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تطوٌر أداء إدارة وقت مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة كصناعة صغٌرة 

 ومتوسطة بالسوق المصرٌة

Developing time management performance for the design projects of 

printed upholstery fabrics as a small and medium industry in the Egyptian 

market 

 محمد محمود محمد عفٌفىأ.م.د/ 

 جامعة حلوان - كلٌة الفنون التطبٌقٌة -اعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزأستاذ مساعد بقسم طب

 ملخص البحث

المطبوعة ، وٌواجه  تصهمٌم أقمشهة المفروشهات  إن عملٌة التصمٌم هى أهم العملٌات اللزمة لبدء تصنٌع أقمشة الفمروشات

المطبوعة العدٌد من المشكالت داخل مصر نظراً للمنافسة الشرسة من قبل الشهركات اججنبٌهة التهى انتشهرت منتجاتىها فهى 

السههوا المصههرٌة، وتعتبههر إدارم وقههت مشههارٌع تصههمٌم أقمشههة المفروشههات مههن أهههم السههبل التههى مههن شهه نىا تطههوٌر تلهه  

دى العدٌههد مههن المتسسههات العاملههة بالصههناعة بصههفة عامههة والمتسسههات العاملههة فههى مجههال طباعههة أقمشههة الصههناعات لهه

المفروشات التى تعد بمثابة مشارٌع صغٌرم ومتوسطة ، والمشكلة تكمن فى أن المىتمٌن بإدارم وقت مشارٌع التصمٌم عدد 

ككل، على الرغم من أن استراتٌجٌات إدارم عملٌات التصمٌم قلٌل جداً ذل  أن تل  الثقافة لم تنتشر بعد بٌن أفراد المنظومة 

والممارسههات المتعلقههة بىهها غالبههاً مهها تههتثر وتتهه ثر بشههدم بههإدارم وقههت مشههارٌع التصههمٌم مههن خههالل القههرارات التههى تتخههذها 

الوضههع فههى اإلدارات المختصهة ، فههاجمر ٌتطلهت التنسههٌا البههالا بهٌن مرامههل التصههمٌم والتخطهٌط والمراقبههة والتطههوٌر مهع 

االعتبار الوقت الالزم لكل عملٌة من العملٌات السهابقة وكهذل  التكلفهة والجهودم وغٌرهها مهن العوامهل المختلفهة التهى تهرتبط 

بعملٌات اإلنتاج وهو ما ٌستلزم النظر إلى عملٌات التصمٌم بمنظور شامل ٌتطلت إدارم وقت تتسم بالدقهة البالغهة فهى اتخهاذ 

لآلثار المترتبة على تنفٌذ قرارات سبا واتخهذت مهن قبهل ، وٌىهدب البمه  إلهى العمهل علهى تمدٌهد  القرارات وتعدٌلىا تبعاً 

أدوات إدارم وقههت مشههارٌع التصههمٌم بالمتسسههات العاملههة فههى مجههال تصههمٌم أقمشههة المفروشههات المطبوعههة داخههل السههوا 

كن من التوفٌر فى الوقهت مهن خهالل المصرٌة من خالل وضع خطوات وإجراءات قابلة للتطبٌا بىدب تمقٌا أكبر قدر مم

استخدام أسالٌت إدارم ومتابعة وتقٌٌم وتطوٌر داخل بٌئة العمل ما من ش ن  التقلٌل مهن الىهدر النهاتن عهن عهدم التنسهٌا بهٌن 

 العملٌات المختلفة.

Abstract: 

The design process is the most important process to start manufacturing printed fabric, The 

design of printed upholstery fabrics faces many problems within Egypt due to fierce 

competition from foreign companies whose products have spread in the Egyptian market, The 

management of the time of design projects is one of the most important ways to develop these 

industries in many institutions operating in the institutions working in the field of printing of 

upholstery fabrics, which are small and medium enterprises, and The problem is that those 

interested in managing the time of design projects are very few. This culture has not yet 

spread among members of the system as a whole, although design management processes and 

practices often affect and are heavily influenced by the time management of design projects 

through decisions taken by administrations Competent, This requires careful coordination 

between the design, planning, monitoring and development stages, taking into consideration 

the time needed for each of the previous operations, as well as the cost, quality and other 

factors that are related to the production processes, which requires consideration of design 
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processes with a comprehensive perspective that requires time management And to adjust 

them in accordance with the implications of the implementation of decisions already taken, 

The aim of the research is to identify the time management tools for design projects in 

institutions working in the field of designing printed fabrics in the Egyptian market by 

developing practical steps and procedures to achieve maximum savings in time through the 

use of management, monitoring, evaluation and development methods within the work 

environment. Would reduce the waste resulting from the lack of coordination between the 

different processes. 

 

 مشكلة البحث:

ضعب قدرم المشروعات الصغٌرم والمتوسطة فى مجال تصمٌم طباعة أقمشة المفروشات على المنافسة داخل   -1

 .السوا المصرٌة نظراً للبطء الشدٌد فى مواكبة التطور السرٌع فى مجال التصمٌم 

لمشروعات التصمٌم واإلنتاج مما ٌساعد على خلا بٌئة من العشوائٌة فى قلة االهتمام بتطبٌا مبادىء اإلدارم المدٌثة  -2

تنفٌذ المشروعات وبالتالى قد ال ٌصل العمل إلى تمقٌا اجهداب المرجوه فى الوقت المناست ما ٌترتت علٌ  تممل 

 المتسسات جعباء مالٌة ناتجة عن تسدٌد الشروط الجزائٌة لعقود التصنٌع .

ات فى مجال تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة والتى تركز على إدارم وقت عملٌات التصمٌم قلة اجبما  والدراس -3

والتى من ش نىا أن تساعد المتسسات العاملة فى هذا المجال على مواكبة التغٌرات المادثة فى سوا التصمٌم 

 للمفروشات المطبوعة .

 
 أهمٌة البحث:

ٌركهز البمهه  علهى رفههع قههدرم المشهروعات الصههغٌرم والمتوسهطة فههى مجههال تصهمٌم طباعههة أقمشهة المفروشههات علههى 

المنافسة فى مجال التصمٌم والتصنٌع مٌ  ان تل  المتسسات التزال تعتمد العشوائٌة فى التنظٌم واإلدارم ، مما ٌسىم 

ات سهابقة التصهنٌع والتهى ال تراعهى أى مهن المعهاٌٌر فى ابتعاد تل  المتسسات عهن منافسهة المنتجهات المقلهدم لتصهمٌم

 البٌئٌة أو االجتماعٌة أو متى معاٌٌر السالمة الصمٌة واإلنسانٌة .

 
 أهداف البحث:

 دراسة اجدوات المدٌثة إلدارم وقت المشوعات الصغٌرم والمتوسطة التى تعمل فى مجال التصمٌم واالنتاج . -1

شروعات التصمٌم والتى من شنىا أن تعمل على استمرار المنتن المصرى إجراء دراسة نظرٌة لسبل إدارم وقت م -2

 وقدرت  على المنافسة فى اجسواا المملٌة والعالمٌة.

المزج بٌن مبادىء إدارم المشوعات العمالقة ومبادىء إدارم وقت المشروعات الصغٌرم والمتوسطة للوصول إلى  -3

ى متسسات تصمٌم طباعة أقمشة المفروشات فى السوا بعض إلجراءات المنظمة التى من الممكن تطبٌقىا ف

 المصرٌة .

 

 فروض البحث:

ٌفترض أن مبادىء اإلدارم المدٌثة قد تساعد فى تطوٌر وتسرٌع المتسسات العاملة فى مجال تصهمٌم طباعهة أقمشهة   -1

 المفروشات.

ٌفترض البم  أن االهتمام بتطبٌها مبهادىء إدارم الوقهت المدٌثهة لمشهروعات التصهمٌم مهن شه ن  أن ٌرفهع مهن قهدرم  -2
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المتسسات العاملة فى مجال تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة وفى نفس الوقت قد ٌقلل مهن اثثهار السهلبٌة الناتجهة 

 عن عملٌات التصمٌم واإلنتاج الغٌر منظمة. 

أن تطبٌهها إدارم وقههت المشههروعات لتصههمٌم أقمشههة المفروشههات المطبوعههة مههن شهه ن  أن ٌزٌههد مههن ٌفتههرض البمهه   -3

القدرات التنافسٌة فى مجال التصمٌم وٌقلل من فاقد الوقت والجىد وتمقٌا أقصى استفادم ممكنة منىما بما ٌمقا نمهواً 

 . أقتصادٌاً للمجتمع المصرى

 
 حدود البحث:

 على دراسة سبل إدارم وقت مشروعات تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة  .مدود موضوعٌة : ٌركز البم   -1

مدود زمانٌة : ٌىتم البم  بدراسة المشروعات الصغٌرم والمتوسطة العاملة فى مجال تصمٌم أقمشة الفروشات  -2

 .  2117إلى  2116المطبوعة فى الفترم من 

 المفروشات المطبوعة فى السوا المصرٌة .مدود مكانٌة : ٌركز البم  على دراسة متسسات تصمٌم أقمشة  -3

 
 منهجٌة البحث:

ٌعتمد البم  على المنىن الوصفى فهى وصهب ومناقشهة مبهادىء اإلدارم المدٌثهة وتمدٌهداً مبهادىء إدارم وقهت مشهروعات 

تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة كدراسة نظرٌة تسىم فى وضع خطوات للوصول إلى تطوٌر العمهل داخهل متسسهات 

 ة المنسوجات بالسوا المصرٌة.طباع

 
 مقدمة : 

من الممكن أن تنجح الشركات فى المصول على منتجات تطبا معاٌٌر االستدامة على المدى القصٌر من خالل تطوٌر 

تكامل وتوافا عملٌات التصمٌم ، بدالً من التركٌز على اكتسات المىارات الجدٌدم وذل  من خالل خلا نوع من التفاعل 

المتعارضة والمتراكبة داخل المتسسات الصناعٌة العاملة فى مجال طباعة المنسوجات والتى تمكنىم من  بٌن الوظائب

التصمٌم والتسوٌا لمنتجاتىم ، إن توضٌح تفاصٌل عملٌات االنتاج باستخدام دراسات متعمقة ٌساعد فى وضع ضوابط 

التطوٌر والتمدٌ  للوصول بالمنتن إلى تمقٌا  الستقرار عملٌة اإلنتاج وكذل  فى تنظٌم إجراء عملٌات التمول نمو

معاٌٌر اجستدامة ، وهذه الدراسات تكون بمثابة تطبٌا للسبل التى من شانىا أن تساعد فى تطوٌر عملٌات تصمٌم 

المنتجات المستدامة ، إن هذه الدراسات تنمى الوعى بدورم مٌام المنتن فى عملٌة التصمٌم ، وتزٌد من قدرم المتسسات 

املة فى مجال تصمٌم طباعة المنسوجات على توقع ما ٌمكن أن تسفر عن  عملٌة تصمٌم منتن تىدب المتسسة أو الع

 .  (Business for Social Responsibility and IDEO, 2008) الشركة إلى تطوٌرم أو متى ابتكاره

 مجاالت المعرفة المتّعلقة بإدارة المشارٌع:

تسههعة عناصههر علههى أنىهها  PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)ٌعههرب معٌههار إدارم المشههارٌع 

 المتّعلقة بإدارم المشارٌع، وهى على النمو التالى: مجاالت المعرفة

 إدارة التكامل (Integration Management)  

بٌنىها، وتتكهون  هى مجموعة من اإلجراءات البد منىا إلنجاز مختلهب عناصهر مشهروع التصهمٌم مهع المفهاظ علهى التكامهل

من: التخطٌط لمشروع التصمٌم ، التمقا من صمة التخطٌط ومدى موائمة كل منىها لبٌئهة العمهل، تكٌٌهب موائمهة المخطهط 

 .الموضوع مسبقا لتنفٌذ مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة
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 إدارة الجودة (Quality Management)  

جات النفعٌة والمادٌة التً تم إطالا مشروع التصمٌم مهن أجلىها، وتتكهون وهً كل اإلجراءات التً تستىدب تمقٌا االمتٌا

 .من: تخطٌط جودم التصمٌم، ضمان جودم التصمٌم، ضبط جودم التصمٌم

 إدارة التكلفة (Cost Management)  

ن إدارم مشروع التصمٌم من إنىاءه دون تجاوز التكلفة  الممددم، وتتكون مهن: ت خطهٌط المهوارد، وهً اإلجراءات التً تمكِّ

 .تقدٌر التكلفة، وضع المٌزانٌة

 إدارة الوقت/التسلٌم (Time Management/Delivery)  

ن من إنىاء المشروع فً الموعد الممدد أو قبل ، وتتكون من: تمدٌد العملٌهات المطلوبهة لالنتىهاء  وهً اإلجراءات التً تمكِّ

، تقهدٌر الوقهت الهالزم لالنتىهاء مهن العملٌهات المخطهط تنفٌهذها ،  من التصمٌم، تمدٌد تسلسل تطور تل  العملٌات بدقة تامهة

 .تمضٌر جدولة لعملٌا ت المشروع وإدارتىا

 المشروع عمل إدارة نطاق (Scope Management)  

مجموعة اإلجراءات التهى ٌمكهن مهن خاللىها إدارم نطهاا مشهارٌع التصهمٌم المهراد تطهوٌره أو اسهتمداث  ومجهال مخرجاته  

وتتكون من إجراءات البدء فى مشروع التصمٌم، التخطٌط للمشروع، تعرٌب المشروع، إجراءات التهدقٌا لنطهاا ومىام ، 

 .المشروع، إدارم تكٌٌب البٌئة الممٌطة بمشارٌع التصمٌم

 إدارة االتصاالت (Communication Management)  

زمن المقٌقههً، وتتكههون مههن: تخطهههٌط وهههً إجههراءات أساسههٌة لبنههاء وتجمٌهههع ونشههر ومفههظ معلومههات المشههروع فهههً الهه

 .االتصاالت، تجمٌع المعلومات، إعطاء تقارٌر عن اجداء المقٌقً، تنفٌذ إجراءات اإلنىاء

 إدارة المشترٌات (Procurement Management)  

االجههراءات المتعلقههة بتهه مٌن الخامههات والخههدمات مههن خههارج نطههاا المشههروع، وتتضههمن: تخطههٌط المشههترٌات، تخطههٌط 

 .عالم، اختٌار الموردٌن الذٌن سٌقدم لىم الطلت، إدارم العقود، إنىاء العقوداالست

 إدارة الموارد البشرٌة (Human Resources Management)  

وهههً اإلجههراءات المتّعلقههة ببنههاء فرٌهها عمههل المشههروع والممافظههة علههى بقههاءه واسههتمراره، وهههً تههتثِّر بفعالٌههة أكثههر علههى 

فً المشروع، وتتكون من: تخطٌط العمل وتجمٌع المىهام، تهدبٌر الكهوادر البشهرٌة، دعهم تطهوٌر الموارد البشرٌة المشاركة 

 .الفرٌا

 إدارة المخاطر (Risk Management)  

إجراءات تمدٌد وتقدٌر المخاطر المتوقَّع مدوثىا خالل تنفٌذ مشارٌع التصمٌم، إضافة إلى تمدٌد اإلجراءات الوقائٌة لتل  

 (A guide to project management body of knowledge, 2013: 6). المخاطر

 
 :المطبوعة إدارة وقت مشروعات تصمٌم طباعة أقمشة المفروشات

تتضمن إدارم الوقت جمٌع اإلجراءات الالزمة لضمان إتمام مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات فً الوقت المناسهت أو قبهل 

دارم وقههت تلهه   المشههروعات بالعمههل علههى متابعههة سههٌر عملٌههة تصههمٌم أقمشههة وتتعلهها إ .انتىههاء المههدم الممههددم إلتمامىهها 

الفمروشههات المطبوعههة بطرٌقههة صههمٌمة سلسههة وإزالههة العقبههات التههى تواجهه  خطههوات التصههمٌم وإجههراءات التنفٌههذ سههواء 

 للمشروع الوامد أو جكثر من مشروع تصمٌم  ٌجرى العمل علٌىم فى نفس الوقت 
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 مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة:إجراءات إدارة وقت  •

 تمدٌد اجنشطة (Activity Definition)  

 تسلسل اجنشطة (Activity sequencing)  

 تقدٌر موارد اجنشطة (Activity Resource Estimating)  

 تقدٌر الفترم الزمنٌة التى ٌستغرقىا كل نشاط (Activity Duration Estimating)  

  ًلالنتىاء من جمٌع اجنشطة وصوالً إلى التصمٌم النىائىتطوٌر جدول زمن (Schedule Development)  

  (141 :A guide to project management body of knowledge, 2013 ) 

 

 أهمٌة الجدول الزمنً لمشروع تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة:

 ًالوقت الممدد وٌعتبرونىا إمدى الصعوبات  غالًبا ما ٌشتكً مدراء المشروع من تسلٌم مشارٌع التصمٌم ف

لذل  فالجدول الزمنى لمشارٌع التصمٌم هو المل السمرى الذى من الممكن أن ٌقلل من  الكبرى التً تواجىىم

 تل  المشكلة.

  الوقت هو أقل العوامل مرونًة وتتثر فى عملٌة تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ، فسٌمر مىما مد  فىو

  التمكم فٌ  لكن ٌنبغى أدارت  بالشكل اجمثل. عامل ال ٌمكن

  تعتبر القضاٌا المتعلقة بالجدول الزمنً لمشارٌع التصمٌم أمد اجسبات اجساسٌة لمدو  مشاكل العمل ، وهو

 عامل متثر قوى فى تمقٌا االستفادم المثلى من عملٌات االنتاج فى المشروعات الصغٌرم والمتوسطة.

 
ى لمشارٌع التصمٌم ٌستلزم اإللمام بكل مخرجهات اجنشهطة المتدٌهة للمصهول علهى التصهمٌم إن تطوٌر المخطط الزمن

وكهذل  تتهاربع تله  العملٌهات وأٌىها ( Activities)النىائى متى ٌهتمكن مطهورى المخطهط الزمنهى مهن تعرٌهب العملٌهات 

م ، كمها ٌمكهن تقهدٌر المهدم ٌسبقى اجخرى وبهذل  ٌمكهن تقهدٌر المهوارد الالزمهة إلجهراء كهل نشهاط مهن أنشهطة التصهمٌ

الزمنٌة الالزمة لالنتىاء من كهل نشهاط وبالتهالى المهدم الزمنٌهة التهى تسهتلزمىا عملٌهة اإلنتهاج ككهل مهن خهالل اسهتخدام 

 اجدوات المتامة إلعداد الجدول الزمنى فى شكل  النىائى.

ت المطبوعههة هههو بمثابههة أقصههر إن الوصههول إلههى الشههكل النىههائى للمخطههط الزمنههى لمشههارٌع تصههمٌم أقمشههة المفروشهها

الطرا للوصول إلى المنتن النىائى فهى أقهل مهدم زمنٌهة ممكنهة وٌمكهن اسهتخدام  فهى الهتمكم فهى سهٌر اجنشهطة داخهل 

 مكاتت التصمٌم بالشركات العاملة فى المجال.

 

 : (Activity Definition) أوالً: تحدٌد األنشطة

إلى عدم أنشطة  بصورم أكثر تفصٌالً، وتجمٌع ودعم  كل التفصٌالت ٌتضمن تعرٌب اجنشطة تقسٌم عملٌة التصمٌم 

والتوضٌمات  التً تتدي إلى فىم كل أنشطة التصمٌم التى ٌجت القٌام بىا، وبذل  نستطٌع وضع تقدٌرات مقٌقٌة للفترات 

للفترم الزمنٌة الالزمة التى ٌستلزمىا كل نشاط من أنشطة التصمٌم وبالتالى الوصول إلى تقدٌر مقٌقى وواقعى  .الزمنٌة

 (,Hazar Hamad Hussain,  2014 57) لالنتىاء من مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة.
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 (Activity Definition Process) (: إجراءات تعرٌف أنشطة تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة1الشكل )

 :إلٌىا عند تعرٌب الفعالٌات وهنا  مجموعة من المالمظات ٌجت االنتباه

عمل بمشروع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة من المستوى اجدنى لبنٌة تقسٌم العمل إلى  نشاطنبدأ بتقسٌم كل  .1

 ,Eur Ing Albert Lester) أنشطة أكثر وضوًما لتسىٌل متابعة كل عنصر عمل وتمدٌد الوقت المناست ل .

CEng, FICE, FIMechE, FIStructE, FAPM, 2003, 25) 

مناسًبا لتمثٌل وتتبع كل نشاط ضمن  (Activities Granularity)ٌجت أن ٌكون درجة وكٌفٌة تقسٌم اجنشطة  .2

  جدول زمنً دقٌا ومرتت.

غالًبا ما ٌكون المستوى اجدنى من بنٌة تقسٌم عملٌة التصمٌم جنشطة صغٌرم مناسًبا لتكوٌن قائمة باجنشطة  .3

 الالزمة لالنتىاء من التصمٌم فى الفترات الزمنٌة المقدرم لذل  (Activity List)والفعالٌات 

 (Tabular Form)غالًبا ما ٌجري وضع قائمة اجنشطة فى شكل مجدول .4

  MS Project)عاًدم كل عملٌة ستشكل خًطا أو مساراً فً أدام الجدولة )مثل .5

 

 

 

 :المذخالت

 بيبن وطبق مششوع

 انتصميم.

 انؼىامم انبيئيت

 انمؤسسيت.

 انمىاػذ انتىظيميت

 نهمؤسست

 

 :األدوات واألساليب

انتحهيم 

 ًانتخطيظ انضمى

 انمتغيش

انىمبرج 

 خبشاث انمتخصصيه

بتصميم ألمشت 

 انفمشوشبث

 :المخرجات

لبئمت األوشطت 

سمبث األوشطت 

 انالصمت لبئمت األهذاف

 نتىفيز األوشطت
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 أقمشة الفمروشات المطبوعة:الالزمة لللحصول على تصمٌم ( Attributes)توصٌفات األنشطة 

ٌجت أن ترافا كل نشاط من قائمة اجنشطة مجموعهة مهن التوصهٌفات ، وتهوفِّر تله  التوصهٌفات معلومهات تتعلها بالجهدول 

 :الزمنً، مثل

 ما ٌتطلب  كل  نشاط  من أنشطة أخرى ٌجت أن تسبقىا فى التنفٌذ (Dependencies)  

 الفترات الزمنٌة بٌن كل نشاط وآخر (Leads) وما ٌصامب  من أدلة وإرشادات (Lags)  

  متطلبات موارد عملٌة التصمٌم(Resource Requirements)  من خامات وأجىزم وقطع غٌار وغٌرها  

 ما ٌصامت أنشطة عملٌة التصمٌم من قٌود قد تتسبت فى تعطٌل المشروع (Constraints)  

 التوارٌخ الىامة فى عملٌة التصمٌم (Imposed Dates) (Hazar Hamad Hussain,  2014, 59) 

 

 (Milestone list)قائمة المعالم 

تسهتخدم كه دام مفٌهدم لرشهارم إلهى أمهدا  هامهة فهً المشهروع وهو فعالٌة نم المفترض أنىها ال تسهتغرا أى فتهرات زمنٌهة. 

 :وٌجت تضمٌنىا فى قائمة اجنشطة ، مثل

  )إتمام سلسلة من المىام المرتبطة )مثال، جمٌع الفعالٌات الخاصة بعنصر ضمن بنٌة تقسٌم العمل 

  إطالا(Releasing)  طباعة اجفالم ( –المرٌاجات  –أمد المخرجات الىامة )مثالً فكرم التصمٌم 

  إتمام معاٌنة أساسٌة(Gate Review) 

 (Dependencies)األنشطة وتوابعها 

 :ٌكون اعتماد إمدى اجنشطة على نشاط أخر ضمن أمد اجصناب التالٌة من جىٍة أخرى،

 تابع إلزامى (Mandatory Dependency)  

التوابههع اإللزامٌههة هههى تلهه  التوابههع الملزمههة بموجههت التعاقههد علههى تصههمٌم أمههد تصههمٌمات أقمشههة المفروشههات 

وتمضٌر الشهابلونات الالزمهة لتجهارت ألهوان المطبوعة أو المت صلة فىطبٌعة العمل مثل عملٌات المسح الضوئى 

التصمٌمات، وٌقوم فرٌا إدارم مشروع التصمٌم بتمدٌد التوابع اإللزامٌة أثناء تمضٌر تسلسل أنشطة المشروع ، 

وقد تتمثل التوابع اإللزامٌة فى التزام المتسسات العاملة فى مجهال تصهمٌم أقمشهة الفمروشهات المطبوعهة بمقهوا 

لعناصر التصمٌم والمواد المرجعٌة الداخلة فى التصهمٌمات ، كهذل  فمهن التوابهع اإللزامٌهة مسه لة الملكٌة الفكرٌة 

أخضاع تجارت التصمٌم للفمص واالختبار على عٌنات من المستىلكٌن من الشهرٌمة التهى مهن المفتهرض توجٌه  

 التصمٌم لىا بعد االنتىاء من مرامل اإلنتاج.

  تابع اختٌاري (Discretionary Dependency) 

ٌجري تمدٌدها من قبل فرٌا مشروع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة، وٌجت أن ٌتم توثٌها التوابهع االختٌارٌهة بشهكل  

كامههل جنىهها تمههدد قههٌم فتههرات السههمال اإلجمالٌههة الرسههمٌة كهه ن نههرج مههثالً أٌههام اإلجههازم اجسههبوعٌة واججههازات الرسههمٌة 

لفمروشههات المطبوعههة ، كمهها تسههاعد تلهه  التوابههع فههى تمدٌههد خٌههارات الجههدول واإلضههطرارٌة لفرٌهها عمههل تصههمٌم أقمشههة ا

الزمنى للنشاط ، وٌنبغى مراجعة وتدقٌا تل  التوابع بغرض تعدٌلىا أو متى مذفىا من المخط الزمنى أذا كان ممكناً لتقلٌهل 

 .الفترم الزمنٌة الكلٌة لمشارٌع التصمٌم

 (T D Jainendrakumar, 2015, 5)   
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  اعتماد خارجى(External Dependency)  

تتضمن عالقات بهٌن أنشهطة مشهروع تصهمٌم أقمشهة المفروشهات المطبوعهة وبهٌن أنشهطة أخهرى مهن خارجه  أو 

متى من قد ٌكون مشروع أخر داخل نطاا المتسسة.فعلى سبٌل المثال قهد تتوقهب عملٌهة تمدٌهد اجنظمهة اللونٌهة 

تورٌد أجىزم مضاهام اللون أو قد تتوقب عملٌة طباعة أفالم التصهوٌر لتصمٌم قمشة المفروشات المطبوعة على 

 ,A guide to project management body of knowledge: 158)على تورٌهد اجمبهار وورا الطباعهة مهثالً. 

2013) 

 (MS Project):ٌبٌن الجدول التالً أنواع االعتماد كما ٌجري تمثٌلها فً األداة 

 توصٌف نوعٌة التبعٌة

Finish-to-Start (FS)  ال ٌمكن أن تبدأ المىمة(B)  قبل نىاٌة المىمة(A) 

Start-to-Start (SS)  ال ٌمكن أن تبدأ المىمة(B)  قبل تبدأ المىمة(A) 

Finish-to-Finish (FF)  ال ٌمكن أن تنتىى المىمة(B)  قبل أن تنتىى المىمة(A) 

Start -to-Finish (SF)  ال ٌمكن أن تنتىى المىمة(B)  قبل بداٌة المىمة(A) 

 

 

 ( ٌوضح العالقات المختلفة بٌن عملٌات تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة2شكل)

 المخططات الشبكٌة للمشروع :

 .تعتبر المخططات الشبكٌة الوسٌلة المفضلة لبناء وعرض تسلسل أنشطة مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة

  ًالمخطط الشبك(Network Diagram) 

للعالقهات المنطقٌهة بهٌن أنشهطة مشهارٌع التصهمٌم أو لتسلسهل ههذه اجنشهطة  (Schematic Display) هو عهرض تخطٌطهً 

 .وٌوضح أى تل  اجنشطة التى تعتمد على أنشطة أخرى وهكذا

  طرٌقة التمثٌل باألسهم(Arrow Diagramming Method, ADM) 

هل العقهد أو الهدوائر  ((Activity-on-Arrow, AOAط الشبكً للمشروع تسمى كذل  بالمخط مٌ  تمثَّل اجنشطة ك سهىم، وتمثِّ

فقط.  (Finish-To-Start)نقاط بداٌة ونىاٌة اجنشطة وتمدٌد المستلٌات. وٌمكن أن تظىر هذه الطرٌقة االعتمادٌة من النوع 

ههذا ٌعنهً أن الفتهرم الزمنٌهة  =1A-Bالمظ المثال التالً مع االنتباه إلهى أن فتهرم الفـــــــهـعالٌة تقهدر باجٌهام ، فعنهدما نضهع 

 ٌوم: 1هى  (A-B) للنشـــــــــاط
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 ألنشطة تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة طرٌقة رسم المخط التتابعى( ٌوضح 3شكل )

 

 : AOAلشبكً إجراءات بناء المخطط ا

  مدد كل اجنشطة التً تبدأ عند(A) ارسم النىاٌة عند(H)  لىذه اجنشطة وارسم أسىًما بٌن(A)   و (H)اسم  . ضع

)(( وٌتم تقدٌر الفترم الزمنٌة لكل شكل  أو كود معبر عنبداٌات ونىاٌات النشاط )مرب كما فً الشكل السابا

 نشاط على اجسىم الواصلة بٌن كل نشاط و آخر.

 تابع رسم المخطط الشبكً، من الٌسار إلى الٌمٌن. المظ االنقسامات (Bursts) ، واالندماجات(Merges)  ٌمصل

 االنقسام عندما ٌتبع نشاط وامد نشاطٌن أو أكثر، وٌمصل االندماج عندما ٌسبا نشاط معٌن نشاطٌن أو أكثر. 

 المخطط. تابع رسم المخطط الشبكً متى ٌجري تضمٌن جمٌع اجنشطة ضمن هذا 

  كقاعدم عملٌة ناتجة عن خبرم، ٌجت أن تتج  رتوس اجسىم نمو الٌمٌن، وٌجت أن ال ٌمصل تقاطع بٌن

 اجسىم.

هو الفرٌا المستول عن عملٌة تجمٌع معلومات عن تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة من خالل إدارم  (A)وبفرض أن 

التسوٌا وآراء بعض الخبراء ومتابعة أمد  خطوط الموضة العالمٌةفإن تل  المعلومات والمخططات والبٌانات المتعلقة 

وهم فنانوا التخطٌط  (B)ثم تنتقل تل  المعلومات إلى بالتصمٌم ٌتم تنقٌمىا من قبل فرٌا إدارم المشروع التصمٌمى ومن 

للتصمٌم لوضع المخطط العام لتصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة لتمدٌد الشكل النمط المناست لتوزٌع العناصر ) 

ٌتم التوٌع المنتشر وغٌرها( وفى نفس الوقت فإن تل  المعلومات  –النمط الدمشقى  –أنماط الكنارات  –مربعات منادٌل 

وهم الفرٌا المستول تمدٌد المجموعات اللونً التى تواكت الموض  العالمٌة وتتناست مع ثقافة وذوا  (C)إرسالىا إلى 

الفئة المستىدفة من المستىلكٌن جقمشة المفروشات المطبوعة ، فى مٌن ٌتم إرسال الكروكٌات ونماذج العناصر الزخرفٌة 

المستول عن وضع  (B)ثم وبتسلسل اجنشطة التصمٌمٌة فإن الفرٌا  (D)بالرقم إلى الرسامٌن الذٌن ٌعبر عنىم المخطط 

وهو كبٌر المصممٌن فى مٌن أن  (E)المخطط العام للتصمٌم ٌصدر المخطط النىائى إلى المراجعة والتدقٌا من قبل 

للمراجعة  (E)صممٌن رقم والمستول عن تمدٌد ووضع الخطط اللونٌة للتصمٌم ٌرسل نتائن عمل  إلى كبٌر الم (C)الفرٌا 

ٌقومون ٌتصدٌر ملفات العناصر  (D)، كما أن الرسامٌن  (F)والتدقٌا وكذل  ٌتم إرسالة إلى مساعد مدٌر التصمٌم رقم 

المستول عن مراجعة وتدقٌا رسم الومدات والعناصر الزخرفٌة التى من المنتظر أن تتوافا ( G)والمواد المرجعٌة لرقم 
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ٌقوم كبٌر المصممٌن بتصدٌر ما جاءم من أفكار لتوزٌع والتخطٌط للتصمٌم إلى مساعد مدٌر داخل تصمٌم وامد ، و

بتصدٌر كل ما  (G)فى مٌن ٌقوم الفرٌا المستول عن مراجعة وتدقٌا رسم الومدات والعناصر الزخرفٌة  (F)التصمٌم 

ٌر التصمٌم بتجمٌع العناصر داخل وبدوره ٌقوم مساعد مد (F)تم رسمة من عناصر زخرفٌة إلى مساعد مدٌر التصمٌم 

مدٌر  (H)التخطٌط العام المتفا علٌ  ومراعام الخطط اللونٌة والوصول بالتصمٌم لشكلة النىائة ومن ثم رفع  إلى رقم 

التصمٌم إلصدار الموافقة النىائٌة على التصمٌم فى ضوء ما لدٌة من معلومات وبٌانات تتعلا بالتسوٌا والمبٌعات وكذل  

 ,Eur Ing Albert Lester, CEng, FICE, FIMechE).   من خبرات سابقة وأدوات وأجراءات إمصائٌةبما لدٌ

FIStructE, FAPM, 2003, 20) 

 

 : (Precedence Diagramming Method, PDM)طرٌقة تمثٌل األسبقٌة 

عالقهات بهٌن اجنشهطة ، تتعتبهر ههذه بٌنما تمثِّل اجسهىم  (Boxes)ٌجري فً هذه الطرٌقة تمثٌل اجنشطة باستخدام صنادٌا ،

الطرٌقة أكثر شٌوًعا من طرٌقة التمثٌل باجسىم وأكثر استخداًما ضهمن برمجٌهات إدارم المشهارٌع. كهذل  تتعتبهر أفضهل مهن 

ا  .نامٌة إظىار أنماط مختلفة العتماد أنشطة على أنشطة أخهرى بالمشهروع ًٌ المهظ المثهال التهالً الهذي ٌظىهر مخطًطها شهبك

 :استخدام طرٌقة تمثٌل اجسبقٌةلمشروع ب

 

 (Precedence Diagramming Method, PDM)(: طرٌقة تمثٌل األسبقٌة 4الشكل )

  (Activity sequencing) ثانٌاً: تسلسل األنشطة

بالمصول على قائمة بمىام وأنشطة تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ، نكون قد مصلنا على قائمة شاملة لكل العملٌات 

التهً ٌجهت أن تجهري خهالل المشهروع ، والخطهوم التالٌهة ههً البمهه  فهى الترتٌهت المنطقهى الهذي ٌجهت أن تنفَّهذ وفقه  هههذه 

 :العملٌات، وسنوضح ذل  من خالل النقاط التالٌة

 قد نجد أن هنا  نشاط ٌعتمد على نشاط أخر من أنشطة تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة 

 بتمدٌد النشاط أو اجنشطة التى تعتمد علٌىا إمدى العملٌات داخل نطاا المشروع  من المىم جدا أن نكون قد قمنا

 التصمٌمى وهنا ٌمكن تسمٌتىا باجنشطة المتطلبة إلجراء عملٌة ما.

 ٌجت أن نبنً نموذًجا ما ٌمثِّل تدفا وتتابع عملٌات المشروع بما ٌتوافا واعتماد كل عملٌة على اثخرى. 
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 :Activity sequencing)  إجراءات توضٌح تسلسل عملٌات تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة

 

 

 (Activity sequencing)  الفمروشات المطبوعة(: إجراءات توضٌح تسلسل أنشطة تصمٌم أقمشة 5الشكل )

 

  (Activity Resource Estimating) ثالثاً: تقدٌر موارد النشاط أو العملٌة

مماال ش  فٌ  أن عملٌة تقدٌر الموارد الالزمة لمشارٌع تصهمٌم أقمشهة المفروشهات المطبوعهة تهتثر ته ثٌرا بالغهاً فهى اعهداد 

الجدول الزمنى للمشهروع لهذل  فٌجهت التخطهٌط الجٌهد لتهوفٌر المهوارد فهى اجوقهات الماسهمة ، وفهى مجهال تصهمٌم أقمشهة 

اص تسهتلزم عملٌهة التصهمٌم االسهتعانة بىهم كمهدخلى البٌانهات ومسهتولى المفروشات المطبوعة فقد تكون الموارد هى أشهخ

الماسهمات الضهوئٌة  (Equipments)المسح الضوئى واجرشفة وغٌرهم ، أو قهد تكهون تله  المهوارد عبهارم عهن تجىٌهزات 

تله  المهوارد  والطابعات الرقمٌة وكامٌرات التصوٌر وبرمجٌات التصمٌم وفصل اجلوان بمعاونة الماسوت ، وربمها تكهون

عبههارم عههن المههواد الخههام المسههتخدمة فههى طباعههة اجفههالم والنمذجههة والمماكههام للشههكل النىههائى لتصههمٌم أقمشههة المفروشههات 

المطبوعة ،وإلجراء تقدٌر الموارد على النمو اجمثهل فهإن فرٌها المشهروع ٌجهت أن ٌجٌهت علهى بعهض التسهاتالت الىامهة 

 وهى:

 

 :المذخالت

لبئمت األوشطت 

سمبث األوشطت 

 لبئمت انمؼبنم انمىضحت

 نهؼمهيبث

سدالث انمىاسد 

 انؼىامم انبيئيت انمؤثشة

 فً انمششوع

 انمىاػذ انتىظيميت

 نهمؤسست

 :األدوات واألساليب

 لبئمت تشتيب األونىيت

 فً انتىفيز

 األوشطت واألوشطت

انمؼتمذة ػهيهب 

 وانمصبحبت نهب 

 تطبيك انتؼديالث

انضمىيت وفتشاث انسمبذ 

 وانتأخيشاث

 ومبرج شبكت

 انمخططبث انضمىيت 

 :المخرجات

 مخططبث شبكت

 اندذول انضمىي 

 تحذيثبث وثبئك

 انمششوع
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 المىام الممددم فى مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة؟ماهو مدى صعوبة القٌام ببعض  

هل هنا  أى من العناصر الممٌزم فى مشروع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ، ومن الممكن أن ٌتثر على  

 تقدٌر  الموارد؟

) هل لدى المتسسة العاملة فى مجال تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة الصغٌرم والمتوسطة اجشخاص  

 –مصممى تكوٌنات اللون  –فنانوا التكرارات  –مصممٌن  –مساعدى مدٌرى التصمٌم  –مدٌرى تصمٌم 

شرائح الذاكرم  –شبكات الكمبٌوتر واجنترنت  –المفارون( ، وكذل  التجىٌزات )أجىزم الكمبٌوتر المدٌثة 

 –الماسمات الضوئٌة  –الرقمٌة الطابعات  –برمجٌات التصمٌم وفصل اجلوان بمعاونة الماسوت  -اإللكترونٌة 

أفالم تصوٌر  –كتالوجات اجلوان والمواد المرجعٌة ( ، إضافة إلى المواد الخام ) أوراا  –الكامٌرات الرقمٌة 

 أمبار طباعة(  –ألوان  –

 

  (Activity Resource Estimating)  دٌر موارد أنشطة تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعةإجراءات تق

 

 

 (Activity Resource Estimating)  (: إجراءات تقدٌر موارد أنشطة تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة 6الشكل )

  (161 :A guide to project management body of knowledge, 2013 ) 

 

 

 :المذخالت

لبئمت األوشطت 

سمبث األوشطت 

سدالث انمىاسد 

 انؼىامم انبيئيت انمؤثشة

 فً انمششوع

 انمىاػذ انتىظيميت

 نهمؤسست

 األدواث واألسبنيب:

 ًآساء انخبشاء ف

تصميم ألمشت 

 انمفشوشبث انمطبىػت

تحهيم انبذائم 

 وششاث بيبوبث تمذيش

 انمىاسد

انتمذيش انصبػذ 

 بشامح إداسة مشبسيغ

 انتصميم 

 :المخرجات

 متطهببث مىاسد

 انىشبط

 هيكم تدضئت

 انمىاسد

 تحذيثبث وثبئك

 انمششوع
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  (Activity Duration Estimating) رابعاً: تقدٌر الفترة الزمنٌة التى تستغرقها كل نشاط

وهى عملٌة تقدٌر فترات العمل الالزمة لتنفٌذ كل مىم  أو نشاط من أنشطة عملٌات تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة 

ة لتنفٌذ النشاط فإن  ٌلزم االستعانة بكل المعلومات باستخدام الموارد المتامة لدى المتسسة ، لتقدٌر الفترم الزمنٌة الالزم

المتعلقة بنطاا العمل وأنواع وكمٌات وسجالت الموارد المفترض االمتٌاج لىا أثناء تنفٌذ أى من عملٌات التصمٌم ، ومن 

المفترض أن ٌتم طوٌر الجدول الزمنى لمشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات بالشكل الذى ٌمكن من المصول على 

  Gary R. Heerkens, 2002, 127) ).صمٌمات عالٌة الجودم تتالفى العٌوت التى قد تواج  عملٌات التصنٌع وتتعلا بالتصمٌمت

ومما ال ش  فٌ  أن مدٌرى مشارٌع التصمٌم علٌىم دور كبٌر فى التخطٌط للمتابعة الدقٌقة لكل عملٌة من عملٌات التصمٌم 

المصول على بٌانات أكثر دقة وتفصٌالً مما ٌمكن ن تصمٌح تقدٌر الفترات  ، وهو ما ٌمكن فرٌا إدارم المشروع من

الزمنٌة التى ٌتطلبىا كل نشاط متعلا بتنفٌذ عملٌة من عملٌات التصمٌم وٌتم توثٌا جمٌع البٌانات والفرضٌات التى تدعم 

االستعانة بسجالت اجداء والفترات تقدٌر الفترات الزمنٌة اللزمة لكل نشاط ، ومما سبا فننصح مدٌرى مشارٌع التصمٌم ب

 الزمنٌة للمشارٌع التصمٌمٌة المشابىة. 

 Activity Duration)إجراءات تقدٌر الفترة الزمنٌة التى تستغرقها أنشطة تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة

Estimating) 

 

 (: إجراءات تقدٌر الفترة الزمنٌة التى تستغرقها أنشطة تصمٌم أقمشة الفمروشات المطبوعة7الشكل )

(Activity Duration Estimating) 

 :المذخالت

لبئمت األوشطت 

سمبث األوشطت 

سدالث انمىاسد 

 انؼىامم انبيئيت

 انمؤثشة فً انمششوع

 انمىاػذ انتىظيميت

 نهمؤسست

تمذيش وطبق انمششوع 

 :األدوات واألساليب

 ًآساء انخبشاء ف

تصميم ألمشت 

انمفشوشبث 

 انمطبىػت

انتمذيش انتىبظشي 

انتمذيش انببسامتشي 

 تمذيشاث انىمبط

 انثالثت



 :المخرجات

تمذيشاث فتشة انىشبط 

 تحذيثبث وثبئك

 انمششوع
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وٌتضح من الشكل السابا أن هنا  عدم أدوات واجسالٌت ٌمكن االستعانة بىا فى وضع الجدول الزمنى لعملٌات تصمٌم 

 المطبوعة وٌمكن توضٌح تل  اجدوات واجسالٌت فٌما ٌلى :أقمشة المفروشات 

 

 التحلٌل الشبكى للجدول الزمنى: -1

هو أسلوت ٌمكن من خالل  المصول على الجدول الزمنى لمشروعات التصمٌم وهو ٌوظب العدٌد من اجسالٌت 

خ البدء واالنتىاء المبكر التملٌلٌة مثل طرٌقة المسار المرج والتملٌل االفتراضى وتسوٌة الموارد لمسات توارٌ

 من مشارٌع التصمٌم وكذل  اجنشطة المت خرم من مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة 

 طرٌقة المسار الحرج : -2

تقوم تل  الطرٌقة بمسات  التوارٌخ النظرٌة لبدء أنشطة المشروع واالنتىاء المبكر دون النظر إلى قٌود الموارد 

االتجاه اجمامى والعكسى خالل الجدول الزمنى الشبكى وٌتم قٌاس مرونة الجدول الزمنى من وذل  من خالل تملٌل 

خالل مسات فترم السمال اإلجمالٌة وتعرب أنشطة المشروعات الموجودم فى مسار مرج باجنشطة المرجة ومن 

ٌر على المدم الزمنٌة اإلجمالٌة الممكن ما ٌعرب بفترم السمال المرم والتى ٌمكن خاللىا ت خر أمد اجنشطة دون الت ث

 .إلنىاء مشارٌع التصمٌم

( (Gary R. Heerkens, 2002, 131 

 ضغط الجدول الزمنى : -3

تتدى عملٌة ضغط الجدول الزمنى للمشروع إلى تقصٌر الفترم الزمنٌة الالزمة لالنتىاء من المشروع وذل  

 تشمل أسالٌت ضغط الجدول الزمنى على :للتوافا مع قٌود الجدول الزمنى والتوارٌخ الممددم مسبقاً و

التىشٌم : وهو وٌىدب إلى تملٌل التكلفة للمصول على أكبر قدر ممكن من ضغط الجدول الزمنى ب قل  

تكلفة إضافٌة وتشمل أمثلة لتىشٌم على جلت الموارد اإلضافٌة أو الدفع السرٌع لالستالم المبكر للموارد 

ار ات المرجة للمشروع ما ٌتدى إلى تقصٌر الفترم الزمنٌة اإلجمالٌة المتعلقة باجنشطة الموجودم فى المس

 للمشروع ، إال أن  لزم التمذٌر من خطورم اللجوء لتل  الطرٌقة بدون دراسة كافٌة .

التعقت السرٌع: وفى هذا اجسلوت من الضغط ٌتم تنفٌذ العملٌات واجنشطة المتعلقة بتصمٌم أقمشة   

تنفذ بالتوازى ، فقد تبدأ عملٌة إعداد وسائط الطباعة الالزمة لعمل مماكام  المفروشات المطبوعة بمٌ 

لونٌة مطبوعة للتصمٌم بدون االنتىاء من عملٌات التصمٌم نفسىا ، وقد ٌنجم عن استخدام ذل  اجسلوت أن 

لتصمٌم تتم أعادم تجىٌز الشابلونات بالكامل وهو ما ٌتسبت فى نوع من الخسائر فى مال لم تكن مناسبة ل

النىائى لذا فإن هذا اجسلوت ال ٌستخد على اإلطالا إال فى مالة الت كد التام من جمٌع العملٌات واجنشطة 

 المتعلقة بمشروعات تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة .

(http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_71.htm) 

 الجدولة الزمنٌة: الحاسوب المتخصصة فى برمجٌات -4

تسرع تل  البرمجٌات من عملٌة الجدولة الزمنٌة من خالل وضع جداول زمنٌة تمدد بكل دقة مواعٌد بدأ وأنتىاء 

اسههتخدام تلهه  تعتمههد علههى مههدخالت اجنشههطة ومخططههات الشههبكة والزمنٌههة ل نشههطة والمههوارد المتعلقههة وٌمكههن 

البرمجٌههات إلههى جانههت البرمجٌههات اجخههرى المتخصههص فههى إدارم مشههارٌع تصههمٌم وأنتههاج أقمشههة المفروشههات 

 المطبوعة إضافة إلى الطرا التقلٌدٌة الٌدوٌة.

http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_71.htm
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( الزمنٌٌن لمشروع التصمٌم لتقرٌر أى 2( ومخطط )1( : ٌوضح استعمال أحد برمجٌات الجدولة الزمنٌة والمقاربة بٌن مخطط )8شكل )

 األقصر لتنفٌذ المشروع (z)المخططات الزمنٌة 

 

 (Schedule Development)خامساً: مراقبة وتطوٌر الجدول الزمنً 

التعههرب علههى تمههدٌ  بٌانههات المشههروع والتعههرب علههى أى اجنشههطة بمراقبههة الجههدول الزمنههى للمشههروع ٌههتم 

والعملٌات التى أنتىت وأٌىا ما ٌزال طور التنفٌذ وأٌىا لم ٌبدأ بعد وذل  ٌساعد فهى التغٌهرات التهى قهد تطهرأ علهى 

 المخطط الزمنى الموضوع مسبقاً ، وتتعلا مراقبة الجدول الزمنى بما ٌلى :

 الزمنى الخاص بمشروع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة  تمدٌد المالة المالٌة للجدول 

العمل على اتخاذ اإلجراءات التى من ش نىا الت ثٌر فى العوامل المتدٌة لمدو  أى من التغٌٌرات فى  

 الجدول الزمنى بما ٌتثر على زمن انتىاء المشروع

 رصد مدو  أى من المتغٌرات على الجدول الزمنى فى نفس وقت مدوثىا 

 (LOW FOON SIANG, March 2015, 35)    إدارم التغٌرات الفعلٌة بمجرد مدوثىا 

 :المذخالت

مخطظ إداسة انمششوع 

 ًانمخطظ انضمى

 نهمششوع

سدالث أداء انؼمم 

 انمىاػذ انتىظيميت

 نهمؤسست

 :األدوات واألساليب

 مشاخؼت األداء 

تحهيم انتببيه 

 بشمديبث إداسة

 انمشبسيغ

مستىيبث انتىسيذ 

تحهيم مبرا نى؟ 

 ضبظ فتشاث

انسمبذ وفتشاث 

 انتأخيش

 ضغظ انمخطظ

 انضمىً

 

 :لمخرجاتا

ليبسبث اإلودبص 

 تحذيثبث أوظمت

 ولىاػذ انمؤسست

تغييش انمتطهببث 

 تحذيث مخطظ إداسة

 انمششوع

 تحذيث وثبئك

 انمششوػبث
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 (Schedule Development)مراقبة وتطوٌر الجدول الزمنً ( : ٌوضح كٌفٌة 9شكل )

وكخطوم أخٌرم لالستفادم من كل ما توصلنا إلٌ  من بٌانات عن إدارم وقهت مشهورع تصهمٌم أقمشهة المفروشهات المطبوعهة 

فإن  من الالزم إعادم دراسة وتمدٌ  كامل المشروع من خالل ارسال البٌانات والمخطط الزمنى النىائى إلى مدٌرى فرٌا 

فى االعتبههههههار بكههههههل مهههههها جههههههاء مههههههن بٌانههههههات تتعلهههههها بههههههإدارم الوقههههههت إدارم المشههههههروع ككههههههل متههههههى ٌههههههتم اجخههههههذ

(http://leadershipchamps.wordpress.com) 

 نتائج البحث:

وقت المشارٌع والتى تستلزم مجىود كبٌر وتدقٌا بالا إال أن تطبٌقىا فى  إدارمثبت من خالل الدراسة أن مبادىء  .1

 المتسسات العاملة فى مجال تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ٌسىم فى سرعة أنجاز المشارٌع التصمٌمٌة .

ٌىا أوالً ب ول  والتمكم ف التصمٌمإن تطبا إدارم الوقت بمعاٌرها المدٌثة ومن خالل التخطٌط والمتابعة لكل عملٌات  .2

وتعدٌل مساراتىا بناءاً على تل  المتابعة من ش ن  أن ٌساعد فى تالفى اجخطاء التى قد تمد  أثناء عملٌات التصمٌم 

واالنتاج  وتجنت هدر وقت المشروع وبالتالى قد تتمكن المتسسات العاملة فى مجال تصمٌم وطباعة أقمشة 

 التى قد تلما بىا نتٌجة هدر الوقت والطاقات .المفروشات من تفادىء الكثٌر من الخسائر 

إن تطبٌا معاٌٌر إدارم وقت المشروعات فى مجال تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة تستلزم االعتماد على فرٌا  .3

عمل قوى ٌلم بمعارب ومىارات تمكن  من تسٌٌر اجعمال على النمو الذى ٌمكن المتسسة من ضٌاع الوقت وما ٌتبع 

 ر قد تلما بالمتسسة .ذل  من خسائ

ان تطبا نظم إدارم وقت المشارٌع التصمٌمة لم ٌعد مطلباً للرفاهٌة ، خاصة فى المشارٌع الصغٌرم والمتوسطة بالدول  .4

النامٌة ولكن تطبٌقىا أصبح ضرورٌاً لتطوٌر بعض التصمٌمات أو المنتجات نظراً جن عملٌة التطوٌر قد تتطلت تقلٌل 

 تطلت إدارم واعٌة لوقت المشارٌع .االنفاا العام وهو ما ٌ

إن االستعانة بسجالت رصد بعض مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة المتشابىة قد تسىل على فرا إدارم  .5

المشارٌع التصمٌمٌة التخطٌط الجٌد والواعى إلدارم وقت المشروع وتدبٌر الموارد المطلوبة فى الوقت المناست دون 

 وأن واجىتىا مشارٌع تصمٌمة أخرى. الوقوع فى مشكالت سبا

أمكن وضع تصور مبدأى لكٌفٌة إدارم وقت مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة من خالل تطبٌا مبادء  .6

 اإلدارم المدٌثة.
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 التوصٌات:

بمها ٌوصى البام  بزٌادم االهتمام بدراسة المبادىء المدٌثة إلدارم وقت مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشهات المطبوعهة  .1

 ٌمقا التطوٌر واالرتقاء بدخل المتسسات الصغٌرم والمتوسطة العاملة فى المجال .

كما ٌوصى البم  بعقهد ور  العمهل التهى تنهاق  وتطبها أسهالٌت اإلدارم المدٌثهة إلدارم وقهت مشهارٌع تصهمٌم أقمشهة  .2

ٌة تطبٌا الدراسات المدٌثهة إلدارم المفروشات المطبوعة  بالتالى زٌادم مستوى الوعى العام لدى العاملٌن بالمجال ب هم

 وقت المشروعات.

ٌوصههى البمهه  بزٌههادم االهتمههام بالدراسههات المتعلقههة بالمتسسههات الصههناعٌة الصههغٌرم والمتوسههطة العاملههة فههى السههوا  .3

المصرٌة بصفة عامة فى مجال طباعة المنسوجات والصباغة والتجىٌز بصفة خاصة للوقوب على أهم المشكالت التى 

 الصناعات  تواج  تل 

ٌوصى البم  بتعدٌل لوائح ونظهم العمهل لهدى متسسهات تصهمٌم طباعهة أقمشهة المفروشهات المطبوعهة بمها ٌتوافها مهع  .4

تمقٌا معاٌٌر إدارم الوقت المدٌثة كى تتمكن فرا إدارم مشهارٌع التصهمٌم مهن وضهع خطهط لتهوفٌر المزٌهد مهن الوقهت 

 اجربال.وبالتالى توفٌر اإلنفاا وتمقٌا المزٌد من 

ٌوصى البم  بإجراء مزٌد من البمو  فى مجال إدارم مشارٌع تصمٌم أقمشة المفروشهات المطبوعهة ، فجوانهت إدارم  .5

المشارٌع متعددم ومتشعبة وفى نفس الوقت مترابطة تتثر كل منىا فى اجخرى وتت ثر بىا وإٌجاد نوع مهن التوافها بهٌن 

 تنافسٌة للمتسسات العاملة فى هذا المجال .تل  الجوانت من ش ن  أن تزٌد من القدرات ال

كما ٌوصى بالتركٌز على مماولة أٌجاد نوع من التعاون المشتر  بٌن اإلدارات المختلفة بالمتسسات العاملة فى مجهال  .6

التسوٌا ( فجمٌعىا ٌهتثر وٌته ثر والممصهلة  –اإلنتاج  –التصمٌم  –تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ) المشترٌات 

 ئٌة إما ربح المشارٌع أو خسارتىا وبالتالى فالمتسسة ككل تت ثر أما بالربح أو بالخسارم.النىا
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