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 صلخستالم
ممثالً بالمواصفة ادارة المشروع جودة مدى توافر متطلبات نظام تشخيص  إلىسعى البحث الحالي ي

ISO10006:2017))  نتيجة النتشار المشاريع في مدينة الموصلشركات المقاوالت العاملة في  احدىفي ,

مشاريع البناء واالنشاءات او مشاريع  في سواء على دور ادارة المشروعكل انحاء العالم وزيادة االعتماد 

 هموضوع حاور البحثباتجاه زيادة مستويات فاعليتها وكفائتها وعلى هذا االساس فقد  الجديدة سلعالانشاء 

ً  والتي اختبرت في ما بعد هيراتمجموعة من التساؤالت حول متغ في ضوء قائمة  والتي ضمتها إحصائيا

تم التركيز فيها على المتطلب الثالث "الشروط  ,للقائمين على ادارة الشركة المبحوثةوجهت  فحص

في ضوء تفسير اجابات المبحوثين تم , ع "نظم ادارة الجودة في المشروع"والمتطلب الراب والتعريفات"

النسبة  بينما اشرت ,ال تمتلك نظام جودة متخصص الشركة المبحوثة اساسي وهو ان التوصل إلى استنتاج

مع المواصفة قيد البحث بجميع  الشركة المبحوثةالمتحققة من مقارنة جودة ادارة المشروع في المئوية 

تم تقديم وفي ضوء ذلك  موثق جزئياً" -( وهي تقترب من "مطبق جزئياً %64)والتي بلغت فقراتها 

 ,تحديداً ( ISO10006:2017المواصفة ) تبني توجه العتماد ضرورة اهمها هو ,تلك الشركةرحات تخدم مقت

بالشركات العاملة في  تضمين هذا االمر في شروط انشاء الشركات والشروط العامة للمقاوالتفضالً عن 

 هذا المجال بشكل عام.

 

 الكلمات المفتاحية: نظام جودة ادارة المشروع.
Abstract 

The aimed of current research is to identifying the availability of project quality 

management system requirements, which represent (ISO10006: 2017) specification in a 

contract company that operating in city of Mosul. The growing number of projects 

spreading all over the world, leads to increasing reliance on project management in 

construction projects in order to enhancing their efficiency and effectiveness. In this 

context, the research was including a set of questions about its variables which were 

tested statistically. The research included a checklist which was directed to the managers 

of the company. Definitions of the third and the fourth requirement refer to the quality 

management systems in the project. According to the interpretation of the respondents' 

answers, the research concluded that the company did not have a specialized quality 

system, while the percentage achieved from comparing the quality of project management 

for the company investigated with the specification indicated(46%), which is mean 

"partially implemented- partially documented". A number of recommendations have been 

submitted. The most important of them indicated that there is a need to adopt the standard 

(ISO10006: 2017). General Contracting for companies operating in this field. 

 

Keywords: Project Management Quality System. 

 المقدمة
ً نفاقإنشاء المشاريع الجديدة من القرارات التي تتطلب إتعد القرارات المتعلقة ب ً عالي ا اذ  ,ا

ترليون دوالر على المشاريع من الناتج المحلي العالمي في كل  21الدراسات انه يتم انفاق  تاشار

دفع منظمة  مما ,وهذا االستثمار الهائل يتطلب الحكمة والسيطرة االدارية السليمة عليه ,عام

استشارة المئات  في ضوءفي هذا المجال  ةمواصفة متخصص عدادإ الى( ISO) ةيالمواصفات الدول

( دولة ومراجعة االالف من التعليقات واالقتراحات من 03من الخبراء في ادارة المشاريع في )

 ,Zandhuis and Stellingwerf) خروج بهذه من المواصفةالمعنيين والمهتمين بهذا االمر, لل

ولما كانت الشركات المعنية باالنشاءات والمقاوالت في العراق تشكل مرتكزاً تعتمد  ,(36 ,2013

من عليه مشاريع البناء واالعمار والتي يحتاجها البلد للنهوض بواقع االقتصادي وما يعنيه ذلك 
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وعلى  ,ضرورة تبني تلك الشركات اطراً متقدمة تركز على  فاعلية ادارتها في ممارساتها وانشطتها

بحثية للوقوف على مستوى اعتماد تلك الشركة لالطر هذا االساس يأتي هذا البحث ليقدم مساهمة 

 اآلتية : حاورالمليشمل البحث  اطروبشكل عام فقد  العالمية في ميدان تخصصها,

 ة البحثمنهجي

 مشكلة البحث -أوالا 
جققودة ادارة الدوليققة المتعلقققة بمتطلبققات  ةالمواصققف مققدى تققوافر متطلبققات تنطلققق مققن فكققرة

وبالتقققالي  ,تمهيقققداً لتطبيقهقققا فقققي المسقققتقبل فقققي الشقققركات العراقيقققة, (ISO10006:2017)المشققروع 

وبشقكل عقام إن مشقكلة , تؤهلها للعمل وفقق المواصقفة المبحوثقة ها التياتمكانإ ىالوقوف على مستوا

 :بوصفها تعبيراً عن تلك المشكلةالبحث تتلخص باإلجابة على التساؤالت اآلتية 

 ؟البحث الشركة قيدالواقع الفعلي المتبع إلدارة جودة المشاريع في  ما .2

 ؟قيد البحث ةالمتطلبات للمواصفة المبحوثة في الشرك وافرتمامدى  .1

 في الشركة قيد البحث؟ ل للمواصفة المبحوثةالتطبيق الفاع دوناك فجوة تحول هل هن .0

ا   البحث أهمية -ثانيا

 وفققققق المواصققققفة جققققودة ادارة المشققققروعبمفهققققوم والمتمثلققققة  اتققققهمتغير مققققن ةهميققققة تنبققققع

(ISO10006:2017)  اذ سقاعدت هقذه المواصققفة  ,واصققفةالم يسقهم بنشققر وتطبيقق هقذهسقوف والقذي

الفجقوات بقين كقذلك تحديقد  ,الكثير من الشركات للوصقول القى المسقتوى العقالمي فقي تنفيقذ المشقاريع

إلى نتقائج تصقب فقي مصقلحة  بغية الوصول ,المواصفة قيد البحث متطلباتالواقع الفعلي المطبق مع 

 .الشركة المبحوثة

ا   اهداف البحث -ثالثا

متطلبقات المواصقفة مقديات اعتمقاد الكتشقاف يهدف البحقث القى تققديم اطقار نظقري وتطبيققي 

لشقركة عقن طريقق اعقداد قائمقة لفحقص مقدى تطبيقق متطلبقات وثة  وقياس الواقع الفعلي الداء االمبح

 ,بنود هذه المواصفة وقياس الفجوة بين الواقع الفعلي ألداء الشقركة مقع متطلبقات المواصقفة المبحوثقة

 تقديم مجموعة من االستنتاجات والمقترحاتو

ا   البحث وفرضيات أنموذج -رابعا
ً نموذجةاعتمد البحث  ً افتراضي ا    .2 كما موضح في الشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االفتراضي للبحث  نموذجاأل: 1الشكل

 

 كال

 نعم

 ادخال البيانات

 عملية اكتشاف  تحليل ومعالجة  الفجوات

 هل توجد فجوة

 
 البداية

 النهاية 

 الفجوةاقتراح الحلول لسد 

 عداد الباحثإ المصدر:
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 : التيةاعتماد الفرضية افقد تم  2في اطار انموذج البحث المشار اليه في الشكل 

 (ةالمبحوث دارة المشروع في  الشركةإم جودة ال تتوافر متطلبات نظا)

ا   منهج البحث -خامسا
وقائمققة الفحققص  علققى المقققابالت الشخصققية كققزوالققذي يردراسققة الحالققة مققنهج ث حققاعتمققد الب

لقى إالوصقول  لغقرضانقات وتحليلهقا باالسقتناد علقى االسقل العلميقة والبحثيقة يجمع البوالمالحظات ل

 .هداف البحثة

ا    حدود البحث -سادسا

نظراً  بالموصل ة هندسة المبانيشركفي تنفيذ جانبه العملي على اقتصر البحث  الحدود المكانية: .2

 موضوعفي التعرف على جوانب تطبيق  رغبتهامن جهة و مع الباحث شركةلتعاون إدارة هذه ال

 .ةخرىالبحث واالستفادة من نتائجه من جهة 

 ةبزيارة الشركالشروع بتنفيذ فكرة البحث والبدء  مدةحددت مدة البحث ب الحدود الزمانية: .2

 12) من الممتدة مدةوهي ال ,التوصل إلى النتائجوالتحليل االحصائي و واجراء عملية الفحص

 .  (9/2018/ 26ولغاية   2018/ 6/

ا سابع  أساليب جمع البيانات والمعلومات -ا
 :تياآلعلى  البحث المتعلقة بموضوع اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات

 بـالمواصفة موضع البحث المتمثلة سلسلة اصدارات تحليل دراسة وتم اعتماد  الجانب النظري: .2

(ISO10006:1997) و(ISO10006:2003) (وISO10006:2017) المواصفة  فضالً عن

بالعديد من المصادر األجنبية  ستعانةتم اال ( كما ISO21500:2012التوجيهية إلدارة المشاريع )

 النظري. هجانبالبحث من اجل تغطية  بطة بموضوعالمرت

حث قام البا ألهداف البحث الوصولفي  همتسةللحصول على البيانات التي  :الجانب العملي .1

واللقاء مع  المبحوثة وبعض مواقع العمل المسؤولة عن انجازها جراء زيارات ميدانية للشركةإب

 قائمة فحص عداد مجموعة اسئلةإ تمكما  ,2دارة الشركة كما موضح بالجدول إالقائمين على 

تم توجيهها والتي  ,تلك اوزان المقاييل المستخدمة في قائمة الفحص 1 لذ بين الجدوإ ,2الملحق

 .ةالى المسؤولين عن هذه الشرك

 1جدول ال

 معلومات عن الشركة المبحوثة والمقابالت الشخصية والغاية منها

 اسم

الشركة 

 المبحوثة

عنوان الشركة 

وتاريخ 

 التشكيل

عدد 

المشاريع 

المنفذة من 

 قبل الشركة

والعنوان اسم 

 الوظيفي للشخص

الذي اجريت معه 

 المقابلة

عدد 

 المقابالت
 الغرض من المقابلة

هندسة 

 المباني

 موصل/

 حي الغزالني

وتأسست 

 1332في

(03 )

 مشروع

مدير الشركة: 

 المهندس

 محمد اكرم احمد

1 
التعرف على طبيعة عمل الشركة 

, نوع المشاريع التي تقوم بتنفيذهاو

السيطرة على ق ائوالتعرف على طر

فضاًل  ,الجودة في نظام العمل لديهم

 االجابة على اسئلة قائمة الفحص عن

: تنفيذيالمدير ال

 المهندس

 محمد هاشم احمد

0 

 عداد الباحثإمن  المصدر:

 

 

                                                 
() استنبط الباحث اسئلة االستبانة من نص المواصفة المبحوثة 
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ا   ة المستخدمةاإلحصائي دواتساليب واألاأل -ثامنا

الشركة تعرف على مدى تطبيق لل 1 كما في الجدول على المقياس السباعي تم االعتماد 

 المؤشراتباستخدام المبحوثين  قائمة الفحص إلجاباتوتم تحليل  ,المبحوثة لمتطلبات المواصفة

 :التيةااالحصائية 

 2جدول ال

 وزان المقاييس السباعية لدرجة المطابقة مع المواصفةأ

 وزن الفقرة )الدرجة( فقرات المقياس ت

1  ً  4 مطبق كلياً موثق كليا

2  ً  3 مطبق كلياً موثق جزئيا

 6 مطبق كلياً غير موثق 3

4  ً  0 مطبق جزئياً موثق كليا

5  ً  1 مطبق جزئياً موثق جزئيا

 2 مطبق جزئياً غير موثق 6

 3 غير مطبق  وغير موثق 7

 من اعداد الباحث المصدر:

 

 تي:أوكماي لقياس المطابقة مع متطلبات المواصفة :الوسط الحسابي المرجح .2

 مجموع التكرارات÷ التكرار( ×)الوزن مجموع = المرجح الوسط الحسابي     

 4÷ الوسط الحسابي المرجح النسبة المئوية لمعدل االلتزام بالمواصفة = .1

 بالمواصفة النسبة المئوية لمعدل االلتزام -2حجم الفجوة لكل قائمة فحص= .0

ا   مجتمع البحث وعينته -تاسعا

وهذا , والمدير التنفيذي للشركة وهما يمثالن عينة البحثاقتصر مجتمع البحث على المدير 

 يتناسب مع طبيعة ومتطلبات قائمة الفحص.

 الجانب النظري

م ةكانت  ةنشاء المشاريع من القرارات المهمة والمفصلية ألي منظمة كبيرإقرار  ديع

كز البحثية وهذا االمر دعا الكثير من المرا ,موال المستثمرة فيهوذلك بسبب حجم األ ,صغيرة

البحوث والكتيبات  صدارااعداد المواصفات الى والمتخصصة في التدريب والتنمية البشرية 

والتي  ,ومنها المواصفة مجال اهتمام البحث ,تتناول هذا المجال في كل جوانبهالتي والمواصفات 

سنوات صياغتها  استغرقتمدراء المشاريع الناجحين ووالعديد من مئات الخبراء خراجها إفي  همسة

 .وفي ضوء ما تقدم سوف يتم تغطية هذا المحور كما يأتي ,ت نجاحهاتم التحقق منها واثباو ,طويلة

 Munns and)ذ عرفه ة, مفهوم المشروع تناولتتعددت اآلراء التي  :مفهوم المشروع -والا أ

Bjeirmi, 1996, 81) تحقيق هدف محدد يتضمن سلسلة من االنشطة والمهام التي "نه أب

سابقاً مع تحديد تواريخ للبدء  ةالموارد والتي عند اكتمالها يتم تحقق مواصفات محدد تستخدم

مسعى "نه أ( فعرف المشروع بالمجموعة االستشارية للبحوث الدولية) اما معهد ,"واالنتهاء

 ووصف ,((CGIAR, 2017, 4 "نتيجة فريدةمؤقت يهدف الى إنشاء منتج ةو خدمة او 

(Nibyiza, 2015, xiii) ء يتم من واالنتها يحتوي توقيتات البدءنشاط مترابط "ه أنالمشروع ب

 Leyva)اما  ,"ويتم قيادته من قبل مدير للتخطيط ,و نتيجةةو خدمة ةخالله تنفيذ منتج فريد 

and Matović, 2011, 21) العملية التي تشمل جميع االجراءات "نه أفعرفوا المشروع ب

                                                 
Consultative Group for International Agricultural Research) *( 
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 وضع حلولوالقرارات قبل قرار االستثمار النهائي والتي تتضمن االنشطة التي تودي الى 

لرغبات او المشاكل ألصحاب المصالح او الطرف المستفيد وتبدة المجموعة من االحتياجات و

ى معايير وتطويرها ومن ثم ترجمتها ال ,م بتحديد احتياجات اصحاب المصلحةعملية التصمي

شار ة في حين ,"ثم تنفيذها واخيراً تسليمها بالشكل الذي يرضي الطرف المستفيد من المشروع

نه مسعى مؤقت  أب"( Bridge water state universityقسم تكنلوجيا المعلومات في جامعة )

وينتهي عند تحقيق  ,نشاء منتج فريد ضمن قيود محددهيخ للبدء ولالنتهاء يتم تنفيذه إلله تار

 ءتوقيت بد ,)غير متكرر( اً مسعى فريد :يأتين يتضمن ما ةويجب  ,االهداف الموضوعة له

ه من يتم تنفيذ ,يم للمشروع محددة ومعروفة بوضوحاساليب االستالم والتسل ,وتوقيت انتهاء

 ,عن نجاحه او فشله وجود مدير للمشروع يكون مسؤوالً  ,قت ومحدد الكلفةؤقبل فريق م

 ,(Cronin, 2015, 5) "الغايات واالهداف الواجب تحقيقها محدده بصورة دقيقة ومتفق عليها

مجموعة فريدة من العمليات والتي تتكون من " ة( بانISO 21500بينما تعرفه المواصفة )"

 ,انشطة منسقة ومضبوطة من تواريخ بدء وتواريخ انتهاء ويتم تنفيذه لتحقيق هدف محدد

ولتحقيق الهدف يجب تحقيق نتائج تتفق مع متطلبات المواصفات بما في ذلك قيود متعددة مثل 

 ."((ISO 21500: 2012, 3الوقت والتكلفة والموارد 

بصورة  ةيات المخططملمجموعة من الع ان المشروع هو يرى الباحث في ضوء ما تقدم 

يات فريدة من نوعها يتم في الغالب لمذه العوه ,تحققيها ينجز المشروعدقيقة لتنفيذ عمل ما والذي ب

تصميمها لذلك الهدف المتفق عليه مع الجهة المستفيدة والتي سوف ترصد له االموال والوقت 

ً والموارد وتختار طرف  لتنفيذه.  اً محدد ا

ا   دارة المشروعإ -ثانيا
نها عملية التحكم في تحقيق اهداف أب"( Munns and Bjeirmi, 1996, 81) عرفها

المشروع من خالل االستفادة من الهياكل التنظيمية والموارد المتاحة وتطبيق مجموعه من االدوات 

دارة المشروع تحديد متطلبات إوتشمل وظيفة  ,والتقنيات دون االضرار بالعملية الروتينية للمنظمة

ومراقبة تنفيذه ومراقبة  ,والتخطيط لتنفيذه ,د نطاقه وتخصيص الموارد المطلوبةوتحدي ,العمل

 ,Nibyiza, 2015)اما  ,"وتعديل االنحراف عن الخطة والتي سوف تعود بالنفع العام للشركة ,تقدمه

xiii) نها تطبيق للمعرفة والمهارة واالدوات والتكنلوجيا في  انشطة المشروع لتلبية انجاز أب" فيراها

ادارة المشروع  تعرف( (ISO 21500:2012, 3المواصفة . الى ان "احتياجات اصحاب المصالح

تطبيق االساليب واالدوات  والتقنيات والكفاءات في كل مراحل المشروع لكي يتم تنفيذ "بانها 

ادارة المشروع   (PM4DEV)ترى منظمة تنمية ادارة المشاريع في حين ,"وتكامل كل مراجعة

عملية قيادة فريق من االشخاص القادرين على اداء االعمال المتمثلة بالتخطيط والتنفيذ وفق "بانها 

وهذا االمر  ,في تاريخ محدد بميزانية محدودة يجب ان تنجزسلسلة من االنشطة ذات الصلة والتي 

المخاطر وتقييم  هيتطلب تنسيقاً عالياً والذي يبدة باستكشاف المشروع واالفتراضات التي تندرج حول

وخطط الطوارئ والمراقبة الوثيقة للميزانية والنطاق والجدول الزمني وذلك لتحقيق اهداف 

ويحتاج كل عنصر من العناصر السابقة الى ادارة وخطط  ,ل الجودة المتوافقةظالمشروع في 

 ,PM4DEV) على كل شخص وفي كل مرحلة من مراحل انشاء المشروع ةوتحديد االدوار الواجب

السبيل  يان وجود ادارة منضبطة للمشاريع هالبد من توضيح حقيقة مهمة وهي . وهنا "(3 ,2015

ل من التعام هنن قيمة الممارسة الجيدة إلدارة المشروع سوف تمك  إذ ة ,وجه القصورةللتغلب على 

فضل مع الحاالت الطارئة بشكل استباقي وهذا سوف يزيد وبشكل كبير من فرص نجاح األ

                                                 
) ( Project Management For Development Organizations 
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نجاح اي مشروع يحتاج الى ادارة مستوعبة لألدوار الواجب عليها القيام بها ن إو ,المشروع

 (Zandhuis and Stellingwerf, 2013, 17-19والمتمثلة باالتي: )

الوصل مع الطرف الممول للمشروع )المستفيد( وهو  حلقة المشروع مدير: يعد الوصل حلقة  .2

و الشخص الذي سوف يستلم المشروع من هف, غرض او الغاية من انشاء المشروعبال الذي يعلم

دي ؤمنع التغيرات المستمرة التي تب بقراراته لثانيالطرف المستفيد مع ضمان التزام الطرف ا

كما يضمن الحصول على التخصيصات المالية للمشروع وعدم  ,الى تخبط االعمال اليومية

 توقفها.

المطاف عن تحقيق هدف المشروع مدير المشروع هو المسؤول في نهاية : تشخيص الثغرات .1

على تشخيص  القادر وفه ,ة وقدرته على توجيه فريق المشروعونتيجة اتصاله بالجهة المستفيد

دي الى عدم نجاح ؤاء في التصميم او غيرها والتي تالثغرات والمشكالت سواء كانت اخط

لمشروع واالتفاق لية ونقله الى الطرف المستفيد من اإهدف المرجو من المشروع واالشارة ال

تغيرات  اوة ياذ في بعض االحيان تتطلب المعالجة تخصيصات مالية اضاف ,على معالجتها

 طارئه في التصميم.

روع في مدير المشروع هو احد االعضاء في فريق انشاء المش: االستشارة وتقديم الخبرات .0

لخبرات في كل مراحل يجعله من االطراف التي تكون مسؤولة عن تقديم ا الجهة المستفيدة وهذا

, ق التسليمائواالحالة ومن ثم طر لتخطيط واعداد التصميم وتحديد االولوياتالمشروع مثالً ا

يتطلب  وهذا ,وع المنجز من قبل الطرف المستفيدوهذا االمر سوف يسهل عملية استالم المشر

 وهي: ((ISO 21500:2012, 7-8 اليها المواصفة تمهارات محددة اشار

   الكفاءة الفنية: لتسليم المشاريع من خالل تطبيق عمليات ادارة المشروع وهيكلته وطريقه

 تنفيذه.

 تشير الى القدرات المطلوبة لبناء وتعزيز العالقات والتي تعود بالفائدة الكفاءة السلوكية: و

 .له ناجحةالعلى المشروع وتحقيق البيئية التنظيمية 

 وفق الفائدة المرجوة منه. وتعديلها المشروع رجمة اهدافق بتالكفاءات السياقية: والتي تتعل 

ا   عمليات ادارة المشروع -ثالثا

( Pm4dev, 2015, 4-14) بينت الدراسات التي اجريت على العديد من مدراء المشاريع

(Meredith et al, 2015, 8)CGIAR, 2017, 7)  )غلبية ان هناك مجموعة من العمليات تؤديها اال

 :عمليات يمكن تطبيقها في اغلب المشاريع وهي كالتي وتتلخص بتسع ,منهمالعظمى 

: ينطوي تحت هذه العملية تعريف وتوثيق ما هو مطلوب او غير مطلوب في المجالدارة إ .2

المشروع والتي تتضمن االهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بكل هدف من االهداف والتي 

هذه العملية من العمليات  دومستوى تقدم العمل فيه وتعيقه من خاللها يتم مراقبة عملية تحق

 .هيعتمد عليها نجاح المشروع من فشلالمهمة التي 

تتضمن االجراءات المطلوبة لضمان إكمال المشروع في الوقت و: ادارة الجدول الزمني .1

يحتوي على جميع انشطة المشروع من البداية  ناسب والتي تضمن وضع جدول زمني لتنفيذهالم

ويفضل تحويلها بصورة مخطط بياني سهل الفهم لكي يتم  األنشطة,ى النهاية ولكل نشاط من ال

 استيعابه من قبل االدارة العليا واصحاب المصالح.

ن انشاء المشروع وهي اكثر من العمليات المهمة والمؤثرة على ضما د: وتعدارة الميزانيةإ .0

لسلوك المنظمة فقط بل مقياس لكفاءتها هي ليست مقياس ف ,عليها عمليات تدقيق ىجرعملية ت

عدم ادارة هذه العملية بصورة دقيقة قد يؤدي الى  إذ ةن ,ومستوى ادارتها للمخاطر التي تواجهها

 اختالس االموال او الفشل وتحقيق خسائر والتي تنسحب الى عدم اكمال المشروع.
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ويتم تعريف  ,ات المستفيدينهي عملية التأكد من ان المشروع سوف يلبي احتياج: دارة الجودةإ .6

وذلك الن  ,حسب رغبة المستفيدينبالجودة في هذا المجال بااللتزام بتقديم مخرجات المشروع 

 ءلبدمدير المشروع في ا هتمثل الوفاء بالتعهد الذي قطعفهي  ,الجودة تحدد في النهاية من قبلهم

 ,االستفادة من المشروعمته للظروف ومستوى ءالتسليم بالوقت المحدد ومدى مال من حيث

في مرحلة التفاوض بين  ءايير ذات صلة بالمشروع في البدوتوضح هذه العملية على شكل مع

 ادارة المشروع والجهة المستفيدة.

انشاء قائمة تحدد المهارات التي يحتاجها المشروع وقد تتمثل ب وهذ يتعلق: دارة الفريقإ .3

ا من المستويات المهارية ويتم الحصول على القوة بمهارات عالية الكفاءة او دعم اداري وغيره

طريق التعيين او التعاقد قصير الموارد البشرية التابعة للشركة او عن على  باالعتمادالعاملة 

ومن ثم يتم تحديد المهام التي سوف يقومون بها بصورة دقيقة وبناًء على هذه المهام  ,مداأل

ً يخصص لهم  دورات تدريبية من اجل رفع مستوى مهاراتهم ويجب تقييمهم بشكل دوري  ةحيانا

 خالل عمر المشروع.

قل قدر من التفكير ةالتي تتلقى هم المجاالت ةحد ةد هذه االدارة : تعالحدارة اصحاب المصإ .4

وما هو دورهم  ؟ويرجع هذا االمر الى الفهم المحدود حول من هم اصحاب المصلحة ,والتخطيط

في المشروع وهم  شأنواصحاب المصلحة هم جميع االشخاص الذين لديهم  ,؟وعفي المشر

والحكومات  وتشمل الجهات المانحة والمستفيدةالعنصر االكثر اهمية في انجاح المشروع 

وبالطبع تختلف قائمة  ,واي شخص سوف يتأثر بالمشروع ,المحلية والمنظمات الشريكة

سهلة اذ تتمثل بتحسين العالقة بين  ةيست مهموهي ل ,اصحاب المصلحة بين مشروع واخر

المشروع واصحاب المصلحة ويتم ذلك عن طريق اتباع نهج استباقي يبقي الثقة بين جميع 

 ومستوى تأثيره. هحسب حجمباالطراف وكالً 

: وتشمل العمليات الالزمة لضمان توليد المعلومات الخاصة بالمشروع وجمعها دارة المعلوماتإ .2

من وقت  %03اذ يتم انفاق  ,وتخزينها والتخلص النهائي منها في الوقت المناسبونشرها 

مديري المشروع في التواصل عبر التقارير والبريد االلكتروني والهاتف واالجتماعات 

التقديمية وتكون هذه العلمية مرتبطة بالعملية السابقة لكون اغلب التقارير  والعروض

ح وتقدم هذه االدلة المعلومات انات سوف تقدم ألصحاب المصالوالمعلومات المستخلصة من البي

زمة عن مستوى تقدم المشروع والمستوى المالي ومدى التزام ادارة المشروع بالقوانين الال

من هذه العملية جيدة تم  وكلما كانت المعلومات المستقاه ,ليهاواالنظمة والمعايير المتفق ع

 الحصول على دعم اصحاب المصلحة. 

تعريف  : وهي المعنية بتحديد مخاطر المشروع وتحليلها والرد عليها ويتمدارة المخاطرإ .0

قد يحدث واذا حدث ذلك سوف يكون له غير مرغوب نها شيء ةالمخاطر في المشاريع على 

تخطيط ادارة المشروع  من اربعة مراحل في دارة المخاطرإ تأثير سلبي على المشروع وتتكون

المراقبة واالستجابة للمخاطر -6التحديد الكمي .-0تحليل المخاطر. -1ر. تحديد المخاط-2) وهي

 لدى ادارة المشروع(. كتسبةعن طريق المعرفة الم

والخدمات التي يحتاجها  منتجاتوتتضمن كافة العمليات المطلوبة للحصول على ال دارة العقود:إ .9

م ادارة عمليات الشراء من المشروع من قبل طرف ثالث وبالنسبة لمعظم المشاريع عادة ما تت

ويتم تحديد االحتياجات بصورة تفصيلية وتحتوي على  ,خالل دعم وظيفة ادارية داخل المنظمة

وتتمثل بعدد من المراحل وهي )وضع الخط  ,المواصفات الفنية والكمية وتاريخ الحاجة اليها

 ةجاهزة الستخدامها مرالخطة لتكون واخيراً تطوير  ,خطةمراجعة ال , تنفيذ الخطة,للتوريد

 اخرى(.
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 ISO10006:20017المواصفة الدولية  -رابعاا 
توجيهية إلدارة الجودة في مبادئ  ,"إدارة الجودة تسمياتالمواصفة يطلق على هذه 

وهي االصدار الثالث لهذه السلسلة من  1322تم اصدارها في تشرين الثاني عام والمشاريع" 

( وتكملة لإلرشادات الواردة ISO10006:2003( و)ISO10006:1997المواصفات حيث سبقتها )

والمواصفة  (ISO 9000:2015( وتتماشى مع المواصفة )ISO21500:2012في المواصفة )

ISO9001:2015) وهي( إذ كل هذه المواصفات تستند باألساس على المبادئ السبعة إلدارة الجودة 

مر. ـن المستـ.التحسي3.نهج االدارة. 6ن. ـالعامليراك ــ.اش0ادة. ـ. القي1ون.ـــ.التركيز على الزب2)

من المواصفات واسعة النطاق )اي يمكن  د.ادارة العالقات( وتع2االدلة. . صنع القرار القائم على 4

وتتكون من المتطلبات الرئيسة  استخدامها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً(.

نظم ادارة الجودة في -6الشروط والتعريفات.-0)القياسية(. المعياريةالمراجع -1المجال.-2) تية:اآل

لكون  الثالث والرابع فقط ينالمتطلبكل من بحث على روع( وسوف يتم التركيز في هذه الالمش

مع  ,المتطلبان االول والثاني يوضحان نطاق عمل المواصفة والمراجع المستخدمة في اصدارها

 .بنودهالمضامين ونقدم فيما يأتي تعريفاً  ,صدارااللتزام بما احتواه هذا اال

 المتطلب الثالث: الشروط والتعريفات
 : تحديد النشاط الذي يجب االضطالع به إلكمال مشروع ( النشاط3:1)

تحديد نقاط لتقييم التقدم المتحقق في إنجاز المشروع وينبغي ان يكون التقييم في  ( تقييم التقدم:3:2)

المراحل المناسبة من دورة حياة المشروع وعبر عمليات المشروع, وبناًء على معايير 

 والتي قد تؤدي إلى مراجعة خطة إدارة المشروع. ,عمليات المشروع والمنتج ةو الخدمة

 ( وصف المشروع 3:3)

موعة من االنشطة المتسلسلة والمحددة وفق تواريخ ثابتة )تاريخ البدء واالنتهاء( يتم هو مج .2

 التركيز فيها على المطابقة بين المخطط والفعلي سواء بقيود الوقت او الكلفة او الموارد.

وتتخللها بدايات  ,من مشروع كبير لديه بداية ونهاية اً او جزء يمكن ان يكون المشروع مستقالً  .1

 ات كمشاريع صغيرة وبإنجازها يكمل المشروع.ونهاي

 من الممكن تحديث االهداف ونطاق الخصائص للمشروع تدريجيا اثناء التنفيذ. .0

 يمكن ان تكون مخرجات المشروع واحدة او اكثر سواء ان كانت منتجات او خدمات. .6

 المشروع . مدهها طول ؤن منظمة المشروع مؤقتة ويتم انشاعادة تكو .3

 ان يكون مستوى التعقيد بين االنشطة مرتبط بحجم المشروع.ليل بالضرورة  .4

: التخطيط والتنظيم والمراقبة لجميع جوانب المشروع مع التحفيز لجميع دارة المشروعإ(  3:4)

 االطراف نحو تحقيق اهداف المشروع.

ن ة: وثيقة تحدد ما هو ضروري لتحقيق اهداف المشروع, ويجب دارة المشروعإ( خطة 3:5)

خطة ادارة المشروع او تشير الى )الهيكل التنظيمي, الموارد, الجدول الزمني,  تتضمن

 الميزانية, ادارة المخاطر, االدارة البيئية, الصحة والسالمة, وادارة االمان( 

ويجب ان يحدد  ,: وهو هيكل اداري مؤقت مسؤول عن انشاء المشروع( منظمة المشروع3:6)

ومستويات السلطة والحدود بينها وذلك من اجل التعريف  فيها ادارة المشروع والمسؤوليات

 وابالغ جميع االطراف المعنية بالمشروع .

 مجاميع من االنشطة مثل التصور علىتقسم دورة انشاء المشروع  ( مراحل المشروع:3:7)

 والتطوير والتنفيذ واالنتهاء.

                                                 
) ( جميع النصوص والمعلومات في البنود  مصدرها المواصفة الدوليةISO10006:2017) 
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 وحتى نهاية المشروع : مجموعة محددة من المراحل من البدايةدورة حياة المشروع (3:8)

 ,تحديد االجراءات والمسؤوليات والموارد المرتبطة بها والواجب تطبيقها ( خطة الجودة:3:9)

وجودة المخرجات هي مسؤولية ادارة المشروع  ,للحصول على مستوى الجودة المتفق عليه

 وعدم تلبيتها يمكن ان يكون لها تأثير كبير على منتجات المشروع وخدماته.

: وهي االطراف المسؤولة عن توفير ما يحتاجه المشروع سواء كان المجهز وا( المورد 3:10)

ً منتج ً  ,و خدمةة ا التعاقد  االتفي بعض ح ,ويمكن ان يكون المجهز داخليا او خارجيا

 المقاول.ب الخارجي يطلق على مقدم الخدمة 

 المشروعادارة المتطلب الرابع: نظم جودة 

 شروعالسياق وخصائص الم (4:1)

: يجب على منظمة المشروع تقليد السياق الذي تعمل فيه انظمة ادارة الجودة الخاصة (عام4:1:1)

بالجهة المستفيدة من المشروع وذلك لتجنب المشاكل الناتجة عن اختالف انظمة الجودة االساسية 

الداخلية للمشروع والذي سوف يساعدها في توفير الفرص للعمل بفعالية اكبر مع االطراف 

 والخارجية والذي سوف يدعم المشروع الناشئ, وهنا يجب التركيز على االتي:

 . فهم احتياجات وتوقعات االطراف المعنية بأنشاء المشروع 

  الالزمة لتحقيق النتائج في المشروع المنشئ. جودة ادارة المشروع انشاء عمليات 

  ,تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بعمليات المشروع والنتائج المقررة له 

: توضح هذه المواصفة وبشكل مفصل منظمة المشروع المكلفة بإنشائه  ( المنظمات4:1:2)

والمنظمة المستفيدة والممولة له والتي تقرر القيام به, ويمكن ان تكون منظمة واحدة لمشروع 

ويجب  ,قوم المنظمة بتعيين شركة اخرى لتنفيذ المشروعصغير او مشروع مشترك او ت

تحديد  المسؤولية والسلطة بشكل واضح ودقيق بين منظمة المشروع والمنظمة المستفيدة 

 عليها كمعلومات موثقة. ظة واالخرى ذات الصلة, ويتم الحفاواالطراف المعني

ت مصطلحين مختلفين في ادارة المراحل والعمليا دتع( المراحل والعمليات في المشروع: 4:1:3)

ذ يمكن تقسيم المشروع الى عمليات مترابطة والى مراحل كوسيلة لتخطيط إ ,المشروع

 ة, وتقسم مراحل المشروع )دورة حياورصد تحقيق االهداف وتقييم المخاطر ذات الصلة

 اما عمليات ,المشروع( الى عدد من االنشطة مثل المفهوم والتطوير واالدراك واالنهاء

المشروع: فهي تلك العمليات الضرورية إلدارة المشروع والالزمة لتحقيق منتج او خدمة 

 للمشروع.

تشمل إدارة المشروع التخطيط والتنظيم والرقابة واعداد  دارة المشروع:إ(عمليات 4:1:4)

الزم لتحقيق لالتقارير لعمليات المشروع بما فيها اتخاذ االجراءات التصحيحية والتحسين ا

 ISOوبالتوافق مع مواصفات ادارة الجودة ) ,اف المشروع وفق اسلوب التحسين مستمراهد

 ISO( والمواصفة التوجيهية االرشادات حول ادارة المشاريع والعمليات )9001:2015:

21500:2012.) 

الى سبعة  بندتستند ارشادات ادارة جودة المشاريع الواردة في هذا ال( مبادى ادارة الجودة: 4:2)

التركيز على الزبون. .2: )( وتمثلISO:9000:2015,2,3مبادئ إلدارة الجودة وفق )

. صنع القرار القائم 4. التحسين المستمر. 3.نهج االدارة. 6.اشراك العاملين. 0.القيادة. 1

ة ادارة الجودة لكل ويجب ان تشكل هذه المبادئ اساساً ألنظم ,.ادارة العالقات(2على االدلة. 

 او منظمة او مشروع. منشأه

ن نظام ادارة من الضروري ادارة عمليات المشروع ضم: دارة المشروع إجودة (عمليات 4:3)

 ,تعمل منظمة المشروع داخل المنظمة المستفيدة إذ ,اهداف المشروع الجودة من اجل تحقيق
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 ,مع ادارة الجودة للمنظمات المستفيدة منه جودة ادارة المشروع مة نظام ءويجب ان تتم موا

فيجب على منظمة  ء من عمليات تنفيذ المشروع لطرف خارجياما في حالة اعطاء جز

المشروع التأكد من قدرة الطرف المنفذة الجديد على التفاعل وتقديم خدمة المعلومات الموثقة 

والرقابة والتنفيذ وفق زمة والتي تحتاجها منظمة المشروع لضمان فعالية التخطيط الال

 سياقات نظام الجودة المتبع.

: يجب توثيق نظام ادارة الجودة للمشروع والمحافظة عليه وةدراجه ( خطة الجودة للمشروع4.4)

ويجب ان نحدد الموارد الالزمة لتحيق الجودة  ,لية في خطة جودة المشروعإاو االشارة 

اجل الرجوع اليها عند التخطيط من قبل  واهدافها ودمجها مع خطط الجودة في المشروع من

وعند التخطيط للجودة وتطويرها يجب على ادارة منظمة المشروع واالدارة في  ,االدارة

ق تنفيذ االهداف يعلى تنفيذ المشروع والتي تعالمنظمة المستفيدة التفكير في المخاطر القائمة 

الخارجي يجب ان تحدد هذه في حالة التعاقد  ,من اجل معالجتها والتقليل من عواقبها

 المتطلبات للشركة المنفذة للمشروع.

ا خامس  نظم ادارة الجودة في المشروعفوائده  -ا
متزامناً مع تطبيق  من اجل انجاح تطبيق ادارة الجودة في المشاريع يجب ان يكون التطبيق

 اذ ان مواصفة اداره المشروع)موضع البحث(هي مواصفة تدور في فلك ,مواصفات اخرى

"نظم والمواصفة  "((ISO9000:2015األساسيات والمفردات  ,"ادارة الجودة المواصفة الدولية

 لمواصفةفي اوتكملة لإلرشادات الواردة  "(ISO9001:2015)المتطلبات األساسية  ,ادارة الجودة

هي  والتينفسها ( PDCAمنهجية ) وتستخدم "(ISO21500:2012)"ارشادات إدارة المشاريع 

وان تطبيق هذه  ,نفذ ,تحقق ,افعل ,خطط(plan–do–check–actلكلمات اإلنكليزية )اختصار ل

 Kristinsdóttr and) سوف يحقق الفوائد االتية:بشكل عام المواصفات في مجال ادارة المشاريع 

Möller, 2014, 192) (وMacek, 2010,273) 

من خالل التخطيط السليم والمسبق والتقدير الواقعي  هتسليم المشروع بالشكل المتفق علي .2

 للتوقيتات لكل مرحلة من مراحل المشروع.

 السرعة في التسليم من خالل استخدام عمليات إلدارة المشروع شائعة ومعروفة  .1

 خالل تنفيذ المشروع. المفاجأتتقليل  .0

 المناسب. تحسين رضا الزبائن من خالل تقديم المنتج او الخدمة الصحيحة والوقت .6

 ,Weaver) :تحديداً هيكما ان هناك فوائد اخرى على مستوى المنظمة المنفذة للمشروع 

Patrick, 2016, 3) 
 المساعدة في نقل المعرفة والخبرات بين المشاريع والمنظمات الرائدة والناشئة .2

 تحسين خطوات تسليم المشروع. .1

 خالل استخدام عروض واقعية.عملية الحصول على المناقصات ةكثر كفاءة وفاعلية من  .0

 .وءةإدارة مشروعاتها بصورة شاملة وكفتمكين المنظمات متعددة الجنسيات من تنسيق  .6

تسهيل تنقل موظفي إدارة المشروع وقدرتهم على العمل على المشاريع الدولية وتكوين فريق  .3

 شتركة.ملتزم ومتحمل للغاية يمكنه العمل معاً من خالل التواصل الفعال واالهداف الم

عملية صنع القرار شفافة ومحسنة على كافة المستويات التنظيمية وتمتاز بالتواصل الفعال في  .4

 كل المستويات االدارية.

ان تطبيق مواصفة ادارة المشاريع تجبر  (Zandhuis and Stellingwerfيرى ) في حين

 أخذها بالحسبان وهيالمنظمات ال تالعديد من و مورالامن نحو التركيز على مجموعة االدارات 
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 ,Zandhuis and  Stellingwerf): تشمل االتيمهمة جداً وتوثر على ارباح الشركة وسمعتها وهي 

2013, 16) 
التأخير والالمباالة في اعداد الموازنات التفصيلية من قبل ادارة المشروع لكلف التنفيذ مع عدم  .ة

 مراعات الرغبات التفصيلية لصاحب المشروع.

يتم تقييم مستوى التنفيذ في المشاريع من قبل االدارة مبنية على خبراتهم او آرائهم الشخصية  .ب

 دون وجود معايير ثابته او تقنيات محددة للتقييم 

 اعتبار تكاليف ادارة المشروع نفقات عامة بدالً من االعتراف بها كقيمة تجارية. .ت

ة المكلفين من قبل المنظمة المستفيدة ال يتم حساب تكاليف القوة العاملة من داخل المنظم .ث

 الى العمل في المشروع فضالً عنذين يؤدون عملهم االساسي ويقومون بخدمة المشروع وال

عدم توفر رؤية شاملة حول المشاريع الجاري تنفيذها من قبل المنظمة من حيث حجم التكاليف  .ج

 مع حجم القيمة المضافة لها.

 تباقية غير محددة في خطط المشروع.االعمال الواجب تنفيذها بصورة اس .ح

قد تنجح المشاريع في النهاية لكن من خالل الضغط الشديد واالعمال االضافيه لعدم االهتمام بهذه  .خ

 الخطوات االساسية.

 الجانب العملي 

 الحاليالواقع  -اوالا 
جل االلمام بكل جوانب تطبيق هذه المواصفة وتشخيص الفجوات بين الواقع الفعلي ةمن 

 1الشكل فان  ,(6و0البند ) المواصفة المبحوثةمتطلبات وفي ادارة المشاريع  ةلألساليب المطبق

 :في الشركة قيد البحثتنفيذ المشاريع احالة ويلخص الواقع الفعلي المتبع في 

 

 
 2 الشكل

 المبحوثة واقع تنفيذ المشاريع في الشركة
 من اعداد البحاث باالستناد على المقابالت الشخصية :مصدرال
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ا   البحث يةاختبار فرض -ثانيا
الباحث  في الشركة قيد البحث استخدممدى توافر متطلبات المواصفة التعرف على اجل من 

ازاء معايير كل متطلب من متطلبات التي قائمة الفحص وكانت اجابات االفراد المبحوثين اسلوب 

 :0 الجدولفي كما اعتمدها البحث 

 المتطلب الثالث: الشروط والتعريفات -أ
  

 3جدول ال

 متطلب الشروط والتعريفات اجابات االفراد المبحوثين حول

 ت
 الشروط والتعريفات

(3.1)،(3.2)،(3،3)،(3.4)،(3،5)،(3.6)،(3.7)،(3،8)، 

(3.9)، (3،10) 
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د معايير دقيقة لتقييم االنجاز المتحقق في كل مرحلة من ييتم تحد 2

 المشروع 
     ̸  

       ̸ وتاريخ االنتهاء من المشروع بصورة دقيقةيتم تحديد تاريخ البدء  1

نشاء المشروع بإارة على تحفيز األطراف المعنية تعمل االد 0

 بصورة فاعلة 
  ̸     

     ̸   خطة ادارة المشروع واضحة ومحددة 6

الهيكل التنظيمي إلدارة المشروع محددة فيه بدقة الصالحيات  3

 والمسؤوليات
     ̸  

       ̸ نشاء المشروع بصورة دقيقةانية الالزمة إلتحديد الميزيتم  4

  ̸      خطط السالمة واالمان محددة بصورة دقيقة 2

     ̸   هناك فهم واضح من قبل االدارة عن الهدف من اقامة المشروع 0

هناك فهم واضح من قبل االدارة عن مستوى الجودة المطلوبة في  9

 المشروع
  ̸     

 3 2 1 0 6 3 4 االوزان

  0   6  1 التكرار

  0   24  21 النتيجة

 3،44 معدل التطبيق

 0،57 النسبة المئوية

 0،43 حجم الفجوة

 من اعداد الباحث باالعتماد على اجابات االفراد عينة البحث المصدر:
 

تاريخ البدء تتعلق بتحديد  ( نقطة لفقرتين21على ) الشركة المبحوثةحصول  0شر الجدول ؤي

كما  ,التحديد الدقيق لميزانية المشروع ة وكذلك فقرةن المشروع بصورة دقيقوتاريخ االنتهاء م

فقرات تتعلق باهتمام االدارة بتحفيز االطراف المعنية بأنشاء المشروع  ( نقطة عن24) على تحصل

مة المشروع ووضوح خطة انشاء المشروع و مستوى الفهم من قبل االدارة عن الغاية من اقا

 ,فقرة تحديد خطط السالمة واالمان ننقاط ع (0كما حصلت على ) ,ومستوى الجودة المطلوبة فيه

اذ بلغ معدل  ,اريعوبذلك فهي تمثل درجة بعيدة عن نص المواصفة الخاصة بنظام ادارة جودة المش

فجوة مقدارها  ( مما خلق%32) وية لمعدل االلتزامكانت النسبة المئ في حين( 0,66التطبيق )

(60%) 
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 ادارة المشروعجودة المتطلب الرابع: نظم .2
المبحوثين ازاء مضامين هذا  جاباتكانت ا فحص متطلب السياق وخصائص المشروع: .ة

 .6 كما موضح في الجدول المتطلب
 

 4جدول ال

 متطلب السياق وخصائص المشروع اجابات االفراد المبحوثين حول

 ت
 السياق وخصائص المشروع 

(4.1)، (4:1:1)، (4:1:2)، (4:1:3)، (4:1:4) 
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تعمل منظمة المشروع على التعرف على نظام الجودة المتبع في  1

 المنظمة المستفيدة عند البدء بتنفيذ المشروع
     ̸  

  ̸      يتم تحديد وبصورة دقيقة عمليات ادارة الجودة في المشروع 2

يتم توثيق المسؤوليات والصالحيات بصورة دقيقة بين منظمة  3

 المشروع والمنظمة المستفيدة
  ̸     

متمثلة  المشروع()دورة حياة  يتم تقسيم تنفيذ المشروع الى مراحل 4

 بأنشطة متسلسلة
   ̸    

يتم تقسيم عمليات تنفيذ المشروع الى مجموعة من العمليات  5

 الضرورية ألداء المشروع
  ̸     

      ̸  يتم اعداد تقارير عن عمليات تنفيذ المشروع بصورة دورية 6

يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية بناًء على التقارير المرفوعة من قبل  7

       ̸ االدارة

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان

  2  1 2 1 1 التكرار

  2  3 8 5 6 النتيجة

 3،43 معدل التطبيق

 0،57 النسبة المئوية

 0،43 حجم الفجوة

 من اعداد الباحث باالعتماد على اجابات االفراد عينة البحث المصدر:

( نقاط لفقرة تتعلق بقيامهم باتخاذ 4على ) الشركة المبحوثةحصول  6يوشر الجدول 

 عن( نقاط 3) على حصلتكما  ,اجراءات تصحيحية بناًء على التقارير المرفوعة من قبل االدارة

فقرتي  ننقاط ع (0كما حصلت على ) ,اعداد التقارير عن عمليات تنفيذ المشروع بصورة دورية

و تقسيم  ,مة المشروع والمنظمة المستفيدةتوثيق المسؤوليات والصالحيات بصورة دقيقة بين منظ

وبذلك فهي تمثل  ,مجموعة من العمليات الضرورية ألداء المشروع علىعمليات تنفيذ المشروع 

اذ بلغ معدل التطبيق  ,عن نص المواصفة ربة لما حصل علية المتطلب السابق وهو بعيددرجة مقا

 (%60( وفجوة مقدارها )%32) كانت النسبة المئوية لمعدل االلتزام في حين( 0,60)

                                                 
  تم استبعاد بعض الفقرات في اسئلة قائمة الفحص لتشابه المغزى فيها او تناولها ضمن فقرات اخرى ضمن متطلب ادارة

 الجودة
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 المبحوثين ازاء مضامين هذا المتطلبجابات االفراد كانت ا ادارة الجودة: ءفحص متطلب مباد .ب

 3 كما موضح في الجدول
 

 5جدول ال

 متطلب مبادى ادارة الجودة اجابات االفراد المبحوثين حول 

 ت
 فحص متطلب مبادى ادارة الجودة 

(4:2) 
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تسعى منظمة المشروع لتلبية متطلبات واحتياجات اصحاب المصلحة  2

 الحالية والمتوقعة 
̸       

األطراف المستفيدة من المشروع يتم تبادل المعلومات والتقارير بين  1

 تجنباً للصراعات
  ̸     

ً من اجل استخدامها  0 توثق الخبرات الناتجة عن المشاريع المنفذة سابقا

 في عمليات المشاريع الجديدة
  ̸     

يتم اجراء مقارنة مرجعية في اطار مقاييل محددة لتقييم كفاءة وفاعلية  6

 عمليات انشاء المشروع
      ̸ 

يتم تحليل المعلومات المتولدة خالل دورة حياة المشروع من اجل  3

 استخدامها في التحسين المستمر
 ̸      

تسعى المنظمة المستفيدة ومنظمة المشروع الى اجراء عمليات  4

 التحسين المستمر في ضوء الوقت والموارد المتاحة
    ̸   

   ̸     دورية يتم تقييم ترابط وانسياب عمليات المشروع بصورة 2

  ̸      جري عمليتا تقييم التقدم وفقاً لتواريخ زمنية محددةت 0

9  ً     ̸    يتم تقييم اداء المشروع وفق االهداف المحددة سابقا

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان

 1 1 2 1 2 1 1 التكرار

 0 1 4 3 8 5 6 النتيجة

 3،00 معدل التطبيق

 0.50 النسبة المئوية

 0،50 الفجوةحجم 

 من اعداد الباحث باالعتماد على اجابات االفراد عينة البحث المصدر:
 

( نقاط لفقرة تتعلق بسعي منظمة 4على ) الشركة المبحوثةحصول  3ويوشر الجدول 

( 3) على حصلتكما  ,المشروع لتلبية متطلبات واحتياجات اصحاب المصلحة الحالية والمتوقعة

فقرات تتعلق بتحليل المعلومات المتولدة خالل دورة حياة المشروع من اجل استخدامها في  عن طانق

فقرتين هما تبادل المعلومات والتقارير بين  ننقاط ع (0كما حصلت على ) ,التحسين المستمر

ً  ,األطراف المستفيدة من المشروع وحصلت  ,وتوثق الخبرات الناتجة عن المشاريع المنفذة سابقا

ً نقاط لفقرة تقييم اداء الم (0على )  يسعنقاط لمستوى  (6و) ,شروع وفق االهداف المحددة سابقا

المنظمة المستفيدة ومنظمة المشروع الى اجراء عمليات التحسين المستمر في ضوء الوقت 

 احصلت فقرت في حينعمليات المشروع بصورة دورية والموارد المتاحة وتقييم ترابط وانسياب 

التقدم وفقاً لتواريخ زمنية محددة واجراء مقارنة مرجعية في اطار مقاييل محددة لتقييم عملية تقييم 

اذ بلغ كفاءة وفاعلية عمليات انشاء المشروع على اقل النقاط واثرت بذلك على نتائج هذا المتطلب 
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رها فجوة مقدا ( مما شكل%33) وية لمعدل االلتزامانت النسبة المئفي حين ( 0,33معدل التطبيق )

(33%) 

ازاء مضامين هذا  المبحوثينجابات كانت ا :جودة ادارة المشروعفحص متطلب عمليات  .ت

 .4 كما موضح في الجدول المتطلب
 

 6جدول ال

  جودة ادارة المشروعمتطلب عمليات  اجابات االفراد المبحوثين حول

 ت
  جودة ادارة المشروع فحص متطلب عمليات 

(4:3) 
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دارة يتم صياغة ادارة الجودة في المشروع باالعتماد على نظام اال 2

 الجودة المتبع المنظمة المستفيدة
      ̸ 

خارجي ألجراء بعض العمليات يتم مراقبته في حالة استخدام طرف  1

 من قبل منظمة المشروع
 ̸      

تجبر منظمة المشروع الطرف الخارجي المتعاقد معها على االلتزام  0

 بنظام الجودة المتبع
    ̸   

تطلب منظمة المشروع تقارير دورية موثقة من الطرف الخارجي  6

 والتحسين المستمرالمتعاقد لضمان فعالية التخطيط والرقابة 
  ̸     

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان

 1  1  1 1  التكرار

   2  4 5  النتيجة

 2،75 معدل التطبيق

 0،46 النسبة المئوية

 0،54 حجم الفجوة

 من اعداد الباحث باالعتماد على اجابات االفراد عينة البحث المصدر:
 

( نقاط لفقرة تتعلق في حالة استخدام 3على ) الشركة المبحوثةحصول  4يوشر الجدول 

طرف خارجي ألجراء بعض العمليات سوف تقوم منظمة المشروع بعملية مراقبة وقياس مستوى 

( نقاط على كون منظمة المشروع تطلب تقارير دورية موثقة من 6) على حصلتكما  ,الجودة له

بينما حصلت على  ,ين المستمروالتحسالطرف الخارجي المتعاقد لضمان فعالية التخطيط والرقابة 

فقرة اجبار منظمة المشروع الطرف الخارجي المتعاقد معها على االلتزام بنظام الجودة  نن عينقطت

يتم صياغة ادارة الجودة في المشروع باالعتماد على نظام الدارة الجودة )كما تحصلت فقرة  ,المتبع

وهذا اثر كثيراً على مستوى تطبيق هذا المتطلب  ,على صفر من النقاط (المتبع المنظمة المستفيدة

فقط ولكن يعود لعدم وجود نظم جودة واضحة ومعترف فيها  الشركة المبحوثة الىوالسبب ال يعود 

 ( بينما كانت النسبة المئوية لمعدل االلتزام1,23وبلغ معدل التطبيق ) ,لدى المنظمات المستفيدة

 جداً عن نص المواصفة. ( وهو بعيد%36( وفجوة مقدارها )64%)

كما ازاء مضامين هذا المتطلب  لمبحوثينا جاباتإكانت  فحص متطلب خطة الجودة للمشروع: .ث

 .2 موضح في الجدول
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 7جدول ال

 متطلب خطة الجودة للمشروع اجابات االفراد المبحوثين حول

 ت
 فحص متطلب خطة الجودة للمشروع 

(4.4) 
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ن تحديه في مراحل متوجد مجموعة خطط إلدارة الخطر تض 2

 مختلفة
      ̸ 

د المخاطر المتعلقة بالتكاليف والجودة والوقت وسرية ييتم تحد 1

 والمخاطر البيئية بصورة دقيقة المعلومات
     ̸  

 ̸       هناك كادر متخصص إلدارة المخاطر 0

 ̸       يتم توثيق المخاطر وكافة تأثيراتها المتوقعة 6

 ̸       يتم تقييم التقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر بصورة دورية 3

  ̸      يتم استخدام معايير كمية ونوعية لتقييم المخاطر 4

االطراف المسؤولة عن توفير احتياجات المشروع محددة  2

 بصورة دقيقة
  ̸     

يتم تقييم المجهزين بصورة دورية من اجل استبعاد السيئين  0

 منهم
 ̸      

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان

 4 2   1 1  التكرار

 0 2   4 5  النتيجة

 1،38 معدل التطبيق

 0،23 النسبة المئوية

 0،77 الفجوةحجم 

 من اعداد الباحث باالعتماد على اجابات االفراد عينة البحث المصدر:
 

( نقاط لفقرة تتعلق بتقييم المجهزين 3على ) الشركة المبحوثةحصول  2ويوشر الجدول 

فقرة كون االطراف  ( نقاط عن6) على حصلتكما  ,بصورة دورية من اجل استبعاد السيئين منهم

 نمن النقاط ع (1كما حصلت على ) ,المسؤولة عن توفير احتياجات المشروع محددة بصورة دقيقة

فقرتين هما تحدد المخاطر المتعلقة بالتكاليف والجودة والوقت وسرية المعلومات والمخاطر البيئية 

فقرات  حصلت اربع ي حينف ,بصورة دقيقة و فقرة استخدام معايير كمية ونوعية لتقييم المخاطر

على صفر من النقاط والتي جعلت هذا المتطلب هو االضعف واالبعد عن نص المواصفة من حيث 

توجد مجموعة خطط  ,والفقرات هي على التوالي ,التطبيق واثرة على نتائج المتطلبات االخرى

يتم توثيق  ,هناك كادر متخصص إلدارة المخاطر ,إلدارة الخطر تضن تحديه في مراحل مختلفة

واخيراً  يتم تقييم التقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر بصورة  ,المخاطر وكافة تأثيراتها المتوقعة

مما  ,(%10) كانت النسبة المئوية لمعدل االلتزام في حين( 2,00وبلغ معدل التطبيق ) ,دورية

 (.%22شكلة فجوة مقدارها )

ن نلخص معدل التطبيق لمتطلبات ةيمكن  (2,4,3,6,0في ضوء ما جاء بالجداول )

المبحوثة  لشركةلبين الواقع الفعلي  المواصفة والنسبة المئوية لمعدل االلتزام بها والفجوات القائمة

 : 0المواصفة المبحوثة بالجدول متطلبات مع 
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 8 جدولال

 المبحوثة لشركةفحص ا متطلباتاعتماد خالصة تقييم 

 معدل التطبيق المتطلبات ت
النسبة المئوية لمعدل 

 االلتزام
 نسبة الفجوة

 0،43 0،57 3،44 الشروط والتعريفات 2

 0،43 0،57 3،43 السياق وخصائص المشروع 1

 0،50 0.50 3،00 مبادى ادارة الجودة 0

 0،54 0،46 2،75 جودة ادارة المشروع عمليات  6

 0،77 0،23 1،38 خطة الجودة للمشروع 3

 0،54 0،46 2،8 لتطبيق المواصفةالمعدل الكلي 

 عداد الباحث إمن  المصدر:
 

وبقين  المبحوثقة ة بين التطبيق الفعلي للشركةيتبين وجودة فجوات كبير 0 جدولمن مالحظة ال

 التقي تقنص البحثفرضية قبول وهذا يدعونا الى  نصوص متطلبات المواصفة التي اعتمدها الباحث

   "ةالمبحوث ادارة المشروع في الشركةلبات نظام جودة ال تتوافر متط"

 المقترحاتاالستنتاجات و

 االستنتاجات -اوالا 
 من خالل مالحظة الجانب العملي للبحث توصل الباحث الى االستنتاجات االتية: 

التي يتم الحاضر وذلك بسبب حجم االموال  وقتتحتل جودة ادارة المشروع اهمية كبيرة في ال .2

على المشاريع والدليل هو عدد المواصفات التي تناولت هذا الموضوع  صرفها او تخصيصها

 .BSIالبريطانية المواصفات  عهدو مة (ISOالدولية للموصفات )منظمة السواًء على صعيد 

 تسهم المواصفة المبحوثة في نقل المعرفة والخبرات بين المشاريع والمنظمات الرائدة والناشئة .1

 .شائهافي مجال ادارة المشاريع وان

واقعية وةكثر كفاءة  ون العروض المقدمة من قبل الشركةن تكةدي استخدام المواصفة الى ؤي .0

 وفاعلية في عملية الحصول على المناقصات.

تطبيق هو ولكن سبب انخفاض معدل ال الشركة المبحوثةالمواصفات الفنية والتقنية موجودة في  .6

 .جوهر المواصفة قيد البحث الذي يعدعدم التوثيق 

ً كنظام بال تمتلك نظام جودة معترف  من الشركة قيد البحث المستفيدة طرافاال .3 ه عالميا

(ISO9001 )دى ة هذاو ,الى التنسيق معهم في هذا المجال الشركةو غيره وبالتالي ال تحتاج ة

 و على المواصفة قيد البحث.ةالى الحصول عليه  الى عدم توجه الشركة

الحصول على بلزمة من قبل الحكومة العراقية ال تلزم الشركات الشروط العامة للمقاوالت الم .4

وهذا ادى الى انخفاض المعدل  ,ي مواصفة متخخصة في هذا المجالةو ةالمواصفة المبحوثة 

 .الكلي لتطبيق المواصفة

( وبذلك %32نسبة مئوية لالتفاق بلغت ) في الشركة المبحوثة فقرة الشروط والتعريفات تحقق .2

ً وموثق كلياً" وهذا يشير الى وجود فجوة بين تكون الفقرة  واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئيا

وذلك نتيجة عدم تحديد المعايير  ,(%60عريفات والواقع الفعلي مقدارها )متطلبات الشروط والت

 .خطط للسالمة واالمان االنجاز وعدم وجودالدقيقة لتقييم 

نسبة مئوية لالتفاق بلغت  قيد البحثفي الشركة  فقرة السياق وخصائص المشروع تحقق .0

ً وموثق كلياً" وهذا يشير الى 32%) ( وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئيا
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وذلك  ,(%60وجود فجوة بين متطلبات السياق وخصائص المشروع والواقع الفعلي مقدارها )

 .المستفيدة طرافة في االبسبب عدم وجود تحديد دقيق لعمليات الجودة وعدم وجودة نظام جود

( وبذلك تكون الفقرة واقعة في %33ادارة الجودة نسبة مئوية لالتفاق بلغت ) ئفقرة مباد تحقق .9

ً " وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات مبادى ادارة  درجة تقييم " ً موثق كليا مطبق جزئيا

وكان سببها عدم وجود مقارنة مرجعية في اطار  ,(%33الجودة والواقع الفعلي مقدارها )

 .مقاييل دقيقة لكفاءة عمليات انشاء المشروع

( وبذلك تكون الفقرة واقعة %64بلغت ) اتفاقنسبة جودة ادارة المشروع فقرة عمليات  تحقق .23

ً موثق جزئياً في درجة تقييم " " وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات فقرة مطبق جزئيا

وهذا بسبب عدم تطبيق الشركة  ,(%36والواقع الفعلي مقدارها )ودة ادارة المشروع جعمليات 

 .المبحوثة لنظام جودة تجبر االطراف الخارجية على تطبيقه

( وبذلك تكون الفقرة واقعة %10فقرة خطة الجودة للمشروع نسبة مئوية لالتفاق بلغت ) تحقق .22

ير الى وجود فجوة بين متطلبات فقرة خطة " وهذا يشمطبق جزئياً غير موثقفي درجة تقييم "

ادارة  ه الفجوه الكبيرة سببها عدم وجودوهذ ,(%22الجودة للمشروع والواقع الفعلي مقدارها )

وهذه النتيجة انعكست على  ,للمخاطر تقوم بمهمة التخطيط والتوثيق والتطبيق والتقييم للتطبيق

 .التطبيق العام للمواصفة  لمعد

مع المواصفة  الشركة المبحوثةالنسبة المئوية المتحققة من مقارنة جودة ادارة المشروع في  .21

(ISO60001:2017بجميع فقراتها بلغت ) (وهي تقترب من "%64 ) موثق ً مطبق جزئيا

 ً وهذا االمر يستدعي المعنيين على التفكير الجدي  ,(%36" مما يشير الى فجوة مقدارها )جزئيا

 ة وتوثيقها.بتطبيق المواصف

ا   مقترحاتال -ثانيا
 :تيأدارة الشركة المبحوثة ما يإعلى جات التي توصل اليها الباحث يقترح بناًء على االستنتا

( ISO10006:2017السعي للحصول على المواصفة الدولية )الشركة قيد البحث  دارةإعلى  .2

 .بهذا الشأن وتوظيف كادر متخصص إلدارة الجودة في الشركة

( لغة عالمية للتعامل بين الطرف المستفيد من ISO10006:2017المواصفة الدولية ) دتع .1

)الذي يمنح المقاوالت وهذا يوجب على الطرف المستفيد  ,المشروع والطرف المنفذ

 تطبيقها.التفكير الجدي لوعليها االطالع للشركة(

سبب  ألنها ,العاليةوذلك ألهميتها  ,دارة المخاطرإالتركيز على على الشركة قيد البحث  .0

انخفاض النسبة المئوية لمعدل تطبيق متطلب "خطة الجودة للمشروع" والذي انعكل بشكل 

 .فيها كبير على النسبة المئوية الكلي لتطبيق المواصفة

جل الحصول على ةمع الجهات المختصة من  ادارة الشركة المبحوثة تعاقدضرورة  .6

(ISO9001والذي يسهم في رفع م ) التوثيق في كل انشطهاستوى. 

الحصول على المواصفة الدولية بالعراقية يجب الزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية  .3

(ISO9001) تعملف ,قوتها وضعفها على مديات ي تعريف هذه الجهاتلما له من االهمية ف 

يط قلل من مستوى االخطاء في التخطوت ,ركز على التحسين المستمرا تعلى تطويرها لكونه

 والتنفيذ

تعديل الشروط في مجاالت االنشاءات والمقاوالت المختصة  العراقية على الجهات الحكومية .4

او المواصفات المشابهة لها عند مة للمقاوالت بإضافة شرط الحصول على هذه المواصفة االع

 إحالة المشاريع اليها.تشكيل اي شركة للمقاوالت واعتبارها شرطاً من شروط 
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