
 

 
 

اُت الَعْقِل   )7َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

عيـاِن َوِكفايـاِت إداَرِة املَشُروعـات 
َ
 ُفـُروُض أ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

 أصول الِفْقِھ اإلسالمّيِ وَقواِعِدِه تنَقِسُم الفروض الشرعية إ��: علم ِمن َمْنُظوِر 
عيـاِن (

َ
األ وجل، Individual Duties/Obligationsُفُروِض  عزَّ  ِهللا  كتاِب  الشارُع (��  َطَلَب  ما  و��:  )؛ 

فراِد  
َ
أ من  َفرٍد  ُ�ّلِ  من  ِفعَلُھ  وسلم)  عليھ  هللا  ص��  ٍد  محمَّ َرسوِلِھ  ِة  ُسنَّ َجاِزًما. َوثاِبِت  َطَلًبا  ِف�ن  املَُ�لَّ

وم… إ��. �اة، والصَّ الة، والزَّ  �الصَّ

) الِكفايـاِت  مجموع  Collective Duties/Obligationsَوُفُروِض  من  ِفعَلُھ  الشارُع  طلَب  ما  و��:  )؛ 
ف�ن، ولم يطلبھ من �ل واحد م��م، فإن قام الَعَدُد الذي َيْكِفي َوُ�ْجِزُئ  و�ال    باِق�ن، َسَقَط عن ال املَُ�لَّ

ِثموا جميًعا.
َ
ِت والصالِة عليھ وَدْفِنھ،  أ … إ��.   كصالِة الِعيد، وَغْسِل املّيِ ِ�ّ  وَعَمِلنا اإلدارّيِ االخِتصا��ِ

ة، اإلسالِميَّ ر�ـِق)  (الطَّ ر�َعـِة  الشَّ ُفروِض  تقسيِم  ــِة  َحَيِو�َّ  �� األصُل  �و  �ذا  �ان  إذا  ِباعتبار�ا   وَعَليھ؛ 
(َطر�َقـِة  َواإلداَرُة  ِمْ��اِج  جَدر… 

َ
وأ وآَكُد  ْو�� 

َ
أ َعة  واملَُتَنّوِ ا��تلفة  َمناِح��ا   �� ف�و  /�ام�ّ�ٍ،  ٍ�ّ���ُ حياٍة   (

َحُد�ا. قال �عا��: “
َ
 . 48املائدة:”  … ِلُ�ّلٍ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْ�َ�اًجا…أ

ا أنَّ ما ُ�َعدُّ   ُر إدار�� ٍة ع�� َمن ُيديُر املشروَع الواحَد ِ�َعيِنِھ  بناًء ع�� �ذا؛ ُنَقّرِ عياٍن إدار�َّ
َ
ُفَروَض/واِجباِت أ

ُة ( اُت (10) الَعْشُر (Knowledge Areas�و ا��االُت املعِرِفيَّ )  Process Groups)، وَمجُموعاُت الَعَمِليَّ
ا ع�� الوجوِب والَفْرض، و�ش�ٍل 5ا�َ�ْمس ( ُھ مطلوٌب تطبيق�ا إدار��  َعْي�ّ�ٍ، �� ُ�ّلِ مشروٍع  )… حيث إنَّ

ِن املَْعِر�ّ�ِ ِإلداَرِة املَْشُروعات  
ْ
 -اإلصداِر الساِدس َواألْحَدث    -من املشروعات؛ َوْفًقا/ِبُموِجِب َدليِل املَـتـ

) املَْشُروعات  ِإداَرِة  َمعَ�ِد  عن  ِمعياٍر  PMBOK – PMI  Sixth Edition -Guide®الصاِدِر  ِباعتبارِه   ،(
ّ�ٍ ع ّي (ِقيا��ِ ِ

َ
ّيٍ م��ا. Global Standardامل

َ
 )، ودون إسقاٍط أو إغفاٍل ِأل

فمثًال؛ ال ُيمِكُننا اعتبار إدارة املشروع إدارة معيار�ة قياسية من الناحية 
خِطيـط”   “التَّ عمليات  َمجموعَة  إدارُتُھ  ن  َتَتَضمَّ لم  إن  امل�نية  العلمية 

)Planning) ”بط )… أو  Monitoring    &Controlling)، أو “املُراَقَبة والضَّ
املعر��َّ   ا��اَل  أيًضا)  التمثيل  س�يل  (ع��  املشروع  ذات  إدارُة  تأخذ  لم 

) اُ��اَزفات  (Riskإلدارة  ا�َ�ْوَدة  إدارة  أو   ،(Quality االعتبار  ��  ،(
 والتطبيق… 

وتطبيق   معرفة   �� إنَّ 
ُفُروض   قاعدة/مقياس 
والكفايات   األعيان 

�واَب  اإلدار�ة امل�نية ا�
عن  سأل  ملن  ال�ا�� 

 !الوا��  ا��ّل 
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ِة ع�� َمن ُيديُر املشروَع الواحَد ِ�َعيِنِھ ف�و العمليات ٌة من الناِحيِة اإلدار�َّ  أما ما ُ�عَتَ�ُ� فروٌض ِكفاِئيَّ
(Processes) ) واألر�عون  َوالَوساِئل  49ال�سع  املُدَخالت،  من  ِر،  املَُكرَّ وَغ�ُ�  والَفر�ُد،  َواألساِليب، )، 

رَ�ِع�ن ( (ITTOs) َواُ��َرجات
َ
)… حيث ِإنَّ تطبيَق�ا من الناحية املعيار�ة القياسية 147املاَئِة َوَسْبَعٍة َوأ

ِ�َعيِنِھ؛   الواحد  املشروع  وُ�ْجِزئ  م��ا،  َيكفي  ما  وتطبيِق  اخِتياِر  شر�طة  املشروعات؛  ُعموَم  �شمُل 
/ُيحِد  وغياب ما َيكفي وُ�ْجِزئ  اُ�َعدُّ ا، غ�� مقبوٍل ِمْ�ني�  .ُث َخَلًال إدار��

�اِليـف” ( َ�� “َتْقِدير التَّ  Determine“َتْقِر�ر املُواَزَنـة” ( ) وEstimate Costsفمثًال؛ لو قمنا ِبَدْمِج َعَمِليَّ
Budgetس�ّ�، ف�ذا مقبوٌل القيام بھ. وكذا ا��ال؛ ل و  ) العِتباِر َ�ساطِة املشروع، أو ِصَغِر ��مھ الّ�ِ

بـ بالقيام  ( اكَتَفْينا  للُمجاَزفات”  وِ�ّ�ِ  النَّ حِليِل  التَّ داِء 
َ
��  Perform Qualitative  Risk Analysis“أ  (
ّ�ِ للُمجاَزفات” (  مشروٍع ما، وَ�غاَفْلنا حِليِل الَكّ�ِ داء التَّ

َ
ْغَفْلنا!) “أ

َ
 Perform Quantitative Risk(ول�س أ

Analysis َِيـق ـِ��ُّ Uncertaintyيـِن والُغموِض ( ) فيھ، العِتباِر الالَّ ا، أو ألنَّ املشروَع َتَ�بُّ ) املنَخِفض ِ�سِ�ي�
)Predictive) ا ِفـي� ا ُيقَبُل؛ ال بل وُ�َعدُّ  Adaptive)، مثًال، ول�س َتَكيُّ ) �� دورة حياتھ، فإنَّ �ذا أيًضا ِممَّ

 من ا�ِ�ْكِمِة أحياًنا. 

) باستخدام أسلوب “اجِ��اد ا�ُ�َ��اء”  WBSِء َ�ْيَ�ِل َتحِليِل الَعَمل” (و�املثل؛ لو اكَتَفْينا �� عملية “إ�شا
)Expert Judgment) ْ�َسط” 

َ
أ ناٍت  ُمَ�ّوِ إ��  حليل  أسلوب “التَّ عن  عَرْضنا 

َ
وأ  ،(Decomposition أو  ،(

ــِة ( ) َمواِرِدِه… إ��،  Availabilityالعكس؛ العتبار مستوى �عقيِد أو �ساطِة َظرِف املشروع، أو ُمتاِحيَّ
ة.   فإنَّ �ذا جائٌز أيًضا، ال بل وُ�سَتحَسن أحياًنا، من الناحية اإلدار�ة اِملْ�ِنيَّ

وغ���ا املشروعات،  إدارة   �� الكفايات  فروض  َحول  املذ�ورة  دائًما   أمِثَلُتنا  َوَ�شَ�ِ�ُط  ُد  ُتَؤّكِ الكث��، 
�� َتْقِعيدنا/َتْقِي�ِسنا اإلدارّيِ �ذا جواٌب    الِكفاَيـَة، وما َيِفي الغرض، �� إدار��ا للمشروِع الواِحِد ِ�َعيِنِھ!

وم� علم   �� وغ���م،  �ن،  واملُ�َتّمِ املُماِرِس�ن  لِسَنِة 
َ
أ ع��  دا  َيَ�َ�دَّ ما  كث�ً�ا  سؤاَلْ�ِن  عن  إدارة  عل��ٌّ  نة 

 املشروعات: 

العاملّي    ِ�ّ القيا��ِ ِمعياِر�ا  ِبَحذاِف�ِ�  املشروعات  إدارة  ِم�َنِة  تفاِصيِل  تطبيُق  علينا  يجُب  �ل 
)Global Standardع�� املشروعات دائًما؟ ( 

) م��ا؛  5)، ومجموعات العمليات ا��مس (10ا��ــواب: َ�َعــم؛ فيما يخص ا��االت املعرفية العشر ( 
إ��ا العم��    حيث  التطبيق  أما  ف��ا/عل��ا.  ـة”  ِإدار�َّ أعياٍن  ُ�عَتَ�ُ�: “ُفروَض  اختصاًرا  وأك��  أدّقٍ  �عبارٍة 

) املاَئِة َوَسْبَعٍة ITTOs) واملدخالت، َوالَوساِئل َواألساِليب، َواُ��َرجات ( 49للعمليات ال�سع واألر�ع�ن (
رَ�ِع�ن (

َ
ُيْج  )147َوأ ما  م��ا  املطلوب  حيث  داللة  َفــال؛  وأك�ِ�  أدّقٍ  و�عبارٍة  وَ�كِفيھ.  الواحد  املشروَع  ِزئ 

ــة” ف��ا/عل��ا.   �عت��: “ُفروَض ِكفاياٍت إدار�َّ
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) َنجاِح  حاِكٍم ع��  َفْيَص�ّ�ٍ  ِمعياٍر  أ�مُّ  ( Successما �و  وُمعافاِة  ِإْخفاِق  أو   (Health  اعِتالِل أو   (
ا من الناحية العلمية امل�نية؟   املشروع إدار��

ا ع�� نجاِح أو إخفاِق، وُمعافاِة أو  ــواب:ا�� إنَّ ِمن أَ�ّمِ (ول�س ُ�ّل!) املعاي�� القياسية ا��اكمة ِمْ�ِني�
وتطبيق   معرفة   �� فإنَّ  وعليھ؛  أعاله.  ر  املَُقرَّ قاعدتنا/مقياسنا  جو�ر  �و  املشروع  اعِتالِل، 

  ال�ا�� ملن سأل عن ا��ّل الوا��! قاعدة/مقياس ُفُروض األعيان والكفايات اإلدار�ة امل�نية ا��واَب 

ْقنا  ر�ّ�ِ اِإلسالِمّيِ، قد ُوّفِ ْقِي�س اإلداري، و�ناًء ع�� أصوِل وقواِعِد ِفْقِ�نا الشَّ ْقِعيد/التَّ نا �� �ذا التَّ َلعلَّ
ر وا�َ�  ة  إ�� إضافِة ِقيَمٍة جديَدٍة ِلِعْلِم وِمْ�َنِة إدارة املشروعات املعاصرة من نوا�� الف�م والتصوُّ َيِو�َّ

) املَْيدا�ّي.  العم�ّ�  التطبيق   ��“ ة  “Agilityا�َ�َيِو�َّ املُروَنــة   =  ”Flexibility  ــة ِفيَّ َكيُّ التَّ  +  ”
“Adaptability”.( 

املشروعات   إدارة  وحيو�ة  وتصور  ف�م   �� التقعيد/التقي�س  ل�ذا  حاَجُتنا  وما  البعض!  ي�ساءُل  قد 
أقول: الواِجُب  أساًسا؟!  َيِتمُّ  ال  ��  ما  وا�َ�َيِوّ�ة  والتصور  الف�م  �ذا  فإنَّ  وعليھ؛  واِجب؛  َفُ�َو  ِبِھ  ِإالَّ   

��ا ( �ِشيد 3Es اإلنتاجية =املشروعات و�دار��ا �و ما يضمن رفع إنتاجيَّ ة + ال�َّ اِليَّ )  = الَكفاَءة + الَفعَّ
اُه ز�اَدُة العاِئِد ع�� االسِ�ْثمار ( َوِل  ) ف��ا… و�ال؛ فما  ROIبما ُمَؤدَّ ِة مشروعات الدُّ رُّ وراء عا�� إنتاِجيَّ الّسِ

ة َمواِرِد ( َمة؛ ع�� الرغم من ِقلَّ ماِ��ا…؟! و�املقابل؛ انخفاض  Resourcesاملَتَقّدِ ِة وُمَنظَّ ) أغل��ا الطبيِعيَّ
ما�ِ  ِة وُمَنظَّ  �ا…؟!!  إنتاجية مشروعات الدول الناِمَية؛ ع�� الرغم من َوْفَرِة َمواِرِد أغل��ا الطبيِعيَّ

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