
جدولة وتخطيط املشروع
أول خطوة لتخطيط املشروع هي أن تعرف ماذا ستفعل. وبعدما تتعرّف على املهام املكوّنة للمشروع سيكون من املهم
أن حتدد ترتيب هذه املهام واملدة الالزمة إلجناز كل مهمة. بعدها يستطيع مخطّط املشروع أن يعمل جدول للمشروع

ويكون مرتبط بتاريخ بداية للعمل أو بحسب تاريخ إجناز املشروع املحدّد. هذا املوضوع يشرح بعض األساليب لتخطيط
مشاريع بسيطة.

املقدمة:
معرفة ماذا ستعمل في املشروع تتضمّن حتليل الهدف الرئيسي للمشروع إلى عدة وحدات ميكن استعمالها للتخطيط.
وأحد األساليب التي تساعد املخطّط في التعرّف على املهام التي يجب إمتامها إلجناز املشروع هو منوذج هيكل جتزئة

.WBS بـ له ويرمز) Work Breakdown Structure (العمل

املفتاح للتعرّف على املوعد النهائي لتسليم املشروع النهائي. وغالباً ستكون املشاريع هي التخطيط في التالية املرحلة
محدّدة بتاريخ تسليم من قبل العميل أو األستاذ (للمشاريع اجلامعيّة) ، وفي هذه احلالة سيكون مفتاح النجاح هو

حتديد كيفية تقسيم وتوزيع الوقت املتاح على املهام حتى تستطيع إجناز املشروع في الوقت املحدد.

عادةً الناس يخطئون في حتديد الوقت املطلوب إلجناز املهام ، وأسباب هذا اخلطأ متعددة:

أن ال يكون املخطّط على دراية ومعرفة وخبرة في املهام املطلوبة ، وهذا سيقود إلى تقدير خاطئ للوقت بسبب●
عدم معرفته بطبيعة املهام بشكل جيّد.

حّتي لو كان املخطّط خبيراً في املهام ، من املحتمل أن ينسى أن يأخذ في االعتبار بعض األحداث واألشياء●
التي من املمكن أن تطرأ أثناء العمل ، مثل أن يحدث خلل أثناء العمل يتطلب إعادة العمل من جديد.

عادةً يفشل الناس في تقدير تعقيد املشروع ، خاصةً عندما يعمل عدة أشخاص بشكل جماعي.●

بعض املهام من املمكن أن تنجز في نفس الوقت الذي تنجز فيه مهام أخرى ، وبعضها يجب أن يتم البداية فيها أو
االنتهاء منها حتى نستطيع البدأ في مهام أخرى. وأسهل طريقة لتوضيح هذا التسلسل للمهام هو أن نقوم بعمل متثيل

) للمهام. هذا التمثيل املرئي عادةً يكون على شكل شبكة. وفي هذا املوضوعgraphical representation (مرئي
سنشرح أسلوب بسيط لعمل مثل هذا التمثيل والذي سيكون مناسباً للمشاريع البسيطة ، وهو أيضاً سيكون أساساً

ألساليب أخرى متقدمة.

:Critical Path Analysis (CPA - (أسلوب حتليل املسار احلرج

هذا األسلوب يتضمّن حتليل املهام ، حيث سنحدّد أقل وأكبر مدّة متوقّعة إلجناز كل مهمّة ، وسنقوم بتحديد العالقة بني املهام
ومن. وغيرها,  واملهام التي ميكن العمل عليها بدون االعتماد على إجناز مهام أخرى,  لنتعرّف على املهام التي يجب أن نبدأ بها

ثم سنعمل متثيل مرئي للمشروع على شكل شبكة ، ومن ثم سنحاول التّعرف في هذه الشبكة على املسار احلرج والذي يعتبر
.املسار األكثر وقتاً لتنفيذ املشروع من ضمن املسارات املختلفة في الشبكة



:Project Evaluation and Review Technique (Pert - (أسلوب تقييم املشروع

يختلف عن السابق ألن املخطّط للمشروع هنا سيقوم بوضع عّدة تقديرات وتوقعات للمدة الالزمة إلجناز األسلوب هذا
كل مهمّة مثل أقصر مدّة ممكنة إلجناز املهمّة ، واملدّة األكثر احتماًال إلجناز املهمّة ، وأطول مدّة محتملة إلجناز املهمّة.
وبعدها يتم تطبيق معادالت رياضية لتقدير املدّة املتوقّعة إلجناز كل مهمّة. هذا األسلوب يضمن عدم االنحياز والتفاؤل

في تقدير الوقت املحتمل إلجناز املهام وهو أكثر تعقيداً من األسلوب األول.

التعرّف على املهام:
 :WBS – عمل هيكل جتزئة العمل

هيكل جتزئة املهام هو وسيلة لتحديد تفاصيل األعمال واملهام التي يجب القيام بها عن طريق حتليل املهام الرئيسية
والكبيرة إلى مهام أصغر حتى تظهر لنا قائمة مهام كثيرة. وعندما يتوصّل املخطّط إلى مرحلة مناسبة من التفصيل

والتحليل سيكون الوقت مناسباً للتوقّف عن التجزئة والبدأ في تصنيف هذه املهام.

يحتاج املخطّط إلى هذه اإلرشادات البسيطة أثناء جتزئة املهام:
جتزئة العمل الرئيسي إلى عدة مهام يجب أن يكون منطقياً.●
يجب أن يكون بقدرته أن يتأكد من أن العمل قد اكتمل.●
) يجب أن تكون املهمّة واضحة ويسهلlowest level tasks (في املهام العميقة التي تنتج من التحليل●

فهمها وميكن إجنازها من قبل شخص واحد في مدة زمنية قصيرة مثل مابني يوم إلى أسبوع.

مثال: جتديد جناح في مستشفى
في الشكل التالي يتّضح لنا بداية العمل على هيكل جتزئة املهام ، فاملخطط حاول أن يجزئ هدف املشروع (جتديد

) رئيسية للعمل بشكل منطقي:packages (اجلناح) إلى عدة حزم



اخلطوة التالية ستكون جتزئة كل حزمة من احلزم الثالثة إلى عدة مهام. وفي الشكل التالي مثال على جتزئة احلزمة
األولى واخلاصة مبهمة تنظيف اجلناح:

وسيكمل أيضاً عملية التحليل للحزم الثانية والثالثة بنفس الطريقة. مع مالحظة بأنه من املمكن أن يقوم املخطّط بتجزئة
يعمله الكهربائي إلزالة املعدات الكهربائية وجزء يعمله جزء يضع كأن ، 1.4 أحد هذه املهام أيضاً مثل املهمّة رقم

العامل العادي إلزالة باقي املعدات (تذكروا بأن مواصفات املهمة األخيرة هو أنه ميكن لشخص واحد أن يقوم بها).

وبعدما ينتهي من التجزئة جلميع احلزم ، سيقوم املخطّط بوضع جميع املهام املتفرِّعة من احلزم في قائمة ، وستحتوي
القائمة على ثالثة أعمدة ، األول للمعرِّف اخلاص باملهمة (ويكون عبارة عن حرف التيني) ، و الثاني لتفصيل املهمّة ،

والثالث للمدّة التقديريّة إلجناز املهمة ، كما في الشكل التالي:



:Estimating Duration – تقدير املدّة الزّمنّية

أسهل طريقة لتقدير املدّة الالزمة لالنتهاء من مشروعٍ ما ، هي أن نقوم بعمل قائمة حتتوي على املهام (كما في الشكل
السابق). ومن ثم نقوم بوضع حرف معرِّف لكل مهمّة (هذا يساعدنا على التعرّف على املهام بسهولة أكبر من التّعرف

عليها بتفصيلها) ، وهذه احلروف ال تدل على ترتيب املهام أو أولوياتها ولذلك استخدمنا األحرف بدًال من األرقام
لتعريفها (ألنك األرقام ستجعلك تفترض بأنها عبارة عن ترتيب ألولويات املهام). ومن ثم نضيف عمود ثالث للقائمة

 يحتوي على مدّة كل مهمّة. التقديرات في الشكل السابق مبنيّة على خبرة بعض األشخاص امللمّني باملجال.

كمعرّفات ألنه من املمكن أن يحسبها القارئ أرقاماً. استخدامهم يتم ال O و I مالحظة: احلرفني

:Determining order – حتديد األولويات: ماهي املهام التي نعملها قبل األخرى

إذا تأمّلت الشكل السابق بشكل جيّد ، ستالحظ بأن بعض املهام يجب أن يتم تنفيذها حتى نستطيع تنفيذ مهام أخرى.
مثالً نحن لن نقدر على إزالة األثاث قبل أن نتأكد من خلو اجلناح من املرضى. فاملهمّة التالية سنقوم فيها بإضافة عمود
إضافي في القائمة ، وسنضع فيه معرّف أو معرّفات املهام التي يجب أن يتم تنفيذها قبل هذه املهمة. وستكون القائمة

بهذا الشكل:



تالحظ في هذا املثال أن بعض املهام التعتمد على مهام أخرى ، خصوصاً املهام األولى في املشروع ، وبعضها يعتمد
على مهمة أو مهمّتني ورمبا أكثر. مثل هذه القائمة ستكون مفيدة للمشاريع البسيطة ، ولكن من املفيد أن نقوم بتحويلها

إلى شكل مرئي. بعض برامج إدارة املشاريع ستقوم بهذه املهمّة تلقائياً عندما نضع فيها قائمة (كالتي عملناها) ،
وميكن أن نقوم بهذه العمليّة عن طريق الرسم اليدوي للمشاريع البسيطة. وسنتحدّث اآلن عن طريقة رسم مثل هذه

الشكل املرئي يدوياً.

ستضع الورقة أمامك بشكل أفقي ، وسيمثل املجال األفقي املدة الزمنيّة. ستقوم اآلن بالبدأ من اليسار وسترسم دائرة
وبعدها باملهمّة، اخلاص املعرِّف الدائرة داخل في وستكتب) A , B ((أو مربع) لكل مهمّة ال تعتمد على أي مهام أخرى

) ، ومن ثمC (ستنتقل إلى اليمني قليًال وسترسم دوائر للمهام التي تعتمد على أي من املهام التي رسمتها في اليسار
). وتكمل اآلن ، فترسم دوائر للمهام التي تعتمدC) ( باملهام التي رسمتها قبل قليلB (ستقوم بتوصيل املهام األولى

. وهكذا.C على املهام األخيرة وتقوم بإيصالها بـ

الشكل التالي يبني التمثيل املرئي للقائمة:



وهذه بعض القواعد الهامّة التي يفضّل اتباعها أثناء الرسم:

أي مهمّة التعتمد على مهام أخرى ستكون مرشّحة ألن تكون أول مهمّة في املشروع ، إذا كانت توجد عدة مهام●
ال تعتمد على مهام أخرى (مثل حالتنا) يفضّل أن تضع دائرة تخيّليّة في البداية وتسميها مثالً بداية املشروع

) صفر. الهدف من هذا هو جعل الرّسمة أوضح عن طريق توضيحA , B (وتكون املدّة بينها وبني هذه املهام
نقطة بدايتها فقط. لتكون بداية الرسمة بهذا الشكل:

) تكون مرشّحة ألن تكون آخر مهمّة في املشروع ،successor (أي مهمّة ال توجد مهام أخرى تعتمد عليها●
وفي حالة وجود أكثر من واحدة يفضّل أن تعمل دائرة إضافية وتكتب فيها مثالً نهاية املشروع ، وتقوم

بتوصيل هذه املهام األخيرة إليها. وستكون بنفس طريقة الشكل السابق ، ولكنها هنا ستكون نقطة نهاية (أي
على اليمني).

اآلن أصبح املشروع أوضح من خالل الرسمة ، ولكن الرسمة تعتبر غير مكتملة ألنها ال توضّح املدة الزمنية لكل مهمة.
فاآلن سنقوم بكتابة املدّة الزمنية التقديرية (املوجودة في القائمة األساسية) بجانب كل سهم:

ميزة التمثيل املرئي هو أنه يسمح لنا بالتّعرف بسهولة على املهام التي ميكن تنفيذها مع بعض ، وعلى املهام التي
 النستطيع البدأ بها حّتى ننتهي من مهام أخرى.

) حتىB  أيام (مدة املهمة3  في نفس الوقت ، ثم سننتظرB  وA في هذا املثال سنبدأ املشروع مباشرة باملهمتني
.C نستطيع البدأ باملهمة

 وسننتهي منهم فيD  وE  والتي ستستغرق يوم واحد ، سنستطيع أن نعمل على مهمتنيC بعدما ننتهي من املهمة
نفس الوقت.

).F  تعتمد أيضاً على االنتهاء منG  لوحدها (ألنF بعدها يجب أن نعمل على املهمّة



ولذلك ، E املهمة من االنتهاء بعد إال بها البدأ الميكن F املهمّة ولكن ، F و E تعتمد على إكمال املهمتني Gِ املهمّة
F  وE  أيام وهي عبارة عن مجموع املدة بني6  هيG  حتى نستطيع البدأ باملهمةE ستكون املدة بني البداية في املهمة

. F  إال إذا انتهينا منG ، ألننا النستطيع أن نبدأ فيG  وF وبني

 ، ولذلك ستكون املدة مابني البدايةG  ، لن نستطيع البدأ بها إال إذا انتهينا من املهمةH نفس الشيء ينطبق على املهمّة
  أيام.6  هيH  حتى البداية في املهمةF في املهمة

 ، واملدة الالزمة لهذه املهمتني ليستK  وJ  ، ال نستطيع أن نبدأ بها إال بعد أن ننتهي من املهمتنيL وبالنسبة للمهمّة
).K(  حتى ننتهي من املهمة التي ستستغرق مّدة أطولL متطابقة ، ولذلك لن نستطيع البدأ في

الذي عملناه هنا هو حتديد املسار احلرج للمشروع ، وميكن متثيله على الرسمة كالتالي:

 يجب أن يتم عملها بالتسلسلG  وF  وE هذه العمليّة حتتاج إلى القليل من التركيز حتّى نستطيع أن نعرف بأن املهام
 لنL  نقدر على تنفيذهما بالتزامن في نفس الوقت ، وأن املهمّةK  وJ (تعتمد على بعضها البعض) و أن املهمتني
.J  ألن مدتها أطول من مدةK نستطيع البدأ بها حتّي ننتهي من املهمة

نستطيع اآلن أن نحسب مدة املشروع واملتمثلة في املسار احلرج الذي حددناه في الرسمة السابقة عن طريق جمع املدة
الزمنية للمسار بالشكل التالي:

 يوم18 = 2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 + 3

الحظ أن هذه املدة هي أيام عمل ، مبعنى أنها لن تشمل أيام اإلجازات التي لن يتم العمل فيها. وبعض املشاريع الكبير
يتم تقدير مدة مهامّها الزمنية باألسابيع بدًال من األيام.

إعداد اجلدول الزمني:
توجد طريقتني إلعداد اجلدول الزمني ، وهذا يعتمد على هل املخطِّط سيقوم بوضع تاريخ انتهاء بحسب رغبته ، أو أنه

يوجد تاريخ انتهاء محدّد مسبقاً ويجب تسليم املشروع قبل انتهائه. وهذا القسم يتحدث عن كال احلالتني عن طريق مثال
جتديد جناح املستشفى.

:Finding a completion date- –  حتديد تاريخ االنتهاء1

إدارة املستشفى كانت تثق باملقاول الذي سيقوم بالتجديد ، وقاموا بسؤاله عن املدة املتوقعة لالنتهاء من بأن افترض



جتديد جناح املستشفى. مع األخذ باالعتبار بأن مسألة تخطيط وتنظيم املشروع ستتطلب وقتاً أيضاً ، فالسؤال
سيكون: متى ميكن أن يتم تسليم هذا املشروع؟

املخطِّط سيكون قد انتهى حالياً من عمل شبكة توضيحية للمشروع (كما في الشكل السابق). وقام بوضع بعض
االفتراضات مبا يخص الوقت املتوقّع لالنتهاء من تخطيط وتنظيم املشروع من ناحية حجز وجتهيز املصادر الالزمة
للعمل (الكهربائيني والعّمال والدّهانني وغيرهم) ، لذلك دعونا نفترض بأن املخطِّط بعدما قام بالترتيبات الالزمة يتوقّع

منذ يوم عمل 18 سيستغرق واملشروع. 1/09/2008 بأننا قادرين على البدأ في املشروع في يوم اإلثنني املوافق
بدايته ، ولذلك عند توزيع عدد أيام املشروع كاملة على أيام العمل في التقومي سيكون التقومي بهذا الشكل:

ويجب االنتباه إلى اإلجازات الوطنيّة واألعياد وغيرها أثناء توزيع األيام في التقومي. واآلن يستطيع املقاول أن يخبر
 يوم (تشمل اإلجازات) أو يستطيع أن يحدد التاريخ الذي يستطيع املستشفى فيه24 إدارة املستشفى بأنه يحتاج إلى

. مع مالحظة ان عدد األيام من املمكن أن يختلف في حالة تغيّر24/09/2008 بقبول مرضى جدد في هذا اجلناح وهو
تاريخ بدأ العمل. وغالباً سيقوم املخطِّط بكتابة املعرِّفات اخلاصة باملهام في التقومي بدًال من أن يكتب رقم يوم العمل.

:pre-determined completion date- -  التخطيط بحسب تاريخ االنتهاء املحدّد مسبقا2ً

املخطِّط سيقوم هنا. 15/10/2008 افترض بأن إدارة املستشفى طلبت من املقاول أن ينتهي من العمل قبل تاريخ
 أي; بنفس ماقام به في الطريقة األولى ، أي أنه سيقوم بتوزيع أيام العمل في التقومي ، ولكنّه هنا سيعمل بشكل عكسي

املطلوبة 18 الـ األيام جميع يوزِّع حتى ، وهكذا قبله الذي اليوم إلى سيعود ثم 15/10/2008 أنه سيبدأ من تاريخ
التاريخ املناسب الذي يجب أن يبدأ فيه على األكثر حتى يستطيع تسليم سيعرف ينتهي وبعدما. املشروع من لالنتهاء

املشروع في الوقت املحدد.

 ...بالطّبع

 - -بالطبع األشياء ومن ضمنها املشاريع يندر أن تسير وفق اخلطة املحددة. كلما زادت مدة املشروع أو كلما زاد عدد



العاملني على املشروع أو كلما زاد تعقيد املشروع ، كلما زادت احتماليّة تأخّر تسليم املشروع أو نقص جودة املشروع ،
.PERT وفي هذه احلاالت يفضّل أن نستعمل فيها أسلوب متقدِّم لتقدير املدّة الزمنية مثل أسلوب

من الضروري للمشاريع الناجحة أن توفِّر وقتاً إضافياً لألشياء التالية:
مهام إدارة املشروع.●
مهام تخطيط املشروع.●
التواصل مع اآلخرين. مثل العمالء أو املورّدين أو زمالء العمل أو أي صاحب مصلحة آخر.●
االجتماعات.●
التأخر في وسائل االتصاالت.●
مهام التحقّق من اجلودة.●
كتابة الوثائق الالزمة وكتابة املالحظات.●

 - -اخلطط اجليِّدة حتى للمشاريع البسيطة توفِّر وقتاً إضافياً لألشياء التالية:
املهام العاجلة. سواءً كانت من ضمن مهام املشروع أو مهام لشيء آخر.●
احلوادث والطوارئ.●
اإلجازات.●
مرض أحد العاملني -املؤثرين- في املشروع.●
تعطّل آالت العمل.●
التوقّفات ألي سبب.●
رفض استالم املشروع بسبب مشاكل في اجلودة.●

هذه األشياء من املمكن أن تتسبب في مضاعفة الوقت الالزم إلكمال املشروع. وبعضها ميكن إضافته في التقومي
) ، وعادةً حتى إجازات العاملني نستطيع معرفتها السابق ، مثل تواريخ اإلجازات الرسميّة (ألننا نعرف تاريخها مسبقاً

مسبقاً وبالتالي نستطيع أخذها باحلسبان وجدولتها في التقومي.

8%  من الوقت الذي يقضونه في مهمة معيّنة. مبعنى أن الذي يعمل60 كقاعدة مفيدة ، األفراد يعملون بفعالية في
 ساعة على سبيل املثال ،16  ساعات فقط من ساعات عمله فعّالة. لذلك عندما حتتاج مهمّة إلى5 ساعات يومياً تكون

% ( على املدّة األساسيّة40%  من الوقت ،  ولذلك سنضيف40 سنأخذ في احلسبان أن العاملني لن يعملوا بفعالية
 ساعة ونصف تقريباً.22)  وتساوي0.40*16 + (16)  لتصبح املدة التقديرية إلجناز املهمة تساوي16

وموضوع "املخاطر والتخطيط للطوارئ" يحتوي على معلومات إضافية عن مثل هذه املشاكل كمرض أحد أهم العاملني
على املشروع وكيف تخطط له وتتعامل معه.


