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ما السبب وراء االنتقال إلى اإلصدار السابع؟

أعلن معهد إدارة المشـــاريع )PMI( عن تغييراٍت في اختبار شـــهادة محترف إدارة المشـــاريع )PMP( بدًءا 

 PMP Examination( مـــن 2 ينايـــر 2021. وقد طرأ التغيير بشـــكل أساســـي على مهام مدير المشـــروع

Content Outline( وهـــو الدليـــل الـــذي يوضـــح نســـب توزيـــع األســـئلة وعلـــى أيِّ مجـــال، أمـــا الدليـــل 

المعرفـــي بالنســـخة السادســـة ســـيبقى مرجًعـــا مهًما ورئيســـًيا للممتحن ال بـــد من دراســـته حتى إصدار 

الدليـــل المعرفـــي الجديـــد PMBOK 7 والمتوقع أن يكـــون خالل 2021. 

يســـعى معهد إدارة المشـــاريع لمواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة على صعيد كلٍّ من الشـــركات 

ر مهام  واألفـــراد، لـــذا فهـــو ُينّفـــذ تغييراِت مســـتمرِة بناًء على دراســـِة ُيجريها لواقع ســـوق العمـــل وتغيُّ

مديـــر المشـــروع من فترة ألخرى. وتتميز عمليـــات تطوير اختبارات الشـــهادات المهنية لدى معهد إدارة 

المشـــاريع عـــن غيرها بـــأن المعهد يراعـــي مواءمة عملياته مع ممارســـات ومعايير التأهيـــل الُمثلى مثل 

معايير االختبارات التربوية والنفســـية.
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ما هي أبرز االختالفات بين اإلصدارين السادس والسابع؟

يتســـم التغييـــر الذي طرأ على اإلصدار الســـادس من دليل ® PMBOK أنه كان ناتًجـــا عن مراجعة تراكمية 

مترتبـــة علـــى اإلصدارات الســـابقة، بينما تعتبر تغييرات اإلصدار الســـابع، والمتوقع أن يتـــم البدء بالعمل 

بـــه خـــالل 2021، جديدة كلًيا لتعكس القيمة الكلية من المشـــروع. كال اإلصداريـــن يأخذان بعين االعتبار 

العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة التي تؤثر على بيئة المشـــروع، ولكن يقتصر اإلصدار الســـادس على تنفيذ 

نمـــاذج معينـــة مـــن المشـــاريع فـــي حين يمكـــن تطبيق مبـــادئ اإلصدار الســـابع علـــى المشـــاريع بكافة 

نماذجها.

يتميـــز اإلصـــدار الســـابع مـــن دليـــل ® PMBOK بأنـــه يتبـــع منهجيـــة تشـــمل مبـــادئ لتوجيـــه التفكيـــر 

والســـلوكيات واإلجـــراءات بمـــا ينعكـــس علـــى مجموع المعـــارف الخاصة بتســـليم المشـــروع، بينما يتبع 

اإلصدار الســـادس منهجيـــة إلزامية )Prespective( تركز على الســـؤال »كيف«، وليســـت وصفية ُتعنى 

أكثـــر بالســـؤال عن »مـــاذا« أو »لمـــاذا«. باإلضافة إلى ذلك، يركز اإلصدار الســـادس علـــى العملية ذاتها 

ويناقـــش تحويـــل المدخـــالت إلى مخرجات عبـــر توظيـــف األدوات والتقنيات الالزمة، بينمـــا يركز اإلصدار 

الســـابع على مخرجات وتســـليمات المشروع ويناقش مجاالت التفاعل واألنشـــطة المختلفة المترابطة 

مـــع نتائـــج األداء باإلضافـــة إلى نظـــرة عامة علـــى األدوات والتقنيات واألطر شـــائعة االســـتخدام.

يســـتهدف اإلصدار الســـادس مـــن دليل ® PMBOK مدراء المشـــاريع فـــي المقـــام األول، ولكن اإلصدار 

الســـابع يعـــد خيـــاًرا مناســـًبا ألي شـــخص مشـــارك في المشـــروع مـــع التركيز بشـــكل خاص علـــى أعضاء 

الفريـــق وأدوار كلٍّ منهـــم، بمـــا في ذلك قائد المشـــروع وراعيـــه ومالك المنتج. أما عـــن دليل المواءمة 

الـــذي يناقـــش المنهجيات التـــي يمكن أو ال يمكن مواءمتها للمشـــروع، فهو متاح في اإلصدار الســـابع 

فقـــط، حيـــث أن اإلصدار الســـادس يقـــدم مراجًعا فقـــط دون دليل محدد. 
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ما هي التغييرات الجديدة التي ستطرأ على اختبار PMP؟

تتركـــز التغييـــرات الجديدة التي أجراها معهد إدارة المشـــاريع على اختبار PMP على ثالثة مناطق 

رئيســـية، وهـــي: الناس )المعنييـــن( %42، العمليات %50، بيئة العمـــل %8، على أن تكون نصف 

األســـئلة مـــن المنهجيـــات التقليديـــة )Predictive( والنصـــف اآلخر يمثـــل المنهجيات الرشـــيقة 

ز  أو المختلطـــة.  ســـيكون عـــدد األســـئلة 180 ســـؤااًل بداًل من 200 فـــي اإلصدار الســـابق، ويتميَّ

االختبـــار الجديـــد أيًضا بأنواٍع مختلفٍة من األســـئلة مثل صح أو خطأ والنقر في المكان المناســـب 

على رســـم بياني أو ربـــط المفاهيم الصحيحة.
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%42التغييرات الجديدة في مجال الناس )المعنيين(
إدارة النزاعات

قيادة الفريق

دعم أداء الفريق

تمكين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

01

02

03

04

تحديد مصدر النزاع والمرحلة التي وصل لها	 

تحليل سياق النزاع	 

اقتراح وتقييم وتطبيق أسلوب حل النزاع المناسب	 

تحديد الرؤية والرسالة بوضوح	 

دعم التنوع واالندماج )مثل أنماط السلوك وعمليات التفكير(	 

تثمين نمط القيادة بالخدمة )مثل نقل مبادئ القيادة بالخدمة للفريق(	 

تحديد نمط القيادة المناسب )توجيهي، تعاوني…إلخ(	 

إلهام وتحفيز الفريق وأصحاب المصلحة والتأثير عليهم )االتفاق الجماعي، االتفاق المجتمعي، نظام الحوافز(	 

تحليل تأثير الفريق وأصحاب المصلحة	 

التمييز بين الخيارات المختلفة لقيادة الفريق وأصحاب المصلحة	 

قياس أداء الفريق مقارنة بمؤشرات األداء األساسية	 

دعم وتشجيع تطور أداء الفريق ونموهم	 

تحديد األسلوب المناسب للتغذية الراجعة 	 

التحقق من تحسن األداء	 

ترتيب المهام بما يتناسب مع نقاط قوة الفريق	 

دعم المساءلة في مهام الفريق	 

تقييم مدى تحمل الفريق لمسؤولياتهم	 

تحديد المستوى المناسب من صالحيات اتخاذ القرار ومنحها	 
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ضمان حصول الفريق وأصحاب المصلحة على التدريب المناسب

بناء الفريق

تحديد العوائق والتعامل معها وإزالتها من أمام الفريق

التفاوض على اتفاقيات المشروع

05

06

07

08

تحديد الجدارات المطلوبة وعناصر التدريب	 

تحديد خيارات التدريب بناء على احتياجات التدريب	 

تخصيص الموارد المناسبة للتدريب	 

قياس العائد على التدريب	 

تقييم مهارات أصحاب المصلحة	 

استخالص متطلبات موارد المشروع	 

تقييم وتحديث مهارات الفريق باستمرار لتلبية احتياجات المشروع	 

المحافظة على الفريق ونقل المعرفة	 

تحديد العوائق والعقبات الحرجة التي تقف أمام الفريق 	 

ترتيب العوائق والعقبات الحرجة التي تقف أمام الفريق والتعامل معها حسب األولوية	 

استخدام العالقات لتذليل العوائق والمصاعب أمام الفريق بتنفيذ الحلول المناسبة	 

إعادة التقييم بشكل مستمر للتأكد من أنه يتم التعامل باستمرار مع العوائق التي تواجه أعضاء الفريق	 

تحليل حدود التفاوض على االتفاقية	 

تقييم األولويات وتحديد األهداف النهائية	 

التحقق من أن أهداف اتفاقية المشروع قد تم تحقيقها	 

المشاركة في مفاوضات االتفاقية	 

تحديد استراتيجية التفاوض	 
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التعاون مع أصحاب المصلحة

بناء تفاهم مشترك

إشراك ودعم الفرق االفتراضية

تحديد قواعد العمل األساسية للفريق

09

10

11

12

تقييم احتياجات المشاركة ألصحاب المصلحة	 

العمل على الوصول إلى أفضل مواءمة بين احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة وأهداف المشروع	 

بناء الثقة مع أصحاب المصلحة والتأثير عليهم بما يدعم تحقيق أهداف المشروع	 

تحليل الموقف للوقوف على األسباب الجذرية لسوء الفهم	 

استطالع جميع األطراف للوصول إلى اتفاق	 

دعم مخرجات اتفاقية األطراف عند الوصول إليها	 

التحقق من سوء التفاهم المحتمل	 

التحقق من احتياجات أعضاء الفريق االفتراضي )البيئة، الجغرافية، الثقافة…إلخ(	 

التحقق من البدائل الممكن استخدامها إلشراك أعضاء الفريق االفتراضي )أدوات التواصل وغيرها(	 

تنفيذ الخيارات المناسبة إلشراك الفريق االفتراضي	 

التحقق بشكل مستمر من مستوى مشاركة أعضاء الفريق االفتراضي	 

التواصل مع الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين بشأن مبادئ العمل المؤسساتي 	 

تأسيس بيئة عمل تركز على االلتزام بقواعد العمل األساسية	 

إدارة وتقويم انتهاكات القواعد األساسية	 
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توجيه أصحاب المصلحة ذوي الصلة 

تعزيز أداء الفريق من خالل تطبيق الذكاء العاطفي

13

14

تخصيص وقت للتوجيه	 

تحديد فرص التوجيه وتنفيذه	 

تقييم السلوك من خالل استخدام المؤشرات الشخصية	•

ــف مــع االحتياجــات العاطفيــة ألصحــاب المصلحــة 	• تحليــل مؤشــرات الشــخصية والتكيُّ
الرئيســيين فــي المشــروع
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%50التغييـــرات الجديــــدة فـــي مجــــال العمليــــات 
تنفيذ المشروع بالسرعة المناسبة لتحقيق قيمة األعمال

إدارة االتصاالت

تقييم وإدارة المخاطر

إشراك أصحاب المصلحة

01

02

03

04

تقييم اإلمكانية لتسليم القيمة بشكل تزايدي	 

التحقق من القيمة المضافة للعمل على مدار فترة المشروع	 

 	)MVP( دعم الفريق لتجزئة مهام المشروع بما يلزم للوصول إلى منتج الحد األدنى القابل للتطبيق

تحليل احتياجات التواصل ألصحاب المصلحة كافة	 

تحديد طرق وقنوات وفترات ومستوى تفاصيل التواصل ألصحاب المصلحة كافة	 

التواصل الفعال بشأن معلومات وتحديثات المشروع 	 

التحقق من فهم المعلومات الواردة خالل التواصل واستالم التغذية الراجعة	 

تحديد خيارات إدارة المخاطر	 

تقييم المخاطر وترتيبها حسب األولوية بشكل متكرر طول فترة المشروع	 

تحليل أصحاب المصلحة )مثل مصفوفة المصلحة والتأثير، التأثير على المشروع(	 

تصنيف أصحاب المصلحة	 

إشراك أصحاب المصلحة كلٌّ حسب تصنيفه	 

وضع استراتيجية إلشراك أصحاب المصلحة وتنفيذها والتحقق من فعاليتها	 
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تخطيط وإدارة الميزانية والموارد

تخطيط الجدول الزمني وإدارته

تخطيط وإدارة جودة المنتجات/المخرجات

تخطيط وإدارة نطاق المشروع

05

06

07

08

تقدير احتياجات الميزانية بناء على نطاق المشروع والدروس المستفادة من المشاريع السابقة	 

توقع التحديات المستقبلية التي قد تواجه الميزانية	 

مراقبة االختالفات في الميزانية والعمل وفق الحوكمة إلجراء التعديالت الالزمة	 

تخطيط وإدارة الموارد	 

تقدير مهام المشروع )المراحل، االعتمادات، نقاط القصة(	 

استخدام المقاييس والبيانات التاريخية	 

تحضير الجدول الزمني بناء على المنهجية	 

قياس التقدم الحاصل بناء على المنهجية	 

تعديل الجدول الزمني بما يلزم حسب المنهجية	 

التنسيق مع المشاريع والعمليات األخرى	 

تحديد معايير الجودة المطلوبة لمخرجات المشروع	 

اقتراح توصيات للتحسين حسب مواطن القصور للجودة	 

استطالع جودة المخرجات والمنتجات بشكل مستمر	 

تحديد المتطلبات وترتيبها حسب األولوية 	 

تجزئة نطاق المشروع )مثل هيكلية تقسيم العمل WBS، والمهام(	 

مراقبة نطاق المشروع والتحقق منه	 
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تكامل أنشطة التخطيط للمشروع

إدارة التغيير في المشروع

التخطيط للمشتريات وإدارتها

إدارة آثار المشروع

09

10

11

12

توحيد خطط المشروع/المرحلة	 

تقييم تكامل الخطط من ناحية االعتمادات والثغرات والقيمة المستمرة للعمل	 

تحليل البيانات التي تم جمعها	 

جمع البيانات وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشروع	 

تحديد متطلبات المشروع األساسية	 

ل الحاجة إلى التغيير )مثل اتباع ممارسات إدارة التغيير(	  توقع وتقبُّ

تحديد االستراتيجية المناسبة للتعامل مع التغيير	 

تنفيذ استراتيجية إدارة التغيير المناسبة حسب المنهجية	 

تحديد االستجابة للتغيير للدفع بالمشروع ُقُدًما	 

تحديد متطلبات واحتياجات الموارد	 

التواصل بشأن احتياجات الموارد	 

إدارة العقود والموردين	 

التخطيط الستراتيجية الشراء وإدارتها	 

تطوير حل مناسب للتسليم	 

تحديد متطلبات إدارة آثار المشروع )ماذا، متى، أين، من(	•

التحقــق مــن أن معلومــات المشــروع يتــم تحديثهــا باســتمرار، 	•

وأنــه يمكــن ألصحــاب المصلحــة كافــة الوصــول إليهــا 

التقييم المستمر لمدى فعالية إدارة آثار المشروع 	•
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تحديد منهجيات وممارسات المشروع المناسبة

وضع هيكل حوكمة المشروع

إدارة مشاكل المشروع

ضمان نقل المعرفة الستمرارية المشروع

تخطيط وإدارة إغالق المشروع/المرحلة أو انتقاله

13

14

15

16

16

تقييم حجم واحتياجات ومستوى تعقيد المشروع	••

التوصية باستراتيجية تنفيذ المشروع )مثل التعاقد والتمويل(	••

التوصية بالمنهجية المناسبة للمشروع )تقليدية، رشيقة، مختلطة(	••

ــاة المشــروع )مثــل الــدروس المســتفادة، وإشــراك أصحــاب 	•• ــة التراكميــة طــوال دورة حي اســتخدام الممارســات التكراري
المصلحــة، والمخاطــر(

تحديد الحوكمة المناسبة للمشروع )نسخ الحوكمة المؤسسية(	 

تحديد مسارات ومراحل التصعيد	 

التمييز عندما يتحول الخطر إلى مشكلة	 

التعامل مع المشكلة باإلجراء األمثل لتحقيق نجاح المشروع	 

التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن النهج المناسب لحل المشكالت	 

مناقشة مسؤوليات المشروع ضمن الفريق	•

وضع التوقعات لبيئة العمل	•

التأكد من النهج المتبع في نقل المعرفة	•

تحديد معايير إغالق المشروع أو المرحلة بنجاح	•

التحقق من الجاهزية لالنتقال )للمرحلة التالية أو لفريق التشغيل(	•

إنهــاء األنشــطة إلغــالق المشــروع أو المرحلــة )الــدروس المســتفادة، اجتمــاع التقييــم، المشــتريات، 	•

األمــور الماليــة، الموارد…إلــخ(
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%8التغييـــرات الجديــــدة فـــي مجـــال بيئـــة العمـــل 
تخطيط وإدارة االمتثال في المشروع

تقييم وتسليم قيمة المشروع ومنافعه

تقييــم ومعالجــة التغييــرات فــي بيئــة العمــل الخارجيــة 
وتأثيرهــا علــى نطــاق المشــروع

دعم التغيير التنظيمي

01

02

03

04

التحقق من متطلبات االمتثال في المشروع )األمن، األمان، الصحة، القوانين…إلخ(	 

وضع تصنيف ألنواع االمتثال	 

تحديد التهديدات المحتملة لالمتثال	 

دعم االمتثال	 

تحليل عواقب عدم االمتثال	 

تحديد النهج واإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات االمتثال	 

قياس مستوى االمتثال في المشروع	 

التأكد من تحديد المنافع	 

الوثيقة التي تم االتفاق فيها على مسؤولية تحقيق المنافع المستمرة	 

التحقق من تواجد نظام القياس لمتابعة المنافع	 

تقييم خيارات التسليم إلظهار القيمة	 

إعالم أصحاب المصلحة بالعائد على المشروع	 

استطالع التغييرات على بيئة العمل الخارجية )التنظيمات، التقنية، العوامل الجغرافية والسياسية والسوق(	 

تقييم التأثير على نطاق المشروع وترتيبه حسب األولوية بناء على التغييرات في بيئة العمل الخارجية	 

التوصية بخيارات لتغيير نطاق المشروع أو مهامه )مثل الزمن، التغييرات في التكاليف(	 

المراجعة المستمرة للعوامل الخارجية وتأثيرها على نطاق المشروع	 

تقييم الثقافة المؤسسية	 

تقييم تأثير التغيير التنظيمي على المشروع وتحديد اإلجراءات المطلوبة	 

تقييم تأثير المشروع على المؤسسة وتحديد اإلجراءات المناسبة	 
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تعتبـــر شـــهادة PMP® اعتراًفـــا بالكفاءة فـــي قيادة وإدارة المشـــاريع، وهـــي تعطي مدراء 

المشـــاريع قاعـــدة متينـــة مـــن الخبـــرة إلدارة وقيـــادة المشـــاريع ذات األثـــر اإليجابـــي على 

إنجـــازات الشـــركة. للحصـــول علـــى دورة تحضيريـــة معتمـــدة الختبـــار PMP® باإلضافـــة إلى 

تفاصيـــل أكثـــر عن الشـــهادة اضغـــط  هنا!

https://bakkah.com/sessions/pmp
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