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المدير الذي ينسى أن ىندسة . ، المنتج، العممية، والمشروعاألفراد: الفعالة لممشاريع البرمجية عمى اإلدارةتركز 
المدير الذي يفشل بتشجيع . بادرة مشروعالبرمجيات تعتمد بصورة كبيرة عمى العامل البشري سوف لن ينجح 

المدير القميل . التحاور مع الزبون منذ بداية تطوير المشروع فانو يخاطر ببناء مشروع كامل لممشكمة الخطاء
المدير الذي يباشر العمل دون . االعتناء بالعممية المدارة فانو يخاطر بحشر طرق معقدة وأدوات ال ضرورة ليا

 .يخاطر بنجاح المنتج خطة عمل رصينة فانو

 األفراد 3-1-1

وكفاءة عالية ىو موضوع تمت دراستو منذ ستينات القرن  أداءذوي  أفرادكيفية الحصول والمحافظة عمى  إن
نضج معيد ىندسة البرمجيات قد طور نموذج  أنالعامل البشري ميم جدا بحيث  إنفي الحقيقة . الماضي

اليدف منو  people management capability maturity model (PM-CMM)القدرات اإلدارية لألفراد 
تحسين استعداد المؤسسات البرمجية بتولي تطبيقات متزايدة التعقيد بالمساعدة عمى جذب وتنمية وتحفيز وتطوير 

 .لتحسين إمكانياتيا لتطوير البرمجياتوالمحافظة عمى اإلبداعات المرادة 
التطويع واالختيار : ناطق التطبيق األساسية التالية لممشتغمين في البرمجةنموذج النضج اإلداري لألفراد يعرف م

دارة األداء و التدريب والتركيب والتطوير الوظيفي والتنظيم وتصميم العمل وتطوير الفريق المؤسسات التي . وا 
 .يات فعالةتحصل عمى مستويات عالية من النضج في إدارة األفراد تكون مؤىمة لتطبيق ممارسات ىندسة برمج

 .يرافق نموذج نضج القدرات البرمجية الذي يوجو المؤسسات لبناء عمية برمجية ناضجة PM-CMMإن نموذج 
 المنتج 3-1-2
 

بنضر االعتبار  األخذومدى المنتج ويجب  أىدافيتم التعرف عمى  أنيتم التخطيط لمشروع يجب  أنقبل 
بدون ىذه المعمومات من المستحيل تعريف تخمينات . واإلدارية الحمول البديمة ويجب تعريف المحددات التقنية

لمكمفة وتحميل فعال لممخاطر و تجزئة واقعية لميام المشروع  أو جدول زمني لممشروع يمكن ( ودقيقة)معقولة 
 .إدارتو ويعطي مؤشر لو معنى في مدى التقدم في تنفيذ المشروع

 تبدءافي العديد من الحاالت ىذه العممية . المنتج ومداه أىدافيف يمتقي مطور البرنامج مع الزبون لتعر  أنيجب 
تعرف . في تحميل المتطمبات البرمجية أولىعممية ىندسة العمل وتستمر كخطوة  أوكجزء من ىندسة النظام 

ىذا  إلىالكيفية التي سيتم بيا الوصول  إلىدون النضر ( من وجية نضر الزبون)اليدف العام لممنتج  األهداف
البيانات األولية والوظائف والتصرفات التي تحدد خصائص المنتج وبصورة أكثر أىمية  المدىيعرف . ألىدافا

 .محاولة ربط ىذه الخصائص بصورة كمية
عمى الرغم من قمة التفاصيل التي يتم . عند فيم أىداف ومدى المنتج يمكن األخذ بنضر االعتبار الحمول البديمة

مع األخذ بنضر االعتبار " األنسب"البدائل تمكن المديرين والممارسين من تحديد الطريقة التناقش عمييا فان ىذه 



المحددات المفروضة مع التاريخ النيائي لمتسميم ومحددات الميزانية وتوفر الموظفين والواجيات التقنية وغيرىا من 
 .العوامل

 
 العممية 

عدد قميل من فعاليات . يا تأسيس خطة لتطوير البرمجياتتوفر العممية البرمجية منصة عمل يمكن من خالل
عدد من مجموعات . التعقيد أوبغض النضر عن الحجم  منصة العمل تكون مالئمة لجميع المشاريع البرمجية

 إلىتساعد عمى توليف فعاليات منصة العمل  -الميام و المعالم ومنتجات العمل و نقاط وثوقية النوعية-الميام
مثل وثوقية نوعية البرمجيات و  –فعاليات المظمة  أخيرا. ع البرمجي ومتطمبات فريق المشروعخصائص المشرو 

من فعاليات  أيتكون مستقمة عن  فعاليات المظمة. تغطي نموذج العممية -تعريف البرمجيات والمقاييس إدارة
 .منصة العمل وتحدث خالل العممية

 
 المشروع 
 إلدارةالطريقة الوحيدة  إنيا -ة مخطط ليا ومسيطر عمييا يكون لسبب رئيسي واحدمشاريع برمجي إدارةعممية  إن

 . التعقيدات
يتجنبوا  أنلغرض تجنب فشل المشروع، يجب عمى مدير المشروع وميندسي البرمجيات الذين يبنون المنتج 

مشروع جيدة و  دارةإ إلىمجموعة من عالمات التحذير العامة و فيم معامالت الحاالت الحرجة التي تقود 
 .و السيطرة عمى المشروع إدارةتطوير حس عام لمتخطيط و 

 
 

People 
الذين يشتركون في العممية البرمجية والطريقة التي يتم تنظيميم بيا ألداء ىندسة  دفرافي ىذا القسم سوف نرى اال

 .برمجيات فعالة
 Player 

 :خمسة مجاميع إلىيمكن تصنيفيم  اشخاصبواسطة  إدارتويتم  (وكل مشروع برمجي)العممية البرمجية 
 .كبير جدا عمى المشروع تأثيرالذي يقوم بتعريف المواضيع الوظيفية التي ليا  األعمىالمدير  .1
عمى المينيين الذين  ويسيطروايخططوا و يحثوا و ينضموا  أنالذين يجب ( التقني)مدراء المشرع  .2

 .ألبرامجييقومون بالعمل 
 .تطبيق أوينيين الذين يقدمون الخبرات التقنية الضرورية ليندسة منتج الم .3
وغيرىم من المساىمين الذين يحددون المتطمبات البرمجية التي يجب ىندستيا  Customersالزبائن  .4

 .الذين لدييم اىتمام بمخرجات النظام
 .اإلنتاجيلالستخدام  اإطالقيالذين يتفاعمون مع البرمجية عند  End-usersالمستخدمين النيائيين  .5

لغرض الحصول عمى الفعالية، يجب . أعالهيقعون ضمن التصنيف  أفرادكل مشروع برمجي يتم نشره بواسطة 
 .وىذه مسؤولية مدير الفريق. تنظيم الفريق البرمجي بطريقة تزيد من ميارات و مقدرات كل فرد

 
 Team Leadersقائد الفريق  



 ألنيم .ين ىم قادة فريق غير جيدينوئ، ليذا السبب المينيين الكفاألفرادمعتمدة عمى  المشروع ىي عممية إدارة
 . األفرادببساطة ليس لدييم المزيج المطموب من ميارات 

 
 ؟نختار فرد لقيادة مشروع برمجي أنعندما نريد  إليوماذا نحتاج 

 :لمقيادة MOIالختيار فرد لقيادة تقنية، تم اقتراح نموذج 
 أفضلالتقنيين لتقديم  األفراد"( السحب و الدفع"بواسطة )القدرة عمى تشجيع  -: .Motivationهالتوجي

 .إمكانياتيم
 

سوف ( اختراع عمميات جديدة أو)لقدرة عمى تمييز العمميات الموجودة فعال ا -: Organizationم التنظي
 .المنتج النيائي إلى األولييمكن من ترجمة المبدأ 

 
عمى البناء وان يكونوا  فراداألالمقدرة عمى تشجيع  -: Ideas or Innovations اإلبداعات أو األفكار

 .تطبيق برمجي معين أوبنائين حتى عندما يكون عمييم العمل ضمن قيود تم وضعيا لمنتج 
وبنفس الوقت  األفكارانسياب  إدارةيركز مدير المشروع البرمجي عمى فيم المشكمة المراد حميا و  أنيجب 

وىذه المساواة  األفكارانو توجد مساواة في طرح ( بالفعل ةأىمي واألكثربالكممات )الفريق معرفة  أفرادالسماح لكل 
 .سوف لن يتم تجاوزىا

 :أساسيةمفاتيح  أربعةالخواص التي تعرف مدير مشروع فعال تركز عمى 
و  أىمية األكثريشخص المشاكل التقنية والموضوعية  أنيمكن لمدير المشرع البرمجي الفعال . حل المشاكل

لم تنجح  إذاتشجيع العاممين لتطوير الحل و وجود مرونة لتغيير اتجاه الحل  أوة لمحل ىيكمة نظامي إنشاء
 .في تطوير الحل األولىالت و المحا

ون لديو الثقة يجب أن يك. يتحمل مسؤولية المشروع أنمدير المشروع الجيد يجب . اإلداريةلشخصية ا
التقنيين الجيدين بان يتبعوا  األفرادالسماح حين الضرورة و الثقة ب األوضاعبان يسيطر عمى  بإمكانيتو
 .إحساسيم
و التوضيح  البارعة األعمالفريق المشروع يجب عمى المدير مكافئة المبادرات و  إنتاجيةلتحسين .  االنجاز

 .الفريق أخطاءانو يتحمل مسؤولية  أفعالومن خالل 
الناس وان تكون لديو " قراءة"القدرة عمى  تكون لديو أنمدير المشروع الفعال يجب . النفوذ وبناء الفريق
يبقى المدير مسيطرا عمى  أنيجب . حركاتيم أو أفعاليممن خالل مراقبة  األفراديريده  القدرة عمى فيم ما

 .نفسو في حاالت الضغط العالي
 
 الفريق البرمجي  

الذين سوف يجندون لمعمل في الفريق  األفرادالمنظمة وعدد  إدارة أسموبلمفريق عمى  األفضليعتمد الييكل 
 :مة لتنظيم الفريقيوجد ىنالك اقتراح بثالثة طرق عا. ودرجة ميارتيم ومدى تعقيد المشكمة

 



في ىذا الفريق البرمجي ال يوجد قائد  Democratic decentralized (DD)ديمقراطي غير مركزي 
". ميام مختمفة إدارةيمكنيم منسقي الميام يتم تعيينيم لدورة قصيرة وبعدىا يتم استبداليم بغيرىم "لكن . دائمي

 .يكون االتصال بين أعضاء الفريق أفقي. جماعييتم اتخاذ القرارات تجاه المشاكل بواسطة االتفاق ال
 

ىذا الفريق البرمجي لديو قائد محدد يقوم  Controlled decentralized (CD)موجه غير مركزي 
تبقى عممية حل المشاكل فعالية جماعية، . بتنسيق ميام معينة وقادة ثانويين لدييم مسؤوليات لميام فرعية

التواصل بين المجاميع الفرعية . ى المجاميع الفرعية بواسطة قائد الفريقلكن تطبيق الحمول يتم تقسيميا عم
 .التواصل يكون عمودي في ىيكمية السيطرة. أفقييكون  واألشخاص

 
والتنسيق الداخمي  األعمىحل المشاكل ذات المستوى  Controlled centralized (CC)موجه مركزي 

 .الفريق يكون عمودي وأعضاءالقائد التواصل بين . لمفريق يتم بواسطة قائد الفريق
 

 :تم اقتراح سبعة معامالت لممشروع يجب مراعاتيا عند التخطيط لييكل الفرق البرمجية
 

 .مدى صعوبة المشكمة المراد حميا -
 .النقاط الوظيفية أوالبرمجية  األسطرالبرامج الناتجة بعدد  أوحجم البرنامج  -
 (.ياة الفريقدورة ح)الوقت الذي سوف يقضيو الفريق معا  -
 .الدرجة التي يمكن بيا تقسيم المشكمة -
 .درجة النوعية واالعتمادية المطموبة لمنظام المراد بناءه -
 .مدى صرامة تاريخ التسميم -
 .درجة االتصالية المطموبة لممشروع -

 :لمحصول عمى فريق باداء عالي
 .يجب ان تكون ىناك ثقة بين اعضاء الفريق -
 .توزيع الميارات يجب ان يتناسب مع المشكمة -
 .لمحفاظ عمى تالحم الفريق يجب استبعاد االفراد الغير منسجمين مع الفريق -

 .طريقة تنظيم الفريق، فان ىدف كل مدير مشروع ىو المساعدة عمى ايجاد فريق متعاونن بغض النظر ع
 

 :العوامل الخمسة التي تؤدي الى وجود فريق سيئ
 .بيئة عمل مسعورة حيث يسرف افراد الفريق بقوتيم ويفقدون التركيز عن اىداف العمل الذي يؤدونو -
 .التي تسبب بحصول مشاحنات بين افراد الفريقاحباط شديد لعوامل شخصية او وظيفية او تقنية  -
اجراءات مجزئة او سيئة التنسيق او نموذج عمميات غير معرف او سيئ االختيار الذي يصبح حجرة  -

 .عثرة في طريق اكمال الميمة
 .تعريف غير واضح لالدوار ينتج تقصير في التمويل مما يشكك في نزاىة العاممين -
 .يؤدي الى فقدان الثقة ويقمل الوالء لمفريق الفشل المتكرر والمتواصل الذي -

 



لتجنب بيئة عمل سيئة، يجب عمى مدير المشروع ان يتاكد ان الفريق لديو وصول الى جميع المعمومات 
 .المطموبة الداء العمل وان االىداف الرئيسية عند تعريفيا سوف لن يتم تغييرىا اال في حالة الضرورة القصوى

 
ط لديو عدة اسباب، عادة ما يشعر الفريق البرمجي باالحباط عندما ال يكون لدييم السمطة عمى الرغم بان االحبا
عند اعطأه القدر الكافي من المسئولية يمكن تفادي حالة االحباط في الفريق البرمجي . لمسيطرة عمى حالتيم

تقنية، كمما قمت حاالت االحباط كمما زادت السيطرة المعطاة لمفريق التخاذ القرارت العممية وال. التخاذ القرارات
 .التي يعاني منيا الفريق

 
عمى مدير المشروع البرمجي وبالتعاون مع الفريق، ان يحسن االدوار و المسئوليات وبوضوح قبل ان يبدأ 

وتعريف سمسمة من الطرق التصحيحية عند  عمى الفريق نفسو ان يطور تقنيات لمعمميات المحاسبية. المشروع
 .لفريق في اداء العملفشل فرد من ا

 
عمى الرغم من اي مدير مشروع يمكن ان يواجو حاالت فشل لكن يجب ان ال يؤودي ىذا الى توليد بيئة سمبية 

باالضافة الى ان فشل . في العمل، ويتم حل ىذه المشكمة بايجاد طرق لمتواصل والتغذية العكسية وحل المشاكل
وىذا يؤدي الى طرق جماعية اليجاد الحمول . نو فشل لمفريق ككلاي فرد في الفريق يجب ان ينضر اليو عمى ا

التصحيح، بدال من القاء الالئمة عمى بعضيم البعض وتنامي عدم الثقة بين افراد الفريق كما موجود في بيئات و 
 .العمل السيئة

 
 
 مشاكل التنسيق والتواصل 

ن سعة العديد من جيود التطوير تكون كبيرة، مما ا. توجد عدة اسباب لحدوث المشاكل في المشاريع البرمجية
من العادي حصول حاالت الشك، مما . يؤدي الى التعقيد و االرتباك و صعوبة كبيرة في تنسيق اعضاء الفريق

 . يؤدي الى وجود سمسمة متواصمة من التغييرات تقيد افراد الفريق


