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ــر  تعــددت األدوات المســاعدة فــي إدارة ومتابعــة المشــاريع وجميعهــا مصممــة لمســاعدة مدي
المشــروع والفريــق مــن إدارة المشــروع بكفــاءة وتحقيــق أهــداف المنظمــة. األداة الجيــدة هــي 
ــة بحيــث  ــذ والمراقب ــط، التنفي ــر المشــروع فــي مراحــل التخطي ــي تســهل وتنظــم عمــل مدي الت
يتــم تنظيــم المهــام والتكاليــف للفريــق ومتابعــة ســير المهــام وتقديمهــا بشــكل دوري وســلس. 
جميــع األدوات المتوفــرة تحتــوي علــى ميــزات  و خصائــص عــدة مثــل تمثيــل البيانــات بشــكل 
رســومي علــى هيئــة مخططــات او جــداول ليســهل االطــاع عليهــا وتحليلهــا، تتبــع مراحــل 

ــه، إدارة الفريــق والتواصــل الفعــال بيــن األعضــاء. المشــروع والمــوارد المخصصــة ل
آداه إدارة المشــروع ليســت حــل ســحري لحــل جميــع مشــاكل المشــروع وضمان تحقيــق األهداف 
المرجــوة، وإنمــا عبــارة عــن برنامــج يســاعد الفريــق علــى تخطيــط المــوارد وإدارتهــا وتحســينها، 
ــزات ولكــن تشــترك فــي  ــة القــدرات التشــغيلية والمي ــف برامــج إدارة المشــاريع مــن ناحي تختل
ــا، مشــاركة الملفــات والمســتندات،  ــام وتخصيصه ــع المه ــل تتب ــر األدوات األساســية، مث توف

وتمكيــن التعــاون والمشــاركة بيــن أعضــاء الفريــق.

ما هي أفضل أداة 
إلدارة المشروع؟  

تكمن أهمية األدوات المساعدة في إدارة المشروع في: 
المساعدة في الحفاظ على تنظيم الفريق وضمان اتباع العمليات.. 	
إعطاء نظرة واضحة لمهام الفريق وواجباتهم في فترات زمنية مختلفة .. 	
تحســين التواصــل بيــن أعضــاء الفريــق عــن طريــق عــدة وســائل مثــل التعقيبــات علــى . 	

ــة لهــم واســتخدام الرســائل والدردشــة للتواصــل فيمــا بينهــم. األحــداث الموكل

كيف أختار األداة المناسبة؟
فــي الوقــت الراهــن يوجــد العديــد مــن األدوات المســاعدة إلدارة المشــروع، والتــي جعلــت 
عمليــة االختيــار صعبــة جــدًا. ولكــن قبــل البــدء فــي عمليــة البحــث يجــب علــى مديــر المشــروع 
التحقــق ممــا إذا كان هنالــك آداه يتــم اســتخدامها مــن قبــل المنظمــة التــي يعمــل بهــا إلدارة 
المشــاريع. فــي حــال لــم تتوفــر أي أدوات مســاعدة وطلــب مــن مديــر المشــروع البحــث عــن 
آداه يجــب التركيــز عــن نقطتيــن أساســيتين، وهمــا وجــود جميــع الميــزات التــي يحتاجهــا مديــر 
المشــروع، واجمــاع الفريــق علــى اســتخدامها. كذلــك بإمــكان مديــر المشــروع تعريــف وتحديد 
التحديــات التــي يواجهــا فريــق العمــل، والبحــث عــن األدوات التــي توفــر الحلــول المناســبة 
لــه، مثــًا ضعــف التواصــل بيــن أعضــاء الفريــق، إذا يجــب التركيــز علــى البرامــج التــي توفــر 
ــدأ  ــات تب ــع التحدي ــد وتعريــف جمي خصائــص متقدمــة ومتنوعــة فــي التواصــل. بعــد تحدي
مرحلــة البحــث عــن األداة المناســبة عــن طريــق ســؤال الزمــاء أو مــدراء المشــاريع فــي 
المنظمــة عــن األدوات التــي اســتخدموها فــي الماضــي واقتراحاتهــم، البحــث فــي االنترنــت 
واالطــاع علــى مواقــع المراجعــات والتــي توفــر قائمــة بأهــم األدوات والميــزات والســلبيات 
المرتبطــة بــكل أداة. بعــد االطــاع وتحليــل األدوات، يجــب علــى مديــر المشــروع اختيــار عــدد 

مــن األدوات الختبارهــا وعرضهــا علــى الفريــق.



محاضر في قسم اإلدارة ونظم 
المعلومات – جامعة حائل

PMP

الشــمري جهــز  محمــد 

اختبــار األدوات للتأكــد مــن شــموليتها واحتوائهــا علــى جميــع متطلبــات فريــق 
العمل:

غالــب الشــركات المطــورة ألدوات إدارة المشــاريع توفــر خدمــة التجربــة المجانيــة لفتــرة 
محــددة، بحيــث تمكــن مديــر المشــروع مــن تجربــة األداة والتأكــد مــن اســتيفائها لجميــع 
المتطلبــات ومشــاركتها مــع فريــق المشــروع لطلــب آرائهــم. مــن الجيــد ان يقــوم مديــر 
المشــروع بتشــكيل مجموعة من األشــخاص الذين لديهم مهام مختلفة في إدارة المشــروع 
مــن تجربــة األدوات المقترحــة بعــد عمليــة البحــث وذلــك لتقليــل المشــاكل المســتقبلية 

ــق باختــاف وظائفهــم ومهامهــم. ــع أعضــاء الفري والتأكــد مــن انهــا تناســب جمي

مرحلة ما بعد التجربة:
بعــد انتهــاء فتــرة التجربــة مــن المهــم االجتمــاع بفريــق المشــروع المشــارك في تجربــة واختبار 
ــر المشــروع عمــل مقارنــة بيــن  األدوات المقترحــة وجمــع آراءهــم. وبعــد ذلــك بإمــكان مدي
األدوات وتحديــد األولويــات والســعر المناســب الختيــار األداة المناســبة للجميــع لبــدء العمــل 
فيهــا. بعــد ذلــك باإلمــكان شــراء األداة والبــدء بخطــة تنفيــذ واضحــة تحتــوي علــى دورة 
تدريبيــة الســتخدام األداة والتشــجيع والدعــم الــازم للفريــق ليتــم تبنــي األداة واســتخدامها 

بانتظــام وتجنــب الرفــض والمقاومــة.



قيادة فريق المشاريع 
عالي األداء

دائمــا نســمع القــادة يتوجهــون إلــى فرقهــم بالجملــة التاليــة: »نريــد أن نرى أفضــل ما لديكم« 
وهــذا حــق مشــروع لــكل قائــد، فتعظيــم النتائــج هــي هــدف كل منظمــة أو إدارة أو حتــى 
أفــراد ولكــن الســؤال هنــا: هــل هــذا األمــر مســؤولية أعضــاء الفريــق أم مســؤولية القائــد؟  
أعلــم أنــك تفكــر باألمــر وكذلــك أعلــم أنــك تعلــم اإلجابــة وهــي .. »مســؤولية القائــد« ولــو 
كنــت أنــت قائــد مشــاريع ويعمــل تحــت توجيهاتــك شــخص او شــخصين أو مئــات، فمــا هــو 

دورك الفعلــي للحصــول علــى أعلــى أداء ممكــن؟
ســأذكر لــك عزيــزي قائــد المشــاريع عــدد مــن التقنيــات والصفــات التــي يجــب أن تعتمدهــا 
فــي عملــك لكــي تســتخرج أفضــل مــا فــي فريقــك وتتحــول إلــى قائــد فريــق عالــي األداء. مــا 

رأيــك، أليــس هــذا ممتعــا؟

ــد  ــط هــي فــي تحدي ــي تريدهــا أهــم عنصــر مــن عناصــر التخطي ــات الت ــدد المخرج أوال: ح
المخرجــات Outcome بشــكل مفصــل دقيــق ومحــدد لكــي يصبــح لقائــد المشــروع الرؤيــة 
الواضحــة عــن مــا هيــة الصــورة النهائيــة ويتصورهــا فــي ذهنــه وعلــى الــورق وهــذه العــادة 
مــن عــادات الســبع للنــاس األكثــر فعالية بحســب ســتيفن كوفــي »ابدأ والنهايــة في ذهنك«.

ثانيــا: تحديــد واختيــار المــوارد المطلوبــة لتحقيــق المخرجــات وهنــا ســأتكلم عــن المــوارد 
البشــرية، فقائــد المشــروع الــذي يختــار فريقــه بعنايــة تامــة وضمــن المعاييــر المحــددة لديــه 
الفرصــة لتحقيــق المخرجــات والمســتهدفات بأضعــاف ذلــك القائــد الــذي يختــار فريقــه بنــاء 
علــى العشــوائية وعــدم االحترافيــة او بنــاء علــى معاييــر شــخصية. وال شــك أن الفريــق 
ــه لتحقيــق المخرجــات  ــر المميــزة ســيعطي أفضــل مــا لدي ــاره بهــذه المعايي ــذي يتــم اختي ال
ولذلــك نــرى فــي العديــد مــن المشــاريع أن قــادة الفــرق تختــار فــرق مختلفــة بحســب طبيعــة 

ومخرجــات المشــروع وهــؤالء هــم القــادة االحترافيــون.

ثالثــا: مهــارة التأثيــر فــي فريــق المشــاريع أفضــل تعريــف جــون ماكســويل فــي القيــادة، 
حيــث يقــول: »القيــادة = التأثيــر« وهنــا نتكلــم عــن مهــارة وصفــة مــن أعظــم صفــات للقــادة 
ــد  ــوة وحمــاس. إن القائ ــاع وق ــكل اندف ــو الهــدف ب ــه نح ــق العمــل ليتج ــر بفري وهــي التأثي
ــاء  ــا يملكــون لق ــا لديهــم وكل م ــق كل م ــر فــي فريقــه فســيعطي الفري ــى التأثي ــادر عل الق
تحقيــق رؤيــة هــذا القائــد، لــن ينظــروا إلــى ســاعات الــدوام وال إلــى التعــب والجهــد وال 
إلــى أي متغيــرات صعبــة أخــرى، بــل ســيلتزمون برؤيــة هــذا القائــد ويعملــون بــروح واحــدة 
ونفــس واحــد واندفــاع واحــد لقــاء هــدف واحــد أال وهــو: تحقيــق المخرجــات الموضــوع. أال 

تتمنــى أن تكــون قائــدا لهــذا الفريــق؟ بالطبــع تتمنــى. لذلــك كــن لهــم القائــد المؤثــر. 

رابعــا: التواصــل الفعــال، حــل النزاعــات والتوجيــه اإلحترافــي ال يمكــن ألي قائــد مشــروع 
أن يقــود فريــق عالــي اآلداء بــدون أن يكــون لديــه مهــارات فــي التواصــل الفعــال وهنــا نتكلــم 
ــة.  ــة القاتل ــدون السياســات المكتبي ــع كمــا هــي ب عــن الشــفافية والوضــوح وعــرض الوقائ
وكذلــك إن حــل النزاعــات هــي مــن أهــم المهــارات التــي تســاعد فــي مرونــة فريــق المشــاريع 
وعلــى قائــد الفريــق أن يحــل النزاعــات بشــكل فــوري وبشــكل مهنــي وعــدم اإلنتظــار حتــى 
تتفاقــم المشــكلة لتصبــح كالســرطان الــذي ينخــر بالجســد ولذلــك يجــب اســتئصاله بشــكل 
عاجــل. باإلضافــة إلــى ذلــك لــن يكــون هنــاك فريــق عالــي اآلداء بــدون أن يكــون هنــاك 
ــن  ــة بي ــة أو جلســات جماعي ــون بجلســات فردي ــا يك ــه هن ــم Coaching والتوجي ــه دائ توجي



القائــد وفريــق العمــل بحيــث يســتخدم معهــم أســلوب التســاؤل حتــى يصــل إلــى جــذر 
المشــكلة وكذلــك يطلــب مــن الفريــق وضــع الحلــول لكــي يتبنــى أعضــاء الفريــق الحلــول 
ــة إليهــم  ــى فــي األداء فــي المهمــات الموكل ــي يكــون التزامهــم أعل ــي وضعوهــا وبالتال الت

وهــذا مــا يعــزز الثقــة بيــن جميــع أعضــاء الفريــق.

خامســا: االحتفــال باإلنجــازات الصغيــرة ال تنتظــر كقائــد مشــروع حتــى يتــم االنتهــاء مــن 
المشــروع لتحتفــل مــع فريقــك بــل احتفــل مــع كل مهمــة أو نشــاط مجــدول يتــم االنتهــاء 
منــه بحســب المخرجــات الموضوعــة وبهــذا يرتبــط أعضــاء الفريــق ذهنيــا باالحتفــال الدائــم 
وســيكون أدائهــم مضاعــف للحصــول علــى هــذه المكافئــة فــي النهايــة، بعكــس انتظــار 
ــا ســنوات بحســب وطبيعــة المشــروع وهــذه  المشــروع لانتهــاء الكامــل وقــد يكــون أحيان
التقنيــة والنصيحــة اعطيتهــا لصديــق لــي يعمــل كمديــر مشــروع فــي إحــدى الشــركات التــي 
ــي  ــد وغيرهــا، ليتصــل ب ــاء المطــارات وســكك الحدي ــى ســنوات كبن ــد إل تنفــذ مشــاريع تمت
بعــد فتــرة ويذكــر لــي أن أداء الفريــق وانتاجيتــه ارتفعــت بشــكل مضاعــف بعــد االحتفــاالت 

باإلنجــازات الصغيــرة، حيــث انــه كان ينتظــر لســنوات لاحتفــال بانتهــاء المشــروع.
إن الحديــث فــي هــذا الموضــوع يطــول ولكنــي حاولــت تقديمــه بشــكل مبســط وبشــكل 
واضــح ويصــل إلــى القــارئ بســرعة .. مــا عليــك االن إال أن تبــدأ بالتنفيــذ .. فالقــراءة وحدهــا 

ال تنفــع بــدون أن تتحــول إلــى ممارســات عمليــة.

ســوبجاكي معتــز  د. 



أهمية استخدام التقنية 
في إدارة المشاريع 

توضــح اإلحصائيــات أدنــاه أهميــة االســتخدام األمثــل لــأدوات والبرامــج التقنيــة فــي إدارة 
المشــاريع والمســاهمة فــي حفــظ الوقت,الجهــد ورفــع أداء الفريــق:

توفر برامج إدارة المشاريع الوقت بمعدل 498 ساعة لكل سنة.	 

	6% مــن الشــركات المســتخدمة لبرامــج إدارة المشــاريع تمكنــوا مــن إنهــاء المشــروع فــي 	 

الوقــت المتوقع.

ــاس مؤشــرات 	  ــر قي ــوم عمــل كامــل إلنشــاء تقاري ــدراء المشــاريع ي يقضــي 50% مــن م

األداء KPI يدوًيــا.

66% مــن الشــركات التــي تســتخدم برنامــج إدارة المشــاريع نجحــوا فــي إكمــال المشــروع 	 

فــي حــدود الميزانيــة المتفــق عليهــا, وفــي المقابــل 47% مــن الشــركات التــي التســتخدم 

برنامــج إدارة المشــاريع أنهــت المشــروع مــع الميزانيــة المحــدده.

ــادة 	  ــى إع ــن إل ــى حاجــة 80% مــن الموظفي ــق العمــل إل ــن فري أّدى ضعــف التواصــل بي

ــه نصــف أســبوع مــن العمــل. ــي خســارة مــا مدت ــة وبالتال ــى المهــام الموكل العمــل عل

أكــدت 47% مــن الشــركات التــي تســتخدم برامــج إدارة المشــاريع أنهــا ســاهمت بشــكل 	 

إيجابــي فــي توقــع تكاليــف المشــروع بدقــة عاليــة.

قرابــة 46% مــن قــادة المشــاريع أكــدوا أن تســليم مهــام المشــروع فــي وقتهــا المحــدد 	 

هــي المشــكلة األكبــر الــي تواجــه فريــق المشــروع.

)PMI, Harvard Business Review, McKinsey, Achievers, Atlassian, Smarp ( :المصادر
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