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 االولى المحاضرة

 المشاريع في بيئة االعمال المعاصرة

 . ب وممارسات إدارة المشاريع للجيشيرجع تطور أسالي -

 برزت إدارة المشروع كضرورة في نهاية القرن العشرين لتطوير طرق جديدة لإلدارة. -

 وسيلة لتحقيق اهداف المنظمات.المشاريع  -
 

 بالمشروع المدارة المنظمة

 هناك ثالثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات:

 .بعدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات: يتعلق درجة التعقيد البيئي .1

 .بيئة االعمالويتعلق بالسرعة التي تتغير فيها ) التغيير(: درجة الديناميكية .2

 في بيئة االعمال،. ويتعلق بمدى توفر الموارد: درجة الغنى .3
 

 الدولية االعمال في المعاصرة االتجاهات

 البشرية. التوسع الهائل في المعرفة -

 التطور الهائل في اإلمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات. -

 لمتطلبات السوق.نشوء األسواق العالمية وازدياد الحاجة لالستجابة السريعة  -

 الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن المتغيرة -
 

 : فوائد إدارة المنظمة بالمشروع

 كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل،. -

 بيئة عمل اكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة. -

 توفر وضوح افضل للمهمات التي يؤديها االفراد. -

 ك قدرة اكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق هذه األهداف.امتال -

 مراقبة افضل للتكاليف. -

 جودة اعلى. -

 عالقات افضل مع الزبائن -
 

 تعريف المشروع

 هناك العديد من التعريفات منها:

 سعي مؤقت إليجاد منتج منفرد) المعهد األمريكي إلدارة المشاريع( -

الروتينية لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم تنفيذها من قبل  مجموعة من األنشطة  المترابطة غير -

شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في اطار معايير التكلفة، الزمن والجودة) جمعية إدارة 

 المشاريع البريطانية(.

 مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها باستخدام أنشطة فريدة وغير روتينية. -

 طة المنظمة لتحقيق هدف في فترة معينة باستخدام موارد متنوعة.منظمة مؤقتة لتنفيذ أنش -

 العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي:

 المشروع له أنشطة مترابطة وغير روتينية. .1

 المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة. .2

 المشروع له فترة زمنية محددة. .3

 ديرية مخصصة بها األموال الالزمة لهذا المشروع.المشروع له موازنة تق .4

 المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة او خدمة. .5

 .الجودة المناسبة والمطلوبة من قبل العمالء –الزمن  -ضرورة تحقيق معايير الكلفة .6
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 اهداف المشروع

 = ارضاء الزبون  المواصفات + التكلفة+ الوقت 

 

 المشروع. خالل جدولةوادارته من  االهتمام بالوقتالتعبير عن يتم 

 المشروع. موازنةعن طريق  االهتمام بالكلفة وادارتهاكما يتم 

 .ار المواد المناسبةياختعن طريق  اهتمام بالمواصفاتأيضا يتم 

 : خصائص المشروع

 هدفاللتنفيذ غرض ، حل مشكلة ، اهداف محددة، المشروع مرتبط بتحقيق الغاية وصوال الى : الغاية -

 المشروعات ذات طبيعة مؤقتة تبدا وتنتهي في أوقات محددة ومعلومة.: دورة حياة محدودة -

 .فريدة وغير روتينية وغير متكررة أي مشروع في تنفيذه واكماله يحتاج الى أنشطة: التفرد -

 باإلضافة الى التتابع هناك تداخل .  يحتاج الى أنشطة متتابعةأي مشروع : المتداخلةاالعتمادية  -

 ،.وتضارب في المصالحالمشروع نشاط اجتماعي : الصراع -

 المخاطر اذ انحرف عن تحقيق األهداف  زيد منتلوقت والكلفة والمواصفات ا: المخاطر -

 دورة حياة المشروع

 األولية المباشرة. والبدء باالجتماعات اختيار مدير، اختيار المشروع،  تطوير فكرة: مرحلة التأسيس .1

 على المشروع . الرقابة، الموازنةألنشطة ، اعداد ل عمل جدولةمتكاملة ، وضع خطة: مرحلة التنفيذ .2

على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع قد تم اكماله حسب المواصفات  التدقيق: مرحلة االنهاء .3

وتسليم  اعداد التقارير النهائيةعلى استخدام مخرجات المشروع،  تدريب المستخدمينالمطلوبة، 

 المطلوبة. الوثائق

 اطراف المشروع

لهم دور في التأثير على اهداف المشروع او مخرجاته  ,والمحتمل تأثر مصالحهم  أصحاب المصلحةهم 

ويجب على فريق إدارة المشروع االهتمام بأصحاب المصلحة والوقوف بقدر اإلمكان من اجل ضمان نجاح 

 المشروع.

 يتحمل أصحاب المصلحة درجات من المسئولية في انجاز المشروع وقد تتغير هذه المسئولية. -

 المشروع والمرتبطة به :الجهات المشاركة في انجاز 

 : الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.الزبون .1

لذا يجب ان يتمتع  يقود المشروع وهو المسؤول األول عن نجاحه وفشله: وهو الذي مدير المشروع .2

 مهارة االتصال والمتابعة. –مهارة التفاوض  -مهارات ادارية –بمهارات عديده مثل مهارات فنية 

 التي يتبع لها المشروع وعليها توفير الدعم والموارد لنجاح المشروع.:  ارة العليا للمنظمة االماإلد .3

 : هم مدراء الوظائف في المنظمة االم التي يتبع لها المشروع.المدراء الوظيفيون .4

وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ األنشطة والمهام  : فريق المشروع .5

 .ظائف الالزمة إلكمال المشروعوالو

 : كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد الالزمة إلتمام المشروع.الموردون .6

 وثائق المشروع

 أهمها:,، وجود مجموعة وثائق تشكل مرجعية عند الحاجة خطة  مرسومة وبرامج محددةوفق  المشروع ينفذ

ثيقة الرئيسة الى يتم من خاللها نقل متطلبات العميل وهي الو (المشروع جملة بيان العمل فييسمى): مقترح المشروع.1

 :. ويتكون من األجزاء التاليةالى المشروع

اهداف المشروع ربطها باألهداف االستراتيجية للمنظمة  -الغايات الرئيسة -لفكرة املخص : المقدمةأ. 

 االم ورسالتها.

 مواجهة المخاطر.الخطط  –القيود - ةباالفتراضات المتوقعتتضمن بيان : االفتراضات الرئيسةب. 
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 األسعار(. –المواصفات  –األوقات  -حسب شروط عقد التوريد) الكميات : مسؤوليات الموردينج. 

 االجتماعات(. –الدفعات المالية  –تتضمن )استالم المواصفات : مسؤوليات الزبوند. 

 اإلمكانيات والكلف. وإلتمام المشروع حسب األوقات  جدول األنشطة الالزمة: الجدول المحسوبهـ. 

 التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات. :معايير قبول المشروعو. 

 (عقود الباطن)والتعاقدات الفرعية إلنجاز العمل عقود التوريد : العقود وجدول الدفعات الماليةز. 

 حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة.أي :  الشروط اإلضافيةح. 

 تشمل أمور تتعلق باالتصاالت، أوامر التغيير، المخاطر ، محطات العمل. الخ. أمور متنوعةط. 
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 الثانية المحاضرة

 إدارة المشروع

 تعريف إدارة المشاريع
 

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

 وظائف إدارة المشروع
 

 : التاليةتتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف 

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

 .المشروع انجاز شبكة ووضع لألهداف، للوصول المناسبة

 ديتحد ، اتيوالصالح اتيالمسؤولوضع الخريطة التنظيمية للمشروع، توزيع   : المشروع تنظيم -٢

 اختيار فريق العمل للمشروع. المشروع، واطراف األم، للمنظمة التنظيمي الهيكل مع العالقة

 التعاون روح بناء باستمرار، العمل فريق حفز المشروع، يقاختيار أعضاء فرطاقم المشروع :  -3

 .الفريق أعضاء بين والتنافس

 والعائدات والموارد الكلف اعداد ويتضمن المشروع، لتنفيذ التقديرية الموازنة إعداد:  المشروع موازنة -٤

 .واالرباح النقدية والتدفقات المتوقعة

العمل عن طريق القيادة والتحفيز واالتصال ، من أجل تحقيق  توجيه فريق  وهي المشروع توجيه -٥

 األهداف.

 التغذية على والحصول القياس ثم ، األداء لتقيم تستخدم التي تحديد المعايير : المشروع على الرقابة -٦

 الرقابية  التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصوال لمرحلة التسليم. األدوات تحديد كذلك العكسية
 

 المشروع إدارة مراحل

 والقياممرحلة التأسيس()مرحلة التعريف(: تتضمن والدة فكره المشروع : ) مهومرحلة الفكره أو المف -١

 .مديره اختيار يتم وقد المشروع اختيار الجدوى، بدراسة

  وتعين ، هائيةالن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروعوتتضمن  : فيذمرحلة التن -٢

 المشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم األداء. خطوات فيذبتن والمباشرة بالمشروع العملفريق 

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

 ثم  ليهاأن المواصفات المشروع مطابقة للشروط المتفق ع ،تسليم المشروع للزبون-  تدريب

 اعداد التقرير النهائي للمشروع. -تسليم الوثائق المطلوبة –المستخدمين على المشروع 

 اطراف إدارة المشروعثانياً :

أولوية المشروع بالنسبة  –طبيعة عمل المشروع  –اختيار مدير المشروع  : األم ليا للمنظمةاإلدارة الع -١

 .االلتزام عقد قيعالمشروع و خطة بتبني تقوم حيثت األخرى، تقدم الدعم للمشروع ، للمشروعا

 المشروع مسؤوليات تجاه اإلدارة العليا اهمهما: وتقع على مدير -

تقديم تقارير دورية باستمرار عن تطورات العمل السيما في ما يتعلق بالوقت والكلفة والموارد، واشعار  -

 المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

 بشكل مسؤوال  يكون و ، مراحله جميع في المشروع إدارة يتولى الشخص الذيهو و  : المشروع مدير -٢

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

 األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع. همو  المشروع : فريق -٣
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 (مهم) مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفيثالثاً : 

 مدير المشروع المدير الوظيفي وجه المقارنة

 التخصص
ويمتلك معرفة عميقه بالوظيفة التي متخصص 

 يتوالها )مدير تسوبق ، مدير محاسبة ... (.

نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة في المعرفة 
والخبرة، ومعرفته متوسطة ولكن في أكثر من 
 تخصص ، الماليه ، المحاسبية ، اإلنتاجية.

 األسلوب
 

: بمعنى  ان لديه قدرة  ليلياألسلوب التح يستخدم
ة على حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس تحليلي

الذي الوظيفة، وذلك بسبب التخصص األمر 
متعمقا في متابعة الجوانب المتعلقة  يجعله

 يديرها بالوظيفة التي

االسلوب النظامي) لديه مهارة التركيب( يستخدم 
مقارنة بمهارة التحليل، بمعنى أن مهمته تجميع 

منظومة األجزاء المتخصصة في العمل لتشكيل 
 متكاملة تعمل بنظام مشترك.

 المعرفة الفنية
 

 معرفة فنية عالية بعمله.لديه 
 

التعاون بين المتخصصين في المجاالت  يسهل
 التي تحتاج الى تخصص معين، من أجل أداء

بطريقة تساعد في إنجاز المشروع حسب المهام 
 المواصفات المطلوبة.

 

 باإلضافة الى :

  على األهداف النهائية للمشروع بينما المدير الوظيفي يركز على اهداف ان مدير المشروع يركز

 قصيرة ومتوسطة خاصة بقسمه الوظيفي.

  مدير المشروع صالحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته بإدارة

 المشروع، بينما المدير الوظيفي محددة حسب الهيكل التنظيمي.

  مع المتغيرات البيئية الخارجية عالية بينما المدير الوظيفي محدودة.مدير المشروع تعامالته 
 

 فريق المشروع

 يمتلكون مهارات فنية عالية. - ◄

 .المشروع لمشكلة قوي توجه لديهم  - ◄

 .الرغبة في تحقيق أهداف المشروع- ◄

 .ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية- ◄

 احترام الذات. - ◄
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الثالثة المحاضرة  

 تنظيم المشروع

 .التنظيم أداة تستخدمها المنظمات في الوصول الى أهدافها 

 .  وهو الوظيفة الثانية للمدير ويقصد بها تجميع االعمال الالزمة لتحقيق األهداف 

  لم تعد األشكال التنظيمية التقليدية المستخدمة في المنظمات الوظيفية مالئمه الستخدامها في المشاريع

 :في ببيئة تتميز 

  بالتعقيد 

 العالية.يناميكية والد 

 .تطور هائل في الجوانب التكنولوجية 

 .تغير دائم في رغبات الزبائن 

لذا وجدت الحاجة الى وجود اشكال تنظيمية مبتكرة من المشاريع من النجاح في الوصول الى أهدافها في بيئة 

 االعمال المعاصرة.

 ر :عندما تبدا المشروعات  تعتمد موضوعان على الفو 

 :اخذ قرار خاص بكيفية ربط المشروع بالمنظمة االم. األول 

 :اخذ قرار خاص بكيفية تنظيم المشروع نفسه. الثاني 

 تعريف تنظيم المشروع
 

 :منها المشروع تنظيم التعاريف لمصطلح هناك العديد من 

والمسؤوليات  الواجباتطريق توزيع للمشروع عن اخلي الد التنظيمي تصميم البناء به يقصد تنظيم المشروع 

 في المتبعة الرسمية  العمل واجراءات واألصول تحديد القواعد و ، المشروع في العاملين على  والسلطات

واألدوار، وتطوير نظام االتصال والرقابة وكتابة التقارير بين المستويات اإلدارية المختلفة،  الواجبات تنفيذ

تمكن المنظمة  كفؤه وفعاله بطريقة البيئية للمتغيرات الستجابةا في المشروع تساعد صيغة يحقق أفضل بما

 االم من الوصول الى أهدافها.
 

 المشروع في التنظيمية األشكال

 .التنظيم الوظيفي  المشروع كجزء من (1

 .المستقل تنظيم المشروع  (2

 .المصفوفة تنظيم  (3

 الوظيفي التنظيم من كجزء شكل المشروع

 ة في الشركة.ية األساسيفيالمشروع تابعا ألحد األقسام الوظ كونيالتنظيم وفقا لهذا الشكل  ◄

عة المشروع المطروح يكون أكثر تخصصا في طبيحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي ي ◄

 للتنفيذ لضمان نجاحه ودعمه.

 -:التنظيم الوظيفي من جزء المشروع ايجابيات ان يكون

فإنه  المشروع عن األول هو المدير الوظيفي هو المسؤول أن فبما ، العاملين استخدام عاليه فيمرونة  ◄

 .المشروع إلنجاح القسم في الكفاءات كل سيسخر

يحال  عندما ، مشروع من أكثر الضرورية في االنتفاع من الخبرات  ◄  . للقسم مشروع من أكثر ُ 

 .القسم نفس في ألنهم  يعملون بين الخبراءتبادل الخبرات والمعرفة  سهولة  ◄

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

 داخل اقسامهم الرئيسة.
 

 -:التنظيم الوظيفي من جزء المشروع سلبيات  ان يكون

 .أخرى مسؤولياتلديهم   القسم في العاملين ألن وبؤرة التركيز  اإلهتمام  يكون محورالعميل ال  ◄
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 شخص وجود عدم بسبب المشروع أداء عن  المسؤولياتتحمل  وفي األدوار في تشويش حصول  ◄

 المشروع عن كامل بشكل مسؤول واحد

 إلى تؤديالوظيفية  األقسام في ادارية متعددةمستويات  وجود بسبب العملبط االستجابة لمتطلبات  ◄

 .اإلجراءات وبطء القرارات تأخير

قسم الوظيفي يميل الى االهتمام بوظيفته وليس موجها للمشروع تنظيمية: فال ألسبابالتحفيز ضعف  ◄

 .ضف الى ذلك عدم جود شخص مسئول بشكل كامل عن المشروع.

 ريع الكبيرة والضخمة والمعقدة.للمشا الشكل صالحية هذا عدم  ◄

 
 

 تنظيم المشروع المستقل) الصرف(

  مستقلة وحده شكل ويقوم على األم المنظمة أقسام بقيةوع منفصال عن يكون المشر هذا لشكل في 

 التقارير الدورية وعنماليا واداريا مرتبطة بالمنظمة األم فقط عبر  مستقلة وإدارة مستقل فني بطاقم

 .المشروع ر طريق مدير یمد قیطر

  والمحاسبي والمالي اإلداري الجانب من آلخر مشروع من االستقالليةتتفاوت درجة. 

 

 -:)الصرف(المستقلالمشروع ايجابيات 

 .المشروع على الكاملة السلطة لمدير المشروع ◄

 .المشروع ریمد أمام مباشره مسؤولية مسؤولون المشروع جميع أفراد ◄

 .أسرع اتصال عملية ◄

 . من المشاريع  النوع نفس في تراكمية للعاملين خبره ◄

 .االهداف وتحقيق األداء رفع في تساهم المشروع فريق  تكوين هوية قوية لدى ◄

 وسرعة سريعة، قرارات اتخاذ على القدرة يعززوجود سلطة مركزية على مستوى المشروع ، مما  ◄

 .الزبائن لطلبيات االستجابة

 بط بنجاح المشروع وتقارير المديرتتحقق وحدة االمر. يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرت ◄

 والخارجية ئية الداخليةالب للمتغيرات االستجابة يسهل بسيطة ومرنة مما الهياكل  - ◄
 

 -:المستقلالمشروع  سلبيات

 ازدواجية الوظائف:. - ◄

 :.المستلزمات تخزين  - ◄

  ةالمتوفر الخبرات من ةاإلستفاد المستقل المشروع االحيان ال يستطيع مدير في بعض - ◄

 اعضاء المشروع المستقل واعضاء المنظمة األم.بين قد تحدث صراعات  ◄

 المشروعانتهاء بعد مستقبلهم الوظيفي المشروع بسبب الخوف على فريق أعضاء بين وجود قلق  - ◄
 

 تنظيم المصفوفة

 ميزات   بعض من اإلستفاده بحيث تم المستقل التنظيم الوظيفي والتنظيم  خليط من ويمثل هذا الشكل

 . أيضا العيوب بعض من والتخلصمنهما   كل

  التقنية .يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجاالت مرتفعة 
 

 تنظيم المصفوفةأنواع 
 

 األم المنظمة ضمن لكن المستقل المشروع إلى أقرب وتكون( المشروع مصفوفة:) القوية المصفوفة. 

 اقرب للمستقل.الوظيفي المشروع إلى أقرب صائصهاخ( الضعيفة المصفوفة:) الوظيفية المصفوفة 

 السابقين بين النوعين خصائصها تقع : المتوازنة المصفوفة 
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 -:مزايا تنظيم المصفوفة

يتم  الذين  األفراد أن كما للمشروع مدير متفرغ وجود بسبب التركيز نقطة هو المشروع يكون ◄

 لتحقيق األهداف . مسؤولياته  يعملون تحت الوظائف إختيارهم من

 .الوظيفية  متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى األقسام ◄

مستقبلهم  على بالقلق احساسا أقل فإنهم  للمشروع يتم انتدابهم من وظائف المشروع ملين فيالعاألن  ◄

 عملهم األصلية  لمواقع سيعودون  النهم  انتهاء لمشروع بعد

 .الصراعات الهدف وتقليل وحدة تحقيق  في يساعد  ◄
 

 -:المصفوفة سلبيات تنظيم

 القوة القوية تكون المصفوفة المدير الوظيفي ففي المشروع مدير  القوى بين  توازن مشكلة وجود ◄

 حالة بيد المدير الوظيفي أما أكبر المصفوفة الضعيفة تكون وفي المشروع بيد مدير  أكبر والسلطة

 والصراع يكون شديد بين الطرفين  الخالف فإن المتوازنة المصفوفة

 كل ألن الشركة فيالسياسة الداخلية  الصراعات بعض آلخر مشروع من الموارد تثير عملية تحريك  ◄

 .بمشروعة خاصهلتحقيق أهداف  الموارد على اإلستحواذمدير يريد 

 أوامرالعاملين  تشتت بسبب القيادة  وحدة مبدأ في مشكلة وجود إلى التنظيم من النوع يؤدي هذا ◄

 .المشروعمدير  والمدير الوظيفي 

 إختيار الصيغة التنظيمية للمشروع
 

 عناصر عدة على يعتمد ذلك ألن التنظيمي للمشروع إلختيار الشكلاألمثل صيغة يمكن اعتبارها ال توجد 

  المتاحة والموارد األم للمنظمة الثقافي والتوجه المشروع كطبيعة 
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 الرابعة المحاضرة

 المشروع خطة

يمكن  األهداف التي يتم وضع خالل التخطيط فمن ،اإلدارة وظائف أول وظيفة منهو  التخطيط ◄

 .األخرى اإلدارية الوظائف بقية عليها وتبنى ،تحقيقها

 التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي، ويحدد االعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في المستقبل.  ◄

تحقيق انتقال منظم من موقف إلى  تهدف مجموعة من األنشطة الفكرية والنظرية التي وھالتخطيط  ◄

 يفوق الواقع الحالي قيمة وقدرة على اإلنجاز. حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف

بأحسن  ايهمكن أن نعرفه كذلك بأنه عملية وضع األهداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إليو ◄

  األحوال

 لذا هو يهتم بعاملين أساسيين: ◄

 .المستقبل 

 .األهداف والطرق المستخدمة لتحقيق األهداف 

 فوائد التخطيط 

 البدء حيث( األطراف مختلف تجاه للمنظمة الشرعية إعطاء يساهم في السليم التخطيط)  الشرعية ◄

 .ذلك على يساعد المنظمة رسالة بوضع

 بالضبط تريد ما معرفة خالل من( والتكيف التغيير على القدرة) ومرونتها المنظمة تركيز تحسين ◄

 .مثال معهم التعامل سيتم وكيف الزبائن يحتاج وماذا

 مضافة قيمة ذات لألولويات أهمية كبيره إعطاء)  والتنفيذ األفعال نحو المنظمة وتوجيه لتصرف دليل ◄

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

 أداءها وترشد تنسق العمل وفرق المختلفة تحديد األهداف يجعل األقسام)  التنسيقتحسين  ◄

 والغايات )هرمية األهداف(.خلق ما يسمى بسلسلة الوسائل )قرارتها

 وموازنة الوقت المتاح (. األهميةعمال حسب األ أداء)  الوقت إدارةتحسين  ◄

 (. اإلنحرافات تحديد و األداءقياس عملية الرقابة ) تحسين ◄
 

 التخطيط أنواع

 : منها التخطيط ألنواع كثيرة متعددة تصنيفات هناك

 حسب مستوى
الشمولية 
 والتفصيل

 حسب النشاط حسب مجال االستعمال  الزمنيةحسب الفترة 

خطة 
 استراتيجية

 سنوات( 3طويلة االجل )أكثر من 
 متكررة االستعمال مثل

 ) السياسات،اإلجراءات، القواعد ( 
 اقتصادي/مالي.

 سنوات( ٣متوسطة االجل )من سنة إلى  خطة تكتيكية
 غير متكررة االستعمال
 ) البرامج ، المشاريع (

 صناعي

 قصيرة االجل )أقل من سنة(  تشغيليةخطة 
 انشائي  

تخطيط لمشاريع 
 مختلفة

 

 : عوالمشر بيئة

 هي مجموعة العوامل والتغيرات المحيطة بالمشروع والتي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المشروع

 . بيئة داخليةبيئة خارجية                        وتنقسم الى :

 -تنقسم الي: والبيئة الخارجية 

 عامة                                - (1
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 خاصة- (2

 خمسة مراحل أساسية هي: مراحل اعداد خطة المشروع

 عقد االجتماع التأسيسي. (1

 اعداد الخطة االبتدائية. (2

 اعداد الخطة المركبة للمشروع. (3

 اعداد الخطة النهائية للمشروع. (4

 مراجعة الخطة النهائية. (5
 

 االجتماع التأسيسيعقد األولى:  المرحلة

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

 :التالية النقاط تبيين الى االجتماع يخلص ان المفترض من وعليه المحتملة، والمخاطر

 للمشروع الفني المدى تحديد. 

 المشروع أداء عن االجتماع في المشاركين مسؤوليات توضح التي األسس تحديد. 

 نهائية غير وجداول موازنات وضع  

 المخاطر ادرة فريق تشكيل 
 

 المرحلة الثانية: اعداد الخطة االبتدائية

ويتم من خالله تحليل العمل هرميا من  العمل (WBS)يعتمد اعداد الخطة االبتدائية على مفهوم تجزئة هيكل 

 النحو التالي:األعلى الى األسفل على 

 .تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع 

 .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 هيكل العمل

 :WBSيوفر 

  ًللمهام المراد تنفيذها لتحقيق اهداف المشروع. سردا 

 .من الممكن تجميع تقدير اولي للمشروع 

 )يمكن تحديد قيم ألنشطة العمل ألي مستوى) تسمى في بعض األحيان حزم العمل 

  يمكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرةWBS  لتعطي في النهاية اجماليات المستوى

 األعلى.

 يتم مراجعتهاثم  وكلف تقديرية واعداد جدول زمنى للتنفيذ  كشف باألنشطةن عمل وبناء عليه يمك 

 فعها الى الجهات االعلىور
 

 المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

  تدقيق الخطة االبتدائية المرفوعة، حيث يجب ان تحتوى هذه الخطط على اوصاف المهام الالزمة

 والميزانية والجدولة.

 الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبة. تراجع 

  تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعة والتجميع  ورفعها الى مدير المشروع الذي بدوره

 يرفعها الى اإلدارة العليا العتمادها. 
 المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائية للمشروع
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 ع او دستور المشروع(.تسمى) الخطة الرئيسة او عقد االلتزام في المشرو 

 . عبارة  عن الخطة النهائية 

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

 مراجعة الخطة النهائية: المرحلة الخامسة

 . تسمى بالتخطيط الالحق 

 المشروع  حسب  في المرحلة يتم  المراجعة النهائية للتأكد من ان كل العناصر الضرورية إلنجاح

 المطلوب وبشكل مناسب .

 .بعد االنتهاء من المراجعة النهائية  ال يجوز التعديل اال بما يسمى بأوامر التغيير 
 

 عناصر خطة المشروع

 : التالية يتضمن العناصرخطة المشروع ) أو عقد اإللتزام في المشروع ( 

 .طرق التقييم .األفراد .التعاقدية األوجه  .الجداول  .الموارد .المنهج العام    .المشروع أهداف .العرض العام 

 .المشاكل والصعوبات المحتملة
 

 العام العرض (1
 

 : قصير تضمن ملخص شكل ويكون على ◘

 غايات المشروع ◘

 .األم المنظمة الغايات بأهداف عالقات  ◘

 .المشروع سيستخدم في التنظيمي الذيوصفا لألسلوب اإلداري والبناء  ◘

 .المشروع الرئيسية إلنجازقائمة بالمحطات  ◘

 : ويتضمن  المشروع اهداف (2

 .العام العرض في المذكورة المشروع تفصيلياً لغاياتشرحا  ◘

 .والمنافسة حيث الربحيةشرحا للفوائد المتحققة من المشروع من  ◘

 .شرحا ألهداف اإلضافية أخرى مثل تحقيق اهداف المنظمة ◘

 العام المنهج (3

 .اإلداريةالفنية  :الناحية  من المشروععملية تنفيذ  ويصف هذا الجزء

 الموارد  (4

 وتتضمن :

كافة الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما يسمى بالموازنات التقديرية 

ها سيتم تناول -مع االخذ في االعتبار التقلبات في األسعار المتوقعة بسبب التضخم او الظروف البيئية األخرى

 .الحقا

 الجداول (5

 وتتضمن :

 أداءها. المطلوب الفعاليات و األنشطة كافةلتنفيذ  الالزمة الزمنية  الجداولتحديد  ◘

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

 ابتداء المشروع أنشطة أوقاتلتحديد  باستخدام تقنيات عديده منها بيرت وغيرها  الجدولة إعدادويتم   ◘

 .طنشا آخر وحتى نشاط أول من
 

 التعاقدية األوجه  (6

 في أجل استخدامها  من للمشروع الالزمة الموارد بتوفير وتخزينمن الصعب على الشركات أن تقوم  ◘

 .بتكاليف إضافية  يثقل المشروع ذلك ألن ةمتباعد أوقات
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 في المراحل بعض إلنجاز(  باطن مقاول)  يسمىلتعاقد الفرعي أو ما ا يعتمد علىلذلك فإن المشروع  - ◘

 النادرة، وهنا تضع قائمة كاملة لألطراف التعاقدية للمشروع. الموارد لتوفير بعض أو العمل

 .التنفيذ واجراءات بالعقود تتعلق التي القانونية كما يتضمن هذا الجزء ايضاً ًاألمور - ◘
 

 األفراد  (7

 وتتضمن :

 .أوقات االحتياج( –المطلوبة ألداء أنشطة المشروع) اعدادهم  المهارات الكفاءات والخبرات و ◘

 .أفراده بعض أو العمل فريق  كفاءة لرفع الالزمةالتدريب   عملية ◘

 لزيادة التحفيز. المرصودةالمكافآت  ◘

 .لالعم بالعقود المتعلقة القانونية الشؤون  ◘
 

 التقييم طرق  (8

 وتتضمن :

 .المشروع أهداف ومقاييس األداء في المشروع في األمور التي تتعلق بكلمعايير  ◘

 عملية تقييم. اجراء بهدف عمله ومراحل المشروع أداء البيانات عنطرق جمع  ◘

 .مالتصحيح الالز اجراء التغذية العكسية بهدف  ◘
 

 المحتملة والصعوبات المشاكل  (9

 وتتضمن :

 ، الموارد نقص التقنية والفنية، كالمشاكل)  المشروع تواجه أن يحتملالتنبؤ بالمشاكل والمخاطر التي  ◘

 (. إلخ...  المالية المشاكل المناخية،  المشاكل ، االضطرابات

 .آثارها ومخاطرها من حدوثها للتقليل  حال في االحتماالتلمواجهة هذه  احتماليةوضع خطط  ◘
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 الخامسة المحاضرة

 المشروع جدولة
 

 :هي رئيسة أدوات ثالث على تعتمد المشروع إدارة

 .خطة (1

 .جدولة (2

 :أساسيتين ركيزتين على وتقوم  .موازنة (3

 مشاريع  إلى البرنامج تجزئةطريق  عنيتم والذي  العمل هيكل تجزئة علىيعتمد  األدواتهذه  أن اعداد، 

 أنشطة إلى العمل ووحدة ، وحدات إلى العمل وحزمة ، عمل حزم إلىوالمهمة  مهمات إلى والمشروع

 مالنظا تجميع في عليها البناء يتم التي والعمليات الفعاليات أبسط هي والتي
 

 المشروع جدولة مراحل

 ة :ية جدولة المشروع بثالث مراحل أساسيتمر عمل

 -:يلي ما المرحلة هذه في يتم    المرحلة األولى: التخطيط

 أنشطة مجموعة من مكونه وحده كل تكون بحيث الوحدات تجزئة ثم وحدات الى المشروع أنشطة تحليل 

 هيكل تجزئة مفهوم وفق الدنيا المستويات الى المستوى هذا تحليل يتم بحيث الحجم، وبنفس العمل نفس من

 .العمل

 بيان مع المشروع إلنجاز الالزمة واألنشطة األساسية الوظائف تحديد من ابتداء المشروع عمل شبكة بناء 

 إنجازها. في التابع التسلسل وعملية األنشطة هذه بين العالقة طبيعة
 

 االنشطة جدولة: الثانية المرحلة

 -هذه المرحلة عمل ما يلي: فييتم 
 د الوقت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.يتحد ◘
 ف الالزمة إلنجاز كل نشاط من األنشطة.ير التكاليتقد ◘
 ة إلنجاز المشروع.يف الكلير التكاليتقد ◘
 ة الالزمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.والبشري ةیالمالص الموارد يتخص ◘

 

 المرحلة الثالثة : الرقابة

 -:األتي عمل يتم المرحلة هذه في

 ،. له خطط ما وفق تنفيذه تم قد العمل كان اذا فيما التحقق يتم ◘

 .الخطة في المقدرة الكميات عن المستخدمة والبشرية المادية الموارد في اختالفات وجود مراقبة ◘

 . الالزمة التصحيحات اجراء ◘

 :طرق جدولة المشروع

 : المشروع جدولة تنفيذ في أساسيتان طريقتان هناك 

   خرائط جانت (1

      ةيالبرمجة الشبك (2

  أسلوب المسار الحرج ◘

  رتيأسلوب ب ◘

 -: ( Gantt Charts )  خرائط جانت-1

  هنري جانت  طرف تطويرها منإحدى أقدم الطرق المستخدمة في جدولة األنشطة وقد تم 

 والغير معقدة. تعتبر أداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة 

 .من مزاياها سهلة االستخدام وتساعد مدير المشروع من معرفة النشاطات التي تسرع انجاز المشروع 

  في المشاريع الكبيرة والمعقدة تستخدم فقط في التخطيط المبدئي 

  في تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمن. إلى تحديد مدى التقدمتهدف 
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 .تتكون خرائط جانت من محورين أحدهما أفقي واآلخر عمودي 

 لكل نشاط. البداية والنهايةالمحور األفقي الزمن الالزم لتنفيذ النشاط مع تحديد  يظهر 

  المحور العمودي أنواع األنشطة الواجب إتمامها.يظهر 

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

 طول المستطيل على الوقت الالزم إلنجاز النشاط.
 

  البرمجة الشبكية-2

 ألنشطة المنطقي والتتابع التسلسل تبينبطريقة  المشروع بيان ألنشطة تمثلأنها تعرف الشبكة على 

 توضيح المسارات مع نهايته وحتى بداية المشروع لحظة من األنشطةلتنفيذ هذه  الالزمة واألوقات المشروع،

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

 -:عناصر الشبكة

 النشاط الوهميالنشاط الحرجالمسار الحرجالمسار الحدثالنشاط: لشبكةالمكونة لالعناصر 
 

 : النشاط 

 نشطة الخصائص التالية:ولأل -وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت والموارد  مناألنشطة 

 إلنجاز لالمتطلبات الفنية : مخرجات بعض األنشطة هي مدخالت ألخرى، وهذا التتابع نابع من التتابع 

  :كل مشروع متفرد في انشطته.التفرد 

  مختلفة منها التداخل بين األنشطة والتكرار. : أنشطة المشروع تتميز بالتعقد ألسبابالترابط 

 هناك أنشطة تعتمد على أخرى. االعتمادية : 
 

 طرق رسم النشاط

عند رسم النشاط على قطب فان الدوائر تعبر عن األنشطة، واألسهم التي تربط الدوائر تعبر عن  (1

ر ان النشاط األول اتجاه العالقات بين األنشطة، بمعنى ان الشبكة تتكون من نشاطين، والسهم يشي

 يجب ان يتم قبل النشاط الثاني، وال نحتاج هنا الى أنشطة وهمية.

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

 حدث البداية وحدث النهاية، واألنشطة على السهم  وقد نحتاج هنا الى أنشطة وهمية .
 

 :الحدث 

والنشاط يقع بين حدثين  نتيجة نشاط او اكثرمنه والحدث هو  لحظة االنتهاءبنشاط معين او  لحظة البدءهو 

ويتم رسم الحدث بطريقة معاكسة للنشاط: فاذا كان النشاط على السهم يكون الحدث على القطب )الدائرة(، 

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

للمشروع اكثر من مسار.. سلسلة أنشطة متتابعة تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة اتمامه  :المسار 

الحرج المسار : 

 أطول وهو نهايته، ونقطة المشروع بدء نقطة بين تربط التي المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة

 .المشروع  إلتمام وقت افضل يشكل انه اال ككل، المشروع لنشاط المكونة الشبكة عل المسارات

ككل المشروع تأخير تأخيره على يترتب الذي النشاط هو : الحرج النشاط. 

فهو االحداث بين العالقة وبيان الشبكة رسم لتسهيل فقط ويستخدم وجود له ليس نشاط هو  :الوهمي النشاط 

 .وموارد وقت  الى يحتاج ال
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 السادسة المحاضرة
 

 (  CPMالمسار الحرج )  تعريف

 العقد تمثلها األنشطة الشبكي المخطط علي بينها الموجودة للعالقات طبقا المشروع في األنشطة كل تمثيل يتم

 به حدث لو الذي النشاط هو الحرج النشاط نشاط، بكل الخاصة النهاية أو البداية األسهم تمثل بينما( الدوائر)

 المقدار. بنفس كله المشروع تأخير إلي يؤدي فإنه التنفيذ أثناء تأخير

 نهاية عند وينتهي المشروع بداية من يبدأ وهو الحرجة األنشطة بين يربط الذي المسار هو الحرج المسار 

 هامش أي يوجد ال المسار هذا على. الشبكي المخطط في الزمنية المدة حيث من مسار أطول وهو المشروع،

 .المسار هذا على مهمة أي في زمني فائض وجود عدم بسبب مهمة أي تنفيذ في للمناورة زمني
 

 

 :التالية الخطوات باتباع الحرج المسار أسلوب باستخدام المشروع شبكة تطوير

 ( تحديد البدايه المبكرهES  ) Earliest Start  : 

  وبمجرديعني ابكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط، وهي اللحظة التي يمكن البدء فورا دون تأخير  

 ان تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة بتتابع األنشطة.

 ال يوجد نشاط سابق( ألنهصفر.)  = البداية المبكرة ألول نشاط في المشروع 

 كرة للنشاط السابق)بالنهاية الم  = البداية المبكرة ألي نشاط(EF. 

  المبكرة األطول زمنا، آلنه ال في حال وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهاية

 يمكن البدء باي نشاط قبل االنتهاء من كافة األنشطة السابقة المرتبطة به.
 

تحديد النهايه المبكره  (EF ) Earliest Finish: 

  يعني ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط، فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم يكن هناك تأخير في

 انجاز النشاط.لحظة البدء او وقت 

  تكون النهاية المبكرة ألي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافا لها الزمن الالزم إلنجاز
 ذلك النشاط.

المتأخرةلنهاية تحديد ا Latest Finish(LF) : 

  ،هو عبارة عن اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل
 يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد.حتي 

 .النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط الالحق 
  ،)تختار النشاط األقصر زمنا )  فأننافي حالة وجود اكثر من نشاط الحق ) أي اكثر من بداية متأخرة

 الي.األقل(، من اجل حساب النهاية المتأخرة للنشاط الح المتأخرةالبداية 
 له. ر نشاط هي نفسها النهاية المبكرةالنهاية المتأخرة ألخ 

 

المتأخرة) البداية تحديدLatest Start(LS 

 التأخير يمكن بمعنى. ككل المشروع تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط بداية زمن في تأخير اقصى 

 .تنجز ان يمكن أخرى نشاطات انتظار ضمن

 النشاط انجاز زمن منها مطروحا للنشاط المتأخرة النهاية تساوي نشاط ألي المتأخرة البداية وتكون. 

الفائض الوقت دتحديSlack Time (ST) 

 الحد ويمثل األرض على الفعلي التنفيذ ووقت النشاط، لتنفيذ له المخطط الوقت بين الفائض الوقت وهو

 .المشروع انجاز على ذلك يؤثر ان دون النشاط لتأخير األقصى

 حساب كافة المسارات واختيار المسار األطوليتم  ( فيكون المسار الحرجCPM  ) 

  ST الفائضةتحديد األوقات -3

 الى تؤدي لن فإنها تأخير بها حصل اذ التي األنشطة وهي الراكدة، األنشطة تحدد الفائضة األوقات لتحديد

 اسابيع 8 تساوي وهي الجدول في موضحه وهذه كلل المشروع تأخير
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الوقت الفائض اإلجمالي تكون رقم موجب او صفر . فال يمكن ان تكون سالب  اال اذا هناك خطا في الحساب 

 او في حالة ان يبدا المشروع كله متأخرا عن موعده.

 القيم الموجبة فتعنى انه يمكن تأخر المشروع في حدود تلك القيمة دون ان يسبب ذلك تأخير للمشروع ككل.

ائض اإلجمالي تعنى انه ليس هناك مجال لتأخير هذا النشاط فأي تأخير سوف يؤثر على القيم الصفرية للف

 المشروع ككل ولذلك تسمى األنشطة ذات الفائض اإلجمالي الذي قيمته صفر باألنشطة الحرجة.
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 السابعة المحاضرة

 أسلوب بيرت

 االمريكية وذلك إلدارة  تم تطوير هذا األسلوب في الحرب العالمية الثانية من قبل سالح البحرية

الوقت في نقل الموارد الى ميدان المعارك في أوروبا ضمن وقت ممكن ويتم اعداد البرمجة الشبكية 

 للمشروع باستخدام أسلوب بيرت.

 في احدى الشركات المتخصصة في تقديم االستشارات اإلدارية  1958ثم تم تقديم هذا األسلوب عام

 لمشروعات الخاصة بالبحرية االمريكية.االمريكية باالشتراك مع مكتب ا

 . كان الهدف األساس من هذا األسلوب هو تصميم طريقة يتم بها تخطيط مشروع انتاج صواريخ 

 6سنوات بدال من  4أدى الى تخفيض إتمام المشروع المقدرة بحوالي عامين ، انجز المشروع في 

 تأكد.وهو يفترض عدم وجود وقت واحد إلنجاز النشاط نظرا لعدم ال 

  تقدير الوقت الالزم إلتمام أي نشاط يمكن عمله بواسطة التوزيع االحتمالي، واختير توزيع بيتا

 االحتمالي، وتحدد مدة اإلنجاز بثالث تقديرات.

 بيرت ألسلوب األساسية الخطوات

 :المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة أوقات ثالثة تحديد يتم .1

 -المشروع صالح في المؤثرة الظروف عملت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اقصر وهو المتفائل الوقت. 

 مواتية غير المؤثرة الظروف جاءت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت أطول وهو المتشائم الوقت. 

 به النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت وهو احتمالي األكثر الوقت. 
 

 أنشطة  المشروع وذلك باستخدام المعادلة الرياضية التالية:( لكل نشاط من ETتحديد الوقت المتوقع ) .2

 التباين احتساب يتم ("σ2" )أنشطة من نشاط لكل التباين احتساب طريق عن وذلك ككل، المشروع ألوقات 

 جمع حاصل ويكون(  الحرج المسار على تقع التي)  الحرجة لألنشطة التباينات هذه جمع ثم المشروع،

 :يلي كما التباين احتساب ويتم.  ككل المشروع تباين هو الحرج المسار على تقع التي  التباينات
 

 تسريع المشروع

 العملية التي يتم بموجبها تسريع وقت انهاء المشروع مع االستعداد لتحمل التكاليف اإلضافية.

 وعليه يجب االنتباه الى الجوانب التالية:

 :لمبدا الكلفة والمنفعة. يجب اخضاعه قرارعملية التسريع 

للتسريع منها: ضرورة وجوب أسباب موجبة 

 : مثال وجود أوقات تنفيذية متفائلة اكثر من الالزم ألنشطة المشروع.وجود خطا في جدولة المشروع ◘

 تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض األنشطة الحرجة والتي يؤدي تأخر تنفيذها  نشوء ظروف بيئية داخلية ◘

ممكن ان تؤدي الى تأخير تنفيذ بعض األنشطة الحرجة مثل: تأخر  خارجيةنشوء ظروف بيئية  ◘

 الموردين، ظروف مناخية، اضطرابات اجتماعية،........الخ.

 وعليه تحمل الكلف. التسريع بناء على طلب الزبون ◘

 حكومية   تغييرات قانونية وتشريعات ◘
 

 عملية التسريع

 .المسار األطول ألنه جتبدا باألساس على المسار الحرعملية التسريع  ◘

 تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني تقصير وقت المسار الحرج عن طريق تسريع األنشطة الحرجة .- ◘

بعد ذلك ينظر الى المسارات األخرى ونقرر اذا كانت بحاجة الى تسريع ام ان عملية التسريع ال تؤثر  ◘

 على تلك المسارات وتبقى كما هي .

عدد × لوحدة زمنية واحدة كلفة التسريع  :  التالية المعادلةزمنيه حسب  الوحدةيتم حساب تكلفة تسريع 

 الوحدات الزمنية )وقت التسريع(
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 الثامنة المحاضرة

 موازنة المشروع
 

كافة انشطة  تحديد الموارد الالزمة لتنفيذهي عملية تقدير تكلفة المشروع عن طريق  موازنة المشروع

 .المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامهاتقدير التكلفة المشروع، مع 

 

 الموازنة تحديد خطوات

المشروع لتنفيذ الالزمة بالموارد التنبؤ. 

الموارد هذه فيه نحتاج الذي بالوقت التنبؤ. 

استخدامها وقت الموارد هذه بتكلفة التنبؤ. 

الموارد هذه على التضخم بأثر التنبؤ. 

الموارد هذه على للحصول السعي أثناء المشروع ستواجه التي المحتملة بالمخاطر التنبؤ. 

 المشروع موازنة فوائد

  ..ل كأداة الموازنة تعتبر

 .) األهداف إلى الوصول على والقدرة لإلنجاز أداة ( تخطيط ◘

 . )المناسب الوقت في الموارد وتوفير تحديد  (الموارد تخصيص ◘

 .الفعلية والتكلفة المقدرة التكلفة بين للمقارنة معيار ( رقابة ◘

  )المنظمة برسالة ارتباطها ومدى المشروع بأهداف ربطها – الكلف- الموارد كمية حساب (األداء قياس ◘
Deanship of E-Learning and Distance Education 

 التقديرية الموازنة إعداد طرق

 : التالية الطرق إحدى باستخدام المشاريع في التقديرية الموازنة اعداد يتم

 التقديرية المخصصات طريقة-1

 البيانات وبعض السابقة علىالتجارب تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم الطريقة هذه وفق ◄

 التاريخية

 التقديرات في استخدامها عند التكلفة وقليلة سهلة الطريقة هذه تعتبر ◄

 التقدير في خطأ حصول احتمال من عالية نسبة تحتمل أنهامن سلبياتها   ◄
 

 األسفل إلى األعلى من الموازنة طريقة-2

 من يطلب ثم ومن األعلى اإلدارية المستويات قبل من المشروع لتنفيذ الالزمة المالية المبالغ تقدير يتم ◄

 لهم المسموحة السقوف ضمن والموازنات والجداول الخطط بإعداد تقوم أن األدنى الهيئات

 اإلجمالية الموازنة لتحديد والجداول الخطط هذه تجميع يتم ◄

 تنفيذها تم التي المماثلة المشاريع بين المقارنة عملية على الطريقة هذه تعتمد ◄

 اكثر انها باإلضافة القرار، واتخاذ التخطيط على العليا اإلدارية المستويات لتدريب طريقة انها : مزاياها من

 .التقديرية المخصصات طريقة من دقة

 الدقة عن والبعد الخطأ من نسبة تحتمل الزالت وانها المخصصات، توزيع عملية في دقيقة غير أنها من سلبياتها

 .المطلوبة
 

 

 األعلى إلى األسفل من الموازنة طريقة-3

 : على وترتكز التقديرية الموازنة اعداد في دقة أكثر تعتبر

التالية األسئلة على اإلجابة : 

 ؟ الموارد هذه تكلفة هي ما ؟ الموارد هذه نحتاج متى ؟ الموارد كمية هي ما ؟ الموارد هي ما 
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األسئلة واستخدام . ) أنشطة – عمل وحدات – عمل حزم – مهمات إلى المشروع تحليل ( العمل هيكل تجزئة 

 الميزانية اعداد غاية إلى األعلى نحو األسفل من التكاليف جميع فيتمت الجزئيات هذه من جزئية لكل السابقة

 النهائية

 الموازنة إعداد طريقة اختيار أسس

 : العوامل من مجموعة على يعتمد سابقا المذكورة الطرق إحدى اختيار إن

 إلى األسفل من طريقة مثل ( دقة أكثر طريقة إلى بحاجة أصبح كلما المشروع حجم زاد كلما : المشروع حجم/ 1

 ) األعلى

 دقة أكثر طريقة إلى بحاجة أصبح كلما عالية بدرجة المشروع أنشطة في المشروع تنوع كلما : المشروع تنوع/ 2

 ) األعلى إلى األسفل من طريقة مثل (

 كانت فإذا األسفل إلى األعلى من طريقة ستستخدم غالبا فإنها مركزية اإلدارة كانت اذا : المشروع ادارة نمط/ 3

 األعلى إلى األسفل من طريقة ستستخدم فإنها مركزية غير اإلدارة

 ) ومرنة منفتحة ثقافة – محافظة مركزية ثقافة ( السائدة الثقافة/ 4

 الرابحة غير المشاريع تمويل

 :منها عديدة ألسباب وذلك رابحة غير مشاريع تمويل الى المنظمات تضطر األحيان بعض في

 .رسالتها تحقيق في وتساعد المنظمة تخدم جديدة تكنولوجيا او جديدة معرفة تطوير (1

 .الحقل هذا في المنافسة ودخول المشروع مجال في قدم موطئ على الحصول في االم الشركة مساعدة (2

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

 .الشركة به تهتم الذي

 .القادمة المقاوالت او العطاءات في موقعها تحسن من الشركة تمكين (4

 .االم للشركة التنافسي الموقع تحسن (5

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

 .الشعب لصالح الحكومة تنفذها التي المشاريع مثل االجتماعية المسؤولية ممارسة (7
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 التاسعة المحاضرة

 المشروع فريق إدارة
 

 ادارته وتحت المشروع مدير مع يعملون الذين االفراد مجموع هو المشروع طاقم او المشروع فريق

 .المطلوبة والمواصفات والكلفة الوقت في أهدافه الى به والوصول المشروع إلنجاز
 

 أهداف لتحقيق معا يعملون متنوعة مهنية ذوي تخصصات األعضاء من مجموعة بأنه ايضا يعرف كما

 .بينهم فيما المتبادلوبالتعاون  جماعي بشكل يتم وعملهم محدودة زمنية لفتره خاصة بالمشروع محدده

 العمل فرق أهمية

 المنظمات. وتقدم نجاح ركائز إحدى هي 

 المشروع. أهداف لتحقيق العاملين بين والتكامل التعاون إلى الحاجة هناك 

 المشتركة. المهام إلنجاز فعالة أداة تعتبر 

 العمل. إنتاجية من ترفع 

 المرونة. على تساعد 

 الجودة. مستوى تحسن 

 العمالء. رضا تحقيق على تعمل 

 العمل فرق تكوين مزايا

 التنظيمي العمل لمخرجات أعلى قيمة تعطي 

 الفريق في العاملين لألعضاء الرضا من جوا تخلق 

 األعضاء بين النظر وجهات تقرب 

 واإلبداعي الفكري اإلنتاج من جو تخلق 

 التكاليف تقليل في تساهم  

 العمل فرق أنماط

 :منها العمل فرق ألنماط مختلفة تصنيفات هناك

 النوع هذا في إنجازه مطلوب محدد موضوع أو حلها يراد معينة مشكلة لحل تستخدم:  المهام فرق (1

 المشاريع في تعمل التي العمل فرق تدخل

 التنظيمية أو التشغيلية على الوحدات يشرفون الذين الموظفين من المتكونة الفرق وهي : اإلدارة فرق (2

 المنظمة. في

 .اإلفتراضي المجال في العمل خصائصها من : اإللكترونية العمل فرق (3
 

 العمل فرق بناء مراحل

 :هي مراحل بخمسة الفريق بناء عملية تمر
 

 :التشكيل مرحلة: األولى المرحلة

 العمل فريق تكوين إلى الحاجة ظهور *
 .بينهم فيما الثقة وبناء البعض بعضهم علي الفريق أعضاء تعرف عملية *
 .واالتصال التفاعل في حذرين يكونوا ولذا يتعارفوا ال المرحلة هذه في *
 والنقاش التساؤل موضع المشروع اهداف تكون *
 .والتدريب التنظيم على كبيرا جهدا الفريق يصرف *
 .للفريق مرجعية يشكل الذي االلتزام بعقد يسمى ما اعداد *

 

 :العصف مرحلة : الثانية المرحلة

 .عاتقهم على الملقى العمل حجم من التحقق في العاملون يبدا *
 .بالتعب واالحساس التذمر الى هنا ويميلون الضغط يكون *
 .وحرفيتهم خبراتهم على العمل أداء في ساسي بشكل العاملون يعتمد *
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 .متجانسة كمجموعة الفريق مع العمل يقاومون *
 .والتجانس التعاون خلق بهدف العمل في والمرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب *

 

 :التطبيع مرحلة: الثالثة المرحلة

 .بعض مع للعمل والميل مهبعض على التعود في الفريق أعضاء يبدا *
 .التعاون لمصلحة الصراع مستوى يقل *
 .بالتماسك الفريق يبدا *
 .الفريق أعضاء بين التعاون في طبيعي كسلوك البناء النقد يظهر *
 .األهداف على للتركيز والطاقة الوقت من مزيدا العاملون يبذل *
 .العمل في ورهبالظ المشروع انجاز في التقدم يبدا لذلك كنتيجة *

 

 :اإلنجاز مرحلة: الرابعة المرحلة

 .باالستقرار الفريق أعضاء عالقة تبدا *
 .للمشروع ماهتف اكثر ويصبحون النضوج في المشروع من مهوتوقعات *
 تشخيص طريق عن اإلنجاز وتحقيق االرتفاع في األداء ويبدا *
 .التنفيذ طرق مهوتف اهوحل المشكالت *
 .المشروعه اهداف تحقيق نحو التقدم ويتسارع للعاملين األدوار وضوح *

 

 :المناشدة مرحلة: الخامسة المرحلة

 .األداء تقييم يتم *
 .إنجاح في الفريق مساهمته مدى واالحتفال المستفادة الدروس تحديد *
 .االم المنظمة اهداف تحقيق في والمساهمة المشروع *
 .اكماله بعد المشروع وتسليم اءهان مرحلة في المرحلة تكون غالبا *

 

 العمل فرق أدوار

 المقوم( – الموجه – المنسق– المعلومات معطي – المعلومات عن الباحث – المبادأة ) : المهام أدوار - 1

 ( الفريق مشاعر عن المعبر– المتابع – المستويات واضع – المشجع ): والصيانة المحافظة أدوار - 2

 والتقدير اإلعتراف عن الباحث– المعوقات يضع الذي أو المعارض – العدواني ) : الفريق ضد أدوار - 3

 (. المسيطر – المنغلقة ذو العقلية – الذاتية المصلحة عن الباحث – فقط
 

 خاصية( 12الناجح ) العمل فريق خصائص

للفريق راعي وجود: 
للفريق االلتزام عقد وجود: 
الفريق تركيبة 
التدريب: 
األساسية القواعد 
الواضحة األهداف 
المحاسبة: 
القرار اتخاذ إجراءات: 
الموارد: 
الثقة: 
مفتوحة اتصاالت: 
القيادة: 

 العمل فريق تماسك

 : كالتالي العوامل رصد ويمكن الفريق وحدات بين الترابط من عالية درجة وجود إلى التماسك مصطلح يشير
 الفريق أعضاء بين اهعلي واإلتفاق األهداف وضوح. 
 (. المشروع مدير) للفريق وفعال كفء قائد وجود 
 الفريق أعضاء بين والمتبادل المستمر التفاعل فرص توفر. 
 العمل لفريق المناسب الحجم. 
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 الفريق داخل الصراع مساحة قلة. 
 العليا اإلدارة طرف من الفريق ألداء المناسب التقويم. 

 

 

 العمل فرق أخطاء

 : التالية لألسباب وهذا األخطاء بعض في المشروع عمل فريق يقع
 العمل فريق تكوين تم اهأجل من التي األهداف وضوح عدم 

 العمل فريق تكوين في السرعة 

 العمل فريق أعضاء بعض اختيار سوء 

 المشروع تنفيذ أثناء العمل لفريق والموارد اإلمكانات توفر عدم 

 الكافية الصالحيات العمل فريق إعطاء عدم 

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب المشروع مدير ممارسة 

 المشروع مصلحة حساب على إرضاءه محاولين الفريق لمدير األعضاء تملق 
 

 العمل فريق داخل االختالفات

 : تجد العمل فريق داخل اإلختالفات صور ومن واقعية حقيقة البشر بين اإلختالف
 (أنثى/  ذكر ) النوع 

 العمر 

 الوظيفي أو اإلداري المستوى 

 والتخصصات نهالم 

 اإلهتمامات 

 (..  والتقاليد العادات ، الدين ) الثقافة 

 الجنسية 

 الفريق عضو في الواجب توافرها  الخصائص

 .العالية الفنية ارةهالم/ 1

 .المنظمة إدارة منعالية  قبول مهلدي يكون أن يجب الفريق فى العليا المناصب ذوي األعضاء /2

 .المشاكل حل نحو القوي التوجه /3

 .دفهال نحو القوي التوجه /4

 .بالنفس العالية الثقة /5
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 العاشرة المحاضرة
 

 المشروع  في الصراع إدارة

 يسعى طرف كل الوقت نفس وفي) خدمة أو منتج ( قيمة خلق بهدف المنظمة نجاح في المصالح أصحاب يشترك

 : ومصالحه أهدافه لتحقيق

 على بالمقابل ويحصلون فنية ومعارف مهارات يقدمون والموظفون فالمدراء 

 ومعنوية ماديه حوافز. 

 األرباح على يحصلون وبالمقابل المال رأس يقدمون المالكون. 

 مال على ويحصلون خدمات أو مواد يقدمون الموردون. 

 رغباتهم بعتش وخدمات منتجات على الحصول مقابل بالشراء يقومون الزبائن 

 رضاهم وتلقى. 

 وهنا صراعات، وجود إلى غالبا يؤدي قد مما مصالحه لتحقيق يسعى طرف فكل 

 التنظيمي الصراع يخلق 
 

 الصراع حول المختلفة وجهات النظر

 الكالسيكية المدرسة تعتبره:  األول اإلتجاه  

 .وقمعه تجنبه يجب و * التنظيمية باألهداف عالقة له *ليس  *شخصي شرعي غير *و  ضارا *شيئا
 مكلف ولكنه التغيير عملية في حيوي وأنه منه مفر ال أمرا السلوكية: المدرسة تعتبره:  الثاني اإلتجاه 

 .استبعاده او حله ومطلوب

 شيء ولكنه ذاته حد مفيدا في أو ضارا ليس الصراع أن يرى : المعاصر( اإلتجاه ) الثالث اإلتجاه 
 .المنظمة من استبعاده يمكن وال حتمي

 
 المشاريع في الصراع أسباب

 األفراد يجعل المستقبل مما في شيء حدوث من التأكد عدم بحالة مرتبطة الصراعات معظم (1

 .أهداف المشروع إلى الوصول إمكانية حول مختلفة أفكارا يحملون

 عديده ومنظمات أشخاص وأقسام من مدخالت وجود عن ناتجة المشروع عمل بيئة في التعقيد شدة (2

 للصراع محفز هذا كل األنشطة اإلعتمادية بين وجود بسبب وكذلك بعضها عن ومختلفة

 مختلفة ومشاعر معتقدات وقناعات يحملون المشروع إنجاز في يشتركون الذين المصالح أصحاب (3

 .متعارضة وأهداف مصالح ولديهم

 األطراف على ضغوطتشكل  والمواصفات ، التكلفة ، الوقت:  للمشروع الثالث الرئيسية األهداف (4

 .المشروع في العاملة

 

 .المشروع في الصراع مستويات

 األفراد بين العمل توزيع وسوء األدوار في غموض بسبب : العمل فريق أعضاء بين صراع (1

 أسبابه ومن المشروع واألقسام داخل المجموعات بين الحلفاء( )صراع:  المجموعات بين صراع (2

 وضوح عدم وكذلك القرار اتخاذ في والصالحيات المسؤوليات، المشروع اهداف في غموض وجود

 .والموارد األدوار كيفية توزيع في

 ، كالموردين ) أطراف خارجية المشروع بين ويظهر : الخارجية والجهات المشروع بين صراع (3

 معينة بشروط اإللتزام أو تعاقدية شروط ويكون بسبب ( إلخ....  ، حكومية هيئات ، الباطن مقاولي

 .المهام أداء في
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 الصراع حل أدوات

 /مذكرة تفاهم3الشراكة      /2/التفاوض     1

 /التفاوض1

 عن ض را أنه كل فريقين معه يشعر اتفاق إلى والوصول الخالف لحل أداة هو التفاوض : التفاوض تعريف

 أن مثله بدون يقترح أن طرف أي يستطيع ال أمثل حل إلى الوصول هو:  التفاوض من الهدف .عليه حصل ما

 الفريقين من أي حساب على اإلقتراح ذلك يكون
 

 : التفاوض عملية نجاح شروط

 أهداف المشروع على اإلعتداء دون يتم أن يجب األطراف بين التفاوض في المرضي الحل أن. 

 المتفاوضين بين المتبادلة الثقة روح إيجاد على المشروع مدير يعمل أن. 

 يجب الشخصية بل حاجاتها اشباع إلى تؤدي التي الحلول إيجاد عن المتفاوضة األطراف تبتعد أن 

 .الفريق يرضي حل عن البحث

 عليها المتفاوض المشكلة عن الشخصية الجوانب فصل. 

 الوظيفية المواقع على وليس والفوائد المصالح على التركيز. 

  تحقق خيارات وابتكار اكتشاف على العمل يجب اتفاقية الى الوصول في المحاولة قبل 

 المتفاوضة لألطراف المختلفة والمصالح المتبادلة المنافع. 

 التفاوض في موضوعية معايير استخدام على اإلصرار. 

 الشراكة /2

 أن لزاما أصبح لذلك المشروع من أجزاء إلنجاز خارجية أطراف على المنظمات من الكثير تعتمد ◄

  .تقليدية عالقة وليست شراكة عالقة األطراف هذه وبين المشروع بين عالقة هناك تكون

 .األهداف إلى للوصول المشتركة والثقافة المصالح على مبنية أسس وضع إلى تهدف والشراكة ◄
 

 :المشروع في المصالح أصحاب مختلف بين ناجحةال لشراكةشروط ا

 العالقات يحكم االلتزام بتطوير عقد تقوم وان ودعمها، بالشراكة االم المنظمة في العليا اإلدارة التزام (1

 .المشروع في

 : طريق عن المطلوبة منهم االلتزامات المشروع في المصلحة ذوي الشركاء ينفذ ان يجب (2

 .المشروع لتقدم المشترك بالتقييم القيام *

 .ظهرت اذا االختالف نقاط ومعالجة المشاكل لحل طريقة إيجاد *

 .المشتركة لألهداف المستمر والتطوير بالتحسين القبول *

 .الشراكة لهذه الطرفين في العليا اإلدارة دعم *

 وان الرئيسة والمحطات لتنفيذ المشروع دورية مراجعة بعمل يقوما بان يلتزما ان يجب الشركاء كال (3

 .المشروع انهاء حتى ذلك يستمر

 /مذكرة تفاهم3

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

 .الزبون إشراك إلى باإلضافة الوظيفيون والمدراء للمنظمة

 : على األطراف من طرف كل يوافق المذكرة هذه في ◄

 فعله يتم أن يجب ما. 

 فعله يتم أن يجب متى. 

 تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى لذلك الالزمة الموارد ماهي. 

في المشروع لتقليل  المشاركةاذا تشكل مذكرة التفاهم مرجع ألسس متفق عليها بين األطراف 

 الصراعات في المستقبل 
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 الحادية عشر المحاضرة
 

 المخاطر إدارة تعريف

 المخاطر ولكون .مسبقا لها تم التخطيط كما المشروع أهداف إلى الوصول عدم وتبعات إلحتمالية مقياس هو

 . المستقبلية االحداث عن المعرفة في نقص بمعنى التام التأكد عدم حالة في تكمن

 المشروع في المخاطر بيئة

 عدم ومستوى المشروع بها يعمل التي البيئة حالة على تعتمد المشروع تواجه التي المخاطر طبيعة 

 .فيها التأكد

 إلخ...  البشرية الموارد المنظمة، ثقافة ، التنظيمي كالهيكل ) الداخلية العوامل من مجموعة هي البيئة 

 الزبائن ، اإلجتماعية ، اإلقتصادية كالبيئة ) بالمشروع المرتبطة والخاصة العامة الخارجية والعوامل(

 ( إلخ.. المالكون ، الموردون ،

 :  التالية البيئيةالحاالت من يمكن للمشروع العمل في واحده 
 

  المؤكدة البيئة

، والنتائج واضحه ومعروفه وعلى مدير  تكون جميع البيانات المطلوبه متوفرهفي هذا النوع من البيئه 

 . المشروع أن يختار القرار األفضل 
 

  الخطرة البيئة

وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن  للبدائل معروفه المتوقعةتكون اإلحتماالت التي  البيئةوهي 

 عن هذا اإلختيار  الناتجةاآلخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر 

 

 إلتخاذ قرار اإلختيار يمكن استخدام معيارين مختلفين :  الحالةفي هذه 

 Expected Monetary Value(   EMV)  المتوقعة المالية القيمة (1

 Expected Opportunity Loss(  EOL)  المتوقعة الفرصةخسارة  (2

 (  المتوقعة المالية القيمة) مثال  الخطرة البيئة
 

 العام التأكد عدم حالة في البيئة

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

 .التأكد عدم حالة في األفضل البديل تحديد في المستخدمة المعايير ظهور األحداث احتماالت توقع في حتى

 :منها متعددة معايير هناك

 - األفضل( افضل معيار ) المتفائل المعيار 

 - األسوأ( افضل معيار المتشائم) المعيار 

 - المتساوية االحتماالت معيار ويسمى بالس ال معيار او العقالني المعيار. 

 - هورويز معيار او الواقعية معيار Hurwicz 

 - معيار او الندم معيار Regret معيار ويسمى Savage 

 فيختار لصالحه الظروف ان القرار متخذ يفترض المعيار لهذا وفق ( :األفضل افضل معيار ) المتفائل المعيار

 نرى  السابق لمثالنا وبالنسبة بينها من البديل األفضل يختار ثم بديل لكل األفضل الحالة
 

 

 (األسوأ افضل معيار) المتشائم المعيار

لكل بديل ثم  فيختار اسوا حالةل ، الظروف سيئة دائما في كل البدائوفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان 

 اقل ضرر انظر للجدول: ألنهيختار األفضل من بينها، 
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 المعيار العقالني او معيار ال بالس

ويسمى هذا المعيار كذلك معيار االحتماالت المتساوية الن متخذ القرار يعطى احتماالت متساوية لكل حالة من 

 الحاالت ويتم تحديد البديل عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل .انظر للجدول:
 

 

  معيار الواقعية او معيار هورويز

 ويشار (الواقعية معامل) التفاؤل معامل باستخدام البدائل تحديد ويتم المتفائلو المتشائم بين توفيقي معيار وهو

 ويتم متفائال القرار متخذ يكون 1 من المعامل اقترب وكلما  α ≥0≤1 المعيار قيمة وتكون ،α بعالمة له

 للحصول القيمتين وتجمع الواقعية معيار بمتتم قيمة واقل الواقعية بمعيار قيمة اعلى بضرب البديل احتساب

  االفضل البديل على
 

  معيار ويسمى معيار او الندم معيار

 يقابله الذي البديل اختيار ثم البديلة الفرصة أسلوب في فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول تحويل يتم

 .  ندم اقل

 

  المخاطر تقييم: الثانية المرحلة

 وتوثيقها وتمر وتحليلها ومعالجتها المخاطر لتعريف الالزمة والممارسات األفعال تتضمن منتظمة عمليهي هو

 :مراحل  بعدة المخاطر ادارة

 المرحلة األولى: التخطيط للمخاطر

 المرحلة الثانية: تقييم المخاطر

 المخاطر معالجة: الثالثة المرحلة

التي تساعد في جعل  المناسبة االستراتيجياتالتي تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو أكثر من  العمليةوهي 

 : االستراتيجيات ومن أهم هذه بحيث ال يعيق وصول المشروع إلى أهدافه  المقبولةفي حدودها  المخاطرة
 

استبقاء المخاطر  استراتيجية 

لهذه  المحتملةيقول مدير المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات  االستراتيجيةفي هذه 

 .طر وسوف أنتظر ألرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل المخاطر التي ستظهر وسوف أقوم بمواجهتها المخا
 

المنع  استراتيجية 

يقول مدير المشروع : أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها ألن هذا الخيار  االستراتيجيةفي هذه 

سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبه ولهذا سوف أقوم بعمل تغيير أما في التصميم أو المتطلبات بهدف 

 .تجنب حصول هذه المخاطر 

التسكين  استراتيجية 

لمراقبة  الالزمة الضروريةف استخدم المقاييس يقول مدير المشروع : أنا سو االستراتيجيةفي هذه 

 .عليها  والسيطرةعليها وذلك من خالل اعداد خطة احتماليه لمواجهة هذه المخاطر  والسيطرةالمخاطر 

التحويل = التأمين(التحويل  استراتيجية( 

ن خالل يقول مدير المشروع : سأجعل اآلخرين يشاركونني في تحمل المخاطر م االستراتيجيةفي هذه 

( أو من خالل الكفاالت التي أحصل عليها من الموردين  الخطرة األنشطةالتأمين على المشروع ) أو 

 .والمنفذين الفرعيين بحيث أقوم بتحويل المخاطر إليهم بدال من أن أتعرض لها 
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 الثانية عشر المحاضرة
 

 المشروع على الرقابة

 .المخطط أو المرغوب باألداء ومقارنته الفعلي األداء بهدف قياس  والمعلومات البيانات  خاللها جمع يتم من

 :الرقابة عناصر

 .األداء على التحسين بإجراء القيام مسبقا    * محددة الموضوعة بالمعايير مقارنته *   الفعلي األداء قياس *
 

 المشروع على الرقابة عملية أهداف

 : أثنينتحقيق هدفين  إلى المشروع على الرقابة تسعى

 ( والمواصفات والتكلفة كالوقت)  على أهداف المشروع الرقابة -١

 (.المادية والبشرية والمالية كالموجودات)  المشروع موجودات على الرقابة -٢

 الرقابة على الوقت : -أ

 :نذكر منها المشروع تنفيذ جدول  في التقدم تأخر إلى كثيرة تؤديعوامل هناك 

  لمعالجتها  أو ألدائها  أطول وقتا تتطلب األنشطة في فنية وجود صعوبات 

 تم برمجة األنشطة بأوقات متفائلة أكثر من الالزم 

  صحيحالم يكن  المشروع عملية جدولةفي المهام تسلسل 

  المعدات أو األفراد الضرورية أوتأخر في امداد المشروع بالمواد الخام 

  طا لبدء أنشطة الحقةشر يعتبر اكمالهاعدم اكتمال األنشطة السابقة والتي 

  جديدة للزبونأوامر أو طلبات 

  القوانين والتشريعات الحكومية  في تغير 
 

 : التكلفة على الرقابة - ب

 :منها نذكر المشروع تكلفة ارتفاع إلى تؤدي عديدة  هناك عوامل

 موارد اضافية  إلى األنشطة يحتاج  تنفيذ بعض قد. 

 جديدة  أنشطة إضافة. 

 المنافسة شدة بسبب منخفض بسعر المناقصة دخول. 

 وغير كافية  للمشروع المرصودة الموازنة. 

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

 منها نذكر للمشروع النهائية المواصفات على تؤثر عديده عوامل هناك : 

 المشروع. في متوقعة غير فنصة مشاكل بروز 

 المشروع. انجاز من محدد وقت في ضرورية موارد نقص 

 المشروع. في المستخدمة الموارد بجودة متعلقة مشاكل 

 المعينة. الخصائص ذات الموارد بعض على المنظمة في صراع وجود 
 

 الرقابة على موجودات المشروع

 (مالية – بشرية – مادية موجودات) عليها والمحافظة أنواعها بمختلف المشروع موجودات حماية يه الرقابة

 

 : على وتشمل الموجودات المادية  على الرقابة -أ

 وتوقيت إستبدالها (  وقائية ام تصحيحية )  األصول صيانة هذه  على الرقابة 

 والتجهيزات وقطع الغيار  بالمعدات الخاص المخزون على الرقابة 

 

 : على وتشمل البشرية  الموارد على الرقابة - ب

  المشروع في البشرية الموارد حماية 
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 على تتفوق يجعلها الذي الفكري المال راس الشركة يمنح يما البشرية الموارد وخبرات تنمية مهارات 

 .منافسيها
 : على وتشمل ةیالرقابة على الموارد المال -ج 

 .)الرقابة على الموجودات الجارية) األصول  التي يتم تدويرها خالل السنة المالية 

  موازنة المشروعالرقابة على 

 .الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق اهداف المشروع 
 

 الرقابة عمليات أنواع

 تحديد نوع عملية الرقابة المالئمة ، فانه من المفترض ان يتم اإلجابة عن األسئلة التالية بخصوص الرقابة:ل

 ماهي حدود الرقابة في المشروع؟

 وضوع الذي سيتم اجراء الرقابة عليه؟ما هو الم

 ماهي طريقة القياس المستخدمة في الرقابة؟

 ماهي حدود االنحراف المسموح به قبل اجراء التصحيح؟

 كيف نحدد نقاط المراقبة واجراء التصحيح الالزم قبل حدوث الخطأ؟

العملية الرقابية المستخدمة في هذه األسئلة تساعد في تصميم النظام الرقابي المناسب وعلى تحديد نوع 

 المشروع والتي قد تكون واحدة من األنواع الثالثة التالية:
 

 باستخدام الضبط والربطالرقابة  -1

  : مثال) التدفئة عن  للتحكم في المخرجات إضافية أجهزة استخداميتم نظام ضبط من الدرجة الثانية
 طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة.

  خارجية تحكم أجهزة وجود دون البئية  مع تلقائييقوم بتكييف   نظام الضبط من الدرجة الثالثة  (
 (. اإلنسان جسم مثل

 

 العملية أثناء الرقابة -1

 اسيرها  من للتأكدحدوثها  أثناء والعمليات األنشطة واختبار فحص تمیفي هذا النوع من الرقابة 
 تقع تحت هذا النوع. الرقابة في المشروع في مرحلة التنفيذ أنواع معظم –لها  مخططهو  ما حسب

 . يمكن تطبيقه على كل جزء في المشروع 

  من امثلته مقترح المشروع، خطة المشروع ، جدول المشروع يمكن استخدامها كمعايير
 مة سير العمليات اثناء الرقابة.قياس للحكم على سال

 

 الالحقة الرقابة -2

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

 .لھاإلى أي مدى تم تحقیق أھداف املشروع املخطط : أ. أھداف املشروع 

 .النقاطیتم حساب األوقات والتكالیف الخاصة بنقاط اإلنجاز قبل وبعد انجاز ھذه : ب. محطات العمل 

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

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

 المشروع على الرقابة أدوات

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

 في الرقابة على املشاریع منھا :

اإلستثمار ، معدل دوران مثل املیزانیة العمومیة ، قائمة التدفقات املالیة ، العائد على أدوات رقابة مالیة :  -١

 املخزون ... إلخ

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

 مثل خرائط باریتو ، خرائط الرقابة اإلحصائیة .. إلخأدوات الرقابة على الجوده :  -٣
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طة املشروع وهي اكثر مالئمة لقياس اهداف املشروع وذلك عن طريق ثانيا: توجد أدوات أخرى للرقابة على أنش

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

 النسبة الحرجة .القيمة املكتسبة -في املوازنة وجدول املشروع ومن اهم هذه األدوات الرقابية هي :

 .المكتسبة مةالقي ◄
 

 التقدم مستوى لقياس طريقة إيجاد في والزبون المقاول من كل رغبة الى المكتسبة القيمة تطوير فكرة تعود

 التي المالية الدفعات حجم معرفة بهدف وذلك المقاول تحملها التي المصاريف لتحديد المشروع في

 .المشروع في العمل سير تقدم مع الدفعات تلك ومواعيد الزبون من المقاول عليها سيحصل

 هناك أريعه طرق لتحديد الدفعات ومواعيدها هي :

% من العمل قد انجز عند المباشرة 50وباستخدام هذه الطريقة يتم افتراض ان  50-50طريقة  .1

 % سيعتبر منجزا عند اكمال المهمة او المشروع.50وان 

اال اذ تم انجاز المشروع  وهذه الطريقة تفترض ان العمل ال يمكن ان يكتمل  0-100طريقة .2

 بالكامل وعليه  ال يدفع أي دفعات للمقاول والقبض عند االتمام .

تعتبر ان مقياس انجاز العمل هو استخدام المدخالت الحرجة التي  استخدام المدخالت الحرجة: .3

بدونها ال يتم انجاز العمل مثل حضور سيارة صب االسمنت وبالتالي يستحق الدفعة المخصصة 

 ذا العمل.عن ه

عن طريق المقارنة بين الوقت نسبة اكمال العمل باستخدام هذه الطريقة يتم حساب  قانون التناسبية .4

الفعلي المبذول بالوقت المخطط له حسب الجدول او مقارنة الكلفة الفعلية بالكلفة المحسوبة حسب 

 الموازنة ويتم تحديد الدفعات المستحقة للمقاول حسب نسبة اإلنجاز.
 

 سبة الحرجة.الن ◄
 

قال بانها أداة لفحص صحة المشروع وهي مقياس جيد لقياس سالمة التقدم الفعلي في المشروع، او كما ي

 وتتكون النسبة الحرجة من جزأين هما :

 ويسمى مؤشر أداء الوقت.أ. الجزء األول: 

 ويسمى مؤشر أداء الكلفة.ب. الجزء الثاني: 

 والتي هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر أداء الكلفة.ثم بعد ذلك يتم حساب النسبة الحرجة  
 

 الناجح الرقابة نظام خصائص

 حتى یكون نظام الرقابة على املشروع ناجحا فإنه یجب أن یتمتع بأھم الخصائص التالیة :

 أن یتمتع باملرونة وقابل للتعدیل. 

 أن ال تكون تكلفته أعلى من فوائده. 

  حاجات املشروعأن یكون قادر على تلبیة. 

 أن یعمل بطریقة منتظمة وفي الوقت املناسب. 

 أن یكون بسیطا بعیدا عن التعقید. 

 أن یكون سھل الصیانة. 

 أن تكون نتائجة قابلة للتوثیق. 

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

 ويرض ي الزبون.
 

 وازننظام الرقابة المت

 حتى یكون نظام الرقابة في املشروع متوازنا یجب توفر مجموعة من الشروط :
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 .عدم املبالغة في اإلستثمار في نظام الرقابة -١

 .أن تمارس الرقابة بھدف تحقیق األھداف -٢

 .أن ال یؤدي نظام الرقابة إلى تراجع اإلبداع -٣

 أن یكون الھدف من ھذا النظام ھو : -٤

  المشروعمراجعة تقدم. 

 لبشرية.ا توزيع الموارد تقييم وإعادة 

 مراقبة مدخالت المشروع. 
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 ة عشرلثالثا المحاضرة
 

 المشروع انهاء
 العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع 

 أخرى  / / عوامل تسويقيه  اقتصاديههناك عدة عوامل تؤدي إلى إنهاء المشروع وهي كالتالي : تكنولوجيه / 

التكنولوجية العوامل  

 من أهم العوامل تكنولوجيه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد : 

  من المشروع  المتوقعة التكنولوجيةاحتمال ضعيف لتحقيق األهداف. 

  في المشروع أن تحلها  الموجودةوجود مشاكل تكنولوجيه ال يمكن للمهارات. 

  تحويل اإلهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثال إلى تكنولوجيا جديده. 

 اإلقتصادية العوامل  

 التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :  اإلقتصاديةمن أهم العوامل 

 أرباح المشروع وتدني العائد على اإلستثمار فيه انخفاض.  

  ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع. 

 التسويقية العوامل  

 التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :  التسويقيةمن أهم العوامل 

  لتسويق المشروع  ضعيفةإمكانية. 

  تغير في احتياجات السوق. 

  اشتداد التنافس وتفوق المنافسين. 

أخرى عوامل  

 هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد من أهمها : 

  الوقت الطويل الذي يستغرقه المشروع لتحقيق نتائج اقتصاديه إيجابيه. 

  تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع األخرى. 

  على المضي في المشروع اذا ظهرت براءات اختراع تضعف من إمكانية استمراره  القدرةعدم. 
 

 انهاء المشروع من عدمه هي:يمكن االسترشاد بمجموعة من األسئلة حتي يتم اتخاذ قرار بشان 

 هل مازال المشروع متسقا مع اهداف المنظمة االم؟ .1

 هل اإلدارة مهتمة بدرجة كافية بهذا المشروع وكمال تنفيذه؟ .2

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

 هل سيحقق المشروع أهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات؟ .4

 المشروع؟ إلكمالرات الالزمة هل لدى المنظمة المها .5

 هل ال زال فريق المشروع متحمس لنجاح المشروع؟ .6

 هل سيحقق المشروع العائد المالي) الربح( المرجو منه؟ .7

 هل المخاطر المحتملة ممكن ان تعصف بالمشروع وتعيق إكماله؟ .8

 هل سيقبل الزبون المشروع ويوافق على استالمه؟ .9

 المشروع) سلعة او خدمة(؟هل يوجد سوق لتصريف مخرجات  .11

 هل الظروف البيئية المحيطة بالمشروع ستساعد على انجاز المشروع كما خطط له؟ .11
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 طرق إنهاء المشروع 

 هناك عدة طرق إلنهاء المشروع من أهمها : 

 .اإلنهاء باإلطفاء  -1

 .اإلنهاء باإلضافه  -2

 .اإلنهاء بالتكامل  -3

 .كاإلنهاء بالتجويع واإلهال -4

  باإلطفاء اإلنهاء/ 1

 :  التاليةويحصل هذا النوع من اإلنهاء في الحاالت 

 اذا نجح المشروع ووصل إلى أهدافه.  

  ) اذا لم ينجح المشروع ) مثل فشل دواء في العالج. 

  تؤدي إلى قتل المشروع ) مثل انفجار تشالنجر (  بيئيةاذا حصلت تغييرات. 

  المشروع  باستمرار مقتنعةالعليا غير  اإلدارةعندما تكون. 

  بإستمرار غير مقتنعة اإلدارة العليا االنهاء بالقتل العمد : وتتراوح األسباب منها : عندما تكون 

 .عالمشرو

  باإلضافة اإلنهاء / 2

جزء من المنظمة يصبح إضافته لكي  حيث يتم ويحصل هذا النوع من اإلنهاء في حالة حقق المشروع اهدافه 

مشروع انشاء قسم  مثال قسم االعمال االلكترونية قد يتبع بقسم إدارة االعمال ثم يصبح قسم مستقل  مثال: األم

 بكلية إدارة االعمال. 

  بالتكامل اإلنهاء/ 3

  يحصل هذا النوع من اإلنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرغوب فيها 

  بالمشروع المنتهي ووضع  الخاصةيتطلب هذا النوع التصرف في األمالك واألفراد والتجهيزات

 األم  المنظمةآليات لعملية التكامل مع 

  ) وحتى يكتب لعملية التكامل النجاح يجب طرح مجموعه من األسئله ) على سبيل المثال 

 : أين سيذهب ؟  فريق المشروع -

 : هل أغلقت كل حسابات المشروع ؟  المالية و  المحاسبة -

هل التدريب مكتمل لفريق التصينع؟ هل المواد التي تشكل مدخالت متوفرة وهل المواقع  التصنيع: -

 الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟

الهندسة: هل جميع الرسومات للمشروع كاملة وفي الوقت المطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات  -

 التغيير مفهومه؟

ة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقة بها باإلضاف -

 واختيار هذه األنظمة، والتسويق والشراء والتوزيع واألمور القانونية......الخ
 

  كواإلهال بالتجويع اإلنهاء/ 4

  الموازنةوهذا بتقليل  البطيءأيضا اإلهالك  الطريقةوتسمى هذه  -

 الناحيةتدريجيا ولكن يترك المشروع حيا من  الماليةفي بعض األحيان يتم تخفيض الموارد  -

 (  المنظمة) بهدف الحفاظ على سمعة  القانونية
 

 عملية إنهاء المشروع 

 تمر عملية إنهاء المشروع بثالث مراحل أساسيه : 

 .عملية القرار -1

 .تطبيق اإلنهاء -2

 .إعداد التقرير النهائي -3
 


