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ــري بهــا  ــه لالستشــارات والتعليــم تحتــوي علــى عــدة مقــاالت متنوعــة نحــاول أن ُنث ــة تصــدر عــن بّك ــة مهني مجل

ــراء  ــه إلث ــادرات بّك ــي أجمــع. وهــي إحــدى مب ــم العرب ــة الســعودية والعال المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربي

المحتــوى العربــي المهنــي.

فــي كل شــهر ســنتحدث فــي مواضيــع مختلفــة لمجــال محــدد مثــل إدارة المشــاريع وإدارة المــوارد البشــرية 

وإدارة الجــودة وغيرهــا. ونهــدف فــي هــذه المجلــة إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت والفــرص الكثيــرة 

التــي ُيمكــن أن يحظــى بهــا األشــخاص ذوي الخبــرة والكفــاءة والشــهادات المعتمــدة فيهــا، كمــا تهــدف لجمــع 

المعلومــات فــي مــكان واحــد لتســهيل الوصــول إليهــا والرجــوع لهــا فــي أي وقــت.

المجلة 
الشهرية
من بكه!
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PMP شهادة إدارة المشاريع االحترافية

تعتبــر شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP واحــدة مــن أكثــر األهــداف التــي يســعى مديــرو المشــاريع لتحقيقهــا. 

ُتمنــح هــذه الشــهادة مــن قبــل معهــد إدارة المشــاريع )PMI( لمديــري المشــاريع الذيــن يتوافقــون مــع المعاييــر 

المحــددة مــن قبــل المعهــد ومنهــا اجتيــاز االختبــار. تمنــح شــهادة PMP مديــري المشــاريع القــدرة علــى أن يصبحــوا 

قــادة فاعليــن فــي منظماتهــم فــي مجموعــة واســعة مــن الصناعــات والمجــاالت.

يوفــر الحصــول علــى شــهادة PMP فرًصــا كبيــرة ليــس فقــط ألصحــاب العمــل، ولكــن أيًضــا للموظفيــن. فعلــى ســبيل 

المثــال يمكــن لألشــخاص الحاصليــن علــى شــهادةPMP  االســتفادة مــن فــرص عمــل أفضــل ورواتــب أعلــى ومكاســب 

محتملــة علــى المــدى الطويــل.

يمكــن االســتفادة مــن شــهادة PMP فــي كل الــدول تقريًبــا، حيــث تكمــن 

ــة PMP  فــي أنهــا معتــرف بهــا  قــوة شــهادة إدارة المشــاريع االحترافي

العمــل فــي أي صناعــة تقريًبــا  ، يمكنــك   PMPعالميــًا. فمــع شــهادة

وفــي أي مــكان.

10 أسباب تدفعك للحصول على شهادة PMP في 2020

تقــدم شــهادة PMP العديــد مــن الفوائــد لــكل مــن الموظفيــن وأربــاب عملهــم. حيــث يمكــن للمنظمــات التــي لديهــا مديــري 

مشــاريع معتمديــن لــدى PMP ضمــان تســليم المشــاريع فــي الوقــت المحــدد وضمــن الميزانيــة المحــددة ونطــاق العمــل 

المتفــق عليــه، وتلبيــة جميــع أهــداف المشــروع. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للموظفيــن الحاصليــن علــى الشــهادة االســتمتاع 

ــد مــن فــرص العمــل. بمرتبــات أعلــى وبالمزي

تشــير شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP إلــى أنــك عضــو معتــرف بــه عالمًيــا فــي مجموعــة مميــزة مــن مديــري المشــاريع. 

كمــا أنهــا تشــير إلــى امتــالكك المهــارات والمعرفــة الالزمــة لتلبيــة متطلبــات أي مشــروع.
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PMP  10 أسباب تدفعك للحصول على شهادة

تســاعدك شــهادة PMP فــي االســتفادة مــن المزايــا العديــدة لكونــك مديــر مشــروع معتمــد. ولكــن إذا كنــت ال تــزال تحــاول 

تحديــد مــا إذا كان الســعي ألن تصبــح مديــر مشــروع هــي أفضــل خطــوة بالنســبة لــك، فإليــك 10 أســباب تدفعــك للحصــول 

.PMP على شــهادة

إن الحصــول علــى شــهادة PMP يشــير إلــى أنــك متفــوق علــى الكثيــر مــن األشــخاص اآلخريــن فــي هــذا المجــال. فهــذه الشــهادة معتــرف بهــا 

عالمًيــا ممــا يوفــر لــك ميــزة كبيــرة علــى المرشــحين اآلخريــن. بالطبــع، فــإن الحصــول علــى هــذه الشــهادة يعنــي أيًضــا أنــه يحــق لــك الحصــول 

علــى راتــب أفضــل. المنظمــات التــي تبحــث عــن مديــري المشــاريع المعتمديــن لــدى PMI مســتعدون لدفــع أجــور أعلــى، ألنهــم يدركــون 

.PMI  القيمــة التــي يضيفهــا مديــر المشــروع المعتمــد مــن

توفــر لــك شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP ميــزة قويــة فعنــد البحــث عــن وظيفــة، امتــالكك لشــهادة PMP  يخبــر صاحــب العمــل 

بــأن لديــك المهــارات الالزمــة للعمــل. وهــذا يمكــن أن يكــون إضافــة كبيــرة لســيرتك الذاتيــة وطبيعــة العمــل.

مــع الحاجــة المتزايــدة لمديــري مشــاريع معتمديــن فــي إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP وتوافــر عــدد محــدود مــن المرشــحين المؤهليــن، 

يمكنــك االســتفادة مــن فــرص عمــل أفضــل بعــد حصولــك علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP فالكثيــر مــن الصناعــات تعطــي 

اهتمــام كبيــر لحاملــي شــهادةPMP، وهــذا يتيــح لــك التقديــم للعمــل فــي مختلــف المجــاالت. عندمــا يتعلق األمــر بتعيين مديري المشــاريع، 

فــإن المرشــحين الذيــن يمتلكــون شــهادة PMP ســيكونون دائًمــا علــى رأس قائمــة طلبــات أي قســم توظيــف.

بعــد الحصــول علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP، يمكــن لمديــري المشــاريع الذيــن يبحثــون عــن مشــاريع أكثــر تحديــًا االســتفادة 

مــن العديــد مــن الفــرص. حيــث إن المشــاريع الكبيــرة والصعبــة تتطلــب صنــف مميــز مــن مديــري المشــاريع. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 

المشــاريع المعقــدة التــي تتطلــب مهــارات شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة .PMP كمــا تمنحــك هــذه الشــهادة الفرصــة لعــرض مهاراتــك 

فــي المشــاريع التــي تتطلــب قــدًرا أكبــر مــن المســؤولية والكفــاءة المهنيــة. إذا كنــت تشــعر أن وظيفتــك الحاليــة أصبحــت ســهلة المنــال 

وتريــد تحدًيــا جديــًدا، فــإن شــهادة PMP هــي أفضــل طريقــة للوصــول إلــى مشــاريع أكثــر تحدًيــا.

الحصول على فرصة أفضل

بناء مصداقيتك

فتح فرص عمل جديدة

 الحصول على المزيد من المشاريع الكبيرة 
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مــن خــالل حصولــك علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP فــإن فرصتــك فــي الحصــول علــى وظيفــة مديــر مشــروع تــزداد، حيــث إن 

الطلــب علــى هــذا الموقــع الوظيفــي كبيــر بينمــا العــرض محــدود، لذلــك يمكنــك التأكــد مــن أن وظيفتــك ســتكون آمنــة لســنوات قادمــة. 

التدريــب والتعليــم المســتمر همــا العامــالن األساســيان فــي الحفــاظ علــى قدرتــك التنافســية فــي مــكان العمــل. يضمــن تدريــب PMP أن 

تكــون مهاراتــك ومعرفتــك مطلوبــة دائًمــا.

مــن خــالل مديــري مشــاريع حاصليــن علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP، يمكــن للمنظمــات أن تتأكــد مــن أن أعمالهــا فــي 

أيــد أمينــة. حيــث تتفهــم الشــركات الناجحــة أهميــة إدارة المشــاريع فــي عملياتهــا اليوميــة مــن خــالل دمــج إدارة المشــاريع فــي رؤيتهــم 

وثقافتهــم، ويمكنهــم التأكــد مــن أن جميــع المشــاريع تتماشــى مــع أهدافهــم.

شــهد عــام 2007 حصــول مجــال إدارة المشــاريع الدوليــة علــى اعتمــاد ISO / IEC 17024 لشــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP هــذا 

يعنــي أن األشــخاص المهنييــن الذيــن يمتلكــون شــهادة PMP هــم متخصصــون فــي إدارة المشــاريع ومعتــرف بهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

يمكــن أن تكــون هــذه الشــهادة إضافــة قويــة إلــى ســيرهم الذاتيــة وخبراتهــم فــي العمــل، ممــا يجعلهــم مــن أكثــر مديــري المشــاريع طلًبــا 

فــي العالــم

يعتبــر وجــود مديــري مشــاريع حاصليــن علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP مــورد ال يقــدر بثمــن ألي منظمــة. حيــث إن وجــود 

هــؤالء المحترفــون يضمــن أن يتــم تســليم جميــع المشــاريع فــي الوقــت المحــدد ووفًقــا الميزانيــة المحــددة ونطــاق العمــل المتفــق عليــه. 

كمــا يمنحــك وجــود مــدراء مشــاريع حاصليــن علــى شــهادة PMP الطمأنينــة بــأن جميــع المشــاريع يتــم إدارتهــا مــن قبــل أشــخاص لديهــم 

المهــارات الكافيــة.

كمــا يتــم تدريــب مديــري المشــاريع المعتمديــن لــدى PMP علــى إدارة المخاطــر. حيــث يمكنهــم تحديــد المخاطــر المحتملــة وتطويــر الحلــول 

المناســبة. األمــر الــذي يمنــع المؤسســة مــن تكبــد خســائر ماليــة والتأكــد مــن تنفيــذ جميــع العمليــات بكفــاءة.

أمان وظيفي أفضل

تأسيس ثقافة ناجحة للشركة

مدير مشروع معترف به دوليًا

 إضافة قيمة استثنائية ألي منظمة
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كونــك حاصــل علــى شــهادة PMP فــإن ذلــك يؤهلــك ألن تصبــح عضــًوا ضمــن مجموعــة مميــزة مــن المحترفيــن فــي هــذا المجــال. كمــا 

يعطيــك فرصــة للعمــل والتواصــل مــع أفــراد مشــابهين متخصصيــن للغايــة فــي مجــال إدارة المشــاريع. حيــث إن تكويــن عالقــات جديــدة 

يســاعد فــي فتــح األبــواب أمــام فــرص عمــل جديــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم. تعتبــر شــبكة العالقــات اســتراتيجية تســويقية مهمــة، حيــث 

إنهــا فــي هــذه الحالــة طريقــة رائعــة لتســويق مهاراتــك ألصحــاب العمــل الجــدد.

يمكــن لمديــري المشــاريع الحاصليــن علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP االســتجابة الســريعة لتغيــرات الســوق، حيــث إنهــم 

بارعــون للغايــة فــي تحديــد ظهــور منافســين جــدد أو تطويــر عمليــات تجاريــة جديــدة مــا يضمــن أن منظمتــك جاهــزة دائًمــا أليــة تغييــرات. 

كمــا يوفــر تدريــب PMP المهــارات والمعرفــة التــي تتيــح لمديــري المشــاريع االســتجابة لهــذه الظــروف المتغيــرة فــي الســوق.

تحسين شبكة العالقات المهنية الخاصة بك

10ضمان جاهزية منظمتك ألي تغيير
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مهارات يجب أن تمتلكها كمدير مشاريع في 2020

المهارة األولى: التنظيم

7
ســنناقش هنــا ســبع مهــارات نعتقــد أنــه ينبغــي أن يمتلكهــا مديــر المشــاريع لعــام 2020. هــذه المهــارات ضروريــة فــي مســاعدة مديــري 

المشــاريع علــى البقــاء فــي الصــدارة فــي بيئــة األعمــال الصعبــة اليــوم ومــع انتقــال مديــري المشــاريع باســتمرار مــن مهمــة إلــى أخــرى، واالنتقــال 

مــن مشــروع إلــى آخــر، وضمــان بقــاء المشــاريع فــي حــدود الميزانيــة والمواعيــد النهائيــة، فــإن تطــور مديــر المشــروع واحــد مــن أهــم األدوار 

فــي أي عمــل تجــاري اليــوم.

إذا كنــت تخطــط لصقــل شــهاداتك والبحــث عــن المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا مديــر المشــروع، إليــك أهــم 7 مهــارات عليــك امتالكهــا 

كمديــر مشــاريع.

أن تكــون منظًمــا هــي مهــارة مهمــة ألي مديــر مشــروع. ولكــي يكونــوا منظميــن يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى تخليــص عقولهــم مــن أي مشــتتات بمــا 

فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق بحياتهــم الشــخصية. لكــي تصبــح مديــًرا منظًمــا للمشــروع يجــب أن تبــدأ باألشــياء الصغيــرة، مثــل الحفــاظ علــى مكتبــك خالًيــا 

مــن أي فوضــى وامتــالك األدوات المناســبة إلدارة المشــروع لــكل مهمــة. يمكــن لمديــر المشــروع شــديد التنظيــم زيــادة كفــاءة جميــع أعضــاء الفريــق 

وتحســين اإلنتاجيــة فــي نهايــة المطــاف.

يجــب أن يكــون مديــرو المشــاريع منظميــن ألن المشــروع بطبيعتــه لــه تاريــخ بدايــة ونهايــة. والطريقــة الوحيــدة لتتبــع تقــدم المشــروع هــي القــدرة علــى 

تنظيــم كل مهمــة بنــاًء علــى أطــر زمنيــة محــددة.

ــد مــن القبعــات التــي تشــمل تنظيــم االجتماعــات،  ــداء العدي ــا. وهــذا يتطلــب ارت ــرو المشــاريع فــي كل جانــب مــن جوانــب المشــروع تقريًب يشــارك مدي

وتحليــل التقاريــر، وحــل النزاعــات، وشــراء المعــدات، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. لكــي تتمكــن مــن العمــل بفعاليــة فــي جميــع هــذه المواقــف، عليــك أن تكــون 

منظمــًا.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على تنظيمك:

أنشئ نظام الملفاتاتبع نموذًجا معينًا

ال يعني بدء مشروع جديد، إعادة تشكيل العملية 
بأكملها. إن اتباع نموذج من مشروع مماثل أثبت فعاليته، 
ال يجعل األمر أكثر سهولة فحسب، بل يضمن أيًضا معدل 

نجاح أعلى. أثناء المشروع، يوصى بشدة بتوثيق كل 
عملية وتحديدًا كيفية تعاملك مع كل مشكلة. وبهذه 

الطريقة، يمكنك تحسين النموذج السابق وتسهيل 
القيام بمشاريع أفضل.

حتى في العصر الحديث، غالًبا ما تشتمل إدارة المشروع 
على الكثير من األعمال الورقية. ولكن هذا ال ينطبق 
فقط على المستندات الورقية، كما أن المستندات 

اإللكترونية تحتاج أيًضا إلى حفظ وتخزين مناسب لسهولة 
الوصول إليها ومراجعتها. بدون نظام، يمكن أن يستغرق 
الوصول إلى المستندات الهامة ساعات مما يؤثر سلًبا 

على كفاءة فريقك.

1
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حدد التوقعات وحدد نطاق المشروعاستخدم برامج إدارة المشاريع

لم يعد استخدام برامج إدارة المشاريع بمثابة رفاهية في 
العالم الرقمي اليوم. فأصبحت برامج إدارة المشاريع أحد 
أهم األدوات التي يمكن أن يستعين بها مدير المشروع. 
فقد تم تصميم برامج إدارة المشاريع بهدف جعل عملية 

إدارة المشروع أسهل وأسرع، ليس فقط لمهام مدير 
المشروع ولكن لكامل الفريق أيضًا، فهي تضم العديد من 

العمليات التي ُتسهل إدارة المشروع.

لالطالع على أمثلة لهذه البرامج بالتفصيل، يمكنكم زيارة 
حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي.

إن تحديد التوقعات في بداية المشروع يسهل على 
أعضاء الفريق فهم مسؤولياتهم وما هو متوقع من كل 
منهم. كما يساعدك في الحفاظ على كل شيء منظًما 

عن طريق السماح لك بمعرفة ما يفعله كل عضو. يسهل 
نطاق المشروع المحدد جيًدا على تحديد حدود المشروع 

وبالتالي تجنب ما هو غير متوقع.

المهارة الثانية: التواصل الفعال

المهارة الثالثة: التفاوض الفعال

يــؤدي ســوء التواصــل إلــى ســوء فهــم يســبب فــي كثيــر مــن األحيــان تعــارض بيــن أعضــاء الفريــق. يجــب أن يمتلــك مــدراء المشــروع مهــارات اتصــال كتابيــة 

وشــفوية ممتــازة. إذا قضــى مديــرو المشــاريع أكثــر مــن نصــف وقتهــم فــي التواصــل مــع الفريــق، فمــن المهــم أن يتمكنــوا مــن إيصــال رســالتهم بشــكل 

فعــال.

يجــب أن يمتلــك مديــر المشــروع أيًضــا مهــارات شــخصية بــارزة وأن يكــون قــادرًا علــى اســتخدام مهاراتــه وفًقــا للشــخص الــذي يتحــدث معــه. باإلضافــة إلــى 

ذلــك فإنــه يجــب علــى مديــر المشــروع أن يــدرك الفــرق بيــن التواصــل مــع أحــد أعضــاء الفريــق والتحــدث مــع اإلدارة. كمــا يجــب أن يكونــوا قادريــن أيًضــا علــى 

تحديــد مســتوى مهــارة الشــخص ويجــب أن يعطــوا تعليماتهــم وفًقــا لمســتوى كفــاءات الشــخص.

لضمــان التواصــل الفعــال خــالل المشــروع، يجــب عليــك إنشــاء خطــة إلدارة المشــروع تحــدد كيفيــة التواصــل مــع كل عضــو فــي المشــروع. مــن خــالل القيــام 

بذلــك، يمكنــك التأكــد مــن أن جميــع االتصــاالت يتــم تنفيذهــا باحترافيــة.

كمديــر للمشــروع، أحــد العناصــر المهمــة إلتقانهــا هــو القــدرة علــى االســتماع. التواصــل طريــق ذو اتجاهيــن ولكــي تتمكــن مــن التواصــل بفعاليــة، يجــب أن 

يكــون مســتمعًا جيــدًا. هــذا أمــر ضــروري ألنــه فقــط مــن خــالل االســتماع يمكنــك التأكــد مــن أن رســالتك قــد وردت بدقــة والتحقــق مــن أن جميــع الطلبــات 

تــم اتباعهــا بشــكل صحيــح.

يجــب أن يكــون مديــرو المشــاريع قادريــن علــى العمــل مــع مجموعــات مختلفــة مــن األشــخاص، حيــث يمكــن أن يكــون لهــم أهــداف واهتمامــات مختلفــة. 

كمديــر للمشــروع، يجــب أن تكــون قــادًرا علــى الســير فــي خطــوط مختلفــة وتوافــق بينهــم. التفــاوض هــو فــن التوصــل إلــى حــل وســط. ومــع ذلــك، ال ينبغــي 

أن يتــم ذلــك علــى حســاب نجــاح المشــروع.

العامــل الرئيســي فــي أن تصبــح مفاوًضــا قوًيــا هــو إيجــاد أرضيــة مشــتركة. بصفتــك مديــًرا للمشــروع، يجــب أن تكــون قــادًرا علــى خلــق موقــف “مربــح 

للجانبيــن” حيــث يكــون كال الطرفيــن قادريــن علــى االســتمتاع بالحصــول علــى درجــة مــن النجــاح.

تتطلــب مهــارات التفــاوض القويــة درجــة عاليــة مــن فهــم العالقــات والمصالــح لجميــع أصحــاب المصلحــة. حيــث يســاعدك ذلــك علــى المضــي قدمــا فــي أي 

مشــروع بغــض النظــر عــن تضــارب المصالــح المحتمــل. قــد تــؤدي عــدم القــدرة علــى حــل النزاعــات داخــل المشــروع إلــى نتائــج عكســية وفــي النهايــة تــؤدي 

إلــى فشــل المشــروع. يجــب أن يكــون مديــر المشــروع الناجــح قــادًرا علــى التوصــل إلــى تســوية حيــث أمكــن، ولكــن يجــب عليــه اتخــاذ موقــٍف حــازم عندمــا 

يكــون نجــاح المشــروع علــى المحــك.

2
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المهارة الرابعة: إدارة المخاطر

المهارة الخامسة: التوجيه

المهارة السادسة: الكفاءة الفنية

المهارة السابعة: القيادة

تصاحــب المخاطــر جميــع المشــاريع بغــض النظــر عــن مــدى بســاطتها. وكلمــا زاد تعقيــد المشــروع، زادت فرصــة الفشــل. إدارة المخاطــر هــي مهــارة أخــرى 

مهمــة ألي مديــر مشــروع. تبــدأ بتحديــد جميــع المخاطــر المحتملــة أثنــاء مرحلــة تخطيــط المشــروع إلــى وضــع خطــط للطــوارئ فــي حالــة حــدوث أي خطــر.

إن مهــارة إدارة المخاطــر الكبيــرة هــي التــي تفصــل بيــن مديــر المشــروع الجيــد والمديــر العظيــم. هنــاك الكثيــر مــن األشــياء المحتملــة التــي يمكــن أن تســوء، 

حتــى إن المغــادرة المفاجئــة لعضــو مــن الفريــق يمكنهــا تعليــق المشــروع. ال يســتطيع مديــر المشــروع الناجــح التنبــؤ بهــذه الحــاالت فحســب، بــل يمكنــه أيًضــا 

تقديــم الحلــول فــي الوقــت المناســب. 

التخطيــط الفعــال إلدارة المخاطــر هــي عمليــة تبــدأ بتحديــد جميــع المخاطــر المحتملــة علــى المشــروع ثــم تحليهــا وتصنيفهــا وتطويــر خطــط االســتجابة لهــا، 

ومراقبــة المخاطــر وتنفيــذ خطــط االســتجابة فــي الوقــت المناســب.

يجــب أال يمتلــك مديــرو المشــاريع مهــارات قياديــة فحســب، بــل يجــب أن يتمتعــوا أيًضــا بمهــارات إرشــادية قويــة. يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى تحفيــز الفريــق 

ــة  ــر األشــخاص إنتاجي ــري المشــاريع أكث ــه مــن مدي ــى التوجي ــون عل ــن لديهــم دوافــع ويحصل ــق الذي ــر أعضــاء الفري ــد الحاجــة. يعتب ــالزم عن ــه ال ــر التوجي وتوفي

ويتحملــون المزيــد مــن المســؤولية عــن أعمالهــم.

ال يكــون مديــر المشــروع جيــًدا إال بكونــه مثــل أي فــرد مــن الفريــق، ولكــي تصبــح مديــر مشــروع فعــال، يجــب أن تكــون قــادرا علــى تحفيــز وإشــباع أعضــاء 

الفريــق بالمهــارات الالزمــة إلكمــال المشــروع بنجــاح.

يجــب أن يكــون مديــرو المشــاريع فــي أفضــل وضــع لتحديــد مــا يتطلبــه المشــروع ليكــون ناجًحــا.  كمــا يجــب أن يكونــوا علــى اتصــال دائــم بــاإلدارة وأصحــاب 

المصلحــة. لتلبيــة توقعــات المشــروع، يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى توصيــل متطلبــات المشــروع ألعضــاء الفريــق. يعتبــر ذلــك أمــًرا بالــغ األهميــة عندمــا يتــم 

االســتعانة بمصــادر خارجيــة لعمــل متطلبــات المشــاريع لمتعاقديــن خارجييــن. لمنحهــم فهًمــا أفضــل لمتطلبــات المشــروع، يجــب أن يكــون مديــرو المشــاريع 

قادريــن علــى توفيــر التدريــب للحصــول علــى نتائــج أفضــل.

يجــب أن يتمتــع مديــرو المشــاريع بمســتوى عــال مــن الكفــاءة أو علــى األقــل لديهــم معرفــة عمليــة بالمهــام الهامــة التــي يؤديهــا كل عضــو لتمكينهــم مــن 

تقديــم مالحظــات أفضــل وتحديــد مــا إذا كان أعضــاء الفريــق يــؤدوا مهمتهــم بشــكل صحيــح. علــى ســبيل المثــال، يفضــل أن يكــون لــدى مديــر المشــروع الــذي 

يعمــل فــي مشــروع تكنولوجيــا المعلومــات خلفيــة عــن مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.

هــل تتســاءل لمــاذا لــم نذكــر القيــادة كمهــارة ال غنــى عنهــا إلدارة المشــروع؟ القيــادة ســتكون دائمــا بمعنــى مــرادف إلدارة المشــاريع. يجــب أن يكــون مديــر 

المشــروع قــادًرا علــى تحديــد الرؤيــة وتحفيــز الفريــق والتدريــب واإللهــام وضمــان نجــاح المشــروع. كمــا يجــب علــى مديــري المشــاريع اعتبــار المنظوريــن 

التشــغيلي واالســتراتيجي والمــوازاة بينهمــا عنــد قيادتهــم ألي مشــروع. يجــب أن تكــون قــادًرا علــى توفيــر األدوات والمــوارد الالزمــة لجميــع أعضــاء الفريــق 

إلكمــال مهامهــم.
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المبادئ األساسية 
إلدارة المشاريع

ُتعــّرف إدارة المشــاريع وفقــًا لمعهــد إدارة المشــاريع PMI “أنهــا اســتخدام المعرفــة والمهــارات واألدوات والتقنيــات فــي أنشــطة المشــروع بمــا يحقــق متطلبــات المشــروع.” حيــث تشــمل 

إدارة المشــاريع مجموعــة مــن األنشــطة المصممــة لضمــان نجــاح تنفيــذ المشــروع. كمــا تتضمــن اســتخدام العديــد مــن المبــادئ والسياســات واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى توجيــه المشــروع 

مــن مرحلــة البــدء إلــى نهايتــه.

وفًقــا لدراســة أجرتهــا  Wrike، فــإن 80 % مــن المشــاريع عاليــة األداء يقودهــا مديــر مشــروع معتمــد، فــي حيــن أن %2.5 فقــط مــن الشــركات تنجــز مشــاريعها بنجــاح Gallup( % 100(. اعتمــاًدا 

علــى تلــك المعلومــات، نجــد الســؤال التالــي: “لمــاذا ال تــزال بعــض المنظمــات لديهــا أفــكار أخــرى حــول تطبيــق اإلدارة الجيــدة للمشــروع؟” اإلجابــة بــكل بســاطة هــي التكلفة.

يمكــن أن يكــون تعييــن مديــر مشــروع جيــد وتنفيــذ عمليــة إدارة المشــاريع بالشــكل الصحيــح مكلًفــا. كمــا يمكــن أن تكــون رواتــب كبــار مــدراء المشــاريع وفريقهــم وحــده يصــل إلــى 20 % مــن 

إجمالــي الميزانيــة، وهــي التكاليــف التــي يجــب مراعاتهــا حتــى قبــل بــدء المشــروع. ومــع ذلــك، فــي نهايــة األمــر إن هــدف أي منظمــة تتولــى تنفيــذ المشــروع هــو إنهــاء المشــروع بنجــاح، وهنــا 

تأتــي فائــدة إدارة المشــروع.

بعبــارات بســيطة، فــإن إدارة المشــروع هــي عمليــة اإلشــراف علــى المشــروع لضمــان تحقيقــه ألهدافــه ومواعيــده النهائيــة وميزانيتــه. يمكــن اســتخدام 

هــذه العمليــة فــي أي مشــروع بــدًءا مــن المشــاريع كبيــرة الميزانيــة إلــى المشــاريع صغيــرة الميزانيــة.

مــدراء المشــاريع مســؤولون عــن صياغــة عمليــة إدارة المشــروع. حيــث يبــدؤون بتحديــد نطــاق المشــروع وتحديــد أهــداف المشــروع بالتفصيــل. كمــا 

تتضمــن مهمــة مديــر المشــروع إعــداد جــدول زمنــي، وتخصيــص المهــام ألعضــاء الفريــق، وتحديــد الجــداول الزمنيــة.

تتضمــن إدارة المشــروع وضــع ميزانيــة والتأكــد مــن أن المنظمــة لديهــا مــوارد كافيــة لتنفيــذ المشــروع وتوفيــر مــوارد إضافيــة لحــاالت الطــوارئ غيــر 

المتوقعــة. كمــا يســتخدم مــدراء المشــاريع عــادًة خطــة باســتخدام طريقــة المســار الحــرج، والتــي ُتســتخدم لتحديــد الترتيــب الصحيــح إلكمــال المشــروع 

بكفــاءة.

تتضمــن إدارة المشــروع أيًضــا إعــالم اإلدارة والمســاهمين بالتقــدم خــالل المشــروع. حيــث تشــتمل علــى مراقبــة كل خطــوة مــن العمليــة وضمــان 

ــة المطــاف. االنتهــاء الناجــح للمشــروع فــي نهاي

ما هي إدارة المشاريع؟

?
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تعتبــر إدارة المشــاريع عنصــر أساســي فــي العمليــات التجاريــة اليوميــة، كمــا يعــد مــدراء المشــاريع 

أحــد العوامــل الرئيســية لنجــاح المشــاريع. فــي بيئــة اليــوم القائمــة علــى البيانــات أصبــح مــن 

الممكــن إنشــاء صــورة مفصلــة للحالــة الحاليــة إلدارة المشــاريع وأهميتهــا فــي األعمــال التجاريــة.

تــم تطويــر إدارة المشــروع إلنشــاء عمليــة تخطيــط وتنســيق وإدارة جميــع أنشــطة المشــاريع 

الحديثــة. فالهــدف مــن إدارة المشــروع هــو التنبــؤ ومنــع العديــد مــن الصعوبــات فــي تنفيــذ 

المشــروع.

باســتخدام هــذه المعلومــات، يخطــط مــدراء المشــاريع وينظمــون خطــة للمشــروع لضمــان نجــاح 

المشــروع. فقــد أجــرت العديــد مــن المنظمــات دراســات مختلفــة لخلــق فهــم أفضــل ألهميــة 

إدارة المشــروع. وقــد أظهــرت الدراســات مــا يلــي:

من المشاريع الناجحة للغاية يشرف عليها 

مدير مشروع معتمد

80%60%

من المشاريع الفاشلة يرجح أن يكون سبب 

فشلها تحديد مواعيد نهائية غير واقعية

باألرقام -إحصائيات مهمة 
إلدارة المشاريع
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77%

33%

57%

39%

2.5%

40%

من الشركات تستخدم برامج إدارة المشاريع

من المشروعات تفشل بسبب الدعم 

الضعيف من اإلدارة

من المشاريع تفشل بسبب ضعف التواصل

من المشروعات الفاشلة ناتجة عن سوء 

التخطيط وعدم كفاية الموارد

فقط من الشركات تكمل مشاريعها بنجاح 

في غضون الجدول الزمني األصلي

فقط من المشاريع تلبي األهداف الزمنية 

والميزانية والجودة
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ما هي أهداف إدارة 
?المشروع

ــع أهــداف العمــل. ومــع ذلــك لكــي يحــدث هــذا، يجــب  ــة إدارة المشــروع هــو ضمــان تحقيــق جمي الهــدف مــن عملي
تحديــد أهــداف المشــروع بوضــوح حيــث إن هــذا ســيحدد كل خطــوة فــي دورة حيــاة المشــروع.

أداء  لتقييــم   )KPIs( الرئيســية  األداء  علــى مؤشــرات  للقيــاس وتحتــوي  قابلــة  المشــروع  أهــداف  تكــون  أن  يجــب 
المشــروع بموضوعيــة. ســتكون هــذه المؤشــرات جــزًءا مــن مجــاالت مختلفــة مثــل الميزانيــة والمواعيــد النهائيــة 

المخرجــات. وجــودة 

بيئــة العمــل: تقــدم خطــوات إدارة  النظــام فــي  توفيــر 

عضــو  كل  أداء  كيفيــة  حــول  واضًحــا  دليــاًل  المشــروع 

ومســؤولياته.

مراقبــة الجــودة: تشــمل عمليــة إدارة المشــروع خطــوات 

المشــروع. هــذا  نتائــج  لرصــد وضمــان جــودة  التخطيــط 

ــى االنتهــاء  يضمــن أن المشــاريع ليســت قــادرة فقــط عل

فــي الموعــد المحــدد، ولكــن أيضــا الحفــاظ علــى جــودة 

نتائجهــا.

عمليــة  المشــروع  إدارة  تشــمل  األخطــاء:  مــن  التعلــم 

يتيــح  حيــث  الجــودة،  ومراقبــة  المســتمرة  المتابعــة 

وجــود خطــوات لمراقبــة كل خطــوة مــن العمليــة تحديــد 

األخطــاء والقــدرة علــى التعلــم منهــا. كمــا أن التعلــم مــن 

األخطــاء يجعــل مــن الممكــن تحســين العمليــات والتأكــد 

مــن عــدم حــدوث ذلــك فــي المســتقبل.

العاملــة  القــوى  أداء  تحســين  المشــروع:  أداء  تحســين 

والمــوارد مــن خــالل تطويــر خطــة المشــروع؛ حيــث يمكــن 

للمؤسســات تحســين األداء الكلــي للمشــروع.

ــدون إدارة  ــة: ب ــى التكاليــف ضمــن الميزاني المحافظــة عل

مناســبة للمشــروع، قــد يكــون مــن الصعــب للغايــة إدارة 

ــات إدارة المشــروع  تكاليــف المشــروع، حيــث توفــر عملي

الميزانيــة  تجــاوز  مخاطــر  مــن  تحــد  أو  تقلــل  إجــراءات 

وتضمــن أن جميــع النفقــات فــي حــدود الميزانيــة.

للحصول على صورة أوضح، فيما يلي أهداف عملية إدارة المشروع:
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ما هي العمليات الرئيسية في إدارة 
المشروع؟

واحــدة مــن أكثــر الكفــاءات أهميــة لمديــر المشــروع المحتــرف هــي معرفــة العمليــات الرئيســية 

الخمــس إلدارة المشــروع. هــذه العمليــات الرئيســية هــي: البــدء والتخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة 

واإلغــالق. تحتــوي كل واحــدة منهــا علــى مجموعــة عمليــات يتــم تطبيقهــا حســب الحاجــة فــي 

مراحــل المشــروع.

تتكون مجموعة عمليات البدء من عمليات تحديد المشاريع وتوثيق أهدافها وتحديد أصحاب المصلحة وموائمة توقعات أصحاب 

المصلحة والحصول على موافقة رسمية لبدء المشروع. يستخدم مدراء المشاريع أداتين لتقييم قيمة المشروع أو جدواه.

أوال: مجموعة عمليات بدء المشروع

دراسة الجدوى: تمكن هذه المعلومات مدير المشروع من تقييم الموارد الالزمة إلكمال المشروع ما يساعد مدير 
المشروع في تحديد ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق تكاليفه وما إذا كان هذا أمًرا يستحق المتابعة.

ميثاق المشروع: يمثل البداية الرسمية للمشروع
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المنظمات التي تفشل في التخطيط، تخطط للفشل”، يلعب تخطيط المشروع دوًرا مهًما في تحديد نجاح أو فشل المشروع. وفي حالة عدم 

وجود خطة مشروع ناجحة، سيكون من الصعب تعويض سوء التخطيط خالل عملية التنفيذ.

تتكون مجموعة عمليات التخطيط من وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وذلك بتطبيق مجموعة عمليات تخطيط المشروع. ويشمل ذلك 

وضع خطة للحفاظ على ميزانية المشروع وفق المواعيد النهائية، والحصول على الموارد الالزمة، ووضع معايير الجودة. كما توفر خطة 

المشروع مخطًطا أساسًيا حول كيفية تسليم المشروع وتحديد المخاطر المحتملة وخلق استجابة مناسبة لهذه المخاطر.

يتمثل جزء كبير من تطوير خطط المشروع في وضع استراتيجية تلبي أهداًفا محددة. يجب أن تكون هذه األهداف واقعية وقابلة للقياس. 

ولتسهيل تحقيق األهداف في المشروع، يمكنك استخدام منهجية SMART وتعني:

S M A R T

إنشاء جدول نطاق المشروع
سير العمل

 Specific
محدد

 Measurable
قابلة للقياس

 Attainable
يمكن تحقيقه

 Relevant
ذات صلة

 Time-bound
محددة بوقت

يجب أن تكون األهداف التي 
تعمل عليها محددة، حتى 

تستطيع تركيز جهودك وتشعر 
بدوافع حقيقية لتحقيق هذا 

الهدف

يجب أن تكون األهداف قابلة 
للقياس، مما يمكنك من تتبع 
تقدمك في تحقيق األهداف.

هل هدفك يمكن تحقيقه في 
ضوء الموارد الخاصة بك؟

هل هدفك يمكن تحقيقه في 
ضوء الموارد الخاصة بك؟

أهداف تتوافق مع األهداف 
الحالية والعامة للمنظمة.

أهداف مرتبطة بوقت محدد 
لتحقيقها.

تخصيص الموارد تحديد المخاطر
للمشروع

تعيين األدوار 
والمسؤوليات

تحديد المهام

ثانيا: مجموعة عمليات تخطيط المشروع

تحديد الهدف

تحدثنا سابقًا بالتفصيل عن منهجية SMART، يمكنكم االطالع على التفاصيل من خالل حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي.
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األدوات المستخدمة عادة إلدارة وتخطيط المشاريع
تمكن أدوات إدارة المشروع مدراء المشاريع من وضع األفكار في موضع التنفيذ. فهي تساعدهم في تنفيذ المشاريع، 
وخلق مبادرة ثاقبة، وتحديد نطاق للنتائج، ووضع مواعيد نهائية محددة لكل مهمة، وتحديد الميزانية والموارد الالزمة 

إلكمال المشروع. تساعد هذه األدوات مدراء المشاريع على تتبع كل جانب من جوانب المشروع لضمان تشغيله في حدود 
الميزانية والجدول الزمني. ببساطة يتمتع مدير المشروع بمعدل نجاح أعلى عندما يتمكن من وضع نظرة عامة واضحة على 

المشروع والنتائج.

.Kanban Board و Gantt Chart من أكثر أدوات إدارة المشاريع شيوًعا التي يستخدمها مدراء المشاريع اليوم هي

ســميت هــذه األداة  Gantt Chart علــى اســم مخترعهــا، 

تســتخدم  شــائعة  مشــروع  إدارة  أداة  هــو  جانــت  مخطــط 

مخطــط شــريطي لتتبــع المهــام عبــر الزمــن. لــم ُيظهر مخطط 

الجــدول  وحالــة  المهــام  بيــن  العالقــة  البدايــة  فــي  جانــت 

الحالــي. لكنهــا أصبحــت اآلن أداة إدارة مشــاريع شــائعة لتتبــع 

ــم الرئيســية. الجــداول وعالقتهــا بالمهــام والمــوارد والمعال

تاريــخ  حــول  معلومــات  الحديثــة   Gantt مخططــات  توفــر 

بــدء المشــروع وتاريــخ انتهائــه ونظــرة عامــة علــى المشــروع. 

ــط  ــكل األساســي للمشــروع، ورب كمــا تســتخدم إلنشــاء الهي

المهــام المختلفــة داخــل المشــروع.

ــة المهمــة، يأخــذ مخطــط Gantt كل مــن  بعــد إنشــاء هيكلي

هــذه المهــام والمهــام الفرعيــة ليرســمها بشــكل متناســق 

لتحديــد  المشــاريع  لمــدراء  تســمح  أنهــا  حيــث  الزمــن،  مــع 

تعــد مخططــات  المحــرز.  التقــدم  وتتبــع  المهــام  أولويــات 

Gantt أساســية ويمكــن إنشــاؤها باســتخدام أدوات جــداول 

.Google Sheets أو   Microsoft Excel مثــل  البيانــات 

تكــون  قــد  ولكنهــا  بســيطة   Gantt مخططــات  تبــدو  قــد 

ــا  ــة، ال ســيما دون تدريــب مســبق. يســتغرق األمــر وقًت صعب

وتدريًبــا للمــدراء إلنشــاء تمثيــل رســومي مفصــل للجــداول 

ذلــك  ومــع  الفرعيــة.  المهــام  وإتمــام  للمشــروع  الزمنيــة 

المعقــدة ألنــه  للمشــروعات  جــًدا  يكــون مفيــًدا  أن  يمكــن 

يتيــح لمــدراء المشــاريع تتبــع كل تفاصيــل المشــروع بكفــاءة 

كبيــرة. وبدقــة 

 Gantt يمكنكــم االطــالع علــى سلســلة كاملــة عــن مخطــط

Chart مــن خــالل حســاباتنا على مواقــع التواصل االجتماعي.

تعــد Kanban Boards أداة إلدارة المشــاريع لوضــع تصــور 
المحتملــة.  المشــكالت  وتحديــد  العمــل  وســير  للمهــام 
خاصــة.  برامــج  أو  أدوات  أي   Kanban Board تتطلــب  ال 
يمكــن اســتخدام لوحــة فعليــة مثــل الســبورة، أو اللوحــات 
“المالحظــات”  بســحب  لــك  تســمح  التــي  االفتراضيــة 

اللوحــة. علــى  وإســقاطها 

تســتخدم لوحــات Kanban فــي جوهرهــا عمليــة مكونــة مــن 
3 خطــوات: المهــام للتنفيــذ، قيــد التنفيــذ، والمكتملــة.

فــي الواقــع، يوفــر “مخطــط ســير العمــل” األســاس لمعظــم 
 Trello مثــل  اليــوم،  المســتخدمة  المشــاريع  إدارة  برامــج 
 Kanban لوحــات  تتمتــع  كمــا   .QuickBase و   Podio و 
عبــر اإلنترنــت بمزايــا تفــوق نظيراتهــا التقليديــة، يتيــح ذلــك 
حيــث  متعــددة،  مواقــع  عبــر  التعــاون  الفريــق  ألعضــاء 
يمكنهــم الحصــول علــى تحديثــات فــي الوقــت الحقيقــي عــن 
حالــة المشــروع، ويمكنهــم أيًضــا التواصــل مــع أعضــاء الفريــق 
أدوات  فــي  المدمجــة  المراســلة  أداة  باســتخدام  اآلخريــن 

.Kanban إلــى  التــي تســتند  إدارة المشــاريع الحديثــة 

Gantt ChartKanban Board
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برامج إدارة المشاريع الشائعة
 Gantt مع التعقيد المتزايد لمشاريع اليوم، يمكن أن تثبت استراتيجيات إدارة المشاريع التقليدية مثل

chart و Kanban board أنها بسيطة للغاية لتنفيذ المتطلبات المتزايدة للمشاريع الحديثة. ُتمكن 
برامج إدارة المشاريع مديري المشاريع المؤهلين وحتى المبتدئين من وضع خطط مفصلة إلدارة 

المشاريع بطريقة أكثر كفاءة وتنظيًما.

لن تكون األساليب التقليدية إلدارة المشاريع مجدية بعد اآلن. فاستخدام جداول البيانات ومستندات 
)Google، Microsoft Word( لجمع وتسجيل المالحظات تحتاج لجهد مكثف وتستغرق الكثير من 

الوقت. لذلك تم تصميم بعض البرامج لتبسيط مهمة تخطيط المشروع وعملية إدارة المشروع بشكل 
عام. فيما يلي بعض برامج إدارة المشاريع الشائعة التي يستخدمها مديرو المشاريع اليوم.

تتكون مجموعة عمليات التنفيذ من تلك العمليات التي يتم تنفيذها الستكمال العمل المحدد في خطة إدارة المشروع لتلبية متطلبات المشروع، 
وتشمل تنفيذ أنشطة المشروع وإدارة الموارد وعمليات التغيير وغيرها.

تعيين المهام ألعضاء 
الفريق

التقارير المرحلية

شراء الموارد 
الالزمة

ضمان تحقيق النتائج 
في المواعيد النهائية

اإلشراف على أداء 
الفريق

Trello Basecamp Podio QuickBase Wrike

هذه البرامج وأكثر تجدونها بالتفصيل على حساباتنا في مواقع التواصل االجتماعي

ثالثا: مجموعة عمليات تنفيذ المشروع

تشمل مهام مدير المشروع:
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تلعب مراقبة المشروع دوًرا مهًما في ضمان نجاح المشروع، حيث تتم متابعة ومراقبة المشروع بشكل مستمر خالل مرحلة تنفيذ المشروع، مما 
يساعد المدراء على إجراء اختبارات مستمرة على أداء المشروع. كما أنه يمكن مدير المشروع من تحديد المخاطر المحتملة والتعامل مع هذه 
المخاطر في الوقت المناسب. تساعد مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( مدراء المشاريع على تتبع األداء والتأكد من بقاء المشروع في حدود 

الميزانية وااللتزام بالمواعيد النهائية.

ال تشتمل مراقبة المشروع فقط على التحقق مما إذا كان المشروع وفق الميزانية أو ضمن الجدول الزمني، ولكن األهم من ذلك هو تحديد جودة 
المخرجات. وإحدى الطرق األكثر شيوًعا التي تستخدمها الشركات اليوم في مراقبة ومتابعة المشاريع هو Six Sigma، وهي منهجية لمراقبة 

الجودة حيث طورتها شركة موتوروال في عام 1986.

تستخدم أكثر من ٪50 من شركات Fortune 500 الـ Six Sigma، وهذا الرقم يرتفع إلى %82 عندما تنظر إلى Fortune 100 فقط. تمثل هذه 
األرقام التأثير اإليجابي الضخم لـ Six Sigma في تحسين إدارة المشاريع واألعمال التجارية.

تم تطوير Six Sigma في البداية لتحديد األسباب المحتملة للعيوب في عملية التصنيع والقضاء عليها. حيث أن الهدف النهائي من هذه العملية 
هو مساعدة الشركات على تحسين الكفاءة من خالل العمل بشكل أسرع مع تقليل األخطاء. بمرور الوقت تم دمج منهجية Six Sigma في العديد 
من الصناعات، حيث تم تعديله من قبل مدراء المشاريع لقياس فعالية الفريق. يمكن استخدام Six Sigma لمجموعة متنوعة من األغراض. وعادًة 

ما يتم تنفيذها لتطوير نظام لتوحيد القياسات أو لطرح االبتكارات.

هي مجموعة العمليات التي يتم تنفيذها إلغالق المشروع بشكل رسمي سواء عند اكتمال المشروع أو إلغاؤه. ومن أبرز أنشطة إغالق المشروع 
إجراء تقييم للمشروع وتوثيق النتائج الستخدامها كمرجع في المستقبل. تمكن المعرفة المكتسبة من هذه التجربة مدراء المشاريع من تحليل 

األخطاء والنجاح لتطوير عمليات أفضل للمشروع التالي.

رابعا: مجموعة عمليات مراقبة المشروع

خامسا: مجموعة عمليات إغالق المشروع

ستة سيجما ومراقبة الجودة

يمكن استخدام مؤشرات األداء الرئيسية لقياس:

جودة النتائج: حيث أنها تحدد 

جودة المخرجات.

هدف المشروع: يعطي نظرة عامة سريعة إذا كان هدف 

المشروع ضمن الميزانية ووفق الجداول الزمنية على النحو 

المحدد في أهداف المشروع.

تتبع التكلفة: للتحقق مما إذا كانت 

تكاليف المشروع في حدود الميزانية 

وهوامش الربح ال تزال على المسار 

الصحيح.

المجلة الشهرية من بكه27 // 19



إدارة المخاطر 
في المشاريع

ال شك أن إدارة المخاطر أحد أهم ركائز إدارة المشاريع، فمن 
المستحيل تنفيذ أي مشروع دون المرور بمخاطر قد تواجهه 
أثناء سير المشروع، وهو ما ُيوجب ضرورة العمل على تطوير 

منهجية واضحة ومدروسة إلدارة تلك المخاطر بالطريقة 
الصحيحة لتحقيق أهداف المشروع.

في هذا المقال سنتطرق إلى الحديث عن العديد من النقاط 
المتعلقة بإدارة المخاطر في المشاريع منها: تعريف إدارة 

المخاطر في المشاريع وأهميتها وأنواع المخاطر باإلضافة إلى 
خطوات إدارة المخاطر في المشاريع.

تختلف طريقة التعامل مع المخاطر اإليجابية عن نظيرتها 
المخاطر السلبية، حيث يغلب تجنب حدوث الخطر في االستجابة 

للمخاطر السلبية بعد تحديدها ومعرفة مدى تأثيرها على 
المشروع، على خالف المخاطر اإليجابية التي يسعى المدراء 

لتحقيقها لما لها من أثر جيد على المشروع، فمن أفضل طرق 
التعامل معها هو استغاللها والعمل على زيادة فرصة حدوثها.

ُتعرف المخاطر حسب PMI أنها “حدث أو ظرف غير مؤكد، 

وفي حال وقوعه فإنه يحدث تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف 

المشروع“، حيث تشتمل تلك األحداث على الظروف والمواقف 

والتهديدات غير المتوقعة والتي يؤدي وقوعها إلى التأثير على 

سير المشروع بالطريقة المطلوبة.

إذا ما رجعت مرة أخرى إلى التعريف السابق ستجد أننا ذكرنا أن 

المخاطر ال تقتصر على التأثير السلبي على أهداف المشروع بل 

في بعض األحيان تحدث تأثير إيجابي، وهو ما يغيب عن البعض 

فأغلب األشخاص يقوموا بربط كلمة “مخاطر” بالنتائج السلبية 

فقط على خالف الواقع.

من األمثلة على المخاطر اإليجابية انتهاء تنفيذ المشروع قبل 

التاريخ المحدد، الحصول على نتائج أفضل من تلك المخطط لها، 

عدم استخدام كافة الموارد المخصصة للمشروع.

فما هي المخاطر؟

كيف تتعامل مع المخاطر اإليجابية؟

أنواع المخاطر

تختلف أنواع المخاطر باختالف مجال المشروع، من ضمن تلك األنواع:

المخاطر التكنولوجيةالمخاطر االستراتيجيةالمخاطر التشغيليةالمخاطر القانونيةالمخاطر المالية
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ما هي إدارة المخاطر في المشاريع؟

لماذا إدارة المخاطر في المشاريع؟

بعد أن تعرفنا على ماهية المخاطر في المشاريع، دعنا نعرف ما المطلوب فعله قبل وقوعها.

كل تلك األسئلة وما شابهها يجب أن تسألها لنفسك أثناء كتابتك لمقترح المشروع، ومن ثم العمل على تحليلها وإيجاد طرق للتعامل معها حال 
وقوعها، حيث تعد إدارة تلك المخاطر عملية مخططة ومنظمة تساعد فريق المشروع على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وذلك من 

خالل تحديد المخاطر وتحليلها ثم إدارتها بالطريقة التي تمنع وقوعها أو تحد من أثارها، كما أن المشاريع محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ألنها محددة 
بناًء على مقترح المشروع واالفتراضات الموضوعة، باإلضافة إلى أنها تخضع للتأثيرات الخارجية.

 يمكن أن تؤثر المخاطر المحتملة على تحقيق أهداف المشروع بشكل إيجابي أو سلبي، حيث تتضمن كال من الفرص والتهديدات، ويجب إدارة 
كالهما من خالل عملية إدارة المخاطر.

ُتعّرف إدارة المخاطر حسب Bahamid et al, 2017 أنها “طريقة منظمة وشاملة مصممة لتنظيم وتحديد واالستجابة لعوامل الخطر من أجل 
تحقيق أهداف المشروع“، حيث تتيح فهم األحداث غير المتوقعة وإدارتها بشكل استباقي قبل حدوثها مما يؤدي إلى تقليل احتمالية وقوع 

التهديدات وزيادة حدوث الفرص.

ماذا لو اجتاز المشروع الوقت المحدد؟

ماذا لو زادت احتياجات المشروع عن الميزانية المخططة؟

ماذا لو لم تخرج بالنتائج المتوقعة من المشروع؟

ماذا لو واجهت مخاطر أثناء تنفيذ المشروع؟

المساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة

الحد من آثار التهديدات المحتملة

خلق بيئة آمنة ومريحة لسير المشروع

القدرة على تقييم نجاح المشروع بشكل منطقي

إضافة استغالل الفرص اإليجابية

االستجابة السريعة لألحداث الطارئة

تكمن أهمية إدارة المخاطر في المشاريع في إدارة األحداث غير المتوقعة لكي يتم تحقيق أهداف المشروع بالشكل المطلوب، كما هناك 
بعض الفوائد األخرى التي تتمثل في:
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ما هي مراحل إدارة المخاطر في المشاريع؟

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

ترتيب المخاطر حسب األولوية

قياس المخاطر

تحليل المخاطر الكمية

تحليل المخاطر النوعية

تمر عملية إدارة المخاطر في المشاريع بستة مراحل رئيسية:

1

2

4

3

يمكن تحديد المخاطر من خالل جمع البيانات حول المخاطر المتوقع حدوثها أثناء سير المشروع، ويتم ذلك اعتماًدا على الخبرة السابقة ودراسة 
المشاريع السابقة المشابهة للمشروع، كما يمكن استخدام بعض األدوات والتقنيات في جمع البيانات منها:

بعد معرفة المخاطر التي قد تواجه المشروع، ينبغي عليك بتحليل كل خطر على حدة ومعرفة احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره على نجاح 
المشروع.

بعد تحليل المخاطر واحتمالية حدوثها، عليك اآلن قياس المخاطر. يقوم قياس المخاطر على أساس 
إعادة تقييم احتمالية حدوث المخاطر في أوقات مختلفة من المشروع.

يشتمل تحليل المخاطر على:

هي عملية منهجية لتقدير احتمالية األحداث الخطرة غير المتوقعة، والتعبير عن النتائج بشكل كمي.

هي عملية منهجية لتقدير احتمالية األحداث الخطرة غير المتوقعة، والتعبير عن النتائج بشكل نوعي مثل عبارات مثل عالية جدا، عالية، معتدلة، 
منخفضة، منخفضة جدا.

في هذه المرحلة ستجد أنك قمت بجمع وتحليل عدد ال بأس به من المخاطر المتوقعة، لكنها لن تكون بنفس األولوية فبعضها سيحتاج منك 
استجابة عاجلة حال وقوعها كتلك التي تؤثر بشكل كبير على نجاح المشروع، وبعضها ستكون بدرجة أقل أهمية ولن تحتاج إلضاعة الوقت في 

التعامل معها، وإلدارة تلك المخاطر بشكل صحيح ومنظم ينبغي عليك تصنيفها حسب األولوية.

استخدام تحليل العصف الذهني
SWOT

االستبانات
استشارة أصحاب الخبرة 

في المجال
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االستجابة للمخاطر

تجنب الخطر

5

تختلف طريقة االستجابة للمخاطر حسب حجم ونوع الخطر، فبعد ترتيب قائمة بالمخاطر المتوقعة ستحتاج ألن تضع خطة وقائية لكل خطر على 
حدة، وتشتمل أساليب االستجابة للمخاطر على ما يلي:

تهدف هذه المرحلة إلى معرفة مدى نجاح خطة إدارة المخاطر الموضوعة في مواجهة المخاطر، واالستفادة من ذلك في التخطيط للمشاريع 
المستقبلية. 

القضاء على التهديد بالكامل 
ويتم ذلك في المخاطر التي 
تؤثر بشكل كبير على نجاح 

المشروع.

استغالل الخطر

تعزيز حدوث 
هذا الخطر

مشاركة الخطر 
مع طرف آخر

قبول الخطر

قبول الخطر وهو ما ينطبق 
على المخاطر التي ال تؤثر 

بشكل كبير على نجاح 
المشروع.

تحويل الخطر إلى طرف ثالث 
مثل استشاري في مجال 

المشروع.

تقليل آثار الخطر

أوال: المخاطر السلبية )التهديدات(

ثانًيا: المخاطر اإليجابية )الفرص(

1234

1234

تقييم المخاطر 6
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ما هي عناصر عملية مكاتب إدارة 
المشاريع PMO؟

 فما هي عملية إدارة المحافظ؟

ما هي عناصر عملية PMO الناجحة؟

 أدركت العديد من المنظمات المحلية والدولية الدور الرئيسي الذي تلعبه المشاريع في تحقيق األهداف االستراتيجية. لذلك، بدأ الكثيرون بربط 
المشاريع واألهداف االستراتيجية بطريقة تسمح لإلدارة العليا بتفادي أي ضرر قد يحدث بسبب غياب مثل هذه الخطوة المهمة. وتشمل بعض 

هذه األضرار المحتملة: نقص الموارد المالية لتمويل المشاريع، والتأخير في اتخاذ القرار، وعدم اختيار المشاريع المناسبة التي تتسق مع الخطة 
اإلستراتيجية، وكذلك نقص الموارد البشرية وإلغاء المشاريع بعد البدء بها، وما إلى ذلك.

ولحل هذه المشكلة، بدأت العديد من المنظمات العالمية في تنفيذ ما يعرف باسم “إدارة المحافظ”، أي تجميع عدد من المشاريع والمبادرات 
التي يجب إدارتها كمحفظة واحدة. إنه نهج لتحقيق األهداف االستراتيجية من خالل اختيار وترتيب أولويات وتقييم وإدارة المشروعات والبرامج 

وغيرها من األعمال ذات الصلة. وفي حين ركزت إدارة المشاريع وإدارة البرامج تقليدًيا على “القيام باألعمال بالشكل الصحيح”، فإن إدارة 
المحافظ تهتم بـ “القيام باألعمال الصحيحة”، وهذا يعني أن مكتب إدارة المحافظ يهتم أكثر بالتغييرات الصحيحة التي تناسب أفضل األهداف 

االستراتيجية مع األخذ بعين االعتبار المخاطرة المقبولة والصعوبات والتكلفة على األعمال.

بدأت المنظمات بإنشاء PMOs من أجل توجيه “إدارة البرامج والمشاريع”. حيث ُيمكن لمكتب إدارة المشروع أن يتولى واحدة مما يلي: مكتب 
إدارة المشاريع أو مكتب إدارة البرامج أو مكتب إدارة المحافظ. وعادة ما تكون مكاتب المحافظ دائمة وتتماشى مع هياكل اإلدارة المالية 

التنظيمية والقرارات. وبالنسبة للمنظمات التي تواجه بعض المشاكل مثل القيود على الموارد وتحقيق األهداف االستراتيجية، فإن مكتب إدارة 
المشاريع يقوم بدور “مكتب إدارة المحافظ” وُيقدم المشورة بشأن فرص االستثمار وتحقيق األهداف االستراتيجية.

يتألف هذا المكتب من مدير يجب تعيينه بمسؤولية لضمان نجاح الحافظة بأكملها وفريق مساند مسؤول عن التحقق من التكلفة وتقديرات 
مخاطر التقييم المقدمة لدعم مقترحات المشاريع وطلبات الموارد. حيث يحتاج قائد مكتب إدارة المشاريع الناجحة إلى مزيج من المواهب بما 

في ذلك: المهارات الشخصية، إعطاء تفاصيل دقيقة، وامتالك الخبرة مع القدرة على التفكير خارج الصندوق.

توضح المنظمة التي تنشئ مكتب إدارة المشروع االلتزام بالتوصل إلى عائد استثمار كبير من خالل تحقيق أهداف العمل االستراتيجية. لذلك، 
ومن أجل إعداد مكتب إدارة محافظ ناجح، عليك اعتماد عملية إدارة محفظة ناجحة.

إنها طريقة مستمرة إلدارة محفظة أصول العميل لتحقيق األهداف المحددة له، كما أن تنفيذ عملية إدارة المحافظ المالية يساعد منظمتك 
في تحقيق أهدافها االستثمارية.

هناك أربعة عناصر رئيسية. أواًل، يتم استخدام عملية منظمة للحصول على معلومات أساسية حول جميع المشاريع، ولتنظيم بيانات المشروع 
في محفظة واحدة أو أكثر. ثانيًا، يتم استخدام طرق ثابتة لتحليل المشاريع ومقارنة مخاطرها ومنافعها. ثالًثا، تتم مقارنة متطلبات الموارد 

بالقدرات. وأخيًرا، يكون العنصر الرابع من خالل تتبع أداء المحفظة للتقييم والتعديل المستمرين؛ حيث تقع مسؤولية إدارة هذه العناصر على 
عاتق فريق إدارة المشروع.

وانطالقًا من أهمية إدارة مكاتب المشاريع والمحافظ والبرامج وأهمية وجود مدير محترف ليدير المكاتب، تتجه أغلب المنظمات إلى البحث 
عن مديري مكاتب معتمدين أو حاصلين على شهادات مهنية احترافية في إدارة مكاتب المشاريع والمحافظ والبرامج مثل شهادة P3O. وهي 

شهادة دولية معتمدة في إدارة مكاتب المشاريع والمحافظ والبرامج، ويكون حاملها ملمًا بالمبادئ األساسية والمنهجيات واألساليب المتبعة 
ضمن الدليل المعرفي لشهادة ®)P3O( وبالتالي ُمهيئًا لعملية اإلدارة.
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رائــدون فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة والتعليــم، ولدينــا فريــق مــن المستشــارين المعتمديــن ذوي الخبــرة المميــزة لدعمكــم فــي 

االســتفادة مــن الفــرص بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة. 

نركــز فــي بكــه علــى تطويــر أفضــل المهــارات وممارســات األعمــال التــي توضــح التوجهــات االســتراتيجية للمنظمــات، وتنفــذ الخطــط 

وتخلــق ثقافــة تنظيميــة ناجحــة.

نحن نفخر ببناء القدرات من خالل مدربينا ذوي الخبرات الطويلة في مجال التدريب لتحقيق نتائج التعليم المرغوبة. 

عن بكه
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شركاؤنا

عمالؤنا
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