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 ةتاسعاحملاضرة ال
 

 أساليب متابعة أداء المشروع
 

 

 هناك ستة أساليب رئيسية لمتابعة أداء المشروع يمكن إيجازها فيما يلي:
 

 

 Work Standardsأواًل: معايير العمل 
 

 Management Objective ثانيًا: أسلوب اإلدارة باألهداف
 

المسئولين حيث يقوم على أساس اشتراك المرؤوسين في تحديد يستخدم أسلوب اإلدارة باألهداف من قبل الكثير من 
 األهداف واتخاذ القرارات. وتتلخص خطوات عملية اإلدارة باألهداف فيما يلي:

 
يتقابل المدير مع المرؤوسين لمناقشة المهام والواجبات األساسية الملقاة على عاتقهم، ويقوم بإبالغهم باألهداف  -1

 تقدير اإلدارة العليا.المتوقع منهم تحقيقها حسب 
 يتقدم المرؤوسين بتقديراتهم المتعلقة باألهداف والتي يرون أن بإمكانهم تحقيقها. -2
يقوم المدير مع مرؤوسيه بمناقشة األهداف المقدمة من اإلدارة العليا واألهداف المعبرة عن وجه نظرهم ويتم التوصل  -3

 لمرؤوسين السعي إلى الوصول إليها.إلى تفاهم مشترك بينهم حول األهداف التي يتوجب على ا
في نهاية الفترة يتم تقييم انجازات الموظفين ومدى تحقيقهم لألهداف التي اتفق عليها. وقد تكون هذه الفترة التي  -4

يجرى تقييم انجازات الموظفين على أساسها سنة مالية إذا كانت المتابعة تجرى في نهاية كل سنة أو جزء من السنة) 
 ، .....(.أسبوع أو شهر

يجب أن تكون هنالك عالقة تربط بين النتائج المحققة بحوافز معينة تكافئ الموظف النشيط وتميز بينه وبين الموظف  -5
 غير النشيط.

وفى جميع األحوال فان اشتراك الموظف في وضع األهداف له آثار ايجابية على رفع معنوياته وزيادة الشعور 
 األهداف، باإلضافة إلى انه يجعل الموظف أكثر دراية ومعرفة بأهداف المشروع. بالتزامه نحو السعي إلى تحقيق هذه
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 Management by Exceptions ثالثُا : أسلوب اإلدارة باالستثناء

أسلوب اإلدارة باالستثناء هو أسلوب إداري حديث يقوم على أساس إبالغ المدير باألمور االستثنائية فقط،، وبالتالي 
 بمجريات األمور العادية توفيرا لوقته وتخفيفًا لعبء العمل على عاتقه.فال داعي إلبالغه 

 

 ويعتبر أسلوب اإلدارة باالستثناء من أهم األساليب المتبعة في متابعة األداء وذلك ألنه يوفر المزايا التالية:
 

 تخفيف عبء العمل عن الرؤساء. -

 توفير فرصة التدريب الذاتي للمرؤوسين. -

 قبل وقوعها مما يؤدى إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وقبل استفحال الخطر.إبراز نقاط الخطر  -

رفع الروح المعنوية للمرؤوسين من خالل منح الرؤساء ثقتهم الكاملة إليهم، باإلضافة إلى تفويضهم السلطة المناسبة  -

 التخاذ القرارات المتعلقة باألمور العادية وغير االستثنائية.

 

  Gant Chart  خرائط جانت رابعًا:

الذي قام بتصميمها لحل المشاكل المتعلقة بجدولة   Henery L. Ganttعرفت هذه الخرائط باسم جانت نسبه إلى  
 اإلنتاج.

 

ويمكن استخدام خرائط جانت في متابعة أداء األنشطة حيث يظهر أمامنا مقارنة بين الوقت المخطط والوقت الفعلي 
 ط من األنشطة.الذي استغرقه كل نشا

 ومن أهم أنواع خرائط جانت :
 

 من اآلالت الموجودة. آلةوالتي تظهر الوقت الضائع بالنسبة لكل  Machine Record Chartخريطة سجل اآللة  -
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والتي تظهر ساعات العمل المخططة وساعات العمل الفعلية لكل  Man Record Chart خريطة سجل العامل -

 نشاط.

حيث تبين مقدار ما تم انجازه من أعمال مقارنه مع ما هو مطلوب  Progress Chart العملخريطة تصميم  -
 انجازه.

 
 

 
 خامسا: شبكات األعمال وأسلوب بيرت.

   

Network and PERT ( Project Evaluation& Review Technique) 
 

ى باإلضافة إلى انه يمكن متابعة مديهدف تحليل شبكات األعمال إلى تقديم مدخل بياني لتخطيط المشروعات، 
 تقدم التنفيذ في هذه المشروعات، وخاصة المشروعات الكبيرة.

 

وتقوم إدارة المشروع بتقسيمه إلى أنشطة رئيسية وتحديد زمن التنفيذ لكل نشاط ثم إقرار التتابع الزمني لهذه األنشطة 
 األنشطة في شكل شبكة األعمال.والعالقة فيما بينها، بعد ذلك يتم توضيح هذه العالقات بين 
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أسلوب المسار الحرج في أن  (CPM Critical Path Method)عن أسلوب المسار الحرج  PERTويختلف أسلوب 
 أسلوب بيرت يعتمد على ثالثة تقديرات زمنية:في حين أن  يعتمد على وقت متوقع واحد

 

وهو أقل وقت متوقع أن ينفذ فيه النشاط بفرض أن الظروف المتوقعة   Time Optimistic  الوقت المتفائل -

 مالئمة للتنفيذ

وهو أطول وقت متوقع أن ينفذ فيه النشاط بفرض أن الظروف المتوقعة  Time Pessimistic  الوقت المتشائم -

 غير مواتية لعمليات التنفيذ

 ثر توقعًا في الحدوث وهو بين التفاؤل والتشاؤم.وهو الوقت األك  Most Likely Time الوقت األكثر احتماال -

 ويتم احتساب متوسط الوقت المتوقع للتقديرات الثالثة حسب المعادلة التالية:

 الوقت المتوقع =
 )الوقت األكثر احتماال( + الوقت المتشائم 4الوقت المتفائل + 

6 
 
 

 Milestones سادسا: العالقات االرتكازية
 

من أهم األدوات المستخدمة في تخطيط ومتابعة المشاريع، حيث يستخدم لنقل صورة إجمالية  يعتبر هذا األسلوب
ذي ال وتوضيح مدى التقدم انتقاء األحداث المهمة في المشروع عن وضع المشروع إلى اإلدارة العليا من خالل

 .حصل على هذه األحداث
 

روع فانه يمكن لإلدارة أن تأخذ فكرة إجمالية جيدة عما ومن خالل متابعة األداء فيما يتعلق باألحداث المهمة للمش
 يجرى في المشروع وعن مدى تقدمه أو تأخره.

 

وبالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة فأنه كثيرا ما يتم استخدام الكمبيوتر لمساعدة اإلدارة في متابعة أداء مثل هذه 
 المشاريع. 

 


