
 

 
 

اُت الَعْقِل   )4َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ْقي�ــِس واإل��اج    (Methodizing) ب�ن التَّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ِة  ْقي�ِس/املَْعَ�َ�ِة الِقياِسيَّ َحلٌّ ملشِ�َلٍة، وَتلِبَيٌة    إلداَرِة األعماِل املشروعاتية  (Standardization) إنَّ �� التَّ
ن �ان وراء �ذا العمل اإلس��اتي�ّ�؛ مع�د إدارة املشروعات  ��اَجٍة، واغِتناٌم لُفرَصٍة. ظر َعمَّ   ِ�َغّضِ النَّ

(Project Management Institute - PMI)  لة واالخِتصاص؛ مات ذات الّصِ ما دام  أو غ��ه من املنظَّ
َتْقي�ٍس/َمعْ  من  ُم  ُيَقدَّ ِة  الذي  الُعموِميَّ �ما:  ُمجَتِمَعَتْ�ن؛  اثَ�َتْ�ن  بَخصيَصَتْ�ِن  ِصُف  َيتَّ ٍة  ِقياِسيَّ َ�َ�ٍة 

ِة  موِليَّ طبيِق  (Universality)والشُّ ِة التَّ ، ع�� األعمال املشروعاتية �� ا��االت   (Applicability)، وقابِليَّ
ناعات َعة،   (Industries) التطبيقية ا��تلفة، والّصِ ةاملَتَنّوِ  .�� واِقِع الَ�َشِر�َّ

 ؟ملــــــــاذا
واألسلوِب   املقاَرَ�ِة  جاِه  باّتِ قاِطًبا  العاملّيِ  وِق  السُّ  �� املَيل  وَ�عاُظِم  اال�تمام  لَ��اُيِد  �؛  ُكّ�ِ بإيجاٍز 

ِة وَغ�ِ��ا؛ وَمَردُّ �ذه الظاِ�َرة باألساِس َسَ�باِن  (Projectized) املشروعا�ّيِ  �� إدارِة األعماِل االسِ�ْثمار�َّ
اِن ظاِ�راِن وُمع ِجَ�ة“اَشان؛ �ما: ازِدياُد  َمْوضوِعيَّ رَعة املُتَّ ّي… و�عاُظُم  ” (Velocity) السُّ ِ

َ
وِق العامل للسُّ

عقيدات“  …فيھ ” (Complexities) التَّ

املعلومات ة  ِتْقِنيَّ عاِمَ��  َ�َغْلُغُل  ف�و  أوالُ�ما   
ُ
َم�َشأ    (IT)أما 

عن  (Telecommunications)…  ُ�عد  واالتصاالت/املُواَصالت 
ثا  

ُ
ةوَمْ�َشأ ناُفِسيَّ “التَّ ُسعاُر  اَ��موم…  ” (Competitiveness) ن�ِ�ما 

َة   ما �ان ُمَؤّداُه اختياُر املسَ�ْثِمر�ن وُصّناُع القرار املقاَرَ�َة املشروعاتيَّ
املُروَنِة   تواُفُر  حيث  �ذه؛  ِة  املوضوِعيَّ ل��اَلِة  االسِتجاَبِة   ��

ِة  ِفيَّ َكيُّ ْفَع  من ناحية، ومن ناحي  (Agility)  والتَّ ٍة أخرى؛ َوَجدوا ف��ا النَّ
 األعَظم واالسِتغالَل األمَثل للَمواِرد (َ�َشٍر، وُمَعّداٍت، وَمواّد، وَلواِزم

(“Logistics”  …ِة اإلنتاِجيَّ َرْفِع  إ��  ُيف���  ع��    و�التا��  بما  العائِد 
  .   (ROI)االسِ�ثمار

ًة   ماسَّ ا��اَجُة  أ�َ�ت 
لُوجوِد ُلَغٍة مش�َ�َكٍة �� إدارِة  
  �� ِة  املشروعاتيَّ األعماِل 

َم�اِن  “الزَّ املُتقاِرب  نا  ِ
َ

 ”عامل
(Spacetime) واملتواِصِل  ،

األر�اِن، �ش�ٍل غ�� مسبوق؛  
ِمعياٍر   خالل  من  و�ذا 

 ٍّ� واِحٍد   (Standard) ِقيا��ِ
ٍد إلدارة املشروعات  .ُمَوحَّ

فون فِمن بَ  رج! بمع��؛ ُيَكّيِ رَج للَفَرس! ال َتْكييف الَفَرس للسَّ َدِ�ّيات َفْ�ِم وُسلوِك الَ�َشر َتْكييُف السَّ
رج) بما يخِدُم طبيَعَة أعمالِ�م (الَفَرس)… والَعْكُس غ�ُ� ��يح ة (السَّ  .ُمقاَرَ�َ�ُ�م اإلدار�َّ
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ِة  بناًء ع�� �ذا األمر الَبَد��َّ  ًة لُوجوِد ُلَغٍة مش�َ�َكٍة �� إدارِة األعماِل املشروعاتيَّ ؛ أ�َ�ت ا��اَجُة ماسَّ
َم�اِن  نا املُتقاِرب “الزَّ ِ

َ
واملتواِصِل األر�اِن، �ش�ٍل غ�� مسبوق؛ و�ذا من خالل  ،  (Spacetime)”  �� عامل

 ٍّ� ِقيا��ِ َنَ�بَ  (Standard) ِمعياٍر  املشروعات؛  إلدارة  ٍد  ُمَوحَّ ��  واِحٍد  ًة  أ�ِليَّ واألكَ�َ�  األجَدَر  فيھ   ��ّ
ا��االت    �� املشروعاتية  األعمال  ع��  طبيق  التَّ ِة  وقابِليَّ ناحية،  من  ِة  موِليَّ والشُّ ِة  الُعموِميَّ تحقيِق 

َدة من ناحيٍة أخرى، من ب�ن املن��يات ناعات املَُتَعّدِ َعة؛ من   (Methodologies) والّصِ ا��تلفة واملَتَنّوِ
ُ�لُّ ما م��� . وغ���ا  (PRiSM)…، و(Scrum)، و(ITIL)، و(Agile)، و (Waterfall)، و(PRINCE2)ِمثل  

ر�َحة ِة الصَّ  .ِذكُرُه؛ أ�ى من ناِحَيِة “املُعاَصَرِة” الَعقِليَّ

م   �ن ص�� هللا عليھ وسلَّ
َ

�يَحة؛ فقد أوصانا ُرسوُل َرّب العامل ِة ال�َّ قِليَّ : بأنأما من ناِحَيِة “األصاَلِة” النَّ
َيْنَفُعَك …“ ُظم اإلدار�ة  (ُمسلم)  ”…اْحِرْص َعَ�� َما  ِة اإلسالمّيِ أنَّ �شأَة النُّ َثَ�َت �� تار�ِخ اإل�ساِنيَّ . وقد 

عشر   ا��امس  العام   �� �انت  واو�ن  الدَّ  �� َلة  ((15) املَُتَمّثِ ا�ُ�َلفاِء   636ال��رّي  َعْ�ِد   �� ميالدّي)، 
ساِع دولة ا��الفة اإلسال  �َن ر��� هللا ع��م؛ ن�يجة اّ�ِ ة  الّراِشديَن اْملَْ�ِدّيِ مية الراشدة �� واِقِع الَ�َشِر�َّ

ْلم… واتصال   ! إلم��اطوِرّ�ات الُكْفِر والظُّ ّ�ِ والَعْسَكِرّيِ يا��ِ حيَنذاك؛ و�الذات ع�� أنقاِض االنِكساِر الّسِ
عل��ما؛  َعرُّف  والتَّ األقاليم،   �� ة  والب�َ�ْنِطيَّ ِة  الفاِرِسيَّ اإلدار�ِة  باألنظمِة  ُقرب  عن  الفاِتح�ن    املسلم�ن 
ْكييف واإل�شاء للَمْ�شود؛ ِمّما احتاجوا إليھ… كما  حيث قاموا باالختياِر واالنِتقاِء من املَوجود، والتَّ

ُ��ا  .أبَقوا ع�� الكث�� من األنظمة اإلدار�ة ال�� َثَ�َت ل�م نفُع�ا وصالِحيَّ

ِ�نا ُد ع�� ُرؤَ�ِ�نا �� بناِء َنَظر�َّ ّ� ُنؤّكِ ياق الُكّ�ِ ة �� إدارة   (Theory) و�� �ذا الّسِ ة املرجعيَّ ة اإلسالميَّ اإلدار�َّ
املشروعات إلداَرِة   ٍ�ّ ِقيا��ِ ِمعياٍر  َوْضِع  إ��  بدوره   � واملُف��ِ ة،  املشروعاتيَّ  (PM Standard)األعمال 

ف كما  ِة؛  َغِو�َّ اللُّ ِة  قاِفيَّ والثَّ ِة  املن�ِ�يَّ ِة  الشرِعيَّ ِ�نا  ُ�ُو�َّ مع  يتالَءُم  بما  ؛  إ�سا�ّيٍ َسَلُفنا إسالمّيٍ  عل 
ون ر��� هللا ع��م �يح، والَعْقِل   .الراشدون امل�ِديُّ ْقِل ال�َّ ِة: النَّ وُ�لُّ �ذا ع�� أساِس ومن ُمنَطَلِق ُثالِثيَّ

ليَمة… وِ�ُمواَصفات: األصاَلِة  ر�ح، والِفْطَرة السَّ  .واملُعاَصَرِة واإلبداِع   الصَّ

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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