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األهداف التعليمية للمحاضرة
:يام مبا يليمن املتوقع أن يصبح املتدرب عند هناية هذا الفصل قادراً على الق

األدوات السبع اجلديدة لإلدارة والتخطيطاستيعاب1.

خطيط اخلاصة يبّيِن أمهية استخدام هذه األدوات يف العمليات اإلدارية والت2.
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األدوات السبع اجلديدة لإلدارة يشرح جمال استخدام كل واحدة من 3.
والتخطيط

.يشرح اخلطوات األساسية الستخدام كل واحدة منها4.

سبع اجلديدة األدوات اليبّيِن مدلول املخططات والرسوم واألشكال املتعلقة 5.
.  لإلدارة والتخطيط



األدوات السبع اجلديدة لإلدارة والتخطيط
Seven New Management and Planning Tools

خرائط-توابري-واألثرالسبب)السبعةاإلحصائيةاجلودةأدواتاستخدامعلىاجلودةمتخصصوااعتاد
يفكبريدوراألدواتهذهوأدتعنهاعدديةبياانتمجعميكناليتاملشكالتحليف(اخل---املراقبة

هيمتثلهااليتالبياانتتكونمشكالتهناكولكناجلودة،وحتسّيالعملياتيفوالتحكماملشكالتحل
بواسطةحليلللتتصلحالعدديةغريمعلوماتمنغريهاأوحقائقأوشكاويأوأوصاف،كالميةبياانت
إىلاحلاجةم،1976عاميف((JUSE)واملهندسّيالياابنيّيالعلماءاحتادشهد.اإلحصائيةاجلودةأدوات
.وإتقاناحبنجالكربىاملشاريعخطةوإدارهتااملعلوماتوتوصيلواإلبداعاالبتكار،لتعزيزأدوات

يفسنواتعدةجهدعدوبالياابنيةاملهندسّيالعلماءمجعيةمعابلتشاركاجلودةيفمتخصصةجلنةجنحتوقد
اجلديدةعةالسباجلودةأدواتاسممحلت(جديدةمجيعهاليست)األدواتمنجديدةجمموعةإىلالتوصل

يموتنظلتصنيفتصلحاألدواتمنجمموعةوهيم1977عامحوايلوأعلنتواإلدارةالتخطيطأدواتأو
والتطويرالبحوثمنمالسليالتخطيطوضماناجلودةتطويريفالتحليلنتائجواستخدامالكالميةالبياانت

.البيعبعدماخدمةإىل
تسمىماغالبااليتو وإدارهتا،اجلودةملراقبةاجلديدةالسبعاألدواتوتطويرحبثاجلودةفريقمناستدعىمما

مجعهامتولكنجديدة،األدواتهذهمجيعتكنملحيث،والتخطيطلإلدارةاجلديدةالسبعابألدوات
التخطيطإىلجملرداالتحليلمنالعملينتقلأنأمريفهياملدرجةاألدواتوهذه.جديدةأبساليبوتعزيزها

:هيالسبعاألدواتوهياحلديثة،السبعةاجلودةأدواتتسمى.التفصيلي





األدواتخداماستيتمإمنا،مالعملالتخطيطأومشكلةأيلتحليلاألدواتكلاستخدامالضروريمنوليس
(حصائيةاإل)القدميةالسبعةاجلودةألدواتمكملةتعترباألدواتوهذهمناسبةجمموعاتيفالالزمة

يستخدمونؤسسةاملأفرادكلجعلإىلهتدفاليتالشاملةاجلودةملنظومةامتدادأهناكما،هلابديالوليست
مصادريفعريضابتساعميتساحلايلالعصرانوخاصةالتطويريفواملشاركةاألفكارلتوليدويوظفوهناعقوهلم

أوخطةأوشروعمأليوالتخطيطوالدراسةالفكريفمجاعيجهديستدعىمماجمالكليفوأاثرهااملعارف
.واإلدارةللتخطيطالسبعةاألدواتتوفرهمعريفتواصلوهومشكلةحل

لعمليطالتخطوعند،(مطابقغريأوردئمنتج)معّيمنتجمنالعمالءكشكاوىاملشكالتمواجهةعند
طريقةأونتجاملشكل)مراعاهتاجيبأراءللعمالءيكونقائممنتجتطويرأوجديدمنتجكتصميمجديد

معايريديدوحتدراسةحماولةوعند،كالميةمعلوماتهيللدراسةاملتوفرةاملعلوماتفتكون(تشغيله
املوضوعاتعناصردوتب،مستنديهدورةتطويرحماولةوعندبلمثال،تصنيعيةلعمليةاهلامةاألداءومؤشرات

أدواتدورهوو ،ممكنتصورألفضلوصوالوتنظيمهااألفكارمنالعديدطرحوحتتاجومتداخلةكثرية
.واإلدارةالتخطيط

األفكاروتوليداقشةاملنيف(ابملوضوعاملتعلقّي)األفرادمنجمموعةمشاركةهياألدواتهلذهاألساسيةوامليزة
عجلة)املستمرلتحسّيالدورةواستنادا،نتيجةألفضلوصوالوحتليلهاوتصنيفهاللحلاملناسبةاملختلفة

،التصحيحيالفعليذوتنفللتحققالالزمالزمنيقللالتخطيطيفنسبياأطولوقتاستغراقفإن(دمينج
.للدورةالكلىالزمنيقللوابلتايل



:  األداة األوىل
(Affinity Diagram)خمطط الصالت 

الفريقأعضاءتساعد.طبيعيةعالقاتيفاألفكارمنكبريعددينظمموضوعيحتليلوهو،التقاربخمططأيضاوتسمى
إلنتاجاألداةهذهستخدموت  .بينهافيماالطبيعيةالعالقاتأوالصالتوفقاملختلفةواملواضيعاألفكارتنظيمعلى

أساسيبشكلأمهيتهازوترب .التغيريومقاومةالبديلةواحللولواألساليبالتحسّيوفرصاملشاكلختصاليتاألفكار
الطريقةهذهئتأنش.اإلمجاععلىاحلصوليفرغبةهناكتكونوعندمامعقدة،أوجداً كبريةاملواضيعتكونعندما

لوضوحاحالةإىلالفوضىحالةمناألفكارأواحلقائقمنالكثريوتدير،م1960سنةيف.واحلدساإلبداعفريقمن
.

وتدعماإلبداعيتفكريللمدخلوهى،وتنظيمهاوترتيبهاالذهينالعصفبطريقةاألفكارلتوليديستخدمخمططأولهو
يفاملشاركّيعضاءاألجمموعةمناألفكارمنكبريعددطرحيتمللمناقشةقضيةطرحعنداملشاركّيبّيالتعاونروح

اآلخرينمعناقشةمدون(معدودةبسيطةبكلمات)منفردكارتيفيقرتحهافكرةكلفردكليكتبحيثاملناقشة
واحدةبفكرةتفاظواالحاألفكارفرزيتمواألفكار،عنالتعبرييفالدارجةاللغةاستخداموميكنألفكارهممعارضةأو

يفاألفكارتيبتر يتم.مناسبلعدداألفكارخفضوجيبابإلمجاعاملوافقةتكونانوجيباملتشاهبةاألفكارمن
ميكنوموضوعها،عنيعربجمموعةلكلمناسبعنواناختيارويتمجمموعةكلبّيتربطاليتللعالقةتبعاجمموعات

،وهكذا،جمموعةلكيفت كتبجمموعتانيفالفكرةنفساشرتاكوعند،أمشلرئيسيعنوانحتتجمموعتانوضع
هذايستغرقانكنومياملشكلةحولاألفكارجمموعاتترتيبويتماللوحةوسطيفكارتعلىاملشكلةكتابةويتم

.الذهينالعصفنمملزيدمدخلوتعترب،منفردةوضعهايتمجمموعةأيإىلتنتميالاليتواألفكار،أايمعدةاألمر



خاللمنالفهمىعلواملعقدةجداالكبريةالقضاايتبسيطألجلالصالتحتليلعمليةتبدأ
حتليلو ،الذهينالعصفممارسةهيمنوذجيةحاالتشكلعلىاجلماعةتوافقأسلوب
الالزمةاملوادخدامابستالداخلياملخططتقارببناءبعداملسحونتائجاللفظية،البياانت

اجلدران،)الكبريةالعملوأسطحوالعالماتواألقالمالبطاقات،أوالصقةاملالحظاتمثل
:يةالتالالعمالءمشكلةيفهذاتوضيحوميكن.(،،املعربة،الكلماتأواجلداول،



:  األداة الثانية
(  Interrelation Diagram)خمطط العالقات املتداخلة

احملتملةاألسبابنمالعديدلدراسة-ملاذا-ملاذا-ملاذاالسببيةاملعرفةمفهومابستخداماملشكلةأسبابلدراسةيستخدم
قيدللمشكلةواألثرببالسعالقةيعرضانهأياجلذريةاألسبابوحتديدبينهابطاالر وطبيعة(املطروحةاألفكار)ملشكلة
األوليةاألسبابكتبتمثالوسطيفاملشكلةوضعيتم.السابقالعالقةخمططبعدتنفيذهيتمخمططوهوالتحليل

تكونوعادةملاذاملاذالةاألسئبتكرارمستوىكلويتحددوهكذاالرابعمثالثالثاملستوىمثالثانويةمثحوهلاللمشكلة
.املصدرنفسهلااألخريةاملستوايتأسباب

(بسهمبينهماوالربطثراأوسببهيوهلوغريهافكرةكلبّيالعالقةمبعرفةوذلك)األسباببّيالعالقاتاستعراضيتم
اعضاءمشاركةبجي.اإلحصائيةاألدواتتوظيفميكنعدديةبياانتوجودحالةوىفاجلذريةاألسبابالكتشافوذلك
تكوناملخططليلحتوعنداجلذرية،األسبابلتحديدللمخططالتحسيناتمنمزيدووضعاملخططتكوينيفالفريق

منخليطةعادتكوناملطروحةواألفكار،(حتماوليسغالبا)جذريةأسبابهياألسهممناألكربالعددذاتاألفكار
عليهااملتفقربعةاألواألسباباملركزيفاملشكلةوضعبعد.م نتظرةنتائجأومطلوبةخطواتأو،متوقعةمشكالت

.حوهلاابإلمجاع
،(التايلاملستوى)األسبابهذهعنالبحثفيتمعليهاسابقةألسبابونتائجأاثرانهعلىاألسبابهلذهالنظريتم

،احلضورعلىيزللتحفنظاموجودلعدمهيواإلجابة،العاملّيغيابملاذاذلكمثال،ملاذاةاملتكرر األسئلةابستخدام
للتحفيز،نظامداليوجملاذاالسؤالفيكون(األسبابمنالثالثاملستوى)أخرلسبباثرهياإلجابةهذهتعتربمث

والبياانتقائقاحلوضععدموهواجلذريالسببهيواإلجابةالقصورهذاوملاذا،العليااإلدارةدعملقصورهيواإلجابة
املطروحةاملشكلةأسبابلكلواحدجذريسببهناكيكونوقداألربعة،األسبابكلمعوهكذا،العليااإلدارةأمام

.جذريسببمنأكثرأو





: األداة الثالثة
(Tree Diagram)خمطط الشجرة 

ايلفرعكليتفرعمثرأكثأوفرعّيإىليتفرعمثبعنصريبدأحيثالشجرةيشبهألنهالشجرةخمططيسمى
إىل(اخلطةأو)الكبريةاملشكلةيقسماملخططهذا.رأسيةأوأفقيةتكونانوميكنوهكذاأكثرأوفرعّي

تعاقبيرسمحيث(طةاخللتحقيقالرئيسةاخلطواتأو)املشكلةحللرئيسيةخلطوطويقودالصغريةأجزائها
حيدد.رةالشجمستوايتخاللمن(األهدافلتحقيقالوسائلأو)املشكالتحللاألسبابمنجمموعة
املستوى)انويةوالث(وكفايتهاألمهيتهااالطمئنانوجيبالشجرةمناألعلىاملستوي)األساسيةالوسائل

مستوىكلتبارابعوذلك(ذلكحتقيقميكنكيف)السؤالبتكرارمشكلةحلأوهدفلتحقيق(التايل
اخلطواتأوملشكلةاجلذريةاألسبابوميثلالشجرةمنمستوىأخرحىتوذلكشجرةرأسكأنهجديد

,متنوعةوخرباتفياتخلاجملموعةأفرادميتلكانيفضل.خطةأوهدفلتحقيقللتنفيذالقابلةاألساسية
توافرمنالتأكدبجيأهدافحتديدوعندوضروريةكافيةإليهاالتوصلمتاليتالعناصركلانالتأكدوجيب
،للتطبيقابلةقالوسائلتكونانوجيبضروريةالغريالوسائلمنالتخلصوجيب,لتحقيقهاوسائل

ابألفكاراالستعانةوميكنذلكيفالعالقاتوخمططالتقاربخمططينجحملإذاالتحليليفمفيدواملخطط
.هلمامكملفيكونفيهمااملطروحة



Mizuno)قبلمناملخططهذاوضع Shigeru)ـزتنجاليتالفعالياتكلحيسبكانالذي
ـستعمليواألهداف،إلجنازوالوسائلاألهدافمـنهرمـيتـدرجعلـىوحيتوياهلدف،لتحقيق
ميكنولكنالتنظيميللرتكيبمشابهوهوهرميتسلسليفالتجريديةاألفكارمنمستوايتلتنظيم

خارطةنظاميةورةبصيرسمألنللمديريـسمحاملشاكلحللإسرتاتيجياتتعريفيفيستعملأن
فعندالعالقة،ذاتةالفرعيأهدافهأواملرغوباهلـدفإلجنـازحيتاجهـااليتواملهماتاملساراتجلميع
.العائلةشجرةأوتقليديـةتنظيميـةكخارطةيبدواملخططإىلالنظر
حتقيقهاميكنالذياملستوىإىلرغباتهتدخلحبيثالزبونرغباتحتليلحاالتيفاملخططهذايستعمل

إلجنازمتعاقبةاتاسرتاتيجيوتطويراملشكلة،تسبباليتاحملتملةاألشياءكلمنالتحققوبسهولة،
فوائدعدةإىلوالباحثونالكتابأشارلقد.األهدافحتقيقإىلتؤدياليتالطرقوتوضيح،األهداف

الفعالةطواتاخلوضع،الفريقأعضاءبّياالنسجاموتسهلالـشجرة،خمطـطاستخداممنعليهاحنصل
ويوفراألهداف،ازإلجنأفضلإسرتاتيجيةعنالنظاميوالبحث،األساسيةوعناصرهالصراعمسبباتإلزالة

أو/والرئيسيةنتاجاإلعمليةبّيالعالقةلتحليلويستعملاملشكلة،مسبباتلتحليلوالسياسةاملدخل
كتابةيوهالشجرياملخططأنشاءخالهلامنميكنخطواتعدةوهناك.املنظمةتقدمهااليتاخلدمات
اهلدفإلجنازالوسائلومناقشةاهلدف،إلجنازالوسائلوتعريف،(اهلدفبطاقة)الشجرةخمططاملوضوع

إجنازهالغرضافاألهدكتابةمعاألوليةالوسائلكلوأخذ،(األولاملستوىإسرتاتيجية،األوليةالوسائل)
من)االجتاهاتكلويفالنظاموسائلكلومراجعةالرابع،املستوىإىلابلتوسعاالستمرار(اثنويةوسائل)

:الشكليفكمااملخططوإكمال،(اهلدفإىلالوسائلومنالوسائلإىلاهلدف



،املخططبدايةقبلالرئيسياهلدفعلىشخصكلموافقةعلىيعتمدالشجرةخمططأنشاءجناحإن
ومناهلدفأجنازضمنتاليتالرئيسيةابملهماتوالتفكريحتقيقها،املرادابألهدافخالصةوتكوين

.الشجرةإىلأضافتهاميتمثومناملطلوبةالفرعيةابملهماتالتفكري،الشجرةإىلأضافتهايتممث

ألثر
ا

مخطط الشجرة



:  الرابعةاألداة 
(Matrix Diagram)خمطط املصفوفة 

البياانتعلىسسةاملؤ املختلفةالعناصربّيالعالقةالختباراألبعادثنائيةمصفوفةهي
حتملاألفقيةفالصفو .املعلوماتمنأكثرأوجمموعتّيبّياالرتباطوحتليلالكالمية
بعضحتملكمايذالتنفعناملسئولةاجلهاتاألعمدةمتثلبينما،مثالاملقرتحةالوسائل
النشاطأمهيةلتحديدللتقييمودرجةالتطبيقوقابليةالفاعليةمثلتقييمعناصراألعمدة
انميكن.وعاملوضيفوالكفاءةاخلربةأصحاباألفرادمنإمجاعشبهوجودجيب.وهكذا
L)يتأوإلحرفشكلعلىاملصفوفةتكون or T)علىاستناداأخرشكلأيأو
أجلمنللمشكلةيقيةاحلقاملسبباتلتمييزختطيطيةتقنيةوهي.املوجودةاجملموعاتعدد
واليتفوفوالصاألعمدةمنعددعلىحيتويفهومستقباًل،تكرارهـاملنعخطةوضع

إجيادإىلهتدفواليتالتقاطعاتيفغياهباأوالعالقةوجودمنللتحققبينهافيمـاتتقاطع
مـناهلـدفـىإلجـدامـشابهاملصفوفةاستخداممناهلدفإناملشكلة،حلـلفعالـةطريقـة

.اجلودةبيتوظيفةيفتطورتاليتاملصفوفة



هبدفاانتالبيمنكبريةجمموعةتنظيممنهاجماالتعدةاملصفوفةخمططاستخدامميكن
.البحثبياانتريتفسالتخطيطيةالرموزوابستخدامبينهااملنطقياالرتباطمنالتحقق
موضوعاملشكلةلحلنظاميةبطريقةوتستعملالبحث،أنشطةوتصميم،فرضياتتشكيل

عملوتستاحلرجة،النجاحعواملوهياألهدافإلجنازاألداءخطةوتصحيحاالهتمام،
يفمنهاادويستفالبياانت،منأكثرأواثنانبّيعالقةوجودةعدمأووجودمنللتحقق

سريعبشكلشكلةامليوضحخمططوإعدادالشاملة،اخلربةإىلاستناداً ابألفكارالبياانتربط
ويسهلاللفظية،تالبياانمنكبريةكمياتملقارنةمفيدفهوجداً واسعحنوعلىويستعمل،

ويرينااألخرى،ةاجملموعيفالفقراتكلإىلالواحدةاجملموعةيففقرةلكلالعالقةحتليل
ميكناتخطو عدةوهناكالتخطيطية،الرموزوابستخدامالبياانتبّيالعالقاتأمناط

وهيالشجرةخمططنمالنهائياملستوىوسائلبكتابةوتبدأاملصفوفةخمططإلنشاءأتباعها
احملورعلى(ةالدرج،اإلمكانية،الكفاءة)التقييممكوانتوكتابةالعمودي،احملورتشكل
منعلىالتعرفهبدفالنهائياملستوىوسائلوتفحصلذلك،املخصصاحلقليفاألفقي

احملورطولعلىاألمساءكتابةمثاملسؤوليات،"مثلاألعمدةمنجمموعةوتثبيتسينفذها،
خليةكلحصوف،املالحظاتاألفقياحملورمناليمىناجلهةهنايةيفوتثبتاألفقي،
:الشكليفذلكتوضيحوميكن،املالئمةالرمزوإدخال
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مصفوفة حتليل البياانت: األداة اخلامسة
(Matrix Data Analysis)

املعايريحيثنمتوصيفهاعلىوتعملاألولوية،حسبالبنودلتحديداألداةهذهت ستخدم
ثنائيبشكلنودالبلتقييمواملصفوفاتالشجريةاملخططاتمنجمموعةوتستخدم.املرجحة
.فاعليةاألكثرأوطلًبااألكثراالختيارعمليةولتضييق

سبعمنواحدةهيليتوا،(البياينالرسممصفوفةالبياانتحتليل)البياانتحتليلومصفوفة
كانإذافوفةاملصللتمثيلاملختلفةالعناصربّيوالعالقةاجلودة،إلدارةجديدةأدوات

هذهمثلميكن.النتائجوحتليلدقةأكثرمجعميكنناالكمية،البياانتاستخدامإبمكاهنم
QCيف.املصفوفةاانتالبيحتليلودعاختطيطي،رسممصفوفةطريقةمتثلهااليتالبياانت

ابستخداماملشاكلمنالوحيدالنوعهوالبياانتمصفوفةوحتليلجديدة،أدواتسبع
.بيانمتثيلهاتزالالالنتيجةولكنالبياانت،حتليلأساليب



وحنناملثال،لسبيعلى.املرجحمعاملاالنتظار،قائمةلتكونأمهيته،لوزنالعواملهلذه
هذاوابستخدام.املنتجمتطلباتعلىالعمالءالستطالعاتاملنتجتصميمقبلنفعل

مصفوفة.ةاحلرجاجلودةخصائصهيالعواملهيماحتديدعلىقادرةتكوناألسلوب
متألال:هواملصفوفةةطريقعنيتميزفانه.املصفوفةطريقةغرارعلىالبياانت،حتليل
،البياانتلحتليمصفوفةوتشكيلالبياانت،ملءيفولكنمصفوفة،علىالرموز

املكونحتليل)صفوفةاملمكوانتحتليلالبياانتحتليليستندألسلوبالرئيسيةوالطرق
عليهااحلصولمتاملفيدةاملعلوماتمنكثرياتستفيداألسلوبهذاوميكن،(الرئيسي

منقليلدعديفمتعددةمتغرياتهوالرئيسياملكونحتليل.اخلامالبياانتمن
علىصولاحلميكناألسلوبهذامعمتكاملةاملتغرياتمتعدداإلحصائيةاألساليب

طريقتطلبياألسلوبهذاألنولكناخلام،البياانتمناملفيدةاملعلوماتمنالكثري
إلدارةدةجديأدواتسبعمنواحدةمنالرغمعلىاحلسايب،والتعقيدحلاحلاسوب

يف.ةللمشكلالكميالتحليلتستخدممااندراولكناجلودةإدارةوأنشطةاجلودة،
أدوات"كمامتاماالياابن،يفواسعنطاقعلىتستخدمتزالالاحلاضر،الوقت

احلاسوبجهازمناملعونةحيتاجماوغالبااألسلوب،هذاابستخدام.املبادرة"احتياطية
:الشكلخاللمناألفكارهذهبعضتوضيحميكن.حللها
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خمطط برانمج قرار العملية: األداة السادسة
(Arrow Diagram)

.الشجريططاملخابستخدامهرميتسلسلإىلاملهامتقسيمخاللمنللتخطيطمفيدةطريقةيعد
إىلالشجرياملخططمدعلى(PDPC)ابملهاماملتعلقالقراراختاذبرانمجخمططأداةوتعمل

املختلفةاألشكالاستخداممتوقد.السفلياملستوىملهاماملضادةواإلجراءاتاملهاملتحديدمستويّي
طبيعتهاإىللإلشارة"غيوم"أهناعلىإليهايشارماغالًبااليتاملضادةواإلجراءاتوحتديداملهاملتمييز

حتديدمنكليف(FMEA)العطلوأتثرياتأمناطحتليلمعPDPCأداةوتتشابه.(احملددةغري
حمتملةعطلنقطةلكلاخلطرمستوايتوتقدرالطارئة؛واإلجراءاتالعطلعلىاملرتتبةوالعواقباملهام

بعدابلتفصيلشطةلألناخلطـواتبتـسجيلتبـدأفهـي،املتوقعةغريللنشاطاتالتخطيطأجلمنأداةهي
تسجلأخرياو اإلنتاجيةالعمليـةخطـواتمـنخطوةكليفيفشلأنميكنماكلبتسجيلتقومذلك

أخرىأحياانً ويفقالتدفخمططشكليفترسم،أحياانً تفشلأنميكناليتلألشياءاملضادةاإلجراءات
ترينافهيحمددةوغريمعروفةغريالتنفيذعمليةتكونعندماوتستخدمعددي،شجريكمخططترتب

النتـائجلتقـدميستعملتفهي،املعقدالتنفيذخاللحتدثرمباواليتاملعقولةاألحـداثلسلسلةالنتائج
دعمعلوللحصول،متوقعةوالغرياملتعددةللحوادثللتخطيطاحملتملةاملخرجاتمنللعديداملرغوبة

غرياملشاكلجتنبهبدفاملطلوبابالجتاهاألنشطةوتوجيهالتكنولوجي،املسلكعلىاألنشطة
.ةالعمليتنفيذتصادفاليتاملشاكلعلىالتغلبهبدفمقاييسوإجياداملتوقعة،







املخطط السهمي: األداة السابعة
(Process Decision Program Chart (PDPC))

يفوت ستخدم.هباتعلقةاملالفرعيةواملهاماملهامإلعداداملالئماجلدولأوالتسلسلختطيطيفت ستخدماألداةهذه
ِكن.الفرعيةاملهامحدوثوقت Critical))احلرجاملسارطريقةحتديدمناملخططومي  Path

Method (CPM):دوبونتكةشر قبلمنتطويرهامتاملشاريعإدارةيفاملستخدمةالطرقإحدىهي
املسارقةطري.تشغيلهاإعادةمثللصيانةاإلنتاجوحداتإيقافمشكلةملعاجلةم1957عاميفاألمريكية

فيذتنمدةاختالفاحتمالاالعتباربعّيأتخذالفهيDeterministicحامسةتعيينيةطريقةاحلرج
.احتمايلزمينتوزيعتعتمدواليتمثالً بريتكطريقةوليست،مهمةكل

أومعقداً مشروعاً دولوجتبكفاءةختططكيلإلدارةاملخططهذاويسمحاحلرج،املساربطريقةتعرفالتقنيةهذه
الفعالياتمجيعويراقبقـدرةاملابألوقـاتيتوقعوهو،والفرعيةالرئيسةبهاملتعلقةالفعالياتمجيعمعبرانجماً 

فيمااملرتابطةطوطاخلمنجمموعـةمنويتكون،احملددةالتسليمأوقاتيفحتقيقهالضمانوالفرعيةالرئيسة
منواالنتهاءمعّياطبنشاالبتداءاتريخحتددزمنيةنقاطوهياألحداثالدائرةهذهمتثلحيثبدوائربينها

وترقم،وقتاً رقتستغفهيوبذلكمرحلةكللتنفيذالالزمالعملفتمثلاألسهمأماأخرىأنشطةأونشاط
املشروع،ألنشطةطقياملنالتسلـسلعلـىللحفـاظاألعلىالرقمإىلاألقلالرقممناألسهمتتجهحبيثالدوائر
.السهمياملخططاستخداممنعليهاحنصلفوائدعدةوهناك



بدءقبلملةاحملتواملعوقاتأمجايلبشكلالفعالياتمبشاهدةتسمحفهي
تقدمملراقبةولةبسهوتعملاحملتملة،التحسيناتاكتشافإىلوتقودالعمل،
أعضاءبّيتاالتصاالاخلطة،وحتسنيفالتغرياتمعحبزموتتعاملاألداء،
حيثمي،السهخمططإلنشاءنتبعهاأنميكنخطواتعدةوهناك.الفريق

اختيارةالشجر خمططيفاهلدفإلجنازاإلسرتاتيجياتبتجميعنبدأ
لبكقائمةوإعداد،(السهمياملخططمناهلدف)واحدةإسرتاتيجية

بطاقاتلىعاألساسيةاألنشطةكلوكتابةاهلدف،إلجنازالضروريةاألنشطة
وإزالةاألنشطة،منومتعاقبمتسلسلبرتتيبالبطاقاتوتنظيممنفصلة،
مععاقبةاملتالسلسلةإلجياداألنشطةترتيبومراجعةاملزدوجة،األنشطة

وفحصي،متواز بشكلاألنشطةوترتيبلألنشطة،األعظماملقدارحتديد
وتسجيل،اليمّيإىلاليسارمناملتعاقبةالسلسلةيفالعقدوعدداملسار
:لالشكيفكمااملخططأكمال،األخرىالضروريةواملعلوماتاألمساء
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جزاكم هللا خيرا على حسن املتابعة واالستماع

.....هل من أسئلة

السادسأم ننتقل للفصل 


