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 االولى المحاضرة

 

 المشارٌع فً بٌئة االعمال المعاصرة

 األهداؾ العامة:

معرفة الظروؾ البٌئٌة المعاصرة التً ساعدت فً نمو المنظمات المدارة بالمشروع والفوائد المتحممة  -

 من ذلن.

 تعرٌؾ المشروع وتحدٌد أهدافه وفهم خصائصه. -

 فً كل مرحلة.معرفة دورة حٌاة المشروع  وتحدٌد األنشطة الرئٌسة  -

 تحدٌد اطراؾ المشروع وعاللتها بالمشروع. -

 اعداد ممترح المشروع. -

 تمهٌد

ٌرجع تطور أسالٌب وممارسات إدارة المشارٌع للجٌش، لكون الجٌش لدم سلسلة من المهارات فً  -

 إدارة المشارٌع تعجز عن تمدٌمها المنظمات التملٌدٌة .

نامج الفضاء ابولو لوكالة أبحاث الفضاء االمرٌكٌة بر –مثل برنامج بوالرٌس للبحرٌة االمرٌكٌة  -

 مبادرات الدفاع االستراتٌجٌة  وؼٌرها. -ناسا

 ولد برزت إدارة المشروع كضرورة فً نهاٌة المرن العشرٌن لتطوٌر طرق جدٌدة لإلدارة. -

فشهدت العمود المنصرمة والمعاصرة نمو فً استخدام إدارة المشارٌع كوسٌلة لتحمٌك اهداؾ - -

 نظمات.الم

 مشارٌع تتبنى أن المنظمات من لكثٌر المهم من جعلت ، األعمال بٌئة فً والتؽٌرات الحادة المنافسة إن

 .البعٌد المدى إلى والمنافسة البماء من تمكنها خاصة
 

 بالمشروع المدارة المنظمة

 هنان ثالثة عوامل تإثر فً حالة عدم التؤكد فً البٌئة التً تعمل بها المنظمات:

ة التعمٌد البٌئً: ٌتعلك هذا العامل بعدد ولوة وتداخل المدخالت والمخرجات الخاصة بالمنظمة درج .1

وما ٌترتب علً ذلن من التزامات داخل المنظمة من مبانً وتجهٌزات وخبرات فنٌة وؼٌر ذلن ، وما 

 ئً.ٌنتج عنه من أنشطة وعملٌات وخطط وبرامج وإجراءات إضافٌة تإدي الى زٌادة التعمٌد البٌ

درجة الدٌنامٌكٌة) التؽٌٌر(: وٌتعلك بالسرعة التً تتؽٌر فٌها بٌئة االعمال نتٌجة التؽٌر السرٌع والدائم  .2

فً حاجات ورؼبات الزبائن، االمر الذي ٌفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوٌر منتجات 

 جدٌدة للمنافسة.

والتً تعتبر نادرة، وٌشتد التنافس بٌن  درجة الؽنى: وٌتعلك بمدى توفر الموارد فً بٌئة االعمال، .3

 المنظمات للحصول علٌها.
 

 الدولٌة االعمال فً المعاصرة االتجاهات

 التوسع الهائل فً المعرفة البشرٌة. -

 التطور الهائل فً اإلمكانات التكنولوجٌة وتبادل المعلومات. -

 لسوق.نشوء األسواق العالمٌة وازدٌاد الحاجة لالستجابة السرٌعة لمتطلبات ا -

 الطلب المتنامً على السلع والخدمات لتلبٌة حاجات الزبائن المتؽٌرة -

فً هذه البٌئة المعمدة والمتؽٌرة والمتسمة بندرة الموارد، ولألسباب السابمة لم تعد االشكال التملٌدٌة فً  -

كثر إدارة المنظمات لادرة على النجاح واالستمرار، وعلٌه فان منظمات االعمال المعاصرة أصبحت ا

حاجه الن تدار بالمشروع، بحٌث تموم بتوزٌع طالمها الوظٌفً وكوادرها فً مشارٌع حتى تكون 

لادرة على االستمرار فً ابتكار وتطوٌر السلع والخدمات واألفكار، مما ٌمكنها من الوصول الى 

 أهدافها وتحمٌك رسالتها.
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 فوائد إدارة المنظمة بالمشروع

ه فهم عمل المشروع ككل، ألنه مخصص للمشروع وال ٌتم تشتٌته كل عضو فً فرٌك المشروع ٌمكن -

 فً اعمال أخرى.

 بٌئة عمل اكثر انفتاحا على نماش أفكار جدٌدة. -

 توفر وضوح افضل للمهمات التً ٌإدٌها االفراد. -

 امتالن لدرة اكبر على التكٌؾ مع متؽٌرات البٌئة لتحمٌك هذه األهداؾ. -

 مرالبة افضل للتكالٌؾ. -

 .جودة اعلى -

 عاللات افضل مع الزبائن -
 

 تعرٌؾ المشروع

 هنان العدٌد من التعرٌفات منها:

 سعً مإلت إلٌجاد منتج منفرد) المعهد األمرٌكً إلدارة المشارٌع( -

مجموعة من األنشطة  المترابطة ؼٌر الروتٌنٌة لها بداٌات ونهاٌات زمنٌة محددة ٌتم تنفٌذها من لبل  -

حدد فً اطار معاٌٌر التكلفة، الزمن والجودة) جمعٌة إدارة شخص او منظمة لتحمٌك أداء وهدؾ م

 المشارٌع البرٌطانٌة(.

 مشكلة معروفة الحل ٌتم اكمالها باستخدام أنشطة فرٌدة وؼٌر روتٌنٌة. -

منظمة مإلتة لتنفٌذ مجموعة من األنشطة المنظمة لتحمٌك هدؾ معٌن فً فترة زمنٌة معٌنة وباستخدام  -

 موارد متنوعة.

فً مفهوم  العناصر التً ٌجب توافرهاالتعرٌفات سابما ٌمكن التوصل الى مجموعة من فمن خالل 

 المشروع هً:

 المشروع له أنشطة مترابطة وؼٌر روتٌنٌة. .1

 المشروع ٌتكون من أنشطة مترابطة لها بداٌات ونهاٌات زمنٌة محددة. .2

 المشروع له فترة زمنٌة محددة. .3

 ألموال الالزمة لهذا المشروع.المشروع له موازنة تمدٌرٌة مخصصة بها ا .4

 المشروع له هدؾ ٌجب تحمٌمه سواء كان الهدؾ سلعة او خدمة. .5

 الجودة المناسبة والمطلوبة من لبل العمالء. –الزمن  -ضرورة تحمٌك معاٌٌر الكلفة .6
 

 المشروع أنواع

 الخ....-المصانع بناء مثل: الصناعٌة المشروعات

 الخ......التعلٌمٌة ٌعالمشار بناء مثل:  الخدمٌة المشروعات

 الخ..........الفضاء بحوث مثل: العلمٌة المشروعات

 الخ.....التدخٌن ضد مشارٌع مثل: االجتماعٌة المشروعات

 الخ.......الخصخصة مشارٌع مثل: االلتصادٌة المشروعات

 الخ.........السدود بناء مثل:  االنشائٌة المشروعات
 

 اهداؾ المشروع

لمشروع هً نفس اهداؾ المنظمة وبسبب الخصائص التً تمٌزه عن المنظمة الوظٌفٌة فً األساس اهداؾ ا

 فان المشارٌع مهما اختلفت طبٌعتها او حجمها فإنها تشترن فً تحمٌك ثالثة اهداؾ :

 المواصفات -التكلفة-لولت  ا

 

 
إرضا 

 الزبون

 الولت

 المواصفات
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 ٌتم التعبٌر عن االهتمام بالولت وادارته من خالل جدولة المشروع.

 االهتمام بالكلفة وادارتها عن طرٌك موازنة المشروع. كما ٌتم

أٌضا ٌتم اهتمام بالمواصفات عن طرٌك اختبار المواد المناسبة وتخصٌصها لمراحل العمل فً المشروع، 

وبما ٌتناسب مع شروط الحل األمثل لمشكلة المشروع كما ورد فً ممترح المشروع او المنالصة او فً 

 العطاء المطروح.

 لمشروعخصائص ا

 تشترن المشارٌع مهما تنوعت واختلفت طبٌعتها فً مجموعة من الخصائص:

تمام المشارٌع فً العادة لتنفٌذ ؼرض معٌن، حل مشكلة معٌنة ، اهداؾ محددة، ولذا فان الؽاٌة:  -

المشروع مرتبط بتحمٌك هذه الؽاٌة وصوال الى تحمٌك األهداؾ مثل إلامة جسر بهدؾ حل مشكلة 

 او تطوٌر دواء لعالج السرطان بهدؾ الحفاظ على حٌاة الناس. -ورياالختناق المر

هو ان المشروعات ذات طبٌعة مإلتة بحٌث انها تبدا وتنتهً فً أولات محددة دورة حٌاة محدودة:  -

 ومعلومة لد تطول ولد تمصر.

حتى لو  أي مشروع فً تنفٌذه واكماله ٌحتاج الى أنشطة فرٌدة وؼٌر روتٌنٌة وؼٌر متكررة،التفرد:  -

تشابه مشروعان فً الطبٌعة والحجم والشكل فان تنفٌذ كل منهم ٌحتاج الى أنشطة مختلفة) طبٌعة 

 الموارد(. -المخاطر -اإلدارة

أي مشروع ٌحتاج الى أنشطة متتابعة باإلضافة الى التتابع هنان تداخل . عاده االعتمادٌة المتداخلة:  -

أٌضا تتداخل مع األلسام الوظٌفٌة األخرى فً  -بعضتتداخل المشروعات فً المنظمة مع بعضها ال

كذلن لد تتداخل مع اطراؾ أخرى مثل الموردٌن  ومماولً –مالٌة(  -افراد -تسوٌك –المنظمة )انتاج 

 الباطن والزبائن......الخ.

لكون المشروع نشاط اجتماعً وتضارب فً المصالح، فمد ٌإدي التداخل المشار الٌه سابما الصراع:  -

هات مختلفة فً أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، ولذا ٌجب إدارة هذا الصراع بٌن ج

 بالشكل الذي ٌحمك اهداؾ المشروع بفاعلٌة وكفاءة.

المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، اال ان المشروع بسبب خصائصه المخاطر:  -

ر السٌما اذ انحرؾ عن تحمٌك هذه وأهدافه فً الولت والكلفة والمواصفات ٌزٌد من هذه المخاط

األهداؾ وهنان امثلة كثرة على مخاطر تعرضت له العدٌد من المشارٌع منها ) انفجار مكون الفضاء 

 مفاعل فوكو جٌما النوي (. –تشالنجر 

 دورة حٌاة المشروع

 

ٌتم تطوٌر فكرة المشروع، اختٌار المشروع، اختٌار مدٌر المشروع والبدء مرحلة التؤسٌس:  .1

 باالجتماعات األولٌة المباشرة بتنفٌذ المشروع.

 التكلفة
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ٌتم وضع خطة المشروع المتكاملة ،عمل جدولة ألنشطة المشروع، اعداد الموازنة، مرحلة التنفٌذ:  .2

 والمٌام بالرلابة على المشروع .

ٌتم التدلٌك على أنشطة المشروع للتؤكد من ان المشروع لد تم اكماله حسب مرحلة االنهاء:  .3

المطلوبة، تدرٌب المستخدمٌن على استخدام مخرجات المشروع، اعداد التمارٌر النهائٌة  المواصفات

 وتسلٌم الوثائك المطلوبة.

 اطراؾ المشروع

أصحاب المصلحة بالمشروع)اطراؾ ذات العاللة( والمحتمل تؤثر مصالحهم كنتٌجة لتنفٌذ المشروع او  -

او مخرجاته وٌجب على فرٌك إدارة المشروع االهتمام  استكماله ولهم دور فً التؤثٌر على اهداؾ المشروع

 بؤصحاب المصلحة والولوؾ بمدر اإلمكان من اجل ضمان نجاح المشروع.

 ٌتحمل أصحاب المصلحة درجات من المسئولٌة فً انجاز المشروع ولد تتؽٌر هذه المسئولٌة. -

 الجهات المشاركة فً انجاز المشروع والمرتبطة به :

 او الجهة التً ٌتم تنفٌذ المشروع لصالحها.الزبون: الشخص  .1

مدٌر المشروع: وهو الشخص الذي ٌمود المشروع وهو المسإول األول عن نجاحه وفشله لذا ٌجب  .2

مهارة االتصال  –مهارة التفاوض  -مهارات ادارٌة –ان ٌتمتع بمهارات عدٌده مثل مهارات فنٌة 

 والمتابعة.

للمنظمة االم التً ٌتبع لها المشروع وعلٌها توفٌر الدعم والموارد اإلدارة العلٌا: وهً اإلدارة العلٌا  .3

 الالزمة لنجاح المشروع.

 المدراء الوظٌفٌون: هم مدراء الوظائؾ فً المنظمة االم التً ٌتبع لها المشروع. .4

فرٌك المشروع وهو الطالم الوظٌفً الذي ٌعمل فً المشروع والمعنً بتنفٌذ األنشطة والمهام  .5

علٌه ٌجب ان ٌتم اختٌار أعضاء الفرٌك المإهلٌن فنٌا وادارٌا  -الزمة إلكمال المشروعوالوظائؾ ال

 مع ضرورة االهتمام بهم.

 الموردون: كافة الجهات التً تموم بتزوٌد المشروع بالموارد الالزمة إلتمام المشروع. .6

 وثائك المشروع

جموعة من الوثائك تشكل مرجعٌة المشروع ٌنفذ وفك خطة  مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود م

 عند الحاجة من أهمها:

ٌسمى)جملة بٌان العمل فً المشروع( وهً الوثٌمة الرئٌسة الى ٌتم من خاللها نمل .ممترح المشروع: 1

متطلبات العمٌل الى المشروع حتً ٌتم تلبٌة هذه المتطلبات وتنفٌذ المشروع على أساسها . وٌتكون من 

 :األجزاء التالٌة

اهداؾ المشروع مع ربطها باألهداؾ  -الؽاٌات الرئٌسة -ملخص لفكرة المشروعلممدمة: أ. ا

 االستراتٌجٌة للمنظمة االم ورسالتها.

المٌود  -تتضمن بٌان باالفتراضات المتولع مواجهتها خالل العمل بالمشروعب. االفتراضات الرئٌسة: 

 اجهة هذه االفتراضات والتولعات والمخاطر.الخطط االحتمالٌة لمو –المتولع تؤثٌرها على سٌر العمل 

 -تتضمن مسإولٌات الموردٌن حسب شروط عمد التورٌد) الكمٌات المطلوبةج. مسإولٌات الموردٌن: 

 األسعار(. –المواصفات  –األولات 

 –الدفعات المالٌة  –تتضمن مسإولٌات الزبون )استالم المواصفات د. مسإولٌات الزبون: 

 االجتماعات(.

الممصود به هو جدول األنشطة الالزمة إلتمام المشروع حسب األولات لجدول المحسوب: هـ. ا

 المحسوبة والمتولع انجازها مع اإلمكانٌات المطلوبة والكلؾ المتولعة للموارد. 

تتضمن المعاٌٌر التً تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط لبول  و. معاٌٌر لبول المشروع:

 هذه المواصفات.
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الممصود هنا عمود التورٌد والتعالدات الفرعٌة إلنجاز العمل وما . العمود وجدول الدفعات المالٌة: ز

 ٌسمى بعمود الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعالدات وتوارٌخ تسدٌد الدفعات المالٌة عن هذه االعمال.

البنود السابمة وذلن  تشمل أي حدود وشروط إضافٌة للعمل لم تكن مذكورة فًح. الشروط اإلضافٌة : 

 لإلشارة الٌها بهدؾ االلتزام بها.

وتشمل أمورا تتعلك باالتصاالت، أوامر التؽٌٌر، المخاطر المتولعة للمشروع، محطات ط. أمور متنوعة 

 العمل........ الخ.

 

 

 ( وثٌمة بٌان العمل2الشكل )

 

 سٌتم الشرح الحما. –وتسمى أٌضا عمد االلتزام . خطة المشروع: 2

 : سٌتم الشرح الحما..جدولة المشروع3

 : سٌتم الشرح الحما.. موازنة المشروع4
 

 : مثال

 بارٌس فً  ٌوجد حدٌدي برج هو اٌفل برج

 من وٌعتبر اٌفل، ؼوستاؾ مصممه اسم حمل

 أوروبا فً شهرة المزارات اكثر

 فرنن 0077777: االنشاء ولت:  التكلفة

 .فرنسً ذهبً

 .1000 ٌناٌر 26: االنشاء بداٌة

 . 1001مارس  31نهاٌة االعمال:

 .1001ماٌو  6تم االفتتاح الرسمً:

 عامل 377مهندسا، 57عدد العمال: 
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 الثانٌة المحاضرة

 إدارة المشروع

 األهداؾ العامة:

 .تعرٌؾ إدارة المشارٌع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع -

 تحدٌد اطراؾ إدارة المشروع. -

 شروع والمدٌر الوظٌفً.الممارنة بٌن مدٌر الم -

 تحدٌد المسار الوظٌفً لمدٌر المشروع. -

 تحدٌد البوصلة األخاللٌة لتوجٌه مدٌر المشروع -

 أوال: مفهوم إدارة المشروع

 تمهٌد

 بعد ان ٌتم اختٌار وتحدٌد المشروع المزمع تنفٌذه، تؤتً خطوة اختٌار إدارة المشروع.

إلدارة، والذي اعتمد الى حد كبٌر على بحوث العملٌات إدارة المشارٌع احد الفروع الحدٌثة فً علم ا

 –صناعة  –واألسالٌب الكمٌة فً اإلدارة، وشكل نمطة االنطالق إلدارة المشارٌع فً كافة المجاالت )طب 

 .اتصاالت،........(

 م لتشجٌع النمو والمهنٌة إلدارة المشروع.1161تم انشاء معهد إدارة المشروع عام 

 ارٌعتعرٌؾ إدارة المش
 

 ھي علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد مسبقا وبإستخدام الموارد المتاحة.

 -تجٌب إدارة المشروع على التساإالت األتٌة:

 ماهو المطلوب عمله؟

 متى ٌجب عمله؟

 ماهً الموارد الألزمة لذلن؟

 كٌؾ سنحصل علٌها؟

 وظائؾ إدارة المشروع
 

 : تالٌةالممارسة الوظائؾ تتطلب إدارة المشروع 

 والطرق األهداؾ تحدٌد للمشروع، الالزمة األنشطة وجدولة تتابع خطط وضع:  للمشروع التخطٌط -١

 .المشروع انجاز شبكة ووضع لألهداؾ، للوصول المناسبة

 ديتحد ، اتيوالصالح اتيالمسإولوضع الخرٌطة التنظٌمٌة للمشروع، توزٌع   : المشروع تنظٌم -٢

 اختٌار فرٌك العمل للمشروع. المشروع، واطراؾ األم، للمنظمة مًٌظالتن كلالهٌ مع العاللة

 التعاون روح بناء باستمرار، العمل فرٌك حفز المشروع، يقاختٌار أعضاء فرطالم المشروع :  -3

 .الفرٌك أعضاء بٌن والتنافس

 والعائدات المواردو الكلؾ اعداد وٌتضمن المشروع، لتنفٌذ التمدٌرٌة الموازنة إعداد:  المشروع موازنة -٤

 .واالرباح النمدٌة والتدفمات المتولعة

العمل عن طرٌك المٌادة والتحفٌز واالتصال ، من أجل تحمٌك  وهً توجٌه فرٌك المشروع جٌهتو -٥

 األهداؾ.

 التؽذٌة على والحصول اسمٌال ثم ، األداء ممٌلت تستخدم التً تحدٌد المعاٌٌر : المشروع على الرلابة -٦

 الرلابٌة  التً تساهم فً تمٌٌم المشروع والتدلٌك وصوال لمرحلة التسلٌم. األدوات تحدٌد كذلن العكسٌة
 

 المشروع إدارة مراحل

 اممٌوالمرحلة التؤسٌس()مرحلة التعرٌؾ(: تتضمن والدة فكره المشروع : ) مهومرحلة الفكره أو المف -١

 .مدٌره اختٌار ٌتم ولد المشروع اختٌار الجدوى، بدراسة
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  نعٌوت ، هائٌةوتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع الن : ذفٌمرحلة التن -٢

 المشروع والمٌام بعملٌات الرلابة وتمٌٌم األداء. خطوات ذفٌبتن والمباشرة بالمشروع العملفرٌك 

 :)االؼالق( وتتضمن التدلٌك على المشروع للتؤكد من مرحلة التسلٌم : -٣

 ثم  لٌهامواصفات المشروع مطابمة للشروط المتفك عأن ال ،تسلٌم المشروع للزبون-  تدرٌب

 اعداد التمرٌر النهائً للمشروع. -تسلٌم الوثائك المطلوبة –المستخدمٌن على المشروع 
 

 اطراؾ إدارة المشروعثانٌاً :

أولوٌة المشروع بالنسبة  –مشروع طبٌعة عمل ال –اختٌار مدٌر المشروع  : األم للمنظمةلٌا اإلدارة الع -١

 .االلتزام عمد لٌعالمشروع و خطة بتبنً تموم حٌثت األخرى، تمدم الدعم للمشروع ، للمشروعا

 وتمع على مدٌر المشروع مسإولٌات تجاه اإلدارة العلٌا اهمهما: -

الموارد، واشعار تمدٌم تمارٌر دورٌة باستمرار عن تطورات العمل السٌما فً ما ٌتعلك بالولت والكلفة و -

 المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

 بشكل مسإوال  ٌكون و ، مراحله جمٌع فً المشروع إدارة ٌتولى الشخص الذيهو و  : المشروع مدٌر -٢

 .المشروع(  فشل أو)  نجاح عن العلٌا اإلدارة أمام كامل

 المشروع. األفراد الذٌن سوؾ ٌمومون بتنفٌذ همو  المشروع : فرٌك -٣

 

 ممارنة بٌن مدٌر المشروع والمدٌر الوظٌفًثالثاً : 

 مدٌر المشروع المدٌر الوظٌفً وجه الممارنة

 التخصص
متخصص وٌمتلن معرفة عمٌمه 

تسوبك ،  دٌر)مالتً ٌتوالها بالوظٌفة 
 محاسبة ... (. مدٌر

نظرة عامة، ولدٌه خلفٌة واسعة فً المعرفة 
ن فً أكثر من والخبرة، ومعرفته متوسطة ولك

 ، المحاسبٌة ، اإلنتاجٌة .... المالٌهتخصص ، 

 األسلوب
 

: بمعنى  ان  لٌلًاألسلوب التح ٌستخدم
لدٌه لدرة تحلٌلٌة على حل المشاكل 
التمنٌة الخاصة بنفس الوظٌفة، وذلن 

 الذي ٌجعلهبسبب التخصص األمر 
متعمما فً متابعة الجوانب المتعلمة 

 ٌدٌرها بالوظٌفة التً
 

االسلوب النظامً) لدٌه مهارة  ستخدمٌ
التركٌب( ممارنة بمهارة التحلٌل، بمعنى أن 
مهمته تجمٌع األجزاء المتخصصة فً العمل 
 لتشكٌل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشترن.

 

 المعرفة الفنٌة
 

 معرفة فنٌة عالٌة بعمله.لدٌه 
 

التعاون بٌن المتخصصٌن فً المجاالت  ٌسهل
خصص معٌن، من أجل أداء التً تحتاج الى ت

بطرٌمة تساعد فً إنجاز المشروع حسب المهام 
 المواصفات المطلوبة.

 
 

 باإلضافة الى :

  اهداؾ للمشروع بٌنما المدٌر الوظٌفً ٌركز على  األهداؾ النهائٌةان مدٌر المشروع ٌركز على

 خاصة بمسمه الوظٌفً. لصٌرة ومتوسطة

  بشكل واضح ومرتبط مسإولٌته بإدارة  ؼٌر محددةوخطوط السلطة مدٌر المشروع صالحٌاته

 حسب الهٌكل التنظٌمً. محددةالمشروع، بٌنما المدٌر الوظٌفً 

  فً  محدودةبٌنما المدٌر الوظٌفً  البٌئٌة الخارجٌة عالٌةمدٌر المشروع تعامالته مع المتؽٌرات

 الؽالب.
 

 المسار الوظٌفً لمدٌر المشروعرابعاً: 
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 -ثم مدٌر تشؽٌل فً مشروع كبٌر –لمشروع فً مساره الوظٌفً بالتدرج كمهندس فً العادة ٌبدا مدٌر ا

حٌث ٌكتسب خبرة إدارة وفنٌة  من خالل المرور بعدة ، وهكذا الى ان ٌصبح مدٌرا لمشروع كبٌر

 مسارات .

 : ماٌلً إلى بحاجة فهو لٌاتهبمسإو المٌام  على لادرا المشروع ٌكون مدٌروحتى  

 .المشروعات إدارة فً دراسٌة ً شهادة الحصول عل ◄

 .ندوات،....الخ فً إدارة المشارٌع -ورش عمل -الحصول على دورات متخصصة - ◄

 :همهامن أ مهارات معٌنة تدرب على  أنه تفٌد شهادة خبره ◄

 خطة المنظمة للوصول إلى األهداؾ 

 التفاوض مع الزمالء. 

  الجٌدة للمهام.المتابعة 

 . المتابعة الجٌدة للمهمات 

 ن الحساسٌة نحو شإون المنظمة وامور المشارٌع.امتال 

 بمشارٌع صؽٌرة ثم انتمل للعمل فً مشارٌع كبٌرة. أان ٌكون مساره الوظٌفً لد بد 

 أو مشاكل تتعلك بالموارد أو األفراد.فنٌة التعامل مع المعٌمات التً ستواجه المشروع سواء كانت  ◄

 المشروع ووضع الخطط لمعالجتها.المدرة على التعامل مع المخاطر فً كافة مراحل  - ◄

 تطوٌر لنوات االتصال مع أطراؾ المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع - ◄

 امتالن مهارة التفاوض وإدارة الصراعات. - ◄
 

 المحددات األخاللٌة لمدٌر المشروعخامساً :
 

 .اإلبتعاد عن التالعب بالمنالصات ◄

 .عدم تعاطً الرشوه للحصول على المنالصات ◄

 .منضبطةؼٌر  مجموعة إلى العملتحوٌل فرٌك عاد عن اإلبت ◄

 التمدٌرٌة . حتى تصبح ضمن الموازنةبها عدم اإلعتداء عن الموارد واللعب  ◄

 .المواصفات تحمك ال ولكنها  بالؽرض تفًبدٌلة عدم استخدام موارد  ◄

 .عالمشرو فًالعاملٌن   سالمة علىال ٌساوم  أن ◄

 فرٌك المشروع

 عالٌة. ٌمتلكون مهارات فنٌة - ◄

 .المشروع لمشكلة لوي توجه لدٌهم  - ◄

 .الرؼبة فً تحمٌك أهداؾ المشروع- ◄

 .ان ٌكون لدٌهم حساسٌة للسٌاسة التنظٌمٌة- ◄

 احترام الذات. - ◄
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 الثالثة المحاضرة

 

 تنظٌم المشروع

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 ٌؾ تختلؾ عن المنظمة الوظٌفٌة.فهم المرتكزات األساسٌة التً تعتمد علٌها عملٌة تنظٌم المشروع ك 

 :معرفة االشكال التنظٌمٌة السائدة فً المشارٌع واهمها 

 .ًالمشروع كجزء من التنظٌم الوظٌف 

 .المشروع المستمل 

 مشروع المصفوفة 

 .تحدٌد إٌجابٌات وسلبٌات كل شكل من هذه االشكال التنظٌمٌة 

 ًالمناسب للمشروع. معرفة الخطوات الواجب اتباعها عند تحدٌد الشكل التنظٌم 

 تمهٌد

 .التنظٌم أداة تستخدمها المنظمات فً الوصول الى أهدافها 

  وهو الوظٌفة الثانٌة للمدٌر وٌمصد بها تجمٌع االعمال الالزمة لتحمٌك األهداؾ  وتمسٌمها الى

 نشاطات فرعٌة وتجمٌعها فً شكل وحدات إدارٌة  والتنسٌك بٌنها مع تحدٌد العاللات اإلدارٌة بٌنهم

 من حٌث السلطة والمسإولٌة وخطوط االتصال ووضع كل ذلن فً شكل تنظٌمً محدد المعالم .

  لم تعد األشكال التنظٌمٌة التملٌدٌة المستخدمة فً المنظمات الوظٌفٌة مالئمه الستخدامها فً المشارٌع

 فً ببٌئة تتمٌز :

  بالتعمٌد 

 العالٌة.ٌنامٌكٌة والد 

 ٌة.تطور هائل فً الجوانب التكنولوج 

 .تؽٌر دائم فً رؼبات الزبائن 

لذا وجدت الحاجة الى وجود اشكال تنظٌمٌة مبتكرة من المشارٌع من النجاح فً الوصول الى أهدافها فً بٌئة 

 االعمال المعاصرة.

 : عندما تبدا المشروعات  تعتمد موضوعان على الفور 

 :اخذ لرار خاص بكٌفٌة ربط المشروع بالمنظمة االم. األول 

 ًاخذ لرار خاص بكٌفٌة تنظٌم المشروع نفسه. :الثان 

 تعرٌؾ تنظٌم المشروع
 

 :منها المشروع تنظٌم لمصطلحالتعارٌؾ  منهنان العدٌد  

والمسإولٌات  الواجباتطرٌك توزٌع للمشروع عن  اخلًالد التنظٌمً تصمٌم البناء به ٌمصد تنظٌم المشروع 

 فً المتبعة الرسمٌة  العمل واجراءات واألصول لمواعدتحدٌد ا و ، المشروع فً العاملٌن على  والسلطات

واألدوار، وتطوٌر نظام االتصال والرلابة وكتابة التمارٌر بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة،  الواجبات تنفٌذ

تمكن المنظمة  كفإه وفعاله بطرٌمة البٌئٌة للمتؽٌرات االستجابة فً المشروع تساعد صٌؽة ٌحمك أفضل بما

 الوصول الى أهدافها. االم من
 

 المشروع فً التنظٌمٌة األشكال

 .التنظٌم الوظٌفً  المشروع كجزء من (1

 .المستمل تنظٌم المشروع  (2

 .المصفوفة تنظٌم  (3

 

 الوظٌفً التنظٌم من كجزء المشروعشكل 
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 ة فً الشركة.ٌة األساسٌفٌكون المشروع تابعا ألحد األلسام الوظٌالتنظٌم وفما لهذا الشكل  ◄

عة المشروع المطروح ٌكون أكثر تخصصا فً طبٌٌذ المشروع على المسم الوظٌفً الذي حال تنفٌ ◄

 للتنفٌذ لضمان نجاحه ودعمه.

ر فً تخصص إدارة األعمال فإن المسم المناسب لتولً ٌة إدارة األعمال إنشاء ماجستلٌإذا أرادت ك:  1مثال

ر فً المحاسبة فإن المسم ٌماجست بإنشاء ٌتعلك مراأل كان اذا أما ، بالكلٌة اإلدارة هو لسم  هذا المشروع مهمة

 .بالكلٌة المحاسبة لسم هذا المشروع هو مهمةالمناسب لتولً 

 

 
 -:التنظيم الوظيفي من جزء المشروع ايجابيات ان يكون

فإنه  المشروع عن األول هو المدٌر الوظٌفً هو المسإول أن فبما ، العاملٌن استخدام عالٌه فًمرونة  ◄

 .المشروع إلنجاح المسم فً الكفاءات لك سٌسخر

ٌحال  عندما ، مشروع من أكثر الضرورٌة فً االنتفاع من الخبرات  ◄  . للمسم مشروع من أكثر ُ 

 .المسم نفس فً ألنهم  ٌعملون بٌن الخبراءتبادل الخبرات والمعرفة  سهولة  ◄

وظائفهم ومن  خالل من دلألفرا الوظٌفً جعل األلسام الوظٌفٌة هً لاعدة التطور وتطوٌر المسار  ◄

 داخل السامهم الرئٌسة.
 

 -:التنظيم الوظيفي من جزء المشروع ان يكون سلبيات 

 .أخرى مسإولٌاتلدٌهم   المسم فً العاملٌن ألن التركٌز  وبإرة اإلهتمام  محورٌكون العمٌل ال  ◄

 شخص وجود عدم بسبب المشروع أداء عن  المسإولٌاتتحمل  وفً األدوار فً تشوٌش حصول  ◄

 المشروع عن كامل بشكل مسإول واحد

 إلى تإديالوظٌفٌة  األلسام فً متعددةادارٌة مستوٌات  وجود بسبب العملبط االستجابة لمتطلبات  ◄

 .اإلجراءات وبطء المرارات تؤخٌر

تنظٌمٌة: فالمسم الوظٌفً ٌمٌل الى االهتمام بوظٌفته ولٌس موجها للمشروع  ألسبابالتحفٌز ضعؾ  ◄

 عدم جود شخص مسئول بشكل كامل عن المشروع. .ضؾ الى ذلن

 رٌع الكبٌرة والضخمة والمعمدة.للمشا الشكل صالحٌة هذا عدم  ◄
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 تنظيم المشروع المستقل) الصرف(

  ًمستملة وحده شكل وٌموم على األم المنظمة ألسام بمٌةوع منفصال عن ٌكون المشر هذا لشكل ف 

 التمارٌر الدورٌة وعنرٌا مرتبطة بالمنظمة األم فمط عبر مالٌا وادا مستملة وإدارة مستمل فنً بطالم

 .المشروع ر طرٌك مدٌر یمد قیطر

  والمحاسبً والمالً اإلداري الجانب من آلخر مشروع من االستماللٌةتتفاوت درجة. 

 شكل المشروع المستقل

 
 

 -:المستقلالمشروع ايجابيات 

 .المشروع على الكاملة السلطة المشروعلمدٌر  ◄

 .المشروع ریمد أمام مباشره مسإولٌة مسإولون المشروع أفرادجمٌع  ◄

 .أسرع اتصال عملٌة ◄

 . المشارٌع  من النوع نفس فً للعاملٌن تراكمٌة خبره ◄

 .االهداؾ وتحمٌك األداء رفع فً تساهم المشروع فرٌك  لدىتكوٌن هوٌة لوٌة  ◄

 وسرعة سرٌعة، لرارات اتخاذ على المدرة ٌعززوجود سلطة مركزٌة على مستوى المشروع ، مما  ◄

 .الزبائن لطلبٌات االستجابة

تتحمك وحدة االمر. وهنا ٌتؤكد العاملون ان تطور مسارهم الوظٌفً مرتبط بنجاح المشروع وتمارٌر  ◄

 المدٌر.

 والخارجٌة الداخلٌةالبئٌة  للمتؽٌرات االستجابة ٌسهل بسٌطة ومرنة مما الهٌاكل  - ◄
 

 -:المستقلالمشروع  سلبيات

 . تتكرر العمل وظائؾ فان واحده زمنٌة فتره فًمشارٌع جٌة الوظائؾ: فً حالة وجود عدة ازدوا - ◄
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 بالخبرات اإلحتفاظ إلى المشروع ریمدٌحتاج  المشروع نجاح ضمانبهدؾ : المستلزمات تخزٌن  - ◄

 الطالات. تجمٌد هذه إلى ٌإدي  مما والمعدات واألفراد

 مستوى على ةالمتوفر الخبرات من ةاإلستفاد المستمل المشروع ٌستطٌع مدٌر الاالحٌان  فً بعض - ◄

 األم المنظمة

اعضاء المشروع المستمل واعضاء المنظمة األم او أعضاء المشارٌع بٌن لد تحدث صراعات  ◄

 ا ولد ٌإدي الى مرض االرتباط بالمشروع. ٌعٌك تحمٌك االهداؾ مما لد االمتٌازات  األخرى بسبب 

 المشروعانتهاء بعد مستمبلهم الوظٌفً المشروع بسبب الخوؾ على فرٌك أعضاء بٌن وجود للك  - ◄
 

 تنظيم المصفوفة

 مٌزات   بعض من اإلستفاده بحٌث تم المستمل التنظٌم الوظٌفً والتنظٌم  خلٌط من وٌمثل هذا الشكل

 . أٌضا العٌوب بعض من والتخلصمنهما   كل

 ٌة .ٌستخدم فً المنظمات التً تعمل فً مجاالت مرتفعة التمن 

 لها التابعة المختلفةالمشارٌع  و المنظمة وظائؾ كافةبٌن  الموجودة العاللةٌوضح الشكل التالً  
 

 شكل تنظٌم المصفوفة

 
 أنواع تنظٌم المصفوفة

 

 المنظمة ضمن لكن المستمل المشروع إلى ألرب وتكون( المشروع مصفوفة:) الموٌة المصفوفة 

 .األم

 الوظٌفً لكن المشروع إلى ألرب خصائصها وتكون (الضعٌفة فةالمصفو:) الوظٌفٌة المصفوفة 

 .المستمل إستماللٌة المشروع من ٌتمتع بجزء

 السابمٌن بٌن النوعٌن خصائصها تمع : المتوازنة المصفوفة 
 

 -:مزايا تنظيم المصفوفة

ٌتم  الذٌن  األفراد أن كما للمشروع متفرغمدٌر  وجود بسبب زكٌالتر نمطة هو المشروع كونٌ ◄

 لتحمٌك األهداؾ . مسإولٌاته  تحتٌعملون  الوظائؾ منإختٌارهم 

 .الوظٌفٌة  متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى األلسام ◄
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مستمبلهم  على بالملك احساسا ألل فإنهم  للمشروع وظائؾ منٌتم انتدابهم  المشروع فًملٌن ألن العا ◄

 األصلٌة  عملهم لموالع سٌعودون  النهم  لمشروعانتهاء  بعد

 .الصراعات الهدؾ وتملٌل وحدة تحمٌك  فً ٌساعد  ◄
 

 -:المصفوفة تنظيم سلبيات

 الموة تكونالموٌة  المصفوفة ففًالمدٌر الوظٌفً  المشروع مدٌر  بٌن  الموى توازن مشكلة وجود ◄

 حالة أمالمدٌر الوظٌفً بٌد ا أكبر تكونالضعٌفة  المصفوفة وفً المشروع بٌد مدٌر  أكبر والسلطة

 ٌكون شدٌد بٌن الطرفٌن  والصراع الخالؾ فإن المتوازنة المصفوفة

 كل ألن الشركة فًالسٌاسة الداخلٌة  الصراعات بعض آلخر مشروع من الموارد تثٌر عملٌة تحرٌن  ◄

 .بمشروعة خاصهلتحمٌك أهداؾ  الموارد على اإلستحواذمدٌر ٌرٌد 

 أوامرالعاملٌن  تشتت بسبب المٌادة  وحدة مبدأ فً مشكلة وجود إلى التنظٌم من النوع ٌإدي هذا ◄

 .المشروعمدٌر  والمدٌر الوظٌفً 

 

 إختٌار الصٌؽة التنظٌمٌة للمشروع
 

 عناصر عدة على ٌعتمد ذلن ألن للمشروعالتنظٌمً  الشكلإلختٌار األمثل صٌؽة ٌمكن اعتبارها ال توجد 

 المعاٌٌر  من عددهنان  عامة بصفة ولكن المتاحة والموارد األم ظمةللمن الثمافً والتوجه المشروع كطبٌعة 

 -:التنظٌمً  الشكلعلٌها إلختٌار  اإلعتمادٌمكن    التً

 .المرؼوبة المخرجات نوع تحدد التً طرٌك صٌاؼة األهداؾ عن المشروع تعرٌؾ  -١

 تصلح التً األم المنظمة فً الوظٌفٌة األلسام هدؾ وتحدٌد  بكل المرتبطة  تحدٌد المهام األساسٌة -٢

 )توطٌن المهمات فً الوظائؾ(هذه المهام  إلنجاز

 .عمل حزم إلىالتنفٌذ وتجزئتها  تتابع حسب ترتٌب المهام -٣

 .معا ستعمل التً الوحداتتحدٌد  و األم المنظمة فً العمل حزم بؤداء ستموم التً الوحدات تحدٌد  -٤

 ، المطلوب التمنٌة لتراحات المتعلمة بالمشروع مثل مستوى واإل الممٌزة الخصائص لائمة اعداد -٥

 .المشروع تواجه أن المتولع المشاكل ، المشروع حجم ، المشروع مدة طول

هل المهمات وحزم العمل والخصائص األخرى تجمعت فً وظٌفة معٌنة فٌكون  بعد ذلن تتضح الرإٌة،

ع مجموعة وظائؾ فٌكون الشكل األنسب هو تنظٌم الشكل األنسب هو التنظٌم الوظٌفً، ام انها تتماطع م

 المصفوفة، ام انه من الصعب اداءها اال بشكل مستمل فٌكون الشكل األنسب هو التنظٌم المستمل.
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 الرابعة المحاضرة

 المشروع خطة

 للفصل الدراسٌة األهداؾ

 .معرفة مفهوم تجزئة ھيكل العمل 

 .فهم مراحل اعداد خطة المشروع 

 ديد عناصر خطة المشروع.تح 

 تمهٌد

ٌمكن  التًاألهداؾ  وضعٌتم  التخطٌط خالل فمن ،اإلدارة وظائؾ أول وظٌفة منهو  التخطٌط ◄

 .األخرى اإلدارٌة الوظائؾ بمٌة علٌها وتبنى ،تحمٌمها

 التخطٌط ٌسبك أي عمل تنفٌذي، وٌحدد االعمال التً ٌفترض ان ٌتم المٌام بها فً المستمبل.  ◄

تحمٌك انتمال منظم من مولؾ إلى  تهدؾ مجموعة من األنشطة الفكرٌة والنظرٌة التً وھالتخطٌط  ◄

 حالً إلى مولؾ مستمبلً مستهدؾ ٌفوق الوالع الحالً لٌمة ولدرة على اإلنجاز.

بؤحسن  اٌهمكن أن نعرفه كذلن بؤنه عملٌة وضع األهداؾ وتحدٌد الوسائل الالزمة للوصول إلٌو ◄

  األحوال

 عاملٌن أساسٌٌن:لذا هو ٌهتم ب ◄

 .المستمبل 

 .األهداؾ والطرق المستخدمة لتحمٌك األهداؾ 

 فوائد التخطٌط 

 البدء حٌث( األطراؾ مختلؾ تجاه للمنظمة الشرعٌة إعطاء ٌساهم فً السلٌم التخطٌط)  الشرعٌة ◄

 .ذلن على ٌساعد المنظمة رسالة بوضع

 بالضبط ترٌد ما معرفة خالل من( ٌؾوالتك التؽٌٌر على المدرة) ومرونتها المنظمة تركٌز تحسٌن ◄

 .مثال معهم التعامل سٌتم وكٌؾ الزبائن ٌحتاج وماذا

 مضافة لٌمة ذات لألولوٌات أهمٌة كبٌره إعطاء)  والتنفٌذ األفعال نحو المنظمة وتوجٌه لتصرؾ دلٌل ◄

 .المشاكل عن والبعد والفرص واالولوٌات النتائج نحو متجهة(. للمنظمة

 أداءها وترشد تنسك العمل وفرق المختلفة حدٌد األهداؾ ٌجعل األلسامت)  التنسٌكتحسٌن  ◄

 .خلك ما ٌسمى بسلسلة الوسائل والؽاٌات )هرمٌة األهداؾ()لرارتها

 وموازنة الولت المتاح (. األهمٌةعمال حسب األ أداء)  الولت إدارةتحسٌن  ◄

 (. اإلنحرافات تحدٌد و األداءلٌاس عملٌة الرلابة ) تحسٌن ◄
 

 التخطٌط أنواع

 : منها التخطٌط ألنواع كثٌرة متعددة تصنٌفات هنان
 حسب مستوى

 والتفصٌل الشمولٌة
 حسب

 الزمنٌة الفترة
  حسب

  االستعمال مجال
 حسب
 النشاط

 استراتٌجٌة خطة .1
 ةٌكٌخطة تكت .2
 ةٌلٌخطة تشؽ .3
 

 ٣ من أكثر)  االجل طوٌلة .1
 ( سنوات

 سنة من)  االجل متوسطة .2
 ( سنوات ٣ إلى

 من ألل)  لاالج رةٌلص - .3
 ( سنة

)  مثل االستعمال متكررة .1
 اإلجراءات،،السٌاسات
 ( المواعد

) االستعمال متكررة ؼٌر .2
 ( المشارٌع ، البرامج

 .مالً/التصادي .1
 صناعً .2
 انشائً .3
 لمشارٌع تخطٌط .4

 مختلفة
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 المشارٌع؟؟ فً التخطٌط الى الحاجة لماذا

 :التالٌة لألسباب المشارٌع فً للتخطٌط الحاجة نشؤت

 :منها متعددة جوانب فً والتعمد بالسرعة تتسم تؽٌرات: ئةالبٌ (1

 .الخ......المستهلكٌن اذواق/ بشرٌة/وثمافٌة اجتماعٌة/التصادٌة/سٌاسٌة/ تكنولوجٌة تؽٌرات

 .استخدامها وحسن علٌها الحفاظ ٌجب والتً: الموارد ندرة (2

 المشارٌع بٌئة

بالمشروع والتً تإثر بشكل مباشر او ؼٌر مباشر هً مجموعة العوامل والتؽٌرات المحٌطة  بٌئة المشروع:

 على المشروع

 وتنمسم الى :

                     بٌئة خارجٌةبٌئة داخلٌة . 

 -تنمسم الً: والبٌئة الخارجٌة 

 عامة                                - (1

 خاصة- (2

 -:هتمام بها عند التخطٌطإلجوانب مهمة ٌجب ا
 

 تمكن بالتفصٌل المكتوبة التوجٌهات من مجموعة تؤسٌس هً التخطٌط ٌةعمل من األساسٌة الؽاٌة 

 :من المشروع عمل فرٌك

 ومتى؟ عمله ٌتم ان ٌجب لذي ما ومعرفة فهم 

  الالزمة؟ المواد هً وما 

  الموارد؟ هذه نحتاج ومتى

 كلفتها؟ وماهً توفرها؟ مدى هو وما

 ترضً التً والمواصفات والكلفة بالولت المرتبطة المشروع اهداؾ الى للوصول وسٌلة التخطٌط 

 .المشروع باستالم ٌمبل وتجعله الزبون

  التً من المحتمل انها لد تواجه المشروع وتعٌفه من الوصول الى أهدافه مع  ٌتنبؤ بالمخاطرالتخطٌط

 وضع االستراتٌجٌات والخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر.
 

 مراحل اعداد خطة المشروع

 هً: ل أساسٌةبخمسة مراحتمر 

 عمد االجتماع التؤسٌسً. (1

 اعداد الخطة االبتدائٌة. (2

 اعداد الخطة المركبة للمشروع. (3

 اعداد الخطة النهائٌة للمشروع. (4

 مراجعة الخطة النهائٌة. (5
 

 المرحلة األولى: عمد االجتماع التؤسٌسً

 للمشروع العرٌضة وطالخط منالشة جل من االم للمنظمة العلٌا اإلدارة لبل من الٌه الدعوة ٌتم اجتماع

 :التالٌة النماط تبٌٌن الى االجتماع ٌخلص ان المفترض من وعلٌه المحتملة، والمخاطر

 للمشروع الفنً المدى تحدٌد. 

 المشروع أداء عن االجتماع فً المشاركٌن مسإولٌات توضح التً األسس تحدٌد. 

 نهائٌة ؼٌر وجداول موازنات وضع  

 المخاطر ادرة فرٌك تشكٌل 
 

 



 ikahledo                     (10)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 حلة الثانٌة: اعداد الخطة االبتدائٌةالمر

وٌتم من  Work Break Down Structureالعمل (WBS)ٌعتمد اعداد الخطة االبتدائٌة على مفهوم تجزئة هٌكل 

 خالله تحلٌل العمل هرمٌا من األعلى الى األسفل على النحو التالً:

 .تجزئة البرامج الى مجموعة مشارٌع 

 تجزئة المشروع الى مجموعة مهام. 

 .تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل 

 .تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل 

 تجزئة وحدة العمل الى  مجموعة من االنشطة 
 

 -:تجزئة هٌكل العمل

 

 :WBSٌوفر 

  ًُ ً  للمهام المراد تنفٌذها لتحمٌك اهداؾ المشروع. سردا

 .من الممكن تجمٌع تمدٌر اولً للمشروع 

 نشطة العمل ألي مستوى) تسمى فً بعض األحٌان حزم العمل(ٌمكن تحدٌد لٌم أل 

  ٌمكن ان تتكامل هذه التمدٌرات طبما لهٌكل شجرةWBS  لتعطً فً النهاٌة اجمالٌات المستوى

 األعلى.

  ٌتم مراجعتهاثم  وكلؾ تمدٌرٌة واعداد جدول زمنى للتنفٌذ  كشؾ باألنشطةوبناء علٌه ٌمكن عمل 

 ىفعها الى الجهات االعلور
 

 المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

  تدلٌك الخطة االبتدائٌة المرفوعة، حٌث ٌجب ان تحتوى هذه الخطط على اوصاؾ المهام الالزمة

 والمٌزانٌة والجدولة.

 .تراجع الخطط بعد ذلن وتدمج فً خطة مشروع مركبة 

 ا الى مدٌر المشروع الذي بدوره تعتمد هنا على التدلٌك والتمحٌص والمراجعة والتجمٌع  ورفعه

 ٌرفعها الى اإلدارة العلٌا العتمادها. 
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 المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائٌة للمشروع

 .)تسمى) الخطة الرئٌسة او عمد االلتزام فً المشروع او دستور المشروع 

 . عبارة  عن الخطة النهائٌة 

  العلٌا والتولٌع علٌها.تمسى نهائٌة بعد اعتمادها وإلرارها من لبل اإلدارة 
 

 المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائٌة

 . تسمى بالتخطٌط الالحك 

  فً المرحلة ٌتم  المراجعة النهائٌة للتؤكد من ان كل العناصر الضرورٌة إلنجاح المشروع  حسب

 المطلوب وبشكل مناسب .

 مى بؤوامر التؽٌٌر.بعد االنتهاء من المراجعة النهائٌة  ال ٌجوز التعدٌل اال بما ٌس 
 

 عناصر خطة المشروع

 : لٌةالتا العناصرٌتضمن خطة المشروع ) أو عمد اإللتزام فً المشروع ( 

 .العرض العام  (1

 .المشروع أهداؾ  (2

 .المنهج العام   (3

 .الموارد (4

 .الجداول  (5

 .التعالدٌة األوجه  (6

 .األفراد (0

 .طرق التمٌٌم (0

 .المشاكل والصعوبات المحتملة (1
 

 العام العرض (1
 

 : تضمنلصٌر  ملخص شكل علىون وٌك ◘

 المشروعؼاٌات  ◘

 .األم المنظمة الؽاٌات بؤهداؾ عاللات  ◘

 .المشروع فًسٌستخدم  الذيالتنظٌمً وصفا لألسلوب اإلداري والبناء  ◘

 .المشروع إلنجازالرئٌسٌة لائمة بالمحطات  ◘

 المشروع اهداؾ (2
 

 : وٌتضمن 

 .عامال العرض فً المذكورة المشروع تفصٌلٌاً لؽاٌاتشرحا  ◘

 .والمنافسة حٌث الربحٌةشرحا للفوائد المتحممة من المشروع من  ◘

 .شرحا ألهداؾ اإلضافٌة أخرى مثل تحمٌك اهداؾ المنظمة ◘

 العام المنهج (3

 .اإلدارٌةالفنٌة  :الناحٌة  من عملٌة تنفٌذ المشروع وٌصؾ هذا الجزء

 الموارد  (4

 وتتضمن :

ث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما ٌسمى بالموازنات التمدٌرٌة كافة الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من حٌ- 

سٌتم تناولها  -مع االخذ فً االعتبار التملبات فً األسعار المتولعة بسبب التضخم او الظروؾ البٌئٌة األخرى

 .الحما

 الجداول (5
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 وتتضمن :

 داءها.أ المطلوب الفعالٌات و األنشطة كافةلتنفٌذ  الالزمة الزمنٌة  الجداولتحدٌد  ◘

 نشطة الالحمة ومدى التتابع واالعتمادٌة فٌها.واأل السابمة باألنشطةالحالٌة  عاللة األنشطة ◘

 ابتداء المشروع أنشطة أولاتلتحدٌد  باستخدام تمنٌات عدٌده منها بٌرت وؼٌرها  الجدولة إعدادوٌتم   ◘

 .طنشا آخر وحتى نشاط أول من
 

 التعالدٌة األوجه  (6

 فً استخدامها  أجل من للمشروع الالزمة الموارد بتوفٌر وتخزٌنن تموم من الصعب على الشركات أ ◘

 .بتكالٌؾ إضافٌة  المشروعٌثمل  ذلن ألن ةمتباعد أولات

 فً المراحل بعض إلنجاز(  باطن مماول)  ٌسمىلتعالد الفرعً أو ما ا علىٌعتمد لذلن فإن المشروع  - ◘

 لائمة كاملة لألطراؾ التعالدٌة للمشروع.النادرة، وهنا تضع  الموارد بعضلتوفٌر  أو العمل

 .التنفٌذ واجراءات بالعمود تتعلك التً المانونٌة األموركما ٌتضمن هذا الجزء اٌضاً ً - ◘
 

 األفراد  (0

 وتتضمن :

 .أولات االحتٌاج( –المطلوبة ألداء أنشطة المشروع) اعدادهم  المهارات الكفاءات والخبرات و ◘

 .أفراده بعض أو العمل فرٌك  فاءةك لرفع الالزمةالتدرٌب   عملٌة ◘

 لزٌادة التحفٌز. المرصودةالمكافآت  ◘

 .لالعم بالعمود المتعلمة المانونٌة الشإون  ◘
 

 التمٌٌم طرق  (0

 وتتضمن :

 .المشروع أهداؾ ومماٌٌس األداء فً المشروع فً األمور التً تتعلك بكلمعاٌٌر  ◘

 عملٌة تمٌٌم. راءاج بهدؾ عمله ومراحل المشروع أداء عنالبٌانات طرق جمع  ◘

 .مالالزالتصحٌح  اجراء التؽذٌة العكسٌة بهدؾ  ◘
 

 المحتملة والصعوبات المشاكل  (1

 وتتضمن :

 ، الموارد نمص ،التمنٌة والفنٌة كالمشاكل)  المشروع تواجه أن ٌحتملالتنبإ بالمشاكل والمخاطر التً  ◘

 (. إلخ...  المالٌة المشاكل ،المناخٌة  المشاكل ، االضطرابات

 .آثارها ومخاطرها من حدوثها للتملٌل  حال فً االحتماالتلمواجهة هذه  احتمالٌةخطط  وضع ◘

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 ikahledo                     (27)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 الخامسة المحاضرة

 المشروع جدولة

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 المشروع فً الجدولة عملٌة معنى فهم. 

 المشروع فً الجدولة عملٌة من المتحممة المنافع معرفة. 

 المشروع فً ولةالجد عملٌة مراحل تحدٌد. 

 المشروع فً الجدولة طرق فهم. 
 

 تمهٌد

 :هً رئٌسة أدوات ثالث على تعتمد المشروع إدارة

 .المشروع خطة (1

 .المشروع جدولة (2

 .المشروع موازنة (3

 :أساسٌتٌن ركٌزتٌن على وتموم

ٌتم  ما لذي ٌجب أن:  نفسهٌسؤل أن  علٌه الموازنة واعداد والجدولةٌموم بالتخطٌط ان الذي  (3/1

 ؟ الموارد هذهكلفة  هًوما  ؟ لذلن الالزمة الموارد هً ما ؟ ٌتم عمله أن ٌجب متى ؟ هعمل

ٌتم والذي Work Break Structure(WBS) العمل هٌكل تجزئة علىٌعتمد  األدواتهذه  أن اعداد (3/2

 ، عمل حزم إلىوالمهمة  مهمات إلى والمشروع ،مشارٌع  إلى البرنامج تجزئةطرٌك  عن

 التً والعملٌات الفعالٌات أبسط هً والتً أنشطة إلى العمل ووحدة ، وحدات إلى العمل وحزمة

 مالنظا تجمٌع فً علٌها البناء ٌتم
 

 المشروع جدولة تعرٌؾ

 فً العمل مباشرة لحظة من ابتداء ، المشروع لتشؽٌل زمنً جدول إلى المشروع هً عملٌة تحوٌل خطة

 لحظة إلى وصوال الرئٌسٌة، والمحطات واألحداث متداخلةوال المتتابعة بجمٌع األنشطة مرورا ، المشروع

 .اإلنتهاء لحظة وحتى البدء لحظة من لتنفٌذ المشروع الالزم وتحدٌد الولت المشروع فً العمل انتهاء
 

 المشروع جدولة منافع
 

 .تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئٌس فً بناء نظم التخطٌط والتوجٌه والرلابة 

  فً والمهام  العمل وحزم العمل ووحدات األنشطة لكافة والتداخلعتمادٌة اإل حالة الجدولةتبٌن

 المشروع.

 الخاصة فً المهارات  و الخبرات بعض تواجد إلى المشروع ٌحتاج فٌه الذي الولت إلى الجدولة تشٌر

 الولت المناسب.

  ًالعمل وفرق والوظائؾ األلسام بٌن وألصر أوضح اتصال خطوطتوفٌر تساعد الجدولة ف 

  ًالمشروعإلنهاء  المتولع تحدٌد التارٌخ تساعد الجدولة ف. 

  ًسٌتؤخر المشروع ولت فإن تؤخرت اذا التً الحرجة األنشطةتحدٌد للجدولة دور ف. 

  ًولت على سلبا تإثر لن معٌن فإنهاتؤخرت لولت  اذا والتً الراكدة األنشطة تحدٌدتساعد الجدولة ف 

 .المشروعانتهاء 

  ااألخرى، مم باألنشطةهذه االخٌرة  وعاللة األنشطةتوارٌخ بداٌة ونهاٌة  تحدٌد الجدولة فًتساهم 

 ٌساعد فً التنسٌك الالزم ومنع التضارب واختنالات العمل.

  ًمحدده األولات ألن وذلن الموارد على والصراعات الشخصٌة الخالفاتتخفٌؾ تساعد الجدولة ف 

 اع.عملٌة التنسٌك وٌملل من الصرٌسهل  مما مسبما

 المشروع جدولة مراحل
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 : ةٌبثالث مراحل أساسة جدولة المشروع ٌتمر عمل
 .طالتخطٌ (1

 األنشطة. جدولة (2

 .رلابةال (3

 المرحلة األولى: التخطٌط

 -:ٌلً ما المرحلة هذه فً ٌتم

 مجموعة من مكونه وحده كل تكون بحٌث الوحدات تجزئة ثم وحدات الى المشروع أنشطة تحلٌل ◘

 مفهوم وفك الدنٌا المستوٌات الى المستوى هذا تحلٌل ٌتم بحٌث الحجم، نفسوب العمل نفس من أنشطة

 .العمل هٌكل تجزئة

 إلنجاز الالزمة واألنشطة األساسٌة الوظائؾ تحدٌد من ابتداء (Network)المشروع عمل شبكة بناء ◘

 .إنجازها فً التابع التسلسل وعملٌة األنشطة هذه بٌن العاللة طبٌعة بٌان مع المشروع
 

 االنشطة جدولة: الثانٌة المرحلة

 -هذه المرحلة عمل ما ٌلً: فًٌتم 
 د الولت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.ٌتحد ◘
 ؾ الالزمة إلنجاز كل نشاط من األنشطة.ٌر التكالٌتمد ◘
 ة إلنجاز المشروع.ٌؾ الكلٌر التكالٌتمد ◘
 شطة المشروع.ة الالزمة لكل نشاط من أنٌوالبشر ةیص الموارد المالٌتخص ◘

 

 المرحلة الثالثة : الرلابة

 -:األتً عمل ٌتم المرحلة هذه فً

 مثل التنفٌذ فً انحرافات حدثت لد أنه أم ، له خطط ما وفك تنفٌذه تم لد العمل كان اذا فٌما التحمك ٌتم ◘

 إلنجازها. المحدد الولت عن األنشطة بعض تؤخر

 .الخطة فً الممدرة الكمٌات عن المستخدمة شرٌةوالب المادٌة الموارد فً اختالفات وجود مرالبة ◘

 فًحدوثها  تالفً على والعمل(  وجدت إن)  اإلنحرافات لمعالجة الالزمة التصحٌحات اجراء ◘

 .المشروع من الالحمة المراحل

 :طرق جدولة المشروع

 : المشروع جدولة تنفٌذ فً أساسٌتان طرٌمتان هنان 

 - ( Gantt Charts )  خرائط جانت (1

 -: ( Network Programming )    ةٌمجة الشبكالبر (2

  ( GPM )-   أسلوب المسار الحرج ◘

  ( PERT )-  رتٌأسلوب ب ◘

 -: ( Gantt Charts )  خرائط جانت-1

  جانتهنري   طرؾ منتطوٌرها وتعتبر من إحدى ألدم الطرق المستخدمة فً جدولة األنشطة ولد تم 

 .م1110  سنة

  الخاصة بالمشارٌع البسٌطة والؽٌر معمدة.تعتبر أداة للتخطٌط والجدولة 

  من مزاٌاها سهلة االستخدام وتساعد مدٌر المشروع من معرفة النشاطات التً تسرع انجاز المشروع

 والنشاطات المعٌمة لهذا اإلنجاز.

  فً المشارٌع الكبٌرة والمعمدة تستخدم فمط فً التخطٌط المبدئً )تفتح الطرٌك الستخدام التحلٌل

 الشبكً

 إلى تحدٌد مدى التمدم فً تنفٌذ األنشطة ومرالبة الزمن.هدؾ ت 

 .تتكون خرائط جانت من محورٌن أحدهما أفمً واآلخر عمودي 

 لكل نشاط. البداٌة والنهاٌةالمحور األفمً الزمن الالزم لتنفٌذ النشاط مع تحدٌد  ٌظهر 
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  المحور العمودي أنواع األنشطة الواجب إتمامها.ٌظهر 

 ستطٌل تدل بداٌته على بداٌة العمل بالنشاط ونهاٌته تمثل نهاٌة العمل بالنشاط وٌدل ٌرسم على شكل م

 طول المستطٌل على الولت الالزم إلنجاز النشاط.

 

 -:مثال

 

 المزاٌا والمٌود..

 إنها إال واحدة، شاشة أو ورلة حدود فً الصؽٌرة للمشروعات لٌمة وذا مفٌد جانت مخطط أن من الرؼم على

ً  عملٌة ؼٌر صبحت أن ٌمكن  ال لد األكبر جانت مخططات. نشاط ثالثٌن عن تزٌد التً المشارٌع مع تماما

 جانت مخططات توصٌل أن هو بذلن متعلك انتماد وكان. الكمبٌوتر أجهزة معظم تعرضها ألن مناسبة تصبح

 أن من تعمٌدا أكثر تكون ما ؼالبا المشروعات وأن. حدة علً منطمة كل عرض عند نسبٌا للٌل للمعلومات

 .جانت مخطط مع فعال نحو على تنمل
 

  Network Programmingالبرمجة الشبكٌة-2

 ألنشطة المنطمً والتتابع التسلسل تبٌنبطرٌمة  المشروع بٌان ألنشطة تمثلأنها تعرؾ الشبكة على 

 توضٌح المسارات مع نهاٌته وحتى بداٌة المشروع لحظة من لتنفٌذ هذه األنشطة الالزمة واألولات المشروع،

 والمسار الحرج الذي ٌمثل أطول مسار إلتمام المشروع. إلنهاء المشروع المحتملة
 

 -:عناصر الشبكة

 :العناصر التالٌةتتكون الشبكة من 

            النشاط     الحدث          المسار        المسار الحرج النشاط الحرج         النشاط

 الوهمً .
 

 : النشاط 

واألنشطة هً احد اهم وظائؾ المشروع والذي ٌتطلب كمٌة محددة من الولت والموارد وتتمتع أنشطة 

 المشروع بالخصائص التالٌة:

: مخرجات بعض األنشطة هً مدخالت ألخرى، وهذا التتابع نابع من المتطلبات الفنٌة إلنجاز التتابع ◘

 المشروع.

 كل مشروع متفرد فً انشطته.التفرد:  ◘

 : أنشطة المشروع تتمٌز بالتعمد ألسباب مختلفة منها التداخل بٌن األنشطة والتكرار.الترابط  ◘
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 : هنان أنشطة تعتمد على أخرى. االعتمادٌة ◘
 

 :أهمها من الشبكً التصوٌر فً المواعد بعض وضع ٌمكننا النشاط رسم طرق فً التناول لبل

 للخلؾ باالرتداد ٌسمى ما هنان ٌكون ال ان ٌجب. 

 األنشطة بٌن بالدوران ٌسمى ما هنان ٌكون ان ٌجب ال. 

 ذان او هذا حالة بمعنى محتمل مسار من اكثر وجود حالة بمعالجة تسمح ال. 

 نهاٌة وحدث بداٌة حدث نشاط لكل 

 واحد حدث فً وٌنتهً واحد حدث من واحد نشاط من اكثر ٌبدا ان ٌمكن ال. 

 

  
 

  

 

 



 ikahledo                     (24)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 طرق رسم النشاط

فان الدوائر تعبر عن األنشطة، واألسهم التً تربط الدوائر تعبر عن عند رسم النشاط على لطب  (1

اتجاه العاللات بٌن األنشطة، بمعنى ان الشبكة تتكون من نشاطٌن، والسهم ٌشٌر ان النشاط األول 

 ٌجب ان ٌتم لبل النشاط الثانً، وال نحتاج هنا الى أنشطة وهمٌة.

على بداٌة ونهاٌة نشاط معٌن وهً التً ٌطلك علٌها عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل  (2

 حدث البداٌة وحدث النهاٌة، واألنشطة على السهم  ولد نحتاج هنا الى أنشطة وهمٌة .
 

 النشاط  رسم  لطرق مثال

 

 
 :الحدث 

ط او اكثر والنشاط ٌمع بٌن هو لحظة البدء بنشاط معٌن او لحظة االنتهاء منه والحدث هو نتٌجة نشا

وٌتم رسم الحدث بطرٌمة معاكسة للنشاط: فاذا كان النشاط على السهم ٌكون الحدث على  حدثٌن

 المطب )الدائرة(، والعكس صحٌحا، اذا كان النشاط على المطب )الدائرة( ٌكون الحدث على السهم.



 ikahledo                     (25)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

المسار: 

امه ككل  وٌكون هو سلسلة من األنشطة المتتابعة التً تربط بٌن نمطة البدء بالمشروع  ونمطة اتم 

 للمشروع اكثر من مسار.

الحرج المسار : 

 وهو نهاٌته، ونمطة المشروع بدء نمطة بٌن تربط التً المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة هو

  إلتمام ولت افضل ٌشكل انه اال ككل، المشروع لنشاط المكونة الشبكة عل المسارات أطول

 .كامل بشكل المشروع

الحرج النشاط : 

 .ككل المشروع تؤخٌر تؤخٌره على ٌترتب الذي النشاط وه

الوهمً النشاط: 

 ٌحتاج ال فهو االحداث بٌن العاللة وبٌان الشبكة رسم لتسهٌل فمط وٌستخدم وجود له لٌس نشاط هو 

 .وموارد ولت  الى

 

 مثال: رسم شبكة مشروع

البٌئة، ولد تم اعداد دراسة حول طلب من احد المطابع المٌام بتركٌب محرلة ورق لتلبٌة شروط وزارة 

 األنشطة  المطلوبة مدى تتابعها كما ٌظهر فً الجدول التالً:

  -المطلوب:

 رسم شبكة المشروع باستخدام طرٌمة النشاط على السهم

 رسم شبكة المشروع باستخدام طرٌمة النشاط على المطب

 

 

 

 النشاط السابك وصؾ النشاط النشاط

A األجزاء الداخلٌة بناء - 

B واالرضٌة تحدٌد السمؾ - 

C بناء مدخنه A 

D صب االسمنت وبناء االطار A,B 

E بناء المحرلة C 

F تركٌب نظام منع التلوث C 

G الهواء تركٌب جهاز تنمٌة D,E 

H ًالفحص التجرٌب F.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول ٌوضح تركٌب محرلة ورق



 ikahledo                     (26)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 

 -:مشروع شبكة رسم -المثال حل
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 السادسة المحاضرة
 

 (  CPMالحرج ) المسار 

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 الخطوات الالزمة الستخدام اسلوبCPM(The Critical Path method) 

 الحسابات الكمٌة الالزمة لتطبٌك المسار الحرج 

 ًالفائض االجمال 
 

 تمهٌد

ل فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بؽرض المساعدة فً جدولة عملٌات التعط1150ظهر هذ األسلوب فً عام 

بسبب الصٌانة فً مصانع المواد الكٌماوٌة، وبسبب المزاٌا التً تحممت من استخدامه فمد أدى الى تخفٌض 

    ساعة. 00ساعة الى  125ولت األعطال الالزمة لعمل برنامج الصٌانة من 

 (  CPMالمسار الحرج ) 

 التعرٌؾ

 العمد تمثلها األنشطة الشبكً المخطط علً بٌنها الموجودة للعاللات طبما المشروع فً األنشطة كل تمثٌل ٌتم

 به حدث لو الذي النشاط هو الحرج النشاط نشاط، بكل الخاصة النهاٌة أو البداٌة األسهم تمثل بٌنما (الدوائر)

 .الممدار بنفس كله المشروع تؤخٌر إلً ٌإدي فإنه التنفٌذ أثناء تؤخٌر

 نهاٌة عند وٌنتهً المشروع بداٌة من ٌبدأ وهو رجةالح األنشطة بٌن ٌربط الذي المسار هو الحرج المسار 

 هامش أي ٌوجد ال المسار هذا على. الشبكً المخطط فً الزمنٌة المدة حٌث من مسار أطول وهو ،المشروع

 .المسار هذا على مهمة أي فً زمنً فائض وجود عدم بسبب مهمة أي تنفٌذ فً للمناورة زمنً
 

 فوائدها

 لمشروع.الحصول على تمثٌل تخطٌطً ل ◄

 التنبإ بالولت الالزم إلنهاء المشروع. ◄

التمٌٌز بٌن المهمات الحرجة والؽٌر حرجة فً المشروع، وبالتالً تحدٌد هامش المناورة الممكن  ◄

بالنسبة لكل مهمة حٌث ٌمكن نمل بعض الموارد من المهمات ؼٌر الحرجة وتركٌزها على المهمات 

 ات الكلفة.الحرجة مما ٌساهم بخفض زمن المشروع مع ثب

 مثال
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 :التطبٌك مراحل

 المشروع ٌجمعها التً األنشطة كل معرفة 

ً بناًء على بنٌة تمسٌم العمل  فً البداٌة ٌتم عمل لائمة بكل المهام )األنشطة( التً ٌضمها المشروع ؼالبا

StructureWork Breakdown  
 

المهام هذه بٌن العاللات معرفة. 

 هذه فً ،(التسلسل على) أخرى المهام انتهاء علً تعتمد لد أو التوازي على تنفذ أن ٌمكن مهام هنان

 .األخرى بالمهمات وعاللاتها مهمة بكل لائمة عمل ٌتم الخطوة
 

ًرسم المهام فً المخطط الشبك 

من مهام أخرى، ٌتم رسم المخطط الشبكً الخاص بالمشروع بحٌث ٌترتب علٌها  بعد معرفة المهام وما

 .(Activity on Node)تكون األنشطة مرسومة عند العمد 
 

مهمة كل إلنهاء الالزم الزمن تمدٌر 

ٌتم تمدٌر الزمن الالزم إلنهاء كل مهمه من والع الخبرات السابمة بهذه المهام أو باستخدام الحدس المنطمً 

 لو من الخطؤ فً التمدٌر.والذي لد ال ٌخ
 

تحدٌث المخطط الشبكً بشكل دوري أثناء تنفٌذ المشروع 

 مسار ٌظهر لد األثناء هذه وفً نشاط، كل استؽرله الذي الحمٌمً الولت تسجٌل ٌتم المشروع، تنفٌذ خالل

 .الحسبان فً تكن لم جدٌدة أنشطة تظهر أو جدٌد حرج
 

زمنًتحدٌد المسار الحرج من على المخطط ال 

 المنطمً الحدس باستخدام أو المهام بهذه السابمة الخبرات والع من مهمه كل إلنهاء الالزم الزمن تمدٌر ٌتم

 .التمدٌر فً الخطؤ من ٌخلو ال لد والذي

 .المشروع إلنجاز المتولع الزمن وتحدٌد الشبكة فً مسار أطول ٌمثل الذي المسار هو الحرج والمسار
 

 :التالٌة الخطوات باتباع الحرج المسار أسلوب باستخدام عالمشرو شبكة تطوٌر ٌتم

 تحدٌد البداٌه ( المبكرهES  ) Earliest Start  : 

 ٌعنً ابكر ولت ٌمكن ان ٌبدا به كل نشاط، وهً اللحظة التً ٌمكن البدء فورا دون تؤخٌر وبمجرد  

 ان تسمح بذلن الظروؾ الفنٌة الخاصة بتتابع األنشطة.

 ال ٌوجد نشاط سابك( ألنه.) صفر = المشروعة ألول نشاط فً البداٌة المبكر 

  كرة للنشاط السابكبالنهاٌة الم  = نشاطالبداٌة المبكرة ألي((EF. 

  آلنه ال النهاٌة المبكرة األطول زمنافً حال وجود اكثر من نهاٌة مبكرة تسبك أي نشاط فإننا نؤخذ ،

 شطة السابمة المرتبطة به.ٌمكن البدء باي نشاط لبل االنتهاء من كافة األن
 

تحدٌد النهاٌه المبكره  (EF ) Earliest Finish: 

  ًٌعنً ابكر ولت ممكن ان ٌنتهً به ذلن النشاط، فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم ٌكن هنان تؤخٌر ف

 لحظة البدء او ولت انجاز النشاط.

 اط مضافا لها الزمن الالزم إلنجاز تكون النهاٌة المبكرة ألي نشاط تساوي البداٌة المبكرة لذلن النش
 ذلن النشاط.

المتؤخرةلنهاٌة تحدٌد ا Latest Finish(LF) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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  ،هو عبارة عن الصى تؤخٌر فً زمن نهاٌة النشاط دون ان ٌإدي الى تؤخٌر زمن تنفٌذ المشروع ككل
 حتً ٌتم تسلٌم المشروع فً الولت المحدد.

 المتؤخرة للنشاط الالحك. النهاٌة المتؤخرة للنشاط هً نفسها البداٌة 
  ،)تختار النشاط األلصر زمنا )  فؤننافً حالة وجود اكثر من نشاط الحك ) أي اكثر من بداٌة متؤخرة

 األلل(، من اجل حساب النهاٌة المتؤخرة للنشاط الحالً. المتؤخرةالبداٌة 
 له. ر نشاط هً نفسها النهاٌة المبكرةالنهاٌة المتؤخرة ألخ 

 

المتؤخرة) ةالبداٌ تحدٌدLatest Start(LS 

 التؤخٌر ٌمكن بمعنى. ككل المشروع تؤخٌر الى ذلن ٌإدي ان دون النشاط بداٌة زمن فً تؤخٌر الصى 

 .تنجز ان ٌمكن أخرى نشاطات انتظار ضمن

 النشاط انجاز زمن منها مطروحا للنشاط المتؤخرة النهاٌة تساوي نشاط ألي المتؤخرة البداٌة وتكون. 

ٌالفائض تالول دتحدSlack Time (ST) 

 الحد وٌمثل األرض على الفعلً التنفٌذ وولت النشاط، لتنفٌذ له المخطط الولت بٌن الفائض الولت وهو

 .المشروع انجاز على ذلن ٌإثر ان دون النشاط لتؤخٌر األلصى

فٌكون المسار الحرج  ٌتم حساب كافة المسارات واختٌار المسار األطول (CPM )  

 

 ٌحً لتطوٌر شبكة المشروع باستخدام أسلوب المسار الحرجمثال توض

 

 النشاط وصؾ النشاط ولت النشاط ) أسابٌع ( النشاط السابك

 A الداخلٌةبناء األجزاء  2 ــ

 B واألرضٌةتحدٌد السمؾ  3 ــ

A 2 بناء مدخنه C 

A,B 4  وبناء اإلطار اإلسمنتصب D 

C 4  المحرلةبناء E 

C 3 التلوث تركٌب نظام منع F 

D,E 5 تركٌب جهاز تنمٌة الهواء G 

F,G 2 ًالفحص التجرٌب H 
 

 المطلوب : 

 ( ألنشطة المشروع  EF)  المبكرة النهاٌة( وأولات  ES)  المبكرة البداٌةتحدٌد أولات 

 ( ألنشطة المشروع  LF)  المتؤخرة النهاٌة( وأولات  LS)  المتؤخرة البداٌةتحدٌد أولات 

 الحرج وأولات الفائض فً المشروع  تحدٌد المسار
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 الحل : 

  Aلنشاط (  EF)  المبكرة النهاٌة( وأولات  ES)  المبكرة البداٌةتحدٌد أولات  -1
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 المشروع ألنشطة(  LF)  المتؤخرة النهاٌة وأولات(  LS)  المتؤخرة البداٌة أولات تحدٌد -2
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 CPMلمسار الحرج تحدٌد ا-3

  المسار الحرج هو أطول مسار ممكن، وعلٌه ٌتم تحدٌد المسارات الممكنة فً المشروع الختٌار

 المسار الحرج على النحو التالً:

 :المسار األولStart → A →C→F→H      0+2+2+3+2=9 Weeks 

 :ًالمسار الثانStart→ A→ C→ E →G→ H       0+2+2+4+5+2=15Weeks 

 لث:المسار الثاStart→A→D→G→H      0+2+4+5+2=13Weeks 

 :المسار الرابعStart→B→D→G→H       0+3+4+5+2=14Weeks  

  وعلٌه ٌتم اختٌار المسار الثانً ألنه أطول مسار.وكل األنشطة التً تمع علٌه هً حرجه ولٌست

راكده ) أي لٌست بها أولات فائضه (، ٌتضح ذلن من الشكل السابك والموضحة باألسهم 

 المزدوجة.

 

 CPMتحدٌد المسار الحرج 
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  ST الفائضةتحدٌد األولات -3

 لن فإنها تؤخٌر بها حصل اذ التً األنشطة وهً الراكدة، األنشطة تحدد الفائضة األولات لتحدٌد

 اسابٌع 0 تساوي وهً الجدول فً موضحه وهذه كلل المشروع تؤخٌر الى تإدي

 

ST  طبٌعة
 النشاط

LF LS EF ES الولت  لنشاط السابكاD  أسابٌع ( 

 ) 
 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 

 المجموع ) أسابٌع ( 8

 اول ولت بدء ممكن –جمالً = اخر ولت بدء مسوح به الفائض اإل

Total slack=Ls-ES 

 اول ولت إتمام ممكن –اخر ولت إتمام مسموح  او     =

Total slack=Lf-Ef 

EF = ES + D 

LS = LF – D 

ST = LS – ES 
 ST الفائضةتحدٌد األولات 
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مكن ان تكون سالب  اال اذا هنان خطا فً الولت الفائض اإلجمالً تكون رلم موجب او صفر . فال ٌ -

 الحساب او فً حالة ان ٌبدا المشروع كله متؤخرا عن موعده.

اما المٌم الموجبة فتعنى انه ٌمكن تؤخر المشروع فً حدود تلن المٌمة دون ان ٌسبب ذلن تؤخٌر  -

 للمشروع ككل.

النشاط فؤي تؤخٌر سوؾ ٌإثر  المٌم الصفرٌة للفائض اإلجمالً تعنى انه لٌس هنان مجال لتؤخٌر هذا -

 على المشروع ككل ولذلن تسمى األنشطة ذات الفائض اإلجمالً الذي لٌمته صفر باألنشطة الحرجة.

 

 مالحظة:

 .رسم المسار الحرج واالولات الفائضة لم ٌرفمهما الدكتور وتمت االستعانة بهما من محتوى سابك للمادة
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 سابعةال المحاضرة

 ب بيرتأسلو

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 الخطوات االساسٌة الستخدام أسلوب بٌرت 

  .مفهوم تسرٌع المشروع 

 .عملٌة تسرٌع المشروع 
 

 تمهٌد

  تم تطوٌر هذا األسلوب فً الحرب العالمٌة الثانٌة من لبل سالح البحرٌة االمرٌكٌة وذلن إلدارة

من ولت ممكن وٌتم اعداد البرمجة الشبكٌة الولت فً نمل الموارد الى مٌدان المعارن فً أوروبا ض

 للمشروع باستخدام أسلوب بٌرت.

 فً احدى الشركات المتخصصة فً تمدٌم االستشارات اإلدارٌة  1150ثم تم تمدٌم هذا األسلوب عام

 االمرٌكٌة باالشتران مع مكتب المشروعات الخاصة بالبحرٌة االمرٌكٌة.

 مٌم طرٌمة ٌتم بها تخطٌط مشروع انتاج صوارٌخ .كان الهدؾ األساس من هذا األسلوب هو تص 

 ًسنوات بدال من  4أدى الى تخفٌض إتمام المشروع الممدرة بحوالً عامٌن كاملٌن، انجز المشروع ف

 سنوات. 6

 .وهو ٌفترض عدم وجود ولت واحد إلنجاز النشاط نظرا لعدم التؤكد 

 وزٌع االحتمالً، واختٌر توزٌع بٌتا تمدٌر الولت الالزم إلتمام أي نشاط ٌمكن عمله بواسطة الت

 االحتمالً، وتحدد مدة اإلنجاز بثالث تمدٌرات.

 بٌرت ألسلوب األساسٌة الخطوات

 :المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة أولات ثالثة تحدٌد ٌتم .1

 -بالرمز له وٌرمز المتفائل الولت (a )الظروؾ عملت اذا النشاط لتنفٌذ ممكن ولت الصر وهو 

 .المشروع صالح فً إثرةالم

 بالرمز له وٌرمز المتشائم الولت (p )الظروؾ جاءت اذا النشاط لتنفٌذ ممكن ولت أطول وهو 

 .المشروع صالح ؼٌر فً وعملت مواتٌة ؼٌر المإثرة

 بالرمز له وٌرمز احتمالً األكثر الولت(m )به النشاط تنفٌذ ٌتم ان احتماال األكثر الولت وهو. 
 

 ( لكل نشاط من أنشطة  المشروع وذلن باستخدام المعادلة الرٌاضٌة التالٌة:ETتولع )تحدٌد الولت الم .2

𝐸𝑇 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

 أنشطة من نشاط لكل التباٌن احتساب طرٌك عن وذلن ككل، المشروع ألولات( "σ2") التباٌن احتساب ٌتم .3

 جمع حاصل وٌكون(  الحرج المسار على تمع التً)  الحرجة لألنشطة التباٌنات هذه جمع ثم المشروع،

 :ٌلً كما التباٌن احتساب وٌتم.  ككل المشروع تباٌن هو الحرج المسار على تمع التً  التباٌنات
 

 : الرٌاضٌة المعادلة حسب( σ)للمشروع المعٌاري االنحراؾ احتساب ٌتم .4
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 :التالٌة المعادلة حسب( z)للمشروع المعٌارٌة المٌمة احتساب ٌتم .5

 حٌث ان

 𝑢 :انهاء المشروع على المسار الحرج. ولت 

𝑥.الولت الذي نسعى الن ننهً المشروع فٌه : 

للمشروع المعٌاري االنحراؾ     

 

ونستخرج االحتمال  ،Zبجدولوهو ما ٌسمى فً اإلحصاء . نذهب الى جدول االحتماالت للمٌمة المعٌارٌة،  .6

فتكون هً النسبة المئوٌة ) احتمالٌة ( ان ننهً  5الممابل للمٌمة المعٌارٌة التً نتجت معنا فً النمطة 

 المشروع فً الولت الذي نسعى الٌه ) نرؼب به(.
 

 PERTمثال: توضٌحً ألسلوب بٌرت 

أراد المعنٌون بالبرمجة الشبكٌة فً المشروع المٌام  –بالعودة الى المثال السابك ) مشروع محرلة الورق( 

 أسلوب بٌرت.بتطوٌر شبكة المشروع باستخدام 

 حٌث حددوا االولات المتفائلة والمتشائمة واألكثر احتماال .

 فٌه. المطلوب: دراسة احتمال ان ٌنهً المشروع بعد أسبوع واحد من الولت األصلً المتولع انتهاإه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل  المثال

ٌتم 

 :التالً النحو على نشاط لكل المتولع الولت احتساب

 :التالً النحو على ٌكون A للنشاط المتولع الولت حساب للتوضٌح

المتشائم  الولت
 باألسبوع

األكثر احتماال  الولت
 باألسبوع

الولت 
ئل المتفا

 باألسبوع

النشاط 
 النشاط السابك

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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𝐸𝑇 =
      

 
 =
       

 
  =2Weeks  

 

الحرج المسار وتحدٌد المسارات جمٌع وحساب المطب على النشاط بطرٌمة  المشروع شبكة رسم ٌتم 

 .أسبوع 15 ٌكون الحرج والمسار  المتولعة لألولات

 ٌتم احتساب التباٌن لكل نشاط من أ( نشطة المشروع باستخدام المعادلة الرٌاضٌة، فمثال التباٌن للنشاطA )

 هو :

 

 

 

 

 ًٌتم احتساب تباٌن المشروع ككل وذلن بتجمٌع التباٌنات لألنشطة التً تمع على المسار الحرج وه

 .A,C,E,G,Hاألنشطة 

 

           
 

 

 دام المعادلة الرٌاضٌة على النحو التالً:احتساب االنحراؾ المعٌاري للمشروع وذلن باستخ 

 

 

 

 ٌتم احتساب المٌمة المعٌارٌةZ  :للمشروع ككل 

 

=     
     

=0.5668. 
 

 
     

  

 

جاءت من السإال ، الن المطلوب ان نحسب إمكانٌة انهاء   X=16لٌمة مالحظة : 

وبما ان المسار )الولت الحرج( المشروع بعد أسبوع واحد من الولت المتولع 

   أسبوع 15الحرج=

 .أسبوعX  =16 اذن لٌمة

 حٌث ان :                           

𝑢 :الحرج المسار على المشروع انهاء ولت. 
𝑥: فٌه المشروع ننهً الن نسعى الذي الولت. 

σ :للمشروع المعٌاري االنحراؾ 

 
عٌارٌة نذهب الى جدول االحتماالت للمٌمة المZ الموجود نسخة منه فً نهاٌة هذا الفصل وممابل لٌمة

Z=0.566801.5نجد ان احتمال انهاء المشروع بعد أسبوع واحد من موعده المتولع ٌساوي.% 

 

 

 

𝛔𝑷  3 111 =1.764 = 
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 :التالً الجدول فً  الحل نتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسرٌع المشروع

ٌتم بموجبها تسرٌع ولت انهاء المشروع مع االستعداد لتحمل التكالٌؾ اإلضافٌة المترتبة العملٌة التً 

 على هذا التسرٌع.

 التالٌة: ٌجب االنتباه الى الجوانبوعلٌه 

.عملٌة التسرٌع: لرار ٌجب اخضاعه لمبدا الكلفة والمنفعة 

:ضرورة وجوب أسباب موجبة للتسرٌع منها 

ع: مثال وجود أولات تنفٌذٌة متفائلة اكثر من الالزم ألنشطة وجود خطا فً جدولة المشرو ◘

 المشروع.

نشوء ظروؾ بٌئٌة داخلٌة تإدي الى تؤخر تنفٌذ بعض األنشطة الحرجة والتً ٌإدي تؤخر  ◘

تنفٌذها الى تؤخر تنفٌذ المشروع ككل مثل) ؼٌابات العاملٌن، تؤخر وصول بعض الموارد الحرجة، 

 ر السٌولة،.....الخظهور صعوبات فنٌة، عدم توف

نشوء ظروؾ بٌئٌة خارجٌة ممكن ان تإدي الى تؤخٌر تنفٌذ بعض األنشطة الحرجة مثل:  ◘

 تؤخر الموردٌن، ظروؾ مناخٌة، اضطرابات اجتماعٌة،........الخ.

 التسرٌع بناء على طلب الزبون وعلٌه تحمل الكلؾ. ◘

 تؽٌٌرات لانونٌة وتشرٌعات حكومٌة   ◘
 

 

 

 

 تباٌن

σالمشروع
2

         
 التباٌن طبٌعة النشاط

ET 

الولت 
المتولع)أسبو

 ع(

 النشاط

 A 2 7.111 حرج 7.111

 B 3 7.111 راكد -

 C 2 7.111 حرج 7.111

 D 4 7.444 راكد -

 E 4 1.777 حرج 1.777

 F 3 1.000 راكد -

 G 5 1.000 حرج 1.000

 H 2 7.111 حرج 7.111

3.111 
المجموع لتباٌن 

  المشروع

 

االنحراؾ 
 المعٌاري
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 عملٌة التسرٌع

 ٌالمسار األطول. ألنهة التسرٌع تبدا باألساس على المسار الحرج عمل 

 - تسرٌع لولت تنفٌذ المشروع ٌعنً تمصٌر ولت المسار الحرج عن طرٌك تسرٌع األنشطة

 الحرجة .

  بعد ذلن ٌنظر الى المسارات األخرى ونمرر اذا كانت بحاجة الى تسرٌع ام ان عملٌة التسرٌع

 بمى كما هً .ال تإثر على تلن المسارات وت

 مثال

 مسارات لبرمجة احد المشارٌع: 4اذا كان لدٌنا 

 أسبوع. 67 المسار األول )المسار الحرج(=

 أسبوع.  57 المسار الثانً     =

 أسبوع.  47 المسار الثالث     =

 أسبوع . 45   المسار الرابع    =

 أسبوع. 52واذا اردنا تسرٌع المشروع لٌنتهً فً 

وال تطال المسارات األخرى ) الن المسار الحرج سٌبمى  ع تكون على المسار الحرج فمطعملٌة التسرٌفان 

 أطول المسارات حتى بعد التسرٌع(.

 أسبوع. 40دنا تسرٌع المشروع لٌنتهً فً رلكن اذا ا

وهنا  أسبوع 2تسرٌع المسار الثانً بمعدل وكذلن  أسبوع 12المسار الحرج بمعدل فإننا بحاجة الى تسرٌع 

 .كلفة التسرٌع هً كلفة تسرٌع المسار الحرج والمسار الثانًبح ستص

 

 حساب تكلفة تسرٌع المشروع 
 

 :  التالٌة المعادلةزمنٌه حسب  الوحدةٌتم حساب تكلفة تسرٌع 
 

 ٌتم ضرب كلفة التسرٌع لوحدة زمنٌة واحدة فً عدد الوحدات الزمنٌة )ولت التسرٌع(
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 مثال

تمثل األولات الالزمة لتنفٌذ أنشطة المشروع الثمانٌة مع كلفة ضؽط ) تسرٌع( البٌانات فً الجدول التالً 

 أسبوع واحد لكل نشاط، فاذا علمت ان المشروع له المسارات التالٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A→C→E→G→H=34 Weeksاألول:المسار 

 A→C→F→H=20WeekSالمسار الثانً:

 A→D→G→H=24Weeksالمسار الثالث:

 B→D→G→H=21Weeksالمسار الرابع:

 والجدول التالً ٌوضح النشاط والولت/ األسبوع وتكلفة التسرٌع لكل أسبوع. 

 

 أي تسرٌع ٌزٌد ال ان بشرط أسبوعا، 20= دالجدٌ المسار لٌصبح المشروع تسرٌع كلفة حساب: المطلوب

 .فمط أسبوعٌن مدة عن نشاط

 :الحل

 A→C→E→G→H=34 Weeksالمسار الحرج هو المسار االول:  -

  أسبوعا، فان هذا ٌعنً ان ولت المسار الحرج  20وبما ان ولت المسار الحرج الجدٌد سٌكون

 رج حتى بعد تسرٌعه.أسبوعا . بمعنى انه سٌبمى المسار الح 34األصلً والبالع 

 .لذا التسرٌع سوؾ ٌكون فمط على المسار الحرج األصلً فمط 

  أسابٌع، وبحث ال ٌزٌد تسرٌع أي نشاط عن أسبوعٌن فمط ،  6وبما ان الولت المطلوب للتسرٌع هو

فاننا  نذهب الى النشاط الحرج ) الذي ٌمع على المسار الحرج ( وننظر الى الل كلفة تسرٌع هو 

 دوالر. 1777ونموم بتسرٌعه اسبوعٌن، وبكلفة  Eللنشاط 

  ثم ننظر الى النشاط الذي ٌلٌه من حٌث الكلفة وهو النشاطH 1577ونموم بتسرٌعه أسبوعٌن وبكلفة 

 دوالر لألسبوعٌن.

  والذي ٌلٌه فً الكلفة النشاطA دوالر لألسبوعٌن. 2777ٌسرع أسبوعٌن وبكلفة 

 : ًوبهذا تكون اجمالٌة كلفة التسرٌع ه 

 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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 ثامنةال المحاضرة

 موازنة المشروع

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 المشروع موازنة تعرٌؾ. 

 المشروع ادارة على واثرها المشروع موازنة فوائد معرفة. 

 المشروع موازنة اعداد طرق على التعرؾ. 

 التمدٌرٌة الموازنة اعداد طرٌمة اختٌار اسس تحدٌد. 

 المبرمجة المشارٌع تموٌل باسبا معرفة. 
 

 تمهٌد

تناولنا  جدولة المشروع وهو عبارة عن تحوٌل خطة المشروع الى جدول زمنً ،فً هذه المحاضرة 

سنتناول موازنة المشروع  وما ٌتعلك  بتمدٌر كلفة المشروع  وتحدٌد الموارد وأولات االحتٌاج الى 

 استخدامها

 التعرٌؾ

كافة انشطة  تحدٌد الموارد الالزمة لتنفٌذعن طرٌك  ر تكلفة المشروععملٌة تمدٌهً  موازنة المشروع

 .تمدٌر التكلفة المتولعة لهذه الموارد ولت استخدامهاالمشروع، 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. 
 

 الموازنة تحدٌد خطوات

المشروع لتنفٌذ الالزمة بالموارد التنبإ. 

الموارد هذه فٌه نحتاج الذي بالولت التنبإ. 

استخدامها ولت الموارد هذه بتكلفة التنبإ. 

الموارد هذه على التضخم بؤثر التنبإ. 

الموارد هذه على للحصول السعً أثناء المشروع ستواجه التً لمحتملةا بالمخاطر التنبإ. 

 المشروع موازنة فوائد

 .. ل كؤداة الموازنة تعتبر

 .) األهداؾ إلى الوصول على والمدرة لإلنجاز أداة ( تخطٌط ◘

 .) المناسب الولت فً الموارد وتوفٌر تحدٌد ( الموارد تخصٌص ◘

 .الفعلٌة والتكلفة الممدرة ةالتكلف بٌن للممارنة معٌار ( رلابة ◘

 المنظمة برسالة ارتباطها ومدى المشروع بؤهداؾ ربطها – الكلؾ -الموارد كمٌة حساب (األداء لٌاس ◘

 )االم
Deanship of E-Learning and Distance Education 

 التمدٌرٌة الموازنة إعداد طرق

 : التالٌة طرقال إحدى باستخدام المشارٌع فً التمدٌرٌة الموازنة اعداد ٌتم

 التمدٌرٌة المخصصات طرٌمة (1

 األسفل إلى األعلى من طرٌمة (2

 األعلى إلى األسفل من طرٌمة (3
 التمدٌرٌة المخصصات طرٌمة-1
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 البٌانات وبعض السابمة علىالتجارب تعتمد للمشروع تمدٌرٌة مخصصات حساب ٌتم الطرٌمة هذه وفك ◄

 التارٌخٌة

 التمدٌرات فً استخدامها ندع التكلفة وللٌلة سهلة الطرٌمة هذه تعتبر ◄

 التمدٌر فً خطؤ حصول احتمال من عالٌة نسبة تحتمل أنهامن سلبٌاتها   ◄
 

 األسفل إلى األعلى من الموازنة طرٌمة-2

 من ٌطلب ثم ومن األعلى اإلدارٌة المستوٌات لبل من المشروع لتنفٌذ الالزمة المالٌة المبالػ تمدٌر ٌتم ◄

 لهم المسموحة السموؾ ضمن والموازنات والجداول الخطط بإعداد تموم أن األدنى الهٌئات

 اإلجمالٌة الموازنة لتحدٌد والجداول الخطط هذه تجمٌع ٌتم ◄

 تنفٌذها تم التً المماثلة المشارٌع بٌن الممارنة عملٌة على الطرٌمة هذه تعتمد ◄

 اكثر انها باإلضافة المرار، واتخاذ التخطٌط على العلٌا اإلدارٌة المستوٌات لتدرٌب طرٌمة انها : مزاٌاها من

 .التمدٌرٌة المخصصات طرٌمة من دلة

 الدلة عن والبعد الخطؤ من نسبة تحتمل الزالت وانها المخصصات، توزٌع عملٌة فً دلٌمة ؼٌر أنها من سلبٌاتها

 .المطلوبة
 

 األعلى إلى األسفل من الموازنة طرٌمة-3

 : على رتكزوت التمدٌرٌة الموازنة اعداد فً دلة أكثر تعتبر

التالٌة األسئلة على اإلجابة : 

 ؟ الالزمة الموارد هً ما 

 ؟ الضرورٌة الموارد كمٌة هً ما 

 ؟ الموارد هذه نحتاج متى 

 ؟ الموارد هذه تكلفة هً ما 

األسئلة واستخدام . ) أنشطة – عمل وحدات – عمل حزم – مهمات إلى المشروع تحلٌل ( العمل هٌكل تجزئة 

 المٌزانٌة اعداد ؼاٌة إلى األعلى نحو األسفل من التكالٌؾ جمٌع فٌتمت الجزئٌات هذه من ٌةجزئ لكل السابمة

 النهائٌة

 الموازنة إعداد طرٌمة اختٌار أسس

 : العوامل من مجموعة على ٌعتمد سابما المذكورة الطرق إحدى اختٌار إن

 إلى األسفل من طرٌمة مثل ( دلة أكثر طرٌمة إلى بحاجة أصبح كلما المشروع حجم زاد كلما : المشروع حجم/ 1

 ) األعلى

 دلة أكثر طرٌمة إلى بحاجة أصبح كلما عالٌة بدرجة المشروع أنشطة فً المشروع تنوع كلما : المشروع تنوع/ 2

 ) األعلى إلى األسفل من طرٌمة مثل (

 كانت فإذا األسفل إلى ألعلىا من طرٌمة ستستخدم ؼالبا فإنها مركزٌة اإلدارة كانت اذا  :المشروع ادارة نمط/ 3

 األعلى إلى األسفل من طرٌمة ستستخدم فإنها مركزٌة ؼٌر اإلدارة

 ) ومرنة منفتحة ثمافة – محافظة مركزٌة ثمافة ( السائدة الثمافة/ 4

 الرابحة ؼٌر المشارٌع تموٌل

 :منها عدٌدة ألسباب وذلن رابحة ؼٌر مشارٌع تموٌل الى المنظمات تضطر األحٌان بعض فً

 .رسالتها تحمٌك فً وتساعد المنظمة تخدم جدٌدة تكنولوجٌا او جدٌدة معرفة تطوٌر (1

 .الحمل هذا فً المنافسة ودخول المشروع مجال فً لدم موطئ على الحصول فً االم الشركة مساعدة (2

 المنتج او العمل إلتمام الالزمة الخدمات او الالزمة األجزاء بعض على الحصول من الشركة تمكٌن (3

 .الشركة به تهتم يالذ

 .المادمة المماوالت او العطاءات فً مولعها تحسن من الشركة تمكٌن (4
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 .االم للشركة التنافسً المولع تحسن (5

 .االم الشركة فً االعمال خط او اإلنتاج خط توسٌع (6

 .الشعب لصالح الحكومة تنفذها التً المشارٌع مثل االجتماعٌة المسإولٌة ممارسة (0
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 تاسعةال المحاضرة

 المشروع فريق إدارة

 األهداؾ الدراسٌة للفصل

 المشروع فرٌك تعرٌؾ 

 العمل فرق تكوٌن مزاٌا 

 المشروع فرٌك إدارة 

 العمل فرق أنماط على التعرؾ 

 المنظمات فً خصائص الفرق تحدٌد 

 العمل فرٌك داخل االختالفات موضوع على التعرؾ 
 وتعرٌؾ تمهٌد

 تواجه لد انه االن معه، سٌعمل الذي الطالم اختٌار بعملٌه ٌموم لد المشروع مدٌر ان من مالرؼ وعلى

 ووحدة للمشروع الوالء ٌتؤثر ولد الوظٌفٌة، اإلدارات من الطالم هذه استعارة تم اذا السٌما المشاكل، بعض

  . المشروع اهداؾ تحمٌك نحو وفاعلٌه بكفاءة فرٌمه ٌمود ان المشروع مدٌر على البد وعلٌه االمر
 

 ادارته وتحت المشروع مدٌر مع ٌعملون الذٌن االفراد مجموع هو المشروع طالم او المشروع فرٌك

 .المطلوبة والمواصفات والكلفة الولت فً أهدافه الى به والوصول المشروع إلنجاز
 

 ٌعملون نوعةمت مهنٌة ذوي تخصصات األعضاء من مجموعة بؤنه للمشروع العمل فرٌك اٌضا ٌعرؾ كما

وبالتعاون  جماعً بشكل ٌتم وعملهم محدودة زمنٌة لفتره خاصة بالمشروع محدده أهداؾ لتحمٌك معا

 .بٌنهم فٌما المتبادل

 العمل فرق أهمٌة

 ًالمنظمات وتمدم نجاح ركائز إحدى ه. 

 المشروع أهداؾ لتحمٌك العاملٌن بٌن والتكامل التعاون إلى الحاجة هنان. 

 المشتركة مهاالم إلنجاز فعالة أداة تعتبر. 

 العمل إنتاجٌة من ترفع. 

 المرونة على تساعد. 

 الجودة مستوى تحسن. 

 العمالء رضا تحمٌك على تعمل. 

 العمل فرق تكوٌن مزاٌا

 ًالتنظٌمً العمل لمخرجات أعلى لٌمة تعط 

 الفرٌك فً العاملٌن لألعضاء الرضا من جوا تخلك 

 األعضاء بٌن النظر اتهوج تمرب 

 واإلبداعً الفكري اإلنتاج من جو تخلك 

 التكالٌؾ تملٌل فً تساهمDeanship of E-Learning and Distance Education 

 العمل فرق أنماط

 :اهمن العمل فرق ألنماط مختلفة تصنٌفات هنان

 النوع ذاه فً إنجازه مطلوب محدد موضوع أو اهحل ٌراد معٌنة مشكلة لحل تستخدم:  المهام فرق (1

 المشارٌع فً تعمل التً العمل فرق تدخل

 التنظٌمٌة أو التشؽٌلٌة على الوحدات ٌشرفون الذٌن الموظفٌن من المتكونة الفرق ًهو : اإلدارة فرق (2

 .المنظمة فً

 .اإلفتراضً المجال فً العمل اهخصائص من : اإللكترونٌة العمل فرق (3
 : مختلفة اٌٌرلمع وفما انواع اربعة الى العمل فرق لسم فمد مهرمان للباحث اخر تصنٌؾ
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 :الهدؾ او العمل / حسب1

 العمل إجراءات تحسن الى دؾهت :التحسٌن فرق. 

 الجدٌدة الخدمات او المنتجات بتنمٌة الفرق هذه تمهت :المهام انجاز فرق. 
 

 :الولت / حسب2

 المنظمة بمٌت طالما اهبتكوٌن تبمى :دائمة فرق. 

 محددة لفترة اهتكوٌن ٌبمى :مإلتة فرق. 
 

 :المتاحة الحرٌة ةدرج / حسب3

 األساسٌة المرارات بؤخذ الفرق أعضاء ٌتمتع :نفسها تدٌر فرق. 

 الجماعة ألعضاء المرارات باتخاذ المادة ٌموم :عمل جماعات. 
 

 :السلطة هٌكل / حسب4

 التخصصات مختلؾ من أعضاء من مكونه فرق. 

 التخصص نفس من األعضاء من مكونه فرق. 
 

 العمل فرق بناء مراحل

 :هً مراحل بخمسة الفرٌك بناء ٌةعمل تمر
 

 :التشكٌل مرحلة: األولى المرحلة

 العمل فرٌك تكوٌن إلى الحاجة ورهظ *
 .مهبٌن فٌما الثمة وبناء البعض مهبعض علً الفرٌك أعضاء تعرؾ عملٌة *
 .واالتصال التفاعل فً حذرٌن ٌكونوا ولذا ٌتعارفوا ال المرحلة هذه فً *
 والنماش لالتساإ موضع المشروع اهداؾ تكون *
 .والتدرٌب التنظٌم على كبٌرا داهج الفرٌك ٌصرؾ *
 .للفرٌك مرجعٌة ٌشكل الذي االلتزام بعمد ٌسمى ما اعداد *

 

 :العصؾ مرحلة : الثانٌة المرحلة

 .مهعاتم على الملمى العمل حجم من التحمك فً العاملون ٌبدا *
 .بالتعب واالحساس التذمر الى هنا وٌمٌلون الضؽط ٌكون *
 .مهوحرفٌت مهخبرات على العمل أداء فً ساسً بشكل املونالع ٌعتمد *
 .متجانسة كمجموعة الفرٌك مع العمل ٌماومون *
 .والتجانس التعاون خلك دؾهب العمل فً والمرونة بالصبر التحلً الفرٌك لائد على ٌجب *

 

 :التطبٌع مرحلة: الثالثة المرحلة

 .بعض مع للعمل والمٌل مهبعض على التعود فً الفرٌك أعضاء ٌبدا *
 .التعاون لمصلحة الصراع مستوى ٌمل *
 .بالتماسن الفرٌك ٌبدا *
 .الفرٌك أعضاء بٌن التعاون فً طبٌعً كسلون البناء النمد رهٌظ *
 .األهداؾ على للتركٌز والطالة الولت من مزٌدا العاملون ٌبذل *
 .العمل فً ورهبالظ المشروع انجاز فً التمدم ٌبدا لذلن كنتٌجة *

 

 :اإلنجاز مرحلة :الرابعة المرحلة

 .باالستمرار الفرٌك أعضاء عاللة تبدا *
 .للمشروع ماهتف اكثر وٌصبحون النضوج فً المشروع من مهوتولعات *
 تشخٌص طرٌك عن اإلنجاز وتحمٌك االرتفاع فً األداء وٌبدا *
 .التنفٌذ طرق مهوتف اهوحل المشكالت *
 .شروعالمه اهداف تحمٌك نحو التمدم وٌتسارع للعاملٌن األدوار وضوح *

 

 :المناشدة مرحلة: الخامسة المرحلة

 .األداء تمٌٌم ٌتم *
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 .إنجاح فً الفرٌك مساهمته مدى واالحتفال المستفادة الدروس تحدٌد *
 .االم المنظمة اهداؾ تحمٌك فً والمساهمة المشروع *
 .اكماله بعد المشروع وتسلٌم اءهان مرحلة فً المرحلة تكون ؼالبا *

 

 العمل فرق أدوار

 (المموم – الموجه – المنسك– المعلومات معطً – المعلومات عن الباحث – المبادأة ) : لمهاما أدوار - 1
 ( الفرٌك مشاعر عن المعبر– المتابع – المستوٌات واضع – المشجع ): والصٌانة المحافظة أدوار - 2
 والتمدٌر راؾاإلعت عن الباحث– المعولات ٌضع الذي أو المعارض – العدوانً ) : الفرٌك ضد أدوار - 3

 (. المسٌطر – المنؽلمة العملٌة ذو – الذاتٌة المصلحة عن الباحث – فمط
 

 خاصٌة( 12) الناجح العمل فرٌك خصائص

للفرٌك راعً وجود: 
 . المناسبة وبالكمٌة الولت فً والموارد الدعم توفر التً ًه للمنظمة العلٌا اإلدارة *
 العلٌا واإلدارة المشروع بٌن الوصل لمةح ٌمثل الذي الشخص ٌكون ؼالبا المشروع مدٌر *
للفرٌك االلتزام عمد وجود: 

 ومصادر صالحٌاته ومدى عمله حدود أهدافه، الفرٌك، رسالة تحدد رسمٌة وثٌمة هو االلتزام عمد *
 .اهٌحتاج التً الموارد

 . مهومسإولٌات وادوارهم الفرٌك أعضاء ٌحدد كما *
 والتولٌع معرفته فً ٌشارن كما مرجعا، لٌكون علٌه ولعوٌ ومدٌره الفرٌك من االلتزام عمد ٌنالش *

 .المشروع فً األساسٌٌن المصالح أصحاب علٌه
الفرٌك تركٌبة 

 .المشروع حجم على بناء الفرٌك حجم تحدٌد ٌجب *
 .للمشروع والالزمة المتنوعة بالخبرات إمداده *
التدرٌب: 

 .المشاكل حل وتمنٌات ارةهم على الفرٌك تدرٌب ٌجب *
 .االخر ولبول االتصال اراتهم *
 االنتاجٌة الكفاءة برفع ٌتعلك وما فنٌة راتهم *
األساسٌة المواعد 

 .الفرٌك أعضاء بٌن واالتصاالت العملٌات تحكم أساسٌة لواعد تطوٌر الفرٌك على ٌجب *
الواضحة األهداؾ 

 . واضح بشكل األهداؾ تحدد *
 .النجاح لمستوى ممٌاس لتكون صالحة *
 .االم مةالمنظ رسالة من مشتمة *
المحاسبة: 

 .الفرٌك أداء عن دورٌة تمارٌر تمدم *
 .األداء على للمحاسبة االستعداد *
المرار اتخاذ إجراءات: 

 .المتخذة المرارات اعتماد وسبل الفرٌك داخل المرار اتخاذ عملٌة إجراءات توضٌح- *
الموارد: 

 .دالموار توفٌر الى باإلضافة المشروع إلنجاح الالزمة الموارد توفٌر *
 .األهداؾ الى للوصول الالزمة المعلوماتٌة *
الثمة: 

 .الفرٌك بؤعضاء العلٌا اإلدارة ثمة *
 . مهبؤنفس مهوثمت البعض مهببعض الفرٌك ثمة *
مفتوحة اتصاالت: 
 .االخر وسماع واالنصات المعلومات وتبادل االتصال على المدرة *
المٌادة: 
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 .األهداؾ تحمٌكعلى  والحث والتحفٌز تؤثٌرال على بالمدرة ٌتمتعوا ان ٌجب المشروع مدراء *
 .مهمن والتعلم المشاكل لحل ومرشدٌن مهب االلتداء الى لدوة ٌكونوا ان *
 

 العمل فرٌك تماسن

 تزٌد التً العوامل رصد وٌمكن الفرٌك وحدات بٌن الترابط من عالٌة درجة وجود إلى التماسن مصطلح ٌشٌر
 : كالتالً المشروع عمل فرٌك تماسن من

 .الفرٌك أعضاء بٌن اهعلٌ واإلتفاق األهداؾ وضوح - 1

 (. المشروع مدٌر) للفرٌك وفعال كؾء لائد وجود - 2

 .الفرٌك أعضاء بٌن والمتبادل المستمر التفاعل فرص توفر - 3

 .العمل لفرٌك المناسب الحجم - 4

 .الفرٌك داخل الصراع مساحة للة - 5

 .العلٌا اإلدارة رؾط من الفرٌك ألداء المناسب التموٌم - 6
 

 العمل فرق أخطاء

 : التالٌة لألسباب وهذا األخطاء بعض فً المشروع عمل فرٌك ٌمع
 العمل فرٌك تكوٌن تم اهأجل من التً األهداؾ وضوح عدم - 1

 العمل فرٌك تكوٌن فً السرعة - 2

 العمل فرٌك أعضاء بعض اختٌار سوء - 3

 المشروع تنفٌذ أثناء لعملا لفرٌك والموارد اإلمكانات توفر عدم - 4

 الكافٌة الصالحٌات العمل فرٌك إعطاء عدم - 5

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب المشروع مدٌر ممارسة - 6

 المشروع مصلحة حساب على إرضاءه محاولٌن الفرٌك لمدٌر األعضاء تملك - 0
 

 العمل فرٌك داخل االختالفات

 : تجد العمل فرٌك داخل تالفاتاإلخ صور ومن والعٌة حمٌمة البشر بٌن اإلختالؾ
 (أنثى/  ذكر ) النوع *

 العمر *

 الوظٌفً أو اإلداري المستوى *

 والتخصصات نهالم *

 اإلهتمامات *

 (..  والتمالٌد العادات ، الدٌن ) الثمافة *

 الجنسٌة *

 الفرٌك عضو فً توافرها  الواجب الخصائص

 . Technically competent العالٌة الفنٌة ارةهالم/ 1
 المنظمة إدارة منة عالٌ لبول مهلدٌ ٌكون أن ٌجب الفرٌك فى العلٌا المناصب ذوي األعضاء /2

Politically sensitive . 

 . Strong Problem-orientation المشاكل حل نحو الموي التوجه /3
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 . Strong Goal-orientation دؾهال نحو الموي التوجه /4
 .بالنفس العالٌة الثمة /5

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ikahledo                     (41)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 عاشرةال المحاضرة
 

 األهداؾ الدراسٌة للفصل المشروع في الصراع إدارة

 حدوثه وراء الخلفٌة وفهم الصراع تعرٌؾ. 

 المشارٌع فً الصراع حدوث أسباب اهم تحدٌد. 

 المختلفة المشروع حٌاة مراحل عبر الصراع مصادر معرفة. 

 (التفاهم مذكرة-الشراكة-التفاوض )لمشارٌعا فً الصراع حل أدوات على التعرؾ 

 تمهٌد

 ٌسعى طرؾ كل الولت نفس وفً) خدمة أو منتج ( لٌمة خلك بهدؾ المنظمة نجاح فً المصالح أصحاب ٌشترن

 : ومصالحه أهدافه لتحمٌك

 على بالممابل وٌحصلون فنٌة ومعارؾ مهارات ٌمدمون والموظفون فالمدراء 

 ومعنوٌة مادٌه حوافز. 

 األرباح على ٌحصلون وبالممابل المال رأس ٌمدمون نالمالكو. 

 مال على وٌحصلون خدمات أو مواد ٌمدمون الموردون. 

 رؼباتهم تشبع وخدمات منتجات على الحصول ممابل بالشراء ٌمومون الزبائن 

 رضاهم وتلمى. 

 وهنا صراعات، وجود إلى ؼالبا ٌإدي لد مما مصالحه لتحمٌك ٌسعى طرؾ فكل 

 لتنظٌمًا الصراع ٌخلك 
 

 تعرٌؾال

 :منها عدٌده تعرٌفات هنان

 -اشتراكهما ضرورة من والناتجة) أكثر أو ( مجموعتٌن أو فردٌن بٌن اإلتفاق عدم من حالة هو الصراع 

 وادراكات ولٌما مراكزا امتالكهم بسبب الصراع ٌنشؤ كما . معٌنة عمل أنشطة أو محدودة موارد فً

 .مختلفة

 لمجموعة الهدؾ نحو الموجه السلون ٌتعارض عندما ٌحصل الذي اربالتض او التصادم هو الصراع 

 .أخرى مجموعة سلون مع ما

 : هو الصراع كون فً التعرٌفات معظم تشترن

 والموارد والمصالح األهداؾ على خالؾ 

 االخر الطرؾ حرمان الى ٌإدي لد مما علٌها للحصول فرٌك او طرؾ كل ٌسعى 

 علٌها للحصول بسعٌه ضرر الحاق او. 

 والمجموعات االفراد بٌن االدراكات المٌم فً االختالؾ عن أٌضا الصراع ٌنتج لد 

 والمجموعات االفراد بٌن والصالحٌات األدوار وضوح عدم بسبب او. 

 الصراع حول المختلفة النظرهات وج

 الكالسٌكٌة المدرسة تعتبره:  األول اإلتجاه  

 .ولمعه تجنبه ٌجب و * التنظٌمٌة باألهداؾ عاللة له لٌس*  شخصً* شرعً ؼٌر و*  ضارا شٌئا*
 مكلؾ ولكنه التؽٌٌر فٌعملٌة حٌوي وأنه منه مفر ال أمرا :السلوكٌة المدرسة تعتبره:  الثانً اإلتجاه 

 .استبعاده او حله ومطلوب

 شًء ولكنه ذاته حد فً مفٌدا أو ضارا لٌس الصراع أن ٌرى : المعاصر( اإلتجاه ) الثالث اإلتجاه 
 .المنظمة من استبعاده ٌمكن وال حتمً

 
 (المعاصر االتجاه) للصراع المحاٌدة للنظرة األساسٌٌن البعدٌن
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 وأسالٌب طرق إلٌجاد اعتبارهما محفزات ٌمكن المنظمة فً الصراع حاالت من الكثٌر : األول البعد

 .األعمال تنفٌذ فً جدٌده

 الصراع ٌكتم ال أن فعلٌه للمدٌر المعاصر األساسٌة النشاطات أحد هً الصراع ادارة أن : الثانً البعد

 .بالمنظمة ضارا أو مدمرا ٌصبح بحٌث بتفالمه ٌسمح الالولت  نفس وفً فوائده المنظمة فتختصر
 

 المشارٌع فً الصراع أسباب

 األفراد ٌجعل مما المستمبل فً شًء حدوث من التؤكد عدم بحالة مرتبطة الصراعات معظم (1

 .المشروع أهداؾ إلى الوصول مكانٌةإ حول مختلفة أفكارا ٌحملون

 عدٌده ومنظمات وألسام أشخاص من مدخالت وجود عن ناتجة المشروع عمل بٌئة فً التعمٌد شدة (2

 للصراع محفز هذا كل األنشطة بٌن اإلعتمادٌة وجود بسبب وكذلن بعضها عن ومختلفة

 مختلفة ومشاعر اتولناع معتمدات ٌحملون المشروع إنجاز فً ٌشتركون الذٌن المصالح أصحاب (3

 .متعارضة وأهداؾ مصالح ولدٌهم

 األطراؾ على ضؽوط تشكل والمواصفات ، التكلفة ، الولت:  للمشروع الثالث الرئٌسٌة األهداؾ (4

 .المشروع فً العاملة

 

 .المشروع فً الصراع مستوٌات

 ألفرادا بٌن العمل توزٌع وسوء األدوار فً ؼموض بسبب وٌظهر : العمل فرٌك أعضاء بٌن صراع (1

 ومن المشروع واأللسام داخل المجموعات بٌن وهو الحلفاء( )صراع:  المجموعات بٌن صراع (2

 عدم وكذلن المرار اتخاذ فً والصالحٌات المسإولٌات، المشروع اهداؾ فً ؼموض وجود أسبابه

 .والموارد األدوار كٌفٌة توزٌع فً وضوح

 ، كالموردٌن ) خارجٌة أطراؾ مشروعال بٌن وٌظهر : الخارجٌة والجهات المشروع بٌن صراع (3

 معٌنة بشروط اإللتزام أو تعالدٌة شروط بسبب وٌكون ( إلخ....  ، حكومٌة هٌئات ، الباطن مماولً

 .المهام أداء فً

 

 المختلفة المشروع حٌاة مراحل عبر الصراع مصادر

 وزٌعوت المشروع خطة عناصر فً وضوح هنان ٌكون بحٌث األولوٌات لتحدٌد :األولوٌات (1

 الوصول اجل من التنفٌذ فً األولوٌات تحدٌد ٌتم وبعدها األدوار ووضوح والصالحٌات المسإولٌات

 .األهداؾ الى

 الى باإلضافة المشروع فً بها وااللتزام اتباعها ٌتم إدارٌة عمل إجراءات وجود : اإلجراءات (2

 والمسإولٌات اإلجراءات لتوضٌح المشروع فً االلتزام عمد ٌتضمنها التً والشروحات التفاهمات

 .والمفاجئة الطارئة الظروؾ لمواجهة االحتمالٌة والخطط والصالحٌات

 والمحطات والتتابع والتداخل األنشطة محدد زمنى، جدول الى المشروع خطة تحوٌل :الجداول (3

 .الرئٌسة

 احد تكون لد مخالفتها او تجاوزها ، بها االلتزام ٌفترض حٌث البنود محددة موازنة وجود :الكلؾ (4

 .الصراع مصادر

 المراحل عبر المشروع تواجه لد التً للمشكالت الفنٌة الحلول توفر مدى بها ٌمصد :الفنٌة المشكالت (5

 .التكنولوجٌة الوسائل – الفنٌة بالمهارات وتتعلك المختلفة

 افرهمتو ومدى) المهارات– الكفاءات -الخبرة – العدد( المشروع فً ٌعملون الذٌن االفراد :العمالة (6

 مصادر احد ٌكون لد الكفاءات على والحصول علٌه والحصول الفكري المال راس – الحاجة عند

 .الصراع

 .بٌنهم العاللات طبٌعة – الشخصٌة مواصفاتهم – االفراد طبٌعة :الشخصٌة األمور (0
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دورة حياة  االولويات
 المشروع

 م المراحل 1 2 3 4 5 6 0

األمور 
 الشخصٌة

المشاكل 
كلفةال الفنٌة  1 التشكٌل االولوٌات االجراءات الجداول العمالة 

األمور  الكلفة
المشاكل  العمالة الشخصٌة

 الفنٌة
االجراءا
 2 البناء االولوٌات الجداول ت

األمور 
االجراءا الكلفة الشخصٌة

المشاكل  العمالة االولوٌات ت
 3 النضوج الجداول الفنٌة

االجراءا
 ت

المشاكل 
ٌاتاالولو الكلفة الفنٌة األمور  العمالة 

 4 االنهاء الجداول الشخصٌة
 

 الصراع حل أدوات

 /مذكرة تفاهم3     الشراكة /2     /التفاوض1

 /التفاوض1

 عن ض را أنه كل فرٌمٌن معه ٌشعر اتفاق إلى والوصول الخالؾ لحل أداة هو التفاوض : التفاوض تعرٌؾ

 أن مثله بدون ٌمترح أن طرؾ أي ٌستطٌع ال أمثل حل إلى الوصول هو:  التفاوض من الهدؾ .علٌه حصل ما

 الفرٌمٌن من أي حساب على اإللتراح ذلن ٌكون
 

 : التفاوض عملٌة نجاح شروط

 أهداؾ  على اإلعتداء دون ٌتم أن ٌجب األطراؾ بٌن التفاوض فً المرضً الحل أن

 .المشروع

 وضٌنالمتفا بٌن المتبادلة الثمة روح إٌجاد على المشروع مدٌر ٌعمل أن. 

 الشخصٌة بل حاجاتها اشباع إلى تإدي التً الحلول إٌجاد عن المتفاوضة األطراؾ تبتعد أن 

 .الفرٌك ٌرضً حل عن البحث ٌجب

 علٌها المتفاوض المشكلة عن الشخصٌة الجوانب فصل. 

 الوظٌفٌة الموالع على ولٌس والفوائد المصالح على التركٌز. 

  تحمك خٌارات وابتكار اكتشاؾ على العمل ٌجب اتفالٌة الى الوصول فً المحاولة لبل 

 المتفاوضة لألطراؾ المختلفة والمصالح المتبادلة المنافع. 

 التفاوض فً موضوعٌة معاٌٌر استخدام على اإلصرار. 

 الشراكة /2

 أن لزاما أصبح لذلن المشروع من أجزاء إلنجاز خارجٌة أطراؾ على المنظمات من الكثٌر تعتمد ◄

  .تملٌدٌة عاللة ولٌست شراكة عاللة األطراؾ هذه وبٌن المشروع ٌنب عاللة هنان تكون

 .األهداؾ إلى للوصول المشتركة والثمافة المصالح على مبنٌة أسس وضع إلى تهدؾ والشراكة ◄
 

 :المشروع فً المصالح أصحاب مختلؾ بٌن ناجحةال لشراكةشروط ا

 العاللات ٌحكم االلتزام بتطوٌر عمد تموم وان ودعمها، بالشراكة االم المنظمة فً العلٌا اإلدارة التزام (1

 .المشروع فً

 بما المٌام طرٌك عن المطلوبة منهم االلتزامات المشروع فً المصلحة ذوي الشركاء ٌنفذ ان ٌجب (2

 :ٌلً
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 .المشروع لتمدم المشترن بالتمٌٌم المٌام *

 .ظهرت اذا االختالؾ نماط ومعالجة المشاكل لحل طرٌمة إٌجاد *

 .المشتركة لألهداؾ المستمر والتطوٌر ٌنبالتحس المبول *

 .الشراكة لهذه الطرفٌن فً العلٌا اإلدارة دعم *

 وان الرئٌسة والمحطات لتنفٌذ المشروع دورٌة مراجعة بعمل ٌموما بان ٌلتزما ان ٌجب الشركاء كال (3

 .المشروع انهاء حتى ذلن ٌستمر

 /مذكرة تفاهم3

 العلٌا واإلدارة المشروع مدٌر بٌن مكتوبة اتفالٌة ،هً )اإللتزام بعمد ٌسمى ما أو  (التفاهم مذكرة ◄

 .الزبون إشران إلى باإلضافة الوظٌفٌون والمدراء للمنظمة

 : على األطراؾ من طرؾ كل ٌوافك المذكرة هذه فً ◄

 فعله ٌتم أن ٌجب ما. 

 فعله ٌتم أن ٌجب متى. 

 ًتكلفتها وماهً نحتاجها ومتى لذلن الالزمة الموارد ماه. 

 

مذكرة التفاهم مرجع ألسس متفك علٌها بٌن  اذا تشكل

فً المشروع لتملٌل الصراعات فً  المشاركةاألطراؾ 

 المستمبل 
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 الحادٌة عشر المحاضرة
 

 المشارٌع فً المخاطر إدارة

 بالضبط والمواصفات والكلفة الولت فً ألهدافه المشروع تحمٌك تعٌك التً األسباب معرفة 

 لها ططخ كما. 

 وجودها فً تساهم التً البٌئٌة العوامل ومعرفة المخاطر تعرٌؾ. 

 المختلفة مراحلها وفهم المخاطر إدارة تعرٌؾ 

 المخاطر معالجة فً المستخدمة االستراتٌجٌات معرفة 

 المخاطر إدارة فً الكمٌة األسالٌب استخدام 

 تمهٌد

 منتصؾ فً والؽٌت تولفت المشارٌع من%  37 ان أظهرت ( Thomas,etal,2001 ) بها لام دراسة فً

%  117 بنسبة التمدٌرٌة الموازنة فً الواردة الكلفة تجاوزت لد المشارٌع من%  57 من اكثر وان الطرٌك،

 مدٌر لدرة عدم ان .% 227 بنسبة الجدول فً له المخطط الولت تجاوز لد أٌضا نصفها من اكثر وان ،

 انما مسبما، المحددة والمواصفات الممدرة وبالكلفة المطلوب الولت فً المشروع اكمال على وفرٌمة المشروع

 :أهمها من أسباب لعدة ٌعود
 

 على ٌتم المشروع وموازنة المشروع وجدول المشروع خطة: المشروع إدارة أدوات اعداد ان (1

 مما التؤكد معد حالة مع التعامل ٌتم انه بمعنى المستمبلٌة االحتماالت لتمدٌر التنبإ فٌها ٌستخدم دراسات

 .الصعوبة فً امر التمدٌر ٌجعل

 على الرلابة أدوات استخدام فً ومهات وخبرات فنٌة، معرفة امتالن الى بحاجة الجٌد التنفٌذ (2

 المهارات من واحدة وؼٌاب اخري أمور الى باإلضافة بذلن الخاصة والبرمجٌات المشروع

 لها خطط كما المشروع اهداؾ الى ولالوص فً وفرٌمة المشروع مدٌر لدرة على سٌإثر والمعارؾ

 .بالضبط

 جهات على ٌعتمد وانما وفرٌمه المشروع مدٌر على فمط ٌعتمد ال أهدافه وتحمٌك المشروع تنفٌذ (3

 مدٌر لدرة على ٌإثر مما المصالح تتداخل ولد. الخ.....  الزبائن – الموردٌن مثل عدٌدة أخرى

 .المشروع اهداؾ تحمٌك على المشروع

.....  التضخم –الحكومٌة الموانٌن مثل المشروع مدٌر لدرة خارج منها بعض خارجٌة ٌةبٌئ ظروفا (4

 وكٌفٌة المحتملة المخاطر تمٌٌم من البد وهنا .األهداؾ تحمٌك على المشروع لدرة على تإثر لد الخ

 .مستملة إدارة تنشى المشارٌع بعض مواجهتها
 

 التعرٌؾ

 المخاطر ولكون .مسبما لها تم التخطٌط كما المشروع أهداؾ إلى الوصول عدم وتبعات إلحتمالٌة ممٌاس هو

 الرئٌسٌن المكونٌن فان علٌه. المستمبلٌة االحداث عن المعرفة فً نمص بمعنى التام التؤكد عدم حالة فً تكمن

 -:للخطر

 حدوثه إحتمال. 

 النتائج على المحتمل الخطر هذا أثر 
 

 المشروع فً المخاطر بٌئة

 عدم ومستوى المشروع بها ٌعمل التً البٌئة حالة على تعتمد المشروع تواجه تًال المخاطر طبٌعة 

 .فٌها التؤكد

 إلخ...  البشرٌة الموارد المنظمة، ثمافة ، التنظٌمً كالهٌكل ) الداخلٌة العوامل من مجموعة هً البٌئة 

 الزبائن ، اإلجتماعٌة ، اإللتصادٌة كالبٌئة ) بالمشروع المرتبطة والخاصة العامة الخارجٌة والعوامل(

 ( إلخ.. المالكون ، الموردون ،
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 :  التالٌة البٌئٌةالحاالت من ٌمكن للمشروع العمل فً واحده 
 

  المإكدة البٌئة

فً هذا النوع من البٌئه تكون جمٌع البٌانات المطلوبه متوفره ، والنتائج واضحه ومعروفه وعلى مدٌر 

 . المشروع أن ٌختار المرار األفضل 

 ثال / لدٌنا ثالث مشارٌع كل واحد بعائد معٌن فؤي مشروع ستختار ؟ م

 
 

 
 

  الخطرة البٌئة

للبدائل معروفه وأن كل احتمال سٌنتج عنه ناتج وبدٌل ٌختلؾ عن  المتولعةالتً تكون اإلحتماالت  البٌئةوهً 

 عن هذا اإلختٌار  الناتجةر المشروع اختٌار البدٌل الذي ٌرٌده مع تحمل المخاطر اآلخر وعلى مدٌ

 إلتخاذ لرار اإلختٌار ٌمكن استخدام معٌارٌن مختلفٌن :  الحالةفً هذه 

 Expected Monetary Value(   EMV)  المتولعة المالٌة المٌمة (1

 Expected Opportunity Loss(  EOL)  المتولعة الفرصةخسارة  (2

 (  المتولعة المالٌة المٌمة) مثال  الخطرة البٌئة
 

 )المتولعة المالٌة المٌمة (مثال

 :خٌارٌن وامامه التوسع الى المستشفٌات احد ٌحتاج 254 ص الى بالرجوع

 اذا ،اما باالزدٌاد السكان عدد استمر اذا السنة فً $ 300000 لدرة عائدا ٌحمك ان متولع كبٌر جناح بناء/ 1

 . 2 .$. 170000 لدرها خسارة الى سٌإدي الكبٌر الجناح بناء فان ثابتا المدٌنة انسك عدد بمً

 اذا اما باالزدٌاد، السكان عدد استمر اذا السنة فً $ 120000 لدرة عائدا ٌحمك ان متولع صؽٌر جناح بناء/2

 احتمال ان علمت واذا $. 90000 لدرها خسارة الى سٌإدي الصؽٌر الجناح بناء فان ثابتا المدٌنة سكان عدد بمً

 ؟ 0.7 هو المدٌنة سكان عدد ٌنمو ان

 :التالٌة الطرق مستخدما المناسب المرار اتخاذ : المطلوب

 .المتولعة المالٌة المٌمة معٌار -

 .البدٌلة الفرصة خسارة معٌار -

 المتولعة المالٌة المٌمة طرٌمة باستخدام المثال حل
 

 البدٌل
 الحالة

 السكان ٌنموعدد  عدد السكان ثابت 

 377.777 -107.777 بناء جناح كبٌر

 127.777 17.777- بناء جناح صؽٌر

 7 7 شًءعمل ال 
 

 

 

 

 

 العائد ) لاير سعودي ( المشروع

 17777 أ

 177777 ب

 07777 ج

أحسن اختٌار طبعا هو المشروع ) ب ( ألنه ٌعطً أكبر  الحل :

 عائد

 التام التؤكد عدم حالة فً البٌئة*   الخطرة البٌئة*      المإكدة البٌئة*

 377777X7.0(+-107777X7.3=)151777المٌمة المتولعة لبناء جناح كبٌر= 

 لاير.

 127777X7.0(+-17777X7.3=)50777المٌمة المتولعة لبناء جناح صؽٌر=

 لاير.

 .7المٌمة المتولعة لعمل ال شًء=
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 البدٌلة الفرصة لٌمة باستخدام المثال حل

 بهدؾ وذلن العمود ذلن فً لٌمة اكبر من السابك الجدول فً عمود كل فً الموجودة المٌم بطرح نموم

 التالً الجدول فً تظهر والنتائج صةالفر خسارة جدول على الحصول

 

 البدٌل
 الحالة

 عدد السكان ٌنمو عدد السكان ثابت 

 7 107.777 بناء جناح كبٌر

 107.777 17.777 بناء جناح صؽٌر

 377.777 7 شًءعمل ال 
 

 

 العام التؤكد عدم حالة فً البٌئة

 تساعد ال لدرجة للٌله البٌانات وتكون الكافٌة ناتالبٌا توفر عدم بسبب التؤكد وعدم بالؽموض البٌئة هذه وتتمٌز

 .التؤكد عدم حالة فً األفضل البدٌل تحدٌد فً المستخدمة المعاٌٌر األحداث ظهور احتماالت تولع فً حتى

 :منها متعددة معاٌٌر هنان

 - (األفضل افضل معٌار ) المتفائل المعٌار 

 - (األسوأ افضل معٌار )المتشائم المعٌار 

 - المتساوٌة االحتماالت معٌار وٌسمى بالس ال معٌار او العمالنً رالمعٌا. 

 - هوروٌز معٌار او الوالعٌة معٌار Hurwicz 

 - معٌار او الندم معٌار Regret معٌار وٌسمى Savage 

 فٌختار لصالحه الظروؾ ان المرار متخذ ٌفترض المعٌار لهذا وفك األفضل( : افضل معٌار ) المتفائل المعٌار

 نرى  السابك لمثالنا وبالنسبة بٌنها من البدٌل األفضل ٌختار ثم بدٌل لكل األفضل ةالحال
 

 البدٌل

  الحالة

عدد السكان 
 ثابت 

 عدد السكان ٌنمو
 افضل األفضل

 377.777 377.777 -107.777 بناء جناح كبٌر
 127.777 127.777 17.777- بناء جناح صؽٌر

 7 7 7 شًءعمل ال 
 االفضل  البدٌل هو  بناء جناح كبٌر المعٌار ذاله وفما المرار

 

 (األسوأ افضل معٌار) المتشائم المعٌار

لكل بدٌل ثم  اسوا حالةدائما فً كل البدائل ، فٌختار  الظروؾ سٌئةوفك لهذا المعٌار ٌفترض متخذ المرار ان 

 انظر للجدول: الل ضرر ألنهاألفضل من بٌنها، ٌختار 
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 البدٌل

  الحالة

د السكان عد
 ثابت 

 عدد السكان ٌنمو
 افضل األسواء

 -107.777 377.777 -107.777 بناء جناح كبٌر
 -17.777 127.777 17.777- بناء جناح صؽٌر

 7 7 7 شًءعمل ال 
 االفضل البدٌل هو الشً عمل المعٌار لهذا وفما المرار

 المعٌار العمالنً او معٌار ال بالس

لكل حالة من  ٌعطى احتماالت متساوٌةار االحتماالت المتساوٌة الن متخذ المرار وٌسمى هذا المعٌار كذلن معٌ

 لكل بدٌل من هذه البدائل .انظر للجدول: حساب الوسط الحسابًالحاالت وٌتم تحدٌد البدٌل عن طرٌك 
 

 البدٌل

  الحالة

عدد السكان 
 ثابت 

 عدد السكان ٌنمو
 االفضلافضل 

 65.777 377.777 -107.777 بناء جناح كبٌر
 157.777 127.777 17.777- بناء جناح صؽٌر

 7 7 7 شًءعمل ال 
 االفضل البدٌل هو بناء جناح كبٌر المعٌار لهذا وفما المرار

 

  Hurwiczمعٌار الوالعٌة او معٌار هوروٌز

 وٌشار (الوالعٌة لمعام) التفاإل معامل باستخدام البدائل تحدٌد وٌتم والمتفائل المتشائم بٌن توفٌمً معٌار وهو

 وٌتم متفائال المرار متخذ ٌكون 1 من المعامل الترب وكلما  α ≥0≤1 المعٌار لٌمة وتكون ،α بعالمة له

 للحصول المٌمتٌن وتجمع الوالعٌة معٌار بمتتم لٌمة والل الوالعٌة بمعٌار لٌمة اعلى بضرب البدٌل احتساب

 :للجدول انظر االفضل البدٌل على

 البدٌل

  الحالة

عدد السكان 
 ثابت 

 عدد السكان ٌنمو
 افضل األفضل

 253.777 377.777 -107.777 بناء جناح كبٌر
 11.777 127.777 17.777- بناء جناح صؽٌر

 7 7 7 شًءعمل ال 
 7.1 والمتتم 7.1 الوالعٌة معٌار

 االفضل البدٌل هو بناء جناح كبٌر المعٌار لهذا وفما المرار
 

 Savage معٌار وٌسمى Regret رمعٌا او الندم معٌار

 ٌمابله الذي البدٌل اختٌار ثم البدٌلة الفرصة أسلوب فً فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول تحوٌل ٌتم

 الجدول انظر . ندم الل

 البدٌل

  الحالة

عدد السكان 
 ثابت 

 عدد السكان ٌنمو
 العائد

 107.777 7 107.777 بناء جناح كبٌر
 107.777 107.777 17.777 ؽٌربناء جناح ص
 377.777 377.777 7 شًءعمل ال 

 االفضل البدٌل هو بناء جناح كبٌر المعٌار لهذا وفما المرار

ٌجمع وٌمسم 
 على اثنٌن

 



 ikahledo                     (50)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 المخاطر تمٌٌم: الثانٌة المرحلة

 المرحلة األولى: التخطٌط للمخاطر

خطط لمعالجة عملٌة تطوٌر وتوثٌك الطرق التً سٌتم من خاللها تعرٌؾ وتحلٌل المخاطر ثم تطوٌر 

 المخاطر، ومرالبة التؽٌر الحاصل فً تطبٌك هذه الخطط.
 

 تمٌٌم المخاطرادارة و المرحلة الثانٌة: 

 عملٌة تحدٌد ثم تحلٌل المخاطر التً تعٌك وصول المشروع الى أهدافه  وتتكون من جزأٌن:

مراحل عمله  : عن طرٌك تحدٌد أنواع المخاطر التً تواجه المشروع فً كل مرحلة من أ. تعرٌؾ المخاطر

   :والملخصة فً الجدول التالً
 

 (المشروعحٌاة أنواع المخاطر خالل مراحل )

 المرحلة نوع المخاطر

 إعتماد المشروع عدم توفر خبراء، عدم وجود دراسات جدوى، أهداؾ ؼٌر واضحة.

تخطٌط سرٌع و متهور، عدم وضوح خصائص المشروع، عدم توفر 

 دٌد األدوار.الدعم اإلداري، عدم وضوح فً تح
 التخطٌط

 التنفٌذ جداول المشروع، ؼٌاب المواد. ؼٌاب المهارات، الطمس، تؽٌٌر فً

 اإلنهاء جودة ردٌئة، عدم لبول الزبون بالمشروع، مشاكل سٌولة نمدٌة.
 

 وهنان عدة طرق لتصنٌؾ وتحلٌل المخاطر فً السوق منها: ب. تحلٌل المخاطر

 نوعٌن من المخاطر: وبناء على هذا التصنٌؾ هنان  جنب وااللؽاءتصنٌؾ المخاطر من حٌث لابلٌة الت

ومخاطر أخرى  وهً المخاطر التً توثر على جمٌع المشارٌع التً تعمل فً السوق مخاطر السوق

 وهذه ٌمكن مواجهتها وتملٌلها  . تتعلك بالمشروع نفسه

 المخاطر مخاطر نوعٌن من وبناء على هذا التنصٌؾ هنان  تصنٌؾ المخاطر من حٌث مصدرها

 خارجٌة  ومخاطر داخلٌة .
 

 المخاطر معالجة: الثالثة المرحلة

التً تساعد فً جعل  المناسبة االستراتٌجٌاتالتً تتضمن اختبار وتطبٌك واحد أو أكثر من  العملٌةوهً 

 : االستراتٌجٌات ومن أهم هذه بحٌث ال ٌعٌك وصول المشروع إلى أهدافه  الممبولةفً حدودها  المخاطرة

 منتظمة عملٌهً هو

 األفعال تتضمن

 الالزمة والممارسات

تحلٌلها و المخاطر لتعرٌؾ

 مروتتوثٌمها و اهومعالجت

 مراحل بعدة المخاطر ادارة

 لشكلٌمكن تلخٌصها با
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 استبماء المخاطر وافتراض وجودها  استراتٌجٌة (1

 المنع  استراتٌجٌة (2

 التسكٌن  استراتٌجٌة (3

 التحوٌل  استراتٌجٌة (4
 

استبماء المخاطر  استراتٌجٌة 

لهذه  المحتملةٌمول مدٌر المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات  االستراتٌجٌةفً هذه 

 .ى ماذا سٌحدث وأنا أتمبل المخاطر التً ستظهر وسوؾ ألوم بمواجهتها المخاطر وسوؾ أنتظر ألر
 

المنع  استراتٌجٌة 

ٌمول مدٌر المشروع : أنا لن ألبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها ألن هذا الخٌار  االستراتٌجٌةفً هذه 

متطلبات بهدؾ سوؾ ٌإدي لظهور نتائج ؼٌر مرؼوبه ولهذا سوؾ ألوم بعمل تؽٌٌر أما فً التصمٌم أو ال

 .تجنب حصول هذه المخاطر 

 

التسكٌن  استراتٌجٌة 

لمرالبة  الالزمة الضرورٌةٌمول مدٌر المشروع : أنا سوؾ استخدم المماٌٌس  االستراتٌجٌةفً هذه 

 .علٌها  والسٌطرةعلٌها وذلن من خالل اعداد خطة احتمالٌه لمواجهة هذه المخاطر  والسٌطرةالمخاطر 

وٌل التح استراتٌجٌة 

ٌمول مدٌر المشروع : سؤجعل اآلخرٌن ٌشاركوننً فً تحمل المخاطر من خالل  االستراتٌجٌةفً هذه 

( أو من خالل الكفاالت التً أحصل علٌها من الموردٌن  الخطرة األنشطةالتؤمٌن على المشروع ) أو 

 .والمنفذٌن الفرعٌٌن بحٌث ألوم بتحوٌل المخاطر إلٌهم بدال من أن أتعرض لها 

 

 المرحلة الرابعة :
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 الثانٌة عشر المحاضرة
 

 المشروع على الرلابة

 الرلابة تعرٌؾ 

 المشروع على الرلابة اهداؾ معرفة. 

 المشروع على الرلابة أنواع معرفة: 

 المشروع على الكمٌة على الرلابة أدوات. 

 تمهٌد

 بهدؾ لٌاس  والمعلومات لبٌانات ا جمعخاللها  منٌتم  والتً المشروع فً اإلدارة وظائؾ حدىهً  الرلابة

التؽذٌة العكسٌة  على الرلابة عبر المنظمة وتحصل له المخطط أو المرؼوب باألداء وممارنته الفعلً األداء

 .وتحسٌنه األداء لتطوٌر  الالزمةالتصحٌحٌة  اإلجراءات اتخاذ أجل من

 :الرلابة عناصر

 .األداء على التحسٌن بإجراء المٌام *    مسبما محددة ضوعةالمو بالمعاٌٌر ممارنته *   الفعلً األداء لٌاس *
 

 المشروع على الرلابة عملٌة أهداؾ

 : تحمٌك هدفٌن أثنٌن إلى المشروع على الرلابة تسعى

 ( والمواصفات والتكلفة كالولت)  المشروعأهداؾ  على الرلابة -١

 (.ٌة والمالٌةالمادٌة والبشر كالموجودات)  المشروع موجودات على الرلابة -٢

 الرلابة على الولت : -أ

 :منها نذكر المشروع جدولتنفٌذ   فً التمدم تؤخر إلى تإديكثٌرة عوامل هنان 

  لمعالجتها  أو ألدائها  أطول ولتا تتطلب األنشطة فً فنٌة وجود صعوبات 

 تم برمجة األنشطة بؤولات متفائلة أكثر من الالزم 

  صحٌحاٌكن  لم روعالمش جدولةعملٌة فً المهام تسلسل 

  المعدات أو األفراد أوالضرورٌة تؤخر فً امداد المشروع بالمواد الخام 

  ًطا لبدء أنشطة الحمةشرٌعتبر اكمالها عدم اكتمال األنشطة السابمة والت 

  للزبونجدٌدة أوامر أو طلبات 

  الموانٌن والتشرٌعات الحكومٌة  فً تؽٌر 
 

 : التكلفة على الرلابة - ب

 :منها نذكر المشروع تكلفة ارتفاع إلى تإدي عدٌدة  لهنان عوام

 موارد اضافٌة  إلى األنشطة ٌحتاج  تنفٌذ بعض لد. 

 جدٌدة  أنشطة إضافة. 

 المنافسة شدة بسبب منخفض بسعر المنالصة دخول. 

 وؼٌر كافٌة  للمشروع المرصودة الموازنة. 

 المشروع إلنجاز الالزمة الموارد أسعار ارتفاع. 
 على المواصفات : الرلابة -ج 

 منها نذكر للمشروع النهائٌة المواصفات على تإثر عدٌده عوامل هنان : 

 المشروع. فً متولعة ؼٌر فنصة مشاكل بروز 

 المشروع. انجاز من محدد ولت فً ضرورٌة موارد نمص 

 المشروع. فً المستخدمة الموارد بجودة متعلمة مشاكل 

 المعٌنة. الخصائص تذا الموارد بعض على المنظمة فً صراع وجود 
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 الرلابة على موجودات المشروع

 – مادٌة موجودات)  علٌها والمحافظة أنواعها بمختلؾ المشروع موجودات حماٌة هو هنا بالرلابة ٌمصد

 (مالٌة – بشرٌة

 : على وتشمل الموجودات المادٌة  على الرلابة -أ

 ولٌت إستبدالها وت(  ولائٌة ام تصحٌحٌة )  األصول صٌانة هذه  على الرلابة 

 والتجهٌزات ولطع الؽٌار  بالمعدات الخاص المخزون على الرلابة 

 : على وتشمل البشرٌة  الموارد على الرلابة - ب

  المشروع فً البشرٌة الموارد حماٌة 

 على تتفوق ٌجعلها الذي الفكري المال راس الشركة ٌمنح ٌما البشرٌة الموارد وخبرات تنمٌة مهارات 

 .منافسٌها
 : على وتشمل ةیالرلابة على الموارد المال - ج

 .)الرلابة على الموجودات الجارٌة) األصول  التً ٌتم تدوٌرها خالل السنة المالٌة 

 الرلابة على موازنة المشروع 

 .الرلابة على راس المال المستثمر فً المشروع ولنوات صرفه حتى تتحمك اهداؾ المشروع 
 

 الرلابة عملٌات أنواع

تحدٌد نوع عملٌة الرلابة المالئمة فً المشروع ، فانه من المفترض ان ٌتم اإلجابة عن األسئلة التالٌة حتً ٌتم 

 بخصوص الرلابة:

 ماهً حدود الرلابة فً المشروع؟

 ما هو الموضوع الذي سٌتم اجراء الرلابة علٌه؟

 ماهً طرٌمة المٌاس المستخدمة فً الرلابة؟

 بل اجراء التصحٌح؟ماهً حدود االنحراؾ المسموح به ل

 كٌؾ نحدد نماط المرالبة واجراء التصحٌح الالزم لبل حدوث الخطؤ؟

هذه األسئلة تساعد فً تصمٌم النظام الرلابً المناسب وعلى تحدٌد نوع العملٌة الرلابٌة المستخدمة فً 

 من األنواع الثالثة التالٌة:المشروع والتً لد تكون واحدة 
 

 لربطباستخدام الضبط واالرلابة  -1
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  : مثال) التدفئة عن  للتحكم فً المخرجات إضافٌة أجهزة استخدامٌتم نظام ضبط من الدرجة الثانية
 طرٌك وجود ساعة تموم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة.

  خارجٌة تحكم أجهزة وجود دون البئٌة  مع تلمائًٌموم بتكٌٌؾ   نظام الضبط من الدرجة الثالثة  (
 (. ناإلنسا جسم مثل

 

 العملٌة أثناء الرلابة -2

 اسٌرها  من للتؤكدحدوثها  أثناء والعملٌات األنشطة واختبار فحص تمیفً هذا النوع من الرلابة 
 تمع تحت هذا النوع. الرلابة فً المشروع فً مرحلة التنفٌذ أنواع معظم –لها  مخططهو  ما حسب

 . ٌمكن تطبٌمه على كل جزء فً المشروع 

  المشروع، خطة المشروع ، جدول المشروع ٌمكن استخدامها كمعاٌٌر من امثلته ممترح
 لٌاس للحكم على سالمة سٌر العملٌات اثناء الرلابة.

 

 الالحمة الرلابة -3

 وجخم السكابت في ھرا الىىع بعد اهخھاء اليشاطاث مىجهه للمظخلبل، وحشمل ألاجصاء الخالیت :

 .لھااملشسوع املخطط إلى أي مدي جم جحلیم أھداف : أ. أھداف املشسوع 

 .الىلاطیخم حظاب ألاوكاث والخكالیف الخاصت بىلاط إلاهجاش كبل وبعد اهجاش ھرٍ : ب. محطاث العمل 

 .یصف جىظیم املشسوع والطسق املظخخدمت في الخخطیط وجىجیه املشسوع وغیر ذلك: الىھائي  ج. الخلسیس

 .خاصت بخحظین أداء املشسوعاث املظخلبلیتوھي امللترحاث ال: لخحظین ألاداء املظخلبلي  د. جىصیاث
 

 المشروع على الرلابة أدوات

ھىان العدید مً أدواث السكابت املخعازف علیھا واملظخخدمت في كیاض أداء املىظماث والتي یمكً اطخخدامھا في  أوال:

 السكابت على املشازیع مىھا :

لخدفلاث املالیت ، العائد على إلاطدثماز ، معدل دوزان املخصون مثل املیزاهیت العمىمیت ، كائمت اأدواث زكابت مالیت :  -5

 ... إلخ

 مثل السكابت على املىاد الخام ، السكابت على املخصن ، كیاض إلاهخاجیت .. إلخأدواث زكابت اهخاجیت :  -٢

 مثل خسائط بازیخى ، خسائط السكابت إلاحصائیت .. إلخأدواث السكابت على الجىدٍ :  -4

جد أدواث أخسي للسكابت على أوشطت املشسوع وهي اهثر مالئمت للياض اَداف املشسوع وذلك عً طسيم كياض جى  ثاهيا:

مظخىي الخلدم الفعلي في املشسوع وخاصت في الىكذ والكلفت وملازهخه بمظخىي الخلدم امللدز واملخطط له في املىاشهت 

 -وجدول املشسوع ومً اَم َرٍ ألادواث السكابيت هي :

 

 ة المكتسبة.المٌم -

 النسبة الحرجة. -

 

 .المكتسبة المٌمة ◄
 

 التمدم مستوى لمٌاس طرٌمة إٌجاد فً والزبون المماول من كل رؼبة الى المكتسبة المٌمة تطوٌر فكرة تعود

 التً المالٌة الدفعات حجم معرفة بهدؾ وذلن المماول تحملها التً المصارٌؾ لتحدٌد المشروع فً

 .المشروع فً العمل سٌر تمدم مع الدفعات تلن ومواعٌد زبونال من المماول علٌها سٌحصل

 هنان أرٌعه طرق لتحدٌد الدفعات ومواعٌدها هً :

% من العمل لد انجز عند المباشرة 57وباستخدام هذه الطرٌمة ٌتم افتراض ان  50-50طرٌمة  .1

 % سٌعتبر منجزا عند اكمال المهمة او المشروع.57وان 

تفترض ان العمل ال ٌمكن ان ٌكتمل اال اذ تم انجاز المشروع  وهذه الطرٌمة  0-100طرٌمة .2

 بالكامل وعلٌه  ال ٌدفع أي دفعات للمماول والمبض عند االتمام .
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تعتبر ان ممٌاس انجاز العمل هو استخدام المدخالت الحرجة التً  استخدام المدخالت الحرجة: .3

التالً ٌستحك الدفعة المخصصة بدونها ال ٌتم انجاز العمل مثل حضور سٌارة صب االسمنت وب

 عن هذا العمل.

عن طرٌك الممارنة بٌن الولت نسبة اكمال العمل باستخدام هذه الطرٌمة ٌتم حساب  لانون التناسبٌة .4

الفعلً المبذول بالولت المخطط له حسب الجدول او ممارنة الكلفة الفعلٌة بالكلفة المحسوبة حسب 

 ة للمماول حسب نسبة اإلنجاز.الموازنة وٌتم تحدٌد الدفعات المستحم
 

 النسبة الحرجة. ◄
 

 مال بانها أداة لفحص صحة المشروعوهً ممٌاس جٌد لمٌاس سالمة التمدم الفعلً فً المشروع، او كما ٌ

 : جزأٌن هماوتتكون النسبة الحرجة من 

 وٌسمى مإشر أداء الولت.أ. الجزء األول: 

 وٌسمى مإشر أداء الكلفة.ب. الجزء الثانً: 

 بعد ذلن ٌتم حساب النسبة الحرجة  والتً هً حاصل ضرب مإشر أداء الولت فً مإشر أداء الكلفة.ثم 
 

 الناجح الرلابة نظام خصائص

 : یخمخع بأھم الخصائص الخالیتحتى یكىن هظام السكابت على املشسوع هاجحا فئهه یجب أن 

 أن یخمخع باملسوهت وكابل للخعدیل. 

  ائدٍأن ال جكىن جكلفخه أعلى مً فى. 

 أن یكىن كادز على جلبیت حاجاث املشسوع. 

 أن یعمل بطسیلت مىخظمت وفي الىكذ املىاطب. 

 أن یكىن بظیطا بعیدا عً الخعلید. 

 أن یكىن طھل الصیاهت. 

 أن جكىن هخائجت كابلت للخىثیم. 

   اطخخدام أطاليب ووطائل لللياض دكيلت ضمً الحدود املطلىبت منها وبما ًحلم اَداف املشسوع

 ض ي الصبىن.ويس 
 

 نظام الرلابة المتوازن

 : مجمىعت مً الشسوطحتى یكىن هظام السكابت في املشسوع مخىاشها یجب جىفس 

 .عدم املبالغت في إلاطدثماز في هظام السكابت -5

 .أن جمازض السكابت بھدف جحلیم ألاھداف -٢

 .أن ال یؤدي هظام السكابت إلى جساجع إلابداع -4

 را الىظام ھى :أن یكىن الھدف مً ھ -3

 مراجعة تمدم المشروع. 

  لبشرٌة.ا المواردتوزٌع  وإعادةتمٌٌم 

 مرالبة مدخالت المشروع. 
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 ة عشرلثالثا المحاضرة
 

 المشروع انهاء

 المشروع انهاء الى تإدي التً األسباب معرفة. 

 المشروع انهاء طرق معرفة. 

 المشروع انهاء خطوات معرفة. 

 تمهٌد

 لد انتهى عندما : ٌ مال أن المشروع 

التً ال ٌحصل معها تمدم فً عمل  للدرجة، أو ٌتم إبطاإه تولؾ العمل األساسً فً المشروع  

 المشروع الحما 

نتٌجة تحوٌل موارد المشروع وتوظٌفها فً مشارٌع أخرى فً عندما ٌحصل تؤخٌر فً المشروع  

 األم  المنظمة

 

 العوامل التً تإدي إلى إنهاء المشروع 

 ة عوامل تإدي إلى إنهاء المشروع وهً كالتالً : هنان عد

 . التصادٌه/ عوامل 2    ./ عوامل تكنولوجٌه 1

 ./ عوامل أخرى 4    ./ عوامل تسوٌمٌه 3

التكنولوجٌة العوامل  

 من أهم العوامل تكنولوجٌه التً تإدي إلى إنهاء المشروع نجد : 

  من المشروع  ةالمتولع التكنولوجٌةاحتمال ضعٌؾ لتحمٌك األهداؾ. 

  فً المشروع أن تحلها  الموجودةوجود مشاكل تكنولوجٌه ال ٌمكن للمهارات. 

  تحوٌل اإلهتمام لمشارٌع أخرى تحتاج مثال إلى تكنولوجٌا جدٌده. 

 اإللتصادٌة العوامل  

 التً تإدي إلى إنهاء المشروع نجد :  اإللتصادٌةمن أهم العوامل 

 لعائد على اإلستثمار فٌهأرباح المشروع وتدنً ا انخفاض.  

  ارتفاع تكلفة تنفٌذ وتطوٌر المشروع. 

 التسوٌمٌة العوامل  

 التً تإدي إلى إنهاء المشروع نجد :  التسوٌمٌةمن أهم العوامل 

  لتسوٌك المشروع  ضعٌفةإمكانٌة. 

  تؽٌر فً احتٌاجات السوق. 

  اشتداد التنافس وتفوق المنافسٌن. 

أخرى عوامل  

 أخرى عدٌده تإدي إلى إنهاء المشروع نجد من أهمها : هنان عوامل 

  الولت الطوٌل الذي ٌستؽرله المشروع لتحمٌك نتائج التصادٌه إٌجابٌه. 

  تؤثٌر سلبً للمشروع الحالً على المشارٌع األخرى. 

  على المضً فً المشروع اذا ظهرت براءات اختراع تضعؾ من إمكانٌة استمراره  المدرةعدم. 
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أخرى، ٌمكن االسترشاد بمجموعة من األسئلة حتً ٌتم اتخاذ لرار بشان انهاء المشروع من عدمه  وفً دراسة

 هً:

 هل مازال المشروع متسما مع اهداؾ المنظمة االم؟ .1

 هل اإلدارة مهتمة بدرجة كافٌة بهذا المشروع وكمال تنفٌذه؟ .2

 هل ٌشكل المشروع إضافة تمنٌة ) تكنولوجٌة( جدٌدة للشركة؟ .3

 المشروع أهدافه فً الولت والكلفة والمواصفات؟ هل سٌحمك .4

 المشروع؟ إلكمالهل لدى المنظمة المهارات الالزمة  .5

 هل ال زال فرٌك المشروع متحمس لنجاح المشروع؟ .6

 هل سٌحمك المشروع العائد المالً) الربح( المرجو منه؟ .0

 هل المخاطر المحتملة ممكن ان تعصؾ بالمشروع وتعٌك إكماله؟ .0

 بون المشروع وٌوافك على استالمه؟هل سٌمبل الز .1

 هل ٌوجد سوق لتصرٌؾ مخرجات المشروع) سلعة او خدمة(؟ .17

 هل الظروؾ البٌئٌة المحٌطة بالمشروع ستساعد على انجاز المشروع كما خطط له؟ .11

 

 طرق إنهاء المشروع 

 هنان عدة طرق إلنهاء المشروع من أهمها : 

 .اإلنهاء باإلطفاء  -1

 .اإلنهاء باإلضافه  -2

 .هاء بالتكامل اإلن -3

 .ناإلنهاء بالتجوٌع واإلهال -4

  باإلطفاء اإلنهاء /1

 :  التالٌةوٌحصل هذا النوع من اإلنهاء فً الحاالت 

 اذا نجح المشروع ووصل إلى أهدافه.  

  ) اذا لم ٌنجح المشروع ) مثل فشل دواء فً العالج. 

  نجر ( تإدي إلى لتل المشروع ) مثل انفجار تشال بٌئٌةاذا حصلت تؽٌٌرات. 

  المشروع  باستمرار ممتنعةالعلٌا ؼٌر  اإلدارةعندما تكون. 

  بإستمرار ممتنعةؼٌر  العلٌا  اإلدارةاالنهاء بالمتل العمد : وتتراوح األسباب منها : عندما تكون 

 .عالمشرو

 

  باإلضافة اإلنهاء / 2

جزء من المنظمة ٌصبح ته لكً إضاف حٌث ٌتم وٌحصل هذا النوع من اإلنهاء فً حالة حمك المشروع اهدافه 

مشروع انشاء لسم  مثال لسم االعمال االلكترونٌة لد ٌتبع بمسم إدارة االعمال ثم ٌصبح لسم مستمل  مثال: األم

 بكلٌة إدارة االعمال. 

  بالتكامل اإلنهاء/ 3

 ٌحصل هذا النوع من اإلنهاء فً حالة حمك المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرؼوب فٌها  

بالمشروع المنتهً ووضع  الخاصةٌتطلب هذا النوع التصرؾ فً األمالن واألفراد والتجهٌزات  

 األم  المنظمةآلٌات لعملٌة التكامل مع 

 وحتى ٌكتب لعملٌة التكامل النجاح ٌجب طرح مجموعه من األسئله ) على سبٌل المثال (  

 : أٌن سٌذهب ؟  فرٌك المشروع -

 لمت كل حسابات المشروع ؟ : هل أؼ المالٌة و  المحاسبة -
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هل التدرٌب مكتمل لفرٌك التصٌنع؟ هل المواد التً تشكل مدخالت متوفرة وهل الموالع  التصنٌع: -

 الصناعٌة متوفرة وجاهزة للعمل؟

: هل جمٌع الرسومات للمشروع كاملة وفً الولت المطلوب؟ هل كل العملٌات وإجراءات الهندسة -

 التؽٌٌر مفهومه؟

ئلة متشابهة تتعلك بنظام المعلومات ولاعدة البٌانات والبرمجٌات المتعلمة بها باإلضافة الى أس -

 واختٌار هذه األنظمة، والتسوٌك والشراء والتوزٌع واألمور المانونٌة......الخ
 

  نواإلهال بالتجوٌع اإلنهاء/ 4

  الموازنةوهذا بتملٌل  البطًءأٌضا اإلهالن  الطرٌمةوتسمى هذه  -

 الناحٌةتدرٌجٌا ولكن ٌترن المشروع حٌا من  المالٌةم تخفٌض الموارد فً بعض األحٌان ٌت -

 (  المنظمة) بهدؾ الحفاظ على سمعة  المانونٌة
 

 عملٌة إنهاء المشروع 

 تمر عملٌة إنهاء المشروع بثالث مراحل أساسٌه : 

 .عملٌة المرار -1

 .تطبٌك اإلنهاء -2

 .إعداد التمرٌر النهائً -3
 

 عملٌة المرار -1

  أساسٌٌن:خضع عملٌة لرار إنهاء المشروع إلى نموذجٌن ت

بنجاح  المرتبطةالتً ٌنجح تصنٌؾ المشروع عند إخضاعه لمجموعه من العوامل  الدرجة -1

 المشروع أو فشله 

 التً ٌلبً فٌها المشروع الؽاٌات ومجموعة األهداؾ التً أنشئ من أجلها  الدرجة -2

اسمه نظام للمساعدة فً اتخاذ لرار بخصوص انهاء المشروع نموذج  (Shafar and Mantel,1989)ولد طور

والذي ٌعتمد على نموذج العاللات الموزونة للعوامل الممٌدة التخاذ  Decision Support Systemدعم المرار 

المرار وٌتم من خالله جمع البٌانات عن المشروع نفسه وعن المنظمة الم وعن البٌئة التً ٌعمل بها 

البٌانات تستخدم فً تحدٌد االوزان والدرجات التً تمنح لكل عام من العوامل وتكون هً المشروع، وهذه 

 وفٌه ٌتم معالجة البٌانات بالخطوات التالٌة:  مدخالت نموذج دعم المرار

 جمع البٌانات والمعلومات عن البٌئة الخارجٌة وٌسمى نظام المعلومات الخارجٌة. ◄

 الداخلٌة وٌسمى نظام المعلومات الداخلٌة.جمع البٌانات والمعلومات عن البٌئة  ◄

 جمٌع البٌانات الخارجٌة والداخلٌة ٌتم تخزٌنها فً لاعدة البٌانات الخاصة بنظام دعم المرار. ◄

 هً :  ثالثة احتماالتثم اخضاع البٌانات لموانٌن وعوامل االنهاء والنتٌجة ان المرار سٌكون واحد من  ◄

 االستمرار بالمشروع. 

 انهاء المشروع. 

 .ؼٌر مإكد وفً هذه الحالة نحتاج الى تطبٌك تحلٌل الحساسٌة الختٌار االستمرار او االنهاء 
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 تطبٌك اإلنهاء -2

 :  التالٌةوتتم عملٌة التنفٌذ عن طرٌك أداء مدٌر المشروع لواجباته 

 للمشروع. المتبمٌةإكمال كل األعمال  -1

 .زبون التؤكد من أن المشروع تم لبوله واستالمه من طرؾ ال -2

 . النهائٌةثم تجهٌز التمارٌر  الالزمةإكمال الوثائك  -3

 .للمشروع وإرسالها إلى الزبون بهدؾ تحصٌلها  النهائٌةتحضٌر الفواتٌر  -4

 .األم  المنظمةإعادة توزٌع األصول والموارد على مستوى  -5

 .) ملفات العمود (  المانونٌة المراجعة -6

 .والدعم ) فترة الضمان (  المتابعة -0
 

 اد التمرٌر النهائً إعد-3

  حول:وٌمكن اعتبار التمرٌر النهائً كملخص تارٌخً للمشروع وهذا 

 المشروع.أداء  

  .الهٌكل التنظٌمً 

 المشروع.فرٌك  

 للمشروع. التمنٌة اإلدارة 

 . المستفادةالدروس  

 . المستمبلٌةالتحسٌنات  

 

 

 

 

 

 الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمّ الصّالِحَاتُ

 دُعَائِكُمْ مِنْ تَنْسَوْنَا لَا

 

 
     

 
 . هـ ألفصل ألدرأسي أالول  6341/  هـ 6341 - : حال ألورد  وعدلت في ألملخص  ألناقص ضافتأ


