
   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

576 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 
  

 

 

 "هدافهاأو  مفاهيم إدارة المشاريع"
 

 :الباحثة إعداد

 روان محمد الحديدي
  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

577 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المخلص

إن التطور الكبير في عالم األعمال أدى إلى ابتكار العديد من األدوات والمنهجيات التي تدعم مفاهيم إدارة المشاريع ، وتعزز من 
فكان يجب على المنظمات أن تختار المنهجية التي تتناسب مع طبيعة مشروعها لتتمكن من إدارته وتنظيمه بشكل فعال فاعلية أدائها 

، تسلط هذه الدراسة الضوء على إدارة المشاريع من حيث المفهوم و األهداف و الخصائص والمراحل والعمليات والمجاالت المعرفية 
 التي تغطيها

 االمشاريع ، إإلدارة ، مشاريع.إدارة  كلمات مفتاحية :

 المقدمة .1
تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والمهنية 

يجاد تصب في مجملها نحو إالمتوفرة في سوق العمل ، ويأتي هذه اإلهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي 
وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم و اإليمان من أجل اإلستمرار قدمًا في دفع عجلة التقدم التنموي 

 لتصل بعون هللا تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعيًا.
إيجادبية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية ، وفق وقد خطت اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة 

أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد 
جان ريبية ، اذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لالمعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة األساسية في بناء البرامج التد

تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي 
ل ، وأكثر واقعية إلتصاقًا بسوق العمتفرضه متطلبات سوق العمل ، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر 

 في تحقيق متطلباته األساسية.
فقد أظهرت حاجة اإلنسان إلى البناء منذ أن خلقة هللا سبحانه وتعالى في األرض وكلفه أن يستعمرها فكان بناء مسكن يأوي إليه 

 ا.رفة و أصبح لها مختصين يقومون بهاإلنسان هو أول مشروع تشييد عرفه اإلنسان ، وتطور البناء عبر العصور حتى أصبح ح
ولمواكبة متطلبات اإلنسان المتزايدة ظهرت الحاجة إلى تشييد منالصشآت أخرى غير المباني السكنية مثل الجسور والسدود والقناطر 

 وصوامع الغالل والتي كان يقوم ببناءها أيضًا البناؤون.
لتعقيد بسبب ضخامة وتعقيد المنشآت الحديثة وتطلب تنفيذ تلك وفي العصر الحديث إتسمت مشروعات التشييد بالضخامة وا

المشروعات إشتراك أطراف كثيرة من ممولين ومصممين و إستشارين و مقاولين وموردي مواد ومؤجري معدات ونظم تنفيذ ، وقد ساهم 
 كل هذا في أن تصبح عملية تنفيذ المشروعات تحديًا كبيرًا للقائمين عليها.

مية إدارة مشاريع التشييد كأداة لتقديم الحلول والتي تكفل تنفيذ المشروع طبقًا لمعايير محددة من حيث كونه مطابقًا ومن ثم ظهرت أه
 للمخططات والمواصفات وكون تكلفته وزمن تنفيذه تقعان في حدود المقدر لهما.

 ثناء التنفيذ لضمان تحقيق تلك األهداف وتخلص أسلوب إدارة المشروع في تحديد أهداف قبل البدء في التنفيذ ثم المتابعة إ
ويتم تحديد أهداف المشروع بوضع تصورات مقبولة للتكلفة المالية للمشروع وللزمن المطلوب للتنفيذ وهما ما يطلق عليهما تقدير تكلفة 

 المشروع والتخطيط الزمني للتنفيذ.
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أن يتم ليب التي تضمن أن يكون الزمن الكلي للتنفيذ مقبواًل و وحتى يكون التخطيط الزمني قاباًل للتنفيذ فيجب إستخدام بعض األسا
 إستخدام موارد التنفيذ من عمالة ومعدات بكفاءة عالية وأن يتم توفير اإلحتياجات التمويلية للمشروع.

ى التنفيذ والتي قابة علوالمرحلة الثانية إلدارة المشروع تتمثل في السعي المستمر نحو أهداف المشروع أثناء التنفيذ وهو ما يسمى بالر 
 تشمل الرقابة على التكلفة والرقابة على زمن التنفيذ.

وهكذا فقد تم افراد أبواب منفصلة تتناول أساليب إدارة المشروعات سالفة الذكر ، وقد تم إستعراض هذه األساليب وشرحها بطريقة 
 مفصلة ومبسطة تكفل اإلستفادة منها.

التقدم إذ ال يقاس التقدم االقتصادي فقط بحجم الموارد ، وإنما يرجع بالمرتبة األولى إلى القدرة على لهذا إن اإلدارة ضرورية لتحقيق 
إدارة هذه الموارد بطريقة فعالة من قبل إداريين أكفاء لعل واقعنا العربي الذي نعيشه حاليًا أكبر دليل على ذلك فعلى الرغم من وفرة 

ي من غيبة التكامل االقتصادي ، وعلى العكس من ذلك نجد اليابان التي تفتقر للموارد من أكثر الموارد ، إال أن عالمنا العربي يعان
  .أمم األرض تقدمًا اقتصادياً 

 ما هو المشروع  1.1

المشروع عبارة عن مجموعة من العمليات أو النشاطات تربطها عالقات محددة ومعروفة تنفذ بزمن محدد بغرض تحقيق مجموعة من 
 المشروع بالصفات التالية: األهداف ويتصف

 .فريد من نوعه 
  .له دورة حياة ببداية ونهاية محددتين 
  .له إطار عمل مقسم إلى نشاطات معرفة 
  .يهدف إلى تحقيق أغراض محددة 
  .له موازنة محددة 
 .يستخدم موارد متعددة 

ونهاية محددتان ، وقد يتطلب النشاط بذل مجهود ويمكن تعريف النشاط بأنه أي جزء من المشروع يستهلك زمنًا وموارد ، وله بداية 
عضلي ، أو القيام بأعمال كتابية ، أو إجراء مفاوضات ، أو تشغيل ماكينات ، وغير ذلك ويطلق على النشاط أسماء أخرى مثل 

 عملية أو وظيفة وتتميز نشاطات المشروع بنفس صفات المشروع التي ذكرناها سابقًا.

 مفهوم إدارة المشاريع  2.1

ارة المشروع عبارة عن تنظيم لألفراد والموارد والوقت وكافة المدخالت الالزمة بهدف إنجاز عمل معروف أو تحقيق هدف محدد إد
 ضمن قيود الوقت والمواصفات والموازنة.

اإلدارة ضرورة لكل جهد جماعي، فوجود المواد الخام ، واآلالت ، والعمال ، والمال ، وغيرها من الموارد ال يكفي بحد ذاته لتكوين 
مشروع ناجح ، فالبد من وجود إدارة تضع األهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها ، ثم صياغة السياسات واإلجراءات الالزمة 

من خالل البرامج الزمنية بغية الوصول إلى األهداف المرجوة ، بعد ذلك تقسيم الواجبات وتنظيم المسؤوليات لتحقيق هذه األهداف ، 
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وإعطاء السلطات مع تحديدها وتعريفها لكل فرد في المشروع ومن مهام اإلدارة أيضًا وضع الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في 
 إلتمام مهامهم على أكمل وجه ممكن.المشروع من أجل دفعهم لبذل كل جهد ممكن 

يجب أال نهمل دور الرقابة على مختلف النشاطات واألعمال التي تم إنجازها من خالل المشروع لمقارنة ما تم تنفيذه مع المخطط، 
الفي مثل تلمعرفة مدى التطابق وكشف أي انحراف، لدراسته ومعرفة أسبابه والعمل على تعديل الوضع باتخاذ اإلجراءات الالزمة و 

 هذه االنحرافات في المستقبل.

هو تخّصص يتعّلق بتنظيم وإدارة الموارد، مثل الموارد البشرّية ، بالطريقة  (Project Managementإدارة المشاريع )باإلنجليزية : 
 (1)التي تمّكن إنجاز المشروع باحترام مضمونه المحدد وبمراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة.

ا أو خدمة أجل تقديم منتج مالمشروع هنا هو عملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام به مرة واحدة من 
 ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة.

وهناك اختالف ما بين كون المشروع أمرًا مؤقتًا لمرة واحدة، وبين العمليات اإلدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم 
 لب إدارة المشاريع بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها إدارة العملياتمن أجِل تقديم نفس المنتج أو الخدمة مرارًا وتكرارًا. وال تتط

 ع.ياإلدارية والتشغيلية الدائمة، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة أو فلسفة العمل، ومن هنا نجد الحاجة إلى بلورة إدارة المشار 

طة أو المهام التي لها أهداف محدده يجب أن تنجز ضمن " أي سلسلة من االنش [2]( المشروع بأنه 1992وقد عرف هيرسون )
 ه ولها بداية ونهاية محددتان وله تمويل ويستعمل المصادر المختلفة من اموال ووقت ومعدات وعماله.2مواصفات محدد

والتي لها بعض ( تعريف المشروع بأنه " وحدة استثمار صناعي جديدة 1990الي ليش وتيرنر ) [3](1995ولقد نسب بريمان واخرين )
 المعالم المميزة أو المتفردة وذلك من خالل تناغم الوقت والتكلفة".

ووفقًا لـ  المشروع هو عملية فريدة من نوعها ، التي تتكون من مجموعة من األنشطة المنسقه والتحكم باألنشطة من خالل تواريخ البدء 
 ، بما في ذلك القيود من حيث التكلفة والوقت والموارد. واالنتهاء ، المتخذه لتحقيق هدف مطابقة للمتطلبات المحددة

ووفقًا لـ  المشروع هو عبارة عن وقت وتكلفة عملية مقيدة لتحقيق مجموعة من اإلنجازات المحددة تصل إلى معايير الجودة 
 والمتطلبات.

 

 

 

                                                             

 2005حمدي سلمي إبراهيم. إدارة المشاريع الصغيرة إلى اين؟ الناشر مكتبة األمير للتوزيع ,1 
Harrison, Mullen, Green, 1992; Adler. 2 

Quantity and quality in social research Alan Bryman, 1995 
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 تاريخ تطور إدارة المشاريع

القرن التاسع عشر وخالل القرن العشرين ، حيث شارك في إثراء هذا العلم  عرفت اإلدارة كعلم له قواعده وأسسه ومدارسه منذ أواخر
( الذي قام Charles Babbageعدد من العلماء الباحثين الذين كان لدراستهم وتجاربهم أثرًا واضحًا فيه، ومن رّواده شارلز بابيج )

 The Economy ofالت وأصحاب المصانع" )بعنوان "اقتصاديات اآل 1832بعرض أفكاره اإلدارية في كتابه الذي نشر عام 
Machinery and Manufacture’s.) 

 The Engineer as anتحت عنوان ) 1886( أفكاره اإلدارية في مقاله الذي نشر عام H. Townكما عرض هنري تاون )
Economist( ويعتبر تاون رائد حركة اإلدارة العلمية، ثمّ تبعه هنري جانت ،)H. Ganttع المخطط الشهير المعروف ( الذي وض

 (.Gantt Chartوهو مخطط ) 1917باسمه عام 

( The Principles of Scientific Management( العديد من المؤلفات ومن أهمها كتاب )F. Taylorكما وضع فريدريك تايلر )
بعنوان  1916نشر عام ( ووضع كتابه الذي H. Fayol، ثم جاء العالم الفرنسي هنري فايول )1911الذي تم نشره عام 

(L’administration Industrielle et’Generale كما أّن هناك العديد من العلماء والباحثين الذين شاركوا في تطور علم اإلدارة ،)
 على مدى العقود الماضية.

إيجاد  ة، فنشط الباحثون فيظهرت بعد الحرب العالمية الثانية الحاجة لطرق علمية وعملية لحل مشاكل اإلدارة في المشاريع الكبير 
طرق ذات كفاءة عالية تقوم على أسس كّمية، ومن هؤالء الباحثين فريقان من المستشارين عمال في الواليات المتحدة األمريكية، وفريق 

لصناعات ( لDu Pontثالث عمل في المملكة المتحدة ففي الواليات المتحدة عمل فريق من المستشارين بالتعاون مع شركة دي بونت )
( لألدمغة اإللكترونية على تطوير أسلوب للتخطيط Univac Division of Remington Ranالكيماوية وشركة رمنجتون راند )

و قد طّور  ١٩٥٩حتى شباط من عام  1965وإدارة عمليات الصيانة في شركة دي بونت، وذلك في الفترة من كانون األول من عام 
( ، الذي Critical Path Planning and Scheduling – CPPSطيط والجدولة بالمسار الحرج )هذا الفريق أسلوبًا سّمي التخ

(، حيث تم استخدامه في تخفيض الوقت الالزم للصيانة CPM – Critical Path Methodعرف فيما بعد بطريقة المسار الحرج )
بالتعاون مع سالح  1958حتى عام  1954من عام  في شركة دي بونت إلى الحد األدنى أما الفريق اآلخر فقد عمل في الفترة

(، حيث طّوروا أسلوبًا سّمي Polaris( في مشروع تصميم وتطوير صواريخ بوالريس )Lockheadالبحرية األمريكية مع شركة لوكهيد )
 (.Program Evaluation and Review Technique – PERطريقة تقييم ومتابعة المشاريع )

في قسـم بحوث العمليات في سلطة الكهرباء المركزية ، وقد طّور  1957فقد عمل في المملكة المتحدة في عام أّما الفريق الثالث 
 The Longest Irreducible Sequence ofعرفت باسـم أطول مسـار غير قابل لالختصار ) -لم يتم نشرها الحقًا  –طريقة 

Events( والذي عرف فيما بعد ب التتابع الرئيسـي ، )Major Sequence وقد أّدى تطبيق هذه الطريقة إلى الحصول على نتائج ،)
 .1960حتى عام  1958جيدة في الفترة من عام 
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 إستعراض عناصر إدارة المشاريع .1

 تتمثل إدارة المشاريع في العناصر التالية:

 إدارة نطاق العمل -أ

 أي تخطيط المشروع واإللمام بجميع عناصره قبل الشروع فيه.

 وقت المشروعإدارة  -ب

هذا العنصر في غاية األهمية وفيه تقوم بوضع تصور دقيق ومفصل للوقت الذي ستستغرقه أنشطة المشروع وتجعل أهدافك واقعية 
 وقابلة للتحقيق وخالل المشروع قد تضطر إلجراء بعض التعديالت.

 إدارة تكلفة المشروع -ت

ق الميزانية المحددة ، فتقليل اإلنفاق ال يقل خطورة عن اإلسراف وإذا ما هذا العنصر بالغ األهمية أيضًا إذ عليك إدارة مشروعك وف
 وضعت خطة مالية جيدة ستضمن لنفسك تحقيق جميع أهدافك.

 إدارة جودة المشروع -ث

 إن هذا العنصر أكثر إرتباطًا بمشاريع اإلنشاء حيث يتأكد عمال البناء من موافقة المواصفات الفنية للمنشاءات ألعلى المعايير
 والمواصفات القياسية ، ولكن من الضروري أيضًا أن يتم تنفيذ المشاريع المجتمعية بأفضل جودة.

 إدارة الموارد البشرية للمشروع -ج

ل مالبد من تحديد المهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ المشروع واإلستخدام األمثل لمهارات األفراد العاملين وتعزيز التعاون بين فرق الع
 بالمشروع.

 إدارة التواصل -ح

 إذا ما وضعت خطة للتواصل الجيد مع الجهات المعنية والمانحين وفريق عمل المشروع ، فسيؤدي ذلك إلى سير العمل بسالسة.

 إدارة المخاطر -خ

ال شك أن كل مشروع معرض لمواجهة لبعض المخاطر ، وسيكون من األفضل لو حاولت التنبؤ بها وجهزت نفسك إلجراء أي 
 يها.تعديالت تقتض

 إدارة المشتريات -د

 ونعني بذلك إدارة شراء وتوريد المنتجات والخدمات خالل المشروع.
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 إدارة تكامل المشروع -ذ

وسنرى فيما بعض أنه هناك العديد من الجوانب التي علينا التفكير بها خالل تنفيذ المشروع ، وسيضمن لك هذا العنصر أن تبقى 
 أنه على مدير المشروع معرفة كل العناصر المختلفة وتنسيقها معًا أثناء إقامة المشروع. متحكمًا في جميع جوانب المشروع وهذا يعني

 سياق المشروع .2

من عوامل نجاح أي مشروع هو التفكير في السياق الذي سينفذ المشروع في إطاره، ونحن هنا نتحدث عن كاًل من البيئة "الداخلية" 
 و"الخارجية".

 ظمة نفسها:وتشير البيئة الداخلية على المن

 هل سيالئم المشروع منظمتك؟ 
 هل سيستهلك مشروعك جزءًا من الموارد المخصصة للمشاريع األخرى؟ 
 هل يحظي المشروع بموافقة بقية أعضاء المنظمة؟ 

لداخلية اوتشير البيئة الخارجية إلي المجتمع محل إقامة المشروع وكذلك الوضع السياسي. فإذا كانت عدائية فسيقف ذلك عائق البيئة 
أو الخارجية دون تنفيذ المشروع ولذا ، فإنه من األفضل دراسة الوضع قبل الشروع في التخطيط للمشروع للتعرف على العوامل 

 المحيطة التى يجب اخذها فى اإلعتبار وسيؤدى ذلك الى مشروع مدروس جيدا .

 حياة المشروع. وفي إطار هذه السياقات كذلك يمر المشروع بمراحله المختلفة خالل دورة

 دروة حياة المشروع .3

 تضم دورة حياة المشروع هذه الجوانب األربعة األساسية:
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والبد من تقييم العمل بعد كل مرحلة والتوافق حول كيفية تحسين الخطوات القادمة للمشروع ولضمان سير المشروع بسالسة ، عليك 
 كل مرحلة.تفقد القائمة التالية لألنشطة التي البد من تنفيذها في 

 تصميم المشروع 
 إجمع من المعلومات قدر ما تستطيع 
 حدد الحاجة المجتمعية التي سيلبيها مشروعك 
 حدد أهداف وأغراض المشروع 
 ضع خطة مالية لميزانية المشروع 
 فكر في المخاطر التي قد يواجهها مشروعك والحلول الممكنة لها 
 فكر في أعضاء فريقك المستقبلين 
 ديلةحدد الخيارات الب 
 اكتب تقريرا بمقترحاتك 
 .اعرض التقرير، واحصل على الموافقة للمرحلة القادمة 
 تطوير المشروع 
 تعيين أعضاء الفريق 
 قم بعمل األبحاث إذا لزم األمر 
 طور خطة مشروعك 
 .اعرض الخطة على جميع للجهات المعنية ، واحصل على الموافقة للمتابعة 
 تنفيذ المشروع 
 نظم جميع المهام 
 مع جميع األفراد الذين ينبغي عليك إطالعهم عما تم انجازه تواصل 
 حفز وتشجيع الفريق 
  تأكد من علم الجميع بما يجب عليهم فعله وأنهم على علم كذلك بموعد تسليم المهام وجد وسيلة للتأكد من إكمالهم لما يطلب منهم

 من مهام.
 كن واضحًا في كتابة اإلنجازات 
 اشتر المواد والخدمات 
 ة تحقيق األهداف عن طريق التأكد من تقديم الخدمات بجودة عالية في الوقت المحدد وإبقاء السعر منخفضا قدر اإلمكانمتابع 
 .قم بحل المشكالت 
 إنهاء المشروع 
 أكمل جميع األنشطة قيد التنفيذ 
 اكتب التقارير 
 قيم المشروع وتأكد من رضى الممولين والمانحين 
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  أعد توجيهاتخلص من الموارد المتبقة أو 
 .قم بإعادة تعيين فريق العمل 

أصبح لديك األن فكرة عامة على الخطوات األساسية إلدارة مشروع ما ، واألن أنت بحاجة إلي نظرة تفصيلية إلى عناصر إدارة 
 المشروع ومن المهم أن تحاول أن تربط هذه العناصر بمراحل دورة حياة المشروع ومعرفة إلي أيها تنتمي.

 لية على عناصر إدارة المشاريعنظرة تفصي .4
 إدارة نطاق المشروع 

تعد هذه هي الخطوة األولى إلدارة المشروع وفيها تناقش جميع النقاط السابقة ، حيث يقوم مدير المشروع بالتأكد من تجهيز مقترح 
جمع العناصر األساسية لقيام وهو ي LFAللمشروع وهناك عدة أدوات لتجهيز هذا المقترح وأشهرها استخدام تحليل اإلطار المنطقي 

 المشروع وتتضمن اإلجابة على األسئلة التالية:

 لماذا يجب إنشاء المشروع ؟ 
 ما هي إحتمالية وقوع الخطأ؟ 
 ما هي آليات قياس مستوي التقدم؟ 

 تتمثل الخطوة األولى في إجراء تحليل اإلطار المنطقي للوضع القائم لمعرفة األتي:

 سبب وجود المشكلة 
 التي أدت إلي حدوثها العوامل 
 الداعي لوجود مشروع لحل تلك المشكلة 
 المستفيدون من المشروع 
 سبب أفضلية هذا المشروع على غيره من المشاريع التي قد تواجه المشكلة ذاتها 
 لماذا ستقدم منظمتك بالذات حاًل للمشكلة 
 من هي الجهات المعنية 
 .ما قد يحققه المشروع 

مقترح المشروع أو خطة المشروع ويجب أن تقوم بهذا التحليل قبل كتابة المقترح ويطلق عليه عادة خلفية ويأتي كل ذلك في مقدمة 
 المشروع ، وبعد ذلك تقوم بوضع خطتك في شكل جدول منظم ومفصل.

 أما عن بقية المقترح فيجب ان يغطي النقاط التالية:

 الميزانية 
 خطة العمل أو مخطط جانت 
 لمشروعتحديد مسئوليات مدير ا 
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 .)الهياكل التنظيمية التي ستضمن اإلشراف الجيد على المشروع )أي مجلس اإلدارة والمديرالتنفيذي والمدير المالي وغيرهم 

ونستطيع القول بأن إدارة نطاق المشروع تشمل إدارج جميع المهام الالزمة فقط إلنجاز المشروع ومنها نخرج بخطة للعمل يلتزم بها 
 فال ت درج مها ما ال عالقة لها بإنجاز المشروع.بقية أعضاء الفريق 

وقد تستغرق كتابة المقترح شهر أو اثنين كي تتاح لك الفرصة لعرضها على األخرين ، وقد تتاح لك الفرصة لذلك وتضطر لكتابتها 
 في إسبوع أو أقل.

 إدارة وقت المشروع 

 ارة وقتك بأفضل صورة ممكن وهي:أدوات تستخدم غالبًا في إدارة المشاريع ستساعدك على إد 3هناك 

  خطة العمل المفصلة والتى تعرف بهيكل مفصل للعملWBS 

وهذا يعني ببساطة أن يحدد مدير المشروع جميع األنشطة التي ستتم خالل تنفيذ المشروع وتدونهم جميعا في خطة العمل فتبدأ او ال 
 جميع المراحل التحضير واإلعداد والتنفيذ والتقييم واإلنهاء ثم تحددالرئيسية التي سيمر بها المشروع )المستوي األول( مثل بحصر 

 المهام األساسية المطلوبة تحت كل مرحلة من المستوى األول )المستوى الثاني(.

 فعلى سبيل المثال ، يتضمن تحضير األنشطة المهام التالية:

 اختيار أعضاء الفريق 
  و خطة العملتعريف أعضاء الفريق بالمنظمة ومقترح المشروع 
 أنشطة لبناء الفريق 
 .التواصل، وتحديد الموردين وغيرها 

 ثم تقوم بعد ذلك بتقسيم هذه المهام األساسية إلي مهام فرعية تعينك على الوصول إلي الهدف المرجو )المستوى الثالث(

 ومثال على ذلك ، إذا أردنا اختيار أعضاء الفريق فيلزمنا لذلك القيام ببعض األمور مثل:

 كتابة الوصف الوظيفي 
 تبادل المهام بين الموظفين والمتطوعين 
 وضع إعالن الوظيفة في الصحف المحلية 
 اإلستعانة بوكالة توظيف إذا لزم األمر 
 تحديد وقت إلرسال السير الذاتية 
 جمع جميع السير الذاتية 
 اختيار خمس مرشحين لكل وظيفة 
 تحديد وقت المقابالت الشخصية 
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 ة الشخصيةوضع أسئلة المقابل 
 اختيار لجنة تقوم بإجراء المقابالت 
 استخدام وسيلة من وسائل الموارد البشرية لتقييم المرشحين 
 قم بإجراء المقابالت 
 اتخذ القرار 
 .تواصل مع المرشحين المقبولين 
 .تجهيز مقر العمل لألعضاء الجدد 
 .تواصل مع المرشحين غير المقبلوين واشكرهم 

المثال ما يعرف بالمنهج التنازلي من أعلى ألسفل أو التصميم المتدرج ، وقد نستخدم كذلك ما يعرف بالمنهج استخدمنا في وضع هذا 
 التصاعدي من أسفل ألعلى وفيه تسرد التفاصيل الصغيرة ثم تجمع في مجموعات تقسم إلي مراحل ثم تحدد أنت ترتيب وقوعها.

المعروفة بهيكل مفصل للعمل من أجل تحديد أي المهام ينفذ أو ال ، والبد من  وبعد تحديد جميع المهام المطلوبة ، نستخدم األداة
 تحديد:

 الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة 
 عدد األشخاص الالزم للقيام بكل مهمة 
 .)وماهية عملهم )محاسب أم مهندس أم ميسر أعمال مجتمعية وغيرهم 

 اآلتي:أهمية تفصيل هيكل العمل : تكمن أهميته في أنه يحقق 

 تقسيم العمل إلي عدد من األنشطة والمهام الصغيرة 
 يساعد مدير المشروع على تحديد المهام المطلوب أدائها 
 الحصول على الموافقه على المشروع 
 .يضمن توافق المهام واألنشطة المزمع القيام بها مع الجدول الزمني والتكلفة المقدرة 

ضع األنشطة والمهام في مخطط كالشكل التالي الذي يوضح تفصيل هيكل العمل لمشروع كيفية تجهيز الهيكل المفصل للعمل : قم بو 
 إلحدى المنظمات المجتمعية بغانا.
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والبد هنا من تحديد تاريخ البدء وتاريخ اإلنتهاء لكل نشاط ، ويمكنك استخدام هذه المعلومات لصنع ما يعرف بمخطط جانت. وبعد 
من عرض الخطة على الجهات المعنية للحصول على موافقتهم وتلقي التعليقات أو التعديالت اإلنتهاء من هذه الخطوات البدء 

 المقترحة.

 الجدول الزمني والمعروف بي مخطط جانت 

البد أن يكون لكل خطة عمل جدول أعمال للتأكد من تنفيذ الخطة في الوقت المحدد لها ، ويتمثل جدولة األعمال في مجال اإلدارة في مخطط 
نسبة إلي واضعه هنري جانت ، وفيه تجدول جميع األعمال بشكل أفقي مما ييسر لجميع الجهات المعنية وأعضاء الفريق بأخذ فكرة عامة  جانت

عن اإلطار الزمني المحدد إلنهاء المشروع ويمكن عمل مخطط لألعمال الرئيسية ثم عمل واحد آخر للمهام المتفرعة منها ولكي يصبح المخطط 
، فالبدء من تضمينه المهام الموجودة في مخطط تفصيل هيكل العمل وتتمثل أهم مميزات مخطط جانت في بساطته حيث يمكن  أكثر فائدة

 تخطيطه يدوي أو عن طريق الكمبيوتر اوعن طريق شراء برامج التخطيط المستخدمة في إدارة األعمال.
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  طريقة المسار الحرج او الحاسمCPM 

 الحرج لتحديد مدة تنفيذ المشروع وتحديد درجة أهمية المهام الالزمة إلكمال للمشروع.تستخدم طريقة المسار 

 ولرسم مخطط قائم على طريقة المسار الحرج نتبع الخطوات التالية:

 حدد جميع المهام على حدة 
 حدد أي المهام يتبع األخر في التنفيذ 
 قدر الوقت المطلوب لتنفيذ المهام 
  للمشروع.حدد المسار الحرج 

 ونعني بالمسار الحرج للمشروع المهام التي يجب أن تسبق غيرها من المهام.

 فعلى سبيل المثال ، ال يمكنك كتابة تقرير المشروع في بدايته ، بل البد من كتابته آخرًا.

ك من المحدد لها ويمكن والبد من إجراء التعديالت على المخطط الذي صنعته كي ترى أي المهام قد استغرقت وقتًا أطول أو أقصر
 رسم مخطط للمسار الحرج على مخطط جانت.

 إدارة تكلفة المشروع 

بعد حصر جميع األنشطة والمهام التي عليك القيام بها عن طريق تحليل اإلطار المنطقي و هيكل العمل المفصل ، تستطيع األن 
 تقدير التكلفة التي يحتاجها المشروع.
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 وضع الميزانية (1

ضع الميزانية عليك أن تفكر في جميع التفاصيل قدر المستطاع وأن تبنيها على تكاليف حقيقية وواقعية وعلى الرغم من أن عند و 
معظم المنظمات المجتمعية ال تتحمل تكلفة فريق العمل إال أن المتطوعين يكلفون المنظمة أموااًل كذالك بما يستخدمون من هواتف و 

 لمواصالت و الغذاء وغيرها خذ على سبيل المثال هذه الميزانية لمشروع األمن الغذائي في غانا:أجهزة فاكس و كذلك تكاليف ا

 التكلفة البند

  تكاليف البرنامج

 56.000 )الرواتب )فريق عمل البرنامج

 1.400 )المنافع )فريق عمل البرنامج

 4.000 اإلقامة / مكان ورشة العمل

 900 المنظمين

 32.000 الميدانيةالسفر/ والتنقالت 

 9.000 بدل اإلقامة اليومي

 800 الطباعة واألدوات المكتبية

 8.000 أتعاب الخبراء اإلستشاريين

 5.000 اإلعالن والدعاية

 600 وسائل النقل

 1.800 تكاليف النقل

 600 تنمية الموارد والتدريب

 4.000 بحاثاأل

 8.000 المعدات

 136.600 جمالياإل

 الميزانيات المالية في مشروع اإلتصاالتتعزيز 

الحظ هنا أن البنود التي سيتم تمويلها تختلف من جهة حكومية ألخرى ومن ممول آلخر. ولذا عليك أن تعدل الميزانية وفق للقواعد 
 اإلرشادية لكل جهة ممولة.

 إدارة جودة المشروع 

المشروع بجودة عالية كما لو نفذته شركة متعددة الجنسيات وكلما زادت من الضروري أن يهتم مدير المشروع وأعضاء الفريق بتقديم 
جودة المشروعات التي تنفذها المنظمات المجتمعية علي المستوي المحلي زادت استفادة المجتمع من تقديم الخدمات الالمركزية إذ أن 

لك يجب علي المنظمات المجتمعية أن تكون علي قدر المنظمات المجتمعية هي األقرب إلي المجتمع واألكثر دراية باحتياجاته ؛ ولذ
 عال من المهنية.
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 مثال : إدارة ورشة عمل

 يجب أن يعقد المنظمون إجتماعًا لتحديد األدوار خالل ورشة العمل (1
 وأن يحصل المنظمون علي جميع المواد التي يحتاجون إليها (2
 ويجب عليهم كذلك التواجد قبل موعد بدء الورشة. (3

التحديات أمام المنظمات المجتمعية في أن تتمكن من التركيزعلي الجوانب الفنية للمشروع بنفس القدر الذي تركز به علي وتتمثل أكبر 
 استشارة الجهات المعنية.

 إدارة الموارد البشرية 

من تنفيذ قيمة والتي ستضوكما هو الحال في جميع الشركات واألجهزة الحكومية والمنظمات الغير ربحية ، فإن األفراد هم اكثر الموارد 
العمل بأفضل جودة ولذا يجب العناية باختيار أعضاء الفريق وتدريبهم ودعمهم خالل المشروع والبد كذلك من المداومة علي تشجيعهم 

 وتقدير أعمالهم.

 روع.وللقيادة أهمية كبرى في إدارة المشاريع إذ البد لمدير المشروع أن يتمتع بسمات القائد خالل إدارته للمش

 ويمكن تعريف اإلدارة بأنها فن تجعل األخرين يفعلون ما ال يمكنك فعله بنفسك عن طريق تنظيم وإدارة وتوجيه الموارد.

أما القيادة ، فهي القدرة علي معرفة ما يجب عمله وتعيين أفضل من يستطيع القيام به وكذلك تحديد األهداف قصيرة المدي وبعيدة 
 لفريق ولذا فإنه من الضروري اإلهتمام باختيار القائد المناسب لضمان نجاح المشروع.المدي والحفاظ علي حماس ا

 ومن الصفات الالزم توافرها في القائد الجيد للمشروع هي أن يكون:

 إيجابي (1
 منطقي في تفكيره (2
 متفتح العقل (3
 قادر علي التكيف (4
 مبتكر (5
 يتعامل مع المخاطر بحذر (6
 عادل (7
 ملتزم. (8

المثمر جانبًا مهمًا من إدارة المشروع الناجحة ، ويمر أعضاء الفريق بخمس مراحل يساعدهم فيها قائد الفريق ويمثل العمل الجماعي 
 على اإلنتقال من مرحلة إلي التي تليها.
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 وهذه المراحل هي:

 

 

ب معًا مما قد يسب ومن المحتمل حدوث صراع في أي مرحلة من مراحل المشروع إذ تجتمع عدة جهات بخلفيات وأهداف مختلفة للعمل
نشوء الخالفات بينهم ، ولذا يشكل حل الصراعات جانبًا هامًا من إدارة المشروع ، فإدارة األزمات هي التمكن من حل األزمات بشكل 

 إبداعي و فعال بحيث تترك هذه الخالفات أثرًا إيجابيًا.

 إدارة التواصل 

ناجحًا ، وغالبًا ما يتم اإلنتهاء من وضع خطة التواصل قبل بداية المشروع إن التواصل الجيد مع الجهات المعنية يضمن لك مشروعًا 
 وتشمل طرق التواصل ما يلي :

 التواصل الشفهي (1
 لغة الجسد يمكنها التعبير عن الرسائل (2
 التواصل المكتوب (3
 اإلتصاالت اإللكترونية كإستخدام البريد اإللكتروني ..إلخ. (4
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 تزداد أهمية عن طريقة التواصل نفسها.إن محتوي الرسالة و وسيلة عرضها قد 

واإلجتماعات الرسمية جزء هام من عملية التواصل هذه ولكنها إذا لم تدار بالطريقة الصحيحة وعمليا في المشروع فستكون مضيعة  
ة علي ع اإلجابللوقت وحسب ، وتلعب بعض اإلجتماعات  دورًا هامًا كاإلجتماع اإلفتتاحي في انطالقة مشروع ما وعلي مدير المشرو 

 األسئلة اآلتية:

 ماهي االجتماعات الالزم عقدها؟ (1
 متي يجب عقدها؟ (2
 كيف سيتم عقدها؟ (3

كما أن التوثيق وحفظ المعلومات يلعبان دورًا هاما في عملية التواصل ، ليس فقط في تدوين القرارات المتخذه وإنما أيضًا في متابعة 
 المشروعات المستقبلية.وتقييم سير المشروع وكذلك عند تخطيط 

 إدارة المخاطر 

من الوارد وجود المخاطر في أي مشروع مهما كان حجمها أو مدى تعقيدها وفي أي قطاع من قطاعات األعمال ، والمخاطر هي تلك 
لمشروع وقد لي االعوامل التي قد تؤدي إلي فشل المشروع وبمجرد أن تحدد المخاطر وتقيمها ، فال بد من إدارتها كي ال تؤثر كثيرًا ع

 تساعدك اإلجابة علي هذه األسئلة في تحجيم تلك المخاطر:

 ما الذي سيساعدك علي تحقيق الهدف بعيد المدى؟ (1
 ما الذي قد يعيق تحقيق األهداف بعيدة المدى ؟ (2
 ما هي العوامل التي ستساهم في نجاح المشروع؟ (3
 ما العوامل التي ستمنع تحقيق هذا النجاح؟ (4
 لي تحقيق النتائج؟ما الذي سيساعدك ع (5
 ما الذي سيمنعك ويمنع فريقك من تحقيق النتائج؟ (6
 ما األمور ذات الصلة الوثيقة  باألنشطة؟ (7
 ولماذا؟ (8

 مثال :

إذا اتفقت مع منظمة غير حكومية علي مساعدتك في عمل األبحاث الخاصة بمشروعك ، ثم توقفت عن مساعدتك بسبب استقالة 
يك إما أن تطلب المساعدة من منظمة أخرى أو أن تنجز العمل وحدك وهو ما سيتطلب وقتا الباحث المكلف بالعمل معك فهنا عل

 أطول بالطبع.
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 إدارة المشتريات 

إن شراء الخدمات او المنتجات قد يصبح أمرًا مكلفًا للغاية ، وإذا لم يتم إدارته بشكل جيد ستضطر إلنفاق الكثير من األموال على هذه 
 وسيقل إنفاقك على ورش العمل أو شراء المواد.الخدمات والمنتجات 

ولكي تتأكد من استغاللك لألموال بالطريقة المثلية ، عليك طلب عرض األسعار من ثالثة موردين واختر أقلهم سعرًا ، وحينها يمكنك 
 توفير األموال التي تستطيع إنفاقها على أمور أكثر أهمية كطلب اإلستشارات وتحسين المهارات.

 ا لم يتم إدارة المشتريات بطريقة سليمة فستفقد السيطرة على اإلنفاق وسيعاني مشروعك نقصًا حادًا في الموارد.أما إذ

 إدارة تكامل المشروع 

في هذا العنصر، يعمل مدير المشروع علي التأكد من تناسق جميع األمور السابقة معًا فال بد من أن يتأكد أن جميع األنشطة السابقة 
سجالت وعقد اإلجتماعات وإدارة األمور المالية واإلدارية تسير علي نحو جيد ومنسق ولضمان تحقيق ذلك البدء من من توثيق ال

 اإلهتمام بعمليتي المتابعة والتقييم خالل سير المشروع ال في نهاية المشروع كما يحدث دائمًا.

 متابعة المشروع 

يدور خالل المشروع ، إذ يتأكد أن كل األنشطة قائمة وقيد التنفيذ وأن كل األفراد علي مدير المشروع أن يكون على دراية تامة بكل ما 
 يقومون بالعمل الموكل إليهم ولكي تقوم بالمتابعة علي أكمل وجه ، تحتاج إلي:

 متابعة سير المشروع وفقًا للخطة الموضوعة. (1
 مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج لمتوقعة (2
 التأكد من النتائج (3
 جيل وعرض المعلومات لجميع الجهات المعنية والشركاءجمع وتس (4
 التحقق من تاثير المشروع بانتظام (5
 التحقق من المؤاشرات والمعايير بانتظام (6
 التقط صورًا ضوئية ألنشطة المشروع بانتظام (7
 أكتب ملخصا عن نتائج المؤشرات (8
 المتابعةواعقد اجتماعات مستمره لمراجعة المعلومات التي حصلت عليها خالل عملية  (9
 تقييم المشروع 

 هو قياس ما إذا كانت أهداف المشروع قد تحققت بأفضل صورة ممكنة أم في االمكان تحسين طريقة العمل.
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 ومن أجل تقييم ناجح لمشروعك ، عليك أن تأخذ في اعتبارك:

 جودة المشروع (1
 كفاءة وفعالية المشروع (2
 السيطرة على الميزانية (3
 بعمل دراسة أساسية قبل بداية المشروع(. التقييم التكويني )وفيه تقوم (4
 إنهاء المشروع 

هذه هي المرحلة األصعب بالنسبة لمدير المشروع ، إذ أن عليه التأكد من أن جميع األنشطة تم اإلنتهاء منها وأن جميع األعمال 
 العالقة قد أنجزت قبل بداية مشروع جديد.

 الذي قد نفذ بالفعل لمعرفة مدى دقة أداة التخطيطقارن بين مخطط جانت المرسوم وقت وضع الخطة وذلك  (1
 قارن بين الموارد التي كان من المتوقع استخدامها وقت التخطيط والموارد الفعلية التي استخدمت لمعرفة مدى واقعية الخطة (2
 قارن بين التكلفة المتوقعة والتكلفة الفعلية ، وهل كانت التكلفة الفعلية أعلى أم أقل ؟ ولماذا ؟ (3
 األخطاء التي حدثت؟ وكيف تم حلها؟ وما الذي سيتغير في المستقبل بناء بناءًا على ذلك؟ما  (4
 مالذي تم بشكل أفضل من المتوقع؟ ولماذا؟ وهل يمكن أن يتكرر ذلك في المستقبل؟ (5
 قيم اإلدارة وهنا يمكن للمدير اإلستعانة بغيره لتقييمه وعليه كذلك أن يكون صريحًا مع نفسه. (6
ءات الجديدة الذي تم استخدامها ؟ وما الذي نجح منها وما الذي فشل؟ وما الذي سيحدث في المستقبل بنا  بناءٍا ما هي اإلجرا (7

 علي ذلك ؟
 قيم فريق العمل أو المتطوعين. (8
 أسباب فشل المشروع 
 عدم وجود إدارة قوية للمشروع .1
 ضعف الدعم الموجه للمستوى التنفيذي .2
 عدم ربط األهداف باإلستراتيجية .3
 عمل غير متجانس فريق .4
 عدم وجود معايير ومؤشرات لقياس مدى تقدم المشروع .5
 ال يوجد إدارة جيدة للمخاطر .6
 القصور في إدارة التغيير .7
 ما هى المزايا التي تحققها إدارة المشروع؟ 
 تحقيق درجة عالية من المتابعة نظرا لوجود تخطيط لألآاخرنشطة .1
 جودة صناعة و اتخاذ القرار .2
 المخاطر وعدم التأكدتخفيض درجة  .3
 استخدام أفضل األساليب إلدارة المشروع .4
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 ما هى مؤشرات األداء؟ 

 ( هي وسائل لقياس األداء أو التقدم تجاه تحقيق األهداف.Key Performance Indicators KPI’sمؤشرات قياس األداء )

 :عناصر ضرورية يجب توافرها في مؤشر القياس وهى 
 قق األهداف التي تسعى المنظمة أو المشروع للوصول إليها.أن يكون المقياس ذا معنى ويح .1
 إرتباط المؤشر بالعمليات التي تقوم بها المنظمة. .2
 تجنب اإلفراط في إستخدام المؤشرات. .3
 واقعي و موضوعي يعكس األداء الفعلي. .4
 يقيس المؤشر مقدار التغير. .5
 أنواع مؤشرات األداء المستخدمة في المشروعات 
 لية مؤشرات تتعلق بفعا .1
 مؤشرات تتعلق بكفاءة  .2
 مؤشرات تتعلق بإنتاجه .3
 مؤشرات تتعلق بوقت التشغيل .4
 مؤشرات تتعلق باألمان .5
 مؤشرات تتعلق بمستوى الجودة. .6
 الخاتمة 

تحدثنا في هذا الكتيب عن جميع العناصر األساسية إلدارة المشاريع إذ تعرضنا لنظرية إدارة المشروعات وأرفقناها باألمثلة الموضحة 
ونتمني أن تبدأ المنظمات المجتمعية في استخدام هذه األدوات والتقنيات، ولن تؤتي هذه األدوات ثمارها مالم تستخدم بشكل  لذلك

 منتظم ومستمر وفي النهاية سيصبح استخدام هذه األدوات سهاًل للغاية بالنسبة لها.
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Abstract 

The great development in the business world has led to the creation of many tools and methodologies that support the 

concepts of project management and enhance the effectiveness of their performance, so organizations should have chosen 

the methodology that fits with the nature of their project in order to be able to manage and organize it effectively. This 

study sheds light on project management from Where the concept, objectives, characteristics, phases, processes, and 

knowledge areas it covers 
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