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ABSTRACT 
This paper is trying to explore the virtual teams in architectural firms in Developing Countries 
especially in Egypt and the Arab Gulf (as case studies). It aims to present their several kinds, 
their management systems, their common problems they face, to find the appropriate 
solutions. 
Most of Architectural offices, especially medium and small sizes; are facing management 
problems, because they always focus on design and finishing projects more than management, 
evaluation, coordination or even quality. Adding on this, they trying to increase their work by 
getting new projects and creating new branches and departments in several locations. This 
create new kind of offices named virtual offices. During all this, international economic 
problems appeared which push them to decrease overheads and increase quality by using part 
time engineers or outsourcing engineers instead of full time engineers. These kind of offices 
and outsourcing engineers; caused new kind of problems such as communication and 
exchanging files, adding on the common problems increased. Virtual offices need special kind 
of solution to solve all their problems, they have to use special kind of software in everything 
through the internet or intranet, starting from communications, exchanging files, monitoring, 
coordination, and managing their offices. 
From the above; the research will try to observe and document the current situation of the 
Architectural virtual offices, pin point most of their problems and to be more accurate in 
identifying key aspects that would facilitate the organization, management and coordination 
of their virtual firms, a qualitative questionnaire was conducted for a variety of Virtual 
Architectural firm in Egypt as a case study.  By analyzing this questionnaire many problems 
appeared, and the shortage of management was very clear. As a result of this questionnaire, 
the paper concluded list of software for each problem, and a proposed software program to 
manage the Virtual Architectural firms to solve most associated problems in an easy, safe and 
inexpensive way. 

 
 

ملخص البحث 
إن التقدم التكنولوجى فى برامج الحاسب اآللى وظهور اإلنترنت، قد ساهما فى تؽٌر شكل ونوعٌة العمل وتكوٌن فرق 

أما فى مجال المكاتب . العمل، فى تخصصات عدٌدة، خاصة فرق العمل التى تعمل فى مجال تصمٌم برامج الحاسب اآللى
المعمارٌة، فهذا التقدم لعب عدة أدوار، فمن جهة شجع على ظهور نوعٌة مختلفة من المكاتب المعمارٌة، وفرق العمل التى 

، فؤصبح المكتب المعماري له عدة [Virtual Offices, Virtual Team]تعمل عن بعد، التى أطلق علٌها مكاتب تخٌلٌة، 
فروع فى دول مختلفة أو فى عدة محافظات، أو فى عدة أدوار، وحتى مكتب معماري لٌه له مكان قائم، وٌعتمد كلٌا على 
مهندسٌن خارجٌٌن واستشارٌٌن وعمالء فى دول متعددة، وأصبح التعامل كله عن طرٌق اإلنترنت، مما تسبب فى ظهور 

نوعٌة جدٌدة من المشاكل، مثل مشاكل التواصل وعقد اإلجتماعات، وتبادل الملفات، باإلضافة للمشاكل المعتادة، مثل متابعة 
وإدارة وتقٌٌم المهندسٌن والمشروعات، وؼٌرها من هذه المشاكل التى تواجه أصحاب المكاتب المعمارٌة، نتٌجة لنقص 

.  الخبرات اإلدارٌة لدٌهم، ومن جهة أخرى ساهم هذا التقدم فى تقدٌم الحلول لمعظم هذه المشاكل
لذلك سٌقوم البحث بدراسة فى حلقة تتوسط ثالث مجاالت، مجال العمارة واإلدارة والتكنولوجٌا الحدٌثة، لرصد 
المشاكل التى تعانى منها المكاتب المعمارٌة سواءا القائمة أو التى تتواصل عن بعد، عن طرٌق عمل استبٌان لعدد 
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من المكاتب المعمارٌة فى مصر وبعض الدول العربٌة، وتقدٌم مقترح لبرنامج حاسب آلى لحل معظم هذه 
وتم التحقق من إمكانٌة حل هذا البرنامج لهذه المشاكل عن طرٌق عرض تجربة تطبٌق البرنامج المقترح . المشاكل

على مكتب معماري بٌت خبرة مصرى لمدة سنة كاملة، وتقدٌم نتائج هذه التجربة، للتؤكد من مساهمة البرنامج فى 
حل معظم المشاكل التى ٌعانى منها المكتب، بشرط اقتناع وتشجٌع وحث اإلدارة العلٌا لجمٌع العاملٌن فى المكتب 

والموقع على استعمال البرنامج، وتطبٌق جمٌع أجزاإه، لٌخرج تقارٌرا صحٌحة وٌعطى رإٌة كاملة لجمٌع 
المدٌرٌن على اختالؾ درجتهم ومسئولٌاتهم، عن سٌر العمل بالمكتب، وتقٌٌم فنى وتقنى لجمٌع العاملٌن وتقٌٌم 

.   زمنى ومالى للمشروعات
هدف البحث 

 :محاولة إلٌجاد حل لمشاكل العمل فى المكاتب المعمارٌة التى تتواصل وتتبادل الملفات بالطرق العادٌة أو عن بعد

  رصد للمشاكل التى تواجه المكاتب المعمارٌة التى تتواصل وتتبادل الملفات بالطرق العادٌة والتى تدار عن بعد
 .، ومعرفة أنواعها وطرق إدارتها الحالٌة[Virtual office] [عبر اإلنترنت]

 تصمٌم برنامج حاسب آلى مقترح للمساهمة فى حل معظم هذه مشاكل 

 التحقق من إمكانٌة البرنامج المقترح من تحقٌق الؽرض منه. 

فرضية البحث 
استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة وبرامج الحاسب اآللى واإلنترنت فى معظم العملٌات فى المكاتب الهندسٌة، وخاصة فى 

مجال إدارة العمل ومتابعة المهندسٌن، ٌساعد فى حل معظم مشاكل سٌر وأداء العمل وإدارته بالمكاتب الهندسٌة 
. والمعمارٌة، وخاصة فى المكاتب التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد باستخدام اإلنترنت

موضوع البحث  
اإلدارة هى األداة األساسٌة لضبط جودة العمل بصفة عامة، وبالنسبة للمكاتب المعمارٌة، فهى طوق النجاة لحل معظم 

المشاكل التى ٌواجهونها، خاصة ألن المجال المعماري ٌجمع بٌن الفن والعلم والهندسة، ولكن لٌس لدى معظم 
المعمارٌٌن خلفٌة إدارٌة، لذلك فهم ٌواجهون مشاكل عدٌدة مثل، التواصل بٌن األقسام، تبادل الملفات، متابعة 

المهندسٌن، جودة مخرجات المشروعات، ربط تكالٌؾ المشروعات بعدد ساعات ونوعٌة عمل المهندسٌن، وكٌفٌة 
تقٌٌم المشروعات والمهندسٌن، وؼٌرها من المشاكل التى سوؾ ٌتم عرضها بالتفصٌل، ومناقشة كٌفٌة استخدام 

لذلك ٌحاول البحث إٌجاد برنامج حاسب آلى، كحل مقترح لٌمكن من مراقبة المشروعات . التكنولوجٌا فى حلها
 ساعة ٌومٌا، مهما اختلفت مواقعهم أو توقٌتاتهم، كؤداة متطورة تساهم لحد كبٌر فى حل 24والمهندسٌن على مدار 

. معظم المشاكل التى ٌواجهونها، وسٌتم التحقق منها للتؤكد من فعالٌتها
 منهجية البحث

 Descriptive Literature Review -: المنهج الوصفى

البحث فى الدراسات السابقة التى تتناول طرق إدراة المكاتب عن بعد؛ عبر اإلنترنت فى المجاالت المختلفة المعمارٌة 
. وؼٌرها
  Analytical  Methodology :التحليليالمنهج 
  من خالل تحلٌل البرامج الموجودة فى السوق العالمٌة، ودراسة مدى مالئمتها لحل مشاكل المكاتب الهندسٌة

والمعمارٌة المصرٌة والعربٌة،  ٌتم تحدٌد الفجوة العلمٌة التى لم تستطع البرامج الموجودة حلها، لوضع حل 
  .مقترح لبرامج مناسبة تساهم فى حلها، وخاصة فى مجال إدارة المكاتب عن بعد

 تصمٌم وتنفٌذ برنامج حاسب آلى إلدارة المكاتب الهندسٌة وخاصة المعمارٌة العادٌة والتى تعمل عن بعد. 

 Empirical: المنهج التجريبى

 تجربة البرنامج المصمم على أحد المكاتب المعمارٌة 

  عمل استبٌان لتسجٌل ردود فعل مستخدمٌه لتحدٌد نقاط الضعؾ والقوة فٌه؛ لمعرفة مدى مالئمته إلدارة
المكاتب الهندسٌة والمعمارٌة عن بعد، بالسهولة والدقة والتكلفة االقتصادٌة المطلوبة، وتحدٌد التعدٌالت 

 .واإلضافات المطلوبة لتحقق متطلباتها حتى تحقق الهدؾ من تصمٌمه

 المقدمة

اإلدارة هى عصب الحٌاة والعمود الفقرى لنجاح أى مإسسة، بٌنما فى المكاتب المعمارٌة ونظرا لطبٌعة العمل المعمارى 
وتمٌزه وتفرده، بؤنه ٌجمع بٌن العلم والفن واإلبداع، فهى تعانى من ضعؾ اإلدارة، نظرا لقلة الخلفٌة اإلدارٌة لدٌهم، وال 

لذلك نجدهم ٌعانون من . ٌعطوا لإلدارة أهمٌة بقدر ما ٌعطوا أهمٌة إلنهاء المشروعات، وجلب عدد مشروعات أكثر
مشاكل عدٌدة مثل متابعة المهندسٌن والمشروعات، وإدارة سٌر العمل بالمكتب والموقع، وصعوبة تقٌٌم المهندسٌن 

والمشروعات، وصعوبة حسابات تكلفة المشروعات، وؼٌرها من المشاكل اإلدارٌة التى تعٌق عملٌة التقدم ورفع جودة 
ومن ناحٌة أخرى ونظرا لسعٌهم لرفع جودة العمل، باالستعانة بخبرات خارجٌة سواءا من نفس . سٌر العمل فى مكاتبهم

البلد أو خارجها، أو سعٌهم لزٌادة عدد المشروعات وخاصة من خارج الدولة، نجدهم ٌسعون إلنشاء فروع عدٌدة فى 
أماكن مختلفة، سواءا فى نفس البلد أو فى دول متعددة، لفتح مجاالت جدٌدة والحصول على عدد مشروعات أكبر، فنتج 

عن ذلك زٌادة صعوبة المشاكل الموجودة، وظهور نوعٌة جدٌد من المشاكل، مثل التواصل بٌن أعضاء فرٌق العمل، 
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متابعة المهندسٌن واالستشارٌٌن والعمالء، تبادل الملفات، اختالؾ اللؽات والتوقٌت فى حال اختالؾ جنسٌات فرٌق 
العمل، ووجود فروع المكتب فى عدة دول مختلفة، وؼٌرها من المشاكل التى تعٌق عملٌة التقدم وتحقٌق هدفهم فى النمو 

. وزٌادة عدد المشروعات، ورفع جودتها
وعلى الصعٌد اآلخر نجد أن التقدم التكنولوجى فرض وجوده فى رفع جودة ونوعٌة وتصمٌم المشروعات، فقد اهتم 

المعمارٌون باستعمال أحدث برامج الحاسب اآللى فى مجال التصمٌم والتنسٌق بٌن التخصصات، وكذلك فى حل مشاكل 
بٌنما مشكلة إدارة ومتابعة وتقٌٌم المهندسٌن . التواصل وتبادل الملفات، بٌن فرٌق العمل بٌن أفرع المكتب المختلفة

والمشروعات مازالت قائمة، ولم ٌسعى المعمارٌون لحلها باستخدام برامج الحاسب اآللى، لذلك سٌحاول البحث رصد 
معظم المشاكل التى تعانى منها المكاتب المعمارٌة القائمة والتى تتواصل عن بعد، وما هى برامج الحاسب اآللى التى 

ٌستخدمونها فى جمٌع المجاالت، وخاصة إدارة المكتب، عن طرٌق استبٌان لعٌنة من المكاتب فى مصر وبعض الدول 
العربٌة، لتضع مقترحا لبرنامج حاسب آلى، لحل معظم هذه المشاكل، وسٌتم عرض تجربة تنفٌذه على مكتب هندسً بٌت 
خبرة، ومناقشة نتائج هذه التجربة، للتحقق من مدى تحقٌقه للؽرض الذى صمم من أجله، وٌتم عرض مقترحات لتطوٌره، 
لٌكون نموذجا حقٌقٌا لمساهمة التطور التكنولوجى فى حل معظم مشاكل المكاتب المعمارٌة، وخاصة إدارة المكتب، والتى 

. تعتبر حمال ثقٌال على المعمارٌٌن
الدراسات السابقة 

بدأ ظهور المكاتب المعمارٌة التى تتواصل عن بعد، منذ أن بدأ أصحاب المكاتب باالستعانة بمهندسٌن خارجٌٌن ذوى كفاءة 
، وبعد أن كبر حجم المكاتب، بدأت تظهر لهم فروع [Out Sourcing]عالٌة فى تخصصات محددة، وكان ٌطلق علٌها 

متعددة فى أماكن متفرقة، وظهرت مشكلة التواصل بٌن هذه الفروع، وحتى فى المكاتب الصؽٌرة التى تستعٌن بمهندسٌن 
خارجٌٌن أو استشارٌٌن خارجٌٌن، ظهرت لدٌهم مشكلة التواصل وكٌفٌة إدارة أعمالهم بالمكتب الرئٌسً سواءا كان صؽٌرا 

أو كبٌرا، ولم ٌتم التعرؾ على اسم محدد لها، وال أنها تحتاج لنوعٌة خاصة من اإلدارة؛ إال منذ عدة سنوات، وسمٌت 
، ومع ظهور مشاكلها اإلدارٌة المستحدثة، ونوعٌة [Virtual office, or virtual team]بالمكاتب التى تعمل عن بعد 

التواصل الخاصة التى تحتاج إلٌها، بدأ ٌظهراحتٌاجها الستعمال تكنولوجٌا حدٌثة، وبرامج حاسب آلى مختلفة، ووسائل 
. مختلفة لحل مشاكلها اإلدارٌة الخاصة

 A] فرٌق العمل عبر اإلنترنت [Chinowsky] وهناك تعرٌفات عدٌدة لفرق العمل التى تعمل عن بعد، فمثال عرؾ

Virtual Team]   هو عبارة عن مجموعة من العاملٌن المنفردٌن من تخصصات مختلفة ٌعملون معا حتى لو اختلفت
أماكنهم جؽرافٌا، واختالؾ الزمن وحدود المإسسات، باستخدام التكنولوجٌا عبر شبكات اإلنترنت، وذلك للحصول على 

فرٌق عمل عالى الكفاءة مهما كانت أماكنهم الجؽرافٌة، ولدٌهم المهارات الالزمة لهذا العمل، وٌعملون بطرٌقة مترابطة، 
وكذلك ٌتم تعرٌفهم على . وبتحمل للمسئولٌة من كل األطراؾ، وملتزمون بتحقٌق هدؾ مشترك، حتى ٌنتج مشروعا متكامال

أنهم مجموعة من العاملٌن اللذٌن ٌعملون من المنزل، أو عبارة عن شركة لدٌها موظفون دائمون فى المكتب، وآخرون 
على أنهم مجموعة من العاملٌن الموجودٌن عبر مواقع جؽرافٌة مختلفة، " باول  بوتشٌلى و إٌفس"وأكد . ٌعملون من المنزل

وبٌنهم فروق فى التوقٌت، وطرق التنظٌم، تجمعوا معا باستخدام تكنولوجٌا المعلومات، لتنفٌذ مشروع أو عدة مشروعات 
  .تنظٌمٌة

فقد قالت فى كتابها الشهٌر والذى ٌعتبر مرجعا أساسٌا فى مجال إدارة فرق العمل عن بعد؛  [Zofi. Yael Sara, 2012]أما 
بؤن فرٌق العمل عبر اإلنترنت باختصار هو تنظٌم عمل عن طرٌق مجموعة من العاملٌن المشتركٌن فى المسئولٌة لتحقٌق 
هدؾ ما بؤكمله او حتى جزء منه، مع عدم وجود مقابالت وجها لوجه بٌن أعضاء الفرٌق، وبوجود تكنولوجٌا المعلومات 

:" وأضافت فى هذا التقرٌر .  والعولمة، فإن فرٌق العمل عن بعد قد ؼٌر شكل التفكٌر وطرق العمل التى اعتدنا القٌام بها
هم أعضاء فرٌق عمل عبر الطرٌق او عبر العالم، وٌشتركوا فى العمل لتحقٌق  [virtual team]أن فرٌق العمل عن بعد 

[ Zofi. Yael Sara, Victor. Susan, Ronen. Galit, and others, 2010]." هدؾ معٌن، مع أنهم منفصلٌن فعلٌا مكانٌا
 ,P. S. Chinowsky, and E. M. Rojas]هناك عدة أسباب لظهور فرق العمل المعمارٌة التى تعمل عن بعد، حٌث وضح 

هو عالج لمشكلة اختالؾ المواقع  [virtual team]أن السبب الرئٌسى لظهور فرق العمل التى تعمل عبر اإلنترنت  [2003
الجؽرافٌة ألفراد فرٌق العمل، وأن ممٌزات هذه الفرق هى تقلٌل تكلفة مساحة المكاتب، وإزالة الحواجز المادٌة، واإلمكانٌة 
إلنشاء نوع جدٌد من الشراكة فى العمل دون التقٌد بالموقع الجؽرافى، والوصول للكفاءة المثلى، ولزٌادة جودة المشروع فى 

.  مراحل تنفٌذه
أما فى المجال المعماري فإن ظهور مهندسون معمارٌون ذو خبرة كبٌرة فى دول مختلفة، وٌصعب عملهم بوقت كامل فى 

المكاتب المعمارٌة، سواءا الصؽٌرة أو المتوسطة، ومن ناحٌة أخرى الصراعات السٌاسٌة الحالٌة زادت من األزمات 
اإلقتصادٌة التى ٌواجهها العالم اآلن، لذلك لجؤت معظم المكاتب المعمارٌة لإلعتماد بصفة شبه كاملة على المهندسٌن ذوى 

وكذلك . الخبرة لبعض الوقت، أو لمشروع محدد، وٌكون التعامل معهم بالساعة فقط، حتى ال ٌكونوا عبئا إقتصادٌا علٌهم
نقص الخبرات فى بعض المكاتب والمإسسات المعمارٌة، مما ٌدفع بعضهم لالستعانة ببعض االستشارٌٌن المحترفٌن فى 

مجال محدد من خارج المكتب، وأحٌانا من بلد أخرى، وزاد من ظهورها العولمة التى أدت لظهور أنواع جدٌدة من 
الوظائؾ المعقدة والمتحركة، ودفعت المدٌرٌن إلنشاء مإسسات تعتمد اعتمادا كلٌا على موظفٌن من مختلفى دول العالم، 
وعدم التقٌد بالموقع الجؽرافى للمإسسة، وكذلك العمالء وأصحاب المشروعات، أصبحت الجودة هى هدفهم بؽض النظر 
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كل هذه األسباب دفعت الكثٌر من المكاتب المعمارٌة والمإسسات العمالقة . عن موقع المكتب المعمارى المصمم أو المنفذ
إلى إنشاء مكاتب وفرق عمل تدار عن بعد، لتقلٌل النفقات مع اإلحتفاظ بالجودة العالٌة، وكذلك توفٌر الوقت والجهد فى 

 واعتبرت ثورة تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت وظهور شبكة اإلنترنت من األسباب الرئٌسٌة التى .السفر واإلنتقاالت

ؼٌرت شكل الحٌاة، وكذلك برامج الحاسب اآللى التى تسهل عملٌة اإلتصال بٌن جمٌع األطراؾ عن بعد، أدت إلى إزدٌاد 
تكوٌن هذه الكٌانات، وساهمت بشكل كبٌر فى حل المشاكل التى تواجه هذه النوعٌة من فرق العمل، وظهرت عدة برامج 

 .صؽٌرة لحل بعض المشاكل منفردة لتسهل عملٌة إدارة العمل عن بعد وعبر اإلنترنت

 االختالفات بين ديناميكية ومرونة تكوين فرق العمل فى المكاتب التى تعمل عن بعد والعادية  .1.1
فى المكاتب القائمة، ٌوجد مكان قائم، وٌعٌن المهندسٌن بمرتبات ثابتة، ولمدة طوٌلة، وكل المقومات المطلوبة فٌه، وٌعتمد 

على سنوات الخبرة، وأن ٌكون لدٌه دراٌة كافٌة الستعمال برامج الكاد والرسم الهندسى، وأحٌانا برامج اإلظهار 
المعمارى، وفى بعض الشركات الكبٌرة ٌشترط الخبرة فى التصمٌم إن كان له دور فى تصمٌم المشروعات، ألنه عادة 

 [وذلك من تحلٌل االستبٌان لرسالة الماجٌستٌر]ٌوضع تصمٌمات المشروع عن طرٌق صاحب المكتب أو مدٌر التصمٌم، 
[Mahmoud, Naglaa. 2012] ، وفى هذه الحالة إن لم ٌتم تدرٌبهم وتطوٌرهم، لن ٌتطور المكتب ولن ٌنتج المشروع

. النهائى بالجودة العالمٌة المطلوبة
وإمكانٌة تطوٌر هذه المكاتب تعتبر محدودة لحد ما، نظرا لثبات نوعٌة المهندسٌن، وال ٌتم تطوٌر المكتب إال عن طرٌق 
تطوٌرهم ببرامج تدرٌبٌة، أو استبدالهم بمهندسٌن آخرٌن إن ثبت عدم كفائتهم، وكذلك عدد المشروعات سٌكون محدودا 

. طبقا لعدد المهندسٌن الدائمٌن
أما المكاتب التى تعمل عن بعد وعبر اإلنترنت، فمجالها أوسع، فهى تبدأ من المكاتب القائمة التى تستعٌن بمهندسٌن 

خارجٌٌن بالساعة، واستشارٌٌن حسب التخصص والمشروع، ومرورا بالمكاتب التى لدٌها فروع متعددة، وحتى المكاتب 
التى لٌس لدٌها مكان قائم وتتعامل مع المهندسٌن واالستشارٌٌن والعمالء عبر اإلنترنت فقط، وتنتهى بالمكاتب العالمٌة 

. الكبٌرة التى لدٌها فروع فى معظم دول العالم وتتعامل مع جنسٌات مختلفة
لذلك نالحظ أن فرق العمل التى تعمل عن بعد أو عبر اإلنترنت، لدٌها مرونة أكبر فى اختٌار المهندسٌن، سواء من نفس 

لذلك حددت شروط . البلد أو من خارجها، حسب الخبرات المطلوبة لكل مشروع، وأٌضا له شروط خاصة عند اختٌاره
:  [Duarte. Deborah L., Snyder. Nancy Tennant, 2001]اختٌار أعضاء فرٌق العمل عن بعد أو عبر اإلنترنت باآلتى

  ٌستطٌع بدء العمل بمفرده
 لدٌه القدرة على إدارة نفسه وتنظٌم وقته وإدارته، كؤنه ٌعمل فى مكتب قائم .
 لدٌه القدرة منفردا على تسلٌم المشروع فى الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة .
  ٌستطٌع التعامل مع برامج الحاسب اآللى المطلوبة للعمل عبر اإلنترنت، سواءا كانت برامج كاد ورسم

هندسى، برامج محادثة وعقد اجتماعات مرئٌة، وبرامج مشاركة الشاشات، وؼٌرها من البرامج الالزمة للعمل عن بعد أو 
. عبر اإلنترنت

 لدٌه القدرة على التعامل مع المشاكل وحلها بمرونة عالٌة .
  لدٌه روح الفرٌق، وخاصة القدرة على العمل والتفاهم وتكوٌن عالقات طٌبة مع زمالئة فى العمل عبر

. اإلنترنت، وكذلك تبادل المعلومات واألفكار فٌما بٌنهم
هذه الصفات مع الخبرة العملٌة للمهندس تعطى فرصة أكبر للوصول بالمشروع النهائى للجودة العالمٌة المطلوبة، وكذلك 
المرونة فى االستعانة بمهندسٌن ذوى خبرة عالٌة من بالد مختلفة، تعطى فرصة اكبر للتطوٌر، وكذلك مرونة عالٌة فى 

عمل عدد مشروعات أكبر فى نفس الوقت، وبجودة عالٌة تصل للعالمٌة إن لزم األمر، وكذلك المرونة فى تصمٌم وتنفٌذ 
. مشروعات فى دول متعددة، دون التقٌد بالموقع

 المشاكل والتحديات التى تواجه المكاتب المعمارية التى تتواصل وتدار عن بعد  .1.2

هذه النوعٌة من المكاتب تشمل المكاتب المعمارٌة القائمة والتى تستعٌن بمهندسٌن او استشارٌٌن خارجٌٌن، سواءا من 
نفس البلد أو من خارج الدولة، ومرورا بالمكاتب المعمارٌة التى تتم جمٌع عملٌاتها عن بعد، وتحتاج لإلنترنت للتواصل 

وتبادل الملفات، كما سبق وتم تعرٌفها، لذلك فهى باإلضافة للمشاكل التى سبق ذكرها فى المكاتب العادٌة، لها نوعٌة 
مختلفة أخرى من المشاكل والتحدٌات، التى ٌمكن التعرؾ علٌها، طبقا لإلحصائٌات التى جاءت فى تقرٌر عن طبٌعة 

 Zofi. Yael Sara, Victor. Susan, Ronen. Galit, and]كما ٌلى  [virtual team trends report]العمل بٌن هذه الفرق، 

others, 2010] :
 52 % ،من فرق العمل عبر اإلنترنت تعمل خالل ٌوم العمل العادى متناسٌة فروق التوقٌت بٌن الدول

مما ٌجعلهم ٌعملون خارج ساعات العمل العادٌة فى بالدهم، لكى ٌكملوا مسئولٌات العمل، وٌجرون 
مكالمات تلٌفونٌة خالل ٌوم العمل، وكذلك مقابالت عمل عبر اإلنترنت باستعمال الفٌدٌو صوت وصورة 

. فى الصباح الباكر واللٌل متؤخرا، كى ٌتمكنوا من اتمام العمل بدقة عالٌة
 31 %من هذه الفرق تعقد عدة مقابالت عبر اإلنترنت خالل الٌوم .
 18 % من هذه الفرق تعتقد بؤن أداء أكثر من عمل فى نفس الوقت ٌعوق عملٌة اإلتصال بٌن أعضاء

. الفرٌق
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 33 %منهم ٌعتقد بؤن مشكلة التواصل تؤتى من قلة المعلومات بٌن أعضاء الفرٌق .
 45 %ٌرون أن العقبات هى فى فهم الثقافات المختلفة .
 90 %ٌعقدون اجتماعا موسعا بٌن أعضاء الفرٌق مرة اسبوعٌا .
 47 % ٌشعرون بؤن التقدم التكنولوجى سوؾ ٌساعد فى تحسٌن أداء فرٌق العمل عبر اإلنترنت فٌما

. بٌنهم
 70 %ٌرون بؤن فرق العمل عبر اإلنترنت سوؾ ٌزداد انتشارا فى المستقبل القرٌب. 

وفى حال تضمن فرق العمل التى تعمل عن بعد على عدة جنسٌات ولؽات وثقافات مختلفة، فهذا ٌعنى اختالؾ 
فى التوقٌت واألنظمة والعادات، وكذلك نوعٌة التكنولوجٌا واختالؾ البرامج المستخدمة، ولذلك فهناك عدة تحدٌات 

   [Hastings, 2011] ، و[Dorr. Meena, Kelly. Kip, 2011]تقلل من كفاءة العمل فٌما بٌنهم كما أوضح كل من 

: كاآلتى
 90 %  لٌس لدٌهم وقت لبناء عالقات بٌن أعضاء الفرٌق أثناء االجتماعات، نظرا لقلة عدد اإلجتماعات

. وجها لوجه، وتكون فقط لؽرض محدد، فال ٌتسنى لهم وقت لبناء عالقات صداقة أو تقارب
 73 % ٌجدوا صعوبة وتحدٌا كبٌرا فى إدارة االختالفات بٌن أعضاء الفرٌق عبر شبكة االنترنت .
 69 % ٌجدوا صعوبة فى اتخاذ القرار بٌن أعضاء الفرٌق عبر شبكة اإلنترنت .
 64 % ٌجدوا صعوبة فى التعبٌر عن اآلراء بٌن أعضاء الفرٌق عبر شبكة اإلنترنت .
 فى حال وجود أعضاء للفرٌق من دول مختلفة، ٌعانى الفرٌق من عدة تحدٌات منها  :

 64 % فى اختالؾ اللؽات .

 81 % اختالؾ التوقٌت بٌن الدول المختلفة  .

 59 % اختالؾ أٌام العطالت والقوانٌن والعادات المحلٌة بٌن الدول المختلفة .

 43 %  اختالؾ نوعٌات التكنولوجٌا المستخدمة، وبرامج الحاسب اآللى ، ومدى تقبل الفرٌق للتعامل
 .معها

الدراسة التطبيقية 
من خالل العمل بالحٌاة العملٌة، ومن خالل الدراسات السابقة، تبٌن وجود مشاكل عدٌدة تواجه المكاتب المعمارٌة، 
سواءا التى تتواصل وجها لوجه، وتتبادل الملفات ٌدوٌا بالطرق العادٌة، أو التى تتواصل عن بعد، وتتبادل الملفات 
عن طرٌق اإلنترنت، وظهرت مشاكل عدٌدة أخرى نتٌجة وجود فروع كثٌرة للمكاتب، أو االستعانة بمهندسٌن من 
خارج المكتب، أو بصفة عامة التواصل الؽٌر مباشر أوضح مشاكل عدٌدة أخرى لم تكن موجودة، ولكن فى نفس 

الوقت نجد أن التكنولوجٌا الحدٌثة واإلنترنت، ساعدا بنسبة كبٌرة جدا فى حل معظم مشاكل المكاتب المعمارٌة، كما 
أوضح فى الدراسات السابقة، وكما سٌتم توضٌحها من خالل االستبٌان الذى تم على عٌنة عشوائٌة من المكاتب 

. المعمارٌة، وتم تحلٌل نتائج هذا االستبٌان، كما سٌؤتى الحقا فى البحث
ومن جهة أخرى تم عرض برنامج حاسب آلى مقترح إلدارة المكاتب المعمارٌة، لحل المشاكل التى تواجه المكاتب 

المعمارٌة بجمٌع أنواعها، نظرا ألنه ٌمكن استخدامه داخل المكتب، أو تحمٌله على اإلنترنت، وٌمكن التعامل معه فى 
جمٌع األحوال، داخل وخارج المكتب، لٌسهل عملٌة متابعة المهندسٌن وجمٌع مراحل المشروع، وكذلك جمٌع 

أطراؾ المشروع داخل وخارج المكتب، وحتى العمٌل والمقاول والموردٌن، وٌتابع حسابات المشروعات، وٌقوم 
بتقٌٌم المهندسٌن والمشروعات، وإخراج تقارٌر عن جدول المهام الٌومى للمهندسٌن، وكذلك جدول متابعة المهام 

الٌومٌة، وكذلك تقارٌر عن المشروعات، وتقارٌر تقٌٌم للمشروعات والمهندسٌن، كما سٌتم عرضه الحقا بعد تحلٌل 
. نتائج االستبٌان

وسٌتم بعد ذلك عرض تجربة للتحقق من مدى إمكانٌة البرنامج من حل المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارٌة، عن 
طرٌق استعماله لمدة عام على مكتب هندسى، وسٌتم عرض التجربة كاملة، وحتى نتائجها النهائٌة والمقترحات 

. لتطوٌرها الحقا
 

 
 :ومن أهم المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية بصفة عامة

  بدقة والمهندسٌن الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات

 صعوبة فى الزام المهندس بجدول المهام الٌومٌى ومشاكل فى متابعتة. 

 صعوبة فى الربط بٌن معلومات المهندسٌن والمشروعات وتكلفتها والجدول الزمنى. 

 مشاكل فى متابعة المهندسٌن وجداول المهام الٌومٌة. 

 مشاكل فى ضبط جودة العمل بالمشروعات، وإدارة ومتابعة المهندسٌن .

 صعوبة فى تقٌٌم المشروعات والمهندسٌن فنٌا 

 صعوبة متابعة الجدول الزمنى للمشروعات 
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 صعوبة متابعة عدد مرات ونوعٌة تعدٌالت العمٌل 

 صعوبة حساب تكالٌؾ المشروعات عند الدخول فى مناقصات او مسابقات 

  ال ٌراجع المشروع بناءا على بنود المشروع ومتطلباته، وٌتم مراجعة المشروع ٌدوٌا ونادرا ما ٌستخدم
 .الحاسب اآللى، وعادة ٌكون باستعمال برنامج الرسم المعمارى األوتوكاد

وللتعرؾ على تفاصٌل هذه المشاكل، وما هى النسب الحقٌقٌة لوجودها، ولمعرفة أنواع المكاتب المعمارٌة التى تتواصل 
عن بعد، ووضعها الحالى الفعلى؛ تم عمل استبٌان لرصد الوضع القائم لعٌنة من المكاتب المعمارٌة العشوائٌة، التى ٌمكن 

أن تعطى مإشرا عن حقٌقة الوضع القائم داخل المكاتب المعمارٌة، سواءا المشاكل التى ٌواجهونها، أو البرامج المستعملة، 
وكٌفٌة إدارة العمل داخلها، وما هى أنواع المكاتب المعمارٌة التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد فى هذه العٌنة، لتكون 

. مإشرا حقٌقٌا للواقع لحد ما، لٌساعد فى وضع المقترح المناسب لحلها
 

االستبيان  .2
بعد أن تم عرض الدراسات السابقة ومعرفة ما هو الفرق بٌن المكاتب الهندسٌة القائمة والتى تعمل عن بعد 
عبر اإلنترنت، تم عمل استبٌان لمعرفة الوضع الحالى للمكاتب المصرٌة والعربٌة، وما هى البرامج المستعملة 
لدٌهم، وتحلٌل نتائجه كمحاولة للوصول لحل المشاكل الحالٌة، لرفع مستوى أداء العمل والمشروعات بالمكتب 

 .المعماري

 هدف االستبيان .2.1

هدؾ االستبٌان هو محاولة لمعرفة الوضع الحالى للمكاتب المعمارٌة والهندسٌة، ودراسة النظم اإلدارٌة 
الموجودة، ودراسة مدى استعمالها لبرامج الحاسب اآللى وفى اى مجال، وهل ٌوجد برامج حاسب آلى فى مجال 
اإلدارة والتصمٌم والتنسٌق بٌن التخصصات، لتحدٌد المستوى الحالى لبعض المكاتب المعمارٌة والهندسٌة التى 

تعمل عن بعد عبر اإلنترنت، من خالل عٌنة الدراسة فى مصر وبعض الدول العربٌة وتسجٌلها، ودراسة المشاكل 
 .التى تواجهها، لوضع مقترح لحلها، لرفع أداء العمل بالمكاتب المعمارٌة مهما كانت طرٌقة التواصل فٌها

تصميم االستبيان  .2.2
 : صمم االستبٌان لٌشمل معظم أحجام المكاتب المعمارٌة فى مصر والوطن العربى، وقسم إلى عدة أقسام

مجموعة من األسئلة لتحدٌد حجم المكتب، وخبرته، والنظام اإلدارى الداخلى : التعرٌؾ بالمكتب: الجزء األول
.  [وما بٌن الفروع إن وجدت، وعدد وأسماء األقسام، ونوعٌة األعمال التى ٌستعٌن بها من خارج المكتب

مجموعة من األسئلة لعرض المشاكل التى تواجه أصحاب المكاتب : المشاكل الداخلٌة والخارجٌة: الجزء الثانى
لتحقٌق جزء آخر من هدؾ البحث وهو . ومدٌرى األقسام داخل المكتب، وكٌفٌة التقٌٌم للمشروعات والمهندسٌن

معرفة المشاكل الحقٌقٌة التى تواجه المكاتب المعمارٌة وخاصة التى تعمل عن بعد، لدراسة كٌفٌة حلها، وما هو 
. المفترح المناسب لتطوٌرها

مجموعة من األسئلة للتعرؾ على برامج الحاسب اآللى المستخدمة، وفٌما : برامج الحاسب اآللى: الجزء الثالث
تستخدم، وما هو تؤثٌر استعمالها على رفع جودة التصمٌم والمشروعات، وأسلوب سٌر العمل بالمكتب، لتحقٌق 

الجزء األخٌر من هدؾ البحث، وهو معرفة ثقافة المكاتب المعمارٌة، وما هى برامج الحاسب اآللى الحالٌة 
المستخدمة، والمجاالت المستخدمة فٌها، ودراسة مدى احتٌاج هذه المكاتب لبرنامج الحاسب اآللى المقترح، 

للمساهمة فى حل مشكلة إدارة المكاتب المعمارٌة عن بعد عبر اإلنترنت، ورفع جودة إدارة العمل فى المكتب وعن 
. بعد

 خصائص عينة االستبيان .2.3

لم ٌتم اختٌار العٌنات عن قصد، ولكن صمم االستبٌان ونشر على موقع جوجل، وتم إرسال الوصلة الخاصة به 
 ,Facebookألكبر عٌنة ممكنة من المكاتب المعمارٌة، من خالل مواقع اإلتصال اإلجتماعى عبر اإلنترنت، مثل 

LinkedIn وكذلك تم إرساله لبعض المكاتب المعمارٌة التى ٌعرفها الباحث شخصٌا، للوصول ألكبر عدد من 

المكاتب المعمارٌة، نظرا ألن أصحاب المكاتب ٌعتبرون هذه المعلومات سرٌة، ولذلك كان هناك صعوبة فى 
 .وقد تم إرسال الوصلة عدة مرات فى خالل سنتٌن. موافقتهم على االشتراك فى اإلجابة على اإلستبٌان

، [ مهندس100تحتوى على أكثر من ]وقسمت أحجام العٌنة إلى خمسة مستوٌات، مكاتب كبٌرة ومإسسات 
] ، وبٌنهما ثالث مستوٌات أخرى كما هو موضح فى الشكل اآلتً، [ مهندسٌن10 – 1لدٌها من ]ومكاتب صؽٌرة 

. مهندس ، سواءا كانوا مهندسٌن ثابتٌن أو مهندسٌن من خارج المكتب [ 100 - 50] ، [50 – 25]،  [25 – 10
سواءا ثابتٌن أو عدد من ٌتم االستعانة  [ مهندسٌن10 – 1من ]مكاتب صؽٌرة % 70وكانت العٌنة عبارة عن 

، ثم ٌؤتى بعد ذلك [ مهندس25 – 10من ]مكاتب متوسطة إلى صؽٌرة % 15.5بهم من خارج المكتب، وتقرٌبا 
موظفٌن ومهندسٌن ثابتٌن، أما أقصى عدد لالستعانة به  [100 – 50]و  [50 – 25]من المكاتب ما بٌن % 7.5

. مهندس، وهذا منطقى لحد ما، حتى ٌسهل إدارتهم ومتابعة المشروعات معهم [25 – 10]من الخارج فهو من 
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 عٌنة اإلستبٌان، فروع المكاتب وموقعها [1]شكل 

 
 عينة اإلستبيان، حجم المكاتب [2]شكل 

من المكاتب % 27أى معظم المكاتب لدٌها فروع فى نفس المبنى، ثم ٌلٌها % 43واستكماال لتحدٌد نوعٌة العٌنة، فإن 
لدٌها فروع فى دول % 7من المكاتب لدٌها فروع فى عدة محافظات، % 15التى لدٌها فروع فى عدة دول عربٌة، ثم 

ٌالحظ أن معظم المكاتب المعمارٌة تستعٌن باستشارٌٌن خارجٌٌن فى مجال . لهم فروع فى نفس الدور% 14أجنبٌة، و
. اإلنشائى واإللكترومٌكانٌك، ثم تلٌها التصمٌم المعمارى، وبعدها التخصصات األخرى

 
 عينة االستبيان، توضح مواقع أفرع المكاتب المعمارية عينة الدراسة [3]شكل 

لها أفرع فى دول عربٌة، % 29لها أفرع فى محافظات مختلفة لنفس الدولة، % 15 مكاتب لها أفرع فى نفس المبنى، 43%
 .لها أفرع فى دول عالمٌة مختلفة% 7بٌنما 
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 عينة االستبيان، توضح طريقة إدارة المكاتب المعمارية عينة الدراسة [4]شكل 

لبقٌة األنواع، وهذا ٌعنى أن معظم المكاتب المعمارٌة فى % 7كل فرع مستقل وله مدٌر، % 28فروع لها مدٌر واحد، % 64
 .مصر والدول العربٌة صؽٌرة أو متوسطة تفضل أن ٌكون لها مدٌرا واحدا، حتى ٌحسن التحكم فى جمٌع الفروع

 :نتائج االستبيان .3

: المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية .3.1
ومن خالل االستبٌان ومن الحٌاة العملٌة فقد تبٌن على سبٌل المثال ال الحصر المشاكل الحقٌقٌة التى ٌواجهها 

: أصحاب المكاتب المعمارٌة كما ٌلً

من المكاتب تواجه % 70: الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات بدقة .أ
 مشاكل وال تستطٌع الحصول على المعلومات بدقة،

من المكاتب ال ٌستطٌعون الحصول % 70: الحصول على معلومات عن المهندسٌن .ب
 .على معلومات عن المهندسٌن بدقة

 .لدٌهم مشاكل فى متابعة جدول المهام الٌومى% 70 .ج

 .لدٌهم صعوبة فى الربط بٌن معلومات المهندسٌن والمشروعات وتكلفتها% 70 .د

 .ٌواجه مشاكل فى متابعة المهندسٌن وجداول المهام الٌومٌة%  35 .ه

. من المكاتب تواجه مشاكل فى ضبط جودة العمل بالمشروعات، وإدارة ومتابعة المهندسٌن% 60 .و
 منهم ٌجدوا صعوبة فى الحصول على مشروعات جدٌدة، % 30 .ز

 تقٌٌم المهندسٌن .ح

 50 % ،من المكاتب تقوم بعملٌة التقٌٌم ولكن بطرٌقة ؼٌر دقٌقة 

 10 % ال ٌستطٌع تقٌٌم المهندسٌن  .
 .ٌستطٌع التقٌٌم ولكن لٌس بالدقة والجودة المطلوبة% 45تقٌٌم المشروع   .ط
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 :فى المكاتب المعمارٌة [*√]وتمٌزها   [√]وفٌما ٌلى جدول ٌوضح برامح الحاسب اآللى، ومجال استخدامها 
Software name Start 

date 

Design Design 

management 

Simulation Revision & 

Coordination 

Project 

Management 

Working 

Online 

Office 

Management 

NavisWorks 

Manage 2012 

  √ √ √ √   

Revit  √ √ √ √    

ArchiCAD 1982 √ √ √ √    

All Plans 1963 √ √ √ √ √   

Allplan 

Workgroup 

Manager 

 √ √ √ √ √ √  

VectorWorks 1982 √ √ √ √ √   

Auto CAD 1982    √    

MicroStations 1984 √ √ √ √* √ 
ProjectWis

e 
 

ADePT Design 

Manager 

1999 √ √* √ √ √* √  

ADePT Design 

Builder 

1999 √ √* √ √ √* √  

Microsoft 

Project 

1984     √   

Primavera 1983     √   

ArchiOffice 2009     √ √ √ 

Arch 
Administrator 

1997     √ √ √ 

للمقارنة بين برامج الحاسب اآللى ومجال استخدامها فى المكاتب المعمارية  [1]جدول 
 

 مقارنة بين برامج الحاسب اآللى المستخدمة فى المكاتب العادية والتى تعمل عند بعد .3.2
Problems Regular office Software Virtual office Software 

Meetings Face to face 

meeting, doesn’t 

cause any problems 

Data show and 

PowerPoint if they 

want to present 

something 

Different nationality, 

different language and 

time zone, online 

meetings 

Skype, Messenger, 

Hangout, White board 

Exchanging 

documents 

There is no 

problem, they are at 

the same place 

By CD, Flash, 

direct contact 

Different standards, 

long distances. Use 

International 

standards in 

everything and in file 

extensions.  

Email, FTP, Skype, 

Messenger, Hangout. 

To transfer files between 

branches 

Revising 

projects 

They revise them by 

the old school, or 

using new 

technology 

Papers using 

Markers. Auto 

Cad, Revit. 

They have to use 

software that worked 

online, to be easy to 

revise the projects 

White board, team 

viewer, Revit ArchiCad, 

Vector works, Work 

station, All Plan, etc. 

Coordinating 

projects 

They coordinate 

them by the old 

school, or using 

new technology 

Sending files by 

emails, or by 

DHL, or using 

software Revit. 

They have to use 

software that worked 

online, to be easy to 

coordinate the projects 

White board, team 

viewer, Revit ArchiCad, 

Vector works, Work 

station, All Plan, etc. 

Managing 

design 

They manage them 

by the old school, or 

using new 

technology 

Face to face 

because they are at 

the same place, or 

using Revit 

They have to use 

software that worked 

online, to be easy to 

manage the design 

White board, team 

viewer, Revit ArchiCad, 

Vector works, Work 

station, All Plan, etc. 

Client 

approval 

Face to face 

meeting and check 

list 

 They have to send 

files by email, then 

make online meeting 

to discuss clients 

comments 

Skype, white board, team 

viewer. 

Monitoring 

Architects 

Face to face, time 

sheet, check list 

reviews. 

They need to use 

management 

software to be 

easier  

Different locations, 

different language, 

time zone and 

standards 

Team viewer, online 

management software. 
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Monitoring 

and Managing 

projects 

Face to face, time 

sheet, check list 

reviews. 

They need to use 

management 

software to be 

easier  

Different locations, 

different language, 

time zone and 

standards 

Team viewer, online 

management software. It 

will help administrators 

to monitor the progress in 

each project easily. 

Implementing 

projects 

It is easy to be on 

site to implement 

monitor and manage 

Using software to 

be professional, 

MS project 

management, 

Primavera 

Owners and 

Consultants may in 

different country, they 

need to monitor and 

manage the 

implementation 

Video calls using Skype, 

Messenger, Hangout and 

online management 

software. Using MS 

project management, 

Primavera 

Timesheet The credibility of 

timesheet data. 

Connecting the time 

sheet with each 

project and its 

expenses 

Electronic finger 

print, software 

management to be 

more accurate 

Different locations 

make it very difficult 

to get accurate data 

Online management 

software that can be 

accessed from anywhere. 

They must fill the 

timesheet with full 

details. 

Expenses  Calculating the real 

expenses of each 

project. Connecting 

time sheet with each 

project and its 

expenses 

software 

management to 

connect timesheet 

with each engineer 

and each project, 

to be more 

accurate 

Calculating the real 

expenses of each 

project. Connecting 

timesheet with each 

project and its 

expenses 

Online management 

software that can be 

accessed from anywhere. 

It will connect timesheet 

with expenses and 

engineers. It will help 

owners and 

administrators to monitor 

the progress in each 

project easily. 

برامج الحاسب اآللى ومجال استخدامها لحل المشاكل فى كل من المكاتب المعمارٌة القائمة والتى تعمل عن بعد نوعٌات للمقارنة بٌن  [2]جدول 

: برنامج الحاسب اآللى المقترح لحل المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية .4
من خالل نتائج تحلٌل االستبٌان والدراسات السابقة، وتؤكٌد عٌنة الدراسة على أهمٌة برامج الحاسب اآللى فى 

حل معظم المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارٌة، وخاصة التى تتبادل الملفات عن بعد، فقد تم تصمٌم برنامج 
حاسب آلى ٌعمل عن بعد، فى محاولة لمساعدة المكاتب الهندسٌة وخاصة المعمارٌة فى حل المشاكل اإلدارٌة التى 

تواجههم، لرفع مستوى األداء فى إدارة سٌر العمل فى المكتب، فترفع جودة العمل والمهندسٌن والمشروعات وادارة 
وبعد أن تم البحث عن برامج مشابهة ٌمكن أن تحقق كل هذه األهداؾ، ووجد عدة . المشروعات والمكتب بصفة عامة

 Intuit QuickBase, Vorex Project[8 ]]برامج إلدارة المكاتب المعمارٌة التى تعمل عبر اإلنترنت، مثل 

Management Suite, Web Resource, VisionFlow, Traction TeamPage, BuildTools, Binfire.com]  [ 9] ]وBQE 

ArchiOffice® , BillQuick® , BQE EngineerOffice®.]   ولكنها تستعمل خارج مصر، فعند القٌام باالستبٌان سنة
2012[ Mahmoud. Naglaa, 2012[]4]  تبٌن قلة إتجاه المكاتب المعمارٌة المصرٌة إلى استعمال برامج الحاسب ،

اآللى إلدارتها، نظرا لعدم معرفتهم بوجودها، وتكلفتها ال ٌمكن تحملها، ولذلك ٌلجؤ معظمهم الستعمال برنامج 
 لتصمٌم قاعدة Oracle كحل مإقت لتجمٌع المعلومات وبناء قاعدة بٌانات فقط، أواستعمال األوركال Excelاإلكسل 

، فقد اختلفت النتٌجة، فتبٌن أن ثقافة 2016 - 2015بٌنما فى االستبٌان الذى تم تنفٌذه فى سنة . بٌانات اكثر تقدما
استعمال برامج الحاسب اآللى بصفة عامة فى المكاتب الهندسٌة فى ازدٌاد، وكذلك فى إدارة المكاتب الهندسٌة، فقد 

من ا لمكاتب التى تعمل عن بعد تستعمل برنامج حاسب آلى متخصص فى إدارة المكاتب % 7تبٌن من االستبٌان أن 
ومن المالحظ أٌضا . من المكاتب القائمة تستعمل نفس البرنامج% 22، بٌنما تقرٌبا [ArchiOffice]الهندسٌة وهو 

، وهذا ٌعنى اتجاه معظم المكاتب الهندسٌة وخاصة المعمارٌة [10-1]أن كل هذه المكاتب هى مكاتب صؽٌرة الحجم 
إلى االستعانة بمهندسٌن من خارج المكتب أكثر من االعتماد على مهندسٌن قائمٌن، للحصول على جودة أعلى 

ومرونة أكثر، والتواجد فى أماكن مختلفة فى نفس الوقت، لتؽطٌة أكبر قدر من المحافظات أو الدول للوصول للعمٌل 
. بسهولة، وبتكلفة أقل

وتبٌن من االستبٌان الحالى جمٌعهم ما عدا مكتب واحد، لدٌهم الرؼبة الحقٌقٌة للحصول على برنامج إلدارة 
مكاتبهم لٌس فقط داخل مكاتبهم، ولكن عن بعد أو عبر اإلنترنت أٌضا، لٌسهل الوصول لكافة المعلومات المطلوبة 

من اى مكان، وٌتوفر فٌه القدرة على مراقبة المهندسٌن وربط عملهم بساعات العمل وتكلفتها وعالقتها بالمشروعات 
التى ٌقومون بها، وٌساعد فى رفع جودة إدارة العمل بالمكتب، وفى نفس الوقت ٌسهل حساب تكالٌؾ المشروعات 
ومراقبة تطور العمل بها، وسهولة الحصول على تقارٌر خاصة بالمهندسٌن والمشروعات وتقٌٌمهم، وتتوافر فٌه 

الخصوصٌة وتؤمٌن المعلومات، وأن ٌكون لكل مستخدم فى البرنامج كلمة سر، وحدود لمعرفة المعلومات، وبتكلفة 
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مقبولة ٌستطٌعون تحملها، وأال ٌتم حفظ بٌانات المكتب والمشروعات على اإلنترنت، لسرٌة المعلومات، وللخوؾ من 
. سرقتها، ولٌتمكن من الحصول علٌها فى أى وقت، حتى وإن لم ٌكن هناك قدرة على التواصل عبر شبكات اإلنترنت

، وهى نسخة متطورة تعمل على اإلنترنت،  [EgyptArch E-Office[ ]10]وقد تم بالفعل تصمٌم برنامج 

تتوافر فٌها معظم متطلبات المكاتب المعمارٌة القائمة والتى تعمل عن بعد أو عبر اإلنترنت، تم تنفٌذ معظم النقاط 
وقد تم تثبٌت . التى تم التوصٌة بها من قبل المكاتب المعمارٌة التى قامت بتقٌٌم النسخة األولى التجرٌبٌة من البرنامج

 موظؾ، وتم إعطاإه الحق فى استعمالة كامال، 120، لدٌه أكثر من [بٌت خبرة]البرنامج عند مكتب هندسى كبٌر 
لٌتم تقٌٌمه وتسجٌل كل المالحظات والمشاكل والعٌوب خالل فترة تقرٌبا سنة، وتم عمل استبٌان آخر لمعرفة مدى 
مالئمته إلدارة المكاتب المعمارٌة عبر اإلنترنت بعد استخدامه بثالث أشهر، كما سٌؤتى الحقا شرح كامل للتجربة 

. العملٌة
:  سبب تصميم البرنامج .4.1

من خالل العمل فى عدة مكاتب معمارٌة، ومعرفة طبٌعة المعمارٌٌن، وطرٌقة تفكٌرهم، ومقاومة البعض 
ظهرت عدة مشاكل إدارٌة؛ والتى سبق وذكرت كنتٌجة  للعمل اإلدارى واحساسهم بمدى ثقل العمل المكتبى لدٌهم،

. لالستبٌان
: غرض البرنامج .4.2

الؽرض من تصمٌم هذا البرنامج هو وضع نظام إدارى بسٌط وسهل إلدارة المكاتب الهندسٌة والمعمارٌة، 
سواءا داخل المكتب، عبر الشبكات الداخلٌة له، أوعبر شبكات اإلنترنت، بحٌث ٌمكن إدخال كافة بٌانات قاعدة 

المعلومات الخاصة بالمكتب سواءا عاملٌن، استشارٌٌن، مقاولٌن، موردٌن، عمالء، وربط هذه البٌانات 
بالمشروعات، لٌسهل على المدٌرٌن واصحاب المكاتب الحصول على المعلومات، وتكلٌؾ المهندسٌن بمهامهم، 

وكذلك ربط كل هذه المعلومات ببعضها البعض، فٌسهل حساب التكالٌؾ التقدٌرٌة والحقٌقٌة للمشروعات، 
ومتابعة الجدول الزمنى التقدٌرى والحقٌقى، وعمل مقارنة بٌنهما، لٌسهل عمل تقٌٌم للتكلفة والوقت، وكذلك عمل 

. تقٌٌم للمهندسٌن والمشروعات
 

: مكونات البرنامج .4.3
 :مقدمة عن البرنامج .أ

والتى  [Microsoft “Model View Controller” MVC 2016]ٌعمل البرنامج بنظام تكنولوجٌا مٌكروسوفت 
، لكى تعمل على جمٌع األجهزة المتصلة باإلنترنت، سواءا كانت أجهزة حاسب آلى، [Cross Plat form]تعمل بنظام 

لكى ٌتم تناسق جمٌع قواعد  [Unique Database]البتوب، موباٌالت، وتستعمل نوع من قاعدة البٌانات الخاصة تسمى 
هذه النوعٌة من البرامج، . البٌانات فى جمٌع األجهزة، لمنع المشاكل التى ٌمكن أن تظهر نتٌجة التحوٌل بٌن هذه األجهزة

[ Server]ٌمكن أن ٌعمل من خالل وضعه على جهاز حاسب آلى، وربطه باألجهزة األخرى، أو وضعه على سٌرفر 
أو وضعه على موقع على اإلنترنت، لٌعمل من خالل شبكة  [Intranet]لٌعمل من خالل شبكة معلومات داخلٌة 

[. Cloud]، واستعمال مساحات فى مواقع عالمٌة لتخزٌن المعلومات، ما ٌطلق علٌها [Internet]المعلومات العالمٌة 
وفى جمٌع األحوال ٌمكن تبادل المعلومات عن طرٌق شبكة المعلومات العالمٌة اإلنترنت، والفرق ٌكون فى مكان تخزٌن 

 .المعلومات الخاصة بالمكتب

وٌتلخص العمل بالبرنامج إلى جزئٌن، جزء خاص بإدخال البٌانات، وبناء قاعدة المعلومات الخاصة بالمكتب، لجمٌع 
العاملٌن والمتعاملٌن مع المكتب، وجزء خاص بإخراج تقارٌر متعددة المستوٌات اإلدارٌة، حسب رؼبة المدٌر ودرجته 

الوظٌفٌة، ودرجة السماحٌة لإلضطالع على الملفات، المسموحة له، لتوفٌر التؤمٌن ولضمان حفظ سرٌة المعلومات، كما 
: ٌلى

 :إدخال البيانات .ب

  ٌتم إدخال كافة قاعدة المعلومات الخاصة بالمكتب لجمٌع العاملٌن فٌه، سواءا كانوا مهندسٌن داخل أو خارج
 .المكتب، أو عمالء أو استشارٌٌن أو مقاولٌن، وؼٌرهم

  ،إدخال معلومات المشروعات، وتفاصٌل العقود والجداول الزمنٌة، وفرق العمل، وكافة تفاصٌل المشروعات
 .ومراحلها مع إمكانٌة تعدٌل أسماء المراحل وعددها، وكل ما ٌخصها

  ،إرسال مهام من المدٌرٌن للمهندسٌن، تشمل اسم المشروع، والمرحلة والمدة الزمنٌة المقترحة إلنهاء العمل
 .وعدد الساعات المقترحة إلنهائها

  تقٌٌم المهندسٌن شخصٌا عن طرٌق المدٌرٌن، بٌنما تقٌٌهم تقنٌا ٌتم تلقائٌا بعدد المهام المرسلة إلٌهم وعدد مرات
 .المتؤخر من المهام المرسلة إلٌهم، وعدد الذى تم تسلٌمه فى موعده

  إدخال تفاصٌل جدول المهام الٌومٌة للمهندسٌن، من اسم المشروع واسم المرحلة، ونوعٌة العمل، وعدد
 .Offerالساعات، وتحدٌد نوعٌة العمل إن كان مشروع، أو عمل إدارى، أو عرض أولى 



 
 

دور التكنولوجٌا فى حل مشاكل إدارة العمل  فى المكاتب الهندسٌة التى تتواصل عن بعد 

 

  إدخال كافة المعلومات المالٌة، سواءا مرتبات المهندسٌن، تكلفة اإلستشارٌٌن وطرٌقة دفع األتعاب لهم، رأس مال
المشروع، وطرق دفع دفعات العمٌل، وهل مرتبطة بنسبة إنجاز العمل أم بالمراحل، وتحدٌد العملة، لمعرفة ما تم دفعه 

 .من العمٌل وما هو المتبقى

 إدخال كافة المصروفات الخاصة بكل مشروع فى كل مرحلة، التقدٌرٌة والفعلٌة، لٌسهل تقٌٌم المشروع مالٌا. 

  ٌقوم قسم الحسابات بإدخال رصٌد العطالت السنوٌة بكل أنواعها لكل مهندس، وٌقوم كل مهندس بإدخال أٌام
 .العطالت التى قام بها فى وقتها واختٌار نوعها

 :التقارير المخرجة من البرنامج .ج

  تقرٌر ٌومى لصاحب المكتب، وهى الصفحة األولى والتى تحوى عدد المشروعات الجارٌة، وٌوجد
مسطرة مدرجة لتوضٌح نسبة اإلنجاز،  والمرحلة الحالٌة، اسم مدٌر المشروع، ومن المالك، وما تم تحصٌله من المالك، 

 . وما هو المتبقى، وإمكانٌة رإٌة تقٌٌم المشروع زمنٌا ومالٌا
  وفى نفس الصفحة األولى[another Tab]  ٌمكن معرفة وقت بداٌة العمل لكل المهندسٌن، بالتارٌخ

 .وساعة حضوره وانصرافه، واسم المشروع الذى ٌعمل فٌه حالٌا، وٌتؽٌر بتؽٌر المشروع الحالى له، وكذلك اسم المرحلة

  تقارٌر فنٌة للمشروعات، وٌمكن عمل تقرٌر عام من أول ٌوم بدأ فٌه المشروع آلخر ٌوم، أو تقرٌر فى
 .مدة محددة، أو لقسم محدد، حسب رؼبة المدٌر المسئول

 تقرٌر تقٌٌم لكل مراحل المشروع زمنٌا ومالٌا. 

 تقرٌر لتقٌٌم المهندسٌن تقنٌا وشخصٌا، ٌؤتى تلقائٌا من المهام المرسلة، ومن جدول المهام الٌومى 

  تقرٌر جدول المهام الٌومى موضحا نسبة عمل المهندس فى كافة المشروعات التى اشترك فٌها، وعدد
 .الساعات لكل مشروع، وتكلفة هذه الساعات طبقا لقٌمة ساعة عمل المهندس

 

 تفاصيل شرح البرنامج .4.4

  ٌتم إنشاء حساب لكل مهندس أو سكرتٌر أو أى متعامل مع البرنامج، عن طرٌق عمل إٌمٌل وتحدٌد
 .كلمة سر مناسبة لكل منهم

  صمم البرنامج لبناء قاعدة معلومات كاملة عن المكتب، بإدخال كافة المعلومات األساسٌة لكل من
المهندسٌن العاملٌن وتحدٌد درجتهم الوظٌفٌة، وتحدٌد إن كانوا ٌعملون كل الوقت أو بعض الوقت، أو بالمشروع، وتحدٌد 

، [أ، ب، ج، د]قٌمة ساعة العمل لهم، وإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعمالء، والمقاولٌن وتحدٌد درجاتهم، 
 .واالستشارٌٌن وتحدٌد تخصصاتهم

  ٌتم بناء المشروعات بإدخال اسماء المشروعات والكود، وكل المعلومات الخاصة بها، سواءا شرح 
المشروع، متطلبات المشروع، برنامج المشروع، محددات المشروع، والموقع، ثم ٌختار من هو مدٌر المشروع من قائمة 

مدٌرٌن المشروع المعٌنٌن فى المكتب، فال ٌحتاج لكتابة أسماء، كلها قوائم وٌختار منها، وٌحفظ ملفات كل مشروع مع 
بعضها فى مكان واحد داخل البرنامج، حتى ٌسهل الحصول علٌها، مما ٌسهل عملٌة األرشٌؾ وحفظ المعلومات 

. للمشروع بعد اتمامه
  ،وٌحدد لكل مشروع مراحله، وٌتم تؽٌٌر اسماء المراحل طبقا لكل مشروع، وتحدد بداٌتها ونهاٌتها

وعدد الساعات المتوقعة إلنهاء العمل بها، وٌسجل فى كل مرحلة من المهندس المسئول ومدٌر المشروع، ومراجع 
المشروع وكل العاملٌن فٌها، وٌحسب تلقائٌا عدد ساعات العمل لكل مهندس فى كل مرحلة، وبمعرفة قٌمة ساعة كل 
مهندس، وبحساب التكالٌؾ اإلضافٌة ان وجدت لكل مرحلة، فتحدد التكلفة الحقٌقٌة لكل مرحلة، وعلٌه ٌظهر المبلػ 

 . المتبقى للمشروع فى خانة محددة ، للتعرؾ على حالة كل مرحلة اوال بؤول

  ٌتم تقٌٌم المشروع بعد انتهاء كل مرحلة، سواءا كان تقٌٌما وقتٌا او مالٌا، وفى حال التؤخٌر أو زٌادة
التكلفة ٌعطى لون أحمر، وفى حال انهاء كل مرحلة فى وقتها أو قبل الموعد المحدد بالجدول الزمنى، أو التكلفة الفعلٌة 

 .أقل من التكلفة التقدٌرٌة لكل مرحلة ٌظهر لون أخضر

  ٌتم تسجٌل عدد المراجعات ومن المراجع علٌه ومن المراجع فى كل مرحلة، ومختصر للمالحظات
لكل مراجعة، وكذلك تسجٌل كافة التعدٌالت التى ٌطلبها العمٌل، وٌحدد من المراجع علٌه، وكتابة ملخص التعدٌالت 

. المطلوبة، وتحدٌد رقم محضر اإلجتماع والوصلة الخاصة به، لٌمكن فتحه واإلضطالع علٌه
  وفى صفحة المشروعات والصفحة الرئٌسٌة األولى تظهر مسطرة مدرجة أمام كل مشروع تحدد كم

بالمئة من المشروع تم تنفٌذه، ومن مالكه ومن المهندس المسئول، أما التفاصٌل األخرى فتظهر فى صفحة خاصة 
. بالمشروع، وٌظهر عالمة صح عند استكمال المشروع وتسلٌمه، واتمام استالم كل المبلػ المتفق علٌه من المالك

  اما فى صفحة المهندس، وٌوجد صفحة تفاصٌل أخرى تحوى سٌرته الذاتٌة وعنوانه وتلٌفونه، وكل ما
أما حساب ساعات عمله فهى تحسب تلقائٌا، من خالل معرفة تكلفة الساعة بالنسبه له، وحساب عدد الساعات . ٌتعلق به

من جدول الحضور واالنصراؾ الذى ٌسجله ٌومٌا على البرنامج بدال من كتابته على ورقة أو إداخله فى ماكٌنة الحضور 
 .واالنصراؾ، وكذلك تصله رساله من مدٌره بتكلٌفه المهام المطلوبة فى كل مشروع وفى كل مرحلة



 
 

دور التكنولوجٌا فى حل مشاكل إدارة العمل  فى المكاتب الهندسٌة التى تتواصل عن بعد 

 

  فى صفحة جدول المهام الٌومٌة[Time Sheet]  فٌتم اختٌار إن كان مشروع أو عرض فنى، أو عمل

 .إدارى، وإن كان مشروع، ٌتم اختٌار اسم المشروع، واسم المرحلة، وعدد الساعات، وملخص لما تم إنجازه من عمل

  فى حالة التؤخر فى كتابة جدول المهام الٌومً، لمدة أكثر من ٌومٌن ٌقوم البرنامج بكتابة رسالة
تحذٌرٌة بؤنه سوؾ ٌتم خصم من مرتبه نتٌجه لتؤخره فى كتابة الجدول، إن لم ٌتم كتابة المعلومات المطلوبة، وإن تؤخر 

 .أكثر من ذلك، ٌمكن ضبط البرنامج بتحدٌد النسبة المتفق علٌها لخصمها تلقائٌا من مرتبه

  أما بالنسبة للخصوصٌة والتؤمٌن، فٌوجد ٌوجد نسخة واحدة من البرنامج توضع على جهاز الحاسب
 [.Intranet]وٌعمل داخلٌا من خالل شبكة المعلومات الداخلٌة . [Server]اآللى الرئٌسى فى المكتب 

  أما فى حالة استخدامه عبر شبكات اإلنترنت[Internet] فتوجد نسخة واحدة على موقع على ،

اإلنترنت، وٌسمح بالتعامل به باإلٌمٌل وكلمة سر، وٌحدد عدد المتعاملٌن مع البرنامج، وٌتم حفظ الملفات على مساحة 
 [.Cloud]تخزٌن على الموقع 

  وٌتعامل من خالله كل الموظفٌن على اختالؾ درجاتهم، وقد حدد درجة الخصوصٌة والصفحات التى
ٌمكن اإلضطالع علٌها، طبقا لدرجة العاملٌن بالمكتب، حٌث ٌمكن لجمٌع العاملٌن التعامل مع صفحة جدول المهام 

. الٌومً، وإرسال مهام
  ،اما المحاسب فٌتعامل فقط مع الحسابات الخاصة بكل مشروع، ألنه ٌدخل المصروفات بكافة أنواعها

 .ومدفوعات العمٌل، ومرتبات العاملٌن، ورصٌد العطالت للعاملٌن بالمكتب

 قسم الموارد البشرٌة تقوم ببناء قاعدة المعلومات للعاملٌن والمتعاملٌن مع المكتب .
  ،أما مدٌر المشروع او المراجع، فٌقوم ببناء المشروع، وإدخال كافة تفاصٌله، واختٌار فرٌق العمل

وعدد ونوعٌة المراجعات والتعدٌالت من العمٌل،  وإرسال المهام لكل مهندس فى كل مشروع وكل مرحلة، لتسجل لدى  
المهندس، وعند تنفٌذه لها، ترسل رسالة للمدٌر باتمام المهمة، فٌتم قبولها أو رفضها، طبقا لنتٌجة مراجعة العمل وتحدٌد 

. المالحظات إن وجدت
  اما مدٌر االدارة او صاحب المكتب، فله الحق فى الدخول على اى صفحة واالضطالع على اى

وفى الصفحة الرئٌسٌة للمشروع، ٌوجد كافة المعلومات المراد الحصول . معلومة كانت خاصة بؤى طرؾ فى المكتب
 .علٌها كما هو مبٌن بالصورة

  ٌقوم مدٌرٌن األقسام وصاحب المكتب وكل من له الحق فى تقٌٌم اآلخرٌن، بالدخول على صفحة
التقٌٌم، للقٌام بالتقٌٌم الشخصى، واإلضطالع على التقٌٌم الفنى أو التقنى لكل مهندس، والتى تؤتى مباشرة من جدول 
المهام الٌومً، وجدول المهام المرسله له والمسجل فٌها ما تم إنهائه فى وقته، والمهام المتؤخرة، مع تحدٌد عدد أٌام 

 .التؤخر فى التسلٌم

 أو المشروعات، بالحصول على تقارٌر المشروعات،  ٌمكن لصاحب المكتب، أو مدٌرٌن األقسام
وتقارٌر المهام المرسلة للمهندسٌن، لمراجعة ما هى المهام الحالٌة، ومن قام بالرد علٌها وإنهائها، ومن لم ٌتم نهو العمل، 

 .لمتابعة العمل والمهندسٌن، فى صورة ملؾ إكسل

 الرسومات التوضيحية لعالقات عناصر البرنامج .4.5

 
 يوضع معلومات المشروعات التى تظهر فى الصفحة [25]شكل 

 األولى

 
 يوضع معلومات المهندسين التى تظهر فى الصفحة األولى [26]شكل 
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يوضح المعلومات المطلوبة لبناء قاعدة معلومات  [27]شكل 

 الموظفين

 

 
يوضع المعلومات المطلوبة لبناء المشروع سواءا  [28]شكل 

 معلومات أساسية، أو بناء المشروع كمراحل ومراجعات ومصروفات

 
 يوضع المعلومات المطلوبة إلرسال مهمة للمهندسين [29]شكل 

 
يوضع المعلومات المطلوبة لكتابة جدول المهام اليومي،  [30] شكل

وماذا ينتج منه من تقارير ومعلومات، حيث يوضح نسبة عمل 
المهندس فى كل مشروع، ومترجمة لتكلفة مالية 

 

 
يوضح كيفية بناء تقرير المشروع، وما هى النقاط  [31]شكل 

المطلوبة لتظهر به 

 

 
يوضع النقاط المطلوبة لتقييم المشروع سواءا ماليا  [32]شكل 

 مدفوعات ومصروفات،  أو زمنيا

 
 يوضع كيفية تقييم المهندسين شخصيا وتقنيا، ومن أين تأتى المعلومات سواءا تقنيا أو شخصيا [33]شكل 
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 :شاشات البرنامج المقترح .4.6

 
جدول المهام الٌومً للمهندس موضحا المشروعات، ونسبة  [34]شكل 

 العمل فٌها شهرٌا وقٌمة التكلفة

 
 شاشة جدول المهام الٌومً، لشرح كٌفٌة إدخال المعلومات [35]شكل 

 
شكل جدول المهام المرسلة بعد إنهائها من المرسل إلٌه، وفى  [36]شكل 

 انتظار قبولها أو رفضها من المرسل
 

 طرٌقة إرسال المهام للمهندس وكٌفٌة ظهورها عند المرسل [37]شكل 

 
 طرٌقة بناء المشروع بإدخال البٌانات الرئٌسٌة [38]شكل 

 
 جدول المشروعات وكٌفٌة ظهورها وترتٌبها أو اختٌار أحدها [39]شكل 

 
 صفحة تقٌٌم المشروع زمنٌا ومالٌا [40]شكل 

 
 طرٌقة بناء المشروع بإدخال بٌانات المراحل [41]شكل 
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طرٌقة بناء المشروع بإدخال بٌانات المراجعات والتعدٌالت  [42]شكل 

 وتوارٌخها وتفاصٌلها

 
 صفحة تقرٌر المشروع وإمكانٌة تحدٌد تارٌخ بداٌة ونهاٌة التقرٌر أو القسم [43]شكل 

 
 الصفحة األولى موضحة الوضع الحالى للمهندسٌن [44]شكل 

 
 الصفحة األولى موضحة الوضع الحالى للمشروعات [45]شكل 

 
 التقٌٌم الفنى للمهندسٌن [46]شكل 

 
 التقٌٌم الشخصى للمهندسٌن [47]شكل 

 
التجربة التطبيقية الستخدام البرنامج فى أحد المكاتب المعمارية المصرية  .4.7

 أسس اختيار المكتب الهندسى  .4.7.1

لقد تم وضع بعض األسس فى اختٌار المكتب الذى سٌتم تجربة اإلطار العام والبرنامج المقترحٌن، لتطوٌر أداء إدارة 
: المكتب ومراقبة مدى التطور فى جودة العمل داخله، وهى كالتالى

 حجم المكتب كبٌر لحد ما، بما ٌسمح بتطبٌق اإلطار العام والبرنامج .
 لدٌه أقسام أو فروع متعددة، على األقل فى نفس المبنى .
 أن ٌتعامل مع استشارٌٌن خارجٌن وعمالء خارج مصر .
 أن ٌكون لدى صاحب المكتب القابلٌة والقدرة على تنفٌذ التجربة بكل مراحلها، وتحمل جمٌع نتائجها. 

 دراسة الوضع القائم .4.7.2

 مهندس، واألخرٌن سكرتارٌة 100 موظؾ، منهم 120 عاما، ٌتكون المكتب من 40عدد سنوات الخبرة للمكتب ألكثر من 
.  وحسابات وؼٌرهم

عمارة، إنشائى، كهرباء، ]ٌتكون المكتب من مبنى كبٌر ٌحتوى على خمسة أدوار، وستة أقسام لكل قسم مدٌر وسكرتارٌة 
ؼٌر اإلدارٌٌن والحسابات والعقود والتشهٌالت، وقسم خاص إلدارة  [تكٌٌؾ وصحى، تنمٌة أعمال، إشراؾ على التنفٌذ
. الجودة أسس مإخرا للحصول على شهادة األٌزو
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ٌستخدم المكتب أكثر من سٌرفر داخلى، لوضع المشروعات ومشاركة المعلومات بٌن األقسام، وٌتم العمل على الملفات 
من خالل السٌرفر الخاص بالمشروعات، وٌوجد جداول متابعة للمشروعات مصممة على برنامج اإلكسل داخل كل 

. فولدر للمشروع
   ،المكتب فى أولى خطواته للحصول على شهادة األٌزو
   ،ولدٌه الرؼبة فى استعمال برنامج حاسب آلى إلدارة مكتبه وجمٌع العاملٌن به
 ولدٌه الرؼبة فى رفع وضبط جودة العمل بالمشروعات وفى إدارة العمل بالمكتب. 

: وهذه بعض المشاكل التى يعانى منها المكتب

 صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات: 

 معرفة الوضع الحالى الحقٌقى للمشروعات 

 المصروفات الفعلٌة 

 ربط عدد ساعات عمل المهندسٌن بالمشروعات 

 تقٌٌم المشروعات من حٌث التكالٌؾ والجدول الزمنى 

 تكرار التعدٌالت من العمالء، والتبلٌػ عنها فً وقت ؼٌر مناسب لجمٌع األقسام. 

 صعوبة التنسٌق بٌن التخصصات، لعدم وجود مهندس متخصص 

 عدم دقة مراجعة المشروعات فى مراحل التصمٌم، وزٌادة مرات المراجعة للمهندسٌن حدٌثى التخرج 

  صعوبة فى مراجعة المشروعات فى الموقع وربطها بالتصمٌم والعمل بالمكتب
  ،صعوبة التواصل بٌن األقسام، فالعمل فً القسم الواحد وبٌن األقسام، وكؤنهم فً جزر منعزلة 

  عدم عقد اجتماعات للمشروعات لمناقشة المشاكل المحتملة، فٌحدث تعطٌل إلنجاز األعمال فى
 .المراحل المختلفة للمشروعات، وتؤخر فى تسلٌم المشروعات

  ضعؾ التعاون بٌن رإساء الفرق والمهندسٌن، ال من ناحٌة التعلٌم، أو المراجعة، أو المتابعة
 ًعدم انتظام بعض المهندسٌن فى كتابة جدول المهام الٌوم 

  عدم االنتظام فى تقدٌم التقارٌر االسبوعٌة للمشروعات، نظرا لضٌق الوقت، وقلة عدد المهندسٌن، وزٌادة عدد
 .المشروعات، فال ٌوجد وقت للمراجعة وال وقت لتقدٌم التقارٌر الدورٌة

 عدم وجود توثٌق كامل لـ: 

 ما تم إنجازه من عمل 

 مقابالت العمٌل وتحدٌد متطلبات وتعدٌالت العمٌل 

 متابعة األعمال مع المهندسٌن والمدٌرٌن 

  متابعة األعمال بٌن األقسام
 عدم وجود كفاءات ذات خبرة فً بعض األقسام وعدم بقائها فى العمل لمدة طوٌلة. 

 قلة عدد المهندسٌن فً بعض األقسام مما ٌترتب علٌه تحمٌل عبء كبٌر من األعمال على باقً المهندسٌن. 

 عدم ترتٌب مواعٌد تسلٌم المشروعات، وعدم وجود قائمة بؤولوٌات المشروعات موزعة على جمٌع األقسام .
  استخدام المهندسٌن أكثر من برنامج فً الرسم الهندسً، مما ٌترتب علٌه مشاكل تقنٌة فً نقل الملفات بٌن

 األقسام وفى القسم الواحد

 إرسال تكلٌؾ العمل لألقسام من عدة أشخاص 

  ،عدم تطبٌق مبدأ الثواب والعقاب، أو المكافآت والجزاءات، وعدم ربطه بالتقٌٌم الشخصً والتقنً للمهندسٌن
 .أدى لالستهانة به

  عدم تنظٌم نظام العطالت للمهندسٌن، ٌإدى أحٌانا لقلة عدد المهندسٌن فً فترة حرجة عند تسلٌم
 .المشروعات

 ضعؾ االلتزام بالجداول الزمنٌة فً كثٌر من المشروعات، نظرا لقلة عدد المهندسٌن، وقلة الخبرة. 

: التحضير الستخدام برنامج الحاسب اآللى .4.7.3
تم عمل محاضرة تعرٌفٌة بالبرنامج لمن سٌتم إدخال قاعدة البٌانات، ثم قسم تنمٌة األعمال، والذى كان له دور 

كبٌر فى تطوٌر البرنامج، وكذلك قسم الحسابات، لٌوضح كٌفٌة حساب ساعات المهندس والمشروعات، ثم تم تعمٌم 
المحاضرة لكل المكتب، مع شرح األوامر والؽرض األساسى من وجهة نظر المدٌرٌن، ومرة أخرى من وجهة 

. نظر المهندسٌن، لٌعرؾ كل منهم ما المطلوب منه، وما هو الجزء المهم المختص به
تم بناء قاعدة بٌانات لكل الموظفٌن والمقاولٌن والعمالء والموردٌن واالستشارٌٌن وتحدٌد مستواهم وتخصصاتهم، وإدخالها 

فى برنامج الحاسب اآللى، وكذلك تم إدخال المشروعات الجدٌدة، لٌتم البدء فى إدخال كافة تفاصٌلها ومتابعتها وتقٌٌمها، 
. وكذلك المشروعات القدٌمة كؤرشٌؾ ألسماء المشروعات والمعلومات الرئٌسٌة لها

تم تجربة البرنامج لمدة ثالث شهور، لمعرفة مدى تقبل العاملٌن بالمركز له، وتم استقبال كافة المقترحات لتعدٌله 
واإلضافات المطلوبة لتطوٌره، لكى تالئم طرٌقة سٌر العمل بالمركز، وكانت إضافات قوٌة جدا، أثرت البرنامج، زادت من 
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فائدته للمركز، وتم عمل استبٌان بعد ثالثة شهور استخدام، ثم تم تنفٌذ معظم المقترحات المطلوبة، التى كان ٌتم تقٌٌمها بعد 
 .التنفٌذ

 استبيان لدراسة مدى تقبل العاملين للحل بعد ثالثة شهور .4.7.4

: تم البدء باستخدام البرنامج لجمٌع المهندسٌن والمدٌرٌن والسكرتارٌة، وكانت هذه هى ردود الفعل األولٌة
 مرحبٌن باستخدام البرنامج، والباقى ٌطلبون من السكرتارٌة أن تقوم بإرسال المهام % 85: المديرين

للمهندسٌن عن طرٌق البرنامج لعدم المامهم بؤعمال الحاسب اآللى، ورؼبتهم فى التفرغ للتصمٌم أو للعمل الفنى الخاص 
 .بهم
 ٌستعملون البرنامج وبكفاءة عالٌة، والباقى نظرا النشؽالهم ٌتكاسلوا فى تسجٌل % 95: المهندسين

 ، Assign Task ، وٌتابعون باهتمام إرسال المهام إلٌهم عن طرٌق البرنامج Time sheetجدول المهام الٌومى 
فقلت نسبة التؤخر فى تسلٌم . وٌحرصوا على إتمام المهمة فى موعدها، ألنها سوؾ تسجل فى حسابهم فى التقٌٌم الفنى

. األعمال لحد كبٌر
 منهم ٌرحبون بالعمل عن طرٌق البرنامج، نظرا لتسجٌل كل المهام الموكلة إلٌهم % 100: السكرتارية

وإضافتها للتقٌٌم، وألنها تظهر جٌدا مدى المجهود المبذول وحجم األعمال التى توكل الٌهم، ومدى إنجازهم لهذه األعمال فى 
 .وقتها

 نتائج التجربة التطبيقية الستخدام البرنامج بعد مرور سنة على االستخدام .4.7.5

عمارة ، مدنى، تكٌٌؾ، صحى، تنمٌة أعمال، ]وبعد تطبٌق البرنامج لمدة عام، أصبح تقرٌبا معظم العاملٌن فى قسم التصمٌم 
، وكذلك إرسال المهام [Time Sheet]ٌستعملون البرنامج فى إدخال بٌانات جدول المهام الٌومً،   [والسكرتارٌة

[Assign Task] واستخراج التقارٌر والتقٌٌمات للمهندسٌن والمشروعات، وذلك على مستوى جمٌع المهندسٌن ،
 وهذا ٌرجع ألن من لم ٌستعمل .والمدٌرٌن، بنفس النسبة التى كانوا ٌستعملونها بعد ثالثة أشهر من بداٌة استعمال البرنامج

البرنامج هم المصممون المبدعون فى المكتب، فطبٌعة عملهم وشخصٌاتهم ترفض تماما أى عمل إدارى، وألنهم ٌهتمون 
ولحل هذه المشكلة ٌمكن االستعانة ببعض السكرتارٌة . بالتصمٌم واإلبداع وإنهاء األعمال أكثر من العمل اإلداري

. لمساعدتهم إلدخال البٌانات المطلوبة سواءا فى جدول المهام أو ارسال المهام أو الرد علٌها
أما إدخال بٌانات المشروعات ومتابعتها بطرٌقة دقٌقة، فالقت بعض الصعوبات، نظرا النشؽال رإساء فرق العمل فى 

جمٌع األقسام، وخاصة القسم المعمارى، فتم إدخال هذه البٌانات عن طرٌق قسم الجودة، وقسم تنمٌة األعمال، حتى ٌتم تقٌٌم 
. المشروعات ومدى تطور العمل فٌها بطرٌقة دقٌقة فنٌا لحد كبٌر

أما قسم الحسابات فقد بدأ متؤخرا فى استعمال البرنامج، نظرا لدرجة الخصوصة العالٌة فى المكتب، وخاصة من النواحى 
المالٌة، وسٌتم فصل للتقارٌر الحسابٌة، حتى توفر وقتا وجهدا كبٌرا على هذا القسم، وكذلك حتى ٌسهل متابعة دفع العمالء 

. لألتعاب، وعمل التحالٌل المالٌة للمشروعات بطرٌقة دقٌقة، وحساب التكالٌؾ الحقٌقٌة لكل قسم وكل مشروع بدقة أعلى، 
بصفة عامة االستجابة من صاحب المكتب ومدٌرٌن األقسام؛ كانت إٌجابٌة ومشجعة، ولكن كانت هناك إضافات وتعدٌالت 

كثٌرة لكى ٌتوائم البرنامج مع النظام اإلدارى وطرٌقة متابعة للمهندسٌن والمشروعات، من قبل مدٌرى األقسام أكثر من 
صاحب المكتب، ولكنه أحس بالفرق الكبٌر فى متابعة المهندسٌن والمشروعات بعد استخدام البرنامج، وعدد المشروعات 

المتؤخرة أصبح أقل، وزاد عدد المشروعات الجدٌدة فى المكتب، ولم ٌعطل العمل سوى قلة عدد المهندسٌن لظروؾ طارئة، 
. ولٌست تكاسال من أداء العاملٌن بالمكتب

نظرا الرتفاع المصروفات اإلدارٌة، وارتفاع قٌمة برامج الحاسب اآللى وحدث تطور مع استمرار استعمال البرنامج، 
الخاصة بالرسم الهندسى واإلظهار المعمارى، وكذلك نظرا للمشاكل المرورٌة الٌومٌة، فقد قرر صاحب المكتب، تحوٌل 

بعض المهندسٌن لكى ٌقوموا بالعمل من خالل المنزل، وٌكون تواجدهم بالمكتب ٌوم واحد اسبوعٌا الستالم ملفات 
المشروعات المطلوب إنجازها، وتقدٌم ملفات المشروعات المنتهٌة، وتسجٌل نوعٌة األعمال وعدد الساعات فى البرنامج 

، وإرسال المهام المطلوبة لهم عن طرٌق البرنامج، وذلك نظرا إلرتفاع Time Sheet [جدول المهام الٌومى]فى هذا الٌوم، 

درجة الخصوصٌة والتؤمٌن المطلوبة، نظرا لنوعٌة المشروعات الخاصة، فلم ٌتم فتح البرنامج للمهندسٌن خارج المكتب، 
إال مدٌري األقسام فقط، وقسم اإلشراؾ على التنفٌذ لم ٌتم فتح البرنامج لهم، مع أنه ٌمكن أن ٌحل لهم مشاكل كثٌرة فى 

متابعة المشروعات خارج المكتب، ومتابعة مشرفى ومهندسً ومدٌرى المواقع، ولكن سوؾ ٌتم استخدام البرنامج بعد أن 
ٌتم عمل جمٌع اإلضافات المطلوبة، وبعد أن ٌتم التؤكد تماما من النتٌجة النهائٌة الستعمال البرنامج وٌكون هناك استقرار 

 .فى استعماله

معظم المشاكل التى كان ٌعانى منها المكتب، ساعد البرنامج فى حلها، وخاصة فى متابعة المهندسٌن، وكتابة جداول المهام 
الٌومٌة، وإرسال المهام ومتابعتها للمهندسٌن، وكذلك ربط جداول المهام الٌومٌة بالمشروعات وتكلفاتها، فؤصبحت عملٌة 

تقٌٌم المشروع واستخراج التقرٌر سواءا كان اسبوعى او شهرى، أمر سهل جدا، وكذلك سهولة معرفة عدد الساعات لكل 
. مهندس فى أى مشروع

: الخالصة
مما سبق ٌتبٌن لنا مدى التؽٌر الحادث فى شكل المكاتب المعمارٌة نتٌجة التؽٌرات اإلقتصادٌة العالمٌة، وكذلك التطور 

وأن التكنولوجٌا تعتبر أداة فعالة . التكنولوجى الذى ساعد فى زٌادة عدد ونوعٌة المكاتب المعمارٌة التى تعمل عن بعد
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لحل معظم المشاكل التى تواجه هذه المكاتب، سواءا التى تتواصل وتتبادل الملفات بالطرق العادٌة أو عند بعد، فهى 
تساعد فى حل مشاكل التواصل فى حال وجود عدة فروع للمكتب، وفى حل مشاكل االجتماعات، وفى إدارة المشروعات 
سواءا فى المكتب أو عن بعد، بدلٌل أن برامج إدارة المشروعات التى كان ٌستعملها المهندسون داخل المكتب، ظهر منها 

وبالنسبة إلدارة المكاتب الهندسٌة . نسخ أخرى تعمل عن طرٌق اإلنترنت، لتساعد فى عملٌة إدارة المشروعات عن بعد
، والتى صممها أٌضا مهندسون 2008والمهندسٌن ومتابعتهم، فهناك ظهور لبعض البرامج فى هذا المجال منذ عام 

معمارٌون، ونفذها لهم مهندسو برمجٌات، وهذا ٌعنى أن المعمارٌون فى حاجة لهذه البرامج لتساعد فى رفع أداء العمل 
بالمكاتب، ولتسهل عملٌة إدارة المهندسٌن ومتابعة مهامهم، ومتابعة المشروعات داخل المكتب وخارجه، وٌساعد فى 

والذى أكد أٌضا على أهمٌة هذه البرامج، االستبٌان الذى . إدارة جمٌع أطراؾ المشروع، سواءا داخل المكتب أو خارجه
 .Mahmoud ]2012تم بالفعل، وكانت نتٌجته أن نسبة استعمال برامج الحاسب اآللى زادت كثٌرا عن االستبٌان سنة 

Naglaa, 2012[]4]  وهذا ٌعنى أن وعى المعمارٌون زاد بالنسبة الستعمال التكنولوجٌا، وأن التنافس الشدٌد فى المكاتب ،
. المعمارٌة سواءا على المستوى المحلى، أو العربى أو العالمى، دفعهم لخوض التجربة، لٌكون لهم مكانا بٌن المتنافسٌن
ولكن ما زال هناك عقبة لدى المهندسٌن المعمارٌٌن المصرٌٌن خاصة، وهو استعمال اإلنترنت فى تخزٌن مشروعاتهم 
وكل بٌاناتهم وبٌانات مكاتبهم، فهذا بالنسبة لهم أمر خطٌر، نتٌجة لتخزٌن هذه المعلومات البالؽة السرٌة فى مكان بعٌد 

عن مكاتبهم، لذلك حاول البرنامج المقترح تقدٌم الحل المناسب لثقافة المهندسٌن المصرٌٌن والعرب، وكل من ٌرٌد 
تخزٌن معلومات مكاتبهم داخل مكتبهم ولٌس على موقع على اإلنترنت، فباإلضافة لمساهمته فى حل المشاكل التى 

تواجههم، ٌمكن أن ٌتم تثبٌته على سٌرفر داخلى، وٌمكن اإلضطالع على كل المعلومات من خارج المكتب، وبسرٌة 
وقد . تامة، نظرا لتحدٌد مستوى استخدام البرنامج، طبقا للسماحٌة المطلوبة لكل مهندس، سواءا داخل المكتب أو خارجه

تم تطبٌق استخدام البرنامج على أحد المكاتب المعمارٌة، وتم دراسة التؽٌرات الحادثة لسٌر العمل فى المكتب وإدارته 
حٌث زادت من سهولة التواصل والتعامل وتبادل الملفات فٌما بٌنهم، . لمدة عام، وقد أثبتت التجربة نجاحها بنسبة كبٌرة

ورفع جودة سٌر العمل بها، مهما كانت طرٌقة التواصل، وزاد من سهولة الحصول على التقارٌر والتقٌٌمات لكل من 
. المشروعات والمهندسٌن، وزاد من دقة هذه المعلومات، ألن تدخل العامل البشرى محدود

: المقترحات
تطور برامج الحاسب اآللى ال تنتهى، وقد صمم البرنامج لٌكون مرنا، فٌسهل تطوٌره وتعدٌله بما ٌتناسب مع احتٌاجات 

وألن سر نجاح هذه البرامج ٌكمن فى مدى إٌمان اإلدارة العلٌا فى المكتب، ومدى تشجٌعها للعاملٌن . أى مكتب معماري
لدٌها على استعمالها، والعمل بجدٌه فى تطوٌر وتؽٌٌر ثقافة العاملٌن بما ٌتناسب مع التطور التكنولوجى الجدٌد، لتزٌد 

ولكى ٌتم تقبل استعمال برامج الحاسب اآللى فى إدارة ومتابعة .جودة المشروعات، بزٌادة جودة سٌر العمل وإدارته
أعمال المهندسٌن والمشروعات، ٌوصى بتشجٌع أصحاب المكاتب بتؽٌٌر ثقافتهم، وثقافة العاملٌن فٌها، والحث على 
استعمال احدث التقنٌات الحدٌثة والتكنولوجٌة وبرامج الحاسب اآللى لحل معظم المشاكل التى ٌواجهونها سواءا كان 

 .المكتب عادٌا، أو ٌتم تبادل الملفات والتواصل فٌه عن بعد
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