسؤولية اإلدارة  ،تحديد المخاطر  ،نقل المخاطر  ،والحد من المخاطر ) ويبين الجدول ( )1نتائج التحميل
الوصفي لكالً منيا عمى وفق اوساطيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية ومعامالت االختالف الخاصة بيا فضالً عن
تحديد مستويات االجابة عنيا واىميتيا النسبية :

أ -مسؤولية اإلدارة  :أكدت نتائج التحميل الوصفي ليذا البعد في الجدول ( )1عمى تحقيق الفقرة الثالثة (تسعى
إدارة المشروع الى تحسين طريقة تقييم المخاطر المحتممة التي تواجييا) ادنى قيمة لمعامل اختالف ()0.24

بانحراف معياري ( )1.18421وبوسط حسابي ( )3.9171جعميا تشغل المرتبة االولى من حيث اىميتيا
النسبية بالمقارنة مع باقي فقرات البعد وبمستوى اجابة مرتفع لتعبر كل تمك النتائج عمى وجود اتفاق عال بين
افراد العينة حول اىمية ىذه الفقرة كما ىو الحال مع باقي فقرات البعد التي اكدت النتائج كذلك عمى مستويات

االجابة المرتفعة بالنسبة لكل منيا بما يعكس االنسجام الواضح بين آراء العينة حول اىمية ىذه الفقرات التي بمغ

اعمى قيمة لمعامل اختالف فييا ( )0.32في الفقرة الثانية (توجد فترة زمنية كافيو إلجراء تحميل شامل لممخاطر
من قبل إدارة المشروع) بانحراف معياري عال نسبياً ( )1.1516مقارنة مع الفقرات االخرى وبأىمية نسبية ثالثة

بداللة الوسط الحسابي ( )3.5236نتيجة االرتفاع النسبي في قيمة االنحراف المعياري ولكن بمستوى اجابة
مرتفع ايضا كباقي الفقرات التي تفاوتت فييا اوساطيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية ومعامالت االختالف فييا
عمى ذات النسق كما مبين في الجدول نفسو  .وتؤشر ىذه النتائج بمجمميا الى ان ىناك اجماع بين المستجيبين
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عمى مستوى عينة البحث بصدد ان إدارة المشروع تتبع نيج التحسين المستمر لطريقة تقييميا لممخاطر المحتممة
التي تواجييا عن طريق اجراء تحميل شامل من قبل ادارتيا لممخاطر وطرق معالجتيا.
ب -تحديد المخاطر  :جسدت بعد النمو الميني اربع فقرات لم تكن مستويات االجابة فييا مرتفعة سوى في الفقرة
االولى منيا (اختيار االفراد بصورة صحيحة ممن لدييم الخبرة والمعرفة في تحديد المخاطر) والتي بمغ وسطيا

الحسابي االعمى من بين فقرات البعد ( )3.7872وانحرافيا المعياري ( )94844.الذين جعال منيا تشغل
االىمية النسبية االولى ازاء باقي الفقرات االخرى ليذا البعد عمى وفق معامل االختالف ( )25.والتي كانت فييا

مستويات االجابة معتدلة بتفاوت اوساطيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية وبالتالي معامالت االختالف فييا  ،إذ
بمغ اعمى انحراف معياري ( )1.03245في الفقرة الثانية التي نصت عمى (ان عممية تحديد المخاطر ىو
نشاط مستمر ال تنتيي بمجرد اعداد خطة المشروع) بوسط حسابي ( )3.3221لكن بمعامل اختالف ()0.31

ىو االعمى من بين معامالت اختالف الفقرات االخرى لبعد تحديد المخاطر مما ادى الى تراجع االىمية النسبية
ليذه الفقرة الى المرتبة الرابعة كما يوضح الجدول ( ، )1إذ تعبر تمك االجابات عن اتفاق نسبي معتدل بين افراد
العينة حول مضامين الفقرات االربع المعبرة عن ىذا البعد من حيث اختيار إدارة المشروع االفراد المناسبين

لتحديد المخاطر وتشجيع روح العمل الجماعية من خالل فرق المشروع.

جـ -نقل المخاطر  :أظيرت نتائج تحميل الوصف اإلحصائي لبعد نقل المخاطر عمى ما ىو واضح في الجدول
( )1بموغ أعمى قيمة لموسط الحسابي الخاص بفقرات ىذا البعد ( )3.4461في الفقرة الثالثة التي نصت عمى
(سرعة استجابة إدارة المشروع لممخاطر والعمل عمى معالجتيا بالسرعة الممكنة لمتقميل من آثارىا السمبية عمى
سير عمل المشروع) بانحراف معياري ( )95807.انعكسا عمى أن تكون قيمة معامل االختالف ( )0.27ىي
األدنى وبالتالي أىمية نسبية ىي األعمى من بين فقرات البعد ومستوى أجابة مرتفع والتي حققت الفقرة الثانية

(امكانية نقل المخاطر المحتممة الى مورد خارجي اذا تعذر عمى الموارد الداخمية إلدارة المشروع إلكمال العمل
في الوقت المحدد) أقل وسط حسابي ( )3.1903بأنحراف معياري ( )1.02536وبالتالي أعمى معامل

إختالف ( )0.32جعل من أىميتيا النسبية في حدىا األدنى  ،تشير ىذه النتائج الى ان إلدارة المشروع سرعة

استجابة لممخاطر والعمل عمى معالجتيا لمحد من اثارىا السمبية عمى سير العمل ونقل المخاطر الى جيات

اخرى لتخفيف عبئيا عمى سير عمل المشروع .
د -الحد من المخاطر  :يمثل الحد من المخاطر بعداً آخر من أبعاد إدارة المخاطر الذي بين الجدول ( )1نتائج
تحميل فقراتو االربع عمى مستوى الوصف اإلحصائي ليا  ،إذ بمغ أعمى وسط حسابي ( )3.6089في الفقرة
الثالثة (تتبنى إدارة المشروع اجراءات المعالجة الممكنة عند حدوث المخاطر ووقوع الضرر) التي كان إنحرافيا

المعياري ( ).88702الذي أدى مع الوسط الحسابي إلجابات العينة الى إنخفاض تشتت اإلجابات الى ().24
بحيث كان األدنى مقارنة مع باقي الفقرات بما جعميا بمستوى اإلجابة المرتفع فييا تحتل المرتبة األولى في

األىمية النسبية فيما يتعمق بمدى تبنى إدارة المشروع الى اجراءات وادوات معالجة فعالة لمحد من المخاطر
وتخفيف عبء الضرر ،بينما بمغ أدنى وسط حسابي ( )2.9345في الفقرة االولى (تسعى إدارة المشروع

بصورة مستمرة الى تحسين ظروف العمل منعاً او لتقميل حوادث العمل قدر المستطاع) وأعمى إنحراف معياري
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في الوقت نفسو ( )1.00766مما أدى الى إرتفاع قيمة معامل االختالف ( )0.34الى الحد الذي جعل ىذه
الفقرة ذات األىمية النسبية األدنى من بين باقي فقرات ىذا البعد وبمستوى إجابة منخفض يعكس غياب االتفاق

وعدم وضوحو بين أفراد العينة بصدد مدى سعي إدارة المشروع الى تبني تييئة الظروف المناسبة لمعمل
وتحسينيا لتقميل حوادث العمل قدر االمكان
الجدول ( )1نتائج تحميل الوصف اإلحصائي ألبعاد إدارة المخاطر
األبعاد

ت

مسؤولٌة إدارة
المشروع

1
2
3
1

تحدٌد المخاطر

2
3
4
1

نقل المخاطر

2

3
1
الحد من المخاطر

2
3
4

األدوات األحصائٌة
فقرات األبعاد
تراعً إدارة المشروع وضع احتماالت الفشل بدرجة متساوٌة
مع احتماالت النجاح عند اقامة المشروع.
توجد فترة زمنٌة كافٌه إلجراء تحلٌل شامل للمخاطر من قبل
إدارة المشروع .
تسعى إدارة المشروع الى تحسٌن طرٌقة تقٌٌم المخاطر
المحتملة التً تواجهها.
اختٌار االفراد بصورة صحٌحة ممن لدٌهم الخبرة والمعرفة فً
تحدٌد المخاطر .
ان عملٌة تحدٌد المخاطر هو نشاط مستمر ال تنتهً بمجرد
اعداد خطة المشروع.
وجود مشاركة الفاعلة لفرٌق عمل المشروع فً تحدٌد
المخاطر .
اجراء المقابالت المستمرة مع اصحاب المصالح والخبراء
المختصٌن فً كٌفٌة تحدٌد المخاطر .
خفض احتمال تأثٌر المخاطر كال او قسما منها الى اطراف
اخرى بما فً ذلك شركات التامٌن .
امكانٌة نقل المخاطر المحتملة الى مورد خارجً اذا تعذر على
الموارد الداخلٌة إلدارة المشروع إلكمال العمل فً الوقت
المحدد.
سرعة استجابة إدارة المشروع للمخاطر والعمل على معالجتها
بالسرعة الممكنة للتقلٌل من اثارها السلبٌة على سٌر عمل
المشروع .
تسعى إدارة المشروع بصورة مستمرة الى تحسٌن ظروف
العمل منعا او لتقلٌل حوادث العمل قدر المستطاع .
تقوم إدارة المشروع بتدرٌب عاملٌها للتقلٌل من المخاطر
المحتملة .
تتبنى إدارة المشروع اجراءات المعالجة الممكنة عند حدوث
المخاطر ووقوع الضرر .
تعمل إدارة المشروع على المفاضلة بٌن الخٌارات المتاحة
حسب اثارها السلبٌة واإلٌجابٌة طبقا لسٌاسة اإلدارة العلٌا
للمشروع .

الوسط
الحسابً

األنحراف
المعٌاري

معامل
األختال
ف

مستوى
األجابة

أهمٌة
الفقرة

3.917

1.1842

0.30

مرتفع

2

3.523

1.1516

0.32

مرتفع

3

3.632

.8737

0.24

مرتفع

1

3.787

.9484

0.25

مرتفع

1

3.322

1.0324

0.31

معتدل

4

3.182

.9426

0.29

معتدل

2

3.329

1.0215

0.30

معتدل

3

3.422

1.0453

0.30

مرتفع

2

3.190

1.0253

0.32

معتدل

3

3.446

.9580

0.27

مرتفع

1

2.934

1.0076

0.34

معتدل

3

3.376

.9101

0.26

معتدل

2

3.608

.8870

0.24

مرتفع

1

3.492

.9240

0.26

مرتفع

2

 -2اداء المشروع  :تحددت أبعاد اداء المشروع كمتغير إستجابة في إطار نجاح المشروع باستغالل موارده المتاحة
لتحقيق أداءه بكفاءة وفاعمية تقودانيا الى النمو واالستمرار بأربع أبعاد معبرة عن ذلك ىي كل من ( الكمفة ،والوقت،
والتعمم واالبداع  ،والجودة ) والتي سيتم وصفيا إحصائياً بالتتابع عمى غرار ما يأتي :
أ -الكمفة  :تم قياس بعد الكمفة كواحد من ابعاد اداء المشروع بست اسئمة او فقرات كانت جميع مستويات االجابة
فييا مرتفعة  ،وقد بمغ ادنى معامل اختالف فييا ( )0.2في الفقرة الثالثة (تحديد مصادر االنفاق التي تصاحب
كل نشاط من انشطة المشروع) وادنى انحراف معياري ( ).78375في الوقت نفسو كان الوسط الحسابي
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( ) 3.7812بالنسبة الى باقي الفقرات الخمس لمبعد وبما يؤكد اتفاق عال بين افراد العينة حول مضمون ىذه
الفقرة وبالتالي شغمت االىمية النسبية االولى من وجية نظر العينة التي اجري عمى اساسيا البحث الحالي ،وفي
المقابل حققت الفقرة الثانية (تحديد االحتياجات من الموارد وتقدير اسعار الموارد حسب ما موجود في السوق مع
مراعاة متغيرات السوق) ادنى معامل اختالف ( )0.3بانحراف معياري ( )1.15164وبوسط حسابي
( )3.7746ادى كالً منيما الى ارتفاع نسبة معامل االختالف الى الحد االعمى مقارنة بباقي فقرات بعد المكانة
ومن ثم تبؤ المرتبة الرابعة واالخيرة من حيث االىمية النسبية عمى مستوى ىذا البعد الذي تباينت نتائج الوصف
االحصائي لفقراتو االخرى بين ىذين المستويين كما ىو موضح في الجدول ( ، )2إذ اظيرت ىذه النتائج كفاءة
إدارة المشروع في تحديد اوجو االنفاق في كل مرحمة من مراحل المشروع وعمى مستوى االنشطة فيو ومراعاة
التغييرات التي تحدث في تمك المصادر .
ب -الوقت  :أظيرت نتائج تحميل ىذا البعد كما يبينيا الجدول ( )2أن الفقرة األولى (ضمان االنتياء من المشروع
في الوقت المحدد لو) نالت أعمى وسط حسابي ( )3.9472وأدنى إنحراف معياري ( ) .94544من باقي
فقرات ىذا البعد أنعكس ذلك عمى إنخفاض معامل األختالف الى ( )23.0معب اًر عن تجانس عال بين أفراد
العينة وتوافق واضح يعكس نجاح إدارة المشروع في ضبط مواعيد االنياء لألنشطة بوجو خاص ولممشروع ككل
بوجو عام ب ما يعزز من كفاءة اداء المشروع وتسميم المشروع في الوقت المحدد  ،مما جعل ىذه الفقرة تحرز
األىمية النسبية األولى وفق معامل االختالف األقل  ،وكما أظيرت النتائج ان الفقرة الخامسة (يتم تحديد مقدار
االنحراف عن الخطة األولية لتنفيذ اعمال المشروع ضمن وقت محدد) نالت االىمية النسبية االخيرة بوسط
حسابي ( )2.9170وانحراف معياري ( ).95138ادى ذلك الى ارتفاع في معامل االختالف ( )0.32مما
يؤشر الى ان افراد العينة تباينت اجاباتيم حول ىذه الفقرة .
جـ  -التعمم واالبداع  :أسفرت نتائج الوصف األحصائي لبعد التعمم واالبداع الظاىرة في الجدول ( )2عن بموغ
أعمى وسط حسابي ( )3.9192بالنسبة الى الفقرة الرابعة (ىناك عالقو قوية بين عدد االفكار الجديدة المتولدة
في المشروع مع عدد االفكار المنفذة بشكل ناجح) والتي تراجع فييا األنحراف المعياري الى مستوى ().9272
مقارنة مع باقي الفقرات أنعكس الى إنخفاض قيمة معامل األختالف الى أدنى حد كذلك ( )0.23لتشغل
األىمية النسبية األولى من منظور أفراد العينة المبحوثة لمبحث  ،مما يظير ان إدارة المشروع قادرة عمى توليد
افكار من شأنيا أن تساىم في مواجية المخاطر وتنفيذ تمك االفكار ،بينما بمغ الوسط حسابي ( )3.4103في
الفقرة الثانية (تقدم إدارة المشروع حموالً خالقة لممشاكل التي تواجييا) وقيمة األنحراف المعياري فييا
( )1.10231وىو االعمى من بين فقرات ىذا البعد مما اثر في اجابات العينو حول اتفاقيا لمفقرة وادى الى
ارتفاع في معامل االختالف ( ، )0.32وحصوليا عمى المرتبة الرابعة واالخيرة بالنسبة الى اىميتيا  ،وىذا يعني
ان إلدارة المشروع محدودية في خمق حمول لممشاكل التي تواجييا اثر المخاطر .
د -الجودة  :تمخضت نتائج الوصف األحصائي لعنصر الجودة المعروضة في الجدول( )2عن قيمة الوسط
الحسابي في الفقرة الثالثة (ىنالك مراجعة مستمرة لمتطمبات تحقيق الجودة في كل مرحمة من مراحل المشروع)
الى ( )3.7389بتشتت معياري االقل من بين فقرات ىذا العنصر ( )89701.ومعامل إختالف ()0.23
جعميا تشغل المرتبة األولى من حيث األىمية النسبية وبمستوى إجابة مرتفع مقارنة مع بقية فقرات ىذا العنصر
التي إنخفض فييا الوسط الحسابي الى الحد األدنى ( )2.9795في الفقرة االولى (التخطيط الدقيق لمجودة
وتقدير التكاليف الخاصة بيا عند البدء بتخطيط كافة عناصر العمل لممشروع) وبأنحراف معياري قيمتو
( )1.00766ومعامل تباين ( )0.33ىو األعمى من بين باقي فقرات العنصر جعميا تشغل المرتبة الخامسة
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من حيث األىمية النسبية وبمستوى إجابة معتدل كذلك لتعبر نتائج الوصف األحصائي مجتمعة ليذا العنصر
عن إتساق مقبول في إجابات األفراد أو المستجيبين يعبر عن أىمية االعتماد عمى المراجعة المستمرة لبرامج
الجودة في كل مرحمة من مراحل المشروع واالخذ بكافة المقترحات المقدمة لمنيوض بواقع الجودة وتطبيقيا من
قبل جميع افراد المشروع والتخطيط العالي لتحديد نقفات الجودة
الجدول ( ) 2نتائج تحميل الوصف األحصائي ألبعاد اداء المشروع

األبعاد

ت

األدوات اإلحصائَة
فقرات األبعاد

الوسط
الحسابٌ

االوحراف
المعَارً

معامل
االختالف

1

ذمذ٠ز حجُ اٌرىاٌ١ف اٌالسِح إلذّاَ اٌّشزٚع تظٛرٖ دل١مح

3.968

1.0484

0.26

3.774

1.1516

0.3

3.781

.7837

0.20

3.432

.9835

0.28

3.785

1.0172

0.26

3.945

.9894

0.25

3.947

.9454

0.23

3.482

1.1088

0.31

3.342

.9486

0.28

3.229

1.0235

0.31

2.917

.9513

0.32

3.312

1.0483

0.31

3.410

1.1023

0.32

3.596

.9180

0.25

3.919

.9272

0.23

2.979

1.0076

0.33

3.626

.9501

0.26

3.738

.8970

0.23

3.652

.9100

0.24

3.943

1.002

0.25

2
3
اٌىٍفح
4
5
6
1
2
اٌٛلد

3
4
5
1

اٌرؼٍُ ٚاالتذاع

2
3
4
1
2

اٌجٛدج

3
4
5

ذحذ٠ذ االحر١اجاخ ِٓ اٌّٛارد ٚذمذ٠ز اسؼار اٌّٛارد حسة
ِا ِٛجٛد ف ٟاٌسٛق ِغ ِزاػاج ِرغ١زاخ اٌسٛق .
ذحذ٠ذ ِظادر االٔفاق اٌر ٟذظاحة وً ٔشاط ِٓ أشطح
اٌّشزٚع .
اٌّزالثح اٌّسرّزج ٌٍرغ١١زاخ اٌر ٟلذ ذطزا فِٛ ٟاسٔح
اٌّشزٚع ٚتحسة اٌظزٚف اٌذاخٍ١ح ٚاٌخارج١ح اٌر ٟذؤثز
ف ٟاٌّشزٚع .
ضّاْ االٔرٙاء ِٓ اٌّشزٚع ف ٟحذٚد اٌّ١شأ١ح اٌّٛضٛػح
ِمذرج إدارج اٌّشزٚع ػٍِٛ ٝاجٙح اٌرىاٌ١ف اإلضاف١ح
اٌطارئح .
ضّاْ االٔرٙاء ِٓ اٌّشزٚع ف ٟاٌٛلد اٌّحذد ٌٗ .
اٌّؼزفح اٌذل١مح ٌٛلد اٌؼٍّ١اخ اٌّطٍٛتح إلذّاَ اٌّشزٚع فٟ
اٌٛلد اٌّحذد .
ضثظ أ ٞذغ١١زاخ لذ ذحذز ف ٟاٌجذٚي اٌشٌٍِّٕ ٟشزٚع .
٠رُ حساب االٚلاخ اٌفائضح ٚاالٚلاخ اٌحزجح ٌىً ِذج
سِٕ ِٓ ٗ١أشطح اٌّشزٚع .
٠رُ ذحذ٠ذ ِمذار االٔحزاف ػٓ اٌخطح األ١ٌٚح ٌرٕف١ذ اػّاي
اٌّشزٚع ضّٓ ٚلد ِحذد .
ذثذي إدارج اٌّشزٚع جٛٙدا ِرّ١شج ٌخٍك اٌفزص اٌجذ٠ذج
ٌٍرؼٍُ .
ذمذَ إدارج اٌّشزٚع حٍٛال خاللح ٌٍّشاوً اٌر ٟذٛاجٙٙا .
ذحزص إدارج اٌّشزٚع اٌ ٝذؼٍٚ ُ١ذذر٠ة ػاٍِٙ١ا دائّا
ٚوٍّا سّح اٌٛلد تذٌه .
ٕ٘ان ػاللٗ ل ٗ٠ٛت ٓ١ػذد االفىار اٌجذ٠ذج اٌّرٌٛذج فٟ
اٌّشزٚع ِغ ػذد االفىار إٌّفذج تشىً ٔاجح .
اٌرخط١ظ اٌذل١ك ٌٍجٛدج ٚذمذ٠ز اٌرىاٌ١ف اٌخاطح تٙا ػٕذ
اٌثذء ترخط١ظ وافح ػٕاطز اٌؼًّ ٌٍّشزٚع .
٠رُ اسرخذاَ اٌّٛارد تطز٠مٗ طح١حٗ ف ٟذٕف١ذ أشطح
اٌّشزٚع ٚٚفك ِٛاطفاخ ِرفك ػٍٙ١ا .
ٕ٘اٌه ِزاجؼح ِسرّزج ٌّرطٍثاخ ذحم١ك اٌجٛدج ف ٟوً
ِزحٍح ِٓ ِزاحً اٌّشزٚع .
االخذ تىافح اٌّمرزحاخ اٌالسِح ٌرحسِ ٓ١سر ٜٛاٌجٛدج فٟ
اداء اٌّشزٚع
اّ٠اْ اإلدارج اٌؼٍ١ا ٌٍّشزٚع تاْ جٛدج اٌّشزٚع ِٓ
ِسؤ١ٌٚاخ جّ١غ اٌؼاٍِ ٓ١ف ٟاٌّشزٚع ٚأٙا ذذػُ ذٍه
اٌجٛٙد .
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مستو
ى
اإلجابة
ِزذفغ
ِزذفغ
ِزذفغ

أٌمَة
الفقرة
3
5
1

ِزذفغ
4
ِزذفغ
ِزذفغ
ِزذفغ
ِزذفغ
ِؼرذي
ِؼرذي
ِؼرذي
ِؼرذي
ِزذفغ
ِزذفغ
ِزذفغ
ِؼرذي
ِزذفغ
ِزذفغ
ِزذفغ

3
2
1
3
2
3
4
3
4
2
1
5
4
1
2

ِزذفغ
3
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ثانيا :اختبار الفرضيات:

خصصت ىذه الفقرة الختبار فرضيات البحث بما فييا فرضيات االرتباط وفرضيات التأثير عمى وفق اآلتي:

ويعرض الجدول ( ) 3نتائج اختبار فرضية البحث الرئيسة االولى و نتائج إختبار الفرضيات الفرعية المشتقة منيا
عمى مستوى عالقات االرتباط بين المتغيرين المدروسين وأبعادىما :
 -1إختبار الفرضية الرئيسة االولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا :
أ -الفرضية الفرعية األولى :أسفرت نتائج تحميل معامل األرتباط الخطي البسيط بين بعد مسؤولية إدارة المشروع
من بين أبعاد المتغير المستقل وأداء المشروع كمتغير معتمد عن بموغ معامل االرتباط بينيما ما قيمتو ().323

معب اًر عن قوة التالزم الخطي طردي األتجاه بين ىذين المتغيرين بمعنوية إحصائية مقدارىا ( )P=.001وىذا ما
أكدتو نتائج تحميل ميل األنحدار بيتا الموجبة ( ).352والتي تعكس في مضمونيا التغير األيجابي المتوقع
لعممية أداء المشروع في المشروع قيد الدراسة في حالة زيادة قيمة البعد الخاص بمسؤولية إدارة المشروع بوحدة
واحدة وبالشكل الذي ينسجم مع الفرضية الفرعية االولى من بين الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسة األولى
لمبحث وعمى ىذا االساس تقبل الفرضية.
ب -الفرضية الفرعية الثانية :سجمت نتائج معامل االرتباط البسيط بين بعد تحديد المخاطر والمتغير المعتمد أداء
المشروع بما قيمتو ( )744.معب ار عن التالزم الطردي القوي بين بعد تحديد المخاطر والمتغير أداء المشروع

بمستوى معنوية تامة ( )P=.000و يتوقع بموجبو وتبعاً لمعامل األنحدار بيتا والبالغ ( ).512أن يرتفع أداء
المشروع بمقدار ىذا المعامل لو ان إدارة المشروع اتسمت بفاعميتيا بعممية تحديد المخاطر في المشروع قيد
الدراسة بمقدار وحدة واحدة معبرة عن انسجام الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية االولى لمبحث وعمى ىذا
االساس تقبل الفرضية.
جـ -الفرضية الفرعية الثالثة :إتصفت العالقة بين ىذا البعد من أبعاد إدارة المخاطر وأداء المشروع بأنيا عالقة

إيجابية تسير باألتجاه الطردي  ،إذ بمغ معامل األرتباط الخطي البسيط بينيما ( ).491وىو إرتباط موجب

وذات داللة معنوية من الناحية األحصائية ( )1P=0.00يعبر عن تالزم خطي بين بعد نقل المخاطر وأداء
المشروع بحيث يزداد مستوى أداء المشروع بمقدار معامل األنحدار بيتا ( ).407عندما تتخمى إدارة المشروع

عن المخاطر التي قد تواجييا وتزداد في قوتيا بمقدار وحدة واحدة مما يؤكد من صحة الفرضية الفرعية الثالثة
من الفرضية الرئيسية االولى .
د -الفرضية الفرعية الثانية :توضح النتائج ان معامل االرتباط الخطي البسيط بين بعد الحد من المخاطر والمتغير
المعتمد أداء المشروع ارتباط موجب ضعيف نسبياً والبالغة قيمتو ( ).314بمستوى معنوية تامة ()0P=0.00
والتي يتوقع بموجبيا وتبعا لمعامل االنحدار بيتا ( ).492ان يرتفع اداء المشروع بيذا المقدار لو زادت عممية
الحد من المخاطر بمقدار وحدة واحدة إذ إن رصد المخاطر والحد منيا يسير مع رفع أداء المشروع لكن

بمستوى محدود نسبيا وبما يؤشره ىذا التالزم الخطي بين الحد من المخاطر وأداء المشروع والذي ينسجم مع
صحة الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية االولى .

159

العذد السادس والخمسون 1028

مجلة كلَة بغذاد للعلوم االقتصادٍة الجامعة

الجدول ( )3نتائج إختبار فرضيات األرتباط
المتغٌر المعتمـــد
معامل
األرتباط
r
.323
.744
.491
.314
.783

أبعاد المتغٌر المستقـــل
1
2
3
4

مسؤولٌة إدارة المشروع
تحدٌد المخاطر
نقل المخاطر
الحد من المخاطر
إدارة المخاطر

معامل
بٌتا
.352
.512
.407
.492
.537

أداء المشروع
إحصاءة
األختبار
t
32823
122617
72443
152161
92135

المعنوٌة
P

نتٌجة
األختبار

0012
0002
0012
0002
0002

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

وعمى ىذا النحو يتضح ان قوة العالقة بين أبعاد إدارة المخاطر وأداء المشروع عمى وفق ما تم عرضو في الجدول
( )3إذ يمكن ترتيب تمك األبعاد من حيث قوة عالقتيا مع المتغير المعتمد أداء المشروع طبقاً لقيم معامالت األرتباط

الخطي البسيط وكما مبين في الشكل ( )1الذي يظير منو تحقيق بعد تحديد المخاطر أعمى معامل إرتباط مع أداء

المشروع يميو كال من األبعاد نقل المخاطر  ،ومسؤولية إدارة المشروع  ،وأخي اًر الحد من المخاطر عمى التوالي

مسؤولية إدارة المشروع
تحديد المخاطر
نقل المخاطر
الحد من المخاطر

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
مسؤولية
إدارة
المشروع

تحديد
المخاطر

نقل
المخاطر

الحد من
المخاطر

الشكل ( )1معامالت إرتباط أبعاد إدارة المخاطر مع أداء المشروع
إختبار فرضيات التأثير (عالقات األنحدار لمفرضية الرئيسة الثانية وتفرعاتيا)
جرى في ىذه الفقرة التحقق من صحة فرضيات التأثير والحكم عمى العالقة السببية بين كل بعد من أبعاد المتغير
المستقل (إدارة المخاطر) والمتغير المعتمد (أداء المشروع) بتوظيف أنموذج األنحدار الخطي البسيط  ،إذ يعرض
الجدول ( ) 4نتائج إختبار عالقة التأثير عمى ضوء ما نصت عميو كل فرضية فرعية من الفرضية الرئيسة الثانية
وسيجري عرض النتائج وعمى النحو اآلتي :

أ -الفرضية الفرعية األولى :خصصت ىذه الفقرة إلختبار الفرضية الفرعية األولى من بين فرضيات التأثير  ،إذ
كشفت نتائج اإلختبار عن وجود تأثير معنوي بمستوى داللة ( )0.01لبعد مسؤولية اإلدارة في اداء المشروع في
ظل معنوية معامل التحديد الذي لم تبمغ قيمتو سوى ( ).104ليفسر بذلك تباين أداء المشروع
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( )%10.4فقط نظ اًر لوجود عوامل أخرى عديدة تفسر تباين ىذا المتغير ،يتضح بذلك التفسير ان إدارة

المشروع لم تراعي مسألة الوقت بصورة تجعميا فاعمة الجراء التحميالت بين البدائل المتاحة لمحل مقابل

المخاطر التي تواجييا لرفع اداء المشروع .
ب -الفرضية الفرعية الثانية :فسرت تحديد المخاطر النسبة األعمى من تباين المتغير المعتمد بداللة معامل
التحديد البالغة قيمتو ( ).553وبمعنوية إحصائية تامة ( )P=0.000بما يؤكد العالقة السببية الصحيحة التي
جرى التنبؤ بيا بموجب الفرضية الفرعية الثانية الخاصة بالفرضية الرئيسة الثانية لمبحث  ،إذ يتوقع أن تزداد

قدرة الشركة قيد البحث عمى تعزيز أداء المشروع لدييا بنسبة معامل بيتا البالغة قيمتو ( ).512إذا حسنت

إدارتيا ليذا البعد من بين أبعاد إدارة المخاطر بمقدار وحدة واحدة  ،وبما يثبت صحة ىذه الفرضية كذلك في
ظل وجود عوامل أخرى لم تدخل في بناء نموذج االختبار.
جـ -الفرضية الفرعية الثالثة  :أكدت نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة من فرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية
الرئيسة الثانية لمبحث عمى مستوى عالقات األنحدار أو التأثير  ،معنوية تأثير نقل المخاطر في أداء المشروع

تأثي اًر معنوي إحصائياً ( )1P=0.00في المشروع الخاضع لمبحث  ،وقد بمغت قيمة معامل التحديد أو التفسير
( ).241مؤش اًر بذلك أن ما نسبتو ( )%24.1من تباين أداء المشروع في ىذه الشركة سببو عوامل تتصل
بقدرتيا عمى نقل المخاطر  ،إذ تعكس ىذه النسبة مقدار االستجابة من قبل إدارة المشروع لممخاطر والعمل
عمى تقميميا والحد من اثارىا  ،وىذا يعني صحة ما تنبأت بو ىذه الفرضية حول العالقة السببية المتوقعة بين
المتغيرين .
د -الفرضية الفرعية الرابعة :بينت نتائج إختبار تأثير بعد الحد من المخاطر في أداء المشروع عن وجود تأثير
محدود بقيمة معامل التحديد البالغة ( )0.098وىو تأثير معنوي بنسبة داللة إحصائية تامة المعنوية

( )P=0.000يصب في مضمون ما نصت عميو الفرضية الفرعية الرابعة  ،إذ إن إدارة المشروع تساىم بشكل
متواضع في عممية تحسين ظروف العمل وتدريب العاممين وضعف نسبي في اجراءات معالجة المخاطر

والمفاضمة بين البدائل المتاحة لمواجية تمك المخاطر .

الجدول ( )4نتائج إختبار عالقات االنحدار أو التأثير

المتغٌر المعتمـــد
أبعاد المتغٌر المستقـــل

معامل بٌتا

أداء المشروع
إحصاءة
معامل
األختبار
التحدٌد
F
R2
14.615
.104

قٌمة
المعنوٌة
P

نتٌجة
األختبار

0012

معنوي

159.18

0002

معنوي

0012

معنوي
معنوي
معنوي

1

مسؤولٌة إدارة المشروع

.352

2

تحدٌد المخاطر

.512

.553

3

نقل المخاطر

.407

.241

55.398

4

الحد من المخاطر

.492

.098

229.85

0002

.537

.613

83.448

.000

إدارة المخاطر
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ويتضح من ذلك ان عالقة التأثير بين أبعاد إدارة المخاطر وأداء المشروع عمى وفق ما تم تفصيمو في
الجدول ( )4إذ يمكن ترتيب تمك األبعاد من حيث مدى تأثيرىا مع المتغير المعتمد أداء المشروع طبقاً لقيم

معامالت التحديد وكما مبين في الشكل ( )2الذي يظير منو تحقيق بعد تحديد المخاطر أعمى معامل تحديد
والمتمثل مع أداء المشروع يميو كال من األبعاد نقل المخاطر  ،ومسؤولية إدارة المشروع  ،وأخي اًر الحد من

المخاطر عمى التوالي .

0.6
0.5
مسؤولية إدارة المشروع
تحديد المخاطر

0.4
0.3

نقل المخاطر
الحد من المخاطر

0.2
0.1
0
مسؤولية إدارة تحديد المخاطر
المشروع

نقل المخاطر

الحد من
المخاطر

الشكل ( )2معامالت التحديد لتأثير أبعاد ادارة المخاطر في اداء المشروع

كما يوضح الشكل ( )3مقارنة مباشرة تعكس توافق نتائج إختبار فرضيات البحث مجتمعاً عمى مستوى كل
من األرتباط واألنحدار بداللة قيم معامالت األرتباط ومعامالت التحديد الخاصة بالعالقة بين أبعاد إدارة

المخاطر وأداء المشروع :

0.8
0.6
0.4
معامل التحديد 0.2
معامل االرتباط 0

معامل االرتباط
مسؤولية
إدارة
المشروع

تحديد
المخاطر

معامل التحديد
نقل المخاطر

الحد من
المخاطر

الشكل (  ) 3معامالت األرتباط والتحديد لعالقة أبعاد ادارة المخاطر في اداء المشروع
المبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات
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أوالً  :االستنتاجات:

استناداً الى النتائج التي توصل الييا البحث في جانبو العممي سيتم استعراض اىم االستنتاجات وكاآلتي:

 -1سرعة االستجابة من قبل ادارة المشروع لممخاطر والعمل عمى تقميميا والحد من آثارىا.

 -2غياب االتفاق وعدم وضوحو بين افراد العينة حول مدى سعي ادارة المشروع الى تبني تييئة الظروف المناسبة
لمعمل وتحسينيا لتقميل حوادث العمل قدر االمكان.

 -3كفاءة إدارة المشروع في تحديد أوجو االنفاق في كل مرحمة من مراحل المشروع وعمى مستوى االنشطة فيو
ومراعاة التغييرات التي تحدث في تمك المصادر.

 -4نجاح ادارة المشروع في ضبط مواعيد االنتياء عمى مستوى االنشطة بشكل خاص وعمى مستوى المشروع ككل
بشكل عام ما يعزز من كفاءة اداء المشروع وتسميم المشروع في الوقت المحدد.

 -5ان إدارة المشروع قادره عمى توليد أفكار من شأنيا ان تساىم في مواجية المخاطر وتنفيذ تمك األفكار.

 -6إن إلدارة المشروع محدودية في إجراءات معالجة المخاطر والمفاضمة بين البدائل المتاحة لمواجية تمك
المخاطر وعدم نضوج حمول آنية لممشاكل التي تواجييا أثر المخاطر.

 -7ان إدارة المشروع لم تراعي مسألة الوقت بصورة تجعميا فاعمة إلجراء التحميالت بين البدائل المتاحة لمحل
مقابل المخاطر التي تواجييا لمرفع من اداء المشروع .

 -8إن إدارة المشروع تساىم بشكل متواضع وبسيط في عممية تحسين ظروف العمل وتدريب العاممين
ثانياً :التوصيات :

بعد عرض اىم االستنتاجات التي توصل الييا البحث سيتم استعراض اىم التوصيات وكاآلتي:

 -1اختيار ادارة المشروع لألفراد المناسبين لتحديد المخاطر وتشجيع روح العمل الجماعية من خالل اسموب فرق
العمل.

 -2تبني ادارة المشروع اجراءات وادوات معالجة فعالة لمحد من المخاطر وتخفيف االضرار.
 -3االعتماد عمى المراجعة المستمرة لبرامج الجودة في كل مرحمة من مراحل المشروع واألخذ بكافة المقترحات
المقدمة لمنيوض بواقع الجودة وتطبيقيا من قبل جميع افراد المشروع والتخطيط العالي لتحديد نفقات الجودة.

 -4أن تتبع ادارة المشروع نيج التحسين المستمر لطريقة تقييميا لممخاطر المحتممة التي تواجييا عن طريق اجراء
تحميل شامل من قبل ادارتيا لممخاطر وطرق معالجتيا.

 -5أىمية ودور عممية التدريب والتطوير في تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة العاممين في المشروع وزيادة
خبراتيم في كيفية مواجية المخاطر والحد من اثارىا السمبية.

 -6ضرورة توفير ومشاركة وتبادل لممعمومات بين العاممين في المشروع لمعرفة نوع المخاطر التي قد تواجو
مشروعيم.

 -7ضرورة ان تراعي إدارة المشروع مسالة الوقت عند تحديد البدائل المتاحة لمحد من المخاطر وتأثيرىا السمبي
عمى أداء المشروع.
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