
 Program Evaluation and Review(     تقنیة مراجعة وتقییم البرنامج

Technique(PERT)(  

تعتبر ھذه التقنیة تقنیةُ تحلیل شبكي موجھِة تُستَعمُل لتَخمین مّدِة المشروعِ عندما تكون تخمیناِت مّدِة 

االحتمالیة في تحدید مدة الفعالیة ) على نظریة PERTالفعالیات الفردیِة مجھولة. وتعتمد ھذه التقنیة (

  ) الیجاد مدة انجاز المشروع.CPMلكنھا تستعمل طریقة المسار الحرج (

والبدایات التاریخیة لھذه الطریقة تعود الى خمسینیات القرن الماضي، عندما واجھت القوة البحریة 

%) في مشروعِ نظاِم قذیفةِ  50األمریكیة مشكلة تاخر في الجدول الزمني وتجاوز في المیزانیِة بمقدار(

  النجم القطبي والمشكلة الرئیسیة َكانْت قلةَ البیانات التأریخیة ذات العالقة بالمشروع.

على اثر ذلك اطلق فریق المشروَع ُجھد بحثِي مشترِك لتَطویر أداة للُمَساَعَدة في التخطیط للمشروعِ. 

  ل یمكن بھا َتوقُّع تأریَخ إكماَل المشروع.والھدف َكاَن ابتكار طریقة تَستعمُل نظریةَ اإلحتما

، طُّورْت ھذه األداِة تحت اسم (تقنیة مراجعِة وتقییِم البرنامِج) والتي أصبحْت الحقاً تعرف  1958في عام 

  ).PERTبمختصِرھا (

) تبنت ھذه الطریقة في أیاِمھا األولى تحت اسم (إجراِء تقییِم DoDوزارة الدفاعِ االمیركیة (

) طورت عّدة مرات PERT) بعد ذلك، (program evaluation procedure (PEP)جِ البرنام

)، PERT I) ،(PERT II) ،(PERT III) ،(PERT/TIMEوَحملْت أسماَء مختلفةَ: (

)PERT/COST.(

  

الھدف من ھذه الطریقة ھو لتقییم المخاطر التي ترافق تحقیق تنفیذ المشروع في مدة معینھ عندما یكون 

انجاز فعالیات المشروع قد تم بطریقة یشوبھا الالیقین الذي سببھ عدم معرفة الطرق المستعملة  تخمین مدد

في التنفیذ او مدى وفرة المواد االولیة في حین تكون المدد المخمنة النجاز الفعالیات في طریقة المخطط 

  الشبكي (السھمي او العقدي) على درجة عالیة من الیقین. 

  -على مجموعة من االفتراضات:تستند ھذه الطریقة 

ان الوقت الالزم النجاز اي فعالیة یعد متغیرا عشوائیا مستقال یخضع لتوزیع بیتا االحصائي. -1



  تحتوي كل فعالیة على ثالث تخمینات للفترة الزمنیة الالزمة النجاز الفعالیة وھذه ھي:-2

  

Optimistic Timeالوقت المتفائل ( O (  

وھذه المدة الزمنیة تمثل  الوقت الالزم النجاز الفعالیة في ظل ظروف جیدة جدا وخالیة من التعقید 

والتوقفات أي ان الفعالیة تنفذ في احسن الظروف والتوجد ھناك عطالت او تأخیرات والتوجد ضرورة 

  )a) او الرمز (Oالى وضع احتیاطات زمنیة عند تحمین ھذا الوقت ویرمز لھ بالرمز(

  ) Most likely Time Mالوقت االكثر احتماال(

وھذه المدة الزمنیة تمثل  الوقت الالزم النجاز الفعالیة في ظل ظروف طبیعیة وتوجد ھناك بعض العقبات 

والتأخیرات االعتیادیة المتوقع حدوثھا التي اخذت بنظر االعتبار عند تخمین ھذا الوقت مع اھمال وجود 

  )mا ویرمز لھذا الوقت بالرمز (ظروف مفاجئة ممكن حدوثھ

  

Pessimistic Timeالوقت المتشائم ( P(  

وھو الوقت الالزم النجاز الفعالیة تحت ظروف سیئة تتخللھا الكثیر من التوقفات والتاخیرات والمفاجئات 

لھ والتي تؤخذ جمیعھا بنظر االعتبار وھو بذلك یمثل اطول فترة زمنیة ممكن ان تنجز بھا الفعالیة ویرمز

). علما ان الحوادث غیراالعتیادیة مثل الكوارث الكبیرة كالزالزل والفیضانات b) او الرمز(Pبالرمز(

.....الخ التؤخذ بنظر االعتبار عند تخمیین ھذا الوقت.

  

  )Expected Time teالوقت المتوقع (

ة والظروف الطبیعیة ویمثل الوقت الذي من المتوقع انجاز الفعالیة فیھ بعد اخذ جمیع الظروف الجید

والظروف السیئة جمیعھا بنظر االعتبار اما من وجھة نظر ریاضیة فیمثل الوسط الحسابي الموزون 

) بصورة teلتوزیع بیتا االحصائي وعلى ھذا االساس یمكن حساب الوقت المتوقع للفعالیة الواحدة (

  تقریبیة من العالقة التالیة:
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) فانھ m% اما الوقت االكثر احتماال(50) یمثل احتمالیة مقدارھا teلذا فان الوقت المتوقع النجاز الفعالیة (

% .  ان الفارق الكبیر بین الوقت المتفائل والوقت المتشائم للفعالیة یشیر الى 50الیمثل احتمالیة مقدارھا 

كد قلیل في ان یكون الوقت الحقیقي النجاز الفعالیة مساویا الى الوقت المتوقع اي ان التباین ان ھناك تا

بین اوقات الفعالیة لھ تأثیر كبیر على درجة عدم التأكد (الیقین) لذلك استوجب االمر ان یكون ھناك 

المعیاري او التباین مقیاس یعبر عن ھذا التباین الموجود بین اوقات الفعالیة، لذلك استخدم االنحراف 

  كمقیاس لھذا التغایر ویمكن حساب التباین للفعالیة الواحدة من العالقات التالیة :
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6

OP
(V
�



وكما  تباین الفعالیات الحرجة ) فیحسب من الجذر التربیعي لمجموعσاما االنحراف المعیاري للمشروع (

  یلي:

� V�

ومن المالحظ من العالقتین اعاله ان حالة عدم التاكد تقل عندما یقل الفارق بین الوقت المتفائل والوقت 

المتشائم اي انھ كلما اقترب الوقت المتفائل من الوقت المتشائم اقترب الوقت االكثر احتماال من الوقت 

الشكل ادناه  وعلى العكس من ذلك كلما المتوقع تزداد االحتمالیة في انجاز الفعالیة في ذلك الوقت كما في 

ازداد الفارق بین الوقتین المتفائل والمتشائم ازدادت حالة عدم التأكد وقلت االحتمالیة في انجاز الفعالیة 

  بوقتھا المتوقع .



  

  

  ) Teالوقت الكلي المتوقع النجاز المشروع (

لیھ من جمع االوقات المتوقعة للفعالیات الواقعة ویمثل الوقت المتوقع النجاز المشروع باكملھ ونحصل ع

% النجاز المشروع في ھذا الوقت. علما ان 50على المسار الحرج وبذلك فھو یمثل احتمالیة قدرھا 

التقنیات المستعملة في المخطط الشبكي السھمي او العقدي تستعمل ذاتھا في تحدید المسار الحرج وازمنة 

  والمرونة الحرة والكلیة. الفعالیات المبكرة والمتاخرة

ان التوزیع االحصائي االحتمالي الذي یصف النمط االحتمالي للمشروع ھو التوزیع الطبیعي على الرغم 

  من ان الوقت المتوقع النجاز كل فعالیة خاضع لتوزیع بیتا االحصائي . 

مشروع في اي ) وفر خاصیة مھمھ وذلك بامكانیة الحصول على احتمالیة انجاز الPERTان اسلوب (

، ان ھذه الخاصیة المھمة قد اعطت لھذا االسلوب قدر  )  Te) غیر الزمن المتوقع النجازه (Tsزمن (

كبیر من االھمیة في تحدید احتمالیة انجاز المشروع ضمن فترات زمنیة مختلفة باالعتماد على االنحراف 

وجود اكثر من مسار حرج واحد فیتم  المعیاري للمشروع والتوزیع الطبیعي القیاسي، علما انھ في حالة

أخذ المسار الذي یحتوي على اكبر انحراف معیاري حیث ان التباین الكلي للمشروع ھو مجموع التباینات 

للفعالیات الواقعة على المسار الحرج.

  

  

  

  

  

  

        

) تمثل االنحراف المعیاري للمشروع σحیث ان (

الجداول االحصائیة الخاصة بمساحات المنحني الطبیعي تتم معرفة االحتمالیة التي یمثلھا ذلك  وبأستخدام

  الوقت المخطط                            



  أما سلبیات ھذا االسلوب فھي:

استخدام ھذه التقنیة یتطلب توفر ثالث ازمنة لكل فعالیة مما یعني الحاجة الى الجھد والوقت .1

ات التاریخیة والتي في حالة فقدانھا البد من اللجوء الى اجراء مسوحات الراء لتحلیل البیان

الخبراء ومن ثم اجراء العملیات االحصائیة علیھا.

الخطا الناتج من افتراض ان توزیع بیتا االحصائي ھو من یمثل التوزیع االحتمالي الزمنة .2

الفعالیات.

لبقیة المسارات الحرجة .اھتمام ھذه التقنیة بمسار حرج واحد واھمالھا .3

):P.E.R.T:للفعالیات المدرجة في الجدول ادناه جد مایلي باستخدام طریقة تقویم ومراجعة البرنامج (1مثال

  

  ).A.O.Aارسم المخطط السھمي(.1

كون جدول التحلیل الشبكي للمشروع..2

جد المسار الحرج ومدة انجازالمشروع..3

%).50قدرھا(جد مدة انجاز المشروع باحتمالیة .4

) یوم.15جد احتمالیة انجاز المشروع بمدة (.5

  

  

ABCDEFGHIJKLMالفعالیة

ABBCD،EF،GG،FHII---الفعالیة السابقة

المدة (یوم)

3445534678246

5628368435624

486279621121038

  الحل:

  لرسم المخطط السھمي للمشروع البد من حساب الوقت المتوقع النجاز كل فعالیة (كما في الجدول)-1

  

  



  

  ) وھمیةZمالحظة: الفعالیة (

  

  حساب البدایات المبكرة والمتاخرة والنھایات المبكرة والمتاخرة للفعالیات وحساب المرونة الحرة والكلیة -2

  

  مرونة حرة

)FF(

  مرونة كلیة

)TF(

بدایة 

  متاخرة

)LS(

  نھایة متاخرة

)LF(

  نھایة مبكرة

)EF(

  بدایة مبكرة 

)ES(

  التباین

)V(

te
الفعالیة 

السابقة
الفعالیة

06610400.114-A

0006600.446-B

0226400.444-C

061015941.005AD

0410151160.445BE

006121261.006BF

226121040.446CG

04151915110.444D ،EH

00121919121.787F, GI

88202517121.005G،FJ

44192521151.786HK

33222522190.113IL



00192525190.446IM

  

  

) یوم25ومدة انجاز المشروع (      B-F-I-Mالمسار الحرج :                   -3

  

  %) ھو طول المسار الحرج  نفسھ.50زمن انجاز المشروع باحتمالیة (  -4

  ) یوم البد من حساب االنحراف المعیاري للفعالیات الحرجة..15لحساب احتمالیة انجاز المشروع بمدة (  -5
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) Zومن ثم ایجاد قیمة (
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  ومن جدول التوزیع الطبیعي نجد المساحة تحت المنحني والتي تمثل االحتمالیة

%0.0P

00.05.05.0P



�
  

%)0) یوم أي ان احتمالیة ذلك (15التوجد أي احتمالیة النجاز المشروع بمدة (


