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 معرفة الظروف البيئية املعاصرة اليت ساعدت يف منو املنظمات املدارة باملشروع والفوائد املتحققة من ذلك. -

 املشروع وحتديد أهدافه وفهم خصائصه. تعريف -

 معرفة دورة حياة املشروع  وحتديد األنشطة الرئيسة يف كل مرحلة. -

 حتديد اطراف املشروع وعالقتها باملشروع. -

 اعداد مقرتح املشروع. -

يرجع تطور أساليب وممارسات إدارة املشاريع للجيش، لكون اجليش قدم سلسلة من املهارات يف إدارة  -

 املشاريع تعجز عن تقدميها املنظمات التقليدية .

 -برنامج الفضاء ابولو لوكالة أحباث الفضاء االمريكية ناسا –مثل برنامج بوالريس للبحرية االمريكية  -

 ية  وغريها.مبادرات الدفاع االسرتاتيج

 وقد برزت إدارة املشروع كضرورة يف نهاية القرن العشرين لتطوير طرق جديدة لإلدارة. -

 فشهدت العقود املنصرمة واملعاصرة منو يف استخدام إدارة املشاريع كوسيلة لتحقيق اهداف املنظمات.- -

 خاصة مشاريع تتبنى أن نظماتامل من لكثري املهم من جعلت ، األعمال بيئة يف والتغريات احلادة املنافسة إن

 .البعيد املدى إىل واملنافسة البقاء من متكنها

 

 هناك ثالثة عوامل تؤثر يف حالة عدم التأكد يف البيئة اليت تعمل بها املنظمات:

باملنظمة وما درجة التعقيد البيئي: يتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل املدخالت واملخرجات اخلاصة  .1

يرتتب علي ذلك من التزامات داخل املنظمة من مباني وجتهيزات وخربات فنية وغري ذلك ، وما ينتج عنه من 

 أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي اىل زيادة التعقيد البيئي.

يجة التغري السريع والدائم يف درجة الديناميكية) التغيري(: ويتعلق بالسرعة اليت تتغري فيها بيئة االعمال نت .2

حاجات ورغبات الزبائن، االمر الذي يفرض على املنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديدة 

 للمنافسة.

درجة الغنى: ويتعلق مبدى توفر املوارد يف بيئة االعمال، واليت تعترب نادرة، ويشتد التنافس بني املنظمات  .3

 للحصول عليها.
 

 التوسع اهلائل يف املعرفة البشرية. -

 التطور اهلائل يف اإلمكانات التكنولوجية وتبادل املعلومات. -

 نشوء األسواق العاملية وازدياد احلاجة لالستجابة السريعة ملتطلبات السوق. -

 الطلب املتنامي على السلع واخلدمات لتلبية حاجات الزبائن املتغرية -

البيئة املعقدة واملتغرية واملتسمة بندرة املوارد، ولألسباب السابقة مل تعد االشكال التقليدية يف إدارة يف هذه  -

املنظمات قادرة على النجاح واالستمرار، وعليه فان منظمات االعمال املعاصرة أصبحت اكثر حاجه الن تدار 

ع حتى تكون قادرة على االستمرار يف باملشروع، حبيث تقوم بتوزيع طاقمها الوظيفي وكوادرها يف مشاري

 ابتكار وتطوير السلع واخلدمات واألفكار، مما ميكنها من الوصول اىل أهدافها وحتقيق رسالتها.
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كل عضو يف فريق املشروع ميكنه فهم عمل املشروع ككل، ألنه خمصص للمشروع وال يتم تشتيته يف  -

 اعمال أخرى.

 عمل اكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة.بيئة  -

 توفر وضوح افضل للمهمات اليت يؤديها االفراد. -

 امتالك قدرة اكرب على التكيف مع متغريات البيئة لتحقيق هذه األهداف. -

 مراقبة افضل للتكاليف. -

 جودة اعلى. -

 عالقات افضل مع الزبائن -
 

 

 هناك العديد من التعريفات منها:

 ؤقت إلجياد منتج منفرد) املعهد األمريكي إلدارة املشاريع(سعي م -

جمموعة من األنشطة  املرتابطة غري الروتينية هلا بدايات ونهايات زمنية حمددة يتم تنفيذها من قبل  -

شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف حمدد يف اطار معايري التكلفة، الزمن واجلودة) مجعية إدارة املشاريع 

 الربيطانية(.

 مشكلة معروفة احلل يتم اكماهلا باستخدام أنشطة فريدة وغري روتينية. -

منظمة مؤقتة لتنفيذ جمموعة من األنشطة املنظمة لتحقيق هدف معني يف فرتة زمنية معينة وباستخدام  -

 موارد متنوعة.

 يف مفهوم املشروع هي: العناصر اليت جيب توافرهافمن خالل التعريفات سابقا ميكن التوصل اىل جمموعة من 

 املشروع له أنشطة مرتابطة وغري روتينية. .1

 املشروع يتكون من أنشطة مرتابطة هلا بدايات ونهايات زمنية حمددة. .2

 املشروع له فرتة زمنية حمددة. .3

 املشروع له موازنة تقديرية خمصصة بها األموال الالزمة هلذا املشروع. .4

 اهلدف سلعة او خدمة.املشروع له هدف جيب حتقيقه سواء كان  .5

 اجلودة املناسبة واملطلوبة من قبل العمالء. –الزمن  -ضرورة حتقيق معايري الكلفة .6
 

 اخل....-املصانع بناء مثل: الصناعية املشروعات

 اخل......التعليمية املشاريع بناء مثل:  اخلدمية املشروعات

 اخل..........الفضاء حبوث مثل: العلمية املشروعات

 اخل.....التدخني ضد مشاريع مثل: االجتماعية املشروعات

 اخل.......اخلصخصة مشاريع مثل: االقتصادية املشروعات

 اخل.........السدود بناء مثل:  االنشائية املشروعات

 

 

متيزه عن املنظمة الوظيفية فان املشاريع يف األساس اهداف املشروع هي نفس اهداف املنظمة وبسبب اخلصائص اليت 

 مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فإنها تشرتك يف حتقيق ثالثة اهداف :
 املواصفات -التكلفة-لوقت  ا

 

 

 

 إرضا الزبون
 الوقت

 التكلفة

 املواصفات
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 يتم التعبري عن االهتمام بالوقت وادارته من خالل جدولة املشروع.
 بالكلفة وادارتها عن طريق موازنة املشروع.كما يتم االهتمام 

أيضا يتم اهتمام باملواصفات عن طريق اختبار املواد املناسبة وختصيصها ملراحل العمل يف املشروع، ومبا يتناسب مع 

 شروط احلل األمثل ملشكلة املشروع كما ورد يف مقرتح املشروع او املناقصة او يف العطاء املطروح.

 

 ك املشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها يف جمموعة من اخلصائص:تشرت

تقام املشاريع يف العادة لتنفيذ غرض معني، حل مشكلة معينة ، اهداف حمددة، ولذا فان املشروع الغاية:  -

مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصوال اىل حتقيق األهداف مثل إقامة جسر بهدف حل مشكلة االختناق 

 تطوير دواء لعالج السرطان بهدف احلفاظ على حياة الناس.او  -املروري

هو ان املشروعات ذات طبيعة مؤقتة حبيث انها تبدا وتنتهي يف أوقات حمددة ومعلومة دورة حياة حمدودة:  -

 قد تطول وقد تقصر.

تشابه أي مشروع يف تنفيذه واكماله حيتاج اىل أنشطة فريدة وغري روتينية وغري متكررة، حتى لو التفرد:  -

 -مشروعان يف الطبيعة واحلجم والشكل فان تنفيذ كل منهم حيتاج اىل أنشطة خمتلفة) طبيعة اإلدارة

 املوارد(. -املخاطر

أي مشروع حيتاج اىل أنشطة متتابعة باإلضافة اىل التتابع هناك تداخل . عاده تتداخل االعتمادية املتداخلة:  -

 –أيضا تتداخل مع األقسام الوظيفية األخرى يف املنظمة )انتاج  -املشروعات يف املنظمة مع بعضها البعض

 كذلك قد تتداخل مع اطراف أخرى مثل املوردين  ومقاولي الباطن والزبائن......اخل.–مالية(  -افراد -تسويق

لكون املشروع نشاط اجتماعي وتضارب يف املصاحل، فقد يؤدي التداخل املشار اليه سابقا بني جهات الصراع:  -

تلفة يف أداء أنشطة املشروع اىل حدوث الصراع، ولذا جيب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي حيقق اهداف خم

 املشروع بفاعلية وكفاءة.

املنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب خمتلفة، اال ان املشروع بسبب خصائصه وأهدافه يف املخاطر:  -

يما اذ احنرف عن حتقيق هذه األهداف وهناك امثلة الوقت والكلفة واملواصفات يزيد من هذه املخاطر الس

مفاعل فوكو  –كثرة على خماطر تعرضت له العديد من املشاريع منها ) انفجار مكوك الفضاء تشالنجر 

 جيما النوي (.

 دورة حياة املشروع

 

تماعات األولية يتم تطوير فكرة املشروع، اختيار املشروع، اختيار مدير املشروع والبدء باالجمرحلة التأسيس:  .1

 املباشرة بتنفيذ املشروع.

يتم وضع خطة املشروع املتكاملة ،عمل جدولة ألنشطة املشروع، اعداد املوازنة، والقيام مرحلة التنفيذ:  .2

 بالرقابة على املشروع .
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يتم التدقيق على أنشطة املشروع للتأكد من ان املشروع قد مت اكماله حسب املواصفات مرحلة االنهاء:  .3

املطلوبة، تدريب املستخدمني على استخدام خمرجات املشروع، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق 

 املطلوبة.

 

أصحاب املصلحة باملشروع)اطراف ذات العالقة( واحملتمل تأثر مصاحلهم كنتيجة لتنفيذ املشروع او استكماله  -

او خمرجاته وجيب على فريق إدارة املشروع االهتمام بأصحاب املصلحة وهلم دور يف التأثري على اهداف املشروع 

 والوقوف بقدر اإلمكان من اجل ضمان جناح املشروع.
 يتحمل أصحاب املصلحة درجات من املسئولية يف اجناز املشروع وقد تتغري هذه املسئولية. -

 اجلهات املشاركة يف اجناز املشروع واملرتبطة به :

 و اجلهة اليت يتم تنفيذ املشروع لصاحلها.الزبون: الشخص ا .1

مدير املشروع: وهو الشخص الذي يقود املشروع وهو املسؤول األول عن جناحه وفشله لذا جيب ان يتمتع  .2

 مهارة االتصال واملتابعة. –مهارة التفاوض  -مهارات ادارية –مبهارات عديده مثل مهارات فنية 

لمنظمة االم اليت يتبع هلا املشروع وعليها توفري الدعم واملوارد الالزمة اإلدارة العليا: وهي اإلدارة العليا ل .3

 لنجاح املشروع.

 املدراء الوظيفيون: هم مدراء الوظائف يف املنظمة االم اليت يتبع هلا املشروع. .4

زمة فريق املشروع وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل يف املشروع واملعين بتنفيذ األنشطة واملهام والوظائف الال .5

 عليه جيب ان يتم اختيار أعضاء الفريق املؤهلني فنيا واداريا مع ضرورة االهتمام بهم. -إلكمال املشروع

 املوردون: كافة اجلهات اليت تقوم بتزويد املشروع باملوارد الالزمة إلمتام املشروع. .6

 

جمموعة من الوثائق تشكل مرجعية عند املشروع ينفذ وفق خطة  مرسومة وبرامج حمددة، لذا ضرورة وجود 

 احلاجة من أهمها:
يسمى)مجلة بيان العمل يف املشروع( وهي الوثيقة الرئيسة اىل يتم من خالهلا نقل متطلبات العميل .مقرتح املشروع: 1

 :اىل املشروع حيت يتم تلبية هذه املتطلبات وتنفيذ املشروع على أساسها . ويتكون من األجزاء التالية

اهداف املشروع مع ربطها باألهداف االسرتاتيجية  -الغايات الرئيسة -ملخص لفكرة املشروعاملقدمة: أ. 

 للمنظمة االم ورسالتها.

القيود املتوقع  -تتضمن بيان باالفرتاضات املتوقع مواجهتها خالل العمل باملشروعب. االفرتاضات الرئيسة: 

 اخلطط االحتمالية ملواجهة هذه االفرتاضات والتوقعات واملخاطر. –سري العمل  تأثريها على

 –األوقات  -تتضمن مسؤوليات املوردين حسب شروط عقد التوريد) الكميات املطلوبةج. مسؤوليات املوردين: 

 األسعار(. –املواصفات 

 االجتماعات(. –فعات املالية الد –تتضمن مسؤوليات الزبون )استالم املواصفات د. مسؤوليات الزبون: 

املقصود به هو جدول األنشطة الالزمة إلمتام املشروع حسب األوقات احملسوبة واملتوقع هـ. اجلدول احملسوب: 

 اجنازها مع اإلمكانيات املطلوبة والكلف املتوقعة للموارد. 

شروع وشروط قبول هذه تتضمن املعايري اليت تستخدم للحكم على مواصفات امل و. معايري قبول املشروع:

 املواصفات.
املقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية إلجناز العمل وما يسمى بعقود ز. العقود وجدول الدفعات املالية: 

 الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات املالية عن هذه االعمال.

روط إضافية للعمل مل تكن مذكورة يف البنود السابقة وذلك تشمل أي حدود وشح. الشروط اإلضافية : 

 لإلشارة اليها بهدف االلتزام بها.

وتشمل أمورا تتعلق باالتصاالت، أوامر التغيري، املخاطر املتوقعة للمشروع، حمطات ط. أمور متنوعة 

 العمل........ اخل.

 

 



 ikahledo                                             د.عبدهللا سراج   ه 5341-5341إدارة املشاريع 

 ( وثيقة بيان العمل2الشكل )

 

 سيتم الشرح الحقا. –عقد االلتزام وتسمى أيضا . خطة املشروع: 2
 : سيتم الشرح الحقا..جدولة املشروع3

 : سيتم الشرح الحقا.. موازنة املشروع4

 

 : مثال

 باريس يف  يوجد حديدي برج هو ايفل برج

 من ويعترب ايفل، غوستاف مصممه اسم محل

 أوروبا يف شهرة املزارات اكثر

 ذهيب فرنك 0077777: االنشاء وقت:  التكلفة

 .فرنسي

 .1000 يناير 26: االنشاء بداية

 . 1001مارس  31نهاية االعمال:

 .1001مايو  6مت االفتتاح الرمسي:

 عامل 377مهندسا، 57عدد العمال: 
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 .تعريف إدارة املشاريع ووظائفها ومراحل إدارة املشروع -

 إدارة املشروع.حتديد اطراف  -

 املقارنة بني مدير املشروع واملدير الوظيفي. -

 حتديد املسار الوظيفي ملدير املشروع. -

 حتديد البوصلة األخالقية لتوجيه مدير املشروع -

 

 

 بعد ان يتم اختيار وحتديد املشروع املزمع تنفيذه، تأتي خطوة اختيار إدارة املشروع.
املشاريع احد الفروع احلديثة يف علم اإلدارة، والذي اعتمد اىل حد كبري على حبوث العمليات واألساليب الكمية إدارة 

 .اتصاالت،........( –صناعة  –يف اإلدارة، وشكل نقطة االنطالق إلدارة املشاريع يف كافة اجملاالت )طب 
 نية إلدارة املشروع.م لتشجيع النمو وامله1161مت انشاء معهد إدارة املشروع عام 

 تعريف إدارة املشاريع

 

 ي علم وفن حل املشكالت ضمن الوقت احملدد مسبقا وبإستخدام املوارد املتاحة.ھ
 -جتيب إدارة املشروع على التساؤالت األتية:

 ماهو املطلوب عمله؟

 متى جيب عمله؟

 ماهي املوارد الألزمة لذلك؟

 كيف سنحصل عليها؟

 وظائف إدارة املشروع

 

 : التاليةممارسة الوظائف تتطلب إدارة املشروع 

 املناسبة والطرق األهداف حتديد للمشروع، الالزمة األنشطة وجدولة تتابع خطط وضع:  للمشروع التخطيط -١

 .املشروع اجناز شبكة ووضع لألهداف، للوصول

 مع العالقة ديحتد ، اتيوالصالح اتياملسؤولوضع اخلريطة التنظيمية للمشروع، توزيع   : املشروع تنظيم -٢

 اختيار فريق العمل للمشروع. املشروع، واطراف األم، للمنظمة ميظيالتن كلاهلي

 أعضاء بني والتنافس التعاون روح بناء باستمرار، العمل فريق حفز املشروع، يقاختيار أعضاء فرطاقم املشروع :  -3

 .الفريق

 املتوقعة والعائدات واملوارد الكلف اعداد ويتضمن املشروع، لتنفيذ التقديرية املوازنة إعداد:  املشروع موازنة -٤

 .واالرباح النقدية والتدفقات

 العمل عن طريق القيادة والتحفيز واالتصال ، من أجل حتقيق األهداف. وهي توجيه فريق املشروع جيهتو -٥

 العكسية التغذية على واحلصول اسقيال ثم ، ألداءا مقيلت تستخدم اليت حتديد املعايري : املشروع على الرقابة -٦

 الرقابية  اليت تساهم يف تقييم املشروع والتدقيق وصوال ملرحلة التسليم. األدوات حتديد كذلك

 

 املشروع إدارة مراحل

 بدراسة امقيوالمرحلة التأسيس()مرحلة التعريف(: تتضمن والدة فكره املشروع : ) مهومرحلة الفكره أو املف -١

 .مديره اختيار يتم وقد املشروع اختيار اجلدوى،

 العملفريق   عنيوت ، هائيةوتتضمن إعداد خطة املشروع وجدولة املشروع وموازنة املشروع الن : ذفيمرحلة التن -٢

 املشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم األداء. خطوات ذفيبتن واملباشرة باملشروع



 ikahledo                                             د.عبدهللا سراج   ه 5341-5341إدارة املشاريع 

 :وتتضمن التدقيق على املشروع للتأكد من )االغالق( مرحلة التسليم : -٣

 ثم  ليهاأن املواصفات املشروع مطابقة للشروط املتفق ع ،تسليم املشروع للزبون-  تدريب املستخدمني على

 اعداد التقرير النهائي للمشروع. -تسليم الوثائق املطلوبة –املشروع 
 

 

ت أولوية املشروع بالنسبة للمشروعا –طبيعة عمل املشروع  –اختيار مدير املشروع  : األم للمنظمةليا اإلدارة الع -١

 .االلتزام عقد قيعاملشروع و خطة بتبين تقوم حيثاألخرى، تقدم الدعم للمشروع ، 

 وتقع على مدير املشروع مسؤوليات جتاه اإلدارة العليا اهمهما: -

تطورات العمل السيما يف ما يتعلق بالوقت والكلفة واملوارد، واشعار املنظمة باي  تقديم تقارير دورية باستمرار عن -

 خماطر او مشاكل تواجه املشروع.

 أمام كامل بشكل مسؤوال  يكون و ، مراحله مجيع يف املشروع إدارة يتوىل الشخص الذيهو و  : املشروع مدير -٢

 .املشروع(  فشل أو)  جناح عن العليا اإلدارة

 األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ املشروع. همو  املشروع : فريق -٣
 

  

 التخصص
متخصص وميتلك معرفة عميقه 

تسوبق ،  دير)ماليت يتوالها بالوظيفة 

 حماسبة ... (. مدير

نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة يف املعرفة 

واخلربة، ومعرفته متوسطة ولكن يف أكثر من 

 ، احملاسبية ، اإلنتاجية .... املاليهختصص ، 

 األسلوب
 

: مبعنى  ان  ليلياألسلوب التح يستخدم

لديه قدرة حتليلية على حل املشاكل 

التقنية اخلاصة بنفس الوظيفة، وذلك 

 لذي جيعلهابسبب التخصص األمر 

متعمقا يف متابعة اجلوانب املتعلقة 

 يديرها بالوظيفة اليت
 

االسلوب النظامي) لديه مهارة الرتكيب(  يستخدم

مقارنة مبهارة التحليل، مبعنى أن مهمته جتميع 

األجزاء املتخصصة يف العمل لتشكيل منظومة 

 متكاملة تعمل بنظام مشرتك.
 

 املعرفة الفنية
 

 عالية بعمله.معرفة فنية لديه 
 

التعاون بني املتخصصني يف اجملاالت اليت  يسهل

املهام حتتاج اىل ختصص معني، من أجل أداء 

بطريقة تساعد يف إجناز املشروع حسب املواصفات 

 املطلوبة.
 

 

 باإلضافة اىل :

  قصرية اهداف للمشروع بينما املدير الوظيفي يركز على  األهداف النهائيةان مدير املشروع يركز على

 خاصة بقسمه الوظيفي. ومتوسطة

  بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته بإدارة املشروع،  وخطوط السلطة غري حمددةمدير املشروع صالحياته

 حسب اهليكل التنظيمي. حمددةبينما املدير الوظيفي 

  الغالب.يف حمدودةبينما املدير الوظيفي  البيئية اخلارجية عاليةمدير املشروع تعامالته مع املتغريات  
 

 

وهكذا  -ثم مدير تشغيل يف مشروع كبري –يف العادة يبدا مدير املشروع يف مساره الوظيفي بالتدرج كمهندس 

 حيث يكتسب خربة إدارة وفنية  من خالل املرور بعدة مسارات .، اىل ان يصبح مديرا ملشروع كبري

 : مايلي إىل حباجة فهو لياتهمبسؤو القيام  على قادرا املشروع يكون مديروحتى  

 .املشروعات إدارة يف ي شهادة دراسية احلصول عل ◄

 .ندوات،....اخل يف إدارة املشاريع -ورش عمل -احلصول على دورات متخصصة - ◄
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 :همهامن أ مهارات معينة تدرب على  أنه تفيد شهادة خربه ◄

 خطة املنظمة للوصول إىل األهداف 

 التفاوض مع الزمالء. 

  اجليدة للمهام.املتابعة 

 . املتابعة اجليدة للمهمات 

 .امتالك احلساسية حنو شؤون املنظمة وامور املشاريع 

 مبشاريع صغرية ثم انتقل للعمل يف مشاريع كبرية. أان يكون مساره الوظيفي قد بد 

 ل تتعلق باملوارد أو األفراد.أو مشاكفنية التعامل مع املعيقات اليت ستواجه املشروع سواء كانت  ◄

 القدرة على التعامل مع املخاطر يف كافة مراحل املشروع ووضع اخلطط ملعاجلتها. - ◄

 تطوير قنوات االتصال مع أطراف املصاحل املتعددة واملرتبطة باملشروع - ◄

 ارة التفاوض وإدارة الصراعات.ھامتالك م - ◄
 

 
 

 .اإلبتعاد عن التالعب باملناقصات ◄

 .عدم تعاطي الرشوه للحصول على املناقصات ◄

 .منضبطةغري  جمموعة إىل العملحتويل فريق اإلبتعاد عن  ◄

 التقديرية . حتى تصبح ضمن املوازنةبها عدم اإلعتداء عن املوارد واللعب  ◄

 .املواصفات حتقق ال ولكنها  بالغرض تفيبديلة عدم استخدام موارد  ◄

 .عاملشرو يفالعاملني   سالمة علىال يساوم  أن ◄
 فريق املشروع

 ميتلكون مهارات فنية عالية. - ◄

 .املشروع ملشكلة قوي توجه لديهم  - ◄

 .الرغبة يف حتقيق أهداف املشروع- ◄

 .ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية- ◄

 احرتام الذات. - ◄
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 .فهم املرتكزات األساسية اليت تعتمد عليها عملية تنظيم املشروع كيف ختتلف عن املنظمة الوظيفية 

 :معرفة االشكال التنظيمية السائدة يف املشاريع واهمها 

 .املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي 

 .املشروع املستقل 

 مشروع املصفوفة 

  هذه االشكال التنظيمية.حتديد إجيابيات وسلبيات كل شكل من 

 .معرفة اخلطوات الواجب اتباعها عند حتديد الشكل التنظيمي املناسب للمشروع 

 

 .التنظيم أداة تستخدمها املنظمات يف الوصول اىل أهدافها 

  وهو الوظيفة الثانية للمدير ويقصد بها جتميع االعمال الالزمة لتحقيق األهداف  وتقسيمها اىل نشاطات

جتميعها يف شكل وحدات إدارية  والتنسيق بينها مع حتديد العالقات اإلدارية بينهم من حيث فرعية و

 السلطة واملسؤولية وخطوط االتصال ووضع كل ذلك يف شكل تنظيمي حمدد املعامل .

  مل تعد األشكال التنظيمية التقليدية املستخدمة يف املنظمات الوظيفية مالئمه الستخدامها يف املشاريع يف

 ببيئة تتميز :

  بالتعقيد 

 العالية.يناميكية والد 

 .تطور هائل يف اجلوانب التكنولوجية 

 .تغري دائم يف رغبات الزبائن 

لذا وجدت احلاجة اىل وجود اشكال تنظيمية مبتكرة من املشاريع من النجاح يف الوصول اىل أهدافها يف بيئة االعمال 

 املعاصرة.

  موضوعان على الفور :عندما تبدا املشروعات  تعتمد 

 :اخذ قرار خاص بكيفية ربط املشروع باملنظمة االم. األول 

 :اخذ قرار خاص بكيفية تنظيم املشروع نفسه. الثاني 

 
 

 :منها املشروع تنظيم ملصطلحالتعاريف  منهناك العديد  
واملسؤوليات  الواجباتطريق توزيع للمشروع عن  اخليالد التنظيمي تصميم البناء به يقصد تنظيم املشروع 

 الواجبات تنفيذ يف املتبعة الرمسية  العمل واجراءات واألصول حتديد القواعد و ، املشروع يف العاملني على  والسلطات

 يغةص حيقق أفضل واألدوار، وتطوير نظام االتصال والرقابة وكتابة التقارير بني املستويات اإلدارية املختلفة، مبا

 متكن املنظمة االم من الوصول اىل أهدافها. كفؤه وفعاله بطريقة البيئية للمتغريات االستجابة يف املشروع تساعد

 

 .التنظيم الوظيفي  املشروع كجزء من (1

 .املستقل تنظيم املشروع  (2

 .املصفوفة تنظيم  (3
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 ة يف الشركة.ية األساسيفيكون املشروع تابعا ألحد األقسام الوظيالتنظيم وفقا هلذا الشكل  ◄

عة املشروع املطروح للتنفيذ يكون أكثر ختصصا يف طبيال تنفيذ املشروع على القسم الوظيفي الذي حي ◄

 لضمان جناحه ودعمه.

هذا  مهمة يف ختصص إدارة األعمال فإن القسم املناسب لتولي رية إدارة األعمال إنشاء ماجستليإذا أرادت ك:  1مثال

 يف احملاسبة فإن القسم املناسب لتولي ريماجست بإنشاء يتعلق األمر كان اذا أما ، بالكلية اإلدارة هو قسم  املشروع

 .بالكلية احملاسبة قسم هذا املشروع هو مهمة

 -:الوظيفيالتنظيم  من جزء املشروع اجيابيات ان يكون

 فإنه سيسخر املشروع عن األول هو املدير الوظيفي هو املسؤول أن فبما ، العاملني استخدام عاليه يفمرونة  ◄

 .املشروع إلجناح القسم يف الكفاءات كل

 . للقسم مشروع من أكثر ُحيال  عندما ، مشروع من أكثر الضرورية يف االنتفاع من اخلربات  ◄

 .القسم نفس يف ألنهم  يعملون بني اخلرباءاخلربات واملعرفة  تبادل سهولة  ◄

وظائفهم ومن داخل  خالل من لألفراد الوظيفي جعل األقسام الوظيفية هي قاعدة التطور وتطوير املسار  ◄

 اقسامهم الرئيسة.
 

 -:التنظيم الوظيفي من جزء املشروع ان يكون سلبيات 

 .أخرى مسؤولياتلديهم   القسم يف العاملني ألن الرتكيز  وبؤرة اإلهتمام  حموريكون العميل ال  ◄

 مسؤول واحد شخص وجود عدم بسبب املشروع أداء عن  املسؤولياتحتمل  ويف األدوار يف تشويش حصول  ◄

 املشروع عن كامل بشكل

 تأخري إىل تؤديالوظيفية  األقسام يف متعددةادارية مستويات  وجود بسبب العملبط االستجابة ملتطلبات  ◄

 .اإلجراءات وبطء القرارات

تنظيمية: فالقسم الوظيفي مييل اىل االهتمام بوظيفته وليس موجها للمشروع  ألسبابالتحفيز ضعف  ◄

 .ضف اىل ذلك عدم جود شخص مسئول بشكل كامل عن املشروع.

 ريع الكبرية والضخمة واملعقدة.للمشا الشكل صالحية هذا عدم  ◄
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  فين بطاقم مستقلة وحده شكل ويقوم على األم املنظمة أقسام بقيةوع منفصال عن يكون املشر هذا لشكل يف 

ر یمد قیطر التقارير الدورية وعنماليا واداريا مرتبطة باملنظمة األم فقط عرب  مستقلة وإدارة مستقل

 .املشروع طريق مدير 

  واحملاسيب واملالي اإلداري اجلانب من آلخر مشروع من االستقالليةتتفاوت درجة. 

 

 -:املستقلاملشروع اجيابيات 

 .املشروع على الكاملة السلطة املشروعملدير  ◄

 .املشروع ریمد أمام مباشره مسؤولية مسؤولون املشروع أفرادمجيع  ◄

 .أسرع اتصال عملية ◄

 . املشاريع  من النوع نفس يف للعاملني تراكمية خربه ◄

 .االهداف وحتقيق األداء رفع يف تساهم املشروع فريق  لدىتكوين هوية قوية  ◄

 االستجابة وسرعة سريعة، قرارات اختاذ على القدرة يعززوجود سلطة مركزية على مستوى املشروع ، مما  ◄

 .الزبائن لطلبيات

 مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح املشروع وتقارير املدير.تتحقق وحدة االمر. وهنا يتأكد العاملون ان تطور  ◄

 واخلارجية الداخليةالبئية  للمتغريات االستجابة يسهل بسيطة ومرنة مما اهلياكل  - ◄

 

 -:املستقلاملشروع  سلبيات

 . تتكرر العمل وظائف فان واحده زمنية فرته يفمشاريع ازدواجية الوظائف: يف حالة وجود عدة  - ◄
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 واألفراد باخلربات اإلحتفاظ إىل املشروع ریمدحيتاج  املشروع جناح ضمانبهدف : املستلزمات ختزين  - ◄

 الطاقات. جتميد هذه إىل يؤدي  مما واملعدات

 املنظمة مستوى على ةاملتوفر اخلربات من ةاإلستفاد املستقل املشروع يستطيع مدير الاالحيان  يف بعض - ◄

 األم

 اعضاء املشروع املستقل واعضاء املنظمة األم او أعضاء املشاريع األخرى بسبب بني قد حتدث صراعات  ◄

 ا وقد يؤدي اىل مرض االرتباط باملشروع. يعيق حتقيق االهداف مما قد االمتيازات 

 املشروعانتهاء بعد مستقبلهم الوظيفي املشروع بسبب اخلوف على فريق أعضاء بني وجود قلق  - ◄

 

 

  كلميزات   بعض من اإلستفاده حبيث مت املستقل التنظيم الوظيفي والتنظيم  خليط من هذا الشكلوميثل  

 . أيضا العيوب بعض من والتخلصمنهما 

 . يستخدم يف املنظمات اليت تعمل يف جماالت مرتفعة التقنية 

 هلا التابعة املختلفةاملشاريع  و املنظمة وظائف كافةبني  املوجودة العالقةيوضح الشكل التالي  

 

 أنواع تنظيم املصفوفة

 

 األم املنظمة ضمن لكن املستقل املشروع إىل أقرب وتكون( املشروع مصفوفة:) القوية املصفوفة. 

 يتمتع جبزء الوظيفي لكن املشروع إىل أقرب خصائصها وتكون (الضعيفة املصفوفة:) الوظيفية املصفوفة 

 .املستقل إستقاللية املشروع من

 السابقني بني النوعني خصائصها تقع : املتوازنة املصفوفة 

 

 -:مزايا تنظيم املصفوفة

يتم إختيارهم  الذين  األفراد أن كما للمشروع متفرغمدير  وجود بسبب زكيالرت نقطة هو املشروع كوني ◄

 لتحقيق األهداف . مسؤولياته  حتتيعملون  الوظائف من

 .الوظيفية  له استخدام خمزن اخلربات والكفاءات املوجود على مستوى األقساممتاح  ◄

 بعدمستقبلهم  على بالقلق احساسا أقل فإنهم  للمشروع وظائف منيتم انتدابهم  املشروع يفملني ألن العا ◄

 األصلية  عملهم ملواقع سيعودون  النهم  ملشروعانتهاء 
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 .الصراعات اهلدف وتقليل وحدة حتقيق  يف يساعد  ◄

 

 -:املصفوفة تنظيم سلبيات

 والسلطة القوة تكونالقوية  املصفوفة ففياملدير الوظيفي  املشروع مدير  بني  القوى توازن مشكلة وجود ◄

 املتوازنة املصفوفة حالة أمابيد املدير الوظيفي  أكرب تكونالضعيفة  املصفوفة ويف املشروع بيد مدير  أكرب

 يكون شديد بني الطرفني  والصراع اخلالف فإن

مدير  كل ألن الشركة يفالسياسة الداخلية  الصراعات بعض آلخر مشروع من املوارد تثري عملية حتريك  ◄

 .مبشروعة خاصهلتحقيق أهداف  املوارد على اإلستحواذيريد 

املدير  رأوامالعاملني  تشتت بسبب القيادة  وحدة مبدأ يف مشكلة وجود إىل التنظيم من النوع يؤدي هذا ◄

 .املشروعمدير  والوظيفي 

 

 

 كطبيعة  عناصر عدة على يعتمد ذلك ألن للمشروعالتنظيمي  الشكلإلختيار األمثل صيغة ميكن اعتبارها ال توجد 

 اإلعتمادميكن    اليت املعايري  من عددهناك  عامة بصفة ولكن املتاحة واملوارد األم للمنظمة الثقايف والتوجه املشروع

 -:التنظيمي  الشكلعليها إلختيار 

 .املرغوبة املخرجات نوع حتدد اليت طريق صياغة األهداف عن املشروع تعريف  -١

 إلجناز تصلح اليت األم املنظمة يف الوظيفية األقسام هدف وحتديد  بكل املرتبطة  حتديد املهام األساسية -٢

 املهمات يف الوظائف()توطني هذه املهام 

 .عمل حزم إىلالتنفيذ وجتزئتها  تتابع حسب ترتيب املهام -٣

 .معا ستعمل اليت الوحداتحتديد  و األم املنظمة يف العمل حزم بأداء ستقوم اليت الوحدات حتديد  -٤

 مدة طول ، املطلوب التقنية واإلقرتاحات املتعلقة باملشروع مثل مستوى  املميزة اخلصائص قائمة اعداد -٥

 .املشروع تواجه أن املتوقع املشاكل ، املشروع حجم ، املشروع

هل املهمات وحزم العمل واخلصائص األخرى جتمعت يف وظيفة معينة فيكون الشكل  بعد ذلك تتضح الرؤية،

األنسب هو التنظيم الوظيفي، ام انها تتقاطع مع جمموعة وظائف فيكون الشكل األنسب هو تنظيم املصفوفة، ام انه 

 من الصعب اداءها اال بشكل مستقل فيكون الشكل األنسب هو التنظيم املستقل.
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 .معرفة مفهوم جتزئة هيكل العمل 

 .فهم مراحل اعداد خطة املشروع 

 .حتديد عناصر خطة املشروع 

ميكن  اليتاألهداف  وضعيتم  التخطيط خالل فمن ،اإلدارة وظائف أول وظيفة منهو  التخطيط ◄

 .األخرى اإلدارية الوظائف بقية عليها وتبنى حتقيقها

 التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي، وحيدد االعمال اليت يفرتض ان يتم القيام بها يف املستقبل.  ◄

حتقيق انتقال منظم من موقف إىل  تهدفجمموعة من األنشطة الفكرية والنظرية اليت ھالتخطيط  ◄

 على اإلجناز.حالي إىل موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع احلالي قيمة وقدرة 

  بأحسن األحوال ايهكن أن نعرفه كذلك بأنه عملية وضع األهداف وحتديد الوسائل الالزمة للوصول إلميو ◄

 لذا هو يهتم بعاملني أساسيني: ◄

 .املستقبل 

 .األهداف والطرق املستخدمة لتحقيق األهداف 

 

 بوضع البدء حيث( األطراف خمتلف جتاه للمنظمة الشرعية إعطاء يساهم يف السليم التخطيط)  الشرعية ◄

 .ذلك على يساعد املنظمة رسالة

 وماذا بالضبط تريد ما معرفة خالل من( والتكيف التغيري على القدرة) ومرونتها املنظمة تركيز حتسني ◄

 .مثال معهم التعامل سيتم وكيف الزبائن حيتاج

 مضافة قيمة ذات لألولويات أهمية كبريه إعطاء)  والتنفيذ األفعال حنو املنظمة وتوجيه لتصرف دليل ◄

 .املشاكل عن والبعد والفرص واالولويات النتائج حنو متجهة(. للمنظمة

.خلق ما )قرارتها أداءها وترشد تنسق العمل وفرق املختلفة حتديد األهداف جيعل األقسام)  التنسيقحتسني  ◄

 يسمى بسلسلة الوسائل والغايات )هرمية األهداف(

 وموازنة الوقت املتاح (. األهميةعمال حسب األ أداء)  الوقت إدارةحتسني  ◄

 (. اإلحنرافات حتديد و األداءقياس عملية الرقابة ) حتسني ◄
 

 : منها التخطيط ألنواع كثرية متعددة تصنيفات هناك

 اسرتاتيجية خطة .1

 ةيكيخطة تكت .2

 ةيليخطة تشغ .3

 ٣ من أكثر)  االجل طويلة .1

 ( سنوات

 سنة من)  االجل متوسطة .2

 ( سنوات ٣ إىل

 من أقل)  االجل ةريقص - .3

 ( سنة

)  مثل االستعمال متكررة .1

 اإلجراءات،،السياسات

 ( القواعد

) االستعمال متكررة غري .2

 ( املشاريع ، الربامج

 .مالي/اقتصادي .1

 صناعي .2

 انشائي .3

 ملشاريع ختطيط .4

 خمتلفة
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 :التالية لألسباب املشاريع يف للتخطيط احلاجة نشأت

 :منها متعددة جوانب يف والتعقد بالسرعة تتسم تغريات: البيئة (1

 .اخل......املستهلكني اذواق/ بشرية/وثقافية اجتماعية/اقتصادية/سياسية/ تكنولوجية تغريات

 .استخدامها وحسن عليها احلفاظ جيب واليت: املوارد ندرة (2

 هي جمموعة العوامل والتغريات احمليطة باملشروع واليت تؤثر بشكل مباشر او غري مباشر على املشروع بيئة املشروع:

 وتنقسم اىل :

                     بيئة خارجيةبيئة داخلية . 

 -تنقسم الي: والبيئة اخلارجية 

 عامة                                - (1

 خاصة- (2

 فريق متكن بالتفصيل املكتوبة التوجيهات من جمموعة تأسيس هي التخطيط عملية من األساسية الغاية 

 :من املشروع عمل

 ومتى؟ عمله يتم ان جيب لذي ما ومعرفة فهم 

  الالزمة؟ املواد هي وما 

  املوارد؟ هذه حنتاج ومتى

 كلفتها؟ وماهي توفرها؟ مدى هو وما

 الزبون ترضي اليت واملواصفات والكلفة بالوقت املرتبطة املشروع اهداف اىل للوصول وسيلة التخطيط 

 .املشروع باستالم يقبل وجتعله

  اليت من احملتمل انها قد تواجه املشروع وتعيفه من الوصول اىل أهدافه مع وضع  يتنبأ باملخاطرالتخطيط

 االسرتاتيجيات واخلطط املناسبة لتجنب هذه املخاطر.
 

 

 هي: خبمسة مراحل أساسيةمتر 

 عقد االجتماع التأسيسي. (1

 اعداد اخلطة االبتدائية. (2

 اعداد اخلطة املركبة للمشروع. (3

 اخلطة النهائية للمشروع. اعداد (4

 مراجعة اخلطة النهائية. (5

 

 واملخاطر للمشروع العريضة اخلطوط مناقشة جل من االم للمنظمة العليا اإلدارة قبل من اليه الدعوة يتم اجتماع

 :التالية النقاط تبيني اىل االجتماع خيلص ان املفرتض من وعليه احملتملة،

 للمشروع الفين املدى حتديد. 

 املشروع أداء عن االجتماع يف املشاركني مسؤوليات توضح اليت األسس حتديد. 

 نهائية غري وجداول موازنات وضع  

 املخاطر ادرة فريق تشكيل 
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ويتم من  Work Break Down Structureالعمل (WBS)يعتمد اعداد اخلطة االبتدائية على مفهوم جتزئة هيكل 

 خالله حتليل العمل هرميا من األعلى اىل األسفل على النحو التالي:

 .جتزئة الربامج اىل جمموعة مشاريع 

 .جتزئة املشروع اىل جمموعة مهام 

 .جتزئة املهمة اىل جمموعة من حزم العمل 

 .جتزئة حزمة العمل اىل جمموعة وحدات العمل 

 وحدة العمل اىل  جمموعة من االنشطة جتزئة 

 

 

 :WBSيوفر 

 ًً للمهام املراد تنفيذها لتحقيق اهداف املشروع. سردا 

 .من املمكن جتميع تقدير اولي للمشروع 

 )ميكن حتديد قيم ألنشطة العمل ألي مستوى) تسمى يف بعض األحيان حزم العمل 

  ميكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا هليكل شجرةWBS .لتعطي يف النهاية امجاليات املستوى األعلى 

  يتم مراجعتهاثم  وكلف تقديرية واعداد جدول زمنى للتنفيذ  كشف باألنشطةوبناء عليه ميكن عمل 

 فعها اىل اجلهات االعلىور
 

 

  اخلطة االبتدائية املرفوعة، حيث جيب ان حتتوى هذه اخلطط على اوصاف املهام الالزمة وامليزانية تدقيق

 واجلدولة.

 .تراجع اخلطط بعد ذلك وتدمج يف خطة مشروع مركبة 

  تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص واملراجعة والتجميع  ورفعها اىل مدير املشروع الذي بدوره يرفعها اىل

 اإلدارة العليا العتمادها. 
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 .)تسمى) اخلطة الرئيسة او عقد االلتزام يف املشروع او دستور املشروع 

 ائية .عبارة  عن اخلطة النه 

 .متسى نهائية بعد اعتمادها وإقرارها من قبل اإلدارة العليا والتوقيع عليها 

 

 

 . تسمى بالتخطيط الالحق 

  يف املرحلة يتم  املراجعة النهائية للتأكد من ان كل العناصر الضرورية إلجناح املشروع  حسب املطلوب

 وبشكل مناسب .

 النتهاء من املراجعة النهائية  ال جيوز التعديل اال مبا يسمى بأوامر التغيري.بعد ا 
 

 

 : ليةالتا العناصريتضمن خطة املشروع ) أو عقد اإللتزام يف املشروع ( 

 .العرض العام  (1

 .املشروع أهداف  (2

 .املنهج العام   (3

 .املوارد (4

 .اجلداول  (5

 .التعاقدية األوجه  (6

 .األفراد (0

 .طرق التقييم (0

 .املشاكل والصعوبات احملتملة (1
 

 العام العرض (1
 

 : تضمنقصري  ملخص شكل علىويكون  ◘

 املشروعغايات  ◘

 .األم املنظمة الغايات بأهداف عالقات  ◘

 .املشروع يفسيستخدم  الذيالتنظيمي وصفا لألسلوب اإلداري والبناء  ◘

 .املشروع إلجنازالرئيسية قائمة باحملطات  ◘

 املشروع اهداف (2
 

 : ويتضمن 

 .العام العرض يف املذكورة املشروع تفصيليا  لغاياتشرحا  ◘

 .واملنافسة حيث الرحبيةشرحا للفوائد املتحققة من املشروع من  ◘

 .شرحا ألهداف اإلضافية أخرى مثل حتقيق اهداف املنظمة ◘

 العام املنهج (3

 .اإلداريةالفنية  :الناحية  من عملية تنفيذ املشروع ويصف هذا اجلزء

 املوارد  (4
 وتتضمن :

كافة املوارد الالزمة إلجناز املشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما يسمى باملوازنات التقديرية مع االخذ - 

 .سيتم تناوهلا الحقا -يف االعتبار التقلبات يف األسعار املتوقعة بسبب التضخم او الظروف البيئية األخرى
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 اجلداول (5

 وتتضمن :

 أداءها. املطلوب الفعاليات و األنشطة كافةلتنفيذ  الالزمة الزمنية  اجلداولحتديد  ◘

 نشطة الالحقة ومدى التتابع واالعتمادية فيها.واأل السابقة باألنشطةاحلالية  عالقة األنشطة ◘

 من ابتداء املشروع أنشطة أوقاتلتحديد  باستخدام تقنيات عديده منها بريت وغريها  اجلدولة إعدادويتم   ◘

 .طنشا آخر وحتى نشاط أول

 

 التعاقدية األوجه  (6

 أوقات يف استخدامها  أجل من للمشروع الالزمة املوارد بتوفري وختزينمن الصعب على الشركات أن تقوم  ◘

 .بتكاليف إضافية  املشروعيثقل  ذلك ألن ةمتباعد

 أو العمل يف املراحل بعض إلجناز(  باطن مقاول)  يسمىلتعاقد الفرعي أو ما ا علىيعتمد لذلك فإن املشروع  - ◘

 النادرة، وهنا تضع قائمة كاملة لألطراف التعاقدية للمشروع. املوارد بعضلتوفري 

 .التنفيذ واجراءات بالعقود تتعلق اليت القانونية األموركما يتضمن هذا اجلزء ايضا  ًً - ◘
 

 األفراد  (0
 وتتضمن :

 .أوقات االحتياج( –املطلوبة ألداء أنشطة املشروع) اعدادهم  املهارات الكفاءات واخلربات و ◘

 .أفراده بعض أو العمل فريق  كفاءة لرفع الالزمةالتدريب   عملية ◘

 لزيادة التحفيز. املرصودةاملكافآت  ◘

 .لالعم بالعقود املتعلقة القانونية الشؤون  ◘

 

 التقييم طرق  (0
 وتتضمن :

 .املشروع أهداف األمور اليت تتعلق بكلومقاييس األداء يف املشروع يف معايري  ◘

 عملية تقييم. اجراء بهدف عمله ومراحل املشروع أداء عنالبيانات طرق مجع  ◘

 .مالالزالتصحيح  اجراء التغذية العكسية بهدف  ◘
 

 احملتملة والصعوبات املشاكل  (1
 وتتضمن :

 ، املوارد نقص ،التقنية والفنية كاملشاكل)  املشروع تواجه أن حيتملالتنبؤ باملشاكل واملخاطر اليت  ◘

 (. إخل...  املالية املشاكل ،املناخية  املشاكل ، االضطرابات

 .آثارها وخماطرها من حدوثها للتقليل  حال يف االحتماالتملواجهة هذه  احتماليةوضع خطط  ◘
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 املشروع يف اجلدولة عملية معنى فهم. 

 املشروع يف اجلدولة عملية من املتحققة املنافع معرفة. 

 املشروع يف اجلدولة عملية مراحل حتديد. 

 املشروع يف اجلدولة طرق فهم. 
 

 :هي رئيسة أدوات ثالث على تعتمد املشروع إدارة

 .املشروع خطة (1

 .املشروع جدولة (2

 .املشروع موازنة (3

 :أساسيتني ركيزتني على وتقوم

 ؟ يتم عمله ما لذي جيب أن:  نفسهيسأل أن  عليه املوازنة واعداد واجلدولةيقوم بالتخطيط ان الذي  (3/1

 ؟ املوارد هذهكلفة  هيوما  ؟ لذلك الالزمة املوارد هي ما ؟ يتم عمله أن جيب متى

 عنيتم والذي Work Break Structure(WBS) العمل هيكل جتزئة علىيعتمد  األدواتهذه  أن اعداد (3/2

 إىل العمل وحزمة ، عمل حزم إىلواملهمة  مهمات إىل واملشروع ،مشاريع  إىل الربنامج جتزئةطريق 

 يف عليها البناء يتم اليت والعمليات الفعاليات أبسط هي واليت أنشطة إىل العمل ووحدة ، وحدات

 مالنظا جتميع
 

 مرورا ، املشروع يف العمل مباشرة حلظة من ابتداء ، املشروع لتشغيل زمين جدول إىل املشروع هي عملية حتويل خطة

 املشروع يف العمل انتهاء حلظة إىل وصوال الرئيسية، واحملطات واألحداث واملتداخلة املتتابعة جبميع األنشطة

 .اإلنتهاء حلظة وحتى البدء حلظة من لتنفيذ املشروع الالزم وحتديد الوقت

 

 .تعترب جدولة املشروع كمدخل رئيس يف بناء نظم التخطيط والتوجيه والرقابة 

  يف املشروع.واملهام  العمل وحزم العمل ووحدات األنشطة لكافة والتداخلاإلعتمادية  حالة اجلدولةتبني 

 اخلاصة يف الوقت املهارات  و اخلربات بعض تواجد إىل املشروع حيتاج فيه الذي الوقت إىل اجلدولة تشري

 املناسب.

  العمل وفرق والوظائف األقسام بني وأقصر أوضح اتصال خطوطتوفري تساعد اجلدولة يف 

  املشروعإلنهاء  املتوقع حتديد التاريخ تساعد اجلدولة يف. 

  سيتأخر املشروع وقت فإن تأخرت اذا اليت احلرجة األنشطةحتديد للجدولة دور يف. 

  وقت على سلبا تؤثر لن معني فإنهاتأخرت لوقت  اذا واليت الراكدة األنشطة حتديدتساعد اجلدولة يف 

 .املشروعانتهاء 

  يساعد  ااألخرى، مم باألنشطةهذه االخرية  وعالقة األنشطةتواريخ بداية ونهاية  حتديد اجلدولة يفتساهم

 يف التنسيق الالزم ومنع التضارب واختناقات العمل.

 مسبقا حمدده األوقات ألن وذلك املوارد على والصراعات الشخصية اخلالفاتختفيف عد اجلدولة يف تسا 

 عملية التنسيق ويقلل من الصراع.يسهل  مما
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 : ةيبثالث مراحل أساسة جدولة املشروع يمتر عمل

 

 

 

 

 -:يلي ما املرحلة هذه يف يتم

 أنشطة جمموعة من مكونه وحده كل تكون حبيث الوحدات جتزئة ثم وحدات اىل املشروع أنشطة حتليل ◘

 هيكل جتزئة مفهوم وفق الدنيا املستويات اىل املستوى هذا حتليل يتم حبيث احلجم، وبنفس العمل نفس من

 .العمل

 املشروع إلجناز الالزمة واألنشطة األساسية الوظائف حتديد من ابتداء (Network)املشروع عمل شبكة بناء ◘

 .إجنازها يف التابع التسلسل وعملية األنشطة هذه بني العالقة طبيعة بيان مع
 

 -هذه املرحلة عمل ما يلي: يفيتم 

 د الوقت الالزم إلجناز كل نشاط من أنشطة املشروع.يحتد ◘

 ف الالزمة إلجناز كل نشاط من األنشطة.ير التكاليتقد ◘

 ة إلجناز املشروع.يف الكلير التكاليتقد ◘

 ة الالزمة لكل نشاط من أنشطة املشروع.يوالبشر ةیص املوارد املاليختص ◘
 

 -:األتي عمل يتم املرحلة هذه يف

 مثل التنفيذ يف احنرافات حدثت قد أنه أم ، له خطط ما وفق تنفيذه مت قد العمل كان اذا فيما التحقق يتم ◘

 إلجنازها. احملدد الوقت عن األنشطة بعض تأخر

 .اخلطة يف املقدرة الكميات عن املستخدمة والبشرية املادية املوارد يف اختالفات وجود مراقبة ◘

 الالحقة املراحل يفحدوثها  تاليف على والعمل(  وجدت إن)  اإلحنرافات ملعاجلة الالزمة التصحيحات اجراء ◘

 .املشروع من

 : املشروع جدولة تنفيذ يف أساسيتان طريقتان هناك 

 - ( Gantt Charts )  خرائط جانت (1

 -: ( Network Programming )    ةيالربجمة الشبك (2

  ( GPM )-   أسلوب املسار احلرج ◘

  ( PERT )-  تريأسلوب ب ◘

( Gantt Charts ) 

  سنة جانتهنري   طرف منتطويرها وتعترب من إحدى أقدم الطرق املستخدمة يف جدولة األنشطة وقد مت  

 .م1110

 .تعترب أداة للتخطيط واجلدولة اخلاصة باملشاريع البسيطة والغري معقدة 

  تسرع اجناز املشروع من مزاياها سهلة االستخدام وتساعد مدير املشروع من معرفة النشاطات اليت

 والنشاطات املعيقة هلذا اإلجناز.

 يف املشاريع الكبرية واملعقدة تستخدم فقط يف التخطيط املبدئي )تفتح الطريق الستخدام التحليل الشبكي 

  إىل حتديد مدى التقدم يف تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمن.تهدف 
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 تتكون خرائط جانت من حمورين أحدهما أفقي واآلخر عمودي. 

 لكل نشاط. البداية والنهايةاحملور األفقي الزمن الالزم لتنفيذ النشاط مع حتديد  يظهر 

  احملور العمودي أنواع األنشطة الواجب إمتامها.يظهر 

  يرسم على شكل مستطيل تدل بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته متثل نهاية العمل بالنشاط ويدل

 إلجناز النشاط. طول املستطيل على الوقت الالزم

 
 -:مثال

 

 

 ميكن إنها إال واحدة، شاشة أو ورقة حدود يف الصغرية للمشروعات قيمة وذا مفيد جانت خمطط أن من الرغم على

 ألن مناسبة تصبح ال قد األكرب جانت خمططات. نشاط ثالثني عن تزيد اليت املشاريع مع متاما  عملية غري تصبح أن

 نسبيا قليل للمعلومات جانت خمططات توصيل أن هو بذلك متعلق انتقاد وكان. الكمبيوتر أجهزة معظم تعرضها

 مع فعال حنو على تنقل أن من تعقيدا أكثر تكون ما غالبا املشروعات وأن. حدة علي منطقة كل عرض عند

 .جانت خمطط

 

Network Programming  

 املشروع، ألنشطة املنطقي والتتابع التسلسل تبنيبطريقة  املشروع بيان ألنشطة متثلأنها تعرف الشبكة على 

إلنهاء  احملتملة توضيح املسارات مع نهايته وحتى بداية املشروع حلظة من لتنفيذ هذه األنشطة الالزمة واألوقات

 واملسار احلرج الذي ميثل أطول مسار إلمتام املشروع. املشروع
 

 :العناصر التاليةتتكون الشبكة من 

            النشاط     احلدث          املسار        املسار احلرج النشاط احلرج        . النشاط الوهمي 

 

 : النشاط 

واألنشطة هي احد اهم وظائف املشروع والذي يتطلب كمية حمددة من الوقت واملوارد وتتمتع أنشطة املشروع 

 التالية: باخلصائص

: خمرجات بعض األنشطة هي مدخالت ألخرى، وهذا التتابع نابع من املتطلبات الفنية إلجناز التتابع ◘

 املشروع.

 كل مشروع متفرد يف انشطته.التفرد:  ◘
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 : أنشطة املشروع تتميز بالتعقد ألسباب خمتلفة منها التداخل بني األنشطة والتكرار.الرتابط  ◘

 : هناك أنشطة تعتمد على أخرى. االعتمادية ◘
 

 :أهمها من الشبكي التصوير يف القواعد بعض وضع ميكننا النشاط رسم طرق يف التناول قبل

 للخلف باالرتداد يسمى ما هناك يكون ال ان جيب. 

 األنشطة بني بالدوران يسمى ما هناك يكون ان جيب ال. 

 ذاك او هذا حالة مبعنى حمتمل مسار من اكثر وجود حالة مبعاجلة تسمح ال. 

 نهاية وحدث بداية حدث نشاط لكل 

 واحد حدث يف وينتهي واحد حدث من واحد نشاط من اكثر يبدا ان ميكن ال. 
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 طرق رسم النشاط

عند رسم النشاط على قطب فان الدوائر تعرب عن األنشطة، واألسهم اليت تربط الدوائر تعرب عن اجتاه  (1

األنشطة، مبعنى ان الشبكة تتكون من نشاطني، والسهم يشري ان النشاط األول جيب ان يتم العالقات بني 

 قبل النشاط الثاني، وال حنتاج هنا اىل أنشطة وهمية.

عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معني وهي اليت يطلق عليها  (2

 على السهم  وقد حنتاج هنا اىل أنشطة وهمية .حدث البداية وحدث النهاية، واألنشطة 
 

 النشاط  رسم  لطرق مثال
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 :احلدث 

ط او اكثر والنشاط يقع بني هو حلظة البدء بنشاط معني او حلظة االنتهاء منه واحلدث هو نتيجة نشا

ويتم رسم احلدث بطريقة معاكسة للنشاط: فاذا كان النشاط على السهم يكون احلدث على  حدثني

 القطب )الدائرة(، والعكس صحيحا، اذا كان النشاط على القطب )الدائرة( يكون احلدث على السهم.

املسار: 

كل  ويكون هو سلسلة من األنشطة املتتابعة اليت تربط بني نقطة البدء باملشروع  ونقطة امتامه ك 

 للمشروع اكثر من مسار.

احلرج املسار : 

 أطول وهو نهايته، ونقطة املشروع بدء نقطة بني تربط اليت املتتابعة احلرجة األنشطة من سلسلة هو

 .كامل بشكل املشروع  إلمتام وقت افضل يشكل انه اال ككل، املشروع لنشاط املكونة الشبكة عل املسارات

احلرج النشاط : 

 .ككل املشروع تأخري تأخريه على يرتتب الذي النشاط هو

الوهمي النشاط: 

 حيتاج ال فهو االحداث بني العالقة وبيان الشبكة رسم لتسهيل فقط ويستخدم وجود له ليس نشاط هو 

 .وموارد وقت  اىل

 
 مثال: رسم شبكة مشروع

البيئة، وقد مت اعداد دراسة حول األنشطة  طلب من احد املطابع القيام برتكيب حمرقة ورق لتلبية شروط وزارة 

 املطلوبة مدى تتابعها كما يظهر يف اجلدول التالي:
  -املطلوب:

 رسم شبكة املشروع باستخدام طريقة النشاط على السهم

 رسم شبكة املشروع باستخدام طريقة النشاط على القطب

 

 

 

 النشاط السابق وصف النشاط النشاط

A األجزاء الداخلية بناء - 

B واالرضية حتديد السقف - 

C بناء مدخنه A 

D صب االمسنت وبناء االطار A,B 

E بناء احملرقة C 

F تركيب نظام منع التلوث C 

G اهلواء تركيب جهاز تنقية D,E 

H الفحص التجرييب F.G 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلدول يوضح تركيب حمرقة ورق
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 -:مشروع شبكة رسم -املثال حل
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CPM

 

 اخلطوات الالزمة الستخدام اسلوبCPM(The Critical Path method) 

 احلسابات الكمية الالزمة لتطبيق املسار احلرج 

 الفائض االمجالي 

 

بغرض املساعدة يف جدولة عمليات التعطل بسبب يف الواليات املتحدة االمريكية 1150ظهر هذ األسلوب يف عام 

الصيانة يف مصانع املواد الكيماوية، وبسبب املزايا اليت حتققت من استخدامه فقد أدى اىل ختفيض وقت األعطال 

    ساعة. 00ساعة اىل  125الالزمة لعمل برنامج الصيانة من 

CPM

 

 العقد متثلها األنشطة الشبكي املخطط علي بينها املوجودة للعالقات طبقا املشروع يف األنشطة كل متثيل يتم

 تأخري به حدث لو الذي النشاط هو احلرج النشاط نشاط، بكل اخلاصة النهاية أو البداية األسهم متثل بينما (الدوائر)

 .املقدار بنفس كله املشروع تأخري إلي يؤدي فإنه التنفيذ أثناء

 وهو ،املشروع نهاية عند وينتهي املشروع بداية من يبدأ وهو احلرجة األنشطة بني يربط الذي املسار هو احلرج املسار 

 أي تنفيذ يف للمناورة زمين هامش أي يوجد ال املسار هذا على. الشبكي املخطط يف الزمنية املدة حيث من مسار أطول

 .املسار هذا على مهمة أي يف زمين فائض وجود عدم بسبب مهمة

 

 

 احلصول على متثيل ختطيطي للمشروع. ◄

 التنبؤ بالوقت الالزم إلنهاء املشروع. ◄

التمييز بني املهمات احلرجة والغري حرجة يف املشروع، وبالتالي حتديد هامش املناورة املمكن بالنسبة لكل  ◄

ات احلرجة مما يساهم مهمة حيث ميكن نقل بعض املوارد من املهمات غري احلرجة وتركيزها على املهم

 خبفض زمن املشروع مع ثبات الكلفة.

 مثال
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 Workيف البداية يتم عمل قائمة بكل املهام )األنشطة( اليت يضمها املشروع غالبا  بناءًً على بنية تقسيم العمل 

Breakdown Structure 
 



 يتم اخلطوة هذه يف ،(التسلسل على) أخرى املهام انتهاء علي تعتمد قد أو التوازي على تنفذ أن ميكن مهام هناك

 .األخرى باملهمات وعالقاتها مهمة بكل قائمة عمل

 

 

يرتتب عليها من مهام أخرى، يتم رسم املخطط الشبكي اخلاص باملشروع حبيث تكون  بعد معرفة املهام وما

 .(Activity on Node)األنشطة مرسومة عند العقد 
 



إلنهاء كل مهمه من واقع اخلربات السابقة بهذه املهام أو باستخدام احلدس املنطقي يتم تقدير الزمن الالزم 

 والذي قد ال خيلو من اخلطأ يف التقدير.
 



 مسار يظهر قد األثناء هذه ويف نشاط، كل استغرقه الذي احلقيقي الوقت تسجيل يتم املشروع، تنفيذ خالل

 .احلسبان يف تكن مل جديدة أنشطة تظهر أو جديد حرج

 



 املنطقي احلدس باستخدام أو املهام بهذه السابقة اخلربات واقع من مهمه كل إلنهاء الالزم الزمن تقدير يتم

 .التقدير يف اخلطأ من خيلو ال قد والذي

 .املشروع إلجناز املتوقع الزمن وحتديد الشبكة يف مسار أطول ميثل الذي املسار هو احلرج واملسار

 

 حتديد البدايه ( املبكرهES  ) Earliest Start  : 

  ان   ميكن البدء فورا دون تأخري ومبجرديعين ابكر وقت ميكن ان يبدا به كل نشاط، وهي اللحظة اليت

 تسمح بذلك الظروف الفنية اخلاصة بتتابع األنشطة.

  ال يوجد نشاط سابق( ألنه.) صفر = املشروعالبداية املبكرة ألول نشاط يف 

  كرة للنشاط السابقبالنهاية امل  = نشاطالبداية املبكرة ألي((EF. 

  آلنه ال ميكن النهاية املبكرة األطول زمنانشاط فإننا نأخذ يف حال وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي ،

 البدء باي نشاط قبل االنتهاء من كافة األنشطة السابقة املرتبطة به.
 

حتديد النهايه املبكره  (EF ) Earliest Finish: 

  تأخري يف حلظة يعين ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط، فهو حلظة إمتام النشاط اذا مل يكن هناك

 البدء او وقت اجناز النشاط.

  تكون النهاية املبكرة ألي نشاط تساوي البداية املبكرة لذلك النشاط مضافا هلا الزمن الالزم إلجناز ذلك

 النشاط.

املتأخرةلنهاية حتديد ا Latest Finish(LF) : 

  زمن تنفيذ املشروع ككل، حيت يتم هو عبارة عن اقصى تأخري يف زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي اىل تأخري

 تسليم املشروع يف الوقت احملدد.
 .النهاية املتأخرة للنشاط هي نفسها البداية املتأخرة للنشاط الالحق 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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  ،)ختتار النشاط األقصر زمنا )  فأننايف حالة وجود اكثر من نشاط الحق ) أي اكثر من بداية متأخرة

 النهاية املتأخرة للنشاط احلالي.األقل(، من اجل حساب  املتأخرةالبداية 

 له. ر نشاط هي نفسها النهاية املبكرةالنهاية املتأخرة ألخ 

 

املتأخرة) البداية حتديدLatest Start(LS 

 ضمن التأخري ميكن مبعنى. ككل املشروع تأخري اىل ذلك يؤدي ان دون النشاط بداية زمن يف تأخري اقصى 

 .تنجز ان ميكن أخرى نشاطات انتظار

 النشاط اجناز زمن منها مطروحا للنشاط املتأخرة النهاية تساوي نشاط ألي املتأخرة البداية وتكون. 

الفائض الوقت دحتديSlack Time (ST) 

 احلد وميثل األرض على الفعلي التنفيذ ووقت النشاط، لتنفيذ له املخطط الوقت بني الفائض الوقت وهو

 .املشروع اجناز على ذلك يؤثر ان دون النشاط لتأخري األقصى

فيكون املسار احلرج  يتم حساب كافة املسارات واختيار املسار األطول (CPM )  

 

 مثال توضيحي لتطوير شبكة املشروع باستخدام أسلوب املسار احلرج

 

 النشاط وصف النشاط وقت النشاط ) أسابيع ( النشاط السابق

 2 ــ
 A الداخليةبناء األجزاء 

 3 ــ
 B واألرضيةحتديد السقف 

A 2 
 C بناء مدخنه

A,B 4 
 D وبناء اإلطار اإلمسنتصب 

C 4 
 E احملرقةبناء 

C 3 
 F تركيب نظام منع التلوث

D,E 5 
 G تركيب جهاز تنقية اهلواء

F,G 2 
 H الفحص التجرييب

 

 املطلوب : 

 ( ألنشطة املشروع  EF)  املبكرة النهاية( وأوقات  ES)  املبكرة البدايةحتديد أوقات 

 ( ألنشطة املشروع  LF)  املتأخرة النهاية( وأوقات  LS)  املتأخرة البدايةحتديد أوقات 
 حتديد املسار احلرج وأوقات الفائض يف املشروع 
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  Aلنشاط (  EF)  املبكرة النهاية( وأوقات  ES)  املبكرة البدايةحتديد أوقات  -1
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 املشروع ألنشطة(  LF)  املتأخرة النهاية وأوقات(  LS)  املتأخرة البداية أوقات حتديد -2

 

 

 

 

 

 CPMحتديد املسار احلرج -3

  املسار احلرج هو أطول مسار ممكن، وعليه يتم حتديد املسارات املمكنة يف املشروع الختيار املسار احلرج

 على النحو التالي:

 األول: املسارStart → A →C→F→H      0+2+2+3+2=9 Weeks 

 :املسار الثانيStart→ A→ C→ E →G→ H       0+2+2+4+5+2=15Weeks 

 :املسار الثالثStart→A→D→G→H      0+2+4+5+2=13Weeks 
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 :املسار الرابعStart→B→D→G→H       0+3+4+5+2=14Weeks  

 ر.وكل األنشطة اليت تقع عليه هي حرجه وليست وعليه يتم اختيار املسار الثاني ألنه أطول مسا

 راكده ) أي ليست بها أوقات فائضه (، يتضح ذلك من الشكل السابق واملوضحة باألسهم املزدوجة.

 

 CPMحتديد املسار احلرج 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ST الفائضةحتديد األوقات -3

 تؤدي لن فإنها تأخري بها حصل اذ اليت األنشطة وهي الراكدة، األنشطة حتدد الفائضة األوقات لتحديد

 اسابيع 0 تساوي وهي اجلدول يف موضحه وهذه كلل املشروع تأخري اىل

 

ST  طبيعة

 النشاط

LF LS EF ES 
 النشاط السابق

 (  ) أسابيع  Dالوقت 
 النشاط

 A 2 ــ 0 2 0 2 حرج 

 B 3 ــ 0 3 1 4 راكد 1

 A 2 C 2 4 2 4 حرج 

 A,B 4 D 3 7 4 8 راكد 1

 C 4 E 4 8 4 8 حرج 

 C 3 F 4 7 10 13 راكد 6

 D,E 5 G 8 13 8 13 حرج 

 F,G 2 H 13 15 13 15 حرج 

 اجملموع ) أسابيع ( 8

 اول وقت بدء ممكن –الفائض اإلمجالي = اخر وقت بدء مسوح به 

Total slack=Ls-ES 

 اول وقت إمتام ممكن –اخر وقت إمتام مسموح  او     =

Total slack=Lf-Ef 

EF = ES + D 

LS = LF – D 

ST = LS – ES 
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 ST الفائضةحتديد األوقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقت الفائض اإلمجالي تكون رقم موجب او صفر . فال ميكن ان تكون سالب  اال اذا هناك خطا يف احلساب او  -

 يف حالة ان يبدا املشروع كله متأخرا عن موعده.

املشروع يف حدود تلك القيمة دون ان يسبب ذلك تأخري للمشروع اما القيم املوجبة فتعنى انه ميكن تأخر  -

 ككل.

القيم الصفرية للفائض اإلمجالي تعنى انه ليس هناك جمال لتأخري هذا النشاط فأي تأخري سوف يؤثر  -

 على املشروع ككل ولذلك تسمى األنشطة ذات الفائض اإلمجالي الذي قيمته صفر باألنشطة احلرجة.

 

 مالحظة:

 .املسار احلرج واالوقات الفائضة مل يرفقهما الدكتور ومتت االستعانة بهما من حمتوى سابق للمادةرسم 
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 اخلطوات االساسية الستخدام أسلوب بريت 

  .مفهوم تسريع املشروع 

 .عملية تسريع املشروع 

 

  هذا األسلوب يف احلرب العاملية الثانية من قبل سالح البحرية االمريكية وذلك إلدارة الوقت يف مت تطوير

نقل املوارد اىل ميدان املعارك يف أوروبا ضمن وقت ممكن ويتم اعداد الربجمة الشبكية للمشروع باستخدام 

 أسلوب بريت.

 تقديم االستشارات اإلدارية االمريكية يف احدى الشركات املتخصصة يف 1150ثم مت تقديم هذا األسلوب عام 

 باالشرتاك مع مكتب املشروعات اخلاصة بالبحرية االمريكية.

 . كان اهلدف األساس من هذا األسلوب هو تصميم طريقة يتم بها ختطيط مشروع انتاج صواريخ 

 سنوات. 6بدال من سنوات  4أدى اىل ختفيض إمتام املشروع املقدرة حبوالي عامني كاملني، اجنز املشروع يف 

 .وهو يفرتض عدم وجود وقت واحد إلجناز النشاط نظرا لعدم التأكد 

  ،تقدير الوقت الالزم إلمتام أي نشاط ميكن عمله بواسطة التوزيع االحتمالي، واختري توزيع بيتا االحتمالي

 وحتدد مدة اإلجناز بثالث تقديرات.

 

 -بالرمز له ويرمز املتفائل الوقت (a )يف املؤثرة الظروف عملت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اقصر وهو 

 .املشروع صاحل

 بالرمز له ويرمز املتشائم الوقت (p )غري املؤثرة الظروف جاءت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت أطول وهو 

 .املشروع صاحل غري يف وعملت مواتية

 بالرمز له ويرمز احتمالي األكثر الوقت(m )به النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت وهو. 
 

 ET

𝐸𝑇 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
3. σ2من نشاط لكل التباين احتساب طريق عن وذلك 

 مجع حاصل ويكون(  احلرج املسار على تقع اليت)  احلرجة لألنشطة التباينات هذه مجع ثم املشروع، أنشطة

 :يلي كما التباين احتساب ويتم.  ككل املشروع تباين هو احلرج املسار على تقع اليت  التباينات

 

 σ
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 z

𝑢 

𝑥
  

 

ونستخرج االحتمال  ،Zجبدولوهو ما يسمى يف اإلحصاء  

فتكون هي النسبة املئوية ) احتمالية ( ان ننهي املشروع يف  5املقابل للقيمة املعيارية اليت نتجت معنا يف النقطة 

 الوقت الذي نسعى اليه ) نرغب به(.

 PERTمثال: توضيحي ألسلوب بريت 

أراد املعنيون بالربجمة الشبكية يف املشروع القيام بتطوير شبكة  –مشروع حمرقة الورق( بالعودة اىل املثال السابق ) 

 املشروع باستخدام أسلوب بريت.
 حيث حددوا االوقات املتفائلة واملتشائمة واألكثر احتماال .

 .فيه املطلوب: دراسة احتمال ان ينهي املشروع بعد أسبوع واحد من الوقت األصلي املتوقع انتهاؤه

املتشائم  الوقت

 باألسبوع
األكثر احتماال  الوقت

 باألسبوع
الوقت املتفائل 

 باألسبوع
النشاط 

 النشاط السابق

3 2 1 - A 

4 3 2 - B 

3 2 1 A C 

6 4 2 A,B D 

0 4 1 C E 

1 2 1 C F 

11 4 3 D,E G 

3 2 1 F,G H 
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التالي النحو على نشاط لكل املتوقع الوقت احتساب يتم: 

 :التالي النحو على يكون A للنشاط املتوقع الوقت حساب للتوضيح

𝐸𝑇 =
      

 
 =
       

 
  =2Weeks  

لألوقات احلرج املسار وحتديد املسارات مجيع وحساب القطب على النشاط بطريقة  املشروع شبكة رسم يتم 

 .أسبوع 15 يكون احلرج واملسار  املتوقعة

 ( يتم احتساب التباين لكل نشاط من أنشطة املشروع باستخدام املعادلة الرياضية، فمثال التباين للنشاطA: هو ) 

 

 

 
 

 يتم احتساب تباين املشروع ككل وذلك بتجميع التباينات لألنشطة اليت تقع على املسار احلرج وهي األنشطة

A,C,E,G,H. 

 

           
 

 

 :احتساب االحنراف املعياري للمشروع وذلك باستخدام املعادلة الرياضية على النحو التالي 

 
 

 

 يتم احتساب القيمة املعياريةZ  :للمشروع ككل 

 

=     
     

=0.5668. 

 

 
     

  

 

جاءت من السؤال ، الن املطلوب ان حنسب إمكانية انهاء املشروع   X=16قيمة مالحظة : 

   أسبوع 15ومبا ان املسار احلرج=بعد أسبوع واحد من الوقت املتوقع )الوقت احلرج( 

 .أسبوعX  =16 اذن قيمة

 حيث ان :                           

𝑢 :احلرج املسار على املشروع انهاء وقت. 

𝑥: فيه املشروع ننهي الن نسعى الذي الوقت. 

σ :للمشروع املعياري االحنراف 

 
 نذهب اىل جدول االحتماالت للقيمة املعياريةZ املوجود نسخة منه يف نهاية هذا الفصل ومقابل قيمة

Z=0.56680115جند ان احتمال انهاء املشروع بعد أسبوع واحد من موعده املتوقع يساوي.% 
 

 

   √3 111 =1.764 = 
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 تسريع املشروع
التكاليف اإلضافية املرتتبة على هذا العملية اليت يتم مبوجبها تسريع وقت انهاء املشروع مع االستعداد لتحمل 

 التسريع.
 التالية: جيب االنتباه اىل اجلوانبوعليه 

.عملية التسريع: قرار جيب اخضاعه ملبدا الكلفة واملنفعة 

:ضرورة وجوب أسباب موجبة للتسريع منها 

 ة املشروع.وجود خطا يف جدولة املشروع: مثال وجود أوقات تنفيذية متفائلة اكثر من الالزم ألنشط ◘

نشوء ظروف بيئية داخلية تؤدي اىل تأخر تنفيذ بعض األنشطة احلرجة واليت يؤدي تأخر تنفيذها  ◘

اىل تأخر تنفيذ املشروع ككل مثل) غيابات العاملني، تأخر وصول بعض املوارد احلرجة، ظهور صعوبات 

 فنية، عدم توفر السيولة،.....اخل

اىل تأخري تنفيذ بعض األنشطة احلرجة مثل: تأخر نشوء ظروف بيئية خارجية ممكن ان تؤدي  ◘

 املوردين، ظروف مناخية، اضطرابات اجتماعية،........اخل.

 التسريع بناء على طلب الزبون وعليه حتمل الكلف. ◘

 تغيريات قانونية وتشريعات حكومية   ◘
 

 عملية التسريع

  املسار األطول. ألنهعملية التسريع تبدا باألساس على املسار احلرج 

 -. تسريع لوقت تنفيذ املشروع يعين تقصري وقت املسار احلرج عن طريق تسريع األنشطة احلرجة 

  بعد ذلك ينظر اىل املسارات األخرى ونقرر اذا كانت حباجة اىل تسريع ام ان عملية التسريع ال

 تؤثر على تلك املسارات وتبقى كما هي .

σاملشروع تباين
2

         
 التباين طبيعة النشاط

ET 

الوقت 

 املتوقع)أسبوع(
 النشاط

 A 2 71111 حرج 71111

 B 3 71111 راكد -

 C 2 71111 حرج 71111

 D 4 71444 راكد -

 E 4 11777 حرج 11777

 F 3 11000 راكد -

 G 5 11000 حرج 11000

 H 2 71111 حرج 71111

 اجملموع لتباين املشروع 31111
 

 

 االحنراف املعياري
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 لربجمة احد املشاريع:مسارات  4اذا كان لدينا 
 أسبوع. 67 املسار األول )املسار احلرج(=

 أسبوع.  57 املسار الثاني     =

 أسبوع.  47 املسار الثالث     =

 أسبوع . 45   املسار الرابع    =

 أسبوع. 52واذا اردنا تسريع املشروع لينتهي يف 

ارات األخرى ) الن املسار احلرج سيبقى أطول املسارات وال تطال املس عملية التسريع تكون على املسار احلرج فقطفان 

 حتى بعد التسريع(.

 أسبوع. 40دنا تسريع املشروع لينتهي يف رلكن اذا ا

وهنا ستصبح  أسبوع 2تسريع املسار الثاني مبعدل وكذلك  أسبوع 12املسار احلرج مبعدل فإننا حباجة اىل تسريع 

 .احلرج واملسار الثانيكلفة التسريع هي كلفة تسريع املسار 

 

 :  التالية املعادلةزمنيه حسب  الوحدةيتم حساب تكلفة تسريع 

 

 

 

املشروع الثمانية مع كلفة ضغط ) تسريع( أسبوع البيانات يف اجلدول التالي متثل األوقات الالزمة لتنفيذ أنشطة 

 واحد لكل نشاط، فاذا علمت ان املشروع له املسارات التالية:

 A→C→E→G→H=34 Weeksاملسار األول:

 A→C→F→H=20WeekSاملسار الثاني:

 A→D→G→H=24Weeksاملسار الثالث:

 B→D→G→H=21Weeksاملسار الرابع:

 والوقت/ األسبوع وتكلفة التسريع لكل أسبوع.واجلدول التالي يوضح النشاط  
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 مدة عن نشاط أي تسريع يزيد ال ان بشرط أسبوعا، 20= اجلديد املسار ليصبح املشروع تسريع كلفة حساب: املطلوب

 .فقط أسبوعني

 :احلل

 A→C→E→G→H=34 Weeksاملسار احلرج هو املسار االول:  -

  34أسبوعا، فان هذا يعين ان وقت املسار احلرج األصلي والبالع  20ومبا ان وقت املسار احلرج اجلديد سيكون 

 أسبوعا . مبعنى انه سيبقى املسار احلرج حتى بعد تسريعه.

 تسريع سوف يكون فقط على املسار احلرج األصلي فقط.لذا ال 

  أسابيع، وحبث ال يزيد تسريع أي نشاط عن أسبوعني فقط ، فاننا   6ومبا ان الوقت املطلوب للتسريع هو

ونقوم  Eنذهب اىل النشاط احلرج ) الذي يقع على املسار احلرج ( وننظر اىل اقل كلفة تسريع هو للنشاط 

 دوالر. 1777كلفة بتسريعه اسبوعني، وب

  ثم ننظر اىل النشاط الذي يليه من حيث الكلفة وهو النشاطH دوالر  1577ونقوم بتسريعه أسبوعني وبكلفة

 لألسبوعني.

  والذي يليه يف الكلفة النشاطA دوالر لألسبوعني. 2777يسرع أسبوعني وبكلفة 

 : وبهذا تكون امجالية كلفة التسريع هي 

 1777+1577+2777=4577 .دوالر 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 النشاط الوقت/االسبوع كلفة التسريع/االسبوع

1000 6 A 

500 3 B 

1500 5 C 

1250 4 D 

500 8 E 

1000 3 F 

1500 8 G 

750 6 H 
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 املشروع موازنة تعريف. 

 املشروع ادارة على واثرها املشروع موازنة فوائد معرفة. 

 املشروع موازنة اعداد طرق على التعرف. 

 التقديرية املوازنة اعداد طريقة اختيار اسس حتديد. 

 املربجمة املشاريع متويل اسباب معرفة. 

 

تناولنا  جدولة املشروع وهو عبارة عن حتويل خطة املشروع اىل جدول زمين ،يف هذه احملاضرة سنتناول 

 موازنة املشروع  وما يتعلق  بتقدير كلفة املشروع  وحتديد املوارد وأوقات االحتياج اىل استخدامها

 

كافة انشطة  حتديد املوارد الالزمة لتنفيذعن طريق  املشروععملية تقدير تكلفة هي  موازنة املشروع

 .تقدير التكلفة املتوقعة هلذه املوارد وقت استخدامهااملشروع، مع 

Budgeting is simply the process off recasting what resources the project 
will require ,what quantities of each will be needed ,when they will be 

needed ,and how much they will cost. 
 

  

املشروع لتنفيذ الالزمة باملوارد التنبؤ. 

املوارد هذه فيه حنتاج الذي بالوقت التنبؤ. 

استخدامها وقت املوارد هذه بتكلفة التنبؤ. 

املوارد هذه على التضخم بأثر التنبؤ. 

املوارد هذه على للحصول السعي أثناء املشروع ستواجه اليت احملتملة باملخاطر التنبؤ. 

   

 .. ل كأداة املوازنة تعترب

 .) األهداف إىل الوصول على والقدرة لإلجناز أداة ( ختطيط ◘

 .) املناسب الوقت يف املوارد وتوفري حتديد ( املوارد ختصيص ◘

 .الفعلية والتكلفة املقدرة التكلفة بني للمقارنة معيار ( رقابة ◘

 )االم املنظمة برسالة ارتباطها ومدى املشروع بأهداف ربطها – الكلف -املوارد كمية حساب (األداء قياس ◘
Deanship of E-Learning and Distance Education 

    

 : التالية الطرق إحدى باستخدام املشاريع يف التقديرية املوازنة اعداد يتم

 التقديرية املخصصات طريقة (1

 األسفل إىل األعلى من طريقة (2

 األعلى إىل األسفل من طريقة (3
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 وبعض السابقة علىالتجارب تعتمد للمشروع تقديرية خمصصات حساب يتم الطريقة هذه وفق ◄
 التارخيية البيانات

 التقديرات يف استخدامها عند التكلفة وقليلة سهلة الطريقة هذه تعترب ◄

 التقدير يف خطأ حصول احتمال من عالية نسبة حتتمل أنهامن سلبياتها   ◄
 

      

 من يطلب ثم ومن األعلى اإلدارية املستويات قبل من املشروع لتنفيذ الالزمة املالية املبالغ تقدير يتم ◄
 هلم املسموحة السقوف ضمن واملوازنات واجلداول اخلطط بإعداد تقوم أن األدنى اهليئات

 اإلمجالية املوازنة لتحديد واجلداول اخلطط هذه جتميع يتم ◄

 تنفيذها مت اليت املماثلة املشاريع بني املقارنة عملية على الطريقة هذه تعتمد ◄

 اكثر انها باإلضافة القرار، واختاذ التخطيط على العليا اإلدارية املستويات لتدريب طريقة انها : مزاياها من

 .التقديرية املخصصات طريقة من دقة
 الدقة عن والبعد اخلطأ من نسبة حتتمل الزالت وانها املخصصات، توزيع عملية يف دقيقة غري أنها من سلبياتها

 .املطلوبة

 

      

 : على وترتكز التقديرية املوازنة اعداد يف دقة أكثر تعترب

التالية األسئلة على اإلجابة : 

 ؟ الالزمة املوارد هي ما 

 ؟ الضرورية املوارد كمية هي ما 

 ؟ املوارد هذه حنتاج متى 

 ؟ املوارد هذه تكلفة هي ما 

األسئلة واستخدام . ) أنشطة – عمل وحدات – عمل حزم – مهمات إىل املشروع حتليل ( العمل هيكل جتزئة 
 امليزانية اعداد غاية إىل األعلى حنو األسفل من التكاليف مجيع فيتمت اجلزئيات هذه من جزئية لكل السابقة
 النهائية

     

 : العوامل من جمموعة على يعتمد سابقا املذكورة الطرق إحدى اختيار إن

 من طريقة مثل ( دقة أكثر طريقة إىل حباجة أصبح كلما املشروع حجم زاد كلما :  

 ) األعلى إىل األسفل

 أكثر طريقة إىل حباجة أصبح كلما عالية بدرجة املشروع أنشطة يف املشروع تنوع كلما :  

 ) األعلى إىل األسفل من طريقة مثل ( دقة

 فإذا األسفل إىل األعلى من طريقة ستستخدم غالبا فإنها مركزية اإلدارة كانت اذا  :  
 األعلى إىل األسفل من طريقة ستستخدم فإنها مركزية غري اإلدارة كانت

 ) ومرنة منفتحة ثقافة – حمافظة مركزية ثقافة (  

    

 :منها عديدة ألسباب وذلك راحبة غري مشاريع متويل اىل املنظمات تضطر األحيان بعض يف

 .رسالتها حتقيق يف وتساعد املنظمة ختدم جديدة تكنولوجيا او جديدة معرفة تطوير (1
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 .احلقل هذا يف املنافسة ودخول املشروع جمال يف قدم موطئ على احلصول يف االم الشركة مساعدة (2

 الذي املنتج او العمل إلمتام الالزمة اخلدمات او الالزمة األجزاء بعض على احلصول من الشركة متكني (3

 .الشركة به تهتم

 .القادمة املقاوالت او العطاءات يف موقعها حتسن من الشركة متكني (4

 .االم للشركة التنافسي املوقع حتسن (5

 .االم الشركة يف االعمال خط او اإلنتاج خط توسيع (6

 .الشعب لصاحل احلكومة تنفذها اليت املشاريع مثل االجتماعية املسؤولية ممارسة (0
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 املشروع فريق تعريف 

 العمل فرق تكوين مزايا 

 املشروع فريق إدارة 

 العمل فرق أمناط على التعرف 

 املنظمات يف خصائص الفرق حتديد 

 العمل فريق داخل االختالفات موضوع على التعرف 

 بعض تواجه قد انه االن معه، سيعمل الذي الطاقم اختيار بعمليه يقوم قد املشروع مدير ان من الرغم وعلى

 وعليه االمر ووحدة للمشروع الوالء يتأثر وقد الوظيفية، اإلدارات من الطاقم هذه استعارة مت اذا السيما املشاكل،

  . املشروع اهداف حتقيق حنو وفاعليه بكفاءة فريقه يقود ان املشروع مدير على البد

 

 املشروع إلجناز ادارته وحتت املشروع مدير مع يعملون الذين االفراد جمموع هو املشروع طاقم او املشروع فريق

 .املطلوبة واملواصفات والكلفة الوقت يف أهدافه اىل به والوصول

 

 يعملون متنوعة مهنية ذوي ختصصات األعضاء من جمموعة بأنه للمشروع العمل فريق ايضا يعرف كما
وبالتعاون  مجاعي بشكل يتم وعملهم حمدودة زمنية لفرته خاصة باملشروع حمدده أهداف لتحقيق معا

 .بينهم فيما املتبادل

 املنظمات وتقدم جناح ركائز إحدى هي. 

 املشروع أهداف لتحقيق العاملني بني والتكامل التعاون إىل احلاجة هناك. 

 املشرتكة مهاامل إلجناز فعالة أداة تعترب. 

 العمل إنتاجية من ترفع. 

 املرونة على تساعد. 

 اجلودة مستوى حتسن. 

 العمالء رضا حتقيق على تعمل. 

 التنظيمي العمل ملخرجات أعلى قيمة تعطي 

 الفريق يف العاملني لألعضاء الرضا من جوا ختلق 

 األعضاء بني النظر اتهوج تقرب 

 واإلبداعي الفكري اإلنتاج من جو ختلق 

 التكاليف تقليل يف تساهمDeanship of E-Learning and Distance Education 

 :اهمن العمل فرق ألمناط خمتلفة تصنيفات هناك

 فرق تدخل النوع ذاه يف إجنازه مطلوب حمدد موضوع أو اهحل يراد معينة مشكلة حلل تستخدم:  املهام فرق (1

 املشاريع يف تعمل اليت العمل

 يف التنظيمية أو التشغيلية على الوحدات يشرفون الذين املوظفني من املتكونة الفرق يهو : اإلدارة فرق (2

 .املنظمة
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 .اإلفرتاضي اجملال يف العمل اهخصائص من : اإللكرتونية العمل فرق (3

 :اهلدف او العمل / حسب1

 العمل إجراءات حتسن اىل دفهت :التحسني فرق. 

 اجلديدة اخلدمات او املنتجات بتنمية الفرق هذه تمهت :املهام اجناز فرق. 
 

 :الوقت / حسب2

 املنظمة بقيت طاملا اهبتكوين تبقى :دائمة فرق. 

 حمددة لفرتة اهتكوين يبقى :مؤقتة فرق. 
 

 :املتاحة احلرية درجة / حسب3

 األساسية القرارات بأخذ الفرق أعضاء يتمتع :نفسها تدير فرق. 

 اجلماعة ألعضاء القرارات باختاذ القادة يقوم :عمل مجاعات. 
 

 :السلطة هيكل / حسب4

 التخصصات خمتلف من أعضاء من مكونه فرق. 

 التخصص نفس من األعضاء من مكونه فرق. 
 

 :هي مراحل خبمسة الفريق بناء عملية متر

 

 :التشكيل مرحلة: األوىل املرحلة

 العمل فريق تكوين إىل احلاجة ورهظ *

 .مهبين فيما الثقة وبناء البعض مهبعض علي الفريق أعضاء تعرف عملية *

 .واالتصال التفاعل يف حذرين يكونوا ولذا يتعارفوا ال املرحلة هذه يف *

 والنقاش التساؤل موضع املشروع اهداف تكون *

 .والتدريب التنظيم على كبريا داهج الفريق يصرف *

 .للفريق مرجعية يشكل الذي االلتزام بعقد يسمى ما اعداد *
 

 :العصف مرحلة : الثانية املرحلة

 .مهعاتق على امللقى العمل حجم من التحقق يف العاملون يبدا *

 .بالتعب واالحساس التذمر اىل هنا ومييلون الضغط يكون *

 .مهوحرفيت مهخربات على العمل أداء يف ساسي بشكل العاملون يعتمد *

 .متجانسة كمجموعة الفريق مع العمل يقاومون *

 .والتجانس التعاون خلق دفهب العمل يف واملرونة بالصرب التحلي الفريق قائد على جيب *

 

 :التطبيع مرحلة: الثالثة املرحلة

 .بعض مع للعمل وامليل مهبعض على التعود يف الفريق أعضاء يبدا *

 .التعاون ملصلحة الصراع مستوى يقل *

 .بالتماسك الفريق يبدا *

 .الفريق أعضاء بني التعاون يف طبيعي كسلوك البناء النقد رهيظ *

 .األهداف على للرتكيز والطاقة الوقت من مزيدا العاملون يبذل *

 .العمل يف ورهبالظ املشروع اجناز يف التقدم يبدا لذلك كنتيجة *
 

 :اإلجناز مرحلة: الرابعة املرحلة

 .باالستقرار الفريق أعضاء عالقة تبدا *

 .للمشروع ماهتف اكثر ويصبحون النضوج يف املشروع من مهوتوقعات *

 تشخيص طريق عن اإلجناز وحتقيق االرتفاع يف األداء ويبدا *
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 .التنفيذ طرق مهوتف اهوحل املشكالت *

 .املشروعه اهداف حتقيق حنو التقدم ويتسارع للعاملني األدوار وضوح *
 

 :املناشدة مرحلة: اخلامسة املرحلة

 .األداء تقييم يتم *

 .إجناح يف الفريق مساهمته مدى واالحتفال املستفادة الدروس حتديد *

 .االم املنظمة اهداف حتقيق يف واملساهمة املشروع *

 .اكماله بعد املشروع وتسليم اءهان مرحلة يف املرحلة تكون غالبا *
 

 (املقوم – املوجه – املنسق– املعلومات معطي – املعلومات عن الباحث – املبادأة ) : املهام أدوار - 1

 ( الفريق مشاعر عن املعرب– املتابع – املستويات واضع – املشجع ): والصيانة احملافظة أدوار - 2

 – فقط والتقدير اإلعرتاف عن الباحث– املعوقات يضع الذي أو املعارض – العدواني ) : الفريق ضد أدوار - 3

 (. املسيطر – املنغلقة العقلية ذو – الذاتية املصلحة عن الباحث

 

للفريق راعي وجود: 

 . املناسبة وبالكمية الوقت يف واملوارد الدعم توفر اليت يه للمنظمة العليا اإلدارة *

 العليا واإلدارة املشروع بني الوصل حلقة ميثل الذي الشخص يكون غالبا املشروع مدير *

للفريق االلتزام عقد وجود: 

 املوارد ومصادر صالحياته ومدى عمله حدود أهدافه، الفريق، رسالة حتدد رمسية وثيقة هو االلتزام عقد *

 .اهحيتاج اليت

 . مهومسؤوليات وادوارهم الفريق أعضاء حيدد كما *

 عليه والتوقيع معرفته يف يشارك كما مرجعا، ليكون عليه ويوقع ومديره الفريق من االلتزام عقد يناقش *

 .املشروع يف األساسيني املصاحل أصحاب

الفريق تركيبة 

 .املشروع حجم على بناء الفريق حجم حتديد جيب *

 .للمشروع والالزمة املتنوعة باخلربات إمداده *

التدريب: 

 .املشاكل حل وتقنيات ارةهم على الفريق تدريب جيب *

 .االخر وقبول االتصال اراتهم *

 االنتاجية الكفاءة برفع يتعلق وما فنية راتهم *

األساسية القواعد 

 .الفريق أعضاء بني واالتصاالت العمليات حتكم أساسية قواعد تطوير الفريق على جيب *

الواضحة األهداف 

 . واضح بشكل األهداف حتدد *

 .النجاح ملستوى مقياس لتكون صاحلة *

 .االم املنظمة رسالة من مشتقة *

احملاسبة: 

 .الفريق أداء عن دورية تقارير تقدم *

 .األداء على للمحاسبة االستعداد *

القرار اختاذ إجراءات: 

 .املتخذة القرارات اعتماد وسبل الفريق داخل القرار اختاذ عملية إجراءات توضيح- *

املوارد: 

 .املوارد توفري اىل باإلضافة املشروع إلجناح الالزمة املوارد توفري *
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 .األهداف اىل للوصول الالزمة املعلوماتية *

الثقة: 

 .الفريق بأعضاء العليا اإلدارة ثقة *

 . مهبأنفس مهوثقت البعض مهببعض الفريق ثقة *

مفتوحة اتصاالت: 

 .االخر ومساع واالنصات املعلومات وتبادل االتصال على القدرة *

القيادة: 

 .األهداف حتقيقعلى  واحلث والتحفيز التأثري على بالقدرة يتمتعوا ان جيب املشروع مدراء *

 .مهمن والتعلم املشاكل حلل ومرشدين مهب االقتداء اىل قدوة يكونوا ان *
 

 من تزيد اليت العوامل رصد وميكن الفريق وحدات بني الرتابط من عالية درجة وجود إىل التماسك مصطلح يشري

 : كالتالي املشروع عمل فريق متاسك

 .الفريق أعضاء بني اهعلي واإلتفاق األهداف وضوح - 1

 (. املشروع مدير) للفريق وفعال كفء قائد وجود - 2

 .الفريق أعضاء بني واملتبادل املستمر التفاعل فرص توفر - 3

 .العمل لفريق املناسب احلجم - 4

 .الفريق داخل الصراع مساحة قلة - 5

 .العليا اإلدارة طرف من الفريق ألداء املناسب التقويم - 6

 

 : التالية لألسباب وهذا األخطاء بعض يف املشروع عمل فريق يقع

 العمل فريق تكوين مت اهأجل من اليت األهداف وضوح عدم - 1

 العمل فريق تكوين يف السرعة - 2

 العمل فريق أعضاء بعض اختيار سوء - 3

 املشروع تنفيذ أثناء العمل لفريق واملوارد اإلمكانات توفر عدم - 4

 الكافية الصالحيات العمل فريق إعطاء عدم - 5

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب املشروع مدير ممارسة - 6

 املشروع مصلحة حساب على إرضاءه حماولني الفريق ملدير األعضاء متلق - 0

 

 : جتد العمل فريق داخل اإلختالفات صور ومن واقعية حقيقة البشر بني اإلختالف

 (أنثى/  ذكر ) النوع *

 العمر *

 الوظيفي أو اإلداري املستوى *

 والتخصصات نهامل *

 اإلهتمامات *

 (..  والتقاليد العادات ، الدين ) الثقافة *

 اجلنسية *
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 . Technically competent العالية الفنية ارةهامل/ 1

 Politically املنظمة إدارة منة عالي قبول مهلدي يكون أن جيب الفريق فى العليا املناصب ذوي األعضاء /2

sensitive . 

 . Strong Problem-orientation املشاكل حل حنو القوي التوجه /3

 . Strong Goal-orientation دفاهل حنو القوي التوجه /4

 .بالنفس العالية الثقة /5
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 حدوثه وراء اخللفية وفهم الصراع تعريف. 

 املشاريع يف الصراع حدوث أسباب اهم حتديد. 

 املختلفة املشروع حياة مراحل عرب الصراع مصادر معرفة. 

 (التفاهم مذكرة-الشراكة-التفاوض )املشاريع يف الصراع حل أدوات على التعرف 

 يسعى طرف كل الوقت نفس ويف) خدمة أو منتج ( قيمة خلق بهدف املنظمة جناح يف املصاحل أصحاب يشرتك

 : ومصاحله أهدافه لتحقيق

 على باملقابل وحيصلون فنية ومعارف مهارات يقدمون واملوظفون فاملدراء 

 ومعنوية ماديه حوافز. 

 األرباح على حيصلون وباملقابل املال رأس يقدمون املالكون. 

 مال على وحيصلون خدمات أو مواد يقدمون املوردون. 

 رغباتهم تشبع وخدمات منتجات على احلصول مقابل بالشراء يقومون الزبائن 

 رضاهم وتلقى. 

 وهنا صراعات، وجود إىل غالبا يؤدي قد مما مصاحله لتحقيق يسعى طرف فكل 

 التنظيمي الصراع خيلق 
 

 :منها عديده تعريفات هناك

 -ضرورة من والناجتة) أكثر أو ( جمموعتني أو فردين بني اإلتفاق عدم من حالة هو الصراع 

 وقيما مراكزا امتالكهم بسبب الصراع ينشأ كما . معينة عمل أنشطة أو حمدودة موارد يف اشرتاكهما

 .خمتلفة وادراكات

 مع ما جملموعة اهلدف حنو املوجه السلوك يتعارض عندما حيصل الذي التضارب او التصادم هو الصراع 

 .أخرى جمموعة سلوك
 : هو الصراع كون يف التعريفات معظم تشرتك

 واملوارد واملصاحل األهداف على خالف 

 االخر الطرف حرمان اىل يؤدي قد مما عليها للحصول فريق او طرف كل يسعى 

 عليها للحصول بسعيه ضرر احلاق او. 

 واجملموعات االفراد بني االدراكات القيم يف االختالف عن أيضا الصراع ينتج قد 

 واجملموعات االفراد بني والصالحيات األدوار وضوح عدم بسبب او. 

 الكالسيكية املدرسة تعتربه:  األول اإلجتاه  

 .وقمعه جتنبه جيب و * التنظيمية باألهداف عالقة له ليس*  شخصي* شرعي غري و*  ضارا شيئا*

 مكلف ولكنه التغيري فيعملية حيوي وأنه منه مفر ال أمرا :السلوكية املدرسة تعتربه:  الثاني اإلجتاه 

 .استبعاده او حله ومطلوب
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 وال حتمي شيء ولكنه ذاته حد يف مفيدا أو ضارا ليس الصراع أن يرى : املعاصر( اإلجتاه ) الثالث اإلجتاه 

 .املنظمة من استبعاده ميكن

 

 يف جديده وأساليب طرق إلجياد اعتبارهما حمفزات ميكن املنظمة يف الصراع حاالت من الكثري : األول البعد

 .األعمال تنفيذ

 فتختصر الصراع يكتم ال أن فعليه للمدير املعاصر األساسية النشاطات أحد هي الصراع ادارة أن : الثاني البعد

 .باملنظمة ضارا أو مدمرا يصبح حبيث بتفاقمه يسمح الالوقت  نفس ويف فوائده املنظمة

 

 حيملون األفراد جيعل مما املستقبل يف شيء حدوث من التأكد عدم حبالة مرتبطة الصراعات معظم (1

 .املشروع أهداف إىل الوصول إمكانية حول خمتلفة أفكارا

 عديده ومنظمات وأقسام أشخاص من مدخالت وجود عن ناجتة املشروع عمل بيئة يف التعقيد شدة (2

 للصراع حمفز هذا كل األنشطة بني اإلعتمادية وجود بسبب وكذلك بعضها عن وخمتلفة

 ولديهم خمتلفة ومشاعر وقناعات معتقدات حيملون املشروع إجناز يف يشرتكون الذين املصاحل أصحاب (3

 .متعارضة وأهداف مصاحل

 العاملة األطراف على ضغوط تشكل واملواصفات ، التكلفة ، الوقت:  للمشروع الثالث الرئيسية األهداف (4

 .املشروع يف

 

 األفراد بني العمل توزيع وسوء األدوار يف غموض بسبب ويظهر : العمل فريق أعضاء بني صراع (1

 غموض وجود أسبابه ومن املشروع واألقسام داخل اجملموعات بني وهو احللفاء( )صراع:  اجملموعات بني صراع (2

 األدوار كيفية توزيع يف وضوح عدم وكذلك القرار اختاذ يف والصالحيات املسؤوليات، املشروع اهداف يف

 .واملوارد

 ، الباطن مقاولي ، كاملوردين ) خارجية أطراف املشروع بني ويظهر : اخلارجية واجلهات املشروع بني صراع (3

 .املهام أداء يف معينة بشروط اإللتزام أو تعاقدية شروط بسبب ويكون ( إخل....  ، حكومية هيئات
 

 املسؤوليات وتوزيع املشروع خطة عناصر يف وضوح هناك يكون حبيث األولويات لتحديد :األولويات (1

 .األهداف اىل الوصول اجل من التنفيذ يف األولويات حتديد يتم وبعدها األدوار ووضوح والصالحيات

 التفاهمات اىل باإلضافة املشروع يف بها وااللتزام اتباعها يتم إدارية عمل إجراءات وجود : اإلجراءات (2

 واخلطط والصالحيات واملسؤوليات اإلجراءات لتوضيح املشروع يف االلتزام عقد يتضمنها اليت والشروحات

 .واملفاجئة الطارئة الظروف ملواجهة االحتمالية

 .الرئيسة واحملطات والتتابع والتداخل األنشطة حمدد زمنى، جدول اىل املشروع خطة حتويل :اجلداول (3

 مصادر احد تكون قد خمالفتها او جتاوزها ، بها االلتزام يفرتض حيث البنود حمددة موازنة وجود :الكلف (4

 .الصراع

 املختلفة املراحل عرب املشروع تواجه قد اليت للمشكالت الفنية احللول توفر مدى بها يقصد :الفنية املشكالت (5

 .التكنولوجية الوسائل – الفنية باملهارات وتتعلق

 احلاجة عند توافرهم ومدى) املهارات– الكفاءات -اخلربة – العدد( املشروع يف يعملون الذين االفراد :العمالة (6

 .الصراع مصادر احد يكون قد الكفاءات على واحلصول عليه واحلصول الفكري املال راس –

 .بينهم العالقات طبيعة – الشخصية مواصفاتهم – االفراد طبيعة :الشخصية األمور (0
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دورة حياة  االولويات

 املشروع

 م املراحل 1 2 3 4 5 6 0

األمور 

 الشخصية
املشاكل 

 1 التشكيل االولويات االجراءات اجلداول العمالة الكلفة الفنية

األمور  الكلفة

املشاكل  العمالة الشخصية

 2 البناء االولويات اجلداول االجراءات الفنية

األمور 

املشاكل  العمالة االولويات االجراءات الكلفة الشخصية

 3 النضوج اجلداول الفنية

املشاكل  االجراءات

األمور  العمالة االولويات الكلفة الفنية

 4 االنهاء اجلداول الشخصية
 

 حصل ما عن ض را أنه كل فريقني معه يشعر اتفاق إىل والوصول اخلالف حلل أداة هو التفاوض : التفاوض تعريف

 ذلك يكون أن مثله بدون يقرتح أن طرف أي يستطيع ال أمثل حل إىل الوصول هو:  التفاوض من اهلدف .عليه

 الفريقني من أي حساب على اإلقرتاح

 

 : التفاوض عملية جناح شروط

 أهداف املشروع على اإلعتداء دون يتم أن جيب األطراف بني التفاوض يف املرضي احلل أن. 

 املتفاوضني بني املتبادلة الثقة روح إجياد على املشروع مدير يعمل أن. 

 جيب الشخصية بل حاجاتها اشباع إىل تؤدي اليت احللول إجياد عن املتفاوضة األطراف تبتعد أن 

 .الفريق يرضي حل عن البحث

 عليها املتفاوض املشكلة عن الشخصية اجلوانب فصل. 

 الوظيفية املواقع على وليس والفوائد املصاحل على الرتكيز. 

  حتقق خيارات وابتكار اكتشاف على العمل جيب اتفاقية اىل الوصول يف احملاولة قبل 

 املتفاوضة لألطراف املختلفة واملصاحل املتبادلة املنافع. 

 التفاوض يف موضوعية معايري استخدام على اإلصرار. 

 هناك تكون أن لزاما أصبح لذلك املشروع من أجزاء إلجناز خارجية أطراف على املنظمات من الكثري تعتمد ◄

  .تقليدية عالقة وليست شراكة عالقة األطراف هذه وبني املشروع بني عالقة

 .األهداف إىل للوصول املشرتكة والثقافة املصاحل على مبنية أسس وضع إىل تهدف والشراكة ◄
 

 :املشروع يف املصاحل أصحاب خمتلف بني ناجحةال لشراكةشروط ا

 يف العالقات حيكم االلتزام بتطوير عقد تقوم وان ودعمها، بالشراكة االم املنظمة يف العليا اإلدارة التزام (1

 .املشروع

 :يلي مبا القيام طريق عن املطلوبة منهم االلتزامات املشروع يف املصلحة ذوي الشركاء ينفذ ان جيب (2

 .املشروع لتقدم املشرتك بالتقييم القيام *

 .ظهرت اذا االختالف نقاط ومعاجلة املشاكل حلل طريقة إجياد *
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 .املشرتكة لألهداف املستمر والتطوير بالتحسني القبول *

 .الشراكة هلذه الطرفني يف العليا اإلدارة دعم *

 وان الرئيسة واحملطات لتنفيذ املشروع دورية مراجعة بعمل يقوما بان يلتزما ان جيب الشركاء كال (3

 .املشروع انهاء حتى ذلك يستمر

 العليا واإلدارة املشروع مدير بني مكتوبة اتفاقية ،هي )اإللتزام بعقد يسمى ما أو  (التفاهم مذكرة ◄

 .الزبون إشراك إىل باإلضافة الوظيفيون واملدراء للمنظمة

 : على األطراف من طرف كل يوافق املذكرة هذه يف ◄

 فعله يتم أن جيب ما. 

 فعله يتم أن جيب متى. 

 تكلفتها وماهي حنتاجها ومتى لذلك الالزمة املوارد ماهي. 
 

اذا تشكل مذكرة التفاهم مرجع ألسس متفق عليها بني 

 يف املشروع لتقليل الصراعات يف املستقبل  املشاركةاألطراف 
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 بالضبط واملواصفات والكلفة الوقت يف ألهدافه املشروع حتقيق تعيق اليت األسباب معرفة 

 هلا خطط كما. 

 وجودها يف تساهم اليت البيئية العوامل ومعرفة املخاطر تعريف. 

 املختلفة مراحلها وفهم املخاطر إدارة تعريف 

 املخاطر معاجلة يف املستخدمة االسرتاتيجيات معرفة 

 املخاطر إدارة يف الكمية األساليب استخدام 

 وان الطريق، منتصف يف والغيت توقفت املشاريع من%  37 ان أظهرت ( Thomas,etal,2001 ) بها قام دراسة يف

 أيضا نصفها من اكثر وان ،%  117 بنسبة التقديرية املوازنة يف الواردة الكلفة جتاوزت قد املشاريع من%  57 من اكثر

 يف املشروع اكمال على وفريقة املشروع مدير قدرة عدم ان .% 227 بنسبة اجلدول يف له املخطط الوقت جتاوز قد

 :أهمها من أسباب لعدة يعود امنا مسبقا، احملددة واملواصفات املقدرة وبالكلفة املطلوب الوقت

 

 فيها يستخدم دراسات على يتم املشروع وموازنة املشروع وجدول املشروع خطة: املشروع إدارة أدوات اعداد ان (1

 يف امر التقدير جيعل مما التأكد عدم حالة مع التعامل يتم انه مبعنى املستقبلية االحتماالت لتقدير التنبؤ

 .الصعوبة

 املشروع على الرقابة أدوات استخدام يف ومهات وخربات فنية، معرفة امتالك اىل حباجة اجليد التنفيذ (2

 قدرة على سيؤثر واملعارف املهارات من واحدة وغياب اخري أمور اىل باإلضافة بذلك اخلاصة والربجميات

 .بالضبط هلا خطط كما املشروع اهداف اىل الوصول يف وفريقة املشروع مدير

 أخرى جهات على يعتمد وامنا وفريقه املشروع مدير على فقط يعتمد ال أهدافه وحتقيق املشروع تنفيذ (3

 حتقيق على املشروع مدير قدرة على يؤثر مما املصاحل تتداخل وقد. اخل.....  الزبائن – املوردين مثل عديدة

 .املشروع اهداف

 قد اخل.....  التضخم –احلكومية القوانني مثل املشروع مدير قدرة خارج منها بعض خارجية بيئية ظروفا (4

 مواجهتها وكيفية احملتملة املخاطر تقييم من البد وهنا .األهداف حتقيق على املشروع قدرة على تؤثر

 .مستقلة إدارة تنشى املشاريع بعض
 

 تكمن املخاطر ولكون .مسبقا هلا مت التخطيط كما املشروع أهداف إىل الوصول عدم وتبعات إلحتمالية مقياس هو

 -:للخطر الرئيسني املكونني فان عليه. املستقبلية االحداث عن املعرفة يف نقص مبعنى التام التأكد عدم حالة يف

 حدوثه إحتمال. 

 النتائج على احملتمل اخلطر هذا أثر 
 

 التأكد عدم ومستوى املشروع بها يعمل اليت البيئة حالة على تعتمد املشروع تواجه اليت املخاطر طبيعة 

 .فيها

 إخل...  البشرية املوارد املنظمة، ثقافة ، التنظيمي كاهليكل ) الداخلية العوامل من جمموعة هي البيئة 

 ، الزبائن ، اإلجتماعية ، اإلقتصادية كالبيئة ) باملشروع املرتبطة واخلاصة العامة اخلارجية والعوامل(

 ( إخل.. املالكون ، املوردون

 

 التام التأكد عدم حالة يف البيئة*   اخلطرة البيئة*      املؤكدة البيئة*
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يف هذا النوع من البيئه تكون مجيع البيانات املطلوبه متوفره ، والنتائج واضحه ومعروفه وعلى مدير املشروع أن خيتار 

 . القرار األفضل 

 / لدينا ثالث مشاريع كل واحد بعائد معني فأي مشروع ستختار ؟  مثال

 

 

 

 

للبدائل معروفه وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل خيتلف عن  املتوقعةاليت تكون اإلحتماالت  البيئةوهي 

 عن هذا اإلختيار  الناجتةاآلخر وعلى مدير املشروع اختيار البديل الذي يريده مع حتمل املخاطر 

 إلختاذ قرار اإلختيار ميكن استخدام معيارين خمتلفني :  احلالةيف هذه 

 Expected Monetary Value(   EMV)  املتوقعة املالية القيمة (1

 Expected Opportunity Loss(  EOL)  املتوقعة الفرصةخسارة  (2
 (  املتوقعة املالية القيمة) مثال  اخلطرة البيئة

 

 )املتوقعة املالية القيمة (مثال

 :خيارين وامامه التوسع اىل املستشفيات احد حيتاج 254 ص اىل بالرجوع

 بقي اذا ،اما باالزدياد السكان عدد استمر اذا السنة يف $ 300000 قدرة عائدا حيقق ان متوقع كبري جناح بناء/ 1

 . 2 .$. 170000 قدرها خسارة اىل سيؤدي الكبري اجلناح بناء فان ثابتا املدينة سكان عدد

 بقي اذا اما باالزدياد، السكان عدد استمر اذا السنة يف $ 120000 قدرة عائدا حيقق ان متوقع صغري جناح بناء/2

 ان احتمال ان علمت واذا $. 90000 قدرها خسارة اىل سيؤدي الصغري اجلناح بناء فان ثابتا املدينة سكان عدد

 ؟ 0.7 هو املدينة سكان عدد ينمو

 :التالية الطرق مستخدما املناسب القرار اختاذ : املطلوب

 .املتوقعة املالية القيمة معيار -

 .البديلة الفرصة خسارة معيار -

 

 

 البديل

 احلالة

 عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 3771777 -1071777 بناء جناح كبري
 1271777 171777- بناء جناح صغري

 7 7 شيءعمل ال 
 

 

 

 

 

 

 العائد ) ريال سعودي ( املشروع

 17777 أ

 177777 ب

 07777 ج

 أحسن اختيار طبعا هو املشروع ) ب ( ألنه يعطي أكرب عائد احلل :

 ريال. 377777X710(+-107777X713=)151777القيمة املتوقعة لبناء جناح كبري= 

 ريال. 127777X710(+-17777X713=)50777القيمة املتوقعة لبناء جناح صغري=

 .7القيمة املتوقعة لعمل ال شيء=

 اذا البديل األفضل هو الذي حيقق اعلى قيمة متوقعة وهو بديل بناء جناح كبري.
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 على احلصول بهدف وذلك العمود ذلك يف قيمة اكرب من السابق اجلدول يف عمود كل يف املوجودة القيم بطرح نقوم

 التالي اجلدول يف تظهر والنتائج الفرصة خسارة جدول

 

 البديل

 احلالة

 عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 7 1071777 بناء جناح كبري
 1071777 171777 بناء جناح صغري

 3771777 7 شيءعمل ال 
 

 

 

 تساعد ال لدرجة قليله البيانات وتكون الكافية البيانات توفر عدم بسبب التأكد وعدم بالغموض البيئة هذه وتتميز

 .التأكد عدم حالة يف األفضل البديل حتديد يف املستخدمة املعايري األحداث ظهور احتماالت توقع يف حتى

 :منها متعددة معايري هناك

 - (األفضل افضل معيار ) املتفائل املعيار 

 - (األسوأ افضل معيار )املتشائم املعيار 

 - املتساوية االحتماالت معيار ويسمى بالس ال معيار او العقالني املعيار. 

 - هورويز معيار او الواقعية معيار Hurwicz 

 - معيار او الندم معيار Regret معيار ويسمى Savage 

 فيختار لصاحله الظروف ان القرار متخذ يفرتض املعيار هلذا وفق 

 نرى  السابق ملثالنا وبالنسبة بينها من البديل األفضل خيتار ثم بديل لكل األفضل احلالة
 

 البديل

  احلالة

 افضل األفضل عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 3771777 3771777 -1071777 بناء جناح كبري

 1271777 1271777 171777- بناء جناح صغري

 7 7 7 شيءعمل ال 

 االفضل  البديل هو  بناء جناح كبري املعيار هلذا وفقا القرار

 

 

لكل بديل ثم خيتار  حالةاسوا دائما يف كل البدائل ، فيختار  الظروف سيئةوفق هلذا املعيار يفرتض متخذ القرار ان 

 انظر للجدول: اقل ضرر ألنهاألفضل من بينها، 
 

 البديل

  احلالة

 افضل األسواء عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 -1071777 3771777 -1071777 بناء جناح كبري

 -171777 1271777 171777- بناء جناح صغري

 7 7 7 شيءعمل ال 

 االفضل البديل هو الشي عمل املعيار هلذا وفقا القرار
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لكل حالة من  يعطى احتماالت متساويةويسمى هذا املعيار كذلك معيار االحتماالت املتساوية الن متخذ القرار 

 لكل بديل من هذه البدائل .انظر للجدول: حساب الوسط احلسابياحلاالت ويتم حتديد البديل عن طريق 

 البديل

  احلالة

 االفضلافضل  عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 651777 3771777 -1071777 بناء جناح كبري

 1571777 1271777 171777- بناء جناح صغري

 7 7 7 شيءعمل ال 

 االفضل البديل هو بناء جناح كبري املعيار هلذا وفقا القرار
 

Hurwicz  

 له ويشار (الواقعية معامل) التفاؤل معامل باستخدام البدائل حتديد ويتم واملتفائل املتشائم بني توفيقي معيار وهو

 البديل احتساب ويتم متفائال القرار متخذ يكون 1 من املعامل اقرتب وكلما  α ≥0≤1 املعيار قيمة وتكون ،α بعالمة

 االفضل البديل على للحصول القيمتني وجتمع الواقعية معيار مبتتم قيمة واقل الواقعية مبعيار قيمة اعلى بضرب

 :للجدول انظر

 البديل

  احلالة

 افضل األفضل عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 2531777 3771777 -1071777 بناء جناح كبري

 111777 1271777 171777- بناء جناح صغري

 7 7 7 شيءعمل ال 

 711 واملتتم 711 الواقعية معيار

 االفضل البديل هو بناء جناح كبري املعيار هلذا وفقا القرار
 

RegretSavage 

 اقل يقابله الذي البديل اختيار ثم البديلة الفرصة أسلوب يف فعلنا كما الندم مصفوفة اىل العوائد جدول حتويل يتم

 اجلدول انظر . ندم

 البديل

  احلالة

 العائد عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت 

 1071777 7 1071777 بناء جناح كبري

 1071777 1071777 171777 بناء جناح صغري

 3771777 3771777 7 شيءعمل ال 

 االفضل البديل هو بناء جناح كبري املعيار هلذا وفقا القرار

 

جيمع ويقسم 

 على اثنني

 

 تتضمن منتظمة عمليهي هو

 الالزمة واملمارسات األفعال

حتليلها و املخاطر لتعريف

 ومترتوثيقها و اهومعاجلت

 مراحل بعدة املخاطر ادارة

 لشكلميكن تلخيصها با

 : التالي
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تطوير وتوثيق الطرق اليت سيتم من خالهلا تعريف وحتليل املخاطر ثم تطوير خطط ملعاجلة املخاطر،  عملية

 ومراقبة التغري احلاصل يف تطبيق هذه اخلطط.

 

 

 عملية حتديد ثم حتليل املخاطر اليت تعيق وصول املشروع اىل أهدافه  وتتكون من جزأين:
: عن طريق حتديد أنواع املخاطر اليت تواجه املشروع يف كل مرحلة من مراحل عمله وامللخصة يف  ملخاطرأ. تعريف ا

   :اجلدول التالي

 

 (املشروعحياة أنواع املخاطر خالل مراحل )

 املرحلة نوع املخاطر

 إعتماد املشروع عدم توفر خرباء، عدم وجود دراسات جدوى، أهداف غري واضحة.

ختطيط سريع و متهور، عدم وضوح خصائص املشروع، عدم توفر الدعم 

 اإلداري، عدم وضوح يف حتديد األدوار.
 التخطيط

 التنفيذ جداول املشروع، غياب املواد. غياب املهارات، الطقس، تغيري يف

 اإلنهاء جودة رديئة، عدم قبول الزبون باملشروع، مشاكل سيولة نقدية.
 

 وهناك عدة طرق لتصنيف وحتليل املخاطر يف السوق منها: ب. حتليل املخاطر

 نوعني من املخاطر: خماطر وبناء على هذا التصنيف هناك  تصنيف املخاطر من حيث قابلية التجنب وااللغاء

وخماطر أخرى تتعلق باملشروع  وهي املخاطر اليت توثر على مجيع املشاريع اليت تعمل يف السوق السوق

 وهذه ميكن مواجهتها وتقليلها  . نفسه

 نوعني من املخاطر خماطر خارجية  وبناء على هذا التنصيف هناك  تصنيف املخاطر من حيث مصدرها

 وخماطر داخلية .
 

يف  املخاطرةاليت تساعد يف جعل  املناسبة االسرتاتيجياتاليت تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو أكثر من  العمليةوهي 

 : االسرتاتيجيات ومن أهم هذه حبيث ال يعيق وصول املشروع إىل أهدافه  املقبولةحدودها 

 استبقاء املخاطر وافرتاض وجودها  اسرتاتيجية (1

 املنع  اسرتاتيجية (2

 التسكني  اسرتاتيجية (3

 التحويل  اسرتاتيجية (4
 



هلذه املخاطر  احملتملةيقول مدير املشروع : أنا أعلم أن املخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات  االسرتاتيجيةيف هذه 

 .وسوف أنتظر ألرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل املخاطر اليت ستظهر وسوف أقوم مبواجهتها 

 



خاطر ولن أنتظر حصوهلا ألن هذا اخليار سوف يؤدي يقول مدير املشروع : أنا لن أقبل بامل االسرتاتيجيةيف هذه 

لظهور نتائج غري مرغوبه وهلذا سوف أقوم بعمل تغيري أما يف التصميم أو املتطلبات بهدف جتنب حصول هذه 

 .املخاطر 
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ملراقبة املخاطر  الالزمة الضروريةيقول مدير املشروع : أنا سوف استخدم املقاييس  االسرتاتيجيةيف هذه 

 .عليها  والسيطرةعليها وذلك من خالل اعداد خطة احتماليه ملواجهة هذه املخاطر  والسيطرة



يقول مدير املشروع : سأجعل اآلخرين يشاركونين يف حتمل املخاطر من خالل التأمني  االسرتاتيجيةيف هذه 

( أو من خالل الكفاالت اليت أحصل عليها من املوردين واملنفذين الفرعيني  اخلطرة األنشطةعلى املشروع ) أو 

 .حبيث أقوم بتحويل املخاطر إليهم بدال من أن أتعرض هلا 
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 الرقابة تعريف 

 املشروع على الرقابة اهداف معرفة. 

 املشروع على الرقابة أنواع معرفة: 

 املشروع على الكمية على الرقابة أدوات. 

 األداء بهدف قياس  واملعلومات البيانات  مجعخالهلا  منيتم  واليت املشروع يف اإلدارة وظائف حدىهي  الرقابة

 اختاذ أجل منالتغذية العكسية  على الرقابة عرب املنظمة وحتصل له املخطط أو املرغوب باألداء ومقارنته الفعلي

 .وحتسينه األداء لتطوير  الالزمةالتصحيحية  اإلجراءات

 :الرقابة عناصر

 .األداء على التحسني بإجراء القيام *    مسبقا حمددة املوضوعة باملعايري مقارنته *   الفعلي األداء قياس *

 

 : حتقيق هدفني أثنني إىل املشروع على الرقابة تسعى

 ( واملواصفات والتكلفة كالوقت)  املشروعأهداف  على الرقابة -١

 (.املادية والبشرية واملالية كاملوجودات)  املشروع موجودات على الرقابة -٢

 

 :منها نذكر املشروع جدولتنفيذ   يف التقدم تأخر إىل تؤديكثرية عوامل هناك 

  ملعاجلتها  أو ألدائها  أطول وقتا تتطلب األنشطة يف فنية وجود صعوبات 

 مت برجمة األنشطة بأوقات متفائلة أكثر من الالزم 

  صحيحايكن  مل املشروع جدولةعملية يف املهام تسلسل 

  املعدات أو األفراد أوالضرورية تأخر يف امداد املشروع باملواد اخلام 

  طا لبدء أنشطة الحقةشريعترب اكماهلا عدم اكتمال األنشطة السابقة واليت 

  للزبونجديدة أوامر أو طلبات 

  القوانني والتشريعات احلكومية  يف تغري 

 

 :منها نذكر املشروع تكلفة ارتفاع إىل تؤدي عديدة  هناك عوامل

 موارد اضافية  إىل األنشطة حيتاج  تنفيذ بعض قد. 

 جديدة  أنشطة إضافة. 

 املنافسة شدة بسبب منخفض بسعر املناقصة دخول. 

 وغري كافية  للمشروع املرصودة املوازنة. 

 املشروع إلجناز الالزمة املوارد أسعار ارتفاع. 

 

 منها نذكر للمشروع النهائية املواصفات على تؤثر عديده عوامل هناك : 

 املشروع. يف متوقعة غري فنصة مشاكل بروز 

 املشروع. اجناز من حمدد وقت يف ضرورية موارد نقص 

 املشروع. يف املستخدمة املوارد جبودة متعلقة مشاكل 
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 املعينة. اخلصائص ذات املوارد بعض على املنظمة يف صراع وجود 
 

 

 – بشرية – مادية موجودات)  عليها واحملافظة أنواعها مبختلف املشروع موجودات محاية هو هنا بالرقابة يقصد

 (مالية

 وتوقيت إستبداهلا (  وقائية ام تصحيحية )  األصول صيانة هذه  على الرقابة. 

 والتجهيزات وقطع الغيار  باملعدات اخلاص املخزون على الرقابة. 

  املشروع يف البشرية املوارد محاية 

 على تتفوق جيعلها الذي الفكري املال راس الشركة مينح ميا البشرية املوارد وخربات تنمية مهارات 

 .منافسيها

 

 يتم تدويرها خالل السنة املالية(. الرقابة على املوجودات اجلارية) األصول  اليت 

 الرقابة على موازنة املشروع. 

 .الرقابة على راس املال املستثمر يف املشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق اهداف املشروع 

 

األسئلة التالية حيت يتم حتديد نوع عملية الرقابة املالئمة يف املشروع ، فانه من املفرتض ان يتم اإلجابة عن 

 خبصوص الرقابة:
 ماهي حدود الرقابة يف املشروع؟

 ما هو املوضوع الذي سيتم اجراء الرقابة عليه؟

 ماهي طريقة القياس املستخدمة يف الرقابة؟

 ماهي حدود االحنراف املسموح به قبل اجراء التصحيح؟

 كيف حندد نقاط املراقبة واجراء التصحيح الالزم قبل حدوث اخلطأ؟

ذه األسئلة تساعد يف تصميم النظام الرقابي املناسب وعلى حتديد نوع العملية الرقابية املستخدمة يف املشروع واليت ه

 من األنواع الثالثة التالية:قد تكون واحدة 

 

 

  : مثال) التدفئة عن  للتحكم يف املخرجات إضافية أجهزة استخداميتم نظام ضبط من الدرجة الثانية

 طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة املطلوبة.
  مثل)  خارجية حتكم أجهزة وجود دون البئية  مع تلقائييقوم بتكييف   نظام الضبط من الدرجة الثالثة 

 (. اإلنسان جسم
 

 

 حسب اسريها  من للتأكدحدوثها  أثناء والعمليات األنشطة واختبار فحص متیذا النوع من الرقابة ھيف 

 تقع حتت هذا النوع. الرقابة يف املشروع يف مرحلة التنفيذ أنواع معظم –هلا  خمططهو  ما

 . ميكن تطبيقه على كل جزء يف املشروع 

  من امثلته مقرتح املشروع، خطة املشروع ، جدول املشروع ميكن استخدامها كمعايري قياس

 سالمة سري العمليات اثناء الرقابة.للحكم على 
 

 

 وتتم الرقابة في ھذا النوع بعد انتھاء النشاطات موجهه للمستقبل، وتشمل األجزاء التالیة :

 .لھاإلى أي مدى تم تحقیق أھداف املشروع املخطط : أ. أھداف املشروع 
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 .النقاطیتم حساب األوقات والتكالیف الخاصة بنقاط اإلنجاز قبل وبعد انجاز ھذه : ب. محطات العمل 

 .یصف تنظیم املشروع والطرق املستخدمة في التخطیط وتوجیه املشروع وغیر ذلك: النھائي  ج. التقریر

 .وھي املقترحات الخاصة بتحسین أداء املشروعات املستقبلیة: لتحسین األداء املستقبلي  د. توصیات
 

ھناك العدید من أدوات الرقابة املتعارف علیھا واملستخدمة في قیاس أداء املنظمات والتي یمكن استخدامھا  أوال:

 في الرقابة على املشاریع منھا :

، قائمة التدفقات املالیة ، العائد على اإلستثمار ، معدل دوران  مثل املیزانیة العمومیةأدوات رقابة مالیة :  -5

 املخزون ... إلخ

 مثل الرقابة على املواد الخام ، الرقابة على املخزن ، قیاس اإلنتاجیة .. إلخأدوات رقابة انتاجیة :  -٢

 مثل خرائط باریتو ، خرائط الرقابة اإلحصائیة .. إلخأدوات الرقابة على الجوده :  -4

توجد أدوات أخرى للرقابة على أنشطة املشروع وهي اكثر مالئمة لقياس اهداف املشروع وذلك عن طريق  ثانيا:

قياس مستوى التقدم الفعلي في املشروع وخاصة في الوقت والكلفة ومقارنته بمستوى التقدم املقدر واملخطط له 

 -: في املوازنة وجدول املشروع ومن اهم هذه األدوات الرقابية هي

 

 القيمة املكتسبة. -

 النسبة احلرجة. -

 

 .املكتسبة القيمة ◄
 

 يف التقدم مستوى لقياس طريقة إجياد يف والزبون املقاول من كل رغبة اىل املكتسبة القيمة تطوير فكرة تعود

 عليها سيحصل اليت املالية الدفعات حجم معرفة بهدف وذلك املقاول حتملها اليت املصاريف لتحديد املشروع

 .املشروع يف العمل سري تقدم مع الدفعات تلك ومواعيد الزبون من املقاول

 هناك أريعه طرق لتحديد الدفعات ومواعيدها هي :

% 57% من العمل قد اجنز عند املباشرة وان 57وباستخدام هذه الطريقة يتم افرتاض ان  50-50 .1

 سيعترب منجزا عند اكمال املهمة او املشروع.

وهذه الطريقة تفرتض ان العمل ال ميكن ان يكتمل اال اذ مت اجناز املشروع بالكامل   100-0 .2

 وعليه  ال يدفع أي دفعات للمقاول والقبض عند االمتام .

تعترب ان مقياس اجناز العمل هو استخدام املدخالت احلرجة اليت   .3

صب االمسنت وبالتالي يستحق الدفعة املخصصة عن هذا بدونها ال يتم اجناز العمل مثل حضور سيارة 

 العمل.

عن طريق املقارنة بني نسبة اكمال العمل باستخدام هذه الطريقة يتم حساب   .4

الوقت الفعلي املبذول بالوقت املخطط له حسب اجلدول او مقارنة الكلفة الفعلية بالكلفة احملسوبة 

 دفعات املستحقة للمقاول حسب نسبة اإلجناز.حسب املوازنة ويتم حتديد ال
 

 النسبة احلرجة. ◄
 

وتتكون  قال بانها أداة لفحص صحة املشروعوهي مقياس جيد لقياس سالمة التقدم الفعلي يف املشروع، او كما ي

 : جزأين هماالنسبة احلرجة من 

 ويسمى مؤشر أداء الوقت.أ. اجلزء األول: 

 أداء الكلفة.ويسمى مؤشر ب. اجلزء الثاني: 

 ثم بعد ذلك يتم حساب النسبة احلرجة  واليت هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت يف مؤشر أداء الكلفة.
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 : یتمتع بأھم الخصائص التالیةحتى یكون نظام الرقابة على املشروع ناجحا فإنه یجب أن 

 أن یتمتع باملرونة وقابل للتعدیل. 

 ال تكون تكلفته أعلى من فوائده أن. 

 أن یكون قادر على تلبیة حاجات املشروع. 

 أن یعمل بطریقة منتظمة وفي الوقت املناسب. 

 أن یكون بسیطا بعیدا عن التعقید. 

 أن یكون سھل الصیانة. 

 أن تكون نتائجة قابلة للتوثیق. 

   وبما يحقق اهداف املشروع استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود املطلوبة منها

 ويرض ي الزبون.
 

 : مجموعة من الشروطحتى یكون نظام الرقابة في املشروع متوازنا یجب توفر 

 .عدم املبالغة في اإلستثمار في نظام الرقابة -5

 .أن تمارس الرقابة بھدف تحقیق األھداف -٢

 .بداعأن ال یؤدي نظام الرقابة إلى تراجع اإل  -4

 أن یكون الھدف من ھذا النظام ھو : -3

 مراجعة تقدم املشروع. 

  لبشرية.ا املواردتوزيع  وإعادةتقييم 

 مراقبة مدخالت املشروع. 
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 املشروع انهاء اىل تؤدي اليت األسباب معرفة. 

 املشروع انهاء طرق معرفة. 

 املشروع انهاء خطوات معرفة.

 ُيقال أن املشروع قد انتهى عندما : 

  اليت ال حيصل معها تقدم يف عمل املشروع الحقا  للدرجة، أو يتم إبطاؤه توقف العمل األساسي يف املشروع 

  األم  املنظمةنتيجة حتويل موارد املشروع وتوظيفها يف مشاريع أخرى يف عندما حيصل تأخري يف املشروع 

 

 هناك عدة عوامل تؤدي إىل إنهاء املشروع وهي كالتالي : 

 . اقتصاديه/ عوامل 2    ./ عوامل تكنولوجيه 1

 ./ عوامل أخرى 4    ./ عوامل تسويقيه 3



 من أهم العوامل تكنولوجيه اليت تؤدي إىل إنهاء املشروع جند : 

  من املشروع  املتوقعة التكنولوجيةاحتمال ضعيف لتحقيق األهداف. 

  يف املشروع أن حتلها  املوجودةوجود مشاكل تكنولوجيه ال ميكن للمهارات. 

  حتويل اإلهتمام ملشاريع أخرى حتتاج مثال إىل تكنولوجيا جديده. 



 اليت تؤدي إىل إنهاء املشروع جند :  اإلقتصاديةمن أهم العوامل 

 أرباح املشروع وتدني العائد على اإلستثمار فيه اخنفاض.  

  ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير املشروع. 



 اليت تؤدي إىل إنهاء املشروع جند :  التسويقيةمن أهم العوامل 

  لتسويق املشروع  ضعيفةإمكانية. 

  تغري يف احتياجات السوق. 

  اشتداد التنافس وتفوق املنافسني. 



 هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إىل إنهاء املشروع جند من أهمها : 

  الوقت الطويل الذي يستغرقه املشروع لتحقيق نتائج اقتصاديه إجيابيه. 

  تأثري سليب للمشروع احلالي على املشاريع األخرى. 

  على املضي يف املشروع اذا ظهرت براءات اخرتاع تضعف من إمكانية استمراره  القدرةعدم. 
 

 ويف دراسة أخرى، ميكن االسرتشاد مبجموعة من األسئلة حيت يتم اختاذ قرار بشان انهاء املشروع من عدمه هي:

 هل مازال املشروع متسقا مع اهداف املنظمة االم؟ .1
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 هل اإلدارة مهتمة بدرجة كافية بهذا املشروع وكمال تنفيذه؟ .2

 هل يشكل املشروع إضافة تقنية ) تكنولوجية( جديدة للشركة؟ .3

 هل سيحقق املشروع أهدافه يف الوقت والكلفة واملواصفات؟ .4

 املشروع؟ إلكمالهل لدى املنظمة املهارات الالزمة  .5

 هل ال زال فريق املشروع متحمس لنجاح املشروع؟ .6

 هل سيحقق املشروع العائد املالي) الربح( املرجو منه؟ .0

 هل املخاطر احملتملة ممكن ان تعصف باملشروع وتعيق إكماله؟ .0

 هل سيقبل الزبون املشروع ويوافق على استالمه؟ .1

 هل يوجد سوق لتصريف خمرجات املشروع) سلعة او خدمة(؟ .17

 املشروع كما خطط له؟هل الظروف البيئية احمليطة باملشروع ستساعد على اجناز  .11

 

 هناك عدة طرق إلنهاء املشروع من أهمها : 

 .اإلنهاء باإلطفاء  -1

 .اإلنهاء باإلضافه  -2

 .اإلنهاء بالتكامل  -3

 .كاإلنهاء بالتجويع واإلهال -4

 :  التاليةوحيصل هذا النوع من اإلنهاء يف احلاالت 

  إىل أهدافهاذا جنح املشروع ووصل.  

  ) اذا مل ينجح املشروع ) مثل فشل دواء يف العالج. 

  تؤدي إىل قتل املشروع ) مثل انفجار تشالنجر (  بيئيةاذا حصلت تغيريات. 

  املشروع  باستمرار مقتنعةالعليا غري  اإلدارةعندما تكون. 

  عاملشرو بإستمرار مقتنعةغري  العليا  اإلدارةاالنهاء بالقتل العمد : وترتاوح األسباب منها : عندما تكون. 

 

 مثال: جزء من املنظمة األميصبح إضافته لكي  حيث يتم وحيصل هذا النوع من اإلنهاء يف حالة حقق املشروع اهدافه 

مشروع انشاء قسم  مثال قسم االعمال االلكرتونية قد يتبع بقسم إدارة االعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية إدارة 

 االعمال. 

  حيصل هذا النوع من اإلنهاء يف حالة حقق املشروع أهدافه كامله وباملواصفات املرغوب فيها 

  باملشروع املنتهي ووضع آليات لعملية  اخلاصةواألفراد والتجهيزات يتطلب هذا النوع التصرف يف األمالك

 األم  املنظمةالتكامل مع 

  ) وحتى يكتب لعملية التكامل النجاح جيب طرح جمموعه من األسئله ) على سبيل املثال 

 : أين سيذهب ؟  فريق املشروع -

 : هل أغلقت كل حسابات املشروع ؟  املالية و  احملاسبة -

هل التدريب مكتمل لفريق التصينع؟ هل املواد اليت تشكل مدخالت متوفرة وهل املواقع  التصنيع: -

 الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟
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اهلندسة: هل مجيع الرسومات للمشروع كاملة ويف الوقت املطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات  -

 التغيري مفهومه؟

وقاعدة البيانات والربجميات املتعلقة بها واختيار  باإلضافة اىل أسئلة متشابهة تتعلق بنظام املعلومات -

 هذه األنظمة، والتسويق والشراء والتوزيع واألمور القانونية......اخل

 

  املوازنةوهذا بتقليل  البطيءأيضا اإلهالك  الطريقةوتسمى هذه  -

)  القانونية الناحيةتدرجييا ولكن يرتك املشروع حيا من  املاليةيف بعض األحيان يتم ختفيض املوارد  -

 (  املنظمةبهدف احلفاظ على مسعة 
 

 متر عملية إنهاء املشروع بثالث مراحل أساسيه : 

 

 

 
 

 

  أساسيني:إنهاء املشروع إىل منوذجني  ختضع عملية قرار

 بنجاح املشروع أو فشله  املرتبطةاليت ينجح تصنيف املشروع عند إخضاعه جملموعه من العوامل  الدرجة -1

 اليت يليب فيها املشروع الغايات وجمموعة األهداف اليت أنشئ من أجلها  الدرجة -2

امسه نظام دعم منوذج للمساعدة يف اختاذ قرار خبصوص انهاء املشروع  (Shafar and Mantel,1989)وقد طور

والذي يعتمد على منوذج العالقات املوزونة للعوامل املقيدة الختاذ القرار ويتم  Decision Support Systemالقرار 

، وهذه البيانات من خالله مجع البيانات عن املشروع نفسه وعن املنظمة الم وعن البيئة اليت يعمل بها املشروع

وفيه   تستخدم يف حتديد االوزان والدرجات اليت متنح لكل عام من العوامل وتكون هي مدخالت منوذج دعم القرار

 يتم معاجلة البيانات باخلطوات التالية:

 مجع البيانات واملعلومات عن البيئة اخلارجية ويسمى نظام املعلومات اخلارجية. ◄

 البيئة الداخلية ويسمى نظام املعلومات الداخلية.مجع البيانات واملعلومات عن  ◄

 مجيع البيانات اخلارجية والداخلية يتم ختزينها يف قاعدة البيانات اخلاصة بنظام دعم القرار. ◄

 هي :  ثالثة احتماالتثم اخضاع البيانات لقوانني وعوامل االنهاء والنتيجة ان القرار سيكون واحد من  ◄

 االستمرار باملشروع. 

  املشروع.انهاء 

 .غري مؤكد ويف هذه احلالة حنتاج اىل تطبيق حتليل احلساسية الختيار االستمرار او االنهاء 
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 :  التاليةوتتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير املشروع لواجباته 

 للمشروع. املتبقيةإكمال كل األعمال  -1

 .التأكد من أن املشروع مت قبوله واستالمه من طرف الزبون  -2

 . النهائيةثم جتهيز التقارير  الالزمةإكمال الوثائق  -3

 .للمشروع وإرساهلا إىل الزبون بهدف حتصيلها  النهائيةحتضري الفواتري  -4

 .األم  املنظمةإعادة توزيع األصول واملوارد على مستوى  -5

 .قود ( ) ملفات الع القانونية املراجعة -6

 .والدعم ) فرتة الضمان (  املتابعة -0
 

 

  حول:وميكن اعتبار التقرير النهائي كملخص تارخيي للمشروع وهذا 

  املشروع.أداء 

 اهليكل التنظيمي.  

  املشروع.فريق 

 للمشروع. التقنية اإلدارة 

  املستفادةالدروس . 

  املستقبليةالتحسينات . 

 

 

 

 

 

 الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمّ الصّالِحَاتُ

 دُعَائِكُمْ مِنْ تَنْسَوْنَا لَا


