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 مقدمة عامة

مل تعد األشكال التقليدية لإلدارة قادرة على ضمان جناح واستمرارية املنظمات 
احلاصل يف بيئة احلديثة وأصبحت اهلياكل التقليدية غري قادرة على الصمود أمام التغيري 

األمر الذي أدى ابملنظمات احلديثة إىل تطوير  األعمال املعاصرة املعقدة ويف تغري مستمّر ،
وإعادة بناء هيكلها التنظيمي بطرق أكثر مرونة لتمكينها من اإلستمرار أسلوب عملها 

وعليه أصبحت منظمات األعمال احلديثة أكثر حاجة لتبين إدارة  والنمو يف البيئة احلديثة
وابلفعل لقد أصبحت إدارة  .املشاريع كمنهج إداري حيّل حمّل األشكال التقليدية لإلدارة

أن  خاصة و اإلدارية اليت تبنتها منظمات األعمال املعاصرةاملشاريع إحدى أهم املناهج 
املشاريع أصبحت تشكل بعدا اقتصاداي ورأمسايل وتنمواي يف كافة النشاطات والقطاعات 

جناح املشاريع  أن إال .بكل أنواعها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والرتبوية والثقافية
وممارسة كل العمليات اإلدارية يف إطار املشروع من  يتوقف على اإلدارة اليت تتوىل تسيريها

هلذا  تسخر خمتلف األساليب العلمية وأصبحت ختطيط وتنظيم ومراقبة وإشراف وتوجيه
   .الغرض

و هتدف  املطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ختصص إدارة األعمال            
ضمن األسس العلمية  شاريع وكيفية تطبيقهاإىل تزويد الطلبة أبساسيات ومفاهيم إدارة امل

اجلمع بني الشق النظري املفامهي و حماولة  كما هتدف املطبوعة إىل .احلديثة يف هذا اجملال
 .الشق الكمي الرايضي ألمهية كل منهما يف أسلوب إدارة املشاريع

حماضرة، خصص فصل متهيدي  16 حتتوي املطبوعة على تسع فصول يف خضم
 الفصل ،املشاريعالفصل األّول خصص ملفهوم إدارة  عامة حول إدارة املشاريع،ملفاهيم 

الفصل الثالث لقيادة وتوجيه املشروع، الفصل الرابع لتخطيط  ،الثاين لتنظيم املشروع
 الفصل السابع ،الفصل السادس جلدولة املشاريع، ملوازنة املشروع ،الفصل اخلامس املشروع

و خصص الفصل  الصراع  يف املشروع ارةالفصل الثامن إلد ، يعارة املخاطر يف املشار إلد
 .إلهناء املشروع  التاسع
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 مفاهيم عامة حول إدارة املشاريع:  فصل متهيدي

  1 رقم احملاضرة
 

.I اإلدارةمفهوم: 
أن هناك نوعني من الوظائف يف إدارة  يّتفق معظم املختصني يف العلوم اإلدارية على

 1:األعمال
 إنتاجوهي تلك النشاطات اليت تظهر يف معظم املؤسسات اإلنتاجية  املنشاةوظائف 1. 

 .....(تسويق، مالية، إدارة األعمال
ضرورية  اإلدارة .وهي التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة (:أو املدراء)وظائف املدير 2. 

لكل عمل مجاعي، املوارد ال تكفي حبّد ذاهتا فالبّد من وجود عملية إدارية لتحريك وإجناز 
  : األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة

  (التخطيط)صياغة السياسات واإلجراءات الاّلزمة لتحقيق هذه األهداف، 
  (التنظيم)تقسيم الواجبات وتنظيم املسؤوليات وإعطاء السلطات، 
  وضع احلوافز املادية واملالية واملعنوية للعاملني من أجل دفعهم لبذل كل جهد إلمتام

 ،(القيادة)مهامهم 
  مقارنة اإلجنازات ابملخططات والكشف عن االحنرافات ومعرفة أسباهبا واختاذ

 (.املراقبة)اإلجراءات التصحيحية الالزمة 
 
 

                                           
 .4991 ، دار الفكر يف النشر و التوزيع ، املغريب كامل زويلف مهدي و اخرون ،اساسيات يف اإلدارة1
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 تعريف اإلدارة3.
مجلة النشاطات اإلدارية اهلادفة إىل حتقيق أهداف ': ى أهناميكن تعريف اإلدارة عل         

 (."بشرية، طبيعية، مالية ومعلوماتية)املؤسسة وذلك ابستخدام األمثل للموارد 
 

 تعريف اإلدارة 1 : الشكل رقم

 

 

 
 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر

 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر

 

وذلك ألن اإلدارة كعلم له نظرايت وقواعد " علم وفن"2: كما تعّرف اإلدارة على أهنا
ومن جهة أخرى قول أن اإلدارة فن راجع لكوهنا تعتمد على املهارات الفكرية  .وأصول

ليت  ميتلكها املدراء، فعندما تضاف املهارات إىل واملهارات اإلنسانية واملهارات الفنية ا
 ".اإلدارة فن وعلم"النظرايت والقواعد نقول أن 

بظهور املدرسة  20وبداية القرن  19اإلدارة علم حديث ظهر مع هناية القرن 
نظرية )، هنري فايول (نظرية اإلدارة العلمية)الكالسيكية وأهّم رّوادها فريديك اتيلور 

 (.النظرية البريوقراطية)، ماكس فيرب (داريةالتقسيمات اإل
وبعد املدرسة الكالسيكية ظهرت املدرسة السلوكية، مث مدرسة النظم وصوال إىل املدارس 

، إدارة اجلودة الشاملة، إدارة املعرفة، (حبوث العمليات)اإلدارية احلديثة مثل اإلدارة الكمية 
 .إدارة املخاطر، إدارة املشاريع

                                           
 .1004 ،  مكتبة االشعاع اإلسكندرية ،  املفاهيم و الوضائف و العمليات،  اإلدارة و النتظيم  ،  عبد الكرمي أبو مصطفى2
 

 حتقيق أهداف املؤسسة                                  املوارد

 اإلدارة                   
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II  ة املشاريعتعريف إدار: 
تعترب إدارة املشاريع أحد الفروع احلديثة يف علم اإلدارة ويعود الفضل يف تطّورها 
وازدهارها إىل املؤسسات العسكرية يف احلرب العاملية الثانية وما تالها من مرحلة احلرب 
الباردة حيث ظهرت املشاريع العمالقة مثل مشاريع وكالة انسا للفضاء، برانمج أبولو،  

واليت اعتمدت إىل حّد كبري على حبوث العمليات واألساليب ... وع القنابل الذكيةمشر 
كما متّيزت هذه املرحلة بظهور .الكمية يف اإلدارة وشكلت حاضنة النطالق إدارة املشاريع

 :مجعيات ومعاهد متخصصة يف إدارة املشاريع من أبرزها
  معهد إدارة املشروع األمريكية(« PMI » : Project management Institute) 

 مجعية إدارة املشروع الربيطانية(« APM » :Association for Project 

management) 

 سامهت هذه اجلمعيات يف نشر ثقافة إدارة املشروع وظهور منظمات متخصصة يف

 .تدريب وتكوين مهارات املدراء
 :جمالت ودورايت تواكب التطورات الفكرية واملهنية إلدارة املشاريع ومن أبرزها ظهور
 جملة يصدرها املعهد األمريكي إلدارة املشاريع. 

 جملة تصدرها مجعية إدارة املشروع الربيطانية. 
جمموعة من النشاطات املنظمة واملوجهة حنو " 3:تعرف إدارة املشاريع على أهّنا

التوظيف األمثل واالستغالل األفضل للموارد املناسبة واهلادفة إىل حتقيق أهداف املشروع 
وذلك ابالعتماد على شىت األساليب العلمية والعملية ضمن قيود الوقت والكلفة 

 ".واملواصفات

                                           
3
 1002إبراهيم عبد الرشيد نصري، إدارة مشروعات التشييد، دار النشر للجامعات، 
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مد بدرجة كبرية على إدارة إن جناح أي مشروع بغض النظر عن طبيعته وحجمه يعت
هذا املشروع، فاإلدارة هي العنصر الديناميكي الذي يبحث احلياة يف موارد املشروع لتخلق 

 .مشروعا انجحا
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 مفاهيم عامة حول إدارة املشاريع:  فصل متهيدي

  2احملاظرة رقم
 

-IV تقييم املشروع: 
إنّه أسلوب أو طريقة منظمة تستخدم للتعّرف على مدى النفع أو الضرر الذي 

 .سيتحقق من خالل القرار االستثماري  أي املشروع املتوقع 
تقّدم هذه الدراسة املنظمة ملتخذ القرار االستثماري تصّورا شامال كما سيكون عليه 

هذا وفق معايري ومقاييس حمّددة املشروع، حبيث ميكن اختاذ القرار بشأن إقامته أو عدمه، و 
 .مالية، واقتصادية واجتماعية

كما يعّرف تقييم املشروع على أنه عملية ودراسة معّمقة، هدفها مساعدة متخذ 
 .القرار على حتديد واختيار البديل األفضل أو املعقول

وعليه فإّن عملية تقييم املشاريع هتدف إىل حتقيق أفضل استخدام ممكن للموارد 
 4:شرية واملالية واملاّدية عن طريقالب

قياس صايف املنافع للمشروع املقرتح وفق املعايري املالية، االقتصادية واالجتماعية  - 
 .اجلدوى االقتصادية: كأساس لقبوله أو رفضه

  .ترتيب املشروعات البديلة واملفاضلة واالختيار فيما بينها طبقا ملبدأ األوليات- 

 : ملوايلوهذا ما يوضحه الشكل ا

 

 

 

                                           
 2010 ، عمان، دار اليازوزي للنشر ، الطبعة العربية ، ادارة املشاريع املعاصرة ، امحد يوسف دودين  4
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 تقييم املشروع 2 : الشكل رقم

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر                             

 

-V املشروع االقتصادية دراسة اجلدوى 
دراسة اجلدوى االقتصادية املشروع هي تقييم العناصر األساسية اليت ترتبط ابملشروع 

5البيئة، تسويق املنتجات، املتطلبات الفنية واملتطلبة املالية: وهي
  3)أنظر الشكل . (

 دراسة اجلدوى البيئية 1.
 :هذه الدراسة ابملتطلبات التالية ترتبط

  مدى تطابق مواصفات املشروع مع املواصفة القياسية اخلاصة ابلبيئةIso14000 
 .وابلتحديد كونه مشروع ال يضر البيئة

 مدى إمكانية االستفادة من املشروع ألغراض سياحية واجتماعية. 

                                           
    2002.شبكة العلوم العربية، املنتدايت العلمية، منتدى العلوم اإلدارية حسني مجعة،إدارة تنفيذ املشروعات اإلنشائية 5

Start

t 

 اختيار املشروع من بني املشروعات املتوفرة

 إجراء دراسات اجلدوى

 هل كان التقييم إجيايب؟

 Stop إدارة املشروع قبول املشروع

 نعم
 ال
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 مدى إمكانية تطوير ودعم عناصر البيئة جراء إقامة املشروع. 
 دراسة اجلدوى التسويقية 2.

تتم هذه الدراسة على أساس أحباث السوق ودراسة سلوك املستهلك واليت من 
 :خالهلا يتّم التحقق من األمور التالية

 الطاقة االستيعابية للسوق اليت سوف يقام فيها املشروع؟ 
 حجم احلّصة السوقية املتوقعة للمشروع؟ 
  املنتوج أو اخلدمة اليت سوف تكون من خمرجات امليزة التنافسية اليت سوف يتمتع هبا

 املشروع؟
  إمكانية حتقيق رضا املستهلك طبقا ملواصفات إدارة اجلودة الشاملة وعلى أساس

 .Isoاملواصفات العاملية 
   دراسة اجلدوى الفنية 3.

يقصد بدراسة اجلدوى الفنية مدى إمكانية توفر العناصر األساسية الالزمة إلقامة 
 :استمراريته عند التنفيذ، وذلك مثلاملشروع و 

 توفر املواد األولية الاّلزمة لإلنتاج وبشكل مستمر. 
 توفر املكائن واملعّدات الالزمة للعمل واإلنتاج. 
  (املاهرة والكفؤة)توفر اليد العاملة 
 اإلدارة والقيادة الفعالة واألصول املعرفية الالزمة إلجناز املهام اإلدارية والفنية بشكل  توّفر

 .دائم ومستمر
 توفر املوقع املناسب إلقامة املشروع، فمن املفروض أن حيقق املوقع املواصفات التالية: 

 .أن يكون قريبا من مصادر املواد األولية والطاقة واألسواق -
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 .والتطّور املتوازن لألقاليم واملناطق اجلغرافية اجملاورة أن يضمن النموّ  -

 .أن يكون يف مكان يتمّيز ابلظروف املناخية املناسبة ووفرة اليد العاملة ووسائل النقل- 
أاّل يؤثّر على البيئة بل ابلعكس ينبغي أن يعّززها مبا يضمن ازدهار املنطقة سياحيا - 

 .واجتماعيا
 ةدراسة اجلدوى املالي 4.

 :تنصّب هذه الدراسة على العناصر التالية
 كون رأس املال كايف إلقامة واستمرارية املشروع-
العائد املتوقع من إقامة املشروع يغّطي كافة التكاليف وميكن أن حيقق هامش ربح - 

 مناسب؟
 إمكانية االقرتاض من البنوك وما هو نوع القرض وما هو سعر الفائدة؟- 

أن جيتاز املشروع كافة دراسات اجلدوى بنجاح، يتّم التحّول إىل مرحلة القبول ومن  بعد
 .(ختطيطه، تنظيمه وقيادته) مثّ هتيئته للمتطلبات الالزمة إلدارته

 

 دراسة اجلدوى االقتصادية املشروع 3 : الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر

 

 

 املشروع
 املشروع

دراسة اجلدوى 
 التسويقية

 دراسة اجلدوى البيئية

 دراسة اجلدوى الفنية

دراسة اجلدوى 
 املالية

قبول 
 املشروع
 املشروع

إدارة 
 املشروع
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 مفهوم إدارة املشاريع:الفصل األّول

 3)و (4رقم احملاضرة
 

 

 

.I مفهوم املشروع يف إطار منوذج ICOM  
.II خصائص املشروع 
 هدف املشروع 1.
 التداخل بني املشاريع 2.
 انفرادية املشروع 3.
 عقدة املشروع 4.

 .IIIدورة حياة املشروع 
 .IVخماطر وقيود إدارة املشاريع 
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 مفهوم إدارة املشاريع: الفصل األّول

  3 احملاضرة رقم
 

.I مفهوم املشروع يف إطار منوذج ICOM   
هو كناية عن مهمة حمّددة له نقطة بداية ونقطة هناية، حبيث أن هذه  املشروع

املهمة، عادة ما تسبقها حاجة معينة يتطلب إشباعها وهو عبارة عن جمموعة من األعمال 
  ICOM يتمثل املشروع طبقا لنموذج .أو النشاطات املرتابطة واملتناسقة

يف عملية حتويل 6
يف ظل جمموعة من  (Outputs)إىل خمرجات حمّددة ( Inputs)أنواع معينة من املدخالت 

 .إلجناز املشروع  (Mécanismes)وابستخدام آليات متنّوعة  (Contraintes)القيود 

املدخالت، القيود، املخرجات،  :املشروع مبوجب هذا النموذج يتضمن العناصر التالية
  4 : الشكل يف واآلليات كما يظهر

 ICOMمنوذج املشروع حسب  4 : الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر

 

                                           
  2010إدارة املشاريع، منهج كمي ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الفضل، حممود العبيدي و مؤيد 6

 لكلفةا- الزمن : القيود
 اجلودة-  
 

 اآلليات
  

Outputs 
 إشباع احلاجات

Inputs 
 رغبات -  حاجات

 املشروع
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 (Inputs): املدخالت: أّوال

الرغبة يف تطوير الوضع احلايل احملّرك األّول لظهور أي مشروع حيث يشكل  تعترب
 .املشروع األداة التنظيمية لالستجابة ألّي عملية تغيري يف أنظمة عمل املنظمة

يتّم التعبري عن هذه احلاجة بوثيقة تعرّب عن تقييم الوضع احلايل ومربرات التغيري 
ملستهلك أو تنفيذ احلاجات اإلسرتاتيجية للمنظمة املطلوب، ومن أجل االستجابة لرغبات ا

 .أو االثنني معا
 (Les contraintes)القيود : اثنيا

 :يتأثر املشروع مبجموعة من القيود هي
واتريخ التسليم، ويشكل الوقت  إن مجيع املشروعات مقيدة بزمن معني لإلجناز: الوقت 1-

 .يف الواقع التحدي األكرب إلدارة املشروع
 .تعترب املوارد األساسية عامال ضروري يف استمرارية عمليات تنفيذ املشروع :الكلفة 2-
متثل مجيع املعايري املتفق عليها يف دفرت الشروط بتسليم املشروع واملنتج النهائي  :اجلودة 3-

 .للمستفيد
ومتيزها يقصد هبا األخالق والقيم اليت تتمّسك هبا املنظمة  اليت توجه سياستها  : القيم 4-

 .عن املنظمات األخرى
تعترب احملّددات البيئية من القيود األساسية اليت حتكم عمل املنظمات يف معظم  :البيئة 5-

التنمية املستدامة، حماربة التلوث، احملافظة على الثروات املائية، البحرية )دول العامل 
 ....(والطبيعية، احملافظة على البيئة

يقصد هبا املؤثرات غري املتوّقعة واليت قد تؤثر على استمرار : التأثريات غري املباشرة 6-
 ...املشروع أو إهنائه مثل الكوارث الطبيعية، أو تغريات اقتصادية مفاجئة
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 : املخرجات: اثلثا
متثل املخرجات النواتج النهائية اليت يفرتض عند مطابقتها ملعايري اجلودة أهنا ستحقق 

 .ملستهلك وحتقق أهداف املنظمةرضا ا
 :ومن أمثلة املخرجات

o بناية، منتوج جديد: منتوج ماّدي.... 
o إعداد مشروع برانمج تدرييب: تطوير أداء العّمال 
o حبث أو تقرير علمي وما شابه ذلك   :معلومات. 
 :آليات العمل: رابعا

 :وهي املوارد واليت من خالهلا يتّم حتقيق املخرجات ومن بينها
 األفراد الذين يستخدمون بشكل مباشر أو غري مباشر يف أنظمة املشروع. 
 تتمثل يف مسامهات اخلرباء واملستشارين يف دعم عملية إجناز : املعرفة أو اخلربة

 .املشروع
 املوارد املالية الالزمة لتسديد االلتزامات واملستحقات 
 تقنيات وأدوات تنظيم العمل. 

 جودات املادية اليت تساهم يف إجناز مراحل املشروع املختلفةاملتمثلة ابملو : التكنولوجيا
.II خصائص املشروع: 

 :املشروع عبارة عن  وحدة متكاملة ذات الصفات التالية
يعرّب اهلدف عن ماهية املشروع وعن مسار نشاطاته وأمهية ربطها  : هدف املشروع 1.

واضحا كّلما خّصصت ملهامه كلما كان هدف املشروع .ابلنتائج املنتظرة واملسرتقبة
 .النشاطات املناسبة وكّلما أتى املشروع مطابقا ألهدافه
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 التداخل بني املشاريع 2.

يف هذه احلالة تستعني . من خالل وجود أكثر من مشروع جاهز للتنفيذ حيصل
املؤسسة أبقسامها العاملة وجتّهز كافة مواردها وتوزعها على املشاريع حبسب أولوايت 

 .نشاطات هذه األخرية
. يكون التداخل سهال إذا كانت مشاريع املؤسسة قيد التنفيذ ذات قالب موّحد

ب املشاريع قوالب خمتلفة، إذ أن التداخل يصبح معّقدا عكس ذلك، حيصل عندما تتطل
 .ويتطلب ابلتايل مزيدا من التنسيق بني كافة أقسام وحدات املؤسسة

جتدر اإلشارة إىل أن حىت املشروع الواحد يتطلب تداخال بني األقسام حبيث أن 
حدثت خصيصا اليت است  األقسام العمالئية الّدائمة، تلعب أدوارا خمتلفة عن تلك األقسام

البّد هلا من أن تتداخل حركًة ( الدائمة واملستحدثة)إلجناز املشروع وأّن مجيع هذه األقسام 
 .ونشاطاً وتنسيقا إلجناز املشروع

 دية املشروعانفرا 3.

مثاًل يف مشاريع التشييد والبناء، قّلما . ينفرد املشروع مبيزة خاصة به شكال ومضموان
ت والشروط وكذلك اندرا ما جند تشاهبا بني مشروعني جند مشروعني بذات املواصفا

كذلك يغيب التشابه عن املشاريع الصناعية، .ينتميان معا إىل مشاريع البحث والتطوير
فمثال تتسابق شركات السيارات، وتتنافس كل يوم فيما بينها على وضع وتطوير سيارة 

واع األخرى من جديدة، متتاز هندسة وشكال ونوعية ومواصفات، عن ابقي األن
كذلك تتسابق شركات اإللكرتونيات على وضع وتطوير منتج جديد، يفوق .السيارات

 .ابمتياز على ابقي املنتجات اإللكرتونية هندسة وشكال ونوعية ومواصفات
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يقصد بعقدة املشروع املشكلة أو املشاكل والتعقيدات اليت يواجهها  : عقدة املشروع 4.
أهّم هذه املشاكل ما يتعلق ابلنزاعات اليت قد حتصل بني  .تيةاملشروع خالل دورته احليا

 .أطراف املشروع
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 مفهوم إدارة املشاريع: الفصل األّول

  4   احملاضرة رقم
 

 .IIدورة حياة املشروع 

املشروع له عمر حمدود، ذو بداية وذو هناية، عادة ما ينطلق املشروع بوترية متباطئة، 
انطالق "ينشط، وتكرب أعماله ليصبح متكامال، تعرف نقطة بداية املشروع بنقطة  مثّ 

نقطة هنايته اليت  عندلدى اإلهناء من مجيع األعمال، يتوقف املشروع  .أي تلزميه" املشروع
 .أي تسليمه للجهة املستفيدة منه" استالم املشروع"تسّمى عادة بنقطة 

 مرحلة التخطيط (Conceptualisation) - لة اإلدراك مرح :7ميّر املشروع أبربع مراحل وهي

   - (Planification) مرحلة التنفيذ - (Exécution)التسليم  مرحلة اإلهناء(Arrêt de 

projet) 

 التأسيس أو مرحلة اإلدراك: املرحلة األوىل 
املرحلة األولية يف ظهور فكرة املشروع واالستعداد له، إذ أّن القيادة اإلدارية  هي

 .للمؤسسة تدرك ضرورة وإمكانية إقامة املشروع وحتّدد ابلتايل األهداف األولية له
من الطبيعي أن يدرك مدراء القمة اإلدارية يف هذه املرحلة البدائل املرافقة جملموعة 

قيد الدراسة، ابإلضافة إىل حتديد األهداف اخلاصة هبا وأن يقارنوا  مشاريع املؤسسة اليت هي
 :يتّم يف هذه املرحلة .ويفاضلوا بينها كي يتوّصلوا إىل اختاذ القرارات املناسبة بشأهنا

حيث أن القيادة اإلدارية للمنظمة تدرك ضرورة وإمكانية  :تطوير فكرة املشروع- 
 .اف األولية لهإقامة املشروع وحتّدد ابلتايل األهد

                                           
 .1041موسى أمحد خري الدين، إدارة املشاريع املعاصرة، دار وائل للنشر، 7
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حيث تقوم القيادة اإلدارية بوضع مجيع البدائل قيد الدراسة من : اختيار املشروع - 
 .أجل املقارنة واملفاضلة بينها للوصول إىل اختاذ القرار بشأن اختيار املشروع املناسب

 مرحلة التخطيط: املرحلة الثانية 
قيق أهداف املشروع، ضمن تقوم اإلدارة يف هذه املرحلة بوضع اخلطط الكفيلة بتح

نشاطات هذه املرحلة توزيع وتسوية املوارد الالزمة للمشروع من خالل وضع موازنة 
 .للمشروع وحتديد جدولة مهام ونشاطات وأعمال املشروع

حتديد املهام واألنشطة الالزمة لتنفيذ املشروع وحتديد األفراد املسؤولني  :التنظيم- 
 .عن القيام هبا

 .عداد رزانمة زمنية حمددة املهام وأعمال املشروعإ: اجلدولة- 
 توزيع وتسوية مجيع املوارد الالزمة لتحقيق املشروع: املوازنة- 

 مرحلة التنفيذ: املرحلة الثالثة 
وهي مرحلة تطبيق اخلطط عمليا على أرض الواقع، إذ تكتمل مجيع  مراحل املشروع 

 .ويصبح املشروع حقيقة ملموسة أبدائه وإنتاجيته

 مرحلة إهناء املشروع  : املرحلة الرابعة 

لألطراف املستفيدة منه ، بعد أن اكتملت  هي مرحلة جهوزية املشروع وتسليمه
أبرز خصائص هذه املرحلة تسليم  من.مجيع نشاطاته وأعماله وبعد أن  بلغ حمطته النهائية

( البشرية واملادية من آالت ومعّدات)املشروع إىل اجلهة املستفيدة منه وإعادة توزيع موارده 
  .األم على ابقي نشاطات وأعمال املؤسسة

اخلط )ميكن رسم منحىن دورة حياة املشروع، ابالستناد إىل مقياس عامل الزمن 
 :كما يلي( اخلّط العمودي)وعامل اجلهد أو الكلفة ( األفقي
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 دورة حياة املشروع 5 : الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحث ابلتصرف:املصدر

 
 .IIIخماطر إدارة املشاريع 

املفيد جّدا أن نتعّرف على املخاطر اليت قد تعرتض املشاريع، أو تلك القيود اليت  من
 .تعرقل خطوات تنفيذ أنشطة املشروع طوال دورة حياته

فاملخاطر ميكن أن تعرف من خالل األحداث اليت تصيب وتعرقل املشاريع ومتنعها 
 .ابلتايل من حتقيق توقعات املستفيدين منها

 :رحلة التأسيسم  
 فكرة املشروع*  
 اختيار املشروع*  

 :فن التخطيط
 التنظيم*  

 اجلدولة* 
 املوازنة* 

 :نفيذمرحلة الت
 تطبيق اخلطط* 
 الرقابة* 

 :هناءمرحلة اإل
 تسليم املشروع* 
 إعادة توزيع املوارد* 

 املشروع تقييم املشروع إدارة

 

 الزمن

 اجلهد أو الكلفة
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يعرقل املشروع ويدفع اإلدارة إىل البحث عن احللول للمعاجلة  حدوث هذه املخاطر
واختاذ القرارات اليت تقّلص أو تتجاوز اخلطر وذلك من خالل التنسيق الكامل مع ابقي 

املخاطر : يوجد نوعان رئيسيان من املخاطر مها .إدارات املؤسسة وخمتلف مستوايهتا اإلدارية
8 اخلارجية والداخلية

: 
  املخاطر اخلارجية 1.

هي األحداث اليت أتيت من خارج املشروع، وتؤثر عليه ومتنعه من حتقيق توقعات 
 .خمتلفة مستوايتاملستفيدين منه، هذه املخاطر ذات 

فاملخاطر اليت تعّطل املشروع جزئيا هي من املخاطر األقّل ضررا يف تعطيل املشروع، 
 .سري املشروع طبقا جلدولة حمّددهالسيطرة عليها واحملافظة على ألنّه ميكن 

واليت  أّما املخاطر اليت تعّطل املشروع كليا، فإهنا من املخاطر ذات املستوايت العليا
املصدر املباشر  .ال ميكن السيطرة عليها يف معظم األحيان كالكوارث الطبيعية مثال

فمحيط املشروع اخلارجي ٠إليهاللمخاطر اخلارجية هو حميط املشروع أو املؤسسة اليت ينتمي 
الذي يتألف من عناصر وقوى فعالة خارج حدود املشروع تؤثر عليه وتعيق أعماله ومتنعه 

 .ابلتايل من التطور و النمو
 الداخلية املخاطر2. 

للمشروع تنتج عن خماطر العمل ابملشروع كاملخاطر املرتبطة ابملشروع من املخاطر الداخلية 
د تنتج عن خماطر املشروع يف امليدان واليت ترتبط إبجراءات العمل جوانبه الفنية أو ق

 . واآلالت واملعدات املستخدمة

                                           
 ،مرجع سبق ذكره (2012)موسى أمحد خري الدين 8
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تقليص املخاطر أو .تساعد املعلومات املرتبطة إبدارة املشروع بتقييم املخاطر وحماولة تنبئها 
ظام إن وجود ن .القضاء عليها يرتبط مبعلومات دقيقة حول أنواع هذه املخاطر ومستوايهتا

معلومايت قادر على القيام بتنبؤ املخاطر ووضع إجراأت وتقنيات ملعاجلتها،من شأنه أن 
يساهم بشكل فعال يف اختاذ القرارات الصائبة ووضع اخلطط اجليدة الحتواء املخاطر قبل 

 .حدوثها
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 تنظيم املشروع: الفصل الثاين

 6 )و5  احملاضرة رقم(
 

 

-I مفهوم تنظيم املشروع 
 .مفهوم التنظيم 1-
 .مفهوم تنظيم املشروع 2-

-II الصيغ التنظيمية للمشروع. 
 .املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي 1-
 .تنظيم املشروع املستقل 2-
 .التنظيم املصفويف 3-

-III اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع. 
 

 

 



(        2019-2020) إدارة األعمال: ليسانس تخصصمحاضرات في إدارة المشاريع للسنة الثالثة 

 بن سماعين لمياء حمادي .د

 23 

 

 تنظيم املشروع: الفصل الثاين

   5 احملاضرة رقم

 

 

 - I مفهوم تنظيم املشروع: 
 :مفهوم التنظيم 1-

يعرف التنظيم يف اإلدارة على أنّه الوسيلة اليت هتدف إىل حتديد املهام واألدوار          
 .وحتديد املسؤوليات والسلطات والعالقات بني أفراد املنظمة

التنظيم هو الوسيلة اليت يتّم مبقتضاها الربط بني األفراد والعمل يف املنظمة عرب عالقات        
 .هدافهاالسلطة والتنسيق من أجل حتقيق أ

 :تنظيم املشروع 2-
إّن تنظيم املشروع هي العملية اليت تلي مباشرة مرحلة انطالق املشروع وإّن حاجة       

يف أغلب املشروعات يكون التخطيط  .املشاريع إىل التنظيم أشبه حباجة اإلدارة إىل التنظيم
  .األّويل مل يعد فعااليف املراحل األوىل للمشروع ويتّم مراجعته وتصحيحه إذا كان التخطيط 

كالشركات واهليئات احلكومية، ( املنظمة األمّ )تشكل املشروعات جزءا من منظمة أكرب   
ميكن تصنيف املنظمة اليت تقوم أعماهلا على املشروعات  .نشتت الصحية، اهليئات الدوليةامل

 9:إىل فئتني مها

وهي املنظمات اليت تعمل على تقسيم : املؤسسات اليت تتبىّن منهج اإلدارة ابملشروعات -
نشاطها على أساس مشروعات جزئية مثل التقسيم على أساس املنتج، على أساس املنطقة 

 .اجلغرافية، مشاريع تصدير، البحوث والتطوير
                                           

 مرجع سبق ذكره(2010)، الفضل حممود العبيدي و مؤيد 9
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كالشركات املعمارية، : املؤسسات اليت حتصل دخلها أساسا من أداء املشروعات لآلخرين -
 .شركات البناء والتشييد واملقاوالتية

إذا كان املشروع يرتبط غالبا مبنظمة قائمة أصال فهو سوف يتحّول يف املستقبل إىل        
 .كيان مستقل، يهدف إىل حتقيق أهدافه اخلاصة

ح كيفية ارتباط من هذا املنطلق يعترب تنظيم املشروع مبثابة القاعدة األساسية اليت توض      
األّم من جهة مع تبيان األسس والقواعد التنظيمية اليت حتكم املشروع من املشروع ابملؤسسة 

 .جهة أخرى

  تنظيم املشروع
 عالقة املشروع ابملنظمة األم

 تبيان األسس التنظيمية للمشروع نفسه
 
يصبح املشروع جزءا من اهليكل التنظيمي للمنظمة األم : املشروع ابملنظمة األم عالقة -

وتربطه ابملنظمة عالقات سلطة أو عالقات استشارية أو عالقات إعالم، جتديد موقع 
 .املشروع يف املنظمة األم وحتقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى

ظيم داخل املشروع أي حتديد األدوار يقصد ابلتن: تبيان األسس التنظيمية للمشروع نفسه -
واملهمات والسلطات والصالحيات واملسؤوليات والعالقات التنظيمية ووضع كل ذلك يف 

 .شكل هيكل تنظيمي حمّدد املعامل
-II الصيغ التنظيمية للمشروع: 

  توجد ثالث أشكال تنظيمية للمشاريع
 املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي -
 املستقل التنظيم -
 التنظيم املصفويف -
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 10.املنسوب، التابع، املعتمد: املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي 1.
هذا يعين أّن املؤسسة تنتهج أصال التنظيم الوظيفي مبعىن أّن التقسيمات اإلدارية تكون        

 ...(.التسويق، املالية، اإلنتاج، األفراد)على أساس التخصص الوظيفي 
ويصبح املشروع اتبع ألحد األقسام الوظيفية وحيال تنفيذه إىل القسم الذي يكون أكثر       

ختصصا يف طبيعة املشروع حبيث يكون هناك توافق بني طبيعة املشروع وختصص القسم 
 :ميكن متثيل هذه الصيغة التنظيمية يف الشكل املوايل .الوظيفي

 الوظيفياملشروع كجزء من التنظيم  6 : الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 

 
 املصدر من إعداد الباحث ابلتصرف

 

يرتبط املشروع ابلوحدة التنظيمية اليت متنحه أكرب : جزء من التنظيم الوظيفي املشروع
 .اهتمام لضمان جناحه وتقدم له أكرب دعم ممكن لتنفيذه

 :مزااي التنظيم الوظيفي -
 يف خدمة ( البشرية واملادية –املالية )وضع املوارد : املرونة يف استعمال املوارد

املشروع الذي اختذ من الوحدة أو القسم مقرا وابلتايل فإّن تنفيذ املشروع ال يتطلب 
                                           

 حسن إبراهيم بلوط، إدارة املشاريع ودراسة جدواها اإلقتصادية، ،دار النهظة العربية، 10

 اإلدارة العامة

 قسم األفراد قسم املالية واحملاسبة قسم اإلنتاج قسم التسويق

مشروع محلة 
 إشهارية

 

إنتاج منتوج 
 جديد

 

استثمار جزء من 
 رأس املال

 

برانمج تكوين 
 العمال
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تكاليف إضافية للمؤسسة وال استثمار جديد بل تستعمل املوارد املتاحة يف القسم،  
 .كما يتّم مشاركتها مع األقسام واملشاريع األخرى التابعة للمنظمة األمّ 

   واكتساهبم خلربات ومعرفة معمقة : على مهارات جديدةأعضاء املشروع حصول
نظرا لالستعانة هبم يف متابعة أعمال املشروع ومشاركتهم فيه وتطوير مسارهم 

 .الوظيفي وتنمية قدراهتم وكفاءاهتم

  عدم وضوح مسؤولية : ازدواجية السلطة بني املدير الوظيفي ومدير املشروع
 .هذا التنظيم لتحديد كامل املسؤوليات والصالحياتمدير املشروع وإغفال 

 11:املشروع املستقل 2-
يتّم فصل املشروع عن بقية املنظمة ويصبح وحدة مبوجب هذه الصيغة التنظيمية       

تنظيمية مستقلة ومنفصلة عن ابقي أجهزة املنظمة وتربطه ابملنظمة األم تقارير التقّدم 
املشروع إليه فريق عمل خاص للمشروع والتجهيزات  يكون مدير املشروع سيد .الدورية

،  "اإلدارات"الكاملة للقيام أبعمال املشروع، كما يدّعم بوحدات تنظيمية يطق عليها اسم 
          :7 رقمالشكل كما بّينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 مرجع سبق ذكره(2002)، حسن إبراهيم بلوط 11
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 املشروع املستقل 7 : الشكل رقم    
 
  
 
 
 

 املدير العام

مدير املوارد 
 البشرية

مدير املالية  مدير التسويق اإلنتاج مدير
 واحملاسبة

 مدير املشروع
A 

 تنظيم املشروع املستقل

 إدارة األفراد

 إدارة اإلنتاج

 إدارة احملاسبة

 إدارة التسويق

 مدير املشروع
B 

 إدارة األفراد

 إدارة اإلنتاج

 إدارة احملاسبة

 التسويق إدارة
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 :مزااي التنظيم املستقل -
 يتميز هذا الشكل التنظيمي ابعتماده على : حصر سلطة القرار مبدير املشروع

مبدأ الرئيس الواحد ووحدة األمر هي من صلب هذا التنظيم، يرتأس مدير املشروع 
وحداهتم مباشرة أعمال األفراد العاملة ضمن فريق عمله دون رجوعهم إىل رؤساء 

أو أقسامهم ألخذ اإلرشادات أو التوجيهات، فيبقى مدير املشروع هو املوّجه 
 .الوحيد والسّيد األول للمشروع وهذا ما يؤدي إىل تفادي تضارب األوامر

 والالمركزية ابلنسبة للمنظمة األّم وهذا ما يؤدي : مركزية القرار بيد مدير املشروع
رار دون الرجوع إىل اهليتت التنفيذية للمنظمة األم  إىل سرعة وترية األداء واختاذ الق

 .كما هو احلال ابلنسبة للتنظيم السابق

  إّن فريق العمل يكون متماسكا وأكثر : خيلق هذا التنظيم فريق عمل مستقل
 .التزاما وأشّد حتفيزا خلدمة املشروع

 :عيوب التنظيم املستقل -
 بري يف استعمال املوارد الالزمة نظرا لالزدواج الك: صعوبة تفادي هدر املوارد

للمشروع حيث ال ميكن املشاركة يف املوارد بني املشاريع، فال ميكن تقليص كلفتها، 
ارات جديدة وتكاليف إضافية، فإّن استثم إّن هذا الشكل التنظيمي يتطلب

استقاللية املشروع تتطلب جتهيزات تكنولوجية وتقنية خمتلفة دون معرفة توقيت 
 (.انمجة عن التخزينآاثر سلبية )استخدامها 

  كما يرتبط هبذا التنظيم مشكل العمالة فقد يضطر مدير املشروع بتوظيف األفراد
رغم أّن املشروع ال حيتاج ملهاراهتم وكفاءاهتم يف الوقت احلاضر والعكس صحيح يف 
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عمالة كبرية يف البداية وقد ترتاجع احلاجة إليها فيما بعض املشاريع اليت تتطلب 
 .بعد

 
 
 

 

 

 
 

 التزام فريق : شعور أعضاء الفريق ابالنفصال عن ابقي أعضاء املؤسسة
ابملشروع قد يؤدي على انعزاهلم عن املنظمة وقد حتدث عمل املشروع 

صراعات بني األفراد بسبب امتيازات قد مينحها مدير املشروع ألعضاء 
كما ختلق بعض املشاريع يف هنايتها قلق وختوف لدى أفراد . الفريق لتحفيزهم

 .الفريق حول مصريهم الوظيفي ومراكزهم املستقبلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم املشاركة يف املوارد+ ازدواج يف استعمال املوارد = التنظيم املستقل

 هدر وإتالف املوارد

 تكاليف إضافية

 مشاكل التوظيف والعمالة استثمارات جديدة
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  تنظيم املشروع

   6احملاضرة رقم

 
 

 12(:املركب أو املختلط) :ظيم املصفويفالتن 3-
ميزات التنظيمني السابقني وحياول االبتعاد عن  إّن التقسيم املركب جيمع بني      

ومدير املشروع ( الوظيفي)يتميز هذا التنظيم ابلسلطة الثنائية بني املدير التنفيذي .عيوهبما
 :وتتوزع الصالحيات ضمن التنظيم املركب حسب التقسيمات التالية

 أو مصفوفة املشروع وتكون خصائصها أقرب إىل املشروع : مصفوفة قوية
 .ستقل حبيث يكون ملدير املشروع صالحيات عاليةامل

  أو وظيفية واليت تكون خصائصها أقرب إىل املشروع : مصفوفة ضعيفة
الوظيفي مبنح أحد املدراء الوظيفيني صالحيات عالية من أجل حتقيق التوافق 

 .مع طبيعة املشروع

  املشروع أو التقسيم الوظيفي الرتكييب حبيث أّن فريق عمل : مصفوفة متوازنة
ينفذون تعليمات وتوجيهات املديرين معا كل واحد حسب ختصصاته 

 .وصالحياته
يتمّيز التنظيم املصفويف ابالستخدام األمثل للموارد ومشاركتها بني خمتلف األقسام واملشاريع 

 : يبنّي الشكل املوايل الصيغة املصفوفية لتنظيم املشروع.التابعة للمنظمة األم

 

                                           
 مرجع سبق ذكره(2002)، حسن إبراهيم بلوط 12
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 التنظيم املصفويف 7 : الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث ابلتصرف املصدر من إعداد
 

.III اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع: 
 :إّن اختيار الصيغة التنظيمية املناسبة للمشروع يتوقف على عاملني أساسيني ومها

 .حجم املنظمة األم -
 .طبيعة املشروع -

ال يوجد شكل تنظيمي أمثل ميكن تطبيقه يف املشروع ولكن ميكن العمل  
 :ابلتوجيهات التالية
 ظيم الوظيفيالتن : 

من األحسن أن تستعمل املؤسسات الصغرية التنظيم الوظيفي ملشاريعها، وهذا               
وفقا لوظائف وأقسام املؤسسة املعتمدة ذلك ألنّه يسهل جتميع النشاطات ذات 

 .االختصاص الواحد أو االختصاصات املتشاهبة يف قسم واحد خمصص إلجناز املشروع

 دير العامالـم

 إدارة املالية واحملاسبة إدارة التسويق إدارة اإلنتاج إدارة املوارد البشرية

 إدارة املشاريع

 املشروع
 

 املشروع
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 التنظيم املستقل: 
يناسب املؤسسات ذات املشاريع الكبرية والضخمة  إّن تبين التنظيم املستقل               

كمشاريع التشييد والبناء واليت ال ميكن إحالتها على قسم واحد من املنظمة بل يتطلب 
 .األمر التفرّغ التام ألعمال املشروع

ذات املواصفات الدقيقة اليت كما يتناسب هذا الشكل من التنظيم مع املشاريع              
ال ميكن أن تنفذ يف أقسام املؤسسة ذات القالب الواحد، بل يستدعي تنفيذها خلق أجهزة 

 .دقيقة متخصصة ومستحدثة
 إّن القوة الدافعة الستعمال التنظيم املصفويف أو املركب    :التنظيم املصفويف

هو حاجة املنظمة إىل تكامل التخصصات الوظيفية عندا تعمل يف عّدة 
مشروعات وترغب يف مشاركة اخلربة بني هذه املشروعات وبني خمتلف 

 .األقسام واإلدارات
التنظيم يف حالة ضرورة املشاركة يف استخدامك  كما تستدعي احلاجة ملثل هذا          

املوارد، فإّن بعض املؤسسات وخاصة املتوسطة منها حباجة ماسة إىل إشراك أقسامها 
ووحداهتا فقي استخدام مواردها ابملرونة املطلوبة، فمثل هذه املؤسسات ال ميكنها توظيف 

.ناء معّدات أو أجهزة متعّددةال ميكنها أيضا اقت( املهندسني مثال)عدد كبري من العمال 
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 .قيادة وتوجيه املشروع: الثالث الفصل
 7 )  احملاضرة رقم(

 

 
-I أصحاب املصلحة يف املشروع. 

-II مدير املشروع. 
-III القيادة يف املشروع. 
-IV املقاربة بني مدير املشروع واملدير الوظيفي. 
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 .قيادة وتوجيه املشروع : الثالثالفصل 

  7 رقماحملاضرة 
 

 
-I أصحاب املصلحة يف املشروع 

إّن األطراف املعنية ابملشروع هي األفراد الذين يسامهون ويشاركون يف إجناز املشروع          
 :13يف مرحلة من مراحله، وميكن حتديد قائمة هؤالء األشخاص فيما يلي

أو الزبون أو صاحب املشروع فهو الشخص أو جمموعة األشخاص الذين : العميل 1-
 .املشروع وميلكون خمرجاته ونتائجه ونبيطل
شخص أو جمموعة من األشخاص أو الشركة أو املؤسسة اليت هلا مسؤولية تنفيذ : الراعي 2-

 .املشروع وجناحه
العالقة بني مدير املشروع منفذ املشروع واملسؤول عن حتقيق قيوده : مدير املشروع 3-

 .والراعي تبقى رهن الشكل التنظيمي املستعمل
 .يتكّون من األفراد املنفذين ألنشطة املشروع الستكماله: فريق املشروع 4-
تتكون من ممثلي أصحاب املصلحة يف املشروع يكمن دورها يف ضمان : جلنة املراجعة 5-

 –وقت  –كلفة )لقيود األساسية للمشروع تقّدم املشروع وفقا للخطط املعتمدة لتحقيق ا
 (.مواصفات

وهي اللجنة اليت تضّم األفراد الذين ختّول لديهم صالحيات اختاذ القرارات : جلنة القيادة 6-
 .املتعلقة ابملشروع

                                           
 ،مرجع سبق ذكره(2008) نصري،إبراهيم عبد الرشيد  13
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تتكّون من رؤساء األقسام واملصاحل يف املؤسسة واملهتمني ابملشروع : اإلدارة التنفيذية 7-
 (.املدراء الوظيفيني)

-II مدير املشروع 
هو الشخص الذي يتّم تعيينه من أجل إدارة املشروع ويكون مسؤوال عن حتقيق : تعريفه 1-

 .قيود املشروع، لذا جيب أن تتوفر فيه جمموعة من املواصفات
 مهام مدير املشروع 2-
 .اختيار أعضاء فريق املشروع وإعداد اهليكل التنظيمي للمشروع: يف جمال التنظيم -
 .إعداد خطة املشروع وجدولة األنشطة وحتديد ميزانية املشروع: يف جمال التخطيط -
وضع معايري التقييم، مقارنة التحقيقات ابخلطط املعتمدة، : يف جمال املراقبة واملتابعة -

 .اختاذ اإلجراءات التصحيحية
 14مواصفات مدير املشروع 3-
موعة من املواصفات اليت تؤهله عند اختيار مدير املشروع ينبغي أن تتوفر فيه جم 

 .للنجاح يف إدارة املشروع
إنشائي، صناعي، زراعي، )ترتبط هذه املهارات بطبيعة املشروع : مهارات تقنية -

تساهم يف بناء وتطوير هذه املهارات الشهادات األكادميية والتدريبية يف جمال ...( صّحي
 .التخصص، إضافة إىل سنوات اخلربة

متثل قدرات املدير يف جمال اختاذ القرار، التخطيط، توجيه املشروع : مهارات إدارية -
والرقابة عليه، ويتّم تكوين هذه املهارات يف بعض البلدان كالوالايت املتحدة عن طريق 

                                           
 ،مرجع سبق ذكره(2010) الفضل حممود العبيدي و مؤيد 14
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من ( Licence)للتحصيل عل إجازة أو أتهيل ( PMI)االنضمام إىل معاهد إدارة املشروع 
 .كوينية خمصصة لتطوير هذه املهاراتقبل املعهد، ابإلضافة إىل دورات ت

قدرة مدير املشروع على االتصال ابآلخرين وحّل  (Leadership): مهارات إنسانية -
الصراعات وتكوين فرق عمل واستقطاب كافة العمال يف املشروع وتوحيد جهودهم ابجتاه 

 .إجنازه
املشاكل وحتليلها وإجياد تتمثل يف قدرة املدير وإمكانيته على حتديد : مهارات فكرية -

احللول املمكنة واختيار أفضل بديل، كل هذا يتطلب من مدير املشروع صفات الذكاء 
 .والرؤية والتصّور املستقبلي

 مسؤوليات مدراء املشاريع 4-
 :لدى مدير املشروع مسؤوليات متعّددة ميكن تصنيفها إىل ثالث أنواع 

 .جتاه املنظمة األم -
 .جتاه املشروع -
 .جتاه أعضاء فريق العمل -
 مسؤولية املدير جتاه املنظمة األم 

انتماء املشروع للمنظمة األم وتبعيته هلا، فإّن مدير املشروع مسؤول انطالقا من فكرة  
عن حتقيق أهداف املنظمة عن طريق أهداف املشروع، وهذا يف إطار التقّيد برسالة املنظمة 

ليه فإّن مسؤولية مدير املشروع جتاه املنظمة األم تتجّسد ورؤيتها واجتاهاهتا االسرتاتيجية، وع
 :يف النقاط التالية

 .احملافظة على موارد املؤسسة دون هدر -
 .استعمال قنوات االتصال مع اإلدارة العامة وإطالعها بطريقة دورية على تنفيذ املشروع -



(        2019-2020) إدارة األعمال: ليسانس تخصصمحاضرات في إدارة المشاريع للسنة الثالثة 

 بن سماعين لمياء حمادي .د

 37 

 املشروع إّن مسؤولية مدير املشروع جتاه  : مسؤولية املدير جتاه املشروع
التكلفة، املواصفات، : هتدف إىل حتقيق القيود الثالثية إلدارة املشاريع وهي

 .واتريخ تسليم املشروع
مدير املشروع مسؤول عن تنفيذ املشروع يف املّدة احملّددة وتسليمه يف : الزمن- 

 .التاريخ املتفق عليه
 روطكما هو مسؤول عن حتقيق وإجناز املشروع وفق الش: املواصفات-  

 .واملواصفات املطلوبة
 .إلتزام مدير املشروع وتقيده ابملوازنة املخصصة للمشروع: التكلفة- 

 مسؤولية املدير جتاه أعضاء فريق العمل 
خلق فريق عمل للمشروع وتشجيع أعضائه على العمل اجلماعي بغض النظر عن      

ك عن طريق توجيه هذا التباين املوجود أصال يف الشخصيات وسلوكيات أعضاء الفريق وذل
 .الفريق ابجتاه أهداف املشروع ونتائجه

توزيع نشاطات عمل املشروع بشكل منّسق على أعضاء الفريق بعد حتديد األدوات        
 .املمكن استخدامها وشرح شروط وسياسات العمل ووضع معايري األداء وآلية الرقابة الفعالة

الفريق وتعزيز أساليب التواصل ابستمرار حل املشاكل اليت ميكن أن يواجهها أعضاء       
معهم، هبدف حتسني األداء مع التأكيد على توضيح دور ومسؤولية كل عضو من أعضاء 

 .الفريق

.III القيادة يف املشروع 
القيادة اإلدارية صفة شاملة يتصف يها القائد وهي جمموعة من  : مفهوم القيادة 1-

اخلصائص والقدرات واخلربات واملؤهالت واالستعدادات اليت جتعل الرئيس قادرا على 
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التوجيه واإلشراف السليمني حيث متكنه من رفع الروح املعنوية ملرؤوسيه ويشعرون ابالنتماء 
 .النهاية إىل حتقيق األهداف املطلوبة بكفاءة عالية إليه وللمنظمة معا، وهذا األمر يؤدي يف

 15القيادة يف إطار املشروع 2-
هي عبارة عن قوة يستمدها املدير من مصادر متعّددة متكنه من التأثري يف سلوك        

 :املرؤوسني ومشاعرهم، هذه املصادر هي

 .مالسلطة الرمسية املتاحة له من قبل مالك املشروع أو املنظمة األ -
 .الشخصية اليت يتمتع هبا -
 .املهارات الفنية والفكرية واإلنسانية اليت ميلكها -

 نظرية الشبكة اإلدارية 3-
 : ينّص مضمون هذه النظرية على أّن اهتمام القائد ينحصر عادة ضمن جمالني اثنني 
 .ميثل االهتمام بتقدم العمل يف املشروع: األول أفقي -
 .اهتمام املدير ابلعاملنيميثل : عمودي: الثاين -

                                           
 مرجع سبق ذكره(2010)، امحد يوسف دودين 15
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 الشبكة اإلدارية 8 : الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 املصدر من إعداد الباحث ابلتصرف

 
 األخالقية ملدير املشروعالبوصلة  4-
 .االبتعاد عن التالعب ابملناقصات -
 .عدم تعاطي الرشوة -
 .عدم االعتداء على املوارد واللعب هبا حىت تصبح ضمن املوازنة التقديرية -
 .عدم املساومة بسالمة أعضاء فريق املشروع -

-IV املقاربة بني مدير املشروع واملدير الوظيفي 
مدير )واملدراء التنفيذيون يرتأسون أقسام ووحدات املؤسسة املدراء الوظيفيون  

، يكمن دورهم يف اإلشراف واملتابعة لكل ...(التسويق، مدير التمويل، مدير اإلنتاج
وظائف ونشاطات أقسامهم املختصة، كما يلعبون دورا أساسيا يف التنظيم الوظيفي 

 .واملصفويف للمشروع
 :16وظيفي يف النقاط التاليةخيتلف مدير املشروع عن املدير ال 

                                           
  16 إبراهيم عبد الرشيد نصري (2008) ، مرجع سبق ذكره
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 من حيث التخصص 1-
وميلك ...( تسويق، إنتاج، مالية، هندسة)إّن املدير الوظيفي متخصص يف جمال معنّي       

معرفة عميقة ابلوظيفة اليت يقوم إبدارهتا، يف حني أّن مدير املشروع عادة ما يكون صاحب 
امة وخلفية واسعة يف أكثر من معرفة وخربة يف عّدة نشاطات وجماالت، وله نظرة ع

 .ختصص
من هنا فإّن الفرق األساسي بني مدير املشروع واملدير التنفيذي هو أن يكون األول        

، بينما يكون الثاين متخصص األداء والتقنيات (كالطبيب العام)شامل ومتعّدد املهارات 
 (.كالطبيب األخصائي)

 من حيث األسلوب 2-
يستخدم املدير الوظيفي األسلوب التحليلي حلل املشاكل التقنية اخلاصة بتخصصه        

األسلوب الوظيفي واملتعلقة ابلوظيفة أو القسم الذي يديره، بينما مدير املشروع فيستخدم 
النظامي الذي يتمّيز بتحليل املشكل وتركيبه وإجياد العالقة بني خمتلف أجزائه، فهو ال 

 .حمّددة ولكّنه منّسق ومسّهل لكل خطوات مراحل عمليات املشروعيقتصر على عمليات 
فإذا كان املدير التنفيذي يتمّيز مبهارة التحليل فإّن مدير املشروع يتمّيز بتجميع األجزاء      

املتخصصة لتشكيل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشرتك، كما أنّه ينظر إىل املشكل من 
 .مجيع جوانبه

 وليةمن حيث املسؤ  3-
املدير التنفيذي مسؤول عن العمليات الروتينية واملتكررة يف حني أّن مدير املشروع        

 .مسؤول عن إدارة عمليات التغري واملخاطرة واختاذ القرار
 من حيث األهداف 4-
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يتحّدد جناح املدير الوظيفي من خالل إجناز األهداف القصرية األجل اخلاصة بقسمه       
 .ما مدير املشروع فيتحّدد جناحه من خالل إجناز األهداف النهائية للمشروعالوظيفي، بين

 من حيث الصالحيات 5-
تتحّدد صالحيات كل من املدير التنفيذي ومدير املشروع يف إطار املشروع حسب       

 .الصيغة التنظيمية املستخدمة والشكل التنظيمي املستعمل
 من حيث املهام 6-

دير التنفيذي مقتصرة على مصلحته أو قسمه، بينما مدير املشروع إّن مهام امل        
 .فمهمته الرئيسية خلق التوازانت وحّل الصراعات

 من حيث البيئة اخلارجية 7-
املدير التنفيذي تعامالته مع املتغريات البيئية اخلارجية حمدودة بينما مدير املشروع فهو        

...(.املوردون، البنوك، الضرائب)ستمرار مع البيئة اخلارجية للمشروع يتعامل اب
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 .ختطيط املشروع: الرابع الفصل

 8  احملاضرة رقم

 
 

 
-I مفهوم ختطيط املشروع 

- II خطة املشروع 

 - IIIاملرجعية للمشروع الوثيقة 
- IV مزااي ختطيط املشروع 
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 املشروعختطيط : الرابع الفصل

  8احملاضرة رقم

 
 

-I مفهوم ختطيط املشروع 
 التخطيط تعريف 1-

وهو عملية ذهنية .التخطيط هو التدبري املسبق الذي حيّدد مسار املنظمة يف املستقبل     
حتليلية تتضمن جمموعة من األنشطة الفكرية والنظرية اليت تتطلب مستوى عال من املهارات 

 .الفكرية
 ختطيط املشروع تعريف 2-
 :ختطيط املشروع هو أداة لبناء تصّور مسبق عن    

 .مراحل تنفيذ املشروع بكفاءة وفعالية-  
 .املخاطر املتوقعة اليت سيواجهها واالستجاابت الالزمة للمعاجلة - 

معظم املتخصصني يف علوم التسيري على أمهية الوقت واجلهد الذي ينبغي أن  يتفق     
التخطيط يف دعم إدارة املشروع والتنبؤ بكيفية يسّخر لوظيفة التخطيط وذلك لدور وأمهية 

 .سريه أثناء مراحل تنفيذه
-II خطة املشروع 
خطة املشروع خريطة ترشد فريق املشروع إىل كيفية تنفيذ املشروع ومتثل نقطة  متثل     

 .انطالق املشروع
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 :يف إطار املشروع أتخذ اخلطط ثالث أبعاد رئيسية    
 .الوقت الالزم إلجنازه -

 .املوارد املالية واملادية -
 .املوارد البشرية- 

 :هتدف خطة املشروع أببعادها الثالثة إىل    
 .ظيم املشروعتن -
 .إعداد جدولة املشروع -
 .إعداد ميزانية املشروع -
 .وذلك مبقارنة اإلجنازات يف امليدان مع املعايري املثبتة يف اخلطة: إعداد املراقبة- 
 .حتقيق التغذية العكسية اليت تساهم يف االلتزام ابلقيود األساسية للمشروع -

-III املرجعية للمشروع الوثيقة 
الوثيقة املرجعية للمشروع أهّم الواثئق اخلاصة ابملشروع واليت تعرّب عن البنود  تشكل      

الذي يتّم )الرئيسية اليت مّت االتفاق عليها بني إدارة املشروع واملستفيد الرئيسي من املشروع 
 (.تنفيذ املشروع حلسابه

 :17ل البنود التاليةتعرّب هذه الوثيقة عن اإلطار العام ملكوانت خطة املشروع وهي تشم     
 :املوضوع 1-
 (.اسم وعنوان املشروع)حتديد املشروع  -
 .اجلهات املستفيدة -
 .اجلهات املنفذة -

                                           
 4992 ، طرابلس ، اجلامعة املفتوحة للنشر ، التخطيط و الرقابة، صاحل هاشم صادق  17
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 :خلفية املشروع 2-
 .الدوافع الداخلية واخلارجية إلجناز املشروع: أسباب قيام املشروع -
 :ة اليت أقرت املشروعالسلط 3-
معها مدير املشروع عند حدوث اخلالفات أو تعيني اجلهة أو اجلهات اليت يتعامل  -

 .الصراعات أثناء تنفيذ املشروع
 :املستفيد النهائي 4-
حتديد املتلقي النهائي واملباشر للمشروع بعد االنتهاء منه واجلهة اليت ستقوم ابستخدام  -

 .املشروع
 :أهداف املشروع 5-
 ( SMART)واألهداف النهائية للمشروع واليت ينبغي أن تتوافق مع اختبار  النتائج -
S :Specific :معايري حمّددة لإلجناز. 

M :Measurable :معايري قابلة للقياس. 
A :achievable : قابلة لإلجناز –ميكن حتقيقها ضمن املوارد املتاحة. 
T :Time Bound : التسليمحمّددة زمنيا مع مراعاة اتريخ. 
R :Realistic :أتخذ بعني االعتبار املتغريات البيئية واملوارد املتاحة: واقعية. 
 :نطاق املشروع 6-

حتديد األطراف املؤثرة واملباشرة ابملشروع أي حتديد األقسام الوظيفية داخل املنظمة        
 .ودورها يف إجناز كل مرحلة من مراحل املشروع

 .املواصفات –لفة التك –الوقت : القيود 7-
 : املوازنة التقديرية 8-
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 .حتديد تقديرات تقريبية لتكاليف كل مرحلة من مراحل املشروع -
 :الناتج النهائي للمشروع 9-

التزام مدير املشروع بتحديد النتائج امللموسة وغري امللموسة للمشروع يف هناية كل        
 .مرحلة رئيسية للمشروع

 :التنفيذ حماور واسرتاتيجيات 10-
والقواعد اليت ستحكم عمل املشروع واليت تستمد من  اإلسرتاتيجيةالتوجهات      

 .إسرتاتيجية املنظمة
 :حتليل املخاطر 11-
حتديد مصادر وأنواع الصعوابت والعراقيل اليت ستواجه املشروع وتقدير احتمال وقوعها       

 .وإعداد اخلطط الالزمة ملواجهتها
 :يسيةاملراحل الرئ 12-
 .حتديد املراحل الرئيسية للمشروع وتقدير الوقت الالزم لكل مرحلة واملوارد الالزمة هلا     

 :األدوار واملسؤوليات 13-
 .تبيان األطر التنظيمية للمشروع    

-IV 18:مزااي ختطيط املشروع 
 :خفض كلفة املشروع 1-

إّن ارتفاع تكلفة املشروع راجع ابلدرجة األوىل إىل التغريات اليت قد تطرأ على املشروع        
 .أثناء عملية إجنازه

                                           
سبق،مرجع   ذكره  (2002) ، حسن إبراهيم بلوط  18  
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التخطيط حيقق اخنفاض هذه التكلفة لقدرته على توقع التغريات يف املراحل املبكرة من       
 .حياة املشروع

 :تفادي التعطيل والتأخر يف تسليم املشروع 2-
يف مرحلة (  مبا يف ذلك املوردين)إشراك مجيع أطراف املصاحل املؤثرة واملتأثرة ابملشروع     

 .التخطيط ملناقشة وحتليل اجلدول الزمين املتوقع ملراحل املشروع
 :جودة منتج املشروع 3-
ميكن التخطيط احملكم من تسليم املشروع للعميل وفق املواصفات اليت ترضيه واملتفق     

 .عليها
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  موازنة املشروع: الفصل اخلامس
 9  احملاضرة رقم

 
I. ماهية موازنة املشروع 
II. التقديرية املوازنة إعداد طرق. 
III. املشروع موازنة إعداد طريقة اختيار أسس 
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 املشروعموازنة : الفصل اخلامس
  9احملاضرة رقم

 

 

I. ماهية موازنة املشروع 
 :تعريف املوازنة .1

خطة مالية  تكون على شكل مفهوم املوازنة إىل إحدى أدوات التخطيط املايل ُيشري
  .تعتمد على تقدير لإليرادات واملصروفات املتوقعة خالل فرتة زمنية حمددة

 تعريف موازنة املشروع .2
تلي موازنة املشروع مرحلة ختطيطه حيث يتم تسعري خطة املشروع وحتويلها إىل موازنة 

كلفة املشروع شاملة كافة  ميكن تعريف موازنة املشروع أبهنا عملية تقدير. تقديرية
 .أنشطته واملوارد الالزمة لتنفيذه من حلظة مباشرته إىل حلظة إهنائه

 حتديد موازنة املشروع خطوات .3
 :التالية العناصر حتديد على املشروع موازنة ترتكز

  كما ونوعا (التنبؤ ابملوارد الالزمة لتنفيذ املشروع(. 

  ؟مىت(هذه املوارد  احتياجالتنبؤ بوقت(. 

  ؟بكم(التنبؤ بكلفة هذه املوارد وقت استخدامها(. 
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 التنبؤ أبثر تضخم االسعار على هذه املوارد. 

  التموين عمليةالتنبؤ ابملخاطر احملتملة اليت ستواجه املشروع اثناء. 

 موازنة املشروع أدوار .4
 :19يلي فيما املشروع موازنة أدوار تتمثل

 املشروع أهداف بتحقيق مباشرة يرتبط املشروع موازنة إعداد إن:  أداة ختطيط -
 ابالحتياجاتكما أنه يعتمد على التنبؤ   والقدرة على الوصول إىل أهداف املنظمة ،

 .املستقبلية واألسعار املتوقعة واملخاطر احملتملة للحصول على املوارد 
 كافة لتنفيذ الالزمة املوارد بتحديد موازنة املشروع معنية:  أداة ختصيص موارد -

 .الالزم الوقت يف املوارد هذه توفري جانب إىل املشروع أنشطة
 و اإلجنازات ملقارنة تستعمل معيارية قيمة مبثابة هي املشروع موازنة:  أداة رقابة -

 .الفوارق استخالص و التحقيقات
وذلك عن طريقة حساب كميات املوارد املستخدمة يف املشروع :  أداة قياس أداء -

وحساب كلفها وربط ذلك ابألهداف املرسومة للمشروع ومعرفة مدى ارتباط هذا 
 املشروع برسالة املنظمة األم للمشروع 

II. التقديرية املوازنة إعداد طرق. 
 طريقة  التقديرية، املخصصات طريقة :أمهها التقديرية، املوازنة إلعداد طرق عدة توجد

  .20إىل األعلى األسفل من املوازنة طريقة األسفل، إىل األعلى املوازنة من

 :التقديرية املخصصات طريقة  .1
                                           

1002، اجلامعيةسعد صادق حبريي ،إدارة املشروعات ابستخدم الكمبيوتر،دار  19  

  20 ،مرجع سبق ذكره (2002)حممود العبيدي و مؤيد الفضل
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 :على التقديرية التكاليف أو التقديرية املخصصات حساب يعتمد

  السابقة التجربة -
  التارخيية البياانت -
  اخلربة -
 احلدس -
 التقديرات يف تستعمل. الكلفة وقليلة بسيطة و سهلة التقديرية املخصصات طريقة
 نسبة وحتتمل( املشروع لكلفة تقريبية صورة تعطي) للمشروع املبدئية للكلفة األولية
 .التقدير يف اخلطأ من عالية

 Up to down budgeting : : األسفل إىل األعلى من املوازنة .2

 و اخلطط إبعداد الدنيا اهليئات تقوم .العليا اإلدارية املستوايت يف التكاليف تقدر
 يتم املطاف، آخر يف و. هبا واملسموح احملددة السقوف ضمن املوازانت و اجلداول
 الطريقة هذه ٠والنهائية اإلمجالية املوازن لتحديد اجلزئية واجلداول اخلطط كل جتميع
 نسبة حتتمل وهي عنها كلفة أكثر ولكنها التقديرية املخصصات طريقة من دقة أكثر
 ٠اخلطأ من

 Down to up budgeting : األعلى إىل األسفل من املوازنة .3

  : Work break structure (wbs)   بطريقة العمل هيكل جتزئة على الطريقة هذه ترتكز

 مهمات                   املشروع حتليل
 عمل حزم                         املهمة
 العمل وحدات                   العمل حزمة
 أنشطة                  العمل وحدة
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 نشاط                      األنشطة
 حزمة العمل، وحدة النشاط،)  أعاله املذكورة اهليئات من هيئة كل مستوى على

  :التالية األسئلة على اإلجابة يتم( املشروع املهمة، العمل،
 الالزمة؟ املوارد ماهي -
 املوارد؟ هذه كمية ماهي -
 إحتياجها؟ اتريخ -
 كلفتها؟ وماهي -
 وحدة النشاط،)هبذه الطريقة، يتم إعداد املوازنة التقديرية على مستوى كل هيئة      

من مرتبة إدارية إىل مرتبة أعلى حىت تصل إىل (  املشروع املهمة، العمل، حزمة العمل،
 ٠مدير املشروع بشكل جتميعي

 ٠امليزانية التجميعية و تدقيقها وإعداد امليزانية النهائية يتم بعد ذلك مراجعة     
هذه الطريقة أكثر دقة من الطرق السابقة نظرا إلعدادها من قبل األشخاص املعنيني يف 

 ٠العمل مباشرة مواضيع
بتنفيذ وتطبيق هذه امليزانية  التنفيذينيكما تتميز هذه الطريقة ابلتزام وارتباط املدراء     

 ٠كوا يف إعدادهاألهنم شار 
III.  طريقة إعداد موازنة املشروع اختيارأسس 

 :إحدى الطرق الثالثة يعتمد على العوامل التالية اختيارإن 
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 يف والتعدد التنوع زاد كلما و كلما زاد حجم املشروع: املشروع تنوع وحجم  -
 طريقة مثل أكثر، بدقة تتمتع اليت الطرق إىل حاجة أكثر أصبح  أنشطته،

 .األعلى إىل األسفل من املوازنة
 القرار اختاذ حبق حتتفظ و مركزية املشروع إدارة كانت إذا :املشروع إدارة منط -

 تتبع مركزية ال كانت إذا حني ويف أسفل، إىل أعلى من املوازنة طريقة تتبع
 .أعلى إىل أسفل من املوازنة طريقة

إذا كانت الثقافة السائدة يف املشروع تقليدية    :املشروعالثقافة السائدة يف  -
املوازنة من أعلى إىل أسفل، وإذا كانت منفتحة  طريقةتتبع  كالسيكية و حمافظة

املوازنة من أسفل  طريقةتتبع  و تدعو إىل التغيري و التكييف مع متغريات البيئة
 .إىل أعلى
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 جدولة املشاريع: الفصل السادس

 13)و 12و 11و 10  احملاضرة رقم(
 
 

 

 

 .Iمفهوم اجلدولة  
. IIخريطة جانت (GANTT)  

. III  جتقنية املسار احلر (CPM)   

.IV تسريع املشروع 
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 جدولة املشاريع: الفصل السادس

  10احملاضرة رقم
 

 .Iمفهوم اجلدولة  
جدولة املشاريع من بني األدوات الّرئيسية اليت تدخل يف صلب عمليات متابعة  تعترب

 .تلي اجلدولة مرحلة التخطيط وترتكز بشكل كبرية على خطّة املشروع.تنفيذ املشروع

اجلدولة هي حتويل خطّة املشروع إىل جدول زمين يوضح أولوية وتسلسل النشاطات 
 .ة املشروع ضمن قائمة زمنية عملياتيةاجلدولة هي أيضا وضع خط.وتوقيت حدوثها

 .تنفيذ املشروع وإمتامه أبقل كلفة ويف أقّل مّدة وأبقّل خماطر ممكنة :فوائد اجلدولة
 :تتّم اجلدولة عن طريق جمموعة من التقنيات أمهها

  (GANTT) : خريطة جانت- 

 Critical Path Method   (CPM):تقنيات املسار احلرج- 

   Program Evaluation Review Technic (PERT) : ومراجعة الربامجتقنية تقييم - 

   Crashing Project :تسريع وتعجيل املشروع-   

 .II21خريطة جانت:  
رائد حركة اإلدارة العلمية، متكن من تقدمي الطريقة املعروفة ابسم  H. GANTT يعترب         
لتلبية حاجة القوات األمريكية يف ختطيط ومراقبة إنتاج  1910عام  (GANTT)خمطط 

 .املصانع العسكرية

                                           
21

 .4991أمحد رفيق قاسم، مدخل إىل حبوث العمليات، منشورات جامعة حلب،  
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ترتكز خارطة جانت بيانيا على متثيل  عموداي النشاطات أو العمليات الالزمة         
الزمن  حبسب املقياس الذي يناسب املخطط  متثيلو أفقيا  تنفيذها وفق تسلسل معني

ميكن أن يشمل املخطط على معلومات أخرى  و ...(اليوم ، األسبوع، الشهر)اجملدول 
نشاط من أنشطة املشروع  لكل تبني خريطة جانت التطور احلايل واملرتقب .(املوارد املطلوبة)

تّتسم هذه اخلرائط بسهولة االستخدام وهي تساعد املدير  .مقارنة ابلفرتة الزمنية املقّدرة له
 . اإلجناز من تلك اليت هي معيقة للمشروععلى معرفة النشاطات اليت ميكن أن تسرّع يف

وعلى ( إنتاجية أو خدمية)يستعمل هذا األسلوب يف اجلدولة يف املشروعات املختلفة      
أّما يف املشروعات الكبرية واملعّقدة فإهنا  .األخص املتوسطة احلجم واليت تتسم ابلبساطة

م التحليل الشبكي اخلاص تستخدم فقط يف التخطيط املبدئي، وتفتح الطريق الستخدا
 .CPM و PERTأبسلويب 

إحدى املنشتت املتخصصة بعمليات الطالء رست عليها املناقصة، تتعلق مبشروع  :مثال
 .طالء أحد البيوت السكنية الكبرية

 :تتلخص النشاطات والقدرة الزمنية وعدد العّمال، حسب الشكل التايل

 
 العمالعدد  الزمن السابقة النشاطات النشاطات

 2 أايم A / 8 طالء الغرف يف الطابق األّول

 1 أايم B / 4 طالء غرف اجللوس

 1 أايم C / 6 طالء غرف النوم

 1 يوم D A 2 طالء احلمام

 1 أايمE A 4 طالء السالمل

 

 

 

 



(        2019-2020) إدارة األعمال: ليسانس تخصصمحاضرات في إدارة المشاريع للسنة الثالثة 

 بن سماعين لمياء حمادي .د

 57 

 :خمطط جانت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             النشاطات
 

 1غرف 
            
        

 
 غرف اجللوس

            
    

 
 غرف النوم

            
      

 
 غرف احلمام

            
  

 
 السالمل

            
    

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األايم
 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 عدد العمال
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 جدولة املشاريع : اخلامس الفصل

  11 احملاضرة رقم

 
  

. III  جتقنية املسار احلر 

 Net work: 22شبكة العمل1.

تعرف شبكة العمل على أهنا متثيل بياين ألنشطة املشروع بطريقة تبني التسلسل          
والتتابع ألنشطة املشروع واألوقات الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة من حلظة بداية املشروع إىل 

 : العمل من العناصر التاليةتتكون شبكة  .هنايته
 وهو وظائف أو مهام املشروع ويتطلب إكماله كمية حمّددة من الوقت واملوارد :النشاط -
 .وهو حلظة بدء النشاط أ وحلظة اإلهناء منه: احلدث -
وهو عبارة عن سلسلة من األنشطة املتتابعة اليت تربط بني نقطة البداية ونقطة  :املسار -

 .ويكون للمشروع أكثر من مسار .إمتام املشروع
هو أطول مسار يف شبكة العمل املخططة من بني املسارات احملتملة، وهو : املسار احلرج -

 .وقت إلمتام املشروع بشكل كامل( أو أمثل)يشكل أفضل 
كل أتخري يف تنفيذ أي . هي النشاطات اليت تقع على املسار احلرج :النشاطات احلرجة -

 .احلرجة قد يؤّدي إىل  أتخري تسليم املشروع يف موعدهنشاط من النشاطات 
 األنشطة أوقات حساب2. 

 :(E : Earliest Time): األوقات املبكرة2.1. 

                                           

1002منشورات جامعة دمشق، مجال اليوسف، حبوث العمليات،  .22
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 . وهي أقرب األوقات لتنفيذ النشاط

 Earliest Start : (ES)   :زمن البداية املبّكرة للنشاط- 

أقرب وقت ميكن أن يبدأ فيه النشاط إذا أجنزت مجيع األنشطة السابقة هلا يف  وهو
 .وقتها
 Earliest Finish : (EF) : زمن النهاية املبّكرة للّنشاط- 

 .وهو الزمن الذي ميكن أن ينتهي فيه النشاط إذا بدأ يف وقته املبّكر

 :طريقة حساب األوقات املبّكرة    - 

              EF = ES + t                   ES = EF – t            (t: وقت النشاط) 
 [ES = LS = 0]  0= وقت البداية املبّكرة ألّول حدث  -

 .األوقات املبّكرة لألحداث املوالية من اليسار إىل اليمني ويؤخذ أطول وأكرب وقت حتسب- 
   (L : Latest Time) :األوقات املتأخرة 2.2.

  .األوقات لتنفيذ النشاطأبعد  وهي

   (LS : Latest Start) :زمن البداية املتأخرة - 

 .هو آخر وقت ميكن أن يبدأ فيه النشاط بشرط عدم أتخري األنشطة الالحقة

 (LF : Latest Finish): زمن النهاية املتأخرة   -

أو وقت ميكن إمتام النشاط فيه بدون أن يسبب أتخري لألنشطة  هو آخر زمن 
 .الالحقة
 :طريقة حساب األوقات املتأخرة       -

LS = LF – t                       LF = LS +t                                            
 ابلنسبة آلخر حدث: األوقات املبّكرة= األوقات املتأخرة - 
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من اليمني إىل اليسار، انطالقا من ( الّسابقة)األوقات املتأخرة لألحداث األخرى حتسب - 
 .آخر حدث ويؤخذ أقصر وقت

 (Slacks)الفوائض  أو الراكدةالنشاطات  3.2.

 .وهي األنشطة اليت لديها فوائض يف الوقت واليت ميكن أتجيلها دون أتخري وقت تسليم

S = L S –ES                                        أو           S = LF – EF   

 

 أوقات البداية
Start (S) 

 أوقات النهاية
Finish (F) 

 األوقات 
 املبكرة

 األوقات 
 املتأخرة

 املبكرة

 املتأخرة

 األوقات

 األوقات

Earliest : E 

Latest : L 

 رمز النشاط

    

ES           EF 

s 

  LS          LF 

          t 
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 مثال توضيحي حول تقنية املسار احلرج3. 
 .ميثل اجلدول املوايل األنشطة الالزمة لتحقيق مشروع زراعي واألوقات الالزمة إلجنازه

 
 

 األنشطة
النشاط 
 السابق

 

 املدة
  النهاية البداية

 
S 

 

املتأخرة  ES املبكرة
LS 

 LFاملتأخرة EFاملبكرة

A - 3 0 0 3 3 0 
B A 5 3 8 8 13 5 
C A 10 3 3 13 13 0 
D C 4 13 26 17 20 3 
E D,G,H 13 20 20 33 33 0 
F E 3 33 33 36 36 0 
G C 5 13 15 18 20 2 
H B,C 7 13 13 20 20 0 

 

 .أرسم شبكة اعمال املشروع1. 

 .األوقات املبكرة و املتأخرة وعني األنشطة احلرجةحساب 2. 

 .حدد املسارات احملتملة واملسار احلرج3. 
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 شبكة األعمال

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  A, B, H, E, F : 3 + 5 + 7 + 13 + 3 = 31j :املسارات احملتملة

A, C, H, E, F : 3 + 10 + 7 +13 +3 = 36 j   املسار احلرج 
A, C, G, E, F : 3 + 10 + 5 + 13 + 3 = 34 j  
 A, C, D, E, F : 3 + 10 + 4 + 13 + 3 = 33 j 

 .ال ميكن أتخريها:  A, C, H, E, F:النشاطات احلرجة
 .هلا فوائض يف الوقت: B, D, G :الراكدة النشاطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Start 

   E 

 20          33 

          0 

  20         33 

         13 

   H 

 13          20 

          0 

  13         20 

         7 

   G 

 13          18 

          2 

  15         20 

         5 

   D 

 13          17 

          3 

  16         20 

         4 

   B 

  3            8 

          5 

   8          13 

          5 

  C 

   3          13 

          0 

    3         13 

         10 

   A 

   0            3 

          0 

   0           3 

          3 

   F 

 33          36 

          0 

  33         36 

           3 
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 جدولة املشاريع : اخلامس الفصل

  12 احملاضرة رقم
 

-IV  الربجمة الشبكية ابستخدام أسلوب(PERT): 

-PERT :هي اختصار للحروف األوىل: 
Program Evaluation Review Technique 

إلدارة برامج صناعة  1950وضعت هذه التقنية من قبل البحرية األمريكية يف عام  -
 .الصواريخ

 :23 (PERT)خطوات خمطط  -
 :تقدير األزمنة 1-
على حتديد ثالثة أنواع من األوقات ( PERT)ترتكز الربجمة الشبكية ابستخدام أسلوب  -

 :احملتملة إلهناء كل نشاط من أنشطة املشروع وهي
 :(Optimistic Time: )الوقت املتفائل 1)
علمت  ، وهو أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط إذا"O"يرمز له يف الشبكة ابلرمز  

 .الظروف املؤثرة يف صاحل املشروع
 :(Pessimistic Time)الوقت املتشائم  2)
، وهو أطول وقت ممكن لتنفيذ املشروع إذا كانت الظروف املؤثرة (P)يرمز له ابلرمز  

 .غري مواتية وعملت يف غري صاحل املشروع
 :(Natural Time)الوقت الطبيعي  3)
ظروف )األكثر احتماال أن يتّم تنفيذ النشاط فيه ، وهو الوقت (N)يرمز له ابلرمز  

 (.عادية

                                           
 1001يتشارد برونسون ،حبوث العمليات ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،مصر ،ر23
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 :(Expected Time)الوقت املتوقع  4)
 :وحيسب ابستخدام املعادلة الرايضية( T)يرمز له ابلرمز  

6

4 PNO
T


  

 :رسم شبكة األعمال 2-

وهي التمثيل البياين ألنشطة املشروع بطريقة تبنّي التسلسل والتتابع املنطقي ألنشطة  
 –خطة بداية املشروع إىل وقت هنايته )املشروع واألوقات الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة من 
، مع توضيح املسارات احملتملة إلهناء (األوقات املبكرة، األوقات املتأخرة، أوقات الفوائض

، GPMأنظر )واملسار احلرج الذي ميثل أطول هذه املسارات إلمتام املشروع املشروع 
 ...(.صفحة

 :حساب تباين املشروع 3-
يتّم احتساب تباين املشروع عن طريق احتساب التباين لكل األنشطة احلرجة اليت  

 (.تقع على عاتق املسار احلرج
2)حيتسب تباين النشاط احلرج  -

iT )وجب القانون التايلمب: 
22

)
6

(
OP

i


  

 

2)يكون حاصل مجع تباينات األنشطة احلرجة  T2تباين املشروع  -

iT ) حسب املعادلة
 :التالية





n

i

ip

1

22  
2

p :تباين املشروع ككل. 
2

i : احلرجةتباين األنشطة. 
 حساب االحنراف املعياري للمشروع ابستخدام املعادلة الرايضية  -

2

pp    
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2

p :التباين 

p :االحنراف املعياري 
 :وذلك ابستخدام املعادلة الرايضية: للمشروع" Z"احتساب القيمة املعيارية  4-

p

CPX

p

X
Zp



 



  

Zp :القيمة املعيارية للمسار 

X :الوقت املرغوب إهناء املشروع فيه. 
CP :طول املسار احلرج. 

p :االحنراف املعياري للمشروع. 
 :حساب احتمال إهناء املشروع 5-
 (.الطبيعي القياسياجلدول " )Zp"الرجوع إىل جدول االحتماالت للقيمة املعيارية  -
( االحتمالية)فتكون هي النسبة املئوية " Zp"قراءة االحتمال املقابل للقيمة املعيارية  -

 .إلهناء املشروع يف الوقت املرغوب
 :PERTمثال توضيحي ألسلوب 

 :يبنّي اجلدول املوايل األنشطة الالزمة لتحقيق مشروع بناء مسجد -

 النشاط
النشاط 
 السابق

الوقت 
 Oئل املتفا

الوقت 
 Pاملتشائم 

الوقت 
 Nالطبيعي 

الوقت 
 Tاملتوقع 

Ti 

(A) / 1 3 2 2 0,111 
B / 2 4 3 3 / 

(C) A 1 3 2 2 0,111 
D A,B 2 6 4 4 / 

(E) C 1 7 4 4 1 
F C 1 9 2 3 / 

(G) D,E 3 11 4 5 1,778 
(H) F,G 1 3 2 2 0,111 
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 .احتمال أن ينتهي املشروع قبل أسبوع واحد من الوقت األصلي املتوقع إهناؤه فيه حساب

 :Tحساب األوقات املتوقعة  – 1)

6

4 ONP
T


  

 

2
6

1)2(43



AT  

 

3
6

2)3(44



BT  

 
 :رسم شبكة أعمال املشروع 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املسار احلرج

S 
2 
≈ 

C 
4 
≈ 

E 
5 
≈ 

G 
2 
≈ 

H 

 H, G, E, C, A: األنشطة احلرجة

0 
A 
 

0 
 

2 

2 

 

0 
 

2 

 

2 
C 
 

0 
 

2 

4 

 

2 
 

4 

 

4 
F 
 

6 
 

3 

2 

 

10 
 

2 

 

0 
H 
 

0 
 

2 

15 

 

0 
 

15 

 

0 
B 
 

1 
 

3 

3 

 

1 
 

4 

 

3 
D 
 

1 
 

4 

7 

 

4 
 

8 

 

4 
E 
 

0 
 

4 

8 

 

4 
 

8 

 
8 

G 
 

0 
 

5 

13 

 

8 
 

13 
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 F, D, B(: اليت ميكن أتجيلها دون أتجيل وقت تسليم املشروع: )الراكدة األنشطة
 :حساب تباين املشروع 3)
2: حساب تباين األنشطة احلرجة* 

i 

22
)

6
(

OP
i


       =   11,0)

6

13
( 22




A  

2: حساب تباين املشروع ككل* 

p 





n

i

ip

1

22  = 3,111    
 
 

 
 

 p: حساب االحنراف املعياري للمشروع* 
764,1111,32  pp    

 

 

 

 

 

 
 :"Z"حساب القيمة املعيارية  4)

566,0
764,1

1514








p

X
Zp




 

 
 

 

2

p
= 3,111 

p
= 1,764 

566,0Zp 
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جاءت من السؤال، ألّن املطلوب أن حتسب احتمال إهناء ( X=14)قيمة : مالحظة
 (.أي طول املسار احلرج)املشروع أسبوع واحد قبل الوقت املتوقع 

 X=1-15أسبوع، فإّن  15= مبا أّن املسار احلرج طوله  -
14=X أسبوع 

 :قياسيقراءة االحتمال من اجلدول الطبيعي ال 5)
P(X-14)=P(Zp=-0,566) 
             = 1- P(Zp=-0,566) 

             = 1- 0,715=0,285=28,5% 

  28,5%: احتمال أن ينتهي املشروع أسبوع واحد الوقت املتوقع هو* 
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 جدولة املشاريع : اخلامس الفصل

  13 احملاضرة رقم
 

-V (تسريع املشروع): ضغط أوقات أنشطة املشروع 
هي العملية اليت هتدف إىل تسريع أعمال املشروع وتقليل الفرتة الزمنية لالنتهاء من  -

املشروع وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا خمتلفة، موارد أو ساعات إضافية أو عن 
 .Sous traitanceطريق املناولة 

افرتضنا سابقا أبّن أداء كل نشاط حيتاج إىل كلفة اقتصادية عادية حبيث تستخدم  لقد -
 .املوارد ذات الكلفة الكلية اليت تتناسب مع متطلبات إجناز هذا النشاط واالنتهاء منه

ولكن الكلفة تزداد بفارق كبري، عندما تستخدم تقنية ضغط النشاط، ذلك ألّن الضغط  -
الكلفة، سواء عن طريق استخدام تكنولوجيا بديلة، أو عن طريق رصد  ال يتّم إاّل عرب زايدة

 .موارد إضافية لتلبية شروط الضغط
 :تواجه املنشأة مقايضة الوقت والكلفة وأمامها اخليارين -

 .إجناز النشاط بوقت طويل أبقل كلفة ممكنة* 
 .إجناز النشاط بوقت قليل ولكن بتكلفة أكرب* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوقت

 šطة الطبيعية النق

 šالنقطة املضغوطة 
 الكلفة املضغوطة 

C2 

 الكلفة الطبيعية 

C1 
T2 

 الوقت املضغوط 

T1 

 الوقت الطبيعي 

 الكلفة
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حتقيق أو إجناز النشاط ابستخدام احلّد األدىن أو األمثل من املوارد : النقطة الطبيعية* 
 .الطبيعي اجملدول للنشاطوضمن الوقت ( الكلفة الطبيعية)

ضغط وقت النشاط وإهنائه بوقت أقل من اجملدول له : Crash Pointالنقطة املضغوطة * 
شراء أو استئجار آالت أو معدالت أكثر سرعة وتطورا، توظيف )وحتديد موارد إضافية 

 ...(.القوى العاملة اإلضافية، استخدام موارد إضافية
 :24تقنية تسريع املشروع علىتعتمد : تقنية تسريع املشروع* 
 .تقدير أوقات اضغط أو أوقات تسريع كل األنشطة 1)
 .تقدير كلفة الضغط لكل نشاط 2)
 .بدء عملية الضغط ابألنشطة احلرجة واليت هي أقل تكلفة 3)
حىت الوصول إىل ( من األنشطة احلرجة إىل األنشطة الراكدة)تتواصل عملية الضغط  4)

 (.أسبوع 24أسبوع إىل  30مثال من . )قيقهامّدة التسريع املراد حت
 .حساب يف نفس الوقت كلفة التسريع 5)
 .نفرتض أّن العالقة خطية: إعداد معادلة تسريع املشروع 6)
 :aحتديد * 

21

21

tt

CC

t

C
a









  

 
 C1: الكلفة العادية

 

ΔC= C1-C2 < 0 

 

0





t

C
a  

  C2: كلفة الضغط

 t1: العادي الوقت
 

Δt= t1-t2 > 0 

  t2: الوقت بعد الضغط

 

                                           
24

 .4991طه محدي، مراجعة علي دمحم امحد ، مقدمة يف حبوث العمليات ،دار املربخ ، الرايض ، 
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Ct  العالقة عكسية 0a 

 

 أو (تقاطع خط املستقيم مع حمور الرتاتيب: )بيانيا bحتديد * 
 C1و  t1ابلقيم األصلية لـ : ابلتعويض bتقدير * 

  y=ax+b: معادلة االحندار* 
C= f(t) 
C= at+b 

 .التقديرات والتنبؤات: الفائدة من إجياد معادلة االحندار* 

 :مثال توضيحي لتسريع املشروع
 .ميثل اجلدول املوايل البياانت املتعلقة ملشروع حبث عملي يف إحدى املخابر الصيدالنية -

 (دج1000/أسبوع)تكلفة التعجيل  الوقت املعجل النشاط

(A) 1 70 
B 3 124 

(C) 1 210 
D 4 90 

(E) 5 350 
F 1 112 

(G) 4 190 
(H) 2 230 

 A, C, E, F, G, H: إذا كانت األنشطة احلرجة هي* 
 .قم حبساب كلفة تعجيل املشروع خبمس أسابيع

 (ألف دج)تكلفة التعجيل  الوقت املعجل النشاط املضغوط

A (أقل تكلفة) 70 1 

F 1 112 

G 4-1=3 190× 3 = 570 

 ألف دج 752 أسابيع 5 

 

 ألف دج 752: كلفة تعجيل املشروع خبمس أسابيع هي
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 يف املشاريع إدارة املخاطر: السابع الفصل
  14احملاظرة رقم

 
.I ماهية إدارة املخاطر 
 نشأة إدارة املخاطر 1.

نشأت إدارة املخاطر من اندماج تطبيقات اهلندسة يف الربامج العسكرية و الفضائية و النظرية 
االعتماد على إدارة التأمني إىل فكر إدارة املالية و التأمني يف القطاع املايل و كان التحول من 

املخاطر املعتمدة على علم اإلدارة يف حتليل التكلفة و العائد و القيمة املتوقعة و املنهج 
العلمي الختاذ القرار يف ظل ظروف عدم التأكد ، حيث كان أول ظهور ملصطلح إدارة 

ؤلف آنذاك فكرة خمتلفة متاما ، حيث طرح امل 4921( هارفرد بيسنز ريفو) املخاطر يف جملة 
وهي أن شخصا ما بداخل املنظمة ينبغي أن يكون مسؤوال عن إدارة خماطر املنظمة البحتة ، 
و من بني أوىل املؤسسات اليت قامت إبدارة خماطرها و ممارسة إدارة املخاطر هي البنوك ، اليت 

تعامل مع املخاطرة مينع ركزت عن إدارة األصول و اخلصوم  و تبني أن هناك طرح اجنح لل
 . 25حدوث اخلسائر و احلد من نتائجها عند استحالة تفاديها

و توسع استخدام تقنيات إدارة املخاطر يف خمتلف املؤسسات خصوصا املؤسسات املالية  
كشركات التأمني وصناديق االستثمار ، و رغم أن إدارة املخاطر تستمد جذورها من شراء 

ن إدارة املخاطر نشأت بشكل طبيعي من شراء التأمني املؤسسي ينايف التأمني إال أن القول اب
احلقيقة ، يف الواقع إن ظهور إدارة املخاطر لتحول درامي وثوري يف فلسفة واكب ذلك 

ل املعياري حدوث تغيري يف االجتاهات حنو التأمني ، ابلنسبة ملدير التأمني هو دائما املدخ

                                           
  2009،األردن، ،عمان 1 ط والتوزيع للنشر حامد دار, والتامني املخاطر إدارة،  موسى نوري شقريي.د, سالم عزمي أسامة 25
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ة التامني مشلت تقنيات خبالف التأمني ، إال أن هذه رغم أن إدار للتعامل مع املخاطر و 
التقنيات تعترب ابألساس بدائل التأمني و كان مدير التأمني ينظر للتأمني على أنه قاعدة 
مقبولة أو منهج قياسي للتعامل مع املخاطر أما االحتفاظ فقد كان ينظر له علي انه 

 .االستثناء هلذه القاعدة 
املخاطر منطقية و معقولة و انتشرت من مؤسسة إىل أخرى ، و  ولقد بدأت فلسفة إدارة 

،   4922عندما قررت رابطة مشرتي التأمني تغري امسها إىل مجعية إدارة املخاطر و التأمني يف 
كان التغيري إشارة إىل حتول ما جيري ، حيث بدأت مجعية إدارة املخاطر و الـتأمني بنشر جملة 

كان يقوم قسم التامني يف رابطة اإلدارة األمريكية بنشر جمموعة كما  " إدارة املخاطر" امسها 
 .عريضة من التقارير و الدراسات ملساعدة مديري املخاطر

 مفهوم إدارة املخاطر  2.
إدارة املخاطر عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع 

ات من شأهنا  أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو اخلسائر العارضة احملتملة و تنفيذ و إجراء
 .األثر املايل للخسائر اليت تقع إىل احلد األدىن

و ميكن تعريفها على أهنا التدريبات اإلدارية اليت هتدف إىل محاية أصول و أرابح البنك من  
 خال تقليل فرصة اخلسارة املتوقعة إىل أقل حد ممكن سواء تلك النامجة عن الطبيعة أو

 . األخطار البشرية أو األحكام القضائية
كما أن إدارة املخاطر هي عملية تفكري منهجي يف مجيع املخاطر احملتملة أو املشاكل قبل 
حدوثها و وضع إجراءات من شأهنا أن جتنب هذه املخاطر أو احلد من آاثرها أو التعامل مع 

 .  هذه اآلاثر ، حيث متكن هذه العملية من معرفة املخاطر وإعداد إسرتاتيجية للسيطرة عليها
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 26واع املخاطر اليت حتدث يف اإلدارة أن 3.
 درجة التقلبات اليت حتدث للموازنة وعوامل داخلية عدة مثل : خماطر مالية

عدم دقة تقدير املوازنة، وعدم كفاية املخصصات املالية اليت حتول دون 
  .حتقيق أهداف املنشأة

 ون أعطال فنية وميكانيكية حتدث آلالت اإلنتاج حتول د: خماطر أعطال فنية
  .حتقيق األهداف

 هتديدات قد تواجه املنشأة وتعرض حياة األفراد لإلصاابت : خماطر احلرائق
وتدمري املباين، وإتالف احملتوايت من واثئق وبياانت مهمة نتيجة حدوث 

    .احلريق
 هتديدات طبيعية تواجه املنشأة مثل الزالزل : خماطر الكوارث الطبيعية

واالهنيارات األرضية اليت حتول دون حتقيق والفيضاانت و االنزالقات 
  .األهداف

 التهديدات اليت تواجه املنشأة يف نقص الكوادر البشرية، : خماطر معرفية
ونقص املهارات اإلدارية واجلمركية، وخرق االستقرار الوظيفي ماداي ومعنواي، 

 .اخل...وعدم فعالية برامج التدريب
 عمال من إصاابت عمل للموظفني هتديدات تواجه منشأة األ: خماطر صحية

وهتديدات بيئية وصحية كالتعرض , يف العمل امليداين اجلمركي واحلدودي
 .للمواد املشعة واخلطرة وغريها

                                           
  (2007)اجلامعية،اإلسكندرية ،الدار مشس عني,التجارة كلية( بنوك,شركات, إدارات,أفراد)املخاطر إدارة,محاد العال عبد طارق 26
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 هتديدات تواجه منشتت األعمال بتدين مستوى الوعي : خماطر قانونية
ابلتشريعات املنظمة لعمل املنشأة، وعدم املعرفة بكيفية تطبيق نصوصها 

تزويد املعنيني ابلتعديالت الواجب إجراؤها لتفادي املخاطر املادية وعدم 
  .والفنية

 .هتديدات تتعلق بعدم تزويد املعنيني ابملعلومات ابلدقة الكافية: إعالمية/خماطر توعوية
.II أمهية وأهداف وإسرتاتيجية إدارة املخاطر 

 27 أمهية إدارة املخاطر 1.
 . اكتشاف األخطار ومعرفة مسبباهتا-
 تقييم أتثري األخطار ابلنسبة للممتلكات واألشخاص يف حالة حتققها، أي حتليل األخطار-
قياس األخطار، مبعىن معرفة احتمال تكرار كل خطر وما هو اخلسائر املصاحبة هلذا -

 .داد ملواجهتهمن األخطار واستخدامها يف التنبؤ بسلوك اخلطر مستقبال، واالستع اخلطر
 .اختيار أفضل األساليب أتثري ومالئمة للتعامل مع األخطار-

هذا مع العلم أبن حتديد هذه النقاط السابقة أمر ميسور، إال أن األداء غالبا ما يصعب 
نرى ضرورة أن يكون هناك إدارة متخصصة للتعامل مع األخطار البحتة  لذلك. تنفيذه

ابملشروعات ابتداء من اكتشاف األخطار حىت اختيار أفضل األساليب للتعامل مع 
 .األخطار

ويقال أحياان أن إدارة اخلطر تستطيع أن تشمل كل عمليات املشروع وأن كل مديري الشركة 
مع ذلك فمن الضروري أن حندد جمال إدارة اخلطر حىت ما هم يف الواقع إال مديرو خطر و 

                                           
دولية عصماين عبد القادر، أمهية بناء أنظمة إلدارة املخاطر ملواجهة األزمات يف املؤسسات املالية، مداخلة مقدمة حول األزمة االقتصادية ال27

 1009 واحلكومة العاملة ، جامعة فرحات عباس ، اجلزائر
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ومن الناحية  Greene منيزها عن العملية اإلمجالية للمشروع وذلك كما يقول جرين
التارخيية كان جمال إدارة اخلطر كنشاط منفصل داخل نطاق عمل الشركة، حمددا متاما وبصورة 

اسية مديرا للتأمني، والذي واضحة جلية، وعلى حنو منوذجي كان مدير اخلطر بصفة أس
تركزت مسئولياته حول تلك األخطار اليت كانت عرضة لتحويلها إىل شركات التأمني، أضف 

رمبا يكون لديه بعض املسؤولية يف األمن ومنع ( مدير التأمني)إىل ذلك أن مدير اخلطر 
ة يف حدوث اخلطر، ومبرور الوقت توسعت وظيفة إدارة اخلطر لتشمل بعض الطرق الثابت

معاجلة اخلطر مثل التأمني، واالحتفاظ ابخلطر بدون خطة، والتأمني الذايت، وكان الرتكيز على 
 .محاية املمتلكات أكثر من األشخاص

 أهداف إدارة املخاطر  2.
 :28ميكن تلخيص أهداف إدارة املخاطر يف

 البقاء و االستمرارية-

استمرارية وجود املنظمة ككيان عامل إن اهلدف األول إلدارة املخاطر هو البقاء و الضمان 
االقتصاد ، و مبعىن أن الوظيفة الرئيسية إلدارة املخاطر هي القيام بدور مساند يف هرم 
أهداف املنظمة ، إن اهلدف الرئيسي إلدارة املخاطر هي القيام بدور مساند يف هرم أهداف 

ل مباشر يف أهداف املنظمة املنظمة ، إن اهلدف الرئيسي إلدارة املخاطر ليس املسامهة بشك
األخرى مهما تكن ، بل ضمان أن بلوغ هذه األهداف األخرى لن متنعه اخلسائر اليت قد 
تنشأ بسبب املخاطر البحتة ، و يعين هذا أن اهلدف األكثر أمهية ليس تقليل التكاليف إىل 

احلفاظ على  أدين حد أو اإلسهام يف ربح املنظمة ، بل اهلدف الرئيسي إلدارة املخاطر هو

                                           
مؤسسة االمسنت ومشتقاهتا ، مذكرة ماجستري يف العلوم  دراسة حالة–عبديل لطيفة، دور مكانة اإلدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية 28

 .1001االقتصادية ، جامعة تلمسان اجلزائر،  
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بقاء املؤسسة ككيان اقتصادي بفرض وجوده يف بيئة األعمال و احلفاظ على الفعالية 
 .التشغيلية للمؤسسة 

 استقرار األرابح-
ابإلضافة إىل اهلدف الرئيسي إلدارة املخاطر هنالك أهدف أخرى اثنوية إلدارة املخاطر و 

 .من بني هذه األهداف هو استقرار األرابح و املكاسب
تساهم إدارة املخاطر يف األداء اإلمجايل للمؤسسة خبفض التباينات يف الدخل اليت تنتج من 
اخلسائر املرتبطة ابملخاطر البحتة إىل اقل مستوى وهو اهلدف املرغوب يف حد ذاته ، 
ابإلضافة إىل ذلك فان خفض التباين يف الدخل ميكن أيضا أن يساعد يف تقليل الضر ائب 

ا جيعل العبء الضرييب الطويل املدى للمنشأة سوف يكون اقل عندما على األرابح ، مم
 .تكون األرابح مستقرة مبرور الوقت 

 تقليل القلق-
" انه هدف  HERDGES ET MEHRيقصد هبدف تقليل التوتر و القلق الذي يشري له 

 النوم
راحة البال اليت متكن من معرفة أنه قد مت وضع كافة التدابري املناسبة للتصدي " اهلادئ ليال 

للظروف املعاكسة فعندما تظل املؤسسة دون محاية ، و ال تعرف اإلدارة ما إذا قد مت التصدي 
دارة للظروف املعاكسة أم ال ، فان عدم التأكد والقلق الذهين ، ميكن هلما أن يصرفا انتباه اإل

عن االعتبارات األخرى ، و يف احلاالت األخرى القصوى ميكن أن يكون للقلق الذي ينشأ 
من عدم التأكد خبصوص بقاء املنظمة أتثري ضار على صحة و رفاهية إدارة املنظمة ، إن 
القلق يستنزف طاقة هائلة هاته الطاقة اليت در يكون من األجدر و األحسن أن توظف 

ة وجدوى يف أمور أخرى ، راحة البال اليت أتيت من األمان الذي متنحه بشكل أكثر إنتاجي
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إسرتاتيجية إدارة املخاطر جيدة التصميم والتنفيذ يسمح للمديرين بتوجيه طاقتهم حنو النمو و 
 .الرحبية 

  تعظيم القيمة-
 إن اهلدف النهائي إلدارة املخاطر هو نفس اهلدف النهائي للوظائف األخرى يف أي مؤسسة

أن هدف اإلدارة عموما و هدف  dohty Neilو هو تعظيم قيمة املنظمة و يرى 
هو تعظيم القيمة ، ألن ( مبا فيهم مدير املخاطر ) املديرين الذي فوضت هلم املسؤوليات 

هذه القيمة هي اليت تعكس القيمة السوقية لألسهم العادية للمؤسسة، وفقا لوجهت النظر 
املخاطر وفقا ملعيار ما إذا كانت تسهم يف تعظيم القيمة أم ال ينبغي تقييم قرارات إدارة 

 .فتعظي القيمة هو اهلدف النهائي ألي مؤسسة و هو معيار معقول لتقييم قرارات املؤسسة
 29إسرتاتيجية إدارة املخاطر  3.

تتعدد سياسات إدارة اخلطر بتعدد أنواع اخلطر، ويصعب وضع سياسة مثلى إلدارة خطر 
كما يصعب حصر مجيع السياسات اليت ميكن استخدامها يف . يف مجيع احلاالتبعينه تطبق 

ولكن يسهل وضع هذه . إدارة األخطار وذلك لتعددها واختالطها مع بعضها البعض
السياسات يف جمموعات متشاهبة مع األخذ يف االعتبار أن سياسات إدارة اخلطر ال تقف 

 .ر ومن جمتمع آلخرعند حد حمدود، بل تتطور وتتجدد من وقت آلخ
وللسهولة نضع سياسات إدارة اخلطر يف ثالث جمموعات هي سياسة افرتاض اخلطر، 

  .وسياسة نقل اخلطر، وسياسة ختفيض اخلطر
  سياسة التأمني-

                                           
 4991 منعم زمزير املوسوي، األساليب الكمية يف اإلدارة، جامعة عمان، 29
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تعترب سياسة التأمني من أكثر السياسات انتشارا واستخداما يف التعامل مع األخطار على 
ملواجهة األخطار االقتصادية البحتة أو الصافية لدرجة أنه مستوى خمتلف كل دول العامل وذلك 

أصبح التأمني علم وختصص يدرس يف مجيع اجلامعات واملعاهد األكادميية العليا يف أغلب دول 
 .العامل
  وإذا مت اختيار سياسة التأمني من جانب مدير اخلطر يف مشروع ما كوسيلة ملواجهة

 :ن يركز على العناصر التاليةاألخطار يف هذا املشروع فيجب عليه أ
املؤمن )اختيار شركة التأمني اليت تتمتع بسمعة أتمينية مالية طيبة يف سوق التأمني 

 (. املثايل
 استخدام اخلرية يف اختيار التغطية التأمينية املناسبة لكل خطر من األخطار. 
  مبا قد تثمر التفاوض مع الفنيني يف شركات التأمني فيما يتعلق بشروط عقد التأمني ر

 .هذه املفاوضات عن شروط و أسعار أتمينه أفضل
  نشر املعلومات عن الربانمج و التغطيات التأمينية لدى كل العاملني ابملشروع. 
   املتابعة الدورية املستمرة من جانب مدير اخلطر لربانمج التأمني الذي مت اختياره من

هذا الربانمج املتاح فيتم التغيري حنو  جانبه رمبا قد تثمر هذه املتابعة عن نقاط ضعف يف
 .األفضل ملصلحة املشروع

  سياسة افرتاض اخلطر   -
و يقصد هبا أن على متخذ القرار أن يقبل اخلطر وما يرتتب عليه من حتقق حوادث 

هذه السياسة بطريقتني  وتطبق. وخسائر قبوال اتمًا متحمال مجيع األعباء املرتتبة على ذلك
خمتلفتني إحدامها دون ختطيط سابق، والثانية حسب خربة مدروسة ملواجهة اخلسائر 
املتوقعة، كما توجد سياسات مساعدة لسياسة افرتاض اخلطر أمهها سياسة الوقاية والتحكم 

 .يف قيمة اخلسارة
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 سياسة افرتاض اخلطر بدون ختطيط سابق -
القرارات املتعلقة ابألخطار غري االقتصادية أي األخطار وتصلح هذه السياسة يف حالة 

املعنوية، مثل خطر اخلوف على حياة صديق عزيز أو رجل مصلح ديين أو قائد وزعيم 
عظيم، ألن اخلسارة اليت ترتتب على حتقق مثل هذا اخلطر تكون عادة خسارة معنوية يف 

 .شكل حزن أو تقاعس أو عدم رضا
يضا يف إدارة األخطار اليت يكون انتج حتقق حوادثها خسارة كما تصلح هذه السياسة أ

اقتصادية صغرية وغري متكررة، مثل اخلسائر اليت تنتج للمباين من جراء هطول األمطار يف 
 . بالد غري ممطرة أو قليلة األمطار، وما يتطلبه ذلك من طالء املبىن أو نوافذه

ر الطبيعية أو العامة غري متوقع أصاًل كما تصلح هذه السياسة يف حالة كون توقع الظواه
 .مثل خطر الفيضاانت يف بالد ليس هبا أهنار وال تسقط عليها أمطار

ومن املزااي الرئيسية هلذه السياسة عدم إنفاق أية تكاليف أو حجز أية أموال أو حىت ضياع 
اسة ال الوقت يف التخطيط للسياسة األزمة ملواجهة اخلطر من جانب املسئولني وهذه السي

تؤثر يف اخلطر وال يف عوامله وال أتثري هلا على انتج اخلسارة اليت من املمكن أن حتدث لو 
 .حتقق اخلطر

   سياسة افرتاض اخلطر حبسب خطة موضوعة -
تستخدم عادة ملواجهة عبء األخطار االقتصادية وأهم الطرق املتبعة يف تطبيق هذه 

 : السياسة
تكوين احتياطي عارض ملواجهة اخلسائر املادية الناشئة عن أخطار حوادث  طريقة. أ

. متداخلة يصعب فصل بعضها عن البعض، ويصعب توقعها من حيث الزمان والقيمة
 .ية على ضوء ما سبق حتمله وإنفاقهويتم ذلك عن طريق إيداع مبالغ دور 
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ية املتكررة واليت تكوين احتياطي خاص أو خمصص ملواجهة إحدى اخلسائر املال. ب
 .حتياطي استهالك اآلالت و املباينيسهل تقدير قيمتها يف أغلب األحيان مثال ذلك ا

وتظهر تكلفة هذه السياسة عامة يف الفرق بني عائد االحتياطي املستثمر املنخفض 
وعائد املال العادي املرتفع، حيث يصعب أحياان استثمار االحتياطي يف استثمارات هلا 

وهذه السياسة ال تؤثر يف اخلطر وال يف عوامله . أموال الفرد أو املشروع نفس عائد
 .ولكن أتثريها يظهر على انجتة من خسارة

 سياسة نقل اخلطر لغري شركات التأمني   -
كما أهنا تستخدم كسياسة مساعدة ضمن . كثريا ما تدخل ضمن سياسات افرتاض اخلطر

ن طريق استخدام إجراءات ووسائل الوقاية واملنع أية سياسة أخرى متبعة يف إدارة اخلطر ع
لتقليل عبء اخلطر، هذه اإلجراءات والوسائل تتكون من تركيبات واحتياطات وتعليمات 
تؤدي إىل ختفيض احتمال حدوث احلادث من انحية وحجم اخلسارة املتوقعة من انحية 

 .أخرى

رتاض اخلطر بدون خطة سابقة، وتعترب هذه السياسة ضرورية وهامة يف حالة إتباع سياسة اف
كما حتقق هذه السياسة مكسب للفرد . حىت ال تقع اخلسائر كبرية لدرجة ال ميكن حتملها

أو املشروع يف حالة إتباع لسياسة افرتاض اخلطر حسب خطة موضوعة، إذ أنه كلما نقص 
ينه  احتمال حدوث احلادث كلما قل حجم اخلسائر وابلتايل يكون االحتياطي السابق تكو 

كافيا أو أكثر من الكفاية ومتثلت تكلفة سياسة الوقاية واملنع يف قيمة تكاليف وسائل 
الوقاية من تركيبات هندسية واخرتاعات فنية، وتكاليف التشغيل واملراقبة املستمرة هلذه 

 .األجهزة
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ويتم نقل اخلطر من طرف إىل آخر عن طريق تعاقد بينهما يرتتب عليه التزامات معينة بني 
. متخذ القرار وهو صاحب اخلطر األصلي وبني الطرف اآلخر وهو املنقول إليه اخلطر

حيث يتعهد صاحب اخلطر األصلي بدفع تكلفة اخلطر إىل طرف املنقول إليه اخلطر والذي 
يتعهد هو اآلخر بتحمل عبء اخلسارة اليت حتدث عند حتقق احلادث أو احلوادث 

السياسة ابألخطار االقتصادية الطبيعية يف معظم  وختتص هذه. املنصوص عليها يف العقد
 .األحيان وأخطار املضاربة خاصة أعمال التجارة والصناعة يف بعض األحيان

 .يد، وعقود اإلجيار، وعقود النقلومن أمثلة العقود اليت يتم مبقتضاها نقل اخلطر عقود التشي
حيث أنه يف ظل افرتاض . وختتلف وسيلة نقل اخلطر عن وسيلة افرتاض اخلطر السابقة

اخلطر يكون الفرد أو املشروع يف موقف يسمح له مبواجهة اخلسارة، لذلك يتحملها سواء  
أما يف حالة نقل اخلطر فإن الفرد أو املشروع جيد أنه من . كان ذلك خبطة أو بدون خطة

رف األصلح له أال يتحمل انتج اخلطر ويكون مستعدا لدفع تكلفة نقل اخلطر مقدما إىل ط
 .آخر سواء حتقق اخلطر يف املستقبل أو مل يتحقق

  سياسة جتنب اخلطر-

هذه السياسة التخلي عن األخطار احلالية اليت تواجهها املنشأة عن طريق التوقف عن  وتعىن
إنتاج سلع ومنتجات قد تصيب األشخاص يف املنطقة احمليطة أبمراض مهنية أو يكون هلا 

كما تعين جتنب األخطار املستقبلية عن طريق االمتناع أو . أتثري عكسي علي البيئة واجملتمع
ذ قرار بشراء عقار أي منزل يف منطقة تكثر هبا الزالزل خاصة عندما اإلحجام عن اختا

 .نتلقى النصح واملشورة من خبري زالزل يف هذه املنطقة
ومن اجيابيات سياسة جتنب اخلطر ختفيض اخلطر واحتمال اخلسارة إىل الصفر حيث أنه 

من  أما خبصوص سلبيات هذه السياسة فقد يكون. هذه احلالة ال يوجد خطر أصال
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الصعب جتنب كل األخطار كما يف حالة استحالة جتنب خطر الوفاة ابلنسبة لرب األسرة 
وهو أمر منطقي، كما أنه أحياان تكون هذه السياسة غري عملية أو غري جمدية للتعامل مع 
بعض األخطار الناجتة عن صناعة معينة مثل صناعة األمسنت أو البرتول واليت ال جيوز جتنبها 

رها وأتثريها السليب أو العكسي بسبب ما ينتج عن هذه الصناعة من أرابح بسبب أضرا
وألمهيتهًا اقتصاداًي واجتماعيا ابلنسبة ألفراد اجملتمع مع األخذ يف االعتبار أنه من املمكن 
استخدام بعض أجهزة الوقاية والتحكم يف اخلسائر وذلك لتقليل اآلاثر السلبية اليت قد تنتج 

 .عنها
.III ت إدارة املخاطر وكيفية التعامل و اختاذ القرار خطوا 

  30خطوات إدارة املخاطر 1.
تقوم عملية إدارة املخاطر بعمل فحص و حتليل شامل و مفصل لكل أنواع املخاطر اليت قد 
يتعرض هلا، موضع الدراسة املخاطر، و يتم ذلك بتطبيق مخس خطوات أساسية على النحو 

 :التايل
 .هي اخلطوة األساسية األوىل للتعرف على املخاطر احمليطة ابلعملو : تعريف املخاطر-
 .و يتم ا تصنيف اخلطر و الوقوف على مصادر ه األصلية: حتليل املخاطر -
و هو حتديد عنصري اخلطر املتمثلني يف اآلاثر اليت حيددها كل خطر، و : تقييم املخاطر -  

 .احتمال حدوث كل خطر
 .م حتديد الطرق اليت تستخدم لتقليل اخلطر و أاثرهيتو : التحكم يف املخاطر -
و تتم الستكشاف مصادر خطر جديدة، أو فشل التحكم يف : املراقبة و املتابعة الدورية -

 .خماط سابقة

                                           
  1999القاهرة، دار املريخ للنشر،. دمحم حممود الكاشف تقييم وإدارة املخاطر 30
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 كيفية التعامل مع املخاطر   2.

أن تتم عملية التعرف على املخاطر وتقييمها فإن مجيع التقنيات املستخدمة للتعامل  بعد
  :معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع جمموعات رئيسية

ومثال على ذلك  .وتعين إيقاف النشاطات اليت تؤدي إىل حدوث خطر ما:  التجنب -
مثال لو كان هناك أحد البنوك وله القيام إبيقاف منتج، أو نشاط ذو خماطر فعليه كبرية، 

فرع يتم السطو عليه يومياً فيتم العمل على إغالق الفرع، ويتم اللجوء إىل هذه التقنية عندما 
 .تكون اخلسائر املتأتية من املنتج أعلى من العائد

حيث يتم يف هذه احلالة العمل على نقل أثر املخاطرة إىل جهة أو طرف آخر :  النقل -
ا التأمني أو نقل املهمة لطرف اثلث يقوم بتنفيذ املهمة، ويتم اللجوء إىل هذه ومثال عليه

الوسيلة يف حال كان األثر يف حال وقوع احلادث مرتفع جدًا ولكن االحتمالية منخفضة  
كثرياً مثال اللجوء إىل التأمني ضد أخطار احلريق ويكون ذلك يف حال أن احتمالية حدوث 

أو وقوع زلزال لكن يف حال حتقق هذا اخلطر " ق أن حدثتمل يسب"حريق قليلة جدًا 
 . فستكون اآلاثر عالية جداً 

ويقصد يف هذه احلالة العمل على إدارة اخلطر بوضع إجراءات رقابية تضمن :  التقليص-
 .العمل على خفض كل من احتمالية احلدوث ونتيجة اخلطر يف حال وقوعه

دون وضع أي إجراءا وذلك يكون يف حال وقوع أي قبول املخاطرة كما هي من : القبول -
 .املخاطرة فإن األثر منخفض جداً واحتمالية احلدوث منخفضة

 اختاذ القرارات يف إدارة املخاطر  3.
من اإلجراءات وقنوات االتصال من خالل التنظيم تسمح إبجراء اكتشاف  وضع سلسلة-

 تنشاً بسبب أنشطة العمل ابلشركةكامل كل األخطار البحتة احملتملة، واليت ميكن أن 
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 :القياس السليم للخسائر املرتبطة هبذه األخطار ويشمل ذلك وضع املقاييس اآلتية-
 .احتمال حدوث اخلسائر. أ

 .مدى أتثري اخلسائر على النواحي املالية للشركة. ب
 .القدرة على التنبؤ ابخلسائر اليت سوف حتدث. ج
 :املفاضلة بني بدائل احللول املختلفة أو سياسات إدارة اخلطر -
وعلى مدير اخلطر لدى اختياره للطريقة املناسبة أن يضع يف اعتباره التكاليف والنتائج  

املمكنة من خالل الطرق املختلفة إلدارة اخلطر وعليه أيضا أن أيخذ يف االعتبار املركز املايل 
  .لشركته

املفاضلة بني بدائل وطرق عالج اخلطر،على مدير اخلطر أن يضع الوسائل ويف ضوء عملية -
 .اليت تكفل إجنازا للقرارات املتخذة
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 املشروع يف  الصراع إدارة: الثامن الفصل

  15احملاظرة رقم
 

.I مفهوم الصراع  

 .IIمفهوم إدارة الصراع 

. III املشاريع الصراع يف إدارة 
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 املشروع يف  الصراع إدارة:الثامن الفصل

  15 احملاظرة رقم

 

.I مفهوم الصراع 

 :31ظهرت تعريفات عديدة للصراع ميكن تلخيصها كما يلي :تعريف الصراع1. 
الصراع تصادم أو تضارب حيدث عند تعارض السعي املوجه حنو حتقيق هدف جمموعة ما 

الصراع عن عدم االتفاق بني األفراد بسبب كما ينتج  .مع هدف أو مصاحل جمموعة أخرى
 .أو عند امتالكهم مراكز وقيما وإدراكات خمتلفة اشرتاكهم يف املوارد أو األعمال واألنشطة،

و مهما اختلفت تعريفات الصراع فإن النقطة املشرتكة بينها هي أنه ظاهرة اجتماعية 
التعارض احلقيقي أو تتضمن حالة من الضغط النفسي أو عدم االرتياح يكون سببها 
( يف نفس الشخص)التخيلي للمصاحل و القيم و االحتياجات، و قد يكون الصراع داخليا 

  (.بني شخصني أو أكثر)أو صراعا خارجيا 

 : اختلفت املدارس اإلدارية يف النظرة إىل الصراع، ميكن استخالص ثالث اجتاهات

 .جتنّبه وقمعهتعترب الصراع أمرا سلبيا جيب : املدرسة الكالسيكية

موقفها من الصراع عكس املدرسة الكالسيكية وتعتربه مفيد وحيوي يف  :املدرسة السلوكية
 .املنظمة بشرط حّله واستبعاده عند ظهوره

                                           
  (1995)املفتوحة القدس جامعة:القدس ، التنظيمي ك السلو ، وآخرون بشري األخضر 31
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يعتمد االجتاه املعاصر على اعتبار اخلالف والصراع أمر حتمي ال : االجتاه املعاصر واحملايد
املعاصر هي من املهام األساسية للمسري الذي عليه أن مفّر منه وإدارة الصراع من املنظور 

دوره التعليمي واخلالق يف العملية التنبئية ) يوافق بني االستفادة من مزااي الصراع 
 .، وتفادي آاثره السلبية إذا تفاقم الوضع(والتخطيطية

 أنواع الصراع 2.

 :32 تلفةميكن تقسيم الصراع إىل عّدة أنواع ويكون ذلك على أساس أبعاد خم

 الصراع السلمي و الصراع العنيف2.1 

يتمثل يف حتقيق املطالب و املصاحل ابستعمال آليات منضبطة و  : الصراع السلمي -
و حيدث يف  .األعراف و التقاليد نظم التحاكم، الدساتري، القوانني،: مقننة  مثل

 .احمليط األسري و العشائري و املؤمترات و احلوارات
يصبح الصراع عنيفا يف حال ختلي األطراف املتنازعة عن الوسائل  : الصراع العنيف -

تلك األطراف تدمري املخالف هلا من أجل حتقيق  السلمية يف الصراع، حبيث حتاول
 .أهدافها و رغباهتا و مصاحلها

  الصراع  الداخلي و الصراع اخلارجي2.2  

ينشأ الصراع الداخلي من القيم املتنافرة ألعضاء اجملموعة واليت  : الصراع  الداخلي -
إذا فشلت اجلماعة يف  يكون الصراع الداخلي خطريا يف حالة ما٠تتحول إىل صراع

وابلعكس يصبح  ٠احتوائه ويصبح يف هذه احلالة مهددا للبناء الداخلي للجماعة
 .ماعة من التحكم فيهصراعا وظيفيا أي حيقق التكامل االجتماعي إذا متكنت اجل

                                           
  ( 2005) والتوزيع للنشر وائل دار :األردن 3 ط ، األعمال منظمات يف التنظيمي ك السلو ، سلمان حممود العميان 32
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حيصل الصراع اخلارجي بني مجاعتني أي بني اجلماعة ومجاعة  : الصراع اخلارجي -
يزيد هذا النوع من الصراع يف التماسك الداخلي ألعضاء اجلماعة نظرا . أخرى

لتحريك القوى ملواجهة اجلماعة األخرى، يف حني يالحظ اخنفاض النزاعات 
 .الداخلية

 .II الصراعمفهوم إدارة. 

 تعريف إدارة الصراع .1

إىل الكشف عن الصراعات و النزاعات اليت تتم داخل بيئة  هتدف هي ممارسات و آليات
 .العمل بطرق عقالنية سليمة و فعالة

مهارات حل  تتطلب إدارة الصراع العديد من املهارات منها مهارات التواصل الفعال، 
  .املشاكل و مهارات التفاوض

الصراع يف التقليل من املشاعر السلبية الناجتة عن الصراعات و تقوية عالقات تساهم إدارة 
 .العمل و متكني املنظمة من حتقيق النجاح

 طرق إدارة الصراع2.
و  هناك العديد من األساليب املناسبة إلدارة الصراع ختتلف حبسب اختالف نوع الصراع،

 :33يلميكن تصنيفها إىل عدة اسرتاتيجيات على النحو التا

يشري مفهوم التجنب يف إدارة الصراع إىل التغاضي عن وجود : إسرتاتيجية التجنب2.1 
  : يف احلاالت التالية يكون النهج مربرًا. جتاهل املشكلة عمداً وعدم حماولة حلها وصراع 

                                           
33

 1995،  الطالبية للخدمات املركزالعريب عمان 1 ط التنظيمي ك السلو حتليل ، ابراهيم اجلزراوي ،  موسى املدهون 
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 عندما يبدو النزاع سطحًيا ، -
 عندما ال يعرف املدير بعد كيفية الرد على املوقف، -
عندما حيتاج املدير إىل الرتاجع قبل اختاذ القرار أو السماح للمتخاصمني ابستعادة   -

 .وعيهم بعد حدث الصراع
 اسرتاتيجية القوة .2.2

( احلل/ الرؤية )على عكس اسرتاتيجية التجنب ، ميكن للمدير أن يقرر أن يفرض إرادته 
يستفيد بشكل كامل من سلطته اهلرمية ، ويضع  يف هذه احلالة ،. بشكل حمض وبسيط

هذا النوع من سلوك إدارة النزاع ضروري يف . نفسه مباشرة يف عالقة قوة مع معاونيه
  .احلاالت الطارئة عندما جيب إجياد حل سريًعا ، أو إذا كان جيب اختاذ قرار بشكل عاجل

يؤدي حتما إىل صراعات جديدة إال أن هذا النوع من العالقات االستبدادية املتطرفة ، 
 .وجو عمل غري منتج

 احلل الوسط أو اسرتاتيجية التفاوض .2.3

ترتكز هذه االسرتاتيجية على . القوة يقع احلل الوسط بني اسرتاتيجية التجنب و اسرتاتيجية
مبدأ التفاهم يف خفض متطلبات طريف النزاع ، حبيث يكون اجلميع  راضي بداًل من ترك 

كما هو احلال يف ميزان القوى السرتاتيجية )ين راحًبا متاًما واآلخر خاسًرا متاًما أحد احملاور 
 ).السلطة

ميكن احلل الوسط من جتنب الصراع املباشر ، لكنه قد يؤدي سوء استخدامه إىل حدوث 
 .إحباط بني العاملني ونشوب صراعات جديدة وأكثر ضراوة

 اسرتاتيجية التوافق 2.4  
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يضع املدير حداً للنزاع أو اخلالف على الرغم من أن احلل الذي يضعه ال يف هذه احلالة ، 
 يتم تربير هذا السلوك عندما ال يكون األمر(. املوظفني)بل يكون لصاحل املوظف  يناسبه

جيب أال يضر القرار التوافقي ابلسلطة أو يشوه . يف استمرار املهمة ، و ال يؤثر مهم جدّ 
 .صورة املدير كقائد

 سرتاتيجية التعاونا2.5  

يتم أخذ احتياجات اجلميع يف .  من الواضح أن التعاون هو الطريقة األكثر بناءة حلل النزاع
االعتبار واحلل املطبق يرضي مجيع ا األطراف ، و تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على حل الصراع 

   .من خالل النقاش و تبادل وجهات النظر

 خطوات حّل الصراع .3

 : يلي فيما الصراع إلدارة العريضة اخلطوط تتمثل   

  الصراع حتليل .3.1
 .خلفيته و الصراع ماهية حتليل خالل من دراسة الوضع -
 .اللجوء للقوانني و اللوائح التنظيمية اخلاصة مبكان العمل -
 .اللجوء إىل اإلدارة العليا يف حال تعثر حل الصراع من خالل القوانني و اللوائح -
 . سابقا القائمة للصراع املشاهبة الصراعات حل طرق دراسة -
 اإلتصال 3.2
 .املعنية األطراف مجيع مع التواصل -
 .األطراف جلميع االستماع -
 . آرائهم عن للتعبري لآلخرين اجملال فتح -
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تعيني مسؤول خاص للتواصل بني اإلدارات خاصة يف احلاالت اليت يتكرر فيها  -
 .الصراع

 حلّل الصراع املناسبة و الالزمة إختاذ اإلجراءات3.3. 
إستخدام األدوات الالزمة حلّل الصراع كالتفاوض، الوساطة، التحكيم أو التقاضي وهذا 

 .الالزمة التعديالت و إدخال حسب احلاالت

 . III الصراع يف املشاريع إدارة 
 34 أسباب الصراع يف املشاريع .4

ما حيدث صراع العمل بني األقسام و اإلدارات إما على املوارد التنظيمية، أو لتناقض  غالبا
الصراع يف  أسباب أهماألهداف بني الطرفني، أو حىت لتحقيق مصاحل شخصية، و من 

 :ما يلي املشاريع

 جيعل مما املستقبل، يف شيء حدوث من التأكد عدم حبالة مرتبطة الصراعات معظم -
 .املشروع أهداف إىل الوصول إمكانية حول خمتلفة أفكارا حيملون األفراد

 وأقسام أشخاص من مدخالت وجود عن انجتة املشروع عمل بيئة يف التعقيد شدة -
 بني االعتمادية وجود بسبب وكذلك بعضها، وخمتلفة عن عديدة ومنظمات
 .للصراع حمفز هذا كل األنشطة،

 وقناعات معتقدات حيملون املشروع اجناز يف يشرتكون الذين املصاحل أصحاب -
 .متعارضة وأهداف ولديهم مصاحل خمتلفة، ومشاعر

                                           
 ، مرجع سبق ذكره ( 2002)الفضل حممود العبيدي و مؤيد 34
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 ضغوط تشكل واملواصفات والتكلفة، الوقت، :للمشروع الثالث الرئيسية األهداف -
و قيود غالبا ما تكون مصدر النزاعات و اخلالفات بني خمتلف األطراف املشاركة يف 

 .املشروع
 عمستوايت الصراع يف املشاري .1

 الفرد مستوى على الصراع  .2.1
 يف وعالقته الفرد سلوك على أتثريه وينعكس وذاته الفرد بني يقع الصراع من النوع هذا

 الصراع هذا ويتضمن .فيه عضو هو الذي او املشروع املنظمة ألهداف وحتقيقه العمل
 : نوعني
 اهلدف صراع -

أو القلق أو التوتر عند تعّرضه حيدث صراع اهلدف عند الفرد عندما يشعر ابلرتدد أو احلرية  
حتقيق أحد األهداف حيول دون حتقيق  ألهداف متعددة وغري متوافقة، كأن يكون

للهدف املراد  أو يف حالة ما إذا كان و يستوجب إختيار واحد منهم األهداف األخرى
 .حتقيقه مظاهر إجيابية وسلبية يف نفس الوقت

  صراع الدور -
يف املنظمة أو املشروع قد تؤدي  يقوم هبا الفرد األدوار اليت حيدث صراع الدور بسبب تعّدد

به إىل حالة من اإلحباط و التوّتر نتيجة التغري يف األدوار وكذلك وجود جمموعة أو أكثر 
يؤثر صراع الدور على سلوك الفرد وأدائه  .من الضغوط الناجتة عن تعارض تلك األدوار

 .لألدوار املنوطة به
 األفرادالصراع   بني  .2.2
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 النماذج ومن املشروع ، داخل ومرؤوسيه وزمالئه ورؤساء الفرد بني يقع الذي الصراع هو و
انفذة جوهاري وهي إحدى  منوذج جند األفراد بني الصراع  ديناميكية لتحليل الشائعة

تستخدم هذه التقنية على مستوى فريق العمل لكي يتعرف  أدوات علم النفس ،وعادة ما
 وحيرك النشاط التفاعلي على بعضهم البعض مما يفتح أبواب التواصل بينهمأعضاء الفريق 

 .والتغذية الرجعية فيما بينهم
 اجلماعات الصراع   بني .2.3

املشروع ألسباب  داخل أو اجملموعات اإلدارية الوحدات خمتلف بني ينشا الذي الصراع هو
تضارب املصاحل  املوارد،املشاركة يف  شىت كأهداف املشروع، غموض األدوار والصالحيات،

 : مها شكلني رئيسني الشخصية ،وميكن أن  أيخذ
 اليت اإلدارية الوحدات أو اجلماعات بني الصراع هذا يقع حيث :األفقي الصراع -

 يف املالية و اإلنتاج مسؤويل بني ينشا الذي نفس املستوى التنظيمي كالصراع يف تقع
 .املشروع نفس

 تنتمي اليت اإلدارية الوحدات أو اجلماعات بني الصراع هذا يقع : العمودي الصراع -
وترجع أسبابه إىل سوء الفهم أو االختالف يف الرأي  خمتلفة تنظيمية مستوايت إىل

اليت  كالصراعات حول طرق العمل مثال أو جتاوز السلطة وعدم وضوح  املسؤوليات
 .السفلى اإلدارة و العليا اإلدارة بني تنشأ قد

 مع اجلهات اخلارجية   الصراع 2.4.
مقاويل أو  وهو الصراع الذي يظهر بني املشروع وأطراف خارجية كاملوردين أو املدققني

 .وينجم الصراع عن خالف حول الشروط التعاقدية أو حقوق امللكية الباطن
 : أدوات حل الصراع     3.
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 : 35توجد الكثري من الطرق املتبعة حلل النزاعات، و منها
املفاوضة هو نوع من أنواع النقاش و احلوار والتفاعل يستعمل حلل و أو  :التفاوض -

يبحث  .فض النزاعات من أجل الوصول إىل اتفاق و مساومة ترضي الطرفني
عملية املفاوضة عن إجياد أرضية مشرتكة وحل أمثل يشعر كال  الطرفان من خالل

 .الطرفني أبنه راض على نتيجة االقرتاح
فصل اجلوانب الشخصية عن موضوع  جناح التفاوضومتطلبات  ومن بني أسس

واقتناع األطراف املتنازعة أهنم يسعون سوية حلّل املشكلة بعيدا عن  التفاوض
والعمل على استخدام معايري موضوعية ترتكز على املصاحل  االعتبارات الشخصية

 .والفوائد املتبادلة إلطفاء اخلالف
تعرف أبهنا اجلهد املبذول من قبل طرف اثلث مستقل عن أطراف النزاع،  :الوساطة -

و يتمتع ابحليادية و الشفافية ملساعدة أطراف النزاع على إدارة أو حل النزاع، و 
ختتلف شرعية الطرف الوسيط و أسلوب تدخله تبعا لثقافة اجملتمع الذي حصل فيه 

كوهنا ال تعد حكما واجب التنفيذ، اخلالف ، و تعترب الوساطة غري ملزمة لألطراف،
 .إال يف حال توافر نص أو قانون يف ذلك

يعرف أبنه األسلوب الذي يقوم به الطرف الثالث املتدخل يف حل النزاع  :التحكيم -
أو إدارته، و املكلف إبصدار قرارات ملزمة لألطراف املتنازعة،و يعد التحكيم أسلواب 
يستخدم على نطاق النزاعات الدولية و يف املؤسسات االقتصادية،كما يعد رائجا 

قراب من النظام القضائي إال أنه أكثر من يف اجملتمعات التقليدية،و هو أكثر الطرق 
 .األخري سرعة و أقل رمسية

                                           
 مرجع سبق ذكره(2002)،  حسن إبراهيم بلوط 35
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يعد التقاضي األكثر شيوعا يف طرق حل النزاعات،إذ تتجه األطراف  :التقاضي -
املتنازعة جلهة مدنية للفصل بينها،و يصار حتديد احلكم إىل قاض و حملفني،إذ 

 .يهتمون بسرد األدلة و االستماع للمعلومات املنقولة
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 اهناء املشروع : التاسعالفصل 

  16احملاظرة رقم
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 اهناء املشروع : التاسعالفصل 

  16احملاظرة رقم

 
 

لى اخلطة املعدة الطريقة االفضل هي اليت تعتمد ع املشروع بطرق خمتلفة اال انميكن اهناء 
 .مسبقا لعملية اهناء املشروع ، وابستخدام االسلوب العلمي املربمج

اما الطريقة االسوء فهي اليت يتم مبوجبها الغاء االعمال والتوقف عن تنفيذها ، وبذل جهود 
وحتويل املوارد هبذا املشروع اىل تنفيذ مشروع جديد اكثر متواضعة يف املشروع املراد اهناءه ، 

 .امهية
 .I هاسباب و اهناء املشروعتعريف 
 : 36يقال ان املشروع قد ينتهي عندما: تعريف اهناء املشروع1. 

يتوقف العمل االساسي يف املشروع ، او يتم ابطاؤه للدرجة اليت ال حيصل معها تقدم يف  -
 .عمل املشروع الحقا 

عندما حيصل اتخري يف املشروع نتيجة حتويل موارد املشروع وتوظيفها يف مشاريع اخرى  -
 .يف املنظمة االم
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وهي املرحلة األخرية من مراحل إدارة املشروعات واليت تشمل جمموعة عمليات االنتهاء 
املستخدمة لوضع هناية رمسية لكافة أنشطة مشروع ما أو مرحلة مشروع وتسليم املنتج 

 .النهائي لآلخرين أو إغالق مشروع مت الغاؤه
وتعترب هذه احمللة توثيقية بشكل شبه كامل وجلميع الواثئق واملستندات إذ يتم االعتماد على 

متتاز هذه املرحلة أيضا بكوهنا , هذه الواثئق مدخالت ملشروع جديد جيري االعداد له 
 .املشروعاتمرحلة مهمة لدراسة األخطاء وقصص النجاح اليت ترافق 

 اسباب اهناء املشروع 2.
 :  37هناك مجلة من االسباب اليت تدعو الهناء املشروع ومن االساليب ما يلي

ان اهناء املشروع بعد حتقيق اهدافه حيتاج اىل مهارات : حتقيق اهداف املشروع عدم -
معينة من مدير املشروع لكي يدير عملية االهناء وكذلك ليتاكد من ان مجيع االنشطة 
اخلاصة للمشروع قد مت اجنازها بصورة اتمة وال توجد اي انشطة وفعاليات غري منجزة او 

على ( وهو العميل)موافقة املستفيد  ومبا أن إهناء املشروع يتطلب احلصول على .فاشلة 
نتائج املشروع، وبناًءا عليه يتطلب األمر إعداد املعايري واالتفاق خبصوصها وكذلك توثيقها 

كما وجيب االتفاق مسبًقا حول . يف ملفات املشروع منذ اخلطوة األوىل للبدء يف أعماله
واملقاول خالل مجيع مراحل ( العميل)التغيريات والتعديالت مهًما كانت، ما بني املستفيد 

 .عليها( العميل)املشروع، حيث يقوم مدير املشروع ابحلصول على موافقة املستفيد 
فمن املعروف ان بعض املشروعات  : من االستمرار به افصلتوقف العمل ابملشروع  -

قد ال تستطيع حتقيق مثارها ابدا وذلك بسبب العوامل غري املسيطر عليها اليت حتدث يف 
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اليف، أو تغريات حتدث يف ظروف السوق، والزايدة يف التك : كمثال البيئة احمليطة ابملشروع
 .توقف املوارد األساسية

مما جيعل عملية االستمرار ابملشروع مسألة  : مشاكل داخلية مرتبطة بتسيري املشروع- 
 : كمثال غري اقتصادية وليست ذات جدوى

 وانشطة املشروع ومكوانته حدوث امهال او التقصري يف الفعاليات. 
  ضعيف التخطيط  استخدام غري مناسب لصيغة تنظيم املشروع او. 
   دعم غري كايف من االدارة العليا للمنظمة. 
 اختيار مدير املشروع غري املناسب. 
 التغري يف سلم األولوايت بني مشاريع املنظمة. 

 : املشروع كما يليبتصنيف أسباب إهناء (Balachandra, 1980)خلصت دراسة 
 : متمثلة يف عوامل تكنولوجيا1.

 احتمال ضعيف لتحقيق األهداف التقنية أو التكنولوجيا املتوقعة من املشروع. 
  وجود مشاكل تكنولوجية ال ميكن للمهارات املتواجدة واملتوفرة يف املشروع أن حتلها

 .أو تسيطر عليا
  تكنولوجيا جديدة أو إىل متويل جديد حتويل اإلهتمام ملشاريع أخرى حتتاج إىل

 .ألحباث ابتكار ينتج عن ذلك تقليل اإلهتمام ابملشروع احلايل
 عوامل إقتصادية2.

 اخنفاض أرابح املشروع وتدين العائد على اإلستثمار فيه. 
 إرتفاع كلفة تنفيذ وتطوير املشروع. 

 عوامل تسويقية3.
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 إمكانية ضعيفة لتسويق املشروع أو خمرجاته. 
 تغري يف احتياجات السوق ووجود بدائل. 

 عوامل أخرى4.
 الوقت الطويل الذي يستغرقه املشروع لتحقيق نتائج إقتصادية إجيابية 
 أتثري املشروع السليب على املشاريع األخرى يف حال إستمراره 
  عدم القدرة على املضي يف املشروع إذا ظهرت براءات إخرتاع آلخرين متنع

 .اإلستمرارية فيه
.II  طرق اهناء املشروع 

 :38توجد اربعة طرق اساسية الغالق واهناء املشروع وهي 
 : حيصل هذا النوع من اإلهناء يف احلاالت التالية :ابإلطفاءاهناء املشروع  1.
قد يتوقف املشروع وينتهي النه كان انجحا وحقق اهدافه مثال ذلك انه مت تطوير منتج  -

مت بناء املبىن وقبله املشرتي او قد مت تشييد نظم للربامج جديد وقد مت تسليمه للعميل او 
  .ويتم تشغيلها االن

كما ميكن ان يتوقف املشروع النه مل ينجح وقد مت ابطاله مثل دواء جديد فشل يف   -
اختبارات فعاليته واتثريه يف املعاجلة منخفض جدا او  ان هناك بعض البدائل املتاحة تكون 

 .دة منه افضل وارخص واكثر فائ
 مثل انفجار مركبة الفضاء تشارلينجر إذا حصلت تغريات بيئية تؤدي إىل قتل املشروع-

 .والذي أدى إىل إيقاف مشاريع إيقاف املركبات الفضائية األمريكية لبعض الوقت
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واحدى احلاالت اخلاصة الهناء املشروع ابالنطفاء هي االنتهاء ابالغتيال وترتاوح من  -
وللمشروعات اليت تنتهي ابالغتيال  .السياسي اىل قتل املشروع بسبب حادث االغتيال 

خاصتني مها الزوال الفجائي للمشروع واالفتقار اىل املعلومات واشارات االنذار املبكر ابن 
 .املوت هلذا املشروع وشيك احلدوث

لكون  وقد حيصل اهناء املشروع ابالنطفاء عن طريق دمج املشروعات مع بعضها البعض -
 .أو خارج أهداف املنظمة اجلديدةبعض املشاريع املعنية غري مناسبة

 االنتهاء ابالضافة  2.
قد تكون هناك مشروعات داخلية يف املنظمة االم اي اهنا تؤدى بواسطة مدير هلذا املشروع 
وفريق اتبع له ضمن املنظمة االم واذا حقق هذا املشروع جناحا متميزا فيمكن اهناء هذا 

 .شروع عن طريق حتويله ليصبح جزءا رمسيا ومستقال يف املنظمة االم امل
مثال على ذلك قد يتم والدة قسم نظم املعلومات االدارية من بعض املقررات يف كلية العلوم 
االدارية وعندما يتحول املشروع اىل عضو كامل يف املنطقة االم ، فانه يعيش يف سنواته 

طفل تتم محايته من قبل البالغني يف االسرة اال انه ىمع مرور االوىل يف حالة محاية مثل اي 
السنوات يتوقع هلذا املشروع االستقاللية االقتصادية واالدارية ويتحمل مسؤوليتها تسيري 

 .اعماله ابلكامل 
 االهناء للمشروع ابلتكامل  3.

ملشروعات الناجحة هذه الطريقة الهناء املشروع هي الطريقة االكثر شيوعا للتعامل مع اهناء ا
واالكثر تعقيدا فتوزع امالك املشروع ومعداته ومواده وافراده ووظائفة على العناصر املوجودة 
يف املنظمة االم وتصبح خمرجات املشروع الذي مت اهناؤه جزءا من نظم التشغيل للمنظمة 

 .االم او العميل
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وفيما يلي قائمة ابجلوانب االكثر امهية عند اهناء املشروع ابلتكامل واليت جيب اخذها  
 :ابالعتبار عند توزيع وظائف املشروع الذي مت اهناؤه

اين سيذهب فريق املشروع ؟ هل سيظل فريقا؟ واذا ظلت هناك حاجة اىل : االفراد -
 وظائف الفريق اليت نفذت فما الذي سيؤديها ؟

هل التدريب كامل ؟ هل مواد املدخالت والتسهيالت االزمة متاحة ؟ هل :التصنيع-
 .تكاملت العملية اجلديدة يف نظام للحساب يف املنظمة االم

 هل اغلقت حساابت املشروع؟:احملاسبة والتمويل -
هل الرسومات كاملة ويف امللف ؟ هل مت ضبط جداول الصيانة للتغيري ؟ هل : اهلندسة  -

 مناسب من قطع الغيار يف املخزن؟لدينا مستوى 
 (نظم الربامج)نظم املعلومات  -

هل اختري النظام اجلديد بدقة ؟ وهل وثقت نظم الربامج بصورة مناسبة ؟ وهل النظام 
 اجلديد متكامل مع النظم احلالية ؟

 هل قسم التسويق ملم ابلتغيري ؟ وهل اسرتاتيجية التسويق معدة للتنفيذ؟: التسويق -
هل كل الوظائف واجملاالت الوظيفية االخرى : ايت والشؤون القانونية والتوزيع املشرت  -

 ملمة ابلتغيري 
 ابلتجويعاالهناء 4.

اهناء املشروع يكون عن طريق جماعة بطيئة من خالل تقليل ميزانية  طرقالنوع الرابع من 
عرتاف ابن املشروع النه يف بعض املنشات على سبيل املثال يكون من اخلطر سياسيا اال

هناك فشل يف ادارة وتنفيذ مشروع ما ، ويكون اهناء املشروع الذي مل خيفق اهدافه  اعرتافا 
 .ابلفشل وهذا ما مل جتنده ادارة املشروع 
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ويف مثل هذه احلالة يتم استقطاع من ميزانية املشروع ملنع حدوث مزيد من التقدم يف 
دة وحتديد العمل يف املشروع ويف النهاية يعترب املشروع ، والجبار اعضاء فريق  املشروع العا

 .هذا االجراء هو مبثابة اهناء للمشروع بطريقة دبلوماسية 
تسمى هذه الطريقة أيضا اإلهالك البطيء بتقليل املوازنة وختفيض املبالغ املرصودة حىت  

 .الوصول إىل إهالك تدرجيي وبطيء للمشروع
.III  خطوات اهناء املشروع 

وهي عملية القرار،تطبيق اإلهناء وإعداد متر عملية اهناء املشروع بثالث خطوات اساسية 
 .التقرير النهائي

  عملية القرار 1.
 وتقيس هذه النماذج أوال تساعد عملية قرار إهناء املشروع  جمموعة من النمادج احملوسبة

او بنجاحهاملرتبطة  العواملمن موعة ينجح تصنيف املشروع عند اخضاعه جملالدرجة اليت 
 .الدرجة اليت يليب فيها املشروع الغاايت وجمموعة االهداف اليت انشا من اجلها  واثنيا فشله

يعتمد هذا النظام على منوذج .تستعمل نظم معلومات دعم القرار خبصوص إهناء املشروع 
البياانت عن املشروع  العالقات املوزونة للعوامل املقيدة الختاذ القرار ويتم من خالله مجع

مث إخضاع البياانت لقوانني وعوامل  .وعن املؤسسة األم وعن البيئة اليت يعمل هبا املشروع
  : اإلهناء والنتيجة أن القرار سيكون واحد من اإلحتماالت الثالثة التالية

 االستمرار ابملشروع أي املواصلة يف املشروع حىت إهنائه. 
 إهناء املشروع هنائيا. 
  إهناء غري مؤكد ويف هذه احلالة حنتاج إىل تطبيق حتليل احلساسية الختيار االستمرار

 .يف املشروع أو إهنائه
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 تطبيق االهناء  .2
 :وتتم عملية التنفيذ عن طريق اداء مدير املشروع لواجباته التالية 

 .اكمال كل االعمال املتبقية للمشروع -
 .المه من  طرف الزبون التاكد من ان املشروع مت قبوله واست -
 .اكمال الواثئق الالزمة مث جتهيز التقارير النهائية  -
الدفعات املتبقية يف  ضري الفواتري النهائية للمشروع وارساهلا اىل لزبون هبدف حتصيلحت-

 .املشروع
على مستوى  مبا فيها األفراد،املواد،التجهيزات واملعدات اعادة توزيع االصول واملوارد -

 .املنظمة االم
 .( فرتة الضمان)املتابعة والدعم   و (ملفات العقود)املراجعة القانونية -
وميكن اعتبار التقرير النهائي كملخص اترخيي للمشروع وهذا : اعداد التقارير النهائية.3

 :حول 
 .حتقيقه يف إطار املشروع والتقييم النهائي ملا متاداء املشروع  -
 ومراجعة املمارسات اإلدارية من أجل إعالئها مستقبال أو تصحيحها األداء اإلداري تقييم-
 .ومدى مسامهته يف إجناح املشروع أو ابلعكس إعاقته اهليكل التنظيمي تقرير حول -
وتقييم شكل اإلتصال والتعاون بني أفراد  فريق املشروع الكفاءات واملهارات املتوفرة يف -

 .الفريق
  .ةواجلدولة واملراقبيف التنبؤ والتخطيط واملوازنة  للمشروع اإلداريةاملهارات  -
و قصص النجاح حىت تصبح مرجعية لإلقتداء هبا إىل جانب الدروس املستفادة  حتديد-

 .إحصاء األخطاء اليت ارتكبت حىت يتم جتنبها يف املشاريع املستقبلية
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يف النتائج والتوصيات اليت تساعد يف إحداث التحسني  نوتكم املستقبليةالتحسينات  -
 .يف املشاريع املستقبلية

 

 اخلامتة العامة
سجلت احلقبات املاضية واحلالية غزو املشاريع لشىت اجملاالت اإلقتصادية منها 
واإلجتماعية والثقافية،مما أدى أبصحاب املشاريع إىل تبين إدارة املشاريع املقتبسة من 

وميكننا ختام هذه املطبوعة بذكر أهم .سكرية ملا تتوفر فيها من منافع وميزاتالصناعة الع
 :فوائد إدارة املشاريع وهي كالتايل

هي الرتكيز على استخدام طرق وأساليب حديثة، تقوم على أسس كمية  :الفائدة األوىل
حلل املشاكل املرافقة للمشروع، فقد استخدمت الطرق االحتمالية واإلحصائية، طرق حبوث 

 .العمليات وغريها من الطرق العلمية

تقليص  تتعّلق ابالستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية ممّا يؤّدي إىل :الفائدة الثانية
 .الوقت والتكاليف والّرفع من اهلوامش واألرابح

 .التنسيق بني كافة عناصر املشروع :الفائدة الثالثة
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