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مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه للتعليــم تضــم عــدة موضوعــات نهــدف مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهنــي العربــي. 

ســنطرح فــي كل عــدد أهــم القضايــا االستشــارية والتــي تتــراوح بيــن مجــاالت إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد 

ــة تلــك المجــاالت،  ــادة الوعــي بأهمي ــى زي ــة، نســعى إل البشــرية، وإدارة الجــودة، وغيرهــا. مــن خــالل هــذه المجل

والشــهادات المعتمــدة فــي كل مجــال منهــا، والفــرص التــي يمكــن أن يحظــى بهــا ذوو الخبــرة والكفــاءة أو مــن 

يطمــح ألن يصبــح كذلــك، كمــا نجمــع لــك فــي هــذا العــدد وغيــره المعلومــات التــي تحتاجهــا فــي مــكان واحــد 

لتســهيل الرجــوع إليهــا فــي أيِّ وقــت. 

مجـــلة بكــــــه
للتعليـــــــم
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كيف تصبح
محلل أعمال مميز

تحليــل األعمــال هــو نظــام يســتخدم لتســهيل عمليــة التغييــر فــي اإلطــار التنظيمــي عــن طريــق تحديــد المتطلبــات وتقديــم 
حلــول تضيــف قيمــة إلــى أصحــاب المصلحــة. ونطلــق اســم محللــو األعمــال علــى األفــراد الذيــن يعملــون فــي هــذا المجــال. 

من هو محلل األعمال؟ 

يعتبــر محللــو األعمــال جــزًءا أساســيًا فــي أي فريــق 

مــن فــرق إدارة المشــاريع، حيــث يعملــون كحلقــة 

وصــل رئيســية بيــن المســتخدمين ومدير المشــروع، 

مــن خــال جمــع المعلومــات، وتوثيــق اإلجــراءات، 

وتأكيــد المســتندات النهائيــة مــع المســتخدمين. 

فــي  الشــركات  األعمــال  محللــو  ويســاعد  كمــا 

تطويــر العمليــات، والســلع والخدمات والبرمجيات، 

كمــا يمثلــون الجســر بيــن المنظمــة والتكنولوجيــا 

لســد الفجــوة وتحســين اإلنتاجيــة. ولهــذا الســبب 

هنــاك بعــض المهــارات المهمــة التــي يتوجــب علــى 

األهــداف  لتحقيــق  امتاكهــا  األعمــال  محللــي 

المرجــوة. 

؟
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ما هي مسؤوليات محلل األعمال؟ 

مسؤوليات محلل األعمال 

التــي  يعمــل محلــل األعمــال علــى ســد فجــوة الفهــم بيــن إدارة المنظمــة والبيانــات المعقــدة والنظــم التقنيــة 

ــرة  ــي الشــركات قيمــة كبي ــع القــرار. حيــث تول ــة صن ــر فــي عملي ــات والتأثي ــز العملي تســتخدمها الشــركات بهــدف تعزي

للمحلليــن الذيــن يســتطيعون إنجــاز هــذه المهمــة بفعاليــة، ال ســيما فــي بيئــة اليــوم التــي يــزداد فيهــا االعتمــاد علــى 

البيانــات والتكنولوجيــا. لنــَر ســوًيا كيــف يبــدو روتيــن عمــل محلــل األعمــال االعتيــادي. 

تقييم عمليات تسيير األعمال، والتنبؤ باالحتياجات، وتحديد فرص التحسين، وتصميم الحلول وتنفيذها 

إجراء تقييمات متواصلة لعمليات الشركات وإيجاد حلول مثلى. 

مواكبة أحدث عمليات وابتكارات تكنولوجيا المعلومات من أجل التشغيل اآللي لإلجراءات وتحديثها. 

عقد اجتماعات وتقديم عروض لتبادل األفكار واالكتشافات. 

إجراء تحليل لاحتياجات. 

متابعة نتائج العمل واإلباغ عنها. 

نقل األفكار واألهداف إلى أعضاء الفريق واإلدارة المتعددة الوظائف بطريقة فعالة. 

الحصــول علــى معلومــات مهمــة مــن االجتماعــات التــي عقــدت مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة 
ــر مفيــدة  وإعــداد تقاري
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تنسيق التعاون بين العماء والتقنيين واإلدارة. 

تخصيص الموارد مع الحفاظ على فعالية التكلفة. 

ضمان تلبية الحلول طلبات وتوقعات الشركة. 

إجراء اختبار قبول المستخدم. 

إدارة المشاريع، بما في ذلك اإلشراف على المشاريع، وصياغة االستراتيجيات ، واستعراض األداء. 

تحديث اإلجراءات وتنفيذها ومتابعة استمراريتها. 

إعطاء األولوية للمبادرات حسب احتياجات الشركات ومتطلباتها. 

العمل كحلقة وصل بين أصحاب المصلحة والمستخدمين. 

إدارة الموارد واألولويات التي تتعارض معها. 

رصد االنجازات وضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب. 
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كيف تصبح محلل أعمال مميز؟ 

مــن الســهل جــًدا أن تتبــع الحيــل القديمــة واألســاليب التقليديــة، لكــن أن نبــرز ونحــدث تغييــرات كبيــرة لهــو التحــدي الكبيــر. 

ولهــذا الســبب نجــد مجموعــة مــن محللــي األعمــال المميزيــن. ولكــن كيــف يمكنــك أن تصبــح واحــدًا منهــم؟ 

إن عمــل محلــل األعمــال مبنــي حــول البيانــات: حيــث يتوقــع منــك تقديــم اقتراحــات مســتندة إلــى البيانات 

حــول كيفيــة تطويــر وتكييــف شــركتك. وهــذا ال يعنــي ببســاطة وضــع األرقــام فــي جــدول بيانــات؛ بــل 

يتطلــب معرفــة بمصــدر البيانــات وكيــف تــم الحصــول عليهــا قبــل الخــوض فيهــا والبحــث عــن تفســيرات 

مــن خالهــا.. 

يجــب أن يتمتــع محللــو األعمــال بنظــرة شــاملة لفهــم المشــاكل األساســية، حتــى وإن لــم تكــن هــذه 

المشــكات محــور التركيــز األساســي للفريــق الــذي تعمــل معــه. علــى ســبيل المثــال، كوليــن كارك، 

محاميــة ومؤسســة منظمــة شــميدت وكارك LLP، تقــول إن أحــد أفضــل األشــياء التــي يجــب القيــام 

بهــا هــو أن تطلــع علــى الحــدود القانونيــة للشــركة. فمحلــل أعمــال المحتــرف يجــب أن يضمــن أن الحلــول 

التــي يقدمهــا هــي أفضــل الحلــول التــي يمكــن القيــام بهــا مــع مراعــاة االلتــزام بالقانــون.« 

إن إياء االهتمام للتفاصيل والقدرة على تصحيح األخطاء سيكســبك ســمعة جيدة وسيســاعدك 

على أن تصبح محلل أعمال أفضل. »إن تصحيح الخطأ المكتشــف في تعريف متطلبات المشــروع 

ال يكلــف شــيئًا،« يشــرح ألكــس ميلتشــينكو، وهــو مؤســس أورانغيســتوف المشــارك فــي مؤسســة 

أورانغســوف، وكبيــر الموظفيــن التنفيذييــن. »ومــع ذلــك، فــإن إصاحــه فــي أي خطــوة أخــرى مــن 

دورة حيــاة تطويــر البرمجيــات قــد يكــون باهــظ التكلفــة مــن حيــث المــال والمــوارد.« لــذا فــإن دراســة 

العديــد مــن االحتمــاالت والتنبــؤ باألخطــاء والمعيقــات هــو عمــل محللــي األعمــال الذيــن يتقاضــون 

أجــًرا ألجلــه فــي األســاس. 

دراسة البيانات المجمعة

فهم العمل الذي تقوم به 

سرعة التصرف عند حدوث خلل
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الفــرق  بيــن  العمــل كحلقــة وصــل  فــي  األعمــال  لمحلــل  الرئيســية  المســؤوليات  إحــدى  تتمثــل 

المتعــددة، وال ســيما بيــن فريــق تكنولوجيــا المعلومــات واإلدارات األخــرى. وفــي تلــك البيئــة، يجــب 

أن تزيــد قدراتــك التقنيــة ليــس فقــط حتــى تتمكــن مــن اســتخدام أحــدث اســتراتيجيات البيانــات، 

ــة.  ولكــن أيضــًا حتــى تتمكــن مــن تخطــي الحواجــز التنظيمي

تطوير مهارات االتصال

04

وبطبيعة الحال، يتطلب الحصول على هذه المزايا عماًل شاقًا وبرامج جيدة للتقديم 

للحصول على الشهادات.  
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شهادات تحليل األعمال 

هــذه الــدورة مقدمــة مــن المعهــد الدولــي لتحليــل األعمــال، وهــي تمثــل مــادة 

تحضيريــة الختبــار المســتوى التأسيســي مــن شــهادات تحليــل األعمــال. حيــث يشــتمل 

علــى أساســيات إجــراء تحليــل لألعمــال التجاريــة وفقــًا لدليــل BABOK®. وتنقســم 

هــذه الــدورة إلــى أربعــة أقســام هــي: األفــكار األساســية المتعلقــة بتحليــل األعمــال، 

ومجــاالت المعــارف المتعلقــة بتحليــل األعمــال، والكفــاءات األساســية، والمنهجيــات 

التــي يســتخدمها محللــو األعمــال. 

ــري المشــاريع الذيــن يعملــون فــي  ــة معتمــدة تــم تطويرهــا لمدي هــي دورة تحضيري

إدارة المتطلبــات وتحليــل األعمــال. هــذه الشــهادة هــي متطلــب ســابق فــي تحليــل 

هــذه  تســاعدك  والمنهجيــات  واألدوات  المصطلحــات  إلــى  فباإلضافــة  األعمــال 

الــدورة علــى تعزيــز آفاقــك المهنيــة وطــرح خيــارات مختلفــة مــن الوظائــف فــي مجــال 

تحليــل األعمــال التجاريــة. 

ــة. وهــي  ــرة فــي تحليــل األعمــال التجاري ــرة كبي ــة لمــن لديهــم خب هــي شــهادة مهني

موجهــة إلــى المحلليــن ذوي الخبــرة المعتــرف بهــم كمختصيــن بمتطلبــات األعمــال 

التنظيميــة وإيجــاد الحلــول. 

 ECBA™ دورة مقدمة في تحليل األعمال

PMI-PBA® دورة محترف في تحليل األعمال

CBAP® دورة محترف تحليل األعمال معتمد

https://bakkah.com/ar/sessions/ecba
https://bakkah.com/ar/sessions/ecba
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-pba
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-pba
https://bakkah.com/ar/sessions/cbap
https://bakkah.com/ar/sessions/cbap
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ما هي اتفاقية مستوى 
)SLA( ؟الخدمة

تتطلــب عمليــة اإلدارة الناجحــة أنظمــة عاليــة الجــودة لمعالجــة جميــع البيانــات الماليــة والتنظيميــة. فاليــوم، تســتخدم 
العديــد مــن الشــركات أســاليب واتفاقيــات جديــدة لتعزيــز عملهــا وضمــان أن تكــون عمليــة اإلنتــاج كمــا هــو مخطــط لهــا، 

وتتمثــل إحــدى أهــم الطــرق لتحقيــق ذلــك فــي تحديــد اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع عمائهــم.  

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة )SLA( هــي عقــد مكتــوب بيــن مقــدم خدمــة داخلــي وعميــل خارجــي يحــدد بدقــة الخدمــات 
المطلوبــة، ودرجــة الخدمــة المتوقعــة، والمــزود الــذي ســيقدم الخدمــات. تعــد اتفاقيــة مســتوى الخدمــة بشــكل عــام 
جــزًءا مــن اتفاقيــة االســتعانة بمصــادر خارجيــة أو اتفاقيــات أخــرى لتقديــم الخدمــات. ويجــب علــى مقدمــي الخدمــات 

ــاه إلــى االختافــات بيــن المخرجــات الداخليــة ونتائــج العمــاء، ممــا يســاعد علــى تحديــد توقعــات الخدمــة.  االنتب

ما هي اتفاقية مستوى الخدمة؟ 
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ما هي أنواع اتفاقية مستوى الخدمة؟ 

هناك ثالثة أنواع أساسية من اتفاقية مستوى الخدمة: 

اتفاقيــة مســتوى خدمــة العمــالء بيــن العميــل ومقــدم الخدمــة. حيــث يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن الخدمــات 
التــي ســيتم تقديمهــا، بمــا فــي ذلــك: 

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة الداخليــة. يقــع هــذا النــوع بيــن مؤسســة وعمائهــا الداخلييــن أو قســمها أو موقعهــا. 
حيــث تتضمــن اتفاقيــة مســتوى الخدمــة هــذه أربعــة تقاريــر أســبوعية يتــم إرســالها مــن قســم التســويق إلــى قســم 

المبيعــات للتأكــد مــن أن الِفــرق يمكنهــا تحقيــق أهدافهــا. 

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة متعــددة المســتويات حيــث يتــم تقســيم االتفاقيــة إلــى مســتويات مختلفــة خاصــة 
بسلســلة مــن العمــاء الذيــن يســتفيدون مــن الخدمــة. ويتــم وضــع كل مســتوى مــن مســتويات الخدمــة فــي طبقــات 

SLA متعــددة المســتويات. 

1. تفاصيل الخدمة 

2. معايير لكل مستوى من مستويات الخدمة 

3. أحكام الخدمة 

4. إجراءات التصعيد  

5. مسؤوليات كل مستوى 

6. شروط اإللغاء 
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لماذا تعتبر اتفاقية مستوى الخدمة مهمة؟ 

تعــد اتفاقيــة مســتوى الخدمــة )SLA(ضروريــة لمقدمــي الخدمــة لتلبيــة توقعــات العمــاء وتحديــد المخاطــر والشــروط 
المتعلقــة بــاألداء. يســتفيد العمــاء أيًضــا مــن اتفاقيــة مســتوى الخدمــة ألنهــا تحــدد خصائــص أداء الخدمــة. وهــي واحــدة 
مــن العقديــن األساســيين اللذيــن أبرمهمــا مقدمــو الخدمــة مــع عمائهــم. كمــا وتضيــف اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مزيــًدا 
مــن الوضــوح إلــى الخدمــات المقدمــة والمعاييــر التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم أدائهــا بيــن عقــدي الخدمــة. وينشــئ 
العديــد مــن المزوديــن اتفاقيــة رئيســية لتعييــن الشــروط العامــة للتفاعــل مــع عمائهــم. ويتــم تحديــد الخدمــات التــي يتــم 

تضمينهــا فــي عــرض الخدمــة مــن خــال التزامــات الخدمــة.

تجد هنا أهم أربعة أسباب تجعلك تأخذ في عين االعتبار تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة في منظمتك. 

تعــد اتفاقيــة مســتوى الخدمــة أمــًرا بالــغ األهميــة حيــث تضمــن أن تكــون أنــت ومــزود الخدمــة علــى 
إطــاع علــى األمــور نفســها فيمــا يتعلــق بالمعاييــر والخدمــة. فبمجــرد إنشــاء اتفاقيــة مســتوى خدمــة، 
يمكنــك أنــت ومــزودك العمــل اســتنادًا إلــى األهــداف التــي وضعتهــا. لذلــك يعــد إنشــاء إرشــادات 
واضحــة وقابلــة للقيــاس أمــًرا مهًمــا ألنــه يقلــل مــن فــرص فشــل مــزود الخدمــة ويــزوده باألســباب فــي 

حــال لــم تكــن النتائــج مرضيــة. 

عندمــا يكــون العميــل غيــر راٍض عــن جــودة الخدمــة التــي تلقاهــا، فعــادًة مــا يكــون ذلــك بســبب عــدم 
يتــم ذكــر هــذه  الحلــول. حيــث  إيجــاد  القــرار أو  اتخــاذ  تلبيــة الشــركة لتوقعاتــه فيمــا يتعلــق بوقــت 
التوقعــات بوضــوح فــي اتفاقيــات مســتوى الخدمــة، لذلــك ال يحتــاج العميــل للتســاؤل عمــا إذا كان قــد 
تــم تلقــي استفســار أم ال. فمثــًا إذا كانــت سياســتك تنــص علــى أنــك ســتقوم بالــرد فــي غضــون 24 
ســاعة، فــإن العميــل يــدرك أن األمــر سيســتغرق هــذه المــدة علــى األقــل. لذلــك، مــن المهــم إعــداد 
متعقــب SLA أونايــن حتــى تتمكــن مــن معرفــة وقــت تلقــي الرســالة والــرد بشــكل مناســب خــال 

اإلطــار الزمنــي المتفــق عليــه. 

تحديد إرشادات واضحة وقابلة للقياس

وضع توقعات واقعية لعمالئك

01

02
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إذا فشــل مــزود الخدمــة الخــاص بــك فــي الوفــاء بمســؤولياته، فقــد يكــون لذلــك تداعيــات خطيــرة 
علــى ســمعة شــركتك ونتائجهــا النهائيــة. فــإذا لــم يتــم الوصــول إلــى معاييــر األداء، يجــب عليــك إضافــة 
التبعيــات وخطــة النســخ االحتياطــي فــي اتفاقيــة مســتوى الخدمــة الخاصــة بــك. وقــد تفــرض غرامــات 
ماليــة مــن شــأنها مســاعدة شــركتك إذا تعرضــت لخســائر، وهــذا مــا سيســاعدك فــي حمايــة شــركتك 

فــي أوقــات األزمــات. 

يكــون فريــق الدعــم أكثــر اتســاًقا إذا تــم وضــع معاييــر واضحــة. فعندمــا يتصــل أحــد العمــاء بخدمــة 
الدعــم الخاصــة بــك ألي ســبب مــن األســباب، يجــب أن يكــون هدفــك هــو أن يعرفــوا بالضبــط مــا يمكــن 
توقعــه. حيــث تلــزم اتفاقيــة مســتوى الخدمــة المصاغــة جيــًدا فريقــك بالحفــاظ علــى االتســاق لتلبيــة 

متطلبــات االتفاقيــة. 

يوفر آلية تعويض اللتزامات الخدمة التي لم يتم الوفاء بها

تقديم دعم بشكل مستمر 

03

04



مجلة بكه للتعليم26 // 14

ما الذي يجب تضمينه في اتفاقية مستوى الخدمة؟ 

يجب أن تحتوي اتفاقية مستوى الخدمة على العناصر التالية: 

يوضــح هــذا القســم أساســيات العقــد، بمــا فــي ذلــك 
موجــز وتاريــخ البــدء والخدمــات المقدمــة. 

تحتــاج اتفاقيــة مســتوى الخدمــة إلــى أوصــاف لجميــع 
الخدمــات، بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقديــم الخدمــات، ومــا 
إذا كانــت خدمــة الصيانــة متوفــرة، وســاعات التشــغيل، 
التطبيقــات  بجميــع  وقائمــة  العمليــات،  ومخطــط 

المســتخدمة. 

هــذا القســم مســؤول عــن وضــع خطــة للتعافــي مــن 
لكيفيــة  خطــة  ووضــع  حدوثهــا  حالــة  فــي  الكــوارث 

تجنبهــا. 

التوقيــع علــى  يجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة 
التفاصيــل.  كل  علــى  موافقتهــم  إلظهــار  الوثيقــة 

يجــب أن يوافــق العميــل علــى قائمــة بجميع المقاييس 
التي ستســتخدم لقياس مســتويات األداء والخدمة. 

نظـــرة عامة على االتفاقية

وصــــف الخدمـــــــات

إدارة المخاطـــــــــر

التوقيعــــــــــات

أداء الخدمــــــة
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ما الذي يجب تضمينه في اتفاقية مستوى الخدمة؟ 

يجب أن تحتوي اتفاقية مستوى الخدمة على العناصر التالية: 

يجــب تحديــد مــا إذا كان مقــدم الخدمــة ال يســتطيع 
الوفــاء باتفاقيــة مســتوى الخدمــة الخاصــة بــه. 

الفتــرات  ويتتبــع  التقريــر  هيــكل  القســم  هــذا  يحــدد 
االتفاقيــة.  فــي  المصلحــة  وأصحــاب  الزمنيــة 

يجــب أيًضــا تحديــد الخدمــات التــي لــم يتــم تقديمهــا 
بوضــوح لتجنــب االلتبــاس وإلغــاء مســاحة االفتراضــات 

مــن األطــراف األخــرى. 

وجميــع  الخدمــة  مســتوى  اتفاقيــة  مراجعــة  يجــب 
منتظــم.  بشــكل  الرئيســية  األداء  مؤشــرات 

 )SLA( الخدمــة  مســتوى  اتفاقيــة  تحــدد  أن  يجــب 
االتفاقيــة.  إنهــاء  بموجبهــا  يمكــن  التــي  الظــروف 

تصحيـــــــح

تتبع الخدمة واإلبالغ عنها

االستثناءات

عمليات المراجعة الدورية والتغيير

عمليـــــــة اإلنهــــــــاء
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إن اتفاقيــة مســتوى الخدمــة ضروريــة لحمايــة عملــك وضمــان عاقــة إيجابيــة مــع المــورد الخــاص بــك. 
ويعــد الوعــي المتبــادل بتوقعــات األداء أمــًرا بالــغ األهميــة لجميــع األطــراف المعنيــة للحصــول علــى 
تجربــة ممتعــة. فلذلــك يجــب أن يكــون أي مقــدم خدمــة تختــاره حريًصــا علــى العمــل معــك لتطويــر 
اتفاقيــة مســتوى الخدمــة. ومــع ذلــك، فــإن وجــود اتفاقيــة مســتوى خدمــة وحــده ال يكفــي. تذكــر 
دائًمــا إعــادة تقييــم عقــدك عندمــا تتوســع منظمتــك أو تتغيــر. قــد تختلــف احتياجاتــك بمــرور الوقــت، 

ويجــب أن تعكــس اتفاقيــة مســتوى الخدمــة هــذه التغييــرات باســتمرار. 
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مجموعات عمليات إدارة 
؟المشاريع الخمس

االجتماعيــة  األمــور  تنظيــم  الحضــارات  فيهــا  قــررت  التــي  اللحظــة  فــي  المشــاريع  إدارة  مصطلــح  ظهــور  بــدأ 
والسياســية فــي المجتمــع. وبالتأكيــد فــإن العصــور القديمــة لم تتبــن مصطلــح إدارة المشــاريع بنفــس هــذه الصيغــة 
ممكــن.  وقــٍت  فعالة وفي أقــل  بطريقــة  المهــام  إلنجــاز  منظمــة  آليــات  تطبيــق  إلــى  المســتقبلية، ولكنها عمدت 

وتفيد التقارير بأن الحقبة الحديثة من إدارة المشاريع قد ظهرت في عام 1958 مع تطور برنامج إدارة أداء الشركات.

وبرغــم األقاويــل الكثيــرة المتداولــة عــن قصــة الكيفيــة التــي تبلــور فيهــا المصطلــح، فإننــا نطلــق اليــوم مصطلــح »إدارة 
المشــاريع« علــى اســتخدام المعــارف والمهارات واألدوات والتقنيات إليصــال شــيء ذي قيمــة للنــاس ووضــع برامــج 
حاســوبية لتحســين ســير األعمــال، وتشــييد المباني، وتدشــين جهود اإلغاثــة بعــد وقــوع كارثــة طبيعيــة، وتوســيع نطــاق 

المبيعــات إلــى ســوق جغرافيــة جديــدة.

قبل عام 1958: النظام الحرفي إلدارة العاقات اإلنسانية.  

1958 – 1979: تطبيق علوم اإلدارة.  

1980 - مركز اإلنتاج 1994: الموارد البشرية  

1995حتى هذا الوقت: بهدف خلق بيئة جديدة 

وبشكٍل عام فقد تبلورت فكرة إدارة المشاريع حتى وصلت شكلها الحالي مروًرا بأربع مراحل:



مجلة بكه للتعليم26 // 18

ما أهمية إدارة المشاريع بالنسبة للمنظمة؟

تقديم شرح مفصل لخطة المشروع.

وضع خطة وجدول زمني متفق عليهما يلتزم بهما جميع المدراء والموظفين.

إنشاء مرجع ألداء الموظفين للتأكد من أنهم على المسار الصحيح.

المساعدة في إدارة عملية التغيير ومواجهة المخاطر.

خلق فرصة للتعلم. 

تسهيل عملية االتصال والتواصل.

01

02

03

04

05

06
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أدوات إدارة المشاريع

فيما يلي بعض من أشهر أدوات إدارة المشاريع في عالم األعمال التجارية:

01

02

03

04

Monday.com

Quickbase

Google Tables جداول جوجل

قوائم مايكروسوفت

قوالب مسبقة الصنع. 	 
8 طرق عرض مختلفة للمشروع، بما في ذلك Gantt وKanban والخريطة وغيرها. 	 
أكثر من 40 نظام تكامل عالي الجودة. 	 

تطوير سير األعمال 	 
تقديم لوحة رئيسية غنية بالخيارات 	 
تكامل النظام في الوقت الفعلي واتصال البيانات 	 

رؤيا شاملة للمشروع 	 
وظائف تشغيل آلي قوية 	 

مطالب المستخدمين الفردية التي يمكن تخصيصها 	 
قوالب جاهزة لاستخدام 	 
قدرة عالية على العمل	 قدرات التشارك الفعالة للفريق 	 

الميــــزات
الرئيسيــة

الميــــزات
الرئيسيــة

الميــــزات
الرئيسيــة

الميــــزات
الرئيسيــة

نماذج مدمجة 	 
قوالب جاهزة	 
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بمــا أن إدارة المشــروع ليســت عمليــة عشــوائية، البــد 
أن تكــون هنــاك مراحــل محــددة يمــر المشــروع بهــا مــن 
أجــل تحقيــق هــدف المنظمــة بفعاليــة وبأدنــى قــدر مــن 

الخسائر.  

قــد تضطــر أحيانــًا لبــذل جهــٍد كبيــر إلطــاق مشــروٍع 
عليــك  يتوجــب  الــذي  الكثيــر  هنــاك  أن  أعنــي  معيــن. 
فهمــه وتنظيمــه وشــرائه…وما إلــى ذلــك. وبــداًل مــن 
البــدء بخطــوات عشــوائية، اتبــع المراحــل الخمــس التــي 

يمــر بهــا كل مشــروع عــادة. 

فوفقــًا لمعهــد إدارة المشــاريع، يمــر المشــروع بخمــس 
للمشــروع،  التخطيــط  المشــروع،  بــدء  مجموعــات: 
التنفيــذ والرصــد، متابعــة المشــروع، انتهــاء المشــروع. 
وتتكــون كل مرحلــة مــن مجموعــة مــن المهــام التــي 
مــن  المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  علــى  ستســاعدك 

المشــروع.
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مجموعات عمليات إدارة المشاريع الخمس

وفيهــا يجتمــع أعضــاء فريقــك لتقييــم فكــرة المشــروع، ويقومــون بجلســة عصــف ذهنــي ليستكشــفوا أهــم األســئلة 
المتعلقــة بمشــكلة مــا فــي المنظمــة أو اقتراحــات الغتنــام فرصــة عمــل معينــة. 

يتم في هذه المرحلة وضع خطة مفصلة لكيفية إنجاز المشروع.. وتتضمن الخطة التالي: 

إذا كانــت اإلجابــات علــى األســئلة الســابقة ب »نعــم«، فــإن هــذا يعــد ضــوًءا أخضــًرا لبــدء مشــروع ناجــح. ومــن ثــم يمكنــك 
العمــل علــى تحديــد نطــاق مشــروعك، والتعــرف علــى الشــركاء المحتمليــن للتعــاون معهــم، وإجــراء دراســة حالــة وجــدوى 

للمشروع.

وأثنــاء التخطيــط للمشــروع، ضــع فــي اعتبــارك المعلومــات المتعلقــة بشــراء المــوارد وكذلــك كيفيــة إنتــاج منتجــات 
ذات جــودة عاليــة، والتعامــل مــع المخاطــر والظــروف غيــر المتوقعــة، والتواصــل داخــل فريقــك ومــع أصحــاب المصلحــة 

ــر جــدول زمنــي واضــح يشــرح المــدة المقترحــة لتنفيــذ كل مهمــة.  الخارجييــن. وبالطبــع ســتقوم بتحضي

المجموعة األولى )بدء المشروع(

المجموعة الثانية )التخطيط للمشروع(

01

02

هل فكرة هذا المشروع تدعم جوهر أهداف المنظمة؟ 

هل نحن قادرون على إنجاز هذا المشروع؟ 

هل سيعود ذلك بالفائدة على المنظمة؟

تحديد أهداف وغايات واقعية. 

تقدير التكاليف. 

تحديد النطاق والنتائج الرئيسية القابلة للتطبيق. 

تجميع الموارد. 

توقع المخاطر.
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وأخيرًا، كل الجهود بدأت تؤتي ثمارها. في هذه المرحلة يصبح الحلم حقيقة، ترى مشروعك واقعًا. 

تبــدأ هــذه المرحلــة عــادًة بعقــد اجتمــاع لتخصيــص المــوارد المناســبة وتذكيــر أعضــاء الفريــق بــأن يبذلــوا الجهــد ويركــزوا جــّل 
اهتمامهــم علــى مهامهــم. ومــن المفتــرض أن يكــون الجميــع فــي الفريــق علــى اطــاع علــى كل مــا يتعلــق بالمشــروع. 
وقــد يبــدو هــذا الــكام مثيــرًا للقلــق، ولكــن نجــاح المشــروع يعتمــد علــى مــدى دقــة خطتــك والتفاصيــل التــي تضيفهــا 

فــي هــذه المرحلــة مــن المشروع. وتشــمل المهــام الرئيســية فــي هــذه المرحلــة مــا يلــي:

ــر بمتابعــة عمليــة التنفيــذ مــن كافــة الجهــات.   تحــدث عمليــة المتابعــة والتنفيذ عادة فــي آٍن واحــد، حيــث يقــوم المدي
يتأكــد المديــر المحنــك مــن تتبــع عمليــة تســليم المهــام وعقــد اجتماعــات بشــكل دوري حتــى يبقــى علــى اطــاع بمــا يجــري 

مــع موظفيــه، فهــذه المرحلــة مهمــة الكتشــاف أي عيــوب ومحاولــة إصاحهــا والعــودة إلــى المســار الصحيــح.

تهانينا! لقد قطعت شوًطا طويًا نحو النهاية! 

عــادًة مــا يتــم إغــاق المشــروع بعــد تســليم المنتجــات والموافقــة عليهــا. ولكــن قبــل ذلــك، قــم بعقــد جلســة تقييــم مــع 
موظفيــك لمعرفــة مــا ســار بشــكل جيــد ومــا كان يمكــن تنفيــذه بشــكل أفضــل لتجنــب مثــل هــذه األخطاء في المســتقبل.

وتشمل المهام الرئيسية في هذه المرحلة ما يلي:

المجموعة الثالثة )تنفيذ المشروع(

المجموعة الرابعة )المراقبة والتحكم(

المجموعة الرابعة )المراقبة والتحكم(

03

04

05

إدارة الميزانية. 

اإلشراف على أعضاء فريقك. 

معالجة أي مشاكل تطرأ فورًا. 

إبقاء المساهمين على علم بآخر المستجدات. 

مقارنة النتائج باألهداف المرصودة في الخطة. 

حل الفريق بعد عقد االجتماعات النهائية. 

االستفادة من الماحظات التي يقدمها المدير.
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ما الفائدة من تتبع هذه الحلقة من مجموعات 
عمليات إدارة المشاريع الخمسة؟

01

02

03

تبسيط األمور ألعضاء الفريق

تحقيق نتائج ثابتة

إنجاز أسرع للمشروع

مــوارد  عــدة  علــى  ويحتــوي  المشــروع ضخمــًا  كان  إذا  األمــور، ال ســيما  تتعقــد  أن  يمكــن 
وخطــوات. فمــن شــأن وضــع خطــة مفصلــة أن يســهل علــى الموظفيــن اتباعهــا بساســة.

وعندمــا يســود االنضبــاط، يتوقــع الحصــول علــى نتائــج رائعــة، بــل ومتســقة. ويتيــح تطبيــق 
اســتراتيجية العمــل الموحــدة للمديريــن تقديــم مســتويات موثــوق بهــا مــن الدعــم والحفــاظ 

علــى مراقبــة أفضــل لنطــاق المشــروع.

بمجــرد أن تقــوم بإعــداد هــذه الخطــة الدقيقــة، فأنــت تؤهــل مشــروعك للنجــاح الباهــر. كل 
مــا عليــك فعلــه هــو اتبــاع الخطــة حتــى تصــل إلــى الهــدف المطلــوب. وســتوفر الخطــة دائًمــا 

الوقت والجهد. 

يتطلــب موضــوع إدارة المشــاريع اتبــاع خطــة ممنهجــة ومنظمــة. ومــن خــال اتبــاع مجموعــات 
عمليــات إدارة المشــروع الخمســة، ســيكون لديــك رؤيــة واضحــة للطريقــة التــي ســتدير بهــا 
المشــاريع فــي منظمتك. تعــرف علــى المزيــد مــن الشــهادات التــي ستســاعدك فــي اكتســاب 

مهــارات إدارة المشــاريع وغيرهــا مــن االمتيــازات مــن هنــا

https://bakkah.com/ar/sessions/project-management-courses
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بكــه هــي شــركة رائــدة فــي المجــاالت اإلداريــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداريــة، وشــركة للتعليــم. 

مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنييــن المعتمديــن والمستشــارين ذوي الخبــرة العاليــة، ُنســاعدك علــى االســتفادة 

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

ُنركــز فــي بكــه للتعليــم علــى بنــاء وتعزيــز الكفــاءات مــن خــالل طــرح أفضــل وأحــدث الــدورات التدريبيــة المعتمــدة عالميــًا فــي 

مختلــف المجــاالت، ومنهــا: إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد البشــرية، وتحليــل األعمــال، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة الجــودة، 

ــي بدورهــا ُتســاعدك فــي  ــة الت ــة احترافي ــى شــهادات مهني وإدارة سالســل اإلمــداد واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول عل

االرتقــاء الوظيفــي.

نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونــة والتكيــف مــع 

األحــداث العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.

عن بكه
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شركاؤنا

عمالؤنا
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