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ABSTRACT 
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, monitoring, coordination or even quality. On the other hand; technology is 
developed and has updated every second, and as a result; Internet appeared. At the same 
time economic problems appeared.  
All the above, encourage architectural offices to use outsourcing engineers, and most of 
them turns to be online offices [virtual offices] especially small sizes offices, and 
multinational offices use internet to complete their work as well.  
Virtual offices faced several problems when they start working online, especially in 
communication, monitoring architects and consultants, coordinating and managing their 
offices, projects and engineers. Adding on, quality is not in their focus. These problems 
are increased in virtual offices more than regular offices.  
Adding on all the above, the international competition increased between the architectural offices, 
and the final decision is quality. Quality in management, design, deliverables and implementation. 
As a result of all this, the paper will try to present what is quality in everything for architects, 
suggest a quality manual, and verifying it by implementing it on architectural office, to improve its 
credibility to be a guide line for architectural office to develop their offices, to compete the 
international architectural offices.  
 

 

: ملخص البحث
طبٌعة العمل المعمارٌى تجمع بٌن الفن والعلم، لذلك ٌهتم أصحاب المكاتب المعمارٌة بتصمٌم المشروعات، وإخراجها 
إلقناع العمٌل بقبول تنفٌذ المشروع، وٌسعى جاهدا للحصول على مشروعات عدٌدة، وال ٌعطى إهتماما كبٌرا إلدارة 

العمل داخل المكتب، أو دراسة وتقٌٌم المشروع أثناء أو بعد تسلٌمه لمعرفة نقاط الضعؾ والقوة فى أداء العمل، أو أداء 
المهندسٌن، لتالفى هذه المشاكل فى المشروعات المستقبلٌة، وال ٌتم دراستها من الناحٌة المالٌة وتقٌٌمها مادٌا، لمعرفة 

وتزداد هذه المشاكل فى المكاتب المعمارٌة التى لدٌها أفرع أو أقسام فى أماكن  أو أدوار .  كٌفٌة التوفٌر فى النفقات
متعددة، أو حتى فى المكاتب التى تستعٌن بمهندسٌن خارجٌٌن واستشارٌٌن، سواءا من داخل نفس الدولة أو من دول 

لذلك نجد هذه المكاتب تعانى الكثٌر من المشاكل فى كثرة عدد المراجعات، كثرة عدد تعدٌالت العمٌل، صعوبة . أخرى
التنسٌق بٌن التخصصات، ضعؾ جودة المخرجات، وضعؾ جودة إدارة العمل سواءا داخل المكتب أو فى الموقع،  
وٌحاول جاهدا إٌجاد حل لهذه المشاكل، ولكن دون جدوى، فلٌس لدٌه خبرة فى اإلدارة أو الجودة، ولٌس لدٌه الوقت 

. لدراسة هذه الموضوعات التى ٌعتبرها قٌد على حرٌة اإلبداع هو ومهندسً المكتب
ومن ناحٌة أخرى، ٌزداد التنافس الدولى بٌن المكاتب المعمارٌة، والفٌصل النهائى هو الجودة، سواءا كانت الجودة فى 

المخرجات أو فى إدارة العمل والمشروعات، لذلك نجد أن أصحاب المكاتب المعمارٌة ٌإمنون بؤهمٌة الجودة، ولكن ال 
ٌسعون لتحقٌقها بجدٌة، ألن دلٌل تحقٌقها ؼٌر واضح بالنسبة لهم، طبقا لما أثبتته عٌنة االستبٌان التى سٌتم شرحها تفصٌلٌا 

لذلك سٌقوم البحث بتوضٌح معنى الجودة، ووضع دلٌل استرشادى مقترح لكٌفٌة تحقٌق الجودة . فى مناقشة هذا البحث
عن طرٌق تطبٌقه على مكتب معماري، لدراسة مدى تؤثٌره فى رفع جودة أداء وإدارة العمل فى  داخل المكاتب المعمارٌة،

 .المكتب
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 هدف البحث

وضع دلٌل استرشادى ونظام إدارى إلدارة جودة العمل فى المكاتب المعمارٌة والهندسٌة العادٌة والتى تعمل عن بعد، 
 :وذلك عن طرٌق

 رصد مفهوم الجودة فى المكاتب الهندسٌة، ومدى تحققها فى نظم إدارتها وإدارة المشروعات 

 ما هى المشاكل التى تواجه المكاتب الهندسٌة 

 وما هى الحلول المقترحة لرفع الجودة فى اإلدارة والمشروعات 

 منهجٌة البحث

 Descriptive Literature Review -: المنهج الوصفى

البحث فى الدراسات السابقة من ابحاث وكتب، التى تتناول مفهوم الجودة لدى المكاتب الهندسٌة وخاصة المعمارٌة، وما 
. هى المشاكل التى تواجه هذه المكاتب وخاصة التى تعمل عن بعد

  Analytical Methodology :المنهج التحلٌلً
من الدراسات السابقة، ومن الحٌاة العملٌة، وتحلٌل استبٌان لعٌنة من المكاتب المعمارٌة، ٌتم وضع مقترح لدلٌل 

 إلدارة المكاتب المعمارٌة عبر اإلنترنت   Theoretical Frameworkوإطار فكرى استرشادى لتطبٌق الجودة
 Empirical: المنهج التجرٌبى

تجربة الدلٌل المقترح على أحد المكاتب الهندسٌة الكبٌرة، ودراسة مدى تحقٌق هذا اإلطار لرفع جودة إدارة العمل 
 .والمشروعات بالمكتب

: المقدمة
ٌحاول المعمارٌون تنظٌم العمل فى مكاتبهم، ووضع نظم وأطر إدارٌة لتحقٌق الجودة فى سٌر العمل والمشروعات، ولكن 

محاوالتهم ال تقوم عن دراسة أو منهج محدد لتحقٌق الجودة، والقلٌل منهم من ٌستعٌن بخبراء فى هذا المجال، لذلك نجد 
معظم المكاتب المعمارٌة، نظرا لطبٌعة العمل الذى ٌجمع بٌن الفن والعلم، وقلة الخبرة اإلدارٌة، تعانى من الكثٌر من 

المشاكل، سواءا كانت فى تواصل بٌن أطراؾ المشروع، أو تواصل داخلى بٌن األقسام الداخلٌة فى المكتب، أو تواصل 
بٌن المهندسٌن داخل وخارج المكتب، ومشاكل أخرى إدارٌة فى متابعة العمل داخل المكتب والموقع، وكذلك مشاكل فى 
تقٌٌم المهندسٌن والمشروعات، ومعوقات فى تحدٌد التكالٌؾ األساسٌة لتنفٌذ المشروعات، وكؤنهم ٌعٌدون اختراع العجلة 

.  فى كل مرة ٌدخلون فٌها مشروعا جدٌدا
لذلك فالبحث ٌساعد المكاتب المعمارٌة والهندسٌة، لمعرفة ما هى المشاكل الحقٌقٌة التى ٌواجهونها، وٌضع دلٌال 

استرشادٌا وخطة لتحقٌق الجودة فى العمل داخل وخارج المكتب، وٌرفع من جودة سٌر وإدارة العمل فى المكاتب 
 : المعمارٌة والهندسٌة، ومن أهم المشاكل التى تعرقل تحقٌق الجودة فى المكاتب المعمارٌة، على سبٌل المثال

 ضعؾ ثقافة أصحاب المكاتب، وإٌمانهم بؤهمٌة الجودة، والحث على تطبٌق خطواتها لتحقٌقها 

  ضعؾ التواصل بٌن أعضاء فرٌق  العمل سواءا فى مكان واحد أو فى أماكن مختلفة وأحٌانا دول
 مختلفة

 صعوبة متابعة عمل المهندسٌن ومراقبتهم لضمان جودة مخرجات المشروع 

  عدم االهتمام بمراجعة مراحل المشروع وتسلٌمها فى المواعٌد المحددة بالقدر الكافى الذى ٌحقق
 الجودة

  ضعؾ التنسٌق بٌن التخصصات
  ضعؾ إدارة المشروعات داخل المكتب وخارجه
  ،عدم وجود دراسات تحلٌلٌة للمشروعات السابقة؛ لمعرفة كٌفٌة تخفٌض تكالٌؾ المشروعات 

 ال ٌوجد تقٌٌم حقٌقى للمشروعات أو للمهندسٌن. 

سٌتم عرض وتحلٌل معظم المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارٌة، وكذلك التعرؾ على مفهود الجودة، وكٌفٌة تطبٌقها، 
سواءا من الدراسات السابقة، أو من نتائج استبٌان تم على عٌنة من المكاتب المعمارٌة المصرٌة والدول العربٌة، وذلك 

. لوضع مقترح لنظام كٌفٌة رفع جودة أداء العمل وإدارته فى المكاتب المعمارٌة
: الدراسات السابقة .1

: مفهوم الجودة .1.1
 هى  [Juran and Godfrey, 2000]للجودة تعرٌفات متعددة، أقرب تعرٌؾ فى مجال العمارة، كما قال كل من 

التخلص من األخطاء التى تتسبب فى إعادة العمل عدة مرات، أو التخلص من نتائج األخطاء التى تحدث فى المواقع 
 .Barrie G]  ومن ناحٌة أخرى وضح  .وتسبب الفشل، وهى التخلص من عدم رضاء العمٌل، وعدم شكواه، وما إلى ذلك

Dale, 2003]أهمٌة الجودة، ولماذا ٌجب أن تإخذ فى االعتبار لعدة أسباب أهمها  :

 السبب الرئٌسى هو الوصول لرضى العمٌل النهائً، مستخدم المبنى. 

 وسٌلة رئٌسٌة لخفض التكالٌؾ. 

 وسٌلة رئٌسٌة لتحسٌن المرونة فى العمل والقدرة على إدراك األخطاء وتفادٌها وتقلٌلها. 
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 وسٌلة رئٌسٌة لزٌادة اإلنتاجٌة وتقلٌل الوقت .
ومفهوم الجودة فى المكاتب المعمارٌة هى التعاون بٌن جمٌع األقسام، لتحقٌق رضى المصمم واإلنشائى وكذلك باقى 

، وذلك للوصول لتحكم جٌد 1950وبدأ اهتمام معظم المعمارٌون بالجودة منذ عام . التخصصات، كؤهمٌة رضى العمٌل
ومنذ أن بدأ االهتمام باإلدارة وتحقٌق الجودة . عن طرٌق تصمٌم محترؾ، وتقلٌل التكلفة، وتحقٌق الجدول الزمنى المقترح

، بدأت شركات إدارة المشروعات فى الظهور، لتكون مسئولة عن جمٌع خطوات المشروع، منذ بداٌته وحتى 1980عام 
وبالتالى فإن نجاح اإلدارة الشاملة ٌعتمد بشكل أساسى على النظام اإلدارى المتبع، ألن نظام اإلدارة . إنتهاء عملٌة التنفٌذ

الشاملة هو عبارة عن ثقافة وفلسفة ٌجب أن تكون منهج للعمل داخل المإسسة المعمارٌة، مثل وضع النظام اإلدارى للعمل 
. فٌها

: العوامل المؤثرة على جودة العمل .1.2
جمٌع خطوات العمل فى المكاتب المعمارٌة تإثر على جودة العمل، بدءا من مقابلة العمٌل لمعرفة متطلباته، لمعرفة 

فكلما بدأ . برنامج المشروع بالتفصٌل، وحتى أخر مرحلة من تنفٌذ المشروع وتسلٌمه، وحتى الوصول لرضى العمٌل
. االهتمام بجودة العمل فى المشروع من المراحل األولى، كلما قلت عدد األخطاء وتحسنت جودة مخرجات المشروع
باإلضافة إلى أن االهتمام بجودة المشروع منذ بدابة مراحل التصمٌم، ٌجعل تحقٌق متطلبات العمٌل، عملٌة سهلة، 
وذلك لرفع جودة مخرجات المشروع، وتقلٌل التكلفة وتحقٌق وإنهاء المشروع بجمٌع مراحله طبقا للجدول الزمنى 

 عامال مإثرا على جودة 55بعمل استبٌان لعدد  [K. N. JHA & K. C. IYER, 2006]وقد قام كل من . المقترح

أداء المشروعات، وكانت نتٌجة التحلٌل اإلحصائى لعٌنة هذا االستبٌان، هو مجموعتٌن من عوامل النجاح والفشل 
: اللتان تإثران على جودة أداء المشروعات كما ٌلى

: عوامل النجاح

 كفاءة مدٌري المشروعات .

  دعم اإلدارة العلٌا

  متابعة مهندسى المشروعات، ومراقبة ردود أفعالهم

  طرٌقة معاملة مهندسى المشروع مع مدٌرٌهم
 

 

: عوامل الفشل

 الصراعات وعدم التفاهم بٌن مهندسى المشروعات 

   البٌئة الؽٌر ودٌة اجتماعٌا واقتصادٌا بٌن مهندسى المشروعات

 الظروؾ المناخٌة الخشنة فى التعامل بٌن مهندسى المشروعات ومدٌرٌهم 

 جهل مدٌري المشروعات بمتطلبات العمٌل، أو ضعؾ مستواهم الفنى 

  قلة المعلومات المتوافرة لدى مهندسى المشروعات فى جمٌع نواحى المشروع، وعدم التواصل بٌن األقسام
 .الفنٌة بالمكتب

 المفاهٌم الخاطئة للمشروع 

 المنافسة الشرسة خالل المناقصات 

 
 :من أهم العوامل المؤثرة على تحقٌق الجودة فى المكاتب المعمارٌة .1.3

االلتزام اإلدارى والقٌادة الصحٌحة  .1.3.1
الشدٌدة لتحقٌق هدؾ صؽٌر  [Arditi. David and Murat.  H Gunaydin, 1997]وجد أن المنافسة 

قرٌب، ٌمكن أن ٌتسبب فى ظهور مشاكل مختلفة، خاصة فى حالة عدم تحقٌق الهدؾ األساسى للمكتب، مثل 
الخالفات الداخلٌة بٌن المهندسٌن، وظهور الخصومة بٌنهم، وضعؾ التواصل بٌنهم، وتبادل االتهامات حتى ولو 

. قدمت تقارٌر ملفقة عن المشروعات
 من مدٌرى المشروعات والمصممٌن والمقاولٌن 143بعمل استبٌان لعدد  [Gunaydin, 1995]وقد قام 

إدارة  [Total Quality Management]ومدٌرى المرافق، الكتشاؾ ما هو العامل الرئٌسى المإثر فى تحقٌق 
الجودة الشاملة فى التصمٌم واإلنشاء، وجمٌع مراحل المشروع فى أمرٌكا، ووجد أن إلتزام وتدعٌم اإلدارة العلٌا 

لعملٌة التحسٌن المستمر للجودة الشاملة بالمكتب المعمارى، هى أهم العوامل المإثرة على جودة عملٌة اإلنشاء 
. وجودة المشروع

: التدرٌب .1.3.2
. التدرٌب عامل مهم جدا فى المكاتب المعمارٌة، لتحقٌق التحسن المستمر فى أداء العمل بالمكتب، وجودة اإلدارة

 ,Smith]فهو مسئول مسئولٌة مباشرة عن تحقٌق التحسن المستمر فى أداء العمل، ورفع جودة العمل بالمكتب

S., 1988 .]
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: العمل بروح الفرٌق .1.3.3
  ٌجب أن ٌتوافر فى كل مكتب معمارى، فرٌق للجودة، ٌكون مسئوال عن إنجاح عملٌة التحسٌن المستمر للمكتب

[Gunaydin, H. M., 1995 .]

: طرق التحلٌل اإلحصائٌة .1.3.4
ٌجب استخدام اإلحصائٌات وطرق التحلٌل المختلفة، وأدوات حل المشاكل فى عملٌة إدارة الجودة الشاملة، 

لمعرفة أسباب حدوث المشاكل بٌن أعضاء ومهندسً المشروعات، لتحسٌن التعامل فٌما بٌنهم مستقبال، بناءا 
 ,.Perisco, J., Jr]على معلومات دقٌقة تم تجمٌعا وتحلٌلها، ولٌست على آراء شخصٌة ألفراد أو مجموعات 

1989 .]

: اختٌار الموردٌن ذات الجودة العالٌة .1.3.5
الجودة العالٌة مبنٌة على العالقة القوٌة بٌن أعضاء فرٌق العمل للمشروع، وتبدأ من رفع جودة خطوات العمل 

منذ مراحل التصمٌم، ومرورا باختٌار المواد ذات الجودة العالٌة، والعالقة القوٌة بٌن المصمٌٌن واإلنشائٌٌن 
ومنفذى المشروع، الختٌار هذه المواد بجودة عالٌة وتكلفة أقل، مما ٌرفع من جودة المشروع، والوصول لرضى 

[. Oberlender, G. D., 1993]العمٌل 

: خدمة العمالء .1.3.6
 .Juran, J. M]ٌجب التعامل مع جمٌع أعضاء فرٌق عمل المشروع داخل وخارج المكتب على أنهم عمالء، 

(Ed.), Juran's, 1988]  حٌث ٌعتبر المصمم عمٌل بالنسبة لمالك المشروع، ٌجب أن ٌحصل على جمٌع
المعلومات المطلوبة، لتحقٌق متطلبات العمٌل، وكذلك اإلنشائى هو عمٌل بالنسبة للمصمم، ٌجب على المصمم 

إنتاج رسومات دقٌقة، وتحقق رضى المالك، حتى ٌسهل على اإلنشائى عمل الحسابات اإلنشائٌة، إلنتاج 
وبالتالى تحقٌق رؼبة العمالء فى جمٌع مراحل المشروع، تعتبر عامل مهم جدا لتحقٌق . المشروع بجودة عالٌة

 [.Arditi, D. and Gunaydin, H. M., 1996]إدارة الجودة الشاملة بطرٌقة سهلة وأكثر دقة

: تكلفة الجودة .1.3.7
ٌتم استخدامها لمعرفة فعالٌة عملٌة إدارة الجودة الشاملة . تكلفة الجودة هً األداة الرئٌسٌة لقٌاس الجودة

[Crosby, P. B., 1967] حٌث . ، حٌث ٌتم تحدٌد مشارٌع تحسٌن الجودة، وتقدم حساب وأسباب هذه التكالٌؾ

: تتكون هذه التكالٌؾ من

 هى التكالٌؾ الموضوعة لمنع حدوث أخطاء وانحرافات عن المخطط، وتكرار للعمل مما : تكالٌف الوقاٌة
. ٌزٌد من التكالٌؾ والوقت

 تكالٌف التقٌٌم[ :Yates, J. K. and Anifios, S., 1996]  هى تكالٌؾ المعاٌٌر المصممة لقٌاس أداء
العاملٌن والمشروعات، وطرق سٌر العمل، لمعرفة مدى جودة أداء كل منهم 

 هى التكالٌؾ الزائدة التى نتجت عن تكرار األخطاء: تكالٌف اإلنحٌاد[Ledbetter, W. B., 1990]  ،
وإعادة الرسومات، واختٌار المواد الخطؤ، وظهور مشاكل أثناء التنفٌذ نتٌجة األخطاء الناتجة فى مرحلة 

. التصمٌم والرسومات التنفٌذٌة، وعدم تحقٌق متطلبات العمٌل، فتزٌد تكلفة المشروع
عن أن تخطٌط مراحل كل من التصمٌم واإلنشاء؛ تعتمد على األكواد التصمٌمٌة،  [Asakaoru, 1979]وقد نوه 

بٌنما ضمان الجودة ٌتحقق عن طرٌق العمٌل . واحتٌاجات العمٌل، وكذلك على خطوات سٌر عمل المصممٌن
: والمصممٌن بعد اإلنتهاء من المشروع، أو بعد إنهاء جزئى للمشروع، وهذا نتٌجة لألسباب اآلتٌة

 الجودة تصمم وتقٌم لكل مشروع فى كل مرة .

 ال ٌوجد ؼٌر المراجعة . ال ٌوجد نظام لقٌاس ردود فعل التحكم فى جودة خطوات سٌر العمل المشروع
الناتجة عن مراجعة العمٌل او المصمم او المسئول عن تنفٌذ المشروع، حٌنما ٌكتشفوا مشكلة، وهذا ٌإثر 

. على جودة المشروع، وٌجعل عملٌة التقٌٌم صعبة جدا

 وهذا . ال ٌوجد قاعدة معلومات أو قاعدة بٌانات لمعرفة األخطاء التى حدثت فى المشروعات السابقة
النقص فى هذه المعلومات ناتج عن أن تصحٌح هذه األخطاء ٌحدث أثناء العمل، دون إبالغ اإلدارة 

العلٌا، وبالتالى سوؾ ٌتكرر الخطؤ، ولن ٌتم اتخاذ أى اجراء لمنع حدوث هذه األخطاء مرة أخرى، فٌتم 
تكرار هذه األخطاء، مما ٌتسبب فى ضعؾ مستوى مخرجات المشروع، وبالتالى ٌإثر على سمعة 

. المكتب المعمارى والعاملٌن به

 ال توجد معاٌٌر محددة لعمل آلٌات للتنفٌذ العملى للمشروع .

 ال ٌوجد نظام قائم إلدارة الجودة خالل مراحل عملٌة التصمٌم والبناء .
، الذى حاول أن ٌؽٌر فكرة جودة التحكم إلى التحكم فى [Kubal, 1994]ولتفادى هذه المشاكل، وطبقا لما قاله 
: إدارة الجودة وذلك عن طرٌق اآلتً

 إنشاء قاعدة بٌانات من نتائج المشروعات السابقة، لتوفٌر معاٌٌر موحدة وشاملة لتحدٌد معاٌٌر الجودة .
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  نظام تسلٌم إدارة تنفٌذ المشروع ٌمكن أن تساعد فً دمج إدارة الجودة فً مرحلة التخطٌط والتصمٌم
 .والبناء والتشؽٌل ومراحل الصٌانة

 ٌجب تحدٌد وتصحٌح المشاكل فً المراحل المبكرة. 

 توثٌق نتائج المشاكل بعد تحدٌدها ، قد توسع جودة قاعدة بٌانات هذه األخطاء لمنع تكرارها .
تطبٌق األكواد والمعاٌٌر لتحقٌق الجودة  .1.3.8

ٌجب معرفة األكواد والمعاٌٌر الخاصة بكل مشروع وكل منطقة وكل دولة قبل البدء فى مرحلة التصمٌم، حتى 
. ٌحقق الحد األدنى المطلوب فى جودة التصمٌم وتنفٌذ المشروع

: جودة مخرجات المشروع .1.3.9
إن جودة الرسومات التنفٌذٌة ومواصفات المشروع تإثر تؤثٌرا عالٌا على جودة تصمٌم وتنفٌذ المشروع، كما 

حٌث أكد أن كلما كان مستوى جودة الرسومات التنفٌذٌة والمواصفات  [Gunaydin's, 1995]ورد فى بحث 
التى خرجت من المصمم، كلما كانت جودة التصمٌم والبناء فى جمٌع مراحلهما عالٌة، وكلما كان جودة مستوى 

. تنفٌذ المبنى المنشؤ عالٌة
: قابلٌة التصمٌم للتنفٌذ.1.3.10
فإن التصمٌم المحترؾ ٌجب أن ٌراعى متطلبات البناء، عن طرٌق تحقٌق  [ASCE manual, 1988]طبقا لـ 

. الكود المعمارى واإلنشائً للبناء، وقابال للتنفٌذ بتكنولوجٌا اإلنشاء المتعارؾ علٌها، مهما كان موقع المشروع
 أهمٌة تطوٌر جودة إدارة المكتب المعماري .1.4

المٌاه الراكدة ال تنم عن الحٌاة، ولكن النهر الجارى دائما ما ٌنبض بالحٌاة، وكذلك التطور، أٌنما وجد 
كذلك األمر فى المكاتب والشركات والمإسسات، فالتطور كالماء والهواء، إذا لم ٌحدث . التطور، تحقق النجاح

المكتب، سوؾ تخسر مكانتها بٌن المنافسٌن، وخاصة التطور فى إدارة وهٌكلة  تطور فى أداء الشركة أو
.  الشركات والمكاتب، فهى عصب الحٌاة بالنسبة ألى مإسسة عاملة

وبالنسبة للمكاتب المعمارٌة فإن المنافسة شدٌدة، والتطور شئ أساسى كمصمم ومهندس فى مجاله، ولكن بما 
أن معظم المكاتب المعمارٌة ال تدار بشكل محترؾ، ولٌس لدى الكثٌرٌن منهم نظام إدارى محترؾ ٌمكن به 

ضبط إٌقاع وجودة العمل، نظرا الهتمام المعمارى بالتصمٌم وإنتاج العمل أكثر من تنظٌمه، وال ٌوضع خطة 
واضحة لضمان سٌر العمل لتحقٌق الهدؾ، ولذلك فهى تحتاج لتطوٌر نظام إدارة المكتب بطرٌقة محترفة 

ومبتكرة ومبدعة، بحٌث تساعد على تطوٌر المكتب ككل، وعلى تقلٌل األخطاء وسهولة مراجعة العمل، وإدارة 
.  المهندسٌن بطرٌقة محترفة ومتجددة، لكى تحث العاملٌن على اإلبداع

ولرفع جودة إدارة المكاتب المعمارٌة، ٌجب وضع نظام تقٌٌم العمل فى المكتب، ومحاولة أال ٌتم اختراع 
أى كما ٌقال عدم السعى الختراع العجلة مرة أخرى، ولكن محاولة ضبطها لتسٌر حسب ]نظام من الصفر، 
، وذلك اختصارا للوقت والتكلفة والجهد، فهذا المبدأ مهم لوضع نظام لتقٌٌم العمل داخل [اإلمكانٌات المتاحة

المكتب، باستخدام نظم تقٌٌم موجودة، مع بعض التعدٌالت لكى تتوائم مع نظام العمل فى المكتب، لذلك سٌتم 
عمل استبٌان لمعرفة رأى المعمارٌٌن فى موضوع الجودة، وأهمٌتها لرفع مستوى العمل والمشروعات لدٌهم، 

. وما هى مقترحاتهم، لوضع هذا الدلٌل كمقترح للتطبٌق لرفع الجودة فى العمل وإدارته فى المكاتب المعمارٌة
: الدراسة التحلٌلٌة والتطبٌقٌة .2

 دراسة الوضع الحالى

لدراسة الوضع الحالى، تم عمل مقارنة بٌن الدراسات السابقة، وبٌن تحلٌل استبٌان لعٌنة من المكاتب المعمارٌة تم تنفٌذه 
، واآلخر على مدارعامى [Mahmoud, Naglaa. 2012] فى رسالة الماجٌستٌر، 2012على مرحلتٌن، مرحلة عام 

:  وكانت النتائج كاآلتى2016 و  2015
من العٌنة مكاتب متوسطة إلى % 15.5، [ مهندسٌن10 – 1من ]من العٌنة مكاتب صؽٌر % 70وكانت العٌنة عبارة عن 

[.  100 – 50]و  [50 – 25]من المكاتب ما بٌن % 7.5، ثم ٌؤتى بعد ذلك [ مهندس25 – 10من ]صؽٌرة 

 90 %من المكاتب % 10من العٌنة معظمهم من المكاتب الصؽٌرة ٌستعٌن بمهندسٌن من خارج المكتب، و
مهندس تستعٌن بمهندسٌن من خارج المكتب، ولكن المكاتب المتوسطة والكبٌرة والمإسسات، ال  [10-25]

 .تستعٌن بمهندسٌن من خارج المكتب

  مهندس، وهذا منطقى لحد  [25 – 10]أقصى عدد من المهندسٌن اللذٌن تم االستعانة بهم من الخارج فهو من
. ما، حتى ٌسهل إدارتهم ومتابعة المشروعات معهم

 45 % ،لدٌهم % 40لدٌهم فروع فى محافظات مختلفة، بٌنما % 10من المكاتب لدٌها فروع فى نفس المبنى
. فروع فى دول عربٌة، واألخرٌن لدٌهم فروع فى دول أجنبٌة

 20 % ال ٌحصل علٌها، % 40من عٌنة المكاتب تحصل على معلومات صحٌحة عن المشروعات، ولكن
ال ٌستطٌع % 10ٌواجه مشكلة فى الربط بٌن ساعات العمل للمهندسٌن ونوعٌة المشروعات، و% 30و

. الحصول على معلومات مالٌة عن المهندسٌن او المشروعات
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 40 % اآلخرٌن ال % 70من عٌنة المكاتب ٌمكن أن تحصل على معلومات صحٌحة عن المهندسٌن، ولكن
ٌستطٌعون الحصول علٌها، ولدٌهم مشاكل فى متابعة جدول المهام الٌومى، وٌجدوا صعوبة فى الربط بٌن 

. معلومات المهندسٌن والمشروعات

 40 % ال ٌقٌمون % 10تقٌم ولكن بطرٌقة ؼٌر دقٌقة، و% 50من المكاتب تقٌم المهندسٌن بطرٌقة دقٌقة، ولكن
. المهندسٌن

 70 % ٌقومون بتقٌٌم المشروعات، ولكن لٌس بالدقة % 30من المكاتب تقٌم المشروع بطرٌقة دقٌقة، ولكن
. المطلوبة

 
 

 عٌنة االستبٌان، توضح مدى معرفة أصحاب المكاتب عٌنة الدراسة بأهمٌة الجودة فى ضبط إدارة الجودة بالمكتب [1]شكل 

 
 

 
 عٌنة االستبٌان، توضح مدى معرفة أصحاب المكاتب عٌنة الدراسة بالجودة [2]شكل 

من العٌنة تعرؾ % 92ولقٌاس مدى استٌعاب المكاتب المعمارٌة لمعنى الجودة وتعرٌفها لدٌهم، فقد تبٌن من االستبٌان أن 
.  الجودة على أنها التخطٌط الجٌد، ثم ٌؤتى بعدها مباشرة رضى العمٌل، ثم التدرٌب والتطوٌر المستمر للمهندسٌن وأدائهم

من العٌنة تقر بؤنها ترفع من جودة التنسٌق بٌن % 77أما تؤثٌر نظام إدارة الجودة على المكتب، فكانت النتٌجة تقرٌبا 
التخصصات بٌن أطراؾ المشروع، ثم ترفع جودة إدارة العمل بالمكتب، وتقلل من عدد مرات المراجعة، ثم تقلٌل التكلفة 

. التقدٌرٌة 

 60 %منهم % 30من المكاتب تواجه مشاكل فى ضبط جودة العمل بالمشروعات، وإدارة ومتابعة المهندسٌن، و
 ٌجدوا صعوبة فى الحصول على مشروعات جدٌدة، 
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عرؾ كل من وبالمقارنة بالدراسات السابقة، سنجد تقارب كبٌر بٌن نتائج االستبٌان وما ورد فى الدراسات السابقة، فقد 
[Juran and Godfrey, 2000] ، ووضح الجودة بؤنها التخلص من األخطاء التى تتسبب فى إعادة العمل  [Barrie G. 

Dale, 2003] السبب الرئٌسى للوصول لرضى العمٌل النهائً، أى مستخدم المبنى، وهى وسٌلة  أهمٌة الجودة بؤنها
رئٌسٌة لخفض التكالٌؾ، وسٌلة رئٌسٌة لتحسٌن المرونة فى العمل والقدرة على إدراك األخطاء وتفادٌها وتقلٌلها، ووسٌلة 

. رئٌسٌة لزٌادة اإلنتاجٌة وتقلٌل الوقت

 
عٌنة االستبٌان، توضح هل أصحاب المكاتب عٌنة الدراسة مطبق لدٌهم نظام إدارة الجودة  [3]شكل 

 
 

 
 عٌنة االستبٌان، توضح هل لدى أصحاب المكاتب عٌنة الدراسة نظام إلدارة للجودة [4]شكل 

: وبسإال المكاتب عن تطبٌقهم لنظام إدارة الجودة لدٌهم، فكانت النتٌجة 

 80 % لدٌهم نظام قائم، % 10من المكاتب تخطط لوضع نظام دقٌق لضبط جودة العمل وضبط إدارته، بٌنما
. ال ٌنوون وضع نظام إدارى لضبط جودة العمل وإدارته% 10و

 55 %لدٌهم بعض التحفظ، بٌنما % 10من المكاتب تإمن بؤهمٌة ضبط الجودة فى إدارة العمل بمكاتبهم، و
. ٌرٌدون المساعدة لتطبٌق نظام لضبط جودة العمل بالمكتب% 30

 55 % ،لدٌهم النٌة ولكن مع بعض التحفظ، % 30من المكاتب ترٌد تطبٌق نظام لضبط جودة العمل بمكاتبهم
. ٌرٌدون مساعدة لتطبٌق النظام% 20و
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منهم ٌإٌدون بشدة التؤثٌر % 85وبسإالهم على تؤثٌر استعمال برامج الحاسب اآللى على جودة إدارة المكتب، فقد وجد أن 
.  ٌإٌدون ببعض التحفظ% 15اإلٌجابى على استخدام برامج الحاسب فى إدارة المكتب، ورفع جودة سٌر العمل بها، بٌنما 

النتٌجة والدلٌل المقترح  .3
من خالل االستبٌان تبٌن لنا ما هى المشاكل الحقٌقٌة التى تواجهها المكاتب المعمارٌة، وما هو مفهوم الجودة لدٌهم، 

ومدى استعدادهم لتطبٌق نظام الجودة، وفٌما ٌلى سوؾ ٌتم عرض مقترح لتصور عام أو دلٌل لكٌفٌة رفع جودة سٌر 
. العمل وإدارته بالمكتب المعماري

: مشاكل جودة سٌر العمل وإدارته فى المكاتب المعمارٌة، التى تتداول الملفات ٌدوٌا أو عن بعد .3.1
وبعد أن تم توضٌح مفهوم الجودة وكٌفٌة تطبٌقها، وعرض الوضع الحالى لعٌنة من المكاتب المعمارٌة من خالل 
االستبٌان الذى تم تقدٌمه، وتم معرفة بعض المشاكل التى تواجهها، كان ٌجب معرفة حقٌقة هذه المشاكل، ومدى 

استٌعاب أصحاب المكاتب المعمارٌة لموضوع الجودة، سواءا جودة المشروعات، أو جودة إدارة العمل بالمكاتب 
، فى مراحله األولى [ مهندس120أكثر من ]لدٌهم، وذلك عن طرٌق تطبٌق تجربة عملٌة فى أحد المكاتب الكبٌرة 

: لتطبٌق نظام األٌزو، وكان الوضع القائم للمشاكل التى ٌواجهونها
 وجود نماذج لنظام األٌزو وتنظٌم العمل تقرٌبا كاملة فى كل األقسام ولكنها ال تفعل وال تستخدم 

  ،ال ٌوجد نظام للجزاءات إال فى تؤخٌر الحضور والؽٌاب 

  المكافآت بعد انتهاء كل مشروع، أحٌانا تقدم مكافآت للمشاركٌن فى العمل، وذلك فى حال تسلٌم المشروع فى
 .مواعٌده دون تؤخٌر

 صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات: 

o معرفة الوضع الحالى الحقٌقى للمشروعات 

o المصروفات الفعلٌة 

o مجموع ساعات العمل فى كل مشروع 

o ربط عدد ساعات عمل المهندسٌن بالمشروعات 

o تقٌٌم المشروعات من حٌث التكالٌؾ والجدول الزمنى 

o تكرار التعدٌالت من العمالء، وعدم وجود وسٌلة لحصرها أو تسجٌلها 

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

o زٌادة عدد مرات المراجعات الداخلٌة، وعدم وجود وسٌلة لحصرها أو تسجٌلها 

o  صعوبة التنسٌق بٌن التخصصات، لعدم وجود مهندس متخصص، ولزٌادة عدد المشروعات، وال ٌوضع وقت
 .للتنسٌق بٌن التخصصات، مما ٌتبعه مشاكل عدٌدة عند تسلٌم المشروع للمقاول، وأثناء التنفٌذ

o صعوبة فى مراجعة المشروعات فى الموقع وربطها بالتصمٌم والعمل بالمكتب 

o صعوبة تسلٌم مراحل المشروع فى المواعٌد المحددة بالجودة المطلوبة 

  صعوبة التواصل بٌن األقسام، لعدم عقد اجتماعات للمشروعات لمناقشة المشاكل المحتملة، فٌحدث تعطٌل
 .إلنجاز األعمال فى المراحل المختلفة للمشروعات، فٌحدث تؤخر فى التسلٌم

 ًعدم انتظام بعض المهندسٌن فى كتابة جدول المهام الٌوم 

 عدم االنتظام فى تقدٌم التقارٌر االسبوعٌة للمشروعات، نظرا لضٌق الوقت، ولصعوبة الحصول على المعلومات 

 قلة عدد المهندسٌن، وزٌادة عدد المشروعات، فال ٌوجد وقت للمراجعة وال وقت لتقدٌم التقارٌر الدورٌة. 

 عدم وجود توثٌق كامل لـ: 

o ما تم إنجازه من عمل 

o مقابالت العمٌل وتحدٌد متطلبات وتعدٌالت العمٌل 

o متابعة األعمال مع المهندسٌن والمدٌرٌن 

o متابعة األعمال بٌن األقسام 
 

 :خطوات تطبٌق جودة اإلدارة فى المكاتب المعمارٌة .3.2

: وللبحث عن حل لهذه المشاكل، كان ٌجب دراسة خطوات تطبٌق الجودة داخل المكاتب المعمارٌة وهى كاآلتً
: عقد اجتماع مع جمٌع مدٌرى األقسام والفروع لتحدٌد اآلتى

 هدؾ المكتب :Goal 

 رإٌة المكتب :vision 

 مهمة المكتب :Mission 

 رصد الوضع الحالى عن طرٌق :
o أدوات وأجهزة : تحدٌد اإلمكانٌات المتاحة
o  تحدٌد عدد المهندسٌن، وتخصصاتهم
o  ،وضع وصؾ تفصٌلى لعمل كل منهم[Job description] عن طرٌق :
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  ،تحدٌد النتائج
   ،وشرح األنشطة المطلوب عملها
  ووضع عوامل تحدٌد جودة العمل لكل مهندس بناءا على نوعٌة عمله

: تحدٌد المشاكل الحالٌة عن طرٌق

  رصد نقص اإلمكانٌات، وتحدٌد األجهزة واالدوات المطلوبة

  تحدٌد عدد المهندسٌن المطلوبٌن فى كل قسم

 تعدٌل الوصؾ الوظٌفى لكل مهندس بناءا على الرإٌة الجدٌدة للمكتب، لتحقٌق الهدؾ المطلوب 

: تحدٌد وتحقٌق الوضع المستقبلى

  تحدٌد الفجوة بٌن الوضع الحالى والوضع المستقبلى[Gap analysis ]

  تطوٌر المهندسٌن عن طرٌق التدرٌب، وتطوٌر سٌر العمل وزٌادة ]تحدٌد المبلػ المطلوب لتطوٌر المكتب
 [اإلمكانٌات

  تحدٌد المستوى المطلوب الوصول إلٌه فى جودة العمل وخطوات سٌره، وكذلك جودة التصمٌم وتنفٌذه[Datum ]

  تحدٌد األولوٌات فى عالج الوضع الحالى[ Priority ]

  تحدٌد األشخاص المسئولٌن عن عملٌة التطوٌر والمراقبة[Responsive persons  ]

  تحدٌد خطوات التطوٌر ومراحل التنفٌذ[ steps ]

  تحدٌد مسئولٌة كل شخص فى المكتب بدءا من المدٌر ورئٌس مجلس اإلدارة، وحتى أصؽر موظؾ فى المكتب
[Responsibility  ]

 تحدٌد التؽٌرات المطلوبة فى سٌر العمل لكل مرحلة من مراحل عمل المشروع وتطوٌره .[Changes ]

  تحدٌد التؽٌرات المطلوبة فى مستوى العاملٌن والمهندسٌن فى المكتب، عن طرٌق تحدٌد الدورات التدرٌبٌة المطلوبة
 [ Changes ].  لكل موظؾ بناءا على تخصصه والشرح التفصٌلى لعمله

 تحدٌد التؽٌرات المطلوبة فى إمكانٌات المكتب، برامج الحاسب اآللى ، وتحدٌث األجهزة وشراء األجهزة الجدٌدة .
[Changes] 

 
 
 

معرفة احتٌاجات العمٌل 

  تعدٌل احتٌاجات العمٌل بما ٌتالئم مع الجودة المطلوبة

 تعدٌل األخطاء فى :
  طرٌقة التعامل مع العمٌل
  طرٌقة سٌر العمل فى التصمٌم وتسلٌم المشروع وتنفٌذه

 معرفة احتٌاجات العاملٌن وطرٌقة إدارتهم وتدرٌبهم، وسٌر العمل، وطرق الثواب والعقاب .

  معرفة طرٌقة التواصل الناجحة بٌن اإلدارة والمهندسٌن والعمٌل، لتطوٌر العمل
: تقٌٌم المشروع

: بنود تقٌٌم المشروع

 مقارنة بٌن الجدول الزمنى لتنفٌذ المشروع مع الجدول الزمنى المقترح والمعتمد من العمٌل للمشروع .

 مقارنة بٌن تكالٌؾ المشروع المنفذ مع التكالٌؾ المقترحة للمشروع المعتمدة من العمٌل، طبقا لكل مرحلة .

 مقارنة بٌن المشروع المنفذ والمشروع المصمم والمعتمد من العمٌل، ورصد اإلختالفات بٌنهما .

 مقارنة بٌن المشروع المنفذ، وأسس الجودة العالمٌة لتنفٌذ المشروع .

 حساب عدد مرات مراجعة المشروع، وعدد األخطاء التى ظهرت أثناء المطابقة والتنسٌق بٌن التخصصات .
: تقٌٌم المهندسٌن

. محاولة اختٌار بنود التقٌٌم لتكون بعٌدة عن الهوى الشخصى للمدٌر المباشر المسئول عن التقٌٌم، فتقل نسبة التحٌز والظلم
: وبنود التقٌٌم للمهندسٌن تقوم على اآلتى

 :بنود شخصٌة

  [ٌتم تحدٌده من ماكٌنة الحضور واالنصراؾ، لٌس فٌه هوى شخصى]الحضور واإلنصراؾ 

  [ٌتم تحدٌده من جدول المهام الٌومى، لٌس فٌه هوى شخصى]عدد مرات الؽٌاب 

  [ٌتم تحدٌده من جدول المهام الٌومى، لٌس فٌه هوى شخصى]عدد الساعات اإلضافٌة 

  [تعتمد على هوى المدٌر المباشر المسئول عن التقٌٌم وآراء زمالئه]مدى مساعدته وتفاهمه مع زمالئه 

  [تعتمد على هوى المدٌر المباشر المسئول عن التقٌٌم وآراء زمالئه]طرٌقة تعامله مع زمالئه 
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  [عدد ونوعٌة الدورات المطلوبة لتطوٌر القدرات الشخصٌة والعملٌة والعلمٌة]مدى التطور الشخصى .

 ٌمكن تحدٌدها باشتراكه فى أكثر من ]. قٌاس مدى قدرته على اإلبداع، لتحدٌد إمكانٌة انضمامه لفرٌق التصمٌم
 .[مشروع وتقٌٌم التصمٌم، ولكن ٌدخل فٌها هوى شخصى لحد ما

 [جمٌعها ٌتم تحدٌدها، بدون هوى شخصى]: بنود تقٌٌم تقنٌة

  عدد األخطاء

  عدد مرات المراجعة واإلعادة

  عدد مرات المكافئات

  عدد مرات الجزاءات والخصم

  عدد مرات التؤخٌر فى تسلٌم المشروع عن الجدول الزمنى المقترح

 عدد مرات االلتزام بالتسلٌم طبقا للجدول الزمنى 
الدلٌل االسترشادى لتطبٌق الجودة داخل المكاتب المعمارٌة  .3.3

لقد تم بالفعل تنفٌذ البنود السابقة على المكتب المعماري، وتم عمل اجتماع بٌن رإساء األقسام واإلدارة العلٌا، وتم اتخاذ 
: القرارات اآلتٌة لرفع جودة العمل داخل المكتب

 جودة متابعة المشروعات والتسلٌم 

o عمل اجتماع بٌن األقسام قبل بداٌة كل مشروع، وعند تعدٌل من العمٌل أو من األقسام األخرى 

o مراجعة المشروع داخل القسم قبل ارساله لألقسام األخرى، عدد اللوحات ودقة المعلومات والرسومات 

o  عمل اجتماع عند االنتهاء من الرسومات المعمارٌة مع األقسام األخرى، وتسلٌم المشروع بمحضر اجتماع
 .لتوضٌح المالحظات، واالتفاق على أسلوب التصمٌم فى األقسام األخرى

o  ًمراجعة المشروع قبل تسلٌمه للعمٌل، من عدد اللوحات لكل قسم، ومطابقة المعلومات فً المقاٌسة واللوحات ف
 .كل التخصصات

o  تحدٌد أولوٌة المشروعات، فً جدول معلن على السٌرفر، وإرساله لجمٌع األقسام، وتجدٌد الجدول كلما طرأ
. تؽٌٌر علٌه

o  مراجعة المشروعات قبل الطباعة بٌوم كامل، للتؤكد من دقتها وتطابق جمٌع لوحات األقسام ومراجعة قائمة
 .اللوحات لكل قسم

o  استعمال برنامج الRevit  فً التنسٌق بٌن التخصصات فً جمٌع األقسام وتدرٌبهم علٌه سواءا فً الرسم أو 

 .المطابقة أوإدارة التصمٌم والمشروع

o االستمرار فً عمل مكتبة نمطٌة للمشروعات فً قسم عمارة. 

o وضع نظام للرسم الهندسى باستعمال برامج الكاد موحد لجمٌع األقسام، عن طرٌق القسم المعماري 

o  متابعة شاشات المهندسٌن للتؤكد من قٌامهم باألعمال الموكلة إلٌهم، ولٌس الدخول على اإلنترنت، عن طرٌق
 [.Team Viewer]برنامج 

o  مراجعة المشروعات قبل إؼالقها، حتى ال ٌضطر إلى مراجعتها بعد إؼالقها بمدة طوٌلة إن احتاج األمر لفتحها
 .مرة أخرى أو أخذ نسخة منها فً مشروعات مشابهة

 متابعة جودة مراجعة المشروعات 

o  فً اى من األقسام، ٌتم تطبٌق نظام المراجعة اآلتًتغٌٌرات او تعدٌالت او مراجعات فً حال عمل اى : 

  ،بوضع عالمات ممٌزة عند المناطق التً تم تؽٌٌرها او تعدٌلها 

  ،وعمل تقرٌر مختصر بهذه التعدٌالت 

  ،ووضع صورة من الرسومات المعدلة والتقرٌر على السٌرفر فً فولدر المراجعات المتفق علٌه 

 وتبلٌػ جمٌع األقسام األخرى. 

o  ،فً حال عمل تعدٌالت من قبل المالك 

  ،ٌجب عمل محضر معتمد وموقع من العمٌل 

  ،ووضع نسخة من التعدٌالت المطلوبة والمحضر، ومن الرسومات بعد التعدٌل فً فولدر التعدٌالت والمراجعات 

 وضع مختصر لها على برنامج الحاسب اآللى فً جزء المراجعات الخاص بكل مرحلة فى كل مشروع .
 متابعة جودة إدارة المشروعات 

o  [بمعرفة مدٌر قسم عمارة]وضع الوقت المقترح إلنهاء مشروع  

o  ،[ٌوضع الوقت طبقا لقدرة المهندس المكلؾ]تكلٌؾ أحد المهندسٌن به ، 

o  فى حال انهائه للمشروع قبل موعده، ٌتم إعطائه مكافؤة، وإن تؤخر عن الوقت عن المقترح، تتم توقٌع الئحة
 .الجزاءات المتفق علٌها

o  توقٌع جزاءات على المهندسٌن فً جمٌع األقسام الفنٌة الؽٌر ملتزمٌن بنظام الرسم الكاد الموضوع من قبل قسم
 .عمارة
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o  عمل محاضرة توعٌة إلدخال بٌانات المشروعات على برنامج الحاسب اآللى المستخدم إلدارة المكتب، وأهمٌة
 .الحرص على إرسال المهام ومتابعتها، وكذلك إدخال بٌانات العمل الٌومٌة لكل مهندس فى جدول المهام الٌومً

o  ٌجب إدخال كافة معلومات عقود المشروعات على برنامج الحاسب اآللى المستعمل إلدارة المكتب، لٌسهل
 .عن طرٌق قسم الجودة أو قسم الحسابات. متابعته وتقٌٌمه فنٌا ومادٌا

o  مقترح بربط نجاح المشروع وتسلٌمه فً موعده، والتوفٌر فً نفقاته مع مكافآت المهندسٌن، مع دراسة إمكانٌة
 .رفع المرتبات لمن ٌحقق هذا فقط

o  عمل قائمة بالمشروعات الجارٌة وتحدٌد األولوٌات وتوارٌخ التسلٌم لكل منها، وكذلك توضٌح حال وقؾ
 . المشروع

o  ،وٌوضع على السٌرفر، لسهولة االضطالع علٌه من جمٌع األقسام، وٌتم تحدٌثه أوال بؤول 

o وتحدٌث هذه التوارٌخ على البرنامج الجدٌد، لٌسهل رإٌة حال المشروع فً الصفحة األولى من البرنامج. 

o  ،عمل جدول العطالت لكل قسم وتحدٌثه أوال بؤول، لتحدٌد إمكانٌة الموافقة على األجازات أم ال 

o وربطها بتوارٌخ تسلٌم المشروعات المكلفة لكل مهندس، ووضع هذه الجداول على السٌرفر. 

o  ًفً حال استقالة أحد المهندسٌن فً أي قسم، علٌه أن ٌسلم تقرٌر عن المشروعات المكلؾ بها والوضع الحال
 .لها، لمن سٌتم استالم العمل منه، وٌتم اعتماد هذا التقرٌر من مستلم العمل، ورئٌس القسم

 متابعة جودة العمل بالمواقع 

o  لمتابعة المهندسٌن فً المواقع، سٌتم عمل مجموعات لكل مشروع أو منطقة محددة على التلٌفون المحمول
WhatsUpلتبادل الملفات ٌومٌا، وإرسال كافة األعمال الجدٌدة فى وقتها ،. 

o ٌقوم مدٌر المشروع بالموقع بتصوٌر الموقع عدة مرات وإرسال الصور على المجموعة لرئٌس القسم. 

o  ٌقوم مسئول قسم نظم المعلومات بتحوٌل هذه الرسائل والصور والتقارٌر على جهاز الحاسب اآللى لرئٌس
القسم، بحٌث ترسل له على تلٌفونه المحمول وكذلك الجهاز، لٌسهل مراجعة الصور والتقارٌر، وٌتم حفظها فى مجلد 

 .المشروع على السٌرفر
o  وضع برنامج متابعة مثلGPS على تلٌفونات مهندسً المواقع؛ لتحدٌد موقعهم الجؽرافً تلقائٌا .
 متابعة جودة المهندسٌن: 
o  إعطاء المهندسٌن دورات تدرٌبٌة فى إدارة المشروعات، وتحسٌن التواصل بٌنهم، بطرٌقةOngoing 

Coachingوهى متابعة مستمرة لتحسٌن التعامل بٌنهم ،. 

o  ،إعطاء رإساء الفرق فً قسم عمارة، دورات تدرٌبٌة فً إدارة المشروعات فً المكتبPMO 

o  ًإعطاء مدٌرٌن األقسام ونائبٌهم دورات تدرٌبٌة ف[IPMA, PMO, Primavera, MS Project] ، 

o دورات فً قٌادة الفرق وتكوٌن فرق العمل، ومتابعة عقود المشروعات . 
o  إعطاء جمٌع المهندسٌن فى جمٌع األقسام دورة فى برنامجRevitلتعمٌم استخدامه على المكتب كله  

o إعطاء مهندسٌن المواقع دورات تدرٌبٌة فً إدارة المشروعات بالموقع. 

o تطوٌر مهندسً األقسام الفنٌة فً كٌفٌة عمل المعاٌنات فً الموقع، والرفع المساحى 

o  ،فً األقسام الفنٌة، عمل محاضرة توعٌة داخل كل قسم؛ باألكواد والكتالوجات المهمة التً ٌجب علٌهم معرفتها
 .عن طرٌق رئٌس القسم أو نائبه

o  إعطاء مكافؤة للمهندسٌن رإساء الفرق، عند تدرٌب المهندسٌن األصؽر، بعد تقٌٌمهم من المهندسٌن الرئٌسٌٌن
 فً القسم

 :الخالصة والمقترحات .4

من البحث ٌتبٌن مدى أهمٌة جودة العمل فى المكاتب المعمارٌة، وخاصة سٌر أداء العمل، وإدارته والمشروعات 
والمهندسٌن، وخاصة فى المكاتب التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد، باستخدام اإلنترنت، لمتابعة المهندسٌن 

ولتحقٌق ذلك وللحصول على مشروعات أكثر، ٌجب . والمشروعات بدقة، وللحصول على جودة عالٌة للمشروعات
على المكاتب المعمارٌة وضع نظام إدارى محكم، ونظام إلدارة جودة سٌر العمل بالمكتب، حتى ٌتم التحكم ومراقبة 
جمٌع العملٌات والمهندسٌن والمشروعات داخل وخارج المكتب، وذلك لتحقٌق رؼبة العمٌل طبقا لمتطلبات الجودة 
العالمٌة والمواصفات العالمٌة لتصمٌم وتنفٌذ المشروعات، ولٌتمكنوا من المنافسة العالمٌة التى ٌحكمها اآلن الجودة 

.  قبل كل شئ
وقد تم عرض مقترح لدلٌل استرشادى لتطبٌق الجودة، وتم شرح كٌفٌة تنفٌذه على مكتب بٌت خبرة مصرى، وكان 
هناك فرق واضح فى رفع جودة سٌر العمل وإدارته داخل المكتب، لٌكون مثاال حقٌقٌا ٌمكن االسترشاد به، وتعدٌله 

ولكى ٌحقق الدلٌل هدفه، وٌرفع من جودة سٌر . بما ٌتناسب مع طبٌعة العمل فى جمٌع المكاتب الهندسٌة والمعمارٌة
العمل أو إدارته، ٌجب أن ٌكون هناك وعى تام من اإلدارة العلٌا بالمكتب، ومساندة كاملة منهم فى تحقٌق وتطبٌق هذا 

الدلٌل، وكذلك ٌجب تؽٌٌر ثقافة العاملٌن بالمكتب، حتى ٌإمنوا بمدى جدوى تطبٌق هذا الدلٌل لرفع جودة خطوات 
سٌر العمل، وأداء العاملٌن والمشروعات، التى بالتبعٌة سوؾ ترفع من جودة المكتب بصفة عامة، وتقل معظم 

. المشاكل التى ٌواجهونها حالٌا فى خطوات سٌر العمل والمراجعة والتنفٌذ والتصمٌم



 
 

دراسة لكٌفٌة رفع جودة  إدارة العمل فى المكاتب الهندسٌة 

 

ومن ناحٌة أخرى فقد تؤكد من االستبٌان على أهمٌة دور استخدام برامج الحاسب اآللى لحل معظم المشاكل التى 
تواجه المكاتب المعمارٌة، وخاصة فى المكاتب التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد واستخدام اإلنترنت، لذلك فقد 

تم عمل مقترح لبرنامج حاسب آلى لتطبٌق معظم بنود الدلٌل االسترشادى للجودة، ولرفع جودة سٌر العمل 
والمشروعات، وقد تم عمل بحث آخر لتقدٌم وشرح هذا البرنامج المقترح، وكذلك تقدٌم تجربة عملٌة للتحقق من 

. كفائته، وكٌفٌة مساهمته فى حل هذه المشاكل ورفع جودة العمل وإدارته فى المكاتب المعمارٌة
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