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المستخلص
إن اغلب الشركات المختصة بإدارة المشروعات تغفل عن أهمية إدارة الموارد في مشروعاتها ،إذ إن لها األثر البالغ على نجاح أو فشل تنفيذ
المشررو .ولكون إدارة الموارد في المشرروعات تنفذ بشركل روتيني وباأللراليب التدلي ية ،لذلك لرعى البث إلى التعرف على الواقع الثالي ألداء
إدارة الموارد للمشرروعات ،وم ى كفاءتها لغرض مواكبة التطورات في عملية تنفيذ المشرروعات وف منهجية عالمية متطورة ،تمثلت بمتطلبات
إدارة الموارد وف ال ليل المعرفي إلدارة المشرروعات  Project Management Body of Knowledge–PMBOKاالصر ار السرادل لعا
 2017وتكمن أهمية البث من خالل المسرراهمة في تعريع عينة البث وايادة ادراكه بمتطلبات إدارة الموارد للمشررروعات وتشررجيعه على
الررررتعمرال المعرارف التي تتضررررمنهرا هرذط المتطلبرات ولتثدي هر ف البثر ت تصررررمي قراحمرة فث

 )Check Listلمتطلبرات إدارة الموارد

للمشرروعات بوصرفها أداة رحيسرة لجمع البيانات واعتم البث على منهج درالرة الثالة ،وق ت اختيار شرركة الفارو العامة للمداوالت اإلنشراحية
كموقع إلجراء الجانب التطبيدي للبث

وتوصرررل البث إلى أن مع ل التطبي بلغ  )2 15أي مطب بشررركل نوعا ا ما ،كما بلغت النسررربة المةوية

للمطابدة مع متطلبات إدارة الموارد للمشرروعات وف دليل  )%54 PMBOK:2017لذا يوصري البث بتطبي متطلبات إدارة الموارد لكونها
تثسن من مستويات أداء إدارة المشروعات لغرض تثدي األه اف ،وف ما هو مطلوب منها
الكلمات الرئيسة  :إدارة المشرو ،.عمليات إدارة المشرو ،.إدارة الموارد

Evaluation of Resource Management Requirements in Project Management - A
Case Study in Al-Farouk General Company for Construction Contracting
Tuqa Ali Hasan
Dr. Zahra Abd Mohammed
Al-Mustansiriyah University - College of Administration & Economics
Toqaali@yahoo.com
zhr.abd.2017@gmail.com

Abstract
Most project management companies overlook the importance of resource management in their projects, as
they have a profound impact on the success or failure of project implementation. Since the management of
resource in projects is carried out routinely and traditional methods, the research sought to identify the current
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reality of the performance of resource management of projects and their efficiency in order to keep abreast of
developments in the process of implementation of projects in accordance with a sophisticated global
methodology, represented by the requirements of resource management according to the Project Management
Body of Knowledge–PMBOK sixth edition 2017. the importance of research lies in contributing to the definition
of the research sample and increasing their awareness of the requirements of resource management for projects
and encourage them to use the knowledge contained in these requirements. To achieve the objective of the
research, a check list of project management requirements for projects was designed as a key data collection
tool. the research was based on the case study methodology. Al Farouk general contracting company was
selected as the site for conducting the applied side of the research. The research found that the application rate
was (2.15), which is applied in some form, and the percentage of compliance with the requirements of the
resource management of projects according to PMBOK: 2017 guide (54%). Therefore, the research
recommends the application of resource management requirements as they improve the performance levels of
project management in order to achieve the objectives as required.
Keywords : Project management, Project management processes, Resource management.

المقدمة
المثور األول لمنهجيرة البثر

أمرا

أصرررربض موإررررو .إدارة الموارد في مشررررروعات التشرررريي مهما

أربعرة مثراور ،فدر خصرررر

وإرروريا لما ل من دور كبير على نجاح أو فشرل المشرروعات ،إذ

المثور الثراني فتنراول الجرانرب المعرفي للبثر  ،فيمرا رك المثور

إن اختيرار الموارد الجير ة والمنرالرررربرة تثسررررن من األداء في تنفيرذ

الثرالر

على مر ى توافر متطلبرات إدارة الموارد على وف الر ليرل

المشرررروعات ،فضررالا عن التطور الثاصرررل في الوقت الثاإرررر،

المعرفي إلدارة المشررررروعرات  ،)PMBOK:2017أمرا المثور

وارتفا .مسررتوى التعدي في العمل في المشررروعات ،لذلك الررتل

الرابع فد رك على االلتنتاجات والتوصيات

توافر ألرررراليب ة يثة ومتطورة إلدارة الموارد المادية ،البشرررررية،
والمالية إذ ان أغلب المشررركالت تعود إلى لررروء اإلدارة لذلك فأن
الع ي من هيةات ومعاه إدارة المشرررروعات لرررعت إلى تشرررجيع

المحور األول :منهجية البحث

وتطوير إدارة المشررررروعرات كمهنرة ،وذلرك من خالل تدر ي األدلرة

أوالً :مشكلة البحث

الررمررعرررفرريررة ،ومررنررهررا دلرريررل إدارة الررمشرررررروعررات Project

تتمثور مشرررركلرة البثر بعر وجود متطلبرات تتعل برإدارة الموارد

 ،Management Body of Knowledge – PMBOKالذي

لمشرروعات الشرركات المعنية بتنفيذ مشرروعات قطا .التشريي ومنها

ق ر م ر معه ر إدارة المشررررروعررات االمريكيررة Project PMI

شرررركة الفارو العامة للمداوالت اإلنشررراحية ،لذلك رك ت مشررركلة

 )Management Institute-عررا  1996وكرران أول اصررررر ار

البثر

على عرض متطلبرات إدارة الموارد وف الر ليرل المعرفي

وتوالت اإلصرررر ارات إلى اإلصرررر ار السررررادل عا  2017إذ ع

إلدارة المشررروعات ) )PMBOKاإلصرر ار السررادل لعا 2017

المنهجية األكثر عالمية ،ومجاالت الرررتخ ام والرررعة واالصر ر ار

وكون يع المنهجية األكثر انتشرررارا ا والرررتخ اما ومجاالت تطبيد

السرررررادل منر قر العر ير من المتطلبرات المتعلدرة برإدارة الموارد

والررعة ،كما يع دليال يد معلومات مفصررلة عن متطلبات إدارة

للمشررررروعات التي تسرررره في نجاح المشررررروعات ،وتفادي وقو.

الموارد فضرالا عن ع وجود قواح فث

اإلخفاقات في إدارة المشروعات .وانسجاما ا مع ما تد تناول البث

في إدارة المشررررروعات لتمكن من تشررررخي
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إدارة الرمروارد وفر دلريررل  PMBOK:2017وبريرن واقرع إدارة

الررتخ ا المعارف ،واألدوات ،واأللرراليب التي تتضررمنها هذط

الموارد للمشررررروعرات في شررررركرات المدراوالت ،ومنهرا الشررررركرة

المتطلبات

المبثوثرة ،إذ تمكنهرا من تثر ير ندراع الضررررعع في إدارة الموارد
رابعاً :المخطط االجرائي للبحث

للمشرررروعات ،ومن ث السرررعي لتالفي ذلك الضرررعع من أجل تنفيذ
المشروعات بنجاح

لغرض معرالجرة مشرررركلرة البثر وفي إرررروء أهر اف البثر
وأهميت ت تصرمي المخط االجراحي للبث وكما موإرض في

ثانياً :اهداف البحث

الشكل )1

يه ف البث إلى-:
 -1التعريع بمتطلبرات إدارة الموارد للمشررررروعرات وف الر ليرل
المعرفي إلدارة المشرروعات  (PMBOKاالصر ار السرادل
لعا 2017
 -2تصررررمرير قرواحر فرثر

لرجرمريرع مرترطرلربررات إدارة الرمروارد

للمشرررروعات التي تضرررمنت  )6متطلبات وعلى وف ال ليل
المعرفي إلدارة المشرروعات  )PMBOKاإلصر ار السرادل
لعا  ،2017إذ إن معه إدارة المشررو .األمريكي  (PMIل
يص ر أي قواح فث
 -3تشرخي

تتعل ب ليل PMBOK

الفجوة بين متطلبات إدارة الموارد للمشرروعات على

وف الرر ليررل المعرفي إلدارة المشررررروعررات )PMBOK
اإلصررر ر ار السرررررادل لعرا  2017وبين واقع إدارة الموارد
للمشررروعات في شررركة الفارو العامة للمداوالت اإلنشرراحية
وتثليرل ألرررربراب الفجوة وتدر ي بعض التوصرررريرات لمر يري
المشررررروعات بما يسرررره في تطبي متطلبات إدارة الموارد
لغرض تثسين أداء إدارة الموارد ،ومن ث نجاح المشرو.

الشكل ( :)1المخطط االجرائي للبحث
المص ر :إع اد الباةثان

ثالثاً :أهمية البحث
تكمن أهمية البث في- :
 -1تد ي إعار معرفي عن موإرروعات إدارة المشررروعات وعن

خامساً :أساليب جمع البيانات والمعلومات

متطلبات إدارة الموارد

 -1الجانب النظري

 -2يع البث الثالي مثاولة جادة لإللررها في تد ي قواح فث
لجميع متطلبات إدارة الموارد للمشرروعات التي تضرمنت )6
متطلبرات بثير

 -1الكتب العربية واألجنبية

تسررررراعر جميع شررررركرات واارة االعمرار

واإللرركان في إدارة الموارد للمشررروعات بنجاح اللرريما عينة

 -2ال وريات العربية واألجنبية

البث شركة الفارو العامة للمداوالت االنشاحية

 -3الرلاحل واألعاريض الجامعية العربية واألجنبية

 -3المسرررراهمرة في تعريع عينرة البثر وايادة ادراكه بمتطلبرات

 -4البثوث والمؤتمرات

إدارة الموارد وف الرر ليررل المعرفي إلدارة المشررررروعررات

 -5إص ارات معه إدارة المشروعات األمريكي (PMI

 (PMBOKاإلصر ار السرادل لعا  2017وتشرجيعه على
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ب -المعايشطططة الميدانية :لغرض التعرف واالعال .على واقع وعبيعة

قائمة الفحص :لغرض تثليل البيانات والمعلومات الررتخ مت

وألررررراليرب إدارة الموارد في شررررركرة الفرارو العرامرة للمدراوالت

 )Check listsكرأداة رحيسررررة لجمع البيرانرات

اإلنشراحية ،فضرالا عن بعض المشرروعات التابعة لها كما ت إجراء

الفجوة بين متطلبات

الع ي من المدابالت الشخصية مع م يري المشروعات والمهن لين

إدارة الموارد للمشرررررو .وف دليرل  PMBOK:2017وبين

ومسرررؤولي الشرررعب داخل الشرررركة وبصرررورة مسرررتمرة ،وبعض

الواقع الفعلي إلدارة الموارد للمشررررروعرات في عينرة البثر ،

المهن لرين المديمين في مواقع المشرروعات خارا الشرركة لغرض

وبه ف الوصرررول ألكبر دقة ممكنة في تثليل النتاحج الرررتخ

جرمرع الربريررانررات والرترعررف عرلرى الرواقرع الرفرعرلري إلدارة الرمروارد

قراحمرة الفث

ذات الصرررلة بالجانب العملي لتشرررخي

المديال الخمالرررري لدواح الفث

مطب كلياا ،مطب ج حياا،

للمشرروعات والتدصري عن ألرباب المشركالت الثاصرلة في إدارة

مطب نوع را ا مررا ،مطب بشرررركررل إررررعيع ،وغير مطب )

الموارد للمشررررروعرات والملث رق  )1يبين المدرابالت التي ت

وبراألواان  )0,1,2,3,4لتثر ير مر ى مطرابدرة التنفيرذ الفعلي

اجراؤها

لتلك المتطلبات
ولثساب ةج الفجوة ت اعتماد األدوات اإلةصاحية االتية-:
سادساً :منهج البحث
 -1الوسطط الحسطابي المرج( (المعدل) :يعّ الولر الثسرابي من

الرتخ البث الرلوب درالرة الثالة ) )Case Studyلكون يعالج

أه مداييس الن عة المرك ية والذي يت الرررتخراج من خالل

مشركلة البث ويوفر معلومات تتسر بالشرمولية والتفصريل ومتعمدة

إرررب األواان في قي التكرارات المدابلة لها ،ومن ث قسررمة

عن مشرركلة البث  ،من خالل المعايشررة المي انية لعينة البث لجمع

المجمو .على مجمو .التكرارات ولرريسررتخ لغرض معرفة

المعلومررات عن عري إجراء المدررابالت مع مسررررؤولين المواقع

مع ل التطبي لمتطلبات إدارة الموارد للمشرررررو ،.وةسررررب

االدارية المختلفة داخل الشررركة والم راء المتخصررصررين في إدارة

الصيغة التالية الربيعي)19 :2016،

المشرروعات للثصرول على نتاحج دقيدة وذات مصر اقية ،فضرالا عن
االعال .على الوثاح والسرجالت ،وتجمع درالرة الثالة البيانات من

الوسط الحسابي المرج( (المعدل) =

مجمو) .االواان∗تكراراتها(
مجمو .التكرارات

عينررة البثرر

)1 -1

وف ألررررلوب علمي منر الختبررار مرر ى تطبي

المواصررررفرات الر وليرة على عينرة البثر من أجرل وإررررع الثلول
المنالبة وتثدي اله ف من البث

 -2النسطططبة المةوية :تعبر هذط المعادلة عن النسررربة المةوية لم ى
المطابدة مع كل متطلب من متطلبات إدارة الموارد للمشرررو.
وةسب الصيغة اآلتية-:
النسطططبة المةوية =

الول الثسابي المرجض
4

سابعاً :مجتمع وعينة البحث
)2-1

ت اختيرار واارة االعمرار واإللرررركران والبلر يرات واألشررررغرال العرامة
مجتمعرا ا للبثر  ،إذ تضرررر الواارة عر دا من الر واحر ،ومرك ين
وعنيين ،هما المرك الوعني لاللررررتشررررارات الهن لررررية ،واآلخر

ويمثرل الرق  )4أعلى درجرة في المديرال التي تمثرل ةرالرة التطبي

المرك الوعني للمختبرات االنشراحية ،وع دا من الشرركات بلغ )8

الكلي لمتطلبات إدارة الموارد للمشروعات

شررركات مداوالت ،منها مختصررة باألبنية ،ومنها مختصررة بالطر
والجسرور ،وق ت اختيار شرركة الفرو العامة للمداوالت اإلنشراحية

 -3حجم الفجوة :يت اةتسراب ةج الفجوة من خالل عرح النسربة

عينرة للبثر  ،وذلرك لكونهرا تعر من الشررررركرات الراحر ة التي ةرافررت

المةوية للتطبي من الرق )1

على الررتمرار عملياتها التي ت ع االقتصرراد الوعني ،وتنج الع ي
حجم الفجوة لكل متطلب =  -1النسبة المةوية للمطابدة

من المشروعات في مجال البناء واالنشاءات مثل االبنية ،المجمعات

)3-1

السرركنية فض رالا عن إنتاا الركاح  ،االنابيب الخرلررانية ،وااللرريجة
الكونكريتية للدطاعين العا والخاص
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المحور الثاني :الجانب النظري

واةر اث تغير إيجرابي في منتج معين  )Marchat,2008:39إذ

اوالً :إدارة المشروع Project Management

لرراد العال للفترة ما بين  )1933- 1929اامة الكسرراد الكبيرة وما

 -1مططفططهططوم إدارة الططمشططططططروع Concept of Project

خلفتر ا الثرب العررالميررة األولى من دمررار وإررررع الثكومررات في
مسررؤولية صررعبة إليجاد الثلول التي تمكنها من إعادة البنى التثتية

Management
ان المعنى اللغوي للمشرررررو .هو الرررر المفعول من شررررر.

لهرا ،إذ لررررميرت هرذ رط الفترة بفترة إعرادة اإلعمرار) وبرا فيهرا إقرامرة

والمشرررو .فعل بمعنى شررر .في العمل أي أخذ في  ،ب أ ،خاض

المشرررروعات االلرررتراتيجية في ال ول على مختلع االصرررع ة التي

معج المعاني الجامع) فمنذ األيا األولى للنشرراع البشررري تطور

ألررتمرت لع ة عدود من العمل ،ولرراع هذا الت خل الدطا .الخاص

مفهو المشرررررو ،.وبمرور الوقت تولررررع تلبيةا لمتطلبات المجتمع

في الب ء من ج ي بع فترة الكسررراد وإعادة تشرررغيل االي ي العاملة،

المختلفرة ،وتنراغمرا ا مع التدر والتطور ،لرذلرك تطورت ونشرررررأت

لغرض تثسررررين الخر مرات للمواعنين وهو الهر ف الرحيس للر ول

المشروعات الكبيرة والمعد ة وامت ت والتغرقت في إنشاحها فترات

ومسررؤولياتها التي ل تتناال عنها فالبنية التثتية لل ولة ألي بل تب أ

أعول

من تنفيذ المشررروعات على جميع االصررع ة التجارية ،والصررناعية،
والخ مية على ة ٍ لرواء أبو الد  )56 :2016،لذا فالمشررو .يب أ

بين ) )Turner,2009إن المشرررو .يكون مؤقت بطبيعت وأن

أو مجموعة اتخاذ إجراء مث د عن اكتشرررافه

يتطلرب تخصرررريصررررات للموارد بغيرة تأدية عمل وإة اث التغيرات

عن ما يدرر شرررخ

المنشررررودة ) )Turner,2009:2إذ ينشرررررأ من االةتيراجرات غير

وجود مشركلة أو فرصرة ما ،وبع تكوين الفكرة ،فإنها تسرتل

الوقت

المتوفرة التي قر تتمثرل في إيجراد ةلول لمشررررراكرل عمرل ةرجرة أو

والجه لتثويلها إلى مخرجات صررروي

االلررررترفررادة الرمرثرلرى مرن الرطرراقررة الربشررررريررة غريرر الرمسررررترغرلررة

وق الع ي من الكتاب والباةثين تعريفات للمشرررو .وكما موإررض

 )Wysocki,2014:4وق ر يشنشرررررأ المشرررررو .لغرض تطوير

ووخرون)25: 2010 ،

في الج ول )1

جدول ( : )1تعريفات المشروع من وجهة نظر الكتاب والباحثين
تعريف المشروع

ت

الكتاب والباحثون

1

نج )20: 2013 ،

2

دلي)45: 2015 ،

نشاع فري مؤقت أو مجموعة نشاعات لها بداية ونهاية مةددة

3

)Larson&Gray,2018:6

مسعى مؤقت يه ف إلى تد ي منتج ،خ مة ،أو نتيجة فري ة

تعه ذو غرض مث د ومرك يتس بالمرونة التنريمية لتثدي نتيجة ،منتج أو خ مة ،ةلول ج ي ة
وفري ة وف مث دات الكلفة ،الوقت ،المجال ،الجودة ،والعمل بطريدة أخالقية بما يث من األخطار
المثتملة وف مؤشرات كمية ونوعية تساه في إنجاا أه اف والتراتيجية المنرمة

المص ر :من إع اد الباةثان بااللتناد إلى المصادر أعالط

وبااللرتناد الى ما ورد لرابدا ا يرى الباةثان أن المشررو .عبارة عن

المشرروعات من الولراحل المهمة التي تلبي متطلبات ال باحن وتسره

نشراع اقتصرادي يتمثل بمجموعة من النشراعات المنرمة ،والمث دة

في تثدي االةتيراجرات األخرى لمنرمرات األعمرال من خالل تنفيرذ

بنداع ب اية ونهاية ،ويت إنجااها بولاعة الموارد البشرية والمادية،

العمليات والمها بألاليب معيارية وبأفضل كفاءة وفعالية ،وتتجاهل

إررررمن قيود الوقررت ،والكلفررة ،والجودة ،التي ته ر ف إلى تد ر ي

المهرا غير الالامرة إلتمرا المشرررررو .المرالكي )81 :2010 ،إذ

مخرجرات المشرررررو .بصررررورة تلبي ةراجرات ورغبرات أصررررثراب

اصرررربثت ادارة المشررررروعات عامالا رحيسرررا ا في أكثر الشررررركات

المصررلثة في المشرررو .تمر إدارة المشررروعات بمراةل تاريخية

المتد مة في اقتصراد المعرفة الج ي  )Strettin,2018:7وق اورد

منذ الد ووصوالا إلى الوإع الثالي الذي أصبثت في إدارة

الكتاب والباةثون تعريفات ع ي ة إلدارة المشررو .يمكن توإريثها
بالج ول )2
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جدول ( :)2تعريفات إدارة المشروع من وجهة نظر الكتاب والباحثين
ت

الكتاب والباحثين

1

))Vanhoucke,2013:1

2

)Kostalova&Tetrevova,2014:679

3

كبرو)43: 2017،

تعريف إدارة المشروع
نرا تخطي  ،تنري  ،وإدارة الموارد لتثدي النجاح في إنجاا األه اف والغايات
المث دة للمشرو.
تخطي  ،تنري  ،ومراقبة جميع جوانب المشرو .وإدارة وقيادة جميع أصثاب
المصلثة لتثدي أه اف المشرو .بشكل ومن وإمن معايير متف عليها للوقت،
الكلفة ،المجال ،واألداء الجودة)
مجموعة الفعاليات واألنشطة التي تعمل مع بعضها البعض من تخطي  ،تنري ،
توجي  ،ومراقبة) لغرض االلتخ ا األمثل إلمكانيات المشرو .بدص تثدي
أه اف بكفاءة وفاعلية وإمن معايير الوقت ،الكلفة ،والجودة ،على أن تأخذ إدارة
المشرو .العوامل والمتغيرات البيةية المختلفة المثيطة بالمشرو.

المص ر :من إع اد الباةثين بااللتناد إلى المصادر المذكورة أعالط
تميل إلى أن تكون أعلى من الدطاعات األخرى ،وكشفت ال رالات

يرى الباةثان أن إدارة المشرررررو .لررررلسررررلة من مجموعة عمليات
البر ء ،التخطي  ،التنفيررذ ،المتررابعررة والضررررب  ،واالغال ) ،التي

أن معر الثوادث المرتبطة بمشررروعات التشرريي تاع ى إلى ع

تتضرمن بعض المتطلبات الالامة ،إذ تت بشركل منر ومنسر وب قة

وجود ت ابير الررتباقية ووقاحية ،مثل ت ريب الدوى العاملة ،وتث ي

من خالل الرررتعمال األدوات واأللررراليب العلمية المتطورة إرررمن

مصرر ر المخاعر والتثك في  ،والتوعية بالسررالمة (Li, et al,

ةر ود الوقرت ،والمي انيرة ،والجودة ،بغيرة تثدي أهر اف المشرررررو.

 2018:150وفي ظرل ظروف عر الترأكر هرذط ،يصرررربض امن

التي تؤدي الى نجاة  ،ومن ث الثصول على مي ة تنافسية عالية

وكلع التنفيذ عرإررة لالادياد المسررتمر ومن دون إنذار مسررب ،
لرذلرك فرإن الرقرابرة الر قيدرة والمسررررتمرة أثنراء هرذط المرةلرة تمثرل
إرررورة ةتمية ،إذا كان اله ف تنفيذ المشررروعات في فترة امنية

 -2إدارة الطمشطططططروعططات فطي قططططاع الطتشطططططيططيططد Project

وبكلفة مث دتين ال يري )74 :2011،وعلي تتطلب مشرررروعات

Management in the Construction Sector

التشرررريير إدارة مراهرة ألنهرا معدر ة وتواجر العر ير من التثر يرات

تعرف مشرررروعات التشررريي بأنها مشرررروعات تنموية ذات وان

والديود ،مثل الكلفة ،والوقت ،والمواد ،والدوانيين البيةية لذا تثتاا

وتأثير على البنية األلرالرية وصرناعة االنشراءات وكذلك االقتصراد

إدارة المشرروعات إلى اتصراالت وتعاون شرامل وفعال إلدارة هذط

الوعني ،وتثتراا إلى الررررتثمرار اقتصررررادي ووقرت للتنفيرذ وأعر اد

األنشرررطة والتثك فيها إذ تع إدارة المشررررو .أمرا ا ةيويا ا عن ما

إررررخمة من الدوى العاملة على ةسررررب ةج ونو .المشرررررو،.

يواجر المشرررررو .تغييرات في البيةرة الر اخليرة أو الخرارجيرة لر ،

وهيكل تنريمي وإدارة مختلفة فضر رالا عن أنها تمتاا بأن لها تأثيرا

وعن ر مررا تكون الثرراجررة إلى تد ر ي ةلول ب ر يلررة أو تنفيررذ خط

جادا على الصرناعة ،مما تسراع على ابتكار أنوا .ج ي ة من مواد

للطوارئ لرذلرك يواجر مر يرو المشررررروعرات العر ير من التثر يرات

التشرريي  ،وتسرراه في رفع مسررتوى المعيشررة لدطا .كبير من النال

ويجررب أن يكونوا داحم را ا مبر عين ومرنين من أجررل التعررامررل مع

ال ويني وعير ان )56 :2017،إذ يعر قطررا .التشرررريير كبيراا،

الرروف الصررعبة وأةيانا ا غير المتوقعة وتتنافس الشررركات اليو

دينراميكيراا ،ومعدر اا ،فضررررالا عن توافرط لعر د كبير من فرص العمرل

مع بعضرررها البعض إلنتاا مخرجات عالية الجودة مع الث األدنى

لماليين األشخاص ةول العال لذلك فإن الثوادث التي تثصل

للمي انية وتسليمها في الوقت المث د (Najmi,2011:15
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ثانيا ً  :الدليل المعرفي إلدارة المشروعات Guide PMBOK

المشررررو .تجميع منطدي لعمليات إدارة المشررررو .لتثدي أه اف

يع ال ليل المعرفي إلدارة المشررررروعات  )PMBOKمرجعا ا

المشرررو .المث دة ،وتكون العمليات مسررتدلة عن مراةل المشرررو.

عالميا ا معتم ا من قبل معه إدارة المشرروعات ،بما يشرتمل علي من

ةير تاجمع عمليرات إدارة المشررررروعرات في خمس عمليرات إلدارة

شررررهرادات وبرامج للتنميرة المهنيرة فضررررالا عن أنر يثر د ويصررررع

المشرروعات تتمثل بالب ء ،والتخطي  ،والتنفيذ ،والمتابعة والضرب ،
)PMBOK,2017:23

المعارف والممارلرات المسرتخ مة إلدارة المشرروعات التي تنطب

واالغال

على معر المشررررروعرات ،وفي معر األوقرات ))PMI,2000:5

 -1عملية البدء Initiating Process

لرررلررروصررررررول إلرررى نرررتررراحرررج نررراجرررثرررة بشرررررركرررل كررربررريرررر

تع عملية الب ء العملية األولى إرمن عمليات إدارة المشررو،.

 )Tavan&Hosseini,2017:28كمرا هو الثرال في مهن أخرى

اذ تتكون من المتطلبات التي يت أجراؤها لتث ي مشرررررو .ج ي أو

كالمثاماة والطب والمثالرررربة فالمعرفة المتضررررمنة في هذا ال ليل

مرةلة ج ي ة في مشرررو .موجود بالفعل من خالل الثصررول على

تسررتم من ممارلررات لررليمة معترف بها من قبل ممارلرري إدارة

تصررررررريررض رلررررررمرري لرربرر ء الررمشرررررررو .أو الررمرررةررلررة

الرمشرررررروعررات الررذيرن لرررررراهرمروا فري وإرررررع هررذا الرر لريررل

) (PMBOK,2017:551وتبر أ بعر اختيرار المشرررررو .من قبرل

) )PMBOK,2008:3-4وكررذلررك يرنرررر إلريرر مرعرهرر إدارة

اإلدارة العليا ويت تث ي منهجية لفري المشرررررو .لمعرفة ما يجب

المشرروعات على أن ممارلرة جي ة أي أن هنا اتفاقا ا عاما ا على أن

عليه فعل  ،وما هي الديود المفروإررة والالامة إلنجاا المشرررو.

تطبي المعرفة ،المهارات ،األدوات ،واأللراليب على عمليات إدارة

) (Shabani,2015:1306وكرذلرك تثر ير أصررررثراب المصررررلثرة

المشررررروعررات يمكن أن تع ا فرصرررررة النجرراح في الع ر ي ر من

ال اخليين والخارجيين ،ويعين م ير المشررررو .الذي يفوض ويلت

المشررررروعات في تد ي مردود ونتاحج األعمال المتوقعة (Pinto,

بتنري والرتخ ا موارد المشررو .التي تشرمل الموظفين ،والمع ات،

 et al,2014:63إن الغرض من ال ليل هو توجي م ير المشرررو.

واإلم ادات وغيرها ) )Love,2017:160كما يب أ م ير المشرو.

إلنجاا المشرررررو .بنجاح ،فاإلدارة الفعالة للمشرررررو .تتطلب فهما ا

بتوظيع فري المشرررررو .وينشررررر بيةررة مرك يررة للمشرررررو.

لمجرال التطبي وبيةرة المشرررررو ،.ومعرفرة مهرارات اإلدارة العرامرة،

) )Westland,2006:3اذ يعمرل على تلبيرة االةتيراجرات الثديديرة

والمهارات الشخصية .(Matos&Lopes,2013:788

للجهة المسرتفي ة ،والتفاوض معها بشرأن كيفية تلبية هذط االةتياجات
وذلك لكتابة وصرع عا للمشررو ،.فضرالا عن لرعي اللرتثصرال
موافدة اإلدارة العليا لوإع خطة للمشرو .ويجب تث ي اةتياجات

ثططالث طاً :عمليططات إدارة المشططططروع Project Management

المشررو .بوإروح ،وذلك ألن عادة ال يكون ل ى راعي المشررو.

Processes

تعريع أو رؤية واإررررثة عن المشرررراكل أو الفرص ذات الصررررلة

العملية هي لرررلسرررلة من اإلجراءات الموجهة نثو نتيجة معينة

بالمشررو ،.لذلك من المه إدراا أكبر ع د من أصرثاب المصرلثة

 )Schwalbe,2011:79تتسرررر كرل عمليرة بمر خالتهرا واألدوات

في تعريع ووصرررع مجال المشررررو .منذ ب اية المشررررو .لتلبية

واأللرررراليرب التي يمكن تنفيرذهرا وكرذلرك المخرجرات النراجمرة عنهرا،

المتطلبات للمسررراع ة في تدليل المخاعر ،ومن المه تد ي وصرررع

يتعين على م ير المشرررررو .األخذ في الثسرررربان مصررررادر العملية

واإض عن أه اف المشرو. (Tetteh,2014:26-27 .

التنريميرة والعوامرل المثيطرة برالمشرررررو ،.تدر مصررررادر العمليرة
التنريمية اإلرشرادات والمعايير الالامة لتخصري

 -2عملية التخطيط Planning Process

عمليات الشرركة

تتكون عمليرة التخطي من تلرك المتطلبرات التي تجرى لتثر ير

بثير تنرالررررب االةتيراجرات المثر دة للمشرررررو ،.يت تنفيرذ عمليرات

المجال الكلي للمجهود ،وتث ي األه اف وصررردلها ،وتطوير مسرررار

المشرررو .بولرراعة فري المشرررو .مع تفاعل أصررثاب المصررلثة

العمرل المطلوب لتثدي تلرك األهر اف (PMBOK,2017:565

) ،)PMBOK,2013:47ولكي يت إنجاا المشرررررو .بنجاح يجب

إذ إنهرا عمليرة ذهنيرة بطبيعتهرا تعتمر على التفكير اإلبر اعي والدر رة

على فري المشرررو .أن يسررتخ عريدة معرفة لتكييع مواصررفات

على الر رتشررررا المسرررتدبل والتنبؤ باألة اث والمتغيرات وإنشررراء

المنتج وخططر لإليفراء بمتطلبرات المشرررررو .والمنتج ،و أن يلت

العالقرات والرواب بين المعطيرات والمعلومرات المتوافرة ،لغرض

برالمتطلبرات لإليفراء براةتيراجرات أصررررثراب المصرررررالض ومطرالبه
وتوقعرراته

بلورة الصررورة ةول موقع معين ولرربل التعامل معها ،ويع عامل

الشررررمري )61 :2007 ،لرذلرك تعني عمليررات إدارة

ال من أة العوامل المهمة في التخطي
34
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 -4عملية المتابعة والضطبط Monitoring & Controlling

ألال على عملية التخطي  ،إذ إنها تتضمن تعريفا واإثا ومفصال

Process

للنشراعات المفصرلة التي يثتاا إليها لغرض إكمال كل نشراع إرمن

تعني تلك المتطلبات الالامة من أجل تتبع ومراجعة وإررب ما

المشررو .عيطي )87 :2009،ويضرمن التخطي الت ا الم يرين

ت إةرااط من تدر وأداء في المشرررررو .وتثر ير أي مجراالت يكون

بالنهج العدالني والموإرروعي في اتخاذ الدرارات ،نتيجة لوإرروح

مطلوبرا ا فيهررا إة ر اث تغيرات بررالخطررة ،وبر ء التغيرات المترتبررة

األهرر اف ةمرود وفرراخوري )264 :2009،وتتضررررمرن عمرلريررة

 )PMBOK,2017:613ويمكن اعتبررار المتررابعررة والضررررب

التخطي تفسرريرات وأوصررافا ا ةول كيفية إدارة المشرررو ،.وتنفيذط،

عمليتين منفصلتين ،ولكن نررا ألنهما يسيران مع بعضهما البعض،

وإرررربطر بمرا في ذلرك المراةرل المختلفرة والمهرا  ،واألنشررررطرة،

فهما يع ان نشرررراعا ا واة ا ا ) )Heagney,2012:19والمتابعة هي

والطراح  ،والموارد البشرررررية والمراليرة ،والمسررررؤوليرات والتنري ،

تجميع البيانات والمعلومات ذات الصررررلة بالمشرررررو .وتسررررجيلها

ومخططات المشرررو ،.ومراةل المشرررو ،.وقيال رات المؤشرررات

واإلبالغ عنها لما لها من أهمية بالنسربة لم ير المشررو .وغيرط من

وتمثل خطة المشرو .دليالا لجميع أصثاب المصالض المشاركين في

أصثاب المصلثة المعنيين ،بينما يستخ الضب بيانات ومعلومات

المشرررو ،.وعادة ا ما يت تث يثها وتع يلها بشرركل مسررتمر من خالل

المرتررابعررة لترثردرير األداء الفرعرلري المر رتفر مع الخرطررة Mantel, et

تطوير المشرو)Croxatto & Greub,2017:436) .

) )al,2011:238فعملية المتابعة تت بشركل دوري ومسرتمر للتأك

 -3عملية التنفيذ Executing Process

من ان ما يت تنفيذط من أنشررطة المشرررو .متف مع ما هو موإرو.
في خطة العمل ،والمرجع األلرال ،ومي انية المشررو .ال( ال لو،

تتكون عملية التنفيذ من تلك المتطلبات التي يت تنفيذها اللتكمال
العمل المث د في خطة إدارة المشررررو .لتلبية متطلبات المشررررو.

 )96 :2013وتتضرمن مجموعة متطلبات عملية المتابعة والضرب

 )PMBOK,2017:565إذ بعر مرا أصرررربثرت الرؤى والخط

تديي علبات التغيير والتدرير بشررأن االلررتجابة المالحمة ،التوصررية

ةديدة واقعة ،تأتي عملية تنفيذ وإنجاا األنشرطة ،إذ تع عملية التنفيذ

باتخاذ إجراءات تصرررثيثية أو وقاحية تثسررربا ا للمشررراكل المثتملة،

األخطر واألكثر الررررتن افرا ا للموارد ،لرذلرك فهي تثتراا إلى مراقبرة

متابعة أنشرطة المشررو .المسرتمرة في إروء خطة إدارة المشررو.

ولرررريطرة دقيدة من قبل أصررررثاب االختصرررراص من أجل تجاوا

والمرجع األلرررال للمشررررو ،.والتأثير على العوامل التي يمكن أن

العدبات وتثدي أه اف المشرروAl-Agele&Ali,2017:15- .

ت ر ور ةول عمليررة الضررررب في التغيير ةتى يت تنفيررذ التغيرات

 )18إذ يجرى تفويض المها ألعضراء فري المشررو ،.ليت إنجاا

المعتم ة ،وتوفر المتابعة المسرررتمرة رؤية دقيدة لفري المشررررو.

معر أعمال المشرررو ،.وإبداء المشرررو .على المسررار الصررثيض

وأصرررثاب المصرررلثة اآلخرين ةول ةالة المشررررو ،.وتث د ،أي

بمجرد الب ء ب  )Alotaibi&Mafimisebi,2016:96فضرررالا

المجراالت التي تتطلب م ي ا ا من االهتما ومجموعة متطلبات عملية

عن التنسرررري بين األفراد ،والموارد ،وإدارة توقعرات أصررررثراب

المترابعرة والضررررب ال تترابع وتتثك فد في األعمرال التي يدرر

المصلثة ويمكن أن تشمل عملية التنفيذ تغييرات في الم د المتوقعة

اجراؤهرا داخرل إةر ى مجموعرات المتطلبرات ،ولكن تترابع وتتثك في

لألنشررررطرة ،وإنتراجيرة الموارد وتوافرهرا ،والمخراعر غير المتوقعرة

جه المشرو .بأكمل ))PMBOK,2017:613

) )PMBOK,2013:56إذ تؤثر هرذط التغييرات عرادة على خطرة

 -5عملية االغالق Closing Process

إدارة المشرررررو .بطريدة ق تتطلب الم ي من التثليل واإلجراءات

تتضررمن العمليات المطلوبة ألغال مرةلة من المشرررو .أو أغال

التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خطرة المشرررررو ،.وكرذلرك ينف

المشررو .بالكامل ) )Meza&Tost,2017:3إذ تت كتابة التدارير

ج ء كبير من مي انية المشررررو .عليها ،وق تؤثر ردود الفعل على

النهراحيرة ،والررررتكمال العمليات المتبدية ،وتجميع توصرررريات الفري

التغييرات الج ي ة في نتاحج المشررررو .بشررركل لرررلبي ،أو إيجابي،

لتثسررين لررير عمل المشرررو)Krajewski, et al,2013:70 .

اعتمرادا ا على كيفيرة الررررتجرابرة مر ير المشرررررو .لتلرك التغييرات

وتجرى مراجعة للمشرررررو .لغرض تعل ال رول وااللررررتفادة من

) .(Tetteh,2014:33و قرر تتطلررب النترراحج إجراء تغييرات أو

تطبيدها فضررالا عن توثيدها ) )Heagney,2012:14ويت ارشرررفة

إجراءات تصررثيثية على الخطة ،وإعادة تث ي المرجع األلررال،

جميع وثاح المشررو .المهمة في نرا معلومات إدارة المشرروعات
 )PMISاللرررتخ امها كبيانات تاريخية )PMBOK,2013:58

كنتيجة للتغيرات المنفذة (Heldman et al,2016:218

ليت تخ ينهرا والرجو .اليهرا في المشررررروعات المسررررتدبليرة ،واتمرا
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العدود كافة ،والثصرول على الدبول الرلرمي والموافدة من أصرثاب

المنرالرررربين ،لرذا يجرب على مر يري المشررررروعرات ان يبرذلوا الجهر

المصررلثة على المشرررو .عن انهاء األنشررطة كافة بشرركل رلررمي

المنالررررب في الثصررررول على فري المشرررررو .وإدارت وتثفي ط

وتثدي أه اف المشرررو )Heldman et al,2016:22) .فض رالا

وتمكينر  ،رغ انر يت تكليع أعضررررراء فري المشرررررو .برأدوار

عن إجراء تديي ألداء أعضاء الفري

ومسررؤوليات مث دة ،اال ان من المفي اشرررا أعضرراء الفري كافة

)PMBOK,2013:58

يجرب على الفري المثرافررة على تركي ط لضررررمران اكتمرال العمرل

في عملية التخطي وصررنع الدرار في المشرررو ،.ويمكن من خالل

وإنهاح في الوقت المنالرب وبطريدة فعالة ،وذلك الن من السرهل أن

مشاركة أعضاء الفري في اثناء التخطي االلتفادة من خبراته في

يضررريع الجه المبذول للتنفيذ ،إذ يتطلع بعض أعضررراء الفري إلى

العملية ،وتع ي الت امه تجاط المشروPMBOK,2017:307- .

المشرررو .الداد بينما يصرربض البعض اآلخر مسرررورا ا النتهاء العمل

 )309إذ تسرررررررررررررتل

الثررالي وخالل هررذط العمليررة ينبغي أن يتثول تركي الفري إلى

االةتياجات مرررررن المررررروارد ،ويتضرررررمن ذلك تث ي نو .الموارد

ه ف المشرو ،.ألن في أثناء التنفيذ يرك الفري على إنجاا العمل

والتوقيت الواجب توافرط بالكميرررة المطلوبرررة ،وعمرررل الترتيبرررات

إرمن الوقت ،والكلفة ،والمواصرفات ،بينما في هذط العملية يجب أن

الالامة لضررمان وصررول المرروارد فرري ال ر من المث ر د مررع متابعررة

يرك وا على الغرض من المشرررررو ،.إلجراء العمليرات النهراحيرة

تنفيذ هذط الترتيبات اللرررتكمال نجاح المشررررو ،.وفي ةال ة وث
ند

والمطلوبة لتثدي أه اف المشرو)Turner,2009:299 .

إدارة الموارد من م ير المشرررررو .تث ي

أو تصار .على المرررروارد فإن يجررررب اتخرررراذ االجرر رراءات

المنالررررربة للتغلب على هذط الندطة ولمنع الفشل في المشرو .ومن
رابطططعط طاً :إدارة مطططوارد الطططمشططططططروع Project Resource

ث فرأن إدارة الموارد تسررررتل

Management

الرمرواد برفرراعرلريررة وكرفرراءة لرنرجرراح الرمشرررررو .وترثردرير أهرر افرر

تشررمل إدارة موارد المشرررو .متطلبات تث ي الموارد الالامة

إدارة العمرالرة وإدارة المعر ات وإدارة

دهلي وعنبر)5 :2017 ،
والج ر ول الت رالي يبين متطلبررات إدارة الموارد ،مواعررة على

للمشرررو ،.والثصررول عليها ،وإدارتها من أجل اكتمال المشرررو.

عمليات إدارة المشرو .التي تثتاا إلى متطلبات إدارة الموارد

بنجراح وتسرررراعر هرذط المتطلبرات على إررررمران أن تكون الموارد
المنرالرررربرة متراةرة لمر ير وفري المشرررررو .في الوقرت والمكران

جدول ( : )3متطلبات إدارة الموارد موزعة على عمليات إدارة المشروع التي تحتاج إلى متطلبات إدارة الموارد
عمليات إدارة

عملية

المشروع

البدء

متطلبات إدارة
الموارد

*

عملية التنفيذ

عملية التخطيط

عملية المتابعة

عملية

والضبط

االغالق

 -الثصول على الموارد

 -وإع خطة إدارة الموارد

 -تطوير الفري

 -تد ير موارد األنشطة

إب الموارد

*

 -إدارة الفري

المص ر :اع اد الباةثين
المحور الثالث :الجانب العملي
مدى توافر متطلبات إدارة الموارد على وفق الدليل المعرفي إلدارة

إن المنفعة الرحيسرة لهذا المتطلب أنها تضرع ألرلوب ومسرتوى جه

المشروعات ((PMBOK:2017

اإلدارة الالا إلدارة موارد المشرررررو .بنرا اء على نو .المشرررررو.

أوالً :وضطططططططع خطططططططة إدارة الطططمطططوارد Plan Resource

وتعدي ط ويؤدى هذا المتطلب مرة واة ة أو في نداع مث دة مسررربدا ا

Management

في المشرو. (PMBOK,2017:312 .

تث ي كيفية تد ير موارد الفري  ،والموارد المادية ،والثصررول
عليها ،وإدارتها ،والتخ امها
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جدول ( :)4قائمة فحص وضع خطة إدارة الموارد

ت

1
2
3
4
5
6

وضع خطة إدارة الموارد

تث د إدارة المشرو .كيفية توفر الموارد التي يثتاجها المشرو.

11
12
13
14
15

√

الج اول ال منية ،ووثاح المخاعر لتكون م خالت لتخطي الموارد
تراعى العوامل المثيطة بالمشرو .كالثدافة التنريمية ،والسيالات واإلجراءات

√

العامة ،والدوانين الثكومية والعمل بمدتضاها عن وإع خطة إدارة الموارد
توفر إدارة المشرو .ظروف عمل مالحمة لفري العمل في المشرو.

√

تث د مسؤوليات وصالةيات فري المشرو .وإشغاله المكان المنالب كالا

√

بثسب موقع الوظيفي إمن وثاح الوصع الوظيفي

8

ما

ضعيف

مطبق

√

تعتم خطة إدارة الموارد على المعلومات الواردة في وثاح خطة إدارة الجودة،

توإض إدارة المشرو .التراتيجيات الت ريب الالامة لفري العمل

نوعا ً

بشكل

√

المشرو.

7

10

كليا ً

جزئيا ً

تضع إدارة المشرو .خطة لتث ي موارد المشرو .الالامة لتنفيذ أنشطة

يوفر الهيكل التنريمي للمشرو .الفه الكامل لكافة األعضاء بشأن ادواره

9

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

غير

√
√

تبين خطة إدارة الموارد الكلع المتوقعة للموارد كافة للمساع ة في تد ير

√

المي انية

√

توث الموارد الب يلة في ةالة ع اتاةة الموارد الالامة للمشرو.
تث د المهارات الالامة ألعضاء فري المشرو .وتعين م ير للمشرو .إلنجاا

√

أنشطة المشرو.
يمتلك م ير المشرو .خبرات ومهارات تفاوإية للتفاوض مع الجهات العليا

√

لغرض تهيةة أفضل الموارد إلنجاا المشرو.

√

ت را في خطة إدارة الموارد الثواف المادية والمعنوية لفري المشرو.
يراعى توافر نرا لتنري الملفات الكترونيا ا إلتاةة ولهولة الوصول للمتطلبات

√

الالامة للمشرو.
توج مراجعة مستمرة لميثا المشرو .لضمان الفه الكامل للدواع األلالية

√

الخاصة بموارد المشرو.
األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

0

9

4

1

1

النتيجة

0

27

8

1

0

مع ل التطبي

2 40

النسبة المةوية للتطبي

% 60

ةج الفجوة

% 40
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أجل تنفيذها لغرض مضرراعفة خبرات االفراد العاملين وايادة

الموارد برأن مسررررتوى التطبي الفعلي قر ةد معر الا قر رط ،)2 40

مهاراته
 -7مثر وديرة بيران جميع الكلع المتوقعرة للموارد كرافرة ،ممرا أدى

وبنسرربة مةوية  )%60وبفجوة مد ارها  ،)%40إذ تشررير ألررباب
الفجوة إلى اآلتي- :

ذلك إلى وجود إخفاقات في تد ير الكلع
 -8إرعع توثي الموارد الب يلة ،وذلك بسربب أن إدارة المشررو.

 -1مث ودية وإررع خطة واإررثة المعال وةديدية إلدارة موارد

تعم إلى وإرررع خطة ب يلة عن ة وث االامة ،مما أدى ذلك

المشرررررو ،.إذ تمثلرت الخطرة بجر ول الكميرات واالعتمراد على

إلى ة وث بعض التلكؤات في إنجاا األنشطة

المخاعبات الرلرمية ،فضرالا عن االلت ا بالدوانين والتعليمات

 -9بسرربب امكانيات الشررركة الضررةيلة ومتطلبات العمل المتع دة،

الصرادرة من الجهات العليا ،فضرالا عن مث ودية االعتماد على

أدى ذلرك إلى عر االهتمرا برالشرررركرل الكرافي برالمهرارات الالا

وثرراح الخط الثررانويررة األخرى المتمثلررة بررإدارة الجودة،

توفرها لفري المشرررو .فض رالا عن الرروف المثيطة بمجال

والج ول ال مني وغيرها

العمرل ،أدت إلى تديير ةركرة مر ير المشرررررو .وعر امتالكر

 -2ع االهتما الكافي بالرروف المثيطة بالمشررو .عن وإرع

الصررررالةيرة الكرافيرة للتفراوض مع الجهرات ذات العالقة بشررررأن

الخطة

التثصال أفضل الموارد لتنفيذ المشرو.

 -3بالرغ من توفر الخ مات العامة إال أنها ليسرت مالحمة بالشركل

 -10عر إدراا الثواف المراديرة والمعنويرة لفري المشرررررو.

الكافي لفري عمل المشررو .لكي تسراع ط على اإلنجاا بألرر.

إرررمن خطة إدارة المشررررو .لغرض مضررراعفة جهوده

ما يمكن

وايادة ان فاعه إلنجاا االعمال ب قة وجودة عالية وإررمن

 -4ع التوثي واالهتما الكلي ألدوار ومسرؤوليات وصرالةيات

الوقت المث د
 -11عر االهتمرا الكرافي في تنري الملفرات الكترونيرا ا بسرررربرب

مال المشرررررو .في خطرة إدارة المشرررررو .إررررمن وثراح
الوصررع الوظيفي ،ويرجع ذلك إلى الرروف المثيطة بمجال
العرمررل ،التر رندرالت الثرراصررررلررة ،االجررااات ،وند
المتخصرررر

التوجهرات العرامرة في الشررررركرة ودواحر الر ولرة كرافرة ،إذ ت

المال

االعتمراد على اإلجراءات الورقيرة والروتينيرة ،فضررررالا عن

مما أثر ذلك على ع إشررررغال العاملين الموقع

مث ودية الرجو .لميثا المشرو .بشكل مستمر

الوظيفي المنالب له
 -5بسرررربب ع كفاءة العاملين وند

الخبرات الالامة أدى ذلك

ثانياً :تقدير موارد األنشطة Estimate Activity Resources

إلى عر الفه الكرامرل لألدوار وعبيعرة العمرل المكلع برالعرامرل

تردرر يرر مروارد فررير الرعرمررل ،نرو .وكرمريررات الرمرواد ،والرمرعرر ات

مما انعكس على التلكؤ في إنجاا االعمال

والمسررررتل مرات الضررررروريرة ألداء العمرل برالمشرررررو .أن المنفعرة

 -6مثر وديرة التوثي الكلي اللررررتراتيجيرات التر ريرب الالامرة

الرحيسررررة لهذا المتطلب أنها تث د نو .وكمية وخصرررراح

الموارد

الالامرة إلكمرال المشرررررو .ويؤدى هرذا المتطلرب دوريرا ا على مر ار

للعراملين ممرا يؤدي إلى عر إدرا هرذط االلررررتراتيجيرات من

المشرو .بثسب الثاجة )PMBOK,2017:320
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جدول ( : )5قائمة فحص تقدير موارد األنشطة

ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تقدير موارد االنشطة
تث د نو .ومد ار الموارد الالامة لكل نشاع من أنشطة المشرو .لتنفيذ
المشرو.
تشتمل خصاح

مطبق

مطبق

كليا ً

جزئيا ً

مطبق

مطبق

نوعا ً

بشكل

ما

ضعيف

غير
مطبق

√

النشاع على متطلبات الموارد ،والتواري( الالامة للب ء

√

واالنتهاء من النشاع لغرض تد ير موارد األنشطة
يؤخذ بالثسبان أنوا .الموارد المستخ مة في مشروعات لابدة عن تد ير

√

موارد المشرو .الثالي
تستخ األلاليب اإلةصاحية مثل أللوب االنث ار الخطي المتع د ،او أللوب

√

بيرت لثساب مد ار الموارد الالامة لألنشطة
يجري تنسي ما بين تد ير موارد األنشطة وتد ير الكلع لضمان نجاح
المشرو.

√

ينفذ هيكل تج حة الموارد الذي يث د أنوا .الموارد ،مستوى المهارات،

√

الشهادات المطلوبة ،وغيرها من المتطلبات

√

توج برمجيات خاصة إلدارة الموارد في نرا معلومات إدارة المشرو.
تعد االجتماعات لتث ي مستوى الجه المطلوب والمهارات الالامة لفري

√

المشرو.
√

توفر الوثاح ال اعمة إلدارة المشرو .بفه واإض وكامل لتد ير الموارد
األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

2

2

4

0

1

النتيجة

8

6

8

0

0

مع ل التطبي

2 44

النسبة المةوية للتطبي

% 61

ةج الفجوة

% 39

يرهر في الجر ول  )5أن مسررررتوى التطبي الفعلي للمتطلرب أعالط

 -2ال يؤخذ بالثسرربان بشرركل كلي أنوا .الموارد المسررتخ مة في

ةد معر ل تطبي قر رط  )2 44وبنسرررربرة مطرابدرة  ،)%61وفجوة

المشررروعات السررابدة لاللررتفادة منها في التد ير للمشررروعات

مد ارها  )%39ويست ل من هذط النتاحج اآلتي- :

الثالية

 -1مث ودية توثي تواري( الب ء واالنتهاء لكل نشرراع من أنشررطة

 -3ع االهتما بالرررتخ ا األلررراليب اإلةصررراحية مثل االنث ار

المشرررو ،.فض رالا عن ع واقعية الم ة الكلية إلنجاا أنشررطة

الخطي وبيرت لثسررررراب مدر ار الموارد الالامرة لألنشررررطرة

المشرررو ،.مما يؤدي إلى ةصررول بعض التلكؤات التي تعي

ويرجع السرررربرب في ذلرك إلى الرروف المثيطرة وعر

اكمرال العمرل وف األهر اف المثر دة ،ويرجع السرررربرب الرحيس

بهذط األلاليب والتوجهات العامة من قبل الجهات العليا

في ذلرك إلى عر

إجراء الر رالرررررة الر قيدرة ،والتي تتسرررر

بالمص اقية لهذط التد يرات
39
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 -7بسرررربرب التدر ير التخميني للموارد الالامرة للمشرررررو .وعر

 -4بسرررربب بعض المدي ات مثل ع امتال أماكن خ ن كافية أو
بسرررربرب الرروف المثيطرة بمجرال العمرل ،أدى ذلرك إلى عر

التوثي الكلي لهرا ،أدى ذلرك إلى عر الفه الواإررررض والكرامرل

االهتمررا الكلي بتوثي وتثرر يرر أنوا .الموارد ،ومسررررتوى

لتد ير الموارد بشكل دقي

المهررارات ،والشررررهررادات المطلوبررة وغيرهررا من المتطلبررات
ثالثاً :الحصول على الموارد Acquire Resources

األخرى
 -5ع االهتما الكلي في الرررتعمال برمجيات خاصرررة في نرا

الثصررررول على أعضرررراء الفري  ،والمراف  ،والمعر ات ،والمواد،
والمسررررتل مررات ،والموارد األخرى الالامررة ،اللررررتكمررال عمررل

المعلومات إلدارة موارد المشرو.

المشرررو .أن المنفعة الرحيسررة لهذا المتطلب ألنها توإررض وترش ر

 -6بالرغ من عد االجتماعات ،إال أنها ل تتطر وال تث د ب قة

إلى اختيار الموارد وتخصررصررها إلى أنشررطتها ذات الصررلة ويؤدى

الجه المطلوب ،أو المهارات الالا توافرها لفري المشرو.

هذا المتطلب دوريا ا على م ار المشرو(PMBOK,2017:328 .

جدول ( : )6قائمة فحص الحصول على الموارد

الحصول على الموارد

ت

مطبق

مطبق

كليا ً

جزئيا ً

 1تنفذ عملية الثصول على الموارد الالامة للمشرو .وتخصيصها إلى أنشطتها ذات الصلة
2
3
4
5
6

تراجع وثاح الج ول ال مني ،ومتطلبات الموارد ،ووثاح أصثاب المصلثة ،وغيرها من

√

كل مورد لنشاع المث د

تستخ أداة تثليل الدرارات متع دة المعايير الكلفة ،الخبرة ،المعرفة ،وغيرها) الختيار

√

موارد المشرو.
توث مها الموارد ،تث ي لاعات العمل ،واالجااات العامة ،وتث ي متى تكون الموارد

√

متاةة اثناء تنفيذ المشرو.
تجرى التث يثات الالامة على خطة إدارة الموارد في المشرو.

يتضرررض من نتاحج قاحمة الفث

ما

ضعيف

مطبق

√

أفضل الموارد الالامة للمشرو.

الوثاح المهمة لتخصي

نوعا ً

بشكل

√

يتفاوض م ير المشرو .مع المسؤولين الذين يشغلون موقعا ا مهما ا لغرض توافر
وتخصي

مطبق

مطبق

غير

√

األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

0

5

1

0

0

النتيجة

0

15

2

0

0

مع ل التطبي

2 83

النسبة المةوية للتطبي

%71

ةج الفجوة

%29
 -1أدت الرروف المثيطة بالمشررو .والتعليمات المفروإرة إلى

في الج ول  )6لمسرررتوى التطبي

الفعلي للمتطلرب أعالط في الشررررركرة المبثوثرة معر ال قر رط ،)2 83

ع الرتثصرال الموارد الالامة بالشركل المطلوب وباألخ

وبنسربة مطابدة  ،)%71وةج فجوة بنسربة  ،)%29ويسرت ل من

الموارد المادية ،فضررالا عن ذلك يسررعى م يرو المشررروعات

هذط النتاحج على اآلتي- :

للتفاوض مع المسرؤولين ذوي الصرلة بإدارة المشررو ،.إال أنه
40
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 -5مثرر وديررة التوثي للتث ر يثررات الالامررة بع ر أجراء عمليررة

تواجهه صررعوبة في الررتثصررال المصررادقات على وراحه ،
األمر الذي أثر للبا ا على لير عمل المشرو.

الثصول على الموارد الالامة للمشرو.

 -2قلرة االهتمرا بمراجعة الوثاح الالامة لغرض تخصرررري

كل
رابعا ً :تطوير الفريق Develop Team

مورد لنشاع المث د
 -3مث ودية التطبي اللررررتخ ا األدوات الالامة للمسرررراع ة في

تثسررين الكفاءات والتفاعل بين أعضرراء فري العمل والمثي العا
الذي يعمل في أعضراء الفري  ،لتثسرين أداء المشررو .أن المنفعة

اختيار موارد المشرو.

الرحيسررررة لهرذا المتطلرب أنهرا تؤدي إلى تثسررررين العمرل الجمراعي،

 -4التوثي الج حي لبعض المتطلبرات الالامرة أثنراء التنفيرذ مثرل

وتثسررررين المهرارات االجتمراعيرة والكفراءات ،وتثفي الموظفين،

اإلجااات وتوافر الموارد

وانخفاض تر العمل ،وتثسررين األداء العا للمشرررو .ويؤدى هذا
المتطلب على م ار المشرو)PMBOK,2017:336 .
جدول ( : )7قائمة فحص تطوير الفريق
ت

1

تطوير الفريق

مطبق

مطبق

كليا ً

جزئيا ً

يعمل م ير المشرو .على تطوير فريد بشكل فعال وبناء ألن فري تعاوني لغرض

مطبق

مطبق

نوعا ً

بشكل

ما

ضعيف

التثسين المستمر ألداحه

2

تنشر إدارة المشرو .ال ورات الت ريبية الالامة لفري المشرو .وف ج ول امني

3

تمنض المكافآت ألعضاء الفري الكفوحين لتد يره وتثفي ه

√

4

يهت فري المشرو .باالختالفات الثدافية اإليجابية ويوظفها لمسان ة ودع الفري

6

√

يوإع أعضاء فري المشرو .النشطون في موقع فعلي واة للتثسين من ق راته على

√

األداء والمثافرة على أمن النرا
يدي م ير المشرو .األداء العا للفري دوريا ا لمعرفة التثسينات التي عرأت على االفراد

7

√

أو بيان نداع الدوة والضعع ل يه

√

تث ث الوثاح المرتبطة بتطوير الفري
األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

0

1

4

1

1

النتيجة

0

3

8

1

0

مع ل التطبي

1 71

النسبة المةوية للتطبي

%43

ةج الفجوة

%57

يشررير مع ل التطبي في الج ول  )7إلى ان المتطلب ةصررل على
معر ل تطبي

مطبق

√
√

5

غير

فري المشررو ،.ودعمه  ،وت ريبه  ،وتثفي ه من أجل بناء فري
تعراوني ومر ر ألهر اف المشرررررو ،.وتع ى ألرررربراب الفجوة إلى

 )1 71ممرا ير ل على التطبي بمسررررتوى إررررعيع

اآلتي- :

وبنسرررربة تطبي مةوية للمتطلب  )%43وبفجوة مد ارها ،)%57
وهذا يتطلب من الشررركة اهتماما أكبر بهذا المتطلب لغرض تطوير
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 -1قلة االهتما بتطوير فري المشرررو .وت ريب  ،ويرجع السرربب

 -5ع االهتما الكافي بتديي األداء العا لفري المشررررو .وبيان

في ذلك الى أن م ير المشررررو .ليسرررت ل ي االمكانية الكافية

نداع الدوة والضرررعع ل يه  ،لغرض االلرررتفادة من نداع الدوة

لتطوير الفري  ،فضرررالا عن ان يهت بأن يثصررررل على فري

ومعالجة نداع الضعع
 -6ال توج وثيدة خاصرة بتطوير فري المشررو ،.لذلك ال تجري

عمرل كفوء ومتر رب ،وأنر يرك على لررررير العمرل لغرض
إنجاا األنشطة بألر .ما يمكن

التع يالت الالامة عليها

 -2أدت الضررراحدة المالية إلى ع االهتما الكافي بتثفي العاملين
خامساً :إدارة الفريق Manage Team

ومنثه المكافآت
 -3عر االهتمرا الكرافي براالختالفرات الثدرافيرة مرا بين العراملين ،لكي

تتبع أداء أعضرررراء الفري  ،وتد ي المالةرات ،وةل االشرررركاالت،

يت توظيفها وااللرتفادة منها في تطوير الفري وايادة خبراته

وإدارة التغييرات في الفري  ،من اجل تثسرررين أداء المشررررو .إن

ومعرفته ويدتصر ذلك بثسب نشاع كل فرد

المنفعة الرحيسررة لهذا المتطلب ،أنها تؤثر على لررلو الفري وت ير
الن ا .وتثل اإلشررركاالت وينفذ هذا المتطلب على م ار المشررررو.

 -4مث ودية وإررع أعضرراء الفري النشررطين بموقع واة وذلك

(PMBOK,2017:345

بسبب التعليمات الجارية واالعمال الروتينية المتبعة

جدول ( : )8قائمة فحص إدارة الفريق
ت

1
2

إدارة الفريق

كليا ً

جزئيا ً

تطب ألاليب خاصة إلدارة وةل الصراعات مثل التجنب ،التسوية ،التضثية،
ت ق وثاح خطة إدارة المشرو ،.خطة إدارة الموارد ،تديي أداء الفري  ،تدارير األداء

4

تجرى رقابة مكثفة على أعضاء الفري ذوي المهارات المنخفضة

5

يطب برنامج يثف فري المشرو .معنويا ا وماديا ا

√
√
√

يهير م ير المشرو .البيةة المالحمة لفري المشرو .لتسهيل العمل الجماعي والتعاون،

7

يتبين من نتراحج قراحمرة فث

ما

ضعيف

مطبق

√

من إب الج ول ال مني ،إب الكلع ،وإب الجودة عن إدارة فري المشرو.

3

نوعا ً

بشكل

√

االجبار ،التعاون)

يمتلك م ير المشرو .مهارة اإلدارة ،والديادة ،وإدارة الصرا ،.والتفاوض

6

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

غير

√

وتثفي الفري بالتمرار على العمل

√

توث التغييرات التي تثصل عن إدارة الفري
األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

0

1

4

1

1

النتيجة

0

3

8

1

0

مع ل التطبي

1 71

النسبة المةوية للتطبي

%43

ةج الفجوة

%57
 )%43وبفجوة مدر ارهرا  ،)%57إذ تشررررير ألرررربراب الفجوة إلى

متطلرب إدارة الفري في الجر ول )8

أن مسررتوى التطبي الفعلي ةد مع الا ق رط  )1 71وبنسرربة مةوية

اآلتي- :
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 -1أدت العالقات الشرخصرية والمصرالض المشرتركة إلى إعاقة

 -6بسربب اإلمكانيات المادية الضرةيلة وبثسرب جهود م يري

تنفيرذ األلرررراليرب المتبعرة لثرل الصررررراعرات ،برالشرررركرل

المشررررروعرات ،لرذلرك ال تتوفر بيةرة مالحمرة برالدر ر الكرافر

المطلوب مثل التجنب ،والتعاون ،والتضثية وغيرها

لفري المشررو ،.إذ يوج م يرو مشرروعات يسرعون ق ر

 -2مثر ودية الرجو .إلى وثاح خطرة إدارة المشرررررو .عنر
إدارة الفري لمعرفرة مرا يل

اإلمكان إلى أن يوفروا البيةة المالحمة ،على عكس الدس ر
اآلخر

لرذلرك ،ممرا أثر لررررلبرا ا على

 -7ال يجرى التوثي الكلي للتغيرات التي ةصرلت عن إدارة

إدارة الفري
 -3ق ال يمتلك م ير المشرررو .المهارات والخبرات الالامة

الفري

إلدارة الفري  ،كما ان ليس ل ي الصالةية الكافية التخاذ
سادساً :ضبط الموارد Control Resources

الدرارات الالامة

إررمان أن الموارد المادية المعنية والمخصررصررة للمشرررو .متوفرة

 -4ال توج رقابة مكثفة ومرك ة على أعضررراء الفري ذوي

كما هو مخط لها ،فضرررالا عن مراقبة االلرررتغالل المخط مدابل

المهارات المنخفضرررة ،مما أدى ذلك إلى تهاون بعضررره

االلررررتغالل الفعلي للموارد ،والديرا براإلجراء التصررررثيثي عنر

في العمل

الثاجة إن المنفعة الرحيسرة لهذا المتطلب إرمان أن الموارد المعينة

 -5ال توج برامج أو إجراءات تثف فري المشررو .معنويا ا

متراةرة للمشرررررو .في الوقرت المنرالرررررب وفي المكران المنرالررررب

وماديا ا مما انعكس على أداء الفري

وتسررررريثهرا ،ةينمرا تتوقع الثراجرة إليهرا ويؤدى هرذا المتطلرب على
م ار المشرو)PMBOK,2017:352 .
جدول ( : )9قائمة فحص ضبط الموارد

ت

1
2
3

ضبط الموارد
تتأك إدارة المشرو .من ان الموارد الالامة للمشرو .متاةة كما خط لها في
الوقت والمكان المنالبين لتثدي اه اف المشرو.
تشخ

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق بشكل

غير

كليا ً

جزئيا ً

نوعا ً ما

ضعيف

مطبق

√

إدارة المشرو .االنثرافات في خطة إدارة الموارد

تستمر عملية متابعة الموارد وتث ي الند

√

أو الفاحض في الموارد ومعالجت في

√

الوقت نفس

4

تتثد إدارة المشرو .فيما إذا تمت إدارة الموارد كما خط لها

√

5

إعال أصثاب المصلثة المعنيين عن ة وث أي إشكاالت مرتبطة بالموارد

√
√

 6توث التغييرات كافة التي عرأت على متطلب إب الموارد في لجل خاص بها
األواان

4

3

2

1

0

التكرارات

1

0

3

1

1

النتيجة

4

0

6

1

0

مع ل التطبي

1 83

النسبة المةوية للتطبي

%46

ةج الفجوة

%54
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من االة اث ،مما أدى ذلك إلى التلكؤ في لير عمل المشرو.

في الج ول  )9الى مسرتوى التطبي

 -2قلة االهتما بالتأك فيما إذا كانت إدارة الموارد تمت كما خط

الفعلي لمتطلب إررب الموارد في شررركة الفارو العامة للمداوالت
االنشرررراحية إذ تثد مع ل ق رط  )1 83وبنسرررربة مطابدة ،)%46

لها بالشكل المطلوب

وهرذا يثبرت وجود فجوة لعر المطرابدرة بنسرررربرة  )%54وتعود إلى

 -3ال يجرى إعال أصرررثاب المصرررلثة بشررركل داحمي ،فيما إذا

األلباب اآلتية- :

عرأت أي إشررركاالت على موارد المشررررو ،.وذلك الن إدارة

 -1بالرغ من أن إدارة المشررررو .تسرررعى إلى متابعة لرررير عمل

المشرو .تسعى إلى ةل اإلشكاالت فيما بينه

التدررارير الرر وريررة ،والمواقع اليوميررة

المشرررررو ،.وتدرر

 -4ال يوج لررجل لضررب الموارد ،وانما توث أي تغيرات مهمة

والشررررهرية ،وفي بعض األةيان توإررررع خطة وةلول معينة

في لررررجرل الوقراحع اليوميرة ،أو الكترب الرلررررميرة والمخراعبرات

لغرض المعررالجررة في الوقررت نفسرررر ر  ،إال أنرر في بعض

بسربب التعليمات المفروإرة ،لذلك ال يع مرجعا أو من إرمن

االنثرافات ولكن ال تجرى المعالجة

ال رول المسرتفادة ،لكي يسرتفاد من المعلومات الموثدة في في

المشررررروعات تشررررخ

برالشرررركرل المطلوب لالنثرافرات ،التي عرأت على الموارد،

المشروعات الالةدة

وذلك بسبب ع امتال اإلمكانيات الكافية للمعالجة في الوقت

والجر ول  )10يبين معر ل التطبي العرا والنسرررربرة المةويرة وةج

نفسر بسربب ظروف خارجة عن إرادة المشررو ،.مثل ظروف

الفجوة لمتطلبات إدارة الموارد في المشرررررو .في شررررركة الفارو

البل والعطل وغيرها

العامة للمداوالت اإلنشاحية
جدول ( : )10المعدالت العامة للتطبيق والنسبة المةوية وحجم الفجوة

ت

متطلبات إدارة الموارد للمشروعات

معدل التطبيق

النسبة المةوية

حجم الفجوة

1

وإع خطة إدارة الموارد

2 40

%60

%40

2

تد ير موارد االنشطة

2 44

%61

%39

3

الثصول على الموارد

2 83

%71

%29

4

تطوير الفري

1 71

%43

%57

5

إدارة الفري

1 71

%43

%57

6

إب الموارد

1 83

%46

%54

2 15

%54

%46

المع ل العا لمتطلبات إدارة الموارد في المشرو .في
شركة الفارو العامة للمداوالت اإلنشاحية
المص ر :إع اد الباةثين التنادا ا إلى نتاحج قواح الفث

إدارة الموارد في المشررررو .في شرررركة الفارو العامة للمداوالت

والشكل  )2يوإض المخط البياني للنسبة المةوية لتطبي متطلبات

اإلنشاحية

النسبة المةوية لتطبي متطلبات إدارة الموارد في المشرو .في
شركة الفارو العامة للمداوالت اإلنشاحية
46%

43%

إب الموارد

إدارة الفري

71%

43%

الثصول على
الموارد

تطوير الفري

61%

60%

تد ير موارد االنشطة وإع خطة إدارة
الموارد

الشكل ( :)2المخطط البياني للنسبة المةوية لتطبيق متطلبات إدارة الموارد في المشروع في شركة الفاروق العامة للمقاوالت اإلنشائية
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المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات

 -4درالرة ال ليل المعرفي إلدارة المشرروعات وتبني وتطبيد لما

 -1ع اهتما كاف ٍبالمتطلبات المتعلدة بإدارة الموارد البشرررية،

يضررريف من متطلبات ،تع ا من إدارة الموارد للمشرررروعات،

على الرغ من إقرامرة الر ورات التطويريرة للمال العرامرل في

وترفع من مسررررتويررات أداء إدارة المشررررروعررات ولغرض

الشررركة إررمن اإلمكانيات الذاتية ،إال أن ليس بالشرركل الذي

الوصررررول الى نتراحج إيجرابيرة وتثدي األهر اف وف مرا هو

يفي بالغرض

مطلوب

-2

عر إعطراء الصررررالةيرات الالامرة لمر يري المشررررروعرات
ليتمكنوا من إدارة مشروعاته وف األدوات والمعرفة الالامة

المصادر

للوصول الى النجاح في ادارة المشروعات

اوالً :المصادر العربية
أ-

 -3تعاني الشررررركة من إررررعع في متطلب إدارة وتطوير فري

الكتب

المشرررو ،.مما أثر على أداء إدارة المشررروعات ككل ،فضرالا

[ ]1ةمود ،خضررررير كراظ وفراخوري ،هرايرل يعدوب،)2009 ،

عن الضراحدة المالية التي ة ت من االهتما بهذا الجانب بشركل

"إدارة اإلنتاج والعمليات" ،الطبعة األولى ،دار صرفاء للنشرر

أكبر

والتوايع ،عمان ،األردن
[ ]2ال ويني ،فراح مثمر لرررررةران وعير ان ،إبراهي عبر

 -4قلة االهتما بضب الموارد وع وجود لجل لتوثي االة اث
والتغيرات التي تطرأ على المشروعات

،

" ،)2017تكنولوجيططا المعلومططات في إدارة المشططططططاريع
اإلنشطططططائيطة" ،الطبعرة األولى ،دار غير اء للنشررررر والتوايع،

 -5بلغ مع ل التطبي العا لمتطلبات إدارة الموارد للمشرررروعات

عمان ،األردن

وف ال ر ليررل المعرفي إلدارة المشررررروعررات )PMBOK

[ ]3شرررنشرررل ،فالح ةسرررن" ،)2011 ،نظام الحكم واإلدارة في

اإلصرر ر ار السررررادل لعا  2017في شررررركة الفارو العامة
للمدراوالت االنشررررراحيرة  )2 15كمرا بلغرت النسرررربرة المةويرة

اإلسططططالم – عهطد علي بن أبي اطالطب (عليطس السططططالم) لمطالط

 )%54ممرا تشررررير الى التطبي نوعرا ا مرا للمتطلبرات ،ممرا

األشطتر نموججاً" الطبعة األولى ،دار الثجة البيضراء للطباعة
والنشر والتوايع ،بيروت ،لبنان

يتطلررب االهتمررا من قبررل إدارة الشررررركررة بمتطلبررات إدارة

[ ]4صروي

الموارد

 ،غالب جليل ،صروي

 ،راتب جليل وعبالري ،غالب

يولرررع ،)2010 ،الرررالررريات إدارة المشررراريع  ،الطبعة
ثانياً :التوصيات

االولى ،اثراء للنشر والتوايع ،عمان ،األردن
[]5

 -1إرررورة االهتما بشرركل أكبر بوإررع خطة واإررثة إلدارة

عيطي ،خضرررر مصرررباح" ،)2009 ،أسطططاسطططيات إدارة

الموارد كونهرا تعمرل على ةرل المشررررراكرل النراتجرة عن عر

المشطططططاريع وتكنولوجيطا المعلومطات" ،الطبعرة األولى ،دار

التخطي المسررب بشرركل جي والتوج االلررتراتيجي في ذلك،

الثام للنشر والتوايع ،عمان ،األردن
[]6

وعررلررى وفر الرر لرريررل الررمررعرررفرري إلدارة الررمشرررررروعررات
 ،)PMBOK:2017ومرا يتضررررمنر من ألرررراليرب وعراح

كبرو ،رغ يولرع" ،)2017 ،مدخل إلى إدارة المشطاريع
– المنهجيطة – المهطارات – التنفيطذ " ،الطبعرة األولى ،دار
الكتب والوثاح  ،بغ اد ،العرا

مفي ة
 -2ايادة االهتما بإدارة الموارد البشرررررية كونها األلررررال الذي

[ ]7مولرررى ،شرررديري نوري ولرررال  ،ألرررامة ع مي،)2013 ،

ترتك علير إدارة المشررررروعرات ،من ةير العمرل على ايرادة

درالة الج وى االقتصادية وتديي المشروعات االلتثمارية ،
الطبعة الثالثة ،دار المسيرة للنشر والتوايع ،عمان ،األردن

تطوير المال العرامرل ألعمرال التنفيرذ المبراشررررر وقبرل البر ء
بال خول بمشروعات ج ي ة للتعرف على األلاليب كافة

ب -الرسائل واألااري(

 -3إع اد لرجل خاص بإدارة الموارد وتوثي جميع األة اث التي
تطرأ على المشررروعات ،ليكون مرجعا ا ودليال يسررتفاد من في

[ ]1أبرو الردر  ،مرنرى فرؤاد عربرر الرهررادي عرلري ،)2016 ،تردريرير
المشررروعات خالل فترة التشررغيل التجريبي وف معيار الكلفة

المشروعات الالةدة
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[]9

تطبيدي في المر يريرة العرامرة لتوايع

المواشرري ،اينب هادي ةسررين" ،)2016 ،دور اسططلوبي

كهرباء الرصرررافة  ،رلرررالة ماجسرررتير في تدوي األداء ،كلية

( )CPM/PERTفي تعزيز اداء المشططاريع االنشططائية –

االدارة واالقتصاد ،جامعة بغ اد ،العرا

بحطث تطبيقي في محطافظطة بدطداد" ،رلررررالرة مراجسررررتير في
علو اإلدارة الصرررناعية ،كلية االدارة واالقتصررراد ،جامعة

[ ]2ةسررن ،نرمين فاح " ،)2017 ،تقطططططططييم أداء المشططروعات

بغ اد ،العرا

باسططتخدام اسططلوب برمجة االهداف :دراسططة حالة في شططركة
سعد العامططططططططة لتنشاءات" ،رلالة ماجستير تدني في تدنيات
إدارة الجودة الشرررراملرة ،الكليرة التدنيرة االداريرة ،الجرامعرة التدنيرة

ج -البحوث والدراسات

الولطى ،العرا

[ ]1دهلي  ،خرالر عبر وعنبر ،هشرررررا مثمود" ،)2017 ،أثر

[ ]3خضرر ،تما لرلمان" ،)2015 ،جدولة المشطروع باسطتعمال

المجاالت المعرفية إلدارة المشطاريع على جودة المشطاريع في

اسطططلوب برمجة األهداف  -دراسطططة ميدانية لمشطططروع القرية

المؤسططسططات األهلية في فلسطططين" ،مجلة الجامعة اإللررالمية

العصطططرية في محافظة واسطططط" رلررالة ماجسررتير في علو

لالقتصرررراد واألعمرال الجرامعرة اإللررررالميرة في غ ة) ،المجل
 ،)25الع د  ،)2ص ص 21-1

اإلدارة الصررررنراعيرة ،كليرة اإلدارة واالقتصرررراد ،جرامعرة بغر اد،
العرا
[ ]4دلي ،علي عب الثسين ،)2015 ،تأثير خصاحر

[ ]2علي ،راإرررري عبر

ومجير  ،رافر عبر الجليرل،)2015 ،

المنرمررة

"دور مبططادإ إدارة الجودة الشطططططاملططة في تحسططططين األداء

المتعلمة في نجرررراح ادارة المشرررررررررررو .بث التطالعرررررري

المؤسططسططي في مسططتشططفيات دائرة صططحة البصططرة  -دراسططة

تثليلرررري في الهيأة العررررامررررررررة للطرررررر والجسور  ،رلالة

ميدانية في مسطططتشطططفى الموانم العام" ،مجلة دورية نصرررع

ماجستير في العلو اإلدارة الصناعية ،كلية االدارة واالقتصاد،

لررنوية تص ر ر عن كلية اإلدارة واالقتصرراد ،جامعة البصرررة،

جامعة بغ اد ،العرا

المجل  ،)8الع د  ،)15ص ص 313-271

[ ]5ال لو ،اةم عي  " ،)2013 ،تقييم إدارة المشطاريع الزراعية
ثانياً :المصادر األجنبية

في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" رلررالة ماجسررتير،
اكاديمية االدارة والسيالة ،جامعة األقصى ،فلسطين

A) BOOKS

[ ]6الربيعي ،لؤي راإري خليفة" ،)2016 ،تقييم واقع متطلبات

A.,

"(2011),

Mohamed

نظام التصطنيع األخضطر :دراسطة حالة في شطركة ديالى العامة

Construction Management for Industrial

للصططططنطاعطات الكهربطائيطةح معمطل محوالت التوزيع" ،رلررررالرة

Projects: A Modular Guide for Project

ماجسرررتير في علو إدارة األعمال ،كلية االدارة واالقتصررراد،

Managers" John Wiley \& Sons, New Jersey,

الجامعة المستنصرية ،العرا
[]7

[]8

[1] El-Reedy,

U.S.A.

الشررررمري ،اهرة عبر مثمر  " ،)2007 ،نموجج نضططططج

[2] Heagney, Joseph, (2012), "Fundamentals of

إدارة المشطروع :تصطميم وحوسطبة وتطبيق دراسطة حالة في

Project Management", 14th ed, American

عينة من شططركات وزارة اإلعمار واإلسططكان في العراق"،

Management Association, New York, U.S.A.

أعروةرة دكتوراط في فلسررررفرة إدارة األعمرال ،كليرة اإلدارة

[3] Heizer, Jay& Rander, Barry & Munson,

واالقتصاد ،جامعة بغ اد ،العرا

Chuck, (2017), "Operations Management",

المالكي ،ةنان رةي عني " ،)2010 ،تأثير عوامل النجاح

Sustainability and Supply Chain Management,

الحرجة في ادارة المشروعات  -دراسة استطالعية تحليلية

12th ed, Pearson Education, New York, U.S.A.

في شطركة المنصطور العامة للمقاوالت اإلنشطائية" ،رلرالة

&Vanina

مرراجسررررتير في علو اإلدارة الصررررنرراعيررة ،كليررة االدارة

Project

واالقتصاد ،جامعة بغ اد ،العرا

Management Professional Exam Review

Mangano,
"

(2016),

&

Kim
Brett,

Heldman,
Feddersen,

Guide", 3rd ed, John Wiley & Sons, Inc,
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المالحق
ملحق ( : )1المقابالت التي أجريت مع المسؤولين في شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية
ت

االسم

الموقع الوظيفي

1

مهن بكر علي

معاون رحيس مهن لين /م ير شعبة المباني

2

عالء عب الثسين عب الواة

معاون رحيس مهن لين

3

عب الرلول الماعيل

معاون م ير فني

4

ةات كري جواد

معاون رحيس مهن لين

5

غ وان جبراحيل ايليا

6

تثسين علي يالين

7

اقبال علي باقر

مهن ل أق
معاون رحيس مهن لين
رحيس مهن لين أق
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