دور التكنولوجيا فى حل مشاكل إدارة العمل
فى المكاتب الهندسية التى تتواصل عن بعد
أ.د .باسل أحمد كامل

م .نجالء محمود عبد المنعم حسن

أستاذ الهندسة المعمارية ،جامعة القاهرة

ماجيستير الهندسة المعمارية ،جامعة القاهرة

ملخص البحث
إن التقدم التكنولوجى فى برامج الحاسببببل اولى ر اون انتترتد اد سبببباغيا فى ونر يببببكم رتوكني الريم ر كو فر
الريم فى خصببصبباي كد دا ارببي فر الريم التى ريم فى ممام صببينا برامج الحاسببل اولىج لما فى ممام اليكا ل
اليريبان ي فااا التقدم لرل كدا لوران في جاي يببببببمه ك ى اون توكني مخت لي م اليكا ل اليريان ي رفر الريم التى
ريم ك برد التى لط ق ك ناا مكا ل خن ني [ ]Virtual Offices, Virtual Teamفأرببببلم اليكتل اليريان لة كدا
فررع فى ورم مخت لبي لر فى كبدا محباف،باي لر فى كبدا لوران ركتى مكتبل مريبان لنبة لبة مكبان اباكا ر رتيبد نبا ك ى
ماندسبببن انجنن راسبببتيبببان ن ركيدو فى ورم متردوا رلربببلم الترامم ة ك طر ق انتترتد ميا وبببلل فى اون
توكني جد دا م الييبا م ملم ميبا م التواربم ركقد انجتياكاي ر لاوم الي لاي بانةبافي ل ييا م اليرتاوا ملم متابري
رإوانا ر قننا الياندسببببن رالييببببرركاي ر نرغا م غا الييببببا م التى واجة لرببببحام اليكا ل اليريان ي تتنمي لنق
الخلراي انوان ي لد اا رم جاي ل رى ساغا غاا التقدم فى قد ا الح وم لير،ا غا الييا مج
لالك سبنقوم اللح بدناسبي فى ك قي توسب الد مماتي ممام الريانا رانوانا رالتكنولوجنا الحد لي لرربد الييا م
التى ربات ى منابا اليكبا ل اليريان ي سببببببواوا القاكيي لر التى توارببببببم ك برد ك طر ق كيم اسببببببتلنان لردو م اليكا ل
اليريان ي فى مصر ربرض الدرم الرربني ر قد ا مقترح للرتامج كاسل آلى لحم مر،ا غا الييا مج ر ا التحقق م إمكاتني
كم غاا اللرتامج لاا الييبببببا م ك طر ق كرب مربي طلنق اللرتامج اليقترح ك ى مكتل مريان بند لرا مصببببببرى
ليدا سبني ام ي ر قد ا تتاكج غا التمربي ل تأ د م مواغيي اللرتامج فى كم مر،ا الييا م التى راتى مناا اليكتل بيرط
ااتناع ر يبمنه رك انوانا الر نا لمينه الرام ن فى اليكتل راليواه ك ى استريام اللرتامج ر طلنق جينه لجزاؤ لنخرج
قان را رحنحي ر رطى نؤ ي ام ي لمينه اليد ر ك ى ا تدف ونجتاا رموئولنا اا ك سنر الريم باليكتل ر قننا فنى
ر قنى لمينه الرام ن ر قننا زمنى رمالى ل ييرركايج

هدف البحث
محارلي ن ماو كم لييا م الريم فى اليكا ل اليريان ي التى توارم ر تلاوم الي لاي بالطر الراو ي لر ك برد:




نرببببببد ل ييببببببا م التى واجة اليكا ل اليريان ي التى توارببببببم ر تلاوم الي لاي بالطر الراو ي رالتى دان ك برد [كلر
انتترتد] [ ]Virtual officeرمررفي لتواكاا رطر إوان اا الحالنيج
صينا برتامج كاسل آلى مقترح ل يواغيي فى كم مر،ا غا ميا م
التحقق م إمكاتني اللرتامج اليقترح م حقنق الورب منةج

فرضية البحث
استخدام التكنولوجنا الحد لي ربرامج الحاسل اولى رانتترتد فى مر،ا الري ناي فى اليكا ل الاندسني ر اري فى ممام إوانا
الريم رمتابري الياندسن واكد فى كم مر،ا ميا م سنر رلواو الريم رإوان ة باليكا ل الاندسني راليريان ي ر اري فى
اليكا ل التى توارم ر تلاوم الي لاي ك برد باستخدام انتترتدج

موضوع البحث
انوانا غى األواا األساسني لضل جووا الريم بصلي كامي ربالنولي ل يكا ل اليريان ي فاى طو النماا لحم مر،ا الييا م
لني إوان ي
التى واجاوتاا اري ألن اليمام اليريان ميه بن الل رالر ا رالاندسي رلك لنس لدى مر،ا اليريان ن
لالك فاا واجاون ميا م كد دا ملم التوارم بن األاوام لاوم الي لاي متابري الياندسن جووا مخرجاي الييرركاي
نب كالنف الييرركاي بردو ساكاي رتوكني كيم الياندسن ر نلني قننا الييرركاي رالياندسن ر نرغا م الييا م التى
سوف تا كرةاا بالتلصنم رمناايي نلني استخدام التكنولوجنا فى ك ااج لالك حارم اللح إ ماو برتامج كاسل آلى حم
مقترح لنيك م مراالي الييرركاي رالياندسن ك ى مدان  42ساكي ومنا مايا ا ت لد موااراا لر وانتا اا أواا متطونا
واغا لحد لنر فى كم مر،ا الييا م التى واجاوتاا رسنتا التحقق مناا ل تأ د م فرالنتااج
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منهجية البحث
المنهج الوصفى:

Literature Review - Descriptive

اللح فى الدناساي الوابقي التى تنارم طر إوناا اليكا ل ك برد؛ كلر انتترتد فى اليماتي اليخت لي اليريان ي ر نرغاج
المنهج

التحليليAnalytical Methodology :

 م دم ح نبم اللرامج اليوجووا فى الوببببببو الرباليني روناسببببببي مدى مدكيتاا لحم ميببببببا م اليكا ل الاندسببببببني
راليريان ي اليصبببر ي رالرربني تا حد د اللموا الر يني التى لا وبببتطه اللرامج اليوجووا ك اا لوةبببه كم مقترح
للرامج مناسلي واغا فى ك اا ر اري فى ممام إوانا اليكا ل ك بردج
 صينا ر نلنا برتامج كاسل آلى نوانا اليكا ل الاندسني ر اري اليريان ي الراو ي رالتى ريم ك بردج
المنهج التجريبىEmpirical :



مربي اللرتامج اليصيا ك ى لكد اليكا ل اليريان ي
كيم اسببببتلنان لتوببببمنم نورو فرم موببببتخدمنة لتحد د تقاط الضببببرف رالقوا فنة؛ ليررفي مدى مدكيتة نوانا اليكا ل
الاندسببني راليريان ي ك برد بالوبباولي رالداي رالتك لي اتاتصبباو ي اليط وبي ر حد د الترد دي رانةببافاي اليط وبي
لتحقق متط لا اا كتى حقق الادف م صينيةج

المقدمة
انوانا غى كصل الحناا رالريوو اللقرى لنماح لى مؤسوي بننيا فى اليكا ل اليريان ي رت،را لطلنري الريم اليريانى ر ينز
ر لرو بأتة ميه بن الر ا رالل رانبداع فاى راتى م ةرف انوانا ت،را لق ي الخ لني انوان ي لد اا رت رطوا لإلوانا لغيني
بقدن ما رطوا لغيني نتااو الييرركاي رج ل كدو ميرركاي ل لرج لالك تمدغا راتون م ميا م كد دا ملم متابري الياندسن
رالييرركاي رإوانا سنر الريم باليكتل راليواه ررروبي قننا الياندسن رالييرركاي ررروبي كواباي ك لي الييرركاي
ر نرغا م الييا م انوان ي التى رنق كي ني التقدم رنفه جووا سنر الريم فى مكا لااج رم تاكني ل رى رت،را لورناا لرفه جووا
الريم باتستراتي بخل راي انجني سواوا م تلس الل د لر انجاا لر سرناا لز اوا كدو الييرركاي ر اري م انج الدرلي
تمدغا ورون نتياو فررع كد دا فى لما مخت لي سواوا فى تلس الل د لر فى ورم متردوا للتم مماتي جد دا رالحصوم ك ى كدو
ميرركاي ل لر فنتج ك ذلك ز اوا رروبي الييا م اليوجووا ر اون توكني جد د م الييا م ملم التوارم بن لكضاو فر ق
الريم متابري الياندسن راتستيان ن رالريدو لاوم الي لاي ا تدف ال واي رالتواند فى كام ا تدف جنوناي فر ق الريم
ررجوو فررع اليكتل فى كدا ورم مخت لي ر نرغا م الييا م التى رنق كي ني التقدم ر حقنق غدفاا فى النيو رز اوا كدو
الييرركاي رنفه جوو ااج
رك ى الصرند او ر تمد لن التقدم التكنولوجى فرب رجوو فى نفه جووا رتوكني ر صينا الييرركاي فقد اغتا اليريان ون
باستريام لكد برامج الحاسل اولى فى ممام التصينا رالتنونق بن التخصصاي ر الك فى كم ميا م التوارم ر لاوم الي لاي
بن فر ق الريم بن لفرع اليكتل اليخت ليج بننيا ميك ي إوانا رمتابري ر قننا الياندسن رالييرركاي مازالد ااكيي رلا ورى
اليريان ون لح اا باستخدام برامج الحاسل اولى لالك سنحارم اللح نرد مر،ا الييا م التى راتى مناا اليكا ل اليريان ي القاكيي
رالتى توارم ك برد رما غى برامج الحاسل اولى التى وتخدموتاا فى جينه اليماتي ر اري إوانا اليكتل ك طر ق استلنان
لرنني م اليكا ل فى مصر ربرض الدرم الرربني لتضه مقتركا للرتامج كاسل آلى لحم مر،ا غا الييا م رسنتا كرب مربي
نلنا ك ى مكتل غندسي بند لرا رمناايي تتاكج غا التمربي ل تحقق م مدى حقنقة ل ورب الاى ريا م لج ة ر تا كرب
مقتركاي لتطو ر لنكون تيوذجا كقنقنا ليواغيي التطون التكنولوجى فى كم مر،ا ميا م اليكا ل اليريان ي ر اري إوانا اليكتل
رالتى رتلر كيد القند ك ى اليريان ن ج

الدراسات السابقة
بدل اون اليكا ل اليريان ي التى توارم ك برد منا لن بدل لرحام اليكا ل باتستراتي بياندسن انجنن ذرى لاوا كالني
فى خصصاي محدوا ر ان ط ق ك ناا [ ] Out Sourcingربرد لن لر كما اليكا ل بدلي ،ار لاا فررع متردوا فى
لما متلراي ر اري ميك ي التوارم بن غا اللررع ركتى فى اليكا ل الصونرا التى وترن بياندسن انجنن لر
اري لد اا ميك ي التوارم ر نلني إوانا لكيالاا باليكتل الركنوي سواوا ان رونرا لر لنرا رلا تا
استيان ن انجنن
التررف ك ى اسا محدو لاا رت لتاا حتاج لنوكني اري م انوانا؛ إت منا كدا سنواي رسيند باليكا ل التى ريم ك برد

2

[ ] Virtual office, or virtual teamرمه اون ميا اا انوان ي اليوتحدالي رتوكني التوارم الخاري التى حتاج إلناا
بدل ،اراكتناجاا تستريام كنولوجنا كد لي ربرامج كاسل آلى مخت لي ررساكم مخت لي لحم ميا اا انوان ي الخاريج
رغناك رر لاي كد دا للر الريم التى ريم ك برد فيلد كرف ] [Chinowskyفر ق الريم كلر انتترتد [A Virtual
] Teamغو كلانا ك مميوكي م الرام ن الينلرو م خصصاي مخت لي ري ون مرا كتى لو ا ت لد لما ناا جورافنا
را تدف الزم ركدرو اليؤسواي باستخدام التكنولوجنا كلر يلكاي انتترتد رذلك ل حصوم ك ى فر ق كيم كالى الكلاوا
مايا اتد لما ناا المورافني رلد اا اليااناي ال دزمي لااا الريم ر ري ون بطر قي مترابطي ربتحيم ل يوئولني م م
األطراف رم تزمون بتحقنق غدف ميترك كتى نتج ميرركا متكامدج ر الك تا رر لاا ك ى لتاا مميوكي م الرام ن
ال ا ري ون م الينزم لر كلانا ك ير ي لد اا مو لون واكيون فى اليكتل رآ ررن ري ون م الينزمج رل د "بارم
بو ين ى ر إ لس" ك ى لتاا مميوكي م الرام ن اليوجوو كلر موااه جورافني مخت لي ربنناا فرر فى التواند رطر
التن،نا ميروا مرا باستخدام كنولوجنا الير وماي لتنلنا ميررع لر كدا ميرركاي ن،نيني .
لما [ ]Zofi. Yael Sara, 2012فقد االد فى تاباا اليانر رالاى رتلر مرجرا لساسنا فى ممام إوانا فر الريم ك برد؛ بأن فر ق
الريم كلر انتترتد با تصان غو ن،نا كيم ك طر ق مميوكي م الرام ن الييتر ن فى اليوئولني لتحقنق غدف ما بأ ي ة
ار كتى جزو منة مه كدم رجوو مقابدي رجاا لوجة بن لكضاو اللر ق ربوجوو كنولوجنا الير وماي رالروليي فإن فر ق
الريم ك برد اد نر يكم التلكنر رطر الريم التى اكتدتا القنام بااج رلةافد فى غاا التقر ر  ":لن فر ق الريم ك برد
[ ]virtual teamغا لكضاو فر ق كيم كلر الطر ق ار كلر الرالا ر يتر وا فى الريم لتحقنق غدف مرن مه لتاا منلص ن
فر نا مكاتناج" []Zofi. Yael Sara, Victor. Susan, Ronen. Galit, and others, 2010
غناك كدا لسلام ل،اون فر الريم اليريان ي التى ريم ك برد كن رةم []P. S. Chinowsky, and E. M. Rojas, 2003
لن الولل الركنوى ل،اون فر الريم التى ريم كلر انتترتد [ ]virtual teamغو كدج لييك ي ا تدف اليوااه المورافني
ألفراو فر ق الريم رلن مينزاي غا اللر غى ق نم ك لي مواكي اليكا ل رإزالي الحواجز الياو ي رانمكاتني نتياو توع جد د
م اليرا ي فى الريم ورن التقند باليواه المورافى رالوروم ل كلاوا اليل ى رلز اوا جووا الييررع فى مراكم نلنا ج
لما فى اليمام اليريان فإن اون ماندسون مريان ون ذر لرا لنرا فى ورم مخت لي ر صرل كي اا بواد امم فى اليكا ل
اليريان ي سواوا الصونرا لر اليتوسطي رم تاكني ل رى الصراكاي الوناسني الحالني زاوي م األزماي اناتصاو ي التى
واجااا الرالا اون لالك لمأي مر،ا اليكا ل اليريان ي لإلكتياو بصلي يلة ام ي ك ى الياندسن ذرى الخلرا للرض الواد
لر لييررع محدو ر كون الترامم مراا بالواكي فق كتى ت كوتوا كلئا إاتصاو ا ك نااج ر الك تق الخلراي فى برض
اليكا ل راليؤسواي اليريان ي ميا دفه برضاا لدستراتي بلرض اتستيان ن اليحترفن فى ممام محدو م انج اليكتل
رلكناتا م ب د ل رى رزاو م اونغا الروليي التى لوي ل،اون لتواع جد دا م الو اكف اليرقدا راليتحر ي روفرد اليد ر
نتياو مؤسواي رتيد اكتياوا نا ك ى مو لن م مخت لى ورم الرالا ركدم التقند باليواه المورافى ل يؤسوي ر الك الريدو
رلرحام الييرركاي لرلحد المووا غى غدفاا بوض الن،ر ك مواه اليكتل اليريانى اليصيا لر الينلاج م غا األسلام
وفرد الكلنر م اليكا ل اليريان ي راليؤسواي الريداي إلى إتياو مكا ل رفر كيم دان ك برد لتق نم النلقاي مه انكتلا
بالمووا الرالني ر الك وفنر الواد رالماد فى الولر رانتتقاتي .راكتلري الونا كنولوجنا الير وماي ران صاتي ر اون
يلكي انتترتد م األسلام الركنوني التى نري يكم الحناا ر الك برامج الحاسل اولى التى وام كي ني ان صام بن جينه
األطراف ك برد لوي إلى إزو او كو غا الكناتاي رساغيد بيكم لنر فى كم الييا م التى واجة غا النوكني م فر
الريم ر اري كدا برامج رونرا لحم برض الييا م منلروا لتوام كي ني إوانا الريم ك برد ركلر انتترتد.
 .1.1االختالفات بين ديناميكية ومرونة تكوين فرق العمل فى المكاتب التى تعمل عن بعد والعادية
فى اليكا ل القاكيي وجد مكان ااكا ر رن الياندسن بير لاي الابتي رليدا طو ي ر م اليقوماي اليط وبي فنة ر رتيد ك ى
سنواي الخلرا رلن كون لد ة ونا ي افني تستريام برامج الكاو رالرسا الاندسى رلكناتا برامج ان اان اليريانى رفى برض
الير اي الكلنرا يترط الخلرا فى التصينا إن ان لة ورن فى صينا الييرركاي ألتة كاوا وةه صينياي الييررع ك
طر ق راكل اليكتل لر مد ر التصينا [رذلك م ح نم اتستلنان لرسالي الياجنوتنر] [ ]Mahmoud, Naglaa. 2012رفى
غا الحالي إن لا تا دن لاا ر طو رغا ل تطون اليكتل رل نتج الييررع النااكى بالمووا الراليني اليط وبيج
رإمكاتني طو ر غا اليكا ل رتلر محدروا لحد ما ت،را لللاي توكني الياندسن رت تا طو ر اليكتل إت ك طر ق طو رغا
بلرامج دن لني لر استلدالاا بياندسن آ ر إن اللد كدم لاكتاا ر الك كدو الييرركاي سنكون محدروا طلقا لردو الياندسن
الداكين ج
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لما اليكا ل التى ريم ك برد ركلر انتترتد فيمالاا لرسه فاى لدل م اليكا ل القاكيي التى وترن بياندسن انجنن
بالواكي راستيان ن كول التخص رالييررع رمررنا باليكا ل التى لد اا فررع متردوا ركتى اليكا ل التى لنس لد اا
مكان ااكا ر ترامم مه الياندسن رات ستيان ن رالريدو كلر انتترتد فق ر نتاى باليكا ل الراليني الكلنرا التى لد اا فررع
فى مر،ا ورم الرالا ر ترامم مه جنوناي مخت ليج
لالك تدكظ لن فر الريم التى ريم ك برد لر كلر انتترتد لد اا مررتي ل لر فى ا تنان الياندسن سواو م تلس الل د لر
م انجاا كول الخلراي اليط وبي لكم ميررع رل ضا لة يررط اري كند ا تنان ج لالك كدوي يررط ا تنان لكضاو
فر ق الريم ك برد لر كلر انتترتد باو ى[: ]Duarte. Deborah L., Snyder. Nancy Tennant, 2001







وتطنه بدو الريم بيلرو
لد ة القدنا ك ى إوانا تلوة ر ن،نا راتة رإوان ة أتة ريم فى مكتل ااكاج
لد ة القدنا منلروا ك ى و نا الييررع فى الواد اليحدو ربالمووا اليط وبيج
وتطنه الترامم مه برامج الحاسل اولى اليط وبي ل ريم كلر انتترتد سواوا اتد برامج او رنسا غندسى برامج
محاوالي ركقد اجتياكاي مركني ربرامج ميان ي الياياي ر نرغا م اللرامج الدزمي ل ريم ك برد لر كلر انتترتدج
لد ة القدنا ك ى الترامم مه الييا م رك اا بيررتي كالنيج
لد ة نرح اللر ق ر اري القدنا ك ى الريم رالتلاغا ر كو كدااي طنلي مه زمدكي فى الريم كلر انتترتد ر الك
لاوم الير وماي راألفكان فنيا بننااج

غا الصلاي مه الخلرا الري ني ل ياندس رطى فرري ل لر ل وروم بالييررع النااكى ل مووا الراليني اليط وبي ر الك اليررتي
فى اتستراتي بياندسن ذرى لرا كالني م بدو مخت لي رطى فرري ا لر ل تطو ر ر الك مررتي كالني فى كيم كدو
ميرركاي ل لر فى تلس الواد ربمووا كالني صم ل راليني إن لزم األمر ر الك اليررتي فى صينا ر نلنا ميرركاي فى ورم
متردوا ورن التقند باليواهج
 .1.1المشاكل والتحديات التى تواجه المكاتب المعمارية التى تتواصل وتدار عن بعد
غا النوكني م اليكا ل ييم اليكا ل اليريان ي القاكيي رالتى وترن بياندسن ار استيان ن انجنن سواوا م تلس
الل د لر م انج الدرلي رمررنا باليكا ل اليريان ي التى تا جينه كي نا اا ك برد ر حتاج لإلتترتد ل توارم ر لاوم
الي لاي يا سلق ر ا رر لاا لالك فاى بانةافي ل ييا م التى سلق ذ رغا فى اليكا ل الراو ي لاا توكني مخت لي ل رى
م الييا م رالتحد اي التى يك التررف ك ناا طلقا لإلكصاكناي التى جاوي فى قر ر ك طلنري الريم بن غا
اللر [ ]virtual team trends reportيا ى [:]Zofi. Yael Sara, Victor. Susan, Ronen. Galit, and others, 2010
 %24 م فر الريم كلر انتترتد ريم دم وم الريم الراوى متناسني فرر التواند بن الدرم ميا مر اا
ري ون انج ساكاي الريم الراو ي فى بدوغا لكى كي وا موئولناي الريم ر مررن مكالياي نلوتني دم وم
الريم ر الك مقابدي كيم كلر انتترتد باستريام اللند و روي ررونا فى الصلاح اللا ر رال نم متأ را ى
تيكنوا م ا يام الريم بداي كالنيج
 %13 م غا اللر رقد كدا مقابدي كلر انتترتد دم النومج
 %31 م غا اللر رتقد بأن لواو ل لر م كيم فى تلس الواد رو كي ني ان صام بن لكضاو اللر قج
 %11 مناا رتقد بأن ميك ي التوارم أ ى م ا ي الير وماي بن لكضاو اللر قج
 %22 ررن لن الرقلاي غى فى فاا اللقافاي اليخت ليج
 %09 رقدرن اجتياكا موسرا بن لكضاو اللر ق مرا اسلوكناج
 %24 يرررن بأن التقدم التكنولوجى سوف واكد فى حون لواو فر ق الريم كلر انتترتد فنيا بننااج
 %49 ررن بأن فر الريم كلر انتترتد سوف زواو اتتيانا فى اليوتقلم القر لج
رفى كام ضي فر الريم التى ريم ك برد ك ى كدا جنوناي رلواي رالقافاي مخت لي فااا رنى ا تدف فى التواند
راألت،يي رالراواي ر الك توكني التكنولوجنا ر ا تدف اللرامج اليوتخدمي رلالك فاناك كدا حد اي ق م م لاوا الريم
فنيا بنناا يا لرةم م م ] [Dorr. Meena, Kelly. Kip, 2011ر ] [Hastings, 2011او ى:



 % 09لنس لد اا راد للناو كدااي بن لكضاو اللر ق لالناو اتجتياكاي ت،را لق ي كدو انجتياكاي رجاا لوجة
ر كون فق لورب محدو فد تونى لاا راد للناو كدااي ردااي لر قانمج
 % 41مدرا رروبي ر حد ا لنرا فى إوانا ات تدفاي بن لكضاو اللر ق كلر يلكي اتتترتدج
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 % 90 مدرا رروبي فى ا خاذ القران بن لكضاو اللر ق كلر يلكي انتترتدج
 % 92 مدرا رروبي فى الترلنر ك اوناو بن لكضاو اللر ق كلر يلكي انتترتدج
 فى كام رجوو لكضاو ل لر ق م ورم مخت لي راتى اللر ق م كدا حد اي مناا:
 % 92 فى ا تدف ال وايج
 % 13 ا تدف التواند بن الدرم اليخت ليج
 % 20 ا تدف ل ام الرطدي رالقواتن رالراواي اليح ني بن الدرم اليخت ليج
 % 21 ا تدف توكناي التكنولوجنا اليوتخدمي ربرامج الحاسل اولى رمدى قلم اللر ق ل ترامم مرااج

الدراسة التطبيقية
م دم الريم بالحناا الري ني رم دم الدناساي الوابقي لن رجوو ميا م كد دا واجة اليكا ل اليريان ي سواوا التى
توارم رجاا لوجة ر تلاوم الي لاي در ا بالطر الراو ي لر التى توارم ك برد ر تلاوم الي لاي ك طر ق انتترتد
ر اري ميا م كد دا ل رى تتنمي رجوو فررع لنرا ل يكا ل لر اتستراتي بياندسن م انج اليكتل لر بصلي كامي
التوارم الونر ملاير لرةم ميا م كد دا ل رى لا ك موجووا رلك فى تلس الواد تمد لن التكنولوجنا الحد لي رانتترتد
ساكدا بنولي لنرا جدا فى كم مر،ا ميا م اليكا ل اليريان ي يا لرةم فى الدناساي الوابقي ر يا سنتا وةنحاا م
دم اتستلنان الاى ا ك ى كنني كيواكني م اليكا ل اليريان ي ر ا ح نم تتاكج غاا اتستلنان يا سنأ ى تكقا فى اللح ج
رم جاي ل رى ا كرب برتامج كاسل آلى مقترح نوانا اليكا ل اليريان ي لحم الييا م التى واجة اليكا ل اليريان ي
بمينه لتواكاا ت،را ألتة يك استخدامة وا م اليكتل لر حين ة ك ى انتترتد ر يك الترامم مرة فى جينه األكوام وا م
ر انج اليكتل لنوام كي ني متابري الياندسن رجينه مراكم الييررع ر الك جينه لطراف الييررع وا م ر انج اليكتل
ركتى الرينم راليقارم راليونو ر تابه كواباي الييرركاي ر قوم بتقننا الياندسن رالييرركاي رإ راج قان ر ك
جدرم الياام النومى ل ياندسن ر الك جدرم متابري الياام النومني ر الك قان ر ك الييرركاي ر قان ر قننا ل ييرركاي
رالياندسن يا سنتا كرةة تكقا برد ح نم تتاكج اتستلنانج
رسنتا برد ذلك كرب مربي ل تحقق م مدى إمكاتني اللرتامج م كم الييا م التى واجة اليكا ل اليريان ي ك طر ق
استريالة ليدا كام ك ى مكتل غندسى رسنتا كرب التمربي ام ي ركتى تتاكماا النااكني راليقتركاي لتطو رغا تكقاج
ومن أهم المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية بصفة عامة:
 الحصوم ك ى الير وماي الخاري بالييرركاي رالياندسن بداي
 رروبي فى الزام الياندس بمدرم الياام النومنى رميا م فى متابرتيج
 رروبي فى الرب بن مر وماي الياندسن رالييرركاي ر ك لتاا رالمدرم الزمنىج
 ميا م فى متابري الياندسن رجدارم الياام النومنيج
 ميا م فى ةل جووا الريم بالييرركاي رإوانا رمتابري الياندسن ج
 رروبي فى قننا الييرركاي رالياندسن فننا
 رروبي متابري المدرم الزمنى ل ييرركاي
 رروبي متابري كدو مراي رتوكني رد دي الرينم
 رروبي كوام كالنف الييرركاي كند الد وم فى منااصاي ار موابقاي
 ت راجه الييررع بناوا ك ى بنوو الييررع رمتط لا ة ر تا مراجري الييررع در ا رتاونا ما وتخدم الحاسل اولى
ركاوا كون باستريام برتامج الرسا اليريانى األر و اوج
رل تررف ك ى لارنم غا الييا م رما غى النول الحقنقني لوجووغا رليررفي لتواع اليكا ل اليريان ي التى توارم ك برد
ررةراا الحالى اللر ى؛ ا كيم استلنان لررد الوةه القاكا لرنني م اليكا ل اليريان ي الريواكني التى يك لن رطى مؤيرا ك
كقنقي الوةه القاكا وا م اليكا ل اليريان ي سواوا الييا م التى واجاوتاا لر اللرامج اليوتري ي ر نلني إوانا الريم وا اا رما
غى لتواع اليكا ل اليريان ي التى توارم ر تلاوم الي لاي ك برد فى غا الرنني لتكون مؤيرا كقنقنا ل وااه لحد ما لنواكد فى
رةه اليقترح اليناسل لح ااج

 .1االستبيان
برد لن ا كرب الدناساي الوابقي رمررفي ما غو اللر بن اليكا ل الاندسني القاكيي رالتى ريم ك برد كلر انتترتد
ا كيم استلنان ليررف ي الوةه الحالى ل يكا ل اليصر ي رالرربني رما غى اللرامج اليوتري ي لد اا ر ح نم تتاكمة يحارلي
ل وروم لحم الييا م الحالني لرفه موتوى لواو الريم رالييرركاي باليكتل اليريان ج

5

 .1.1هدف االستبيان
غدف اتسببببتلنان غو محارلي ليررفي الوةببببه الحالى ل يكا ل اليريان ي رالاندسببببني روناسببببي الن،ا انوان ي اليوجووا
روناسبببي مدى اسبببتريالاا للرامج الحاسببببل اولى رفى اى ممام رغم وجد برامج كاسبببل آلى فى ممام انوانا رالتصببببينا
رالتنوببنق بن التخصببصبباي لتحد د اليوببتوى الحالى للرض اليكا ل اليريان ي رالاندسببني التى ريم ك برد كلر انتترتد
م دم كنني الدناسي فى مصر ربرض الدرم الرربني ر ومن اا روناسي الييا م التى واجااا لوةه مقترح لح اا لرفه
لواو الريم باليكا ل اليريان ي مايا اتد طر قي التوارم فنااج
 .1.1تصميم االستبيان
ريا اتستلنان لنييم مر،ا لكمام اليكا ل اليريان ي فى مصر رالوط الرربى راوا إلى كدا لاوام:
الجزء األول  :الترر ف بباليكتبل :مميوكبي م األسببببببئ ي لتحد د كما اليكتل ر لر ة رالن،ام انوانى الدا ى رما بن
اللررع إن رجدي ركدو رلسياو األاوام رتوكني األكيام التى وترن باا م انج اليكتل]ج
الجزء الثانى :الييبا م الدا ني رالخانجني :مميوكي م األسبئ ي لررب الييبا م التى واجة لرحام اليكا ل رمد رى
األاوبببببام وا م اليكتل ر نلني التقننا ل ييبببببرركاي رالياندسبببببن ج لتحقنق جزو آ ر م غدف اللح رغو مررفي الييبببببا م
الحقنقني التى واجة اليكا ل اليريان ي ر اري التى ريم ك برد لدناسي نلني ك اا رما غو اليلترح اليناسل لتطو رغاج
الجزء الثالث  :برامج الحاسبل اولى :مميوكي م األسبئ ي ل تررف ك ى برامج الحاسبل اولى اليوتخدمي رفنيا وتخدم
رما غو أالنر استريالاا ك ى نفه جووا التصينا رالييرركاي رلس وم سنر الريم باليكتل لتحقنق المزو األ نر م غدف
اللح رغو مررفي القافي اليكا ل اليريان ي رما غى برامج الحاسببل اولى الحالني اليوببتخدمي راليماتي اليوببتخدمي فناا
روناسبي مدى اكتناج غا اليكا ل للرتامج الحاسبل اولى اليقترح ل يواغيي فى كم ميك ي إوانا اليكا ل اليريان ي ك برد
كلر انتترتد رنفه جووا إوانا الريم فى اليكتل رك بردج
 .1.2خصائص عينة االستبيان
لا تا ا تنان الرنناي ك اصببد رلك رببيا اتسببتلنان رتيببر ك ى مواه جوجم ر ا إنسببام الور ب ي الخارببي بة أل لر
كننبي ميكنبي م اليكبا بل اليريبان بي م دم موااه ان صببببببام انجتياكى كلر انتترتد ملم Facebook, LinkedIn
ر الك ا إنسببالة للرض اليكا ل اليريان ي التى ررفاا اللاك يببخصببنا ل ورببوم أل لر كدو م اليكا ل اليريان ي ت،را
ألن لرببحام اليكا ل رتلررن غا الير وماي سببر ي رلالك ان غناك رببروبي فى موافقتاا ك ى اتيببتراك فى انجابي ك ى
انستلنانج راد ا إنسام الور ي كدا مراي فى دم سنتن ج
راوبببيد لكمام الرنني إلى يوبببي موببببتو اي مكا ل لنرا رمؤسبببوبببباي [ حتوى ك ى ل لر م  399ماندس] رمكا ل
ربونرا [لد اا م  39 – 3ماندسبن ] ربننايا الد موبتو اي ل رى يا غو موةبم فى اليكم او ي [ 42[ ]42 – 39
–  ] 399 - 29 [ ]29ماندس سواوا اتوا ماندسن الابتن لر ماندسن م انج اليكتلج
ر اتد الرنني كلانا ك  %49مكا ل ربببونرا [م  39 – 3ماندسبببن ] سبببواوا الابتن لر كدو م تا اتسبببتراتي باا م
انج اليكتل ر قر لا 2ج %32مكا ل متوسبببطي إلى ربببونرا [م  42 – 39ماندس] الا أ ى برد ذلك 2ج %4م اليكا ل
ما بن [ ]29 – 42ر [ ]399 – 29مو لن رماندسبن الابتن لما لاصبى كدو لدستراتي بة م الخانج فاو م []42 – 39
ماندس رغاا منطقى لحد ما كتى وام إوان اا رمتابري الييرركاي مرااج

يكم [ ]3كنني انستلنان فررع اليكا ل رمواراا
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يكم [ ]4كنني انستلنان كما اليكا ل

راستكيات لتحد د توكني الرنني فإن  %21لى مر،ا اليكا ل لد اا فررع فى تلس اليلنى الا ناا  %44م اليكا ل التى لد اا فررع
فى كدا ورم كربني الا  %32م اليكا ل لد اا فررع فى كدا محاف،اي  %4لد اا فررع فى ورم لجنلني ر %32لاا فررع فى
تلس الدرنج دكظ لن مر،ا اليكا ل اليريان ي وترن باستيان ن انجنن فى ممام انتياكى رانلكتررمنكاتنك الا ناا التصينا
اليريانى ربردغا التخصصاي األ رىج

يكم [ ]1كنني اتستلنان وةم موااه لفرع اليكا ل اليريان ي كنني الدناسي

 43%مكبا ل لاا لفرع فى تلس اليلنى  %32لاا لفرع فى محاف،اي مخت لي لنلس الدرلي  %40لاا لفرع فى ورم كربني بننيا
 %4لاا لفرع فى ورم كاليني مخت ليج

يكم [ ]2كنني اتستلنان وةم طر قي إوانا اليكا ل اليريان ي كنني الدناسي
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 %92فررع لاا مد ر راكد  %41م فرع موتقم رلة مد ر  %4للقني األتواع رغاا رنى لن مر،ا اليكا ل اليريان ي فى مصر
رالدرم الرربني رونرا لر متوسطي لضم لن كون لاا مد را راكدا كتى حو التحكا فى جينه اللررعج
 .2نتائج االستبيان:
 .2.1المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية:
رم دم اتستلنان رم الحناا الري ني فقد لن ك ى سلنم اليلام ت الحصر الييا م الحقنقني التى واجااا لرحام
اليكا ل اليريان ي يا ي:

لج
مج
جج
وج
ج
رج
زج
حج
طج

الحصوم ك ى الير وماي الخاري بالييرركاي بداي %49 :م اليكا ل واجة ميا م رت وتطنه الحصوم
ك ى الير وماي بداي
الحصوم ك ى مر وماي ك الياندسن  %49 :م اليكا ل ت وتطنرون الحصوم ك ى مر وماي ك
الياندسن بدايج
 %49لد اا ميا م فى متابري جدرم الياام النومىج
 %49لد اا رروبي فى الرب بن مر وماي الياندسن رالييرركاي ر ك لتااج
 %12واجة ميا م فى متابري الياندسن رجدارم الياام النومنيج
 %99م اليكا ل واجة ميا م فى ةل جووا الريم بالييرركاي رإوانا رمتابري الياندسن ج
 %19مناا مدرا رروبي فى الحصوم ك ى ميرركاي جد دا
قننا الياندسن
 %29 م اليكا ل قوم بري ني التقننا رلك بطر قي نر وانقي
 % 39 ت وتطنه قننا الياندسن ج
قننا الييررع  %22وتطنه التقننا رلك لنس بالداي رالمووا اليط وبيج

رفنيا ى جدرم وةم برامم الحاسل اولى رممام استخداماا [√] ر ينزغا [√*] فى اليكا ل اليريان ي:
Office
Management

Working
Online

Project
Management

& Revision
Coordination

Simulation

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

ProjectWise

√
*√

√
√
*√
√

√

√

√

√
√

√
*√

√

*√

√

√

*√

√

√
√

√
√

√
√

Design
management

Design

Start
date

Software name
NavisWorks
Manage 2012
Revit

1982

ArchiCAD

3091

All Plans

1982

Allplan
Workgroup
Manager
VectorWorks

1982

Auto CAD

√
√

1984

MicroStations

1999

√

1999

ADePT Design
Manager
ADePT Design
Builder
Microsoft
Project
Primavera

2009

ArchiOffice

1997

Arch
Administrator

√

1984

√
√
√

1983

جدرم [ ]3ل يقانتي بن برامج الحاسل اولى رممام استخداماا فى اليكا ل اليريان ي
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 مقارنة بين برامج الحاسب اآللى المستخدمة فى المكاتب العادية والتى تعمل عند بعد.2.1
Problems
Meetings

Regular office
Face to face meeting,
doesn’t cause any
problems

Exchanging
documents

There is no problem,
they are at the same
place

Revising
projects

They revise them by
the old school, or
using new
technology
They coordinate
them by the old
school, or using new
technology
They manage them
by the old school, or
using new
technology
Face to face meeting
and check list

Papers using
Markers. Auto Cad,
Revit.

Monitoring
Architects

Face to face, time
sheet, check list
reviews.

Monitoring
and Managing
projects

Face to face, time
sheet, check list
reviews.

They need to use
management
software to be
easier
They need to use
management
software to be
easier

Implementing
projects

It is easy to be on site
to implement
monitor and manage

Using software to
be professional, MS
project
management,
Primavera

Timesheet

The credibility of
timesheet data.
Connecting the time
sheet with each
project and its
expenses
Calculating the real
expenses of each
project. Connecting
time sheet with each
project and its
expenses

Electronic finger
print, software
management to be
more accurate

Coordinating
projects

Managing
design

Client
approval

Expenses

Software
Data show and
PowerPoint if they
want to present
something
By CD, Flash,
direct contact

Sending files by
emails, or by DHL,
or using software
Revit.
Face to face
because they are at
the same place, or
using Revit

Software
Skype, Messenger,
Hangout, White board

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.
Video calls using Skype,
Messenger, Hangout and
online management
software. Using MS project
management, Primavera

Owners and
Consultants may in
different country, they
need to monitor and
manage the
implementation
Different locations
make it very difficult to
get accurate data

Calculating the real
expenses of each
project. Connecting
timesheet with each
project and its expenses

Email, FTP, Skype,
Messenger, Hangout.
To transfer files between
branches
White board, team viewer,
Revit ArchiCad, Vector
works, Work station, All
Plan, etc.
White board, team viewer,
Revit ArchiCad, Vector
works, Work station, All
Plan, etc.
White board, team viewer,
Revit ArchiCad, Vector
works, Work station, All
Plan, etc.
Skype, white board, team
viewer.

Team viewer, online
management software.

Online management
software that can be
accessed from anywhere.
They must fill the
timesheet with full details.

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.
] ل يقانتي بن توكناي برامج الحاسل اولى رممام استخداماا لحم الييا م فى م م اليكا ل اليريان ي القاكيي رالتى ريم ك برد4[ جدرم
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software
management to
connect timesheet
with each engineer
and each project, to
be more accurate

Virtual office
Different nationality,
different language and
time zone, online
meetings
Different standards,
long distances. Use
International standards
in everything and in file
extensions.
They have to use
software that worked
online, to be easy to
revise the projects
They have to use
software that worked
online, to be easy to
coordinate the projects
They have to use
software that worked
online, to be easy to
manage the design
They have to send files
by email, then make
online meeting to
discuss clients
comments
Different locations,
different language, time
zone and standards

 .4برنامج الحاسب اآللى المقترح لحل المشاكل التى تواجه المكاتب المعمارية:
م دم تتاكج ح نم اتستلنان رالدناساي الوابقي ر أ ند كنني الدناسي ك ى لغيني برامج الحاسل اولى فى كم مر،ا
الييا م التى واجة اليكا ل اليريان ي ر اري التى تلاوم الي لاي ك برد فقد ا صينا برتامج كاسل آلى ريم ك برد
فى محارلي ليواكدا اليكا ل الاندسني ر اري اليريان ي فى كم الييا م انوان ي التى واجااا لرفه موتوى األواو فى إوانا
سنر الريم فى اليكتل فترفه جووا الريم رالياندسن رالييرركاي راوانا الييرركاي راليكتل بصلي كاميج ربرد لن ا اللح
ك برامج مياباي يك لن حقق م غا األغداف ررجد كدا برامج نوانا اليكا ل اليريان ي التى ريم كلر انتترتد ملم
[ [Intuit QuickBase, Vorex Project Management Suite, Web Resource, VisionFlow, Traction TeamPage, ]1
 ]BuildTools, Binfire.comر [ [ ]BQE ArchiOffice® , BillQuick® , BQE EngineerOffice®. ]0رلكناا وتريم انج
مصر فرند القنام باتستلنان سني  ]2[]Mahmoud. Naglaa, 2012[ 4934لن ا ي إ ما اليكا ل اليريان ي اليصر ي إلى
استريام برامج الحاسل اولى نوان اا ت،را لردم مررفتاا بوجووغا ر ك لتاا ت يك حي اا رلالك مأ مر،ياا تستريام
برتامج ان وم  Excelحم مؤاد لتمينه الير وماي ربناو ااكدا بناتاي فق لراستريام األرن ام  Oracleلتصينا ااكدا
بناتاي ا لر قدماج بننيا فى اتستلنان الاى ا نلنا فى سني  4939 - 4932فقد ا ت لد النتنمي فتلن لن القافي استريام برامج
الحاسل اولى بصلي كامي فى اليكا ل الاندسني فى ازو او ر الك فى إوانا اليكا ل الاندسني فقد لن م اتستلنان لن %4
م ا ليكا ل التى ريم ك برد وتريم برتامج كاسل آلى متخص فى إوانا اليكا ل الاندسني رغو [ ]ArchiOfficeبننيا
قر لا  %44م اليكا ل القاكيي وتريم تلس اللرتامجج رم اليدكظ ل ضا لن م غا اليكا ل غى مكا ل رونرا الحما [-3
 ]39رغاا رنى ا ما مر،ا اليكا ل الاندسني ر اري اليريان ي إلى اتستراتي بياندسن م انج اليكتل ل لر م اتكتياو
ك ى ماندسن ااكين ل حصوم ك ى جووا لك ى رمررتي ل لر رالتواجد فى لما مخت لي فى تلس الواد لتوطني ل لر ادن م
اليحاف،اي لر الدرم ل وروم ل رينم بواولي ربتك لي لامج
ر لن م اتستلنان الحالى جينراا ما كدا مكتل راكد لد اا الر لي الحقنقني ل حصوم ك ى برتامج نوانا مكا لاا لنس فق
وا م مكا لاا رلك ك برد لر كلر انتترتد ل ضا لنوام الوروم لكافي الير وماي اليط وبي م اى مكان ر توفر فنة القدنا
ك ى مراالي الياندسن رنب كي اا بواكاي الريم ر ك لتاا ركداتاا بالييرركاي التى قومون باا ر واكد فى نفه جووا
إوانا الريم باليكتل رفى تلس الواد وام كوام كالنف الييرركاي رمراالي طون الريم باا رساولي الحصوم ك ى قان ر
اري بالياندسن رالييرركاي ر قننياا ر توافر فنة الخصورني ر أمن الير وماي رلن كون لكم موتخدم فى اللرتامج
يي سر ركدرو ليررفي الير وماي ربتك لي مقلولي وتطنرون حي اا رلت تا كلظ بناتاي اليكتل رالييرركاي ك ى انتترتد
لور ي الير وماي رل خوف م سراتاا رلنتيك م الحصوم ك ناا فى لى راد كتى رإن لا ك غناك ادنا ك ى التوارم
كلر يلكاي انتترتدج
راد ا باللرم صينا برتامج [ ]39[ ]EgyptArch E-Officeرغى توخي متطونا ريم ك ى انتترتد توافر فناا
مر،ا متط لاي اليكا ل اليريان ي القاكيي رالتى ريم ك برد لر كلر انتترتد ا نلنا مر،ا النقاط التى ا التورني باا م
الم اليكا ل اليريان ي التى اامد بتقننا النوخي األرلى التمر لني م اللرتامجج راد ا للند اللرتامج كند مكتل غندسى لنر
[بند لرا] لد ة ل لر م  349مو ف ر ا إكطاؤ الحق فى استريالي امد لنتا قننية ر ومنم م اليدك،اي رالييا م
رالرنوم دم فترا قر لا سني ر ا كيم استلنان آ ر ليررفي مدى مدكيتة نوانا اليكا ل اليريان ي كلر انتترتد برد استخدامة
بلد ليار يا سنأ ى تكقا يرح امم ل تمربي الري نيج
 .4.1سبب تصميم البرنامج:
م دم الريم فى كدا مكا ل مريان ي رمررفي طلنري اليريان ن رطر قي لكنرغا رمقارمي اللرض ل ريم انوانى
راكواساا بيدى القم الريم اليكتلى لد اا اري كدا ميا م إوان ي؛ رالتى سلق رذ ري نتنمي لدستلنانج
 .4.1غرض البرنامج:
الورب م صينا غاا اللرتامج غو رةه ت،ام إوانى بون رسام نوانا اليكا ل الاندسني راليريان ي سواوا وا م
اليكتل كلر اليلكاي الدا ني لة لركلر يلكاي انتترتد بحن يك إو ام افي بناتاي ااكدا الير وماي الخاري باليكتل
سواوا كام ن استيان ن مقارلن مونو كيدو رنب غا اللناتاي بالييرركاي لنوام ك ى اليد ر رارحام
اليكا ل الحصوم ك ى الير وماي ر ك نف الياندسن بيااماا ر الك نب م غا الير وماي بلرضاا اللرض فنوام
كوام التكالنف التقد ر ي رالحقنقني ل ييرركاي رمتابري المدرم الزمنى التقد رى رالحقنقى ركيم مقانتي بننايا لنوام
كيم قننا ل تك لي رالواد ر الك كيم قننا ل ياندسن رالييرركايج

10

 .4.2مكونات البرنامج:
أ .مقدمة عن البرنامج:
ريم اللرتامج بن،ام كنولوجنا منكررسوفد [ ]Microsoft “Model View Controller” MVC 2016رالتى ريم
بن،ام [ ] Cross Plat formلكى ريم ك ى جينه األجازا اليتص ي بانتترتد سواوا اتد لجازا كاسل آلى تبتوم
موبا دي ر وتريم توع م ااكدا اللناتاي الخاري ويى [ ]Unique Databaseلكى تا ناسق جينه اواكد اللناتاي فى
جينه األجازا لينه الييا م التى يك لن ،ار تتنمي التحو م بن غا األجازاج غا النوكني م اللرامج يك لن ريم
م دم رةرة ك ى جااز كاسل آلى رنبطة باألجازا األ رى لر رةرة ك ى سنرفر [ ]Serverلنريم م دم يلكي
مر وماي وا ني [ ] Intranetلر رةرة ك ى مواه ك ى انتترتد لنريم م دم يلكي الير وماي الراليني []Internet
راستريام مواكاي فى موااه كاليني لتخز الير وماي ما ط ق ك ناا []Cloudج رفى جينه األكوام يك لاوم الير وماي
ك طر ق يلكي الير وماي الراليني انتترتد راللر كون فى مكان خز الير وماي الخاري باليكتلج
ر ت خ الريم باللرتامج إلى جزكن جزو اص بإو ام اللناتاي ربناو ااكدا الير وماي الخاري باليكتل لمينه
الرام ن راليترام ن مه اليكتل رجزو اص بإ راج قان ر متردوا اليوتو اي انوان ي كول ن لي اليد ر رونجتة
الو نلني رونجي الوياكني لإلةطدع ك ى الي لاي اليويوكي لة لتوفنر التأمن رلضيان كلظ سر ي الير وماي يا ى:
ب .إدخال البيانات:








ج.







تا إو ام افي ااكدا الير وماي الخاري باليكتل لمينه الرام ن فنة سواوا اتوا ماندسن وا م لر انج اليكتل
لر كيدو لر استيان ن لر مقارلن ر نرغاج
إو ام مر وماي الييرركاي ر لارنم الرقوو رالمدارم الزمنني رفر الريم ر افي لارنم الييرركاي
رمراك اا مه إمكاتني رد م لسياو اليراكم ركدوغا ر م ما خصااج
إنسام ماام م اليد ر ل ياندسن ييم اسا الييررع راليرك ي راليدا الزمنني اليقتركي نتااو الريم ركدو
الواكاي اليقتركي نتااكااج
قننا الياندسن يخصنا ك طر ق اليد ر بننيا قنناا قننا تا قاكنا بردو الياام اليرس ي إلناا ركدو مراي
اليتأ ر م الياام اليرس ي إلناا ركدو الاى ا و نية فى موكد ج
إو ام لارنم جدرم الياام النومني ل ياندسن م اسا الييررع راسا اليرك ي رتوكني الريم ركدو الواكاي
ر حد د توكني الريم إن ان ميررع لر كيم إوانى لر كرب لرلى Offerج
إو ام افي الير وماي اليالني سواوا مر لاي الياندسن ك لي انستيان ن رطر قي وفه األ رام لاا نلس مام
الييررع ر طر وفه وفراي الرينم رغم مر لطي بنولي إتماز الريم لم باليراكم ر حد د الري ي ليررفي ما ا
وفرة م الرينم رما غو اليتلقىج
إو ام افي اليصررفاي الخاري بكم ميررع فى م مرك ي التقد ر ي راللر ني لنوام قننا الييررع مالناج
قوم اوا الحواباي بإو ام نرند الرطدي الونو ي بكم لتواكاا لكم ماندس ر قوم م ماندس بإو ام ل ام الرطدي
التى اام باا فى راتاا را تنان توكااج
التقارير المخرجة من البرنامج:
قر ر ومى لصاكل اليكتل رغى الصلحي األرلى رالتى حوى كدو الييرركاي المان ي ر وجد موطرا مدنجي
لتوةنم تولي انتماز راليرك ي الحالني اسا مد ر الييررع رم اليالك رما ا حصن ة م اليالك رما غو
اليتلقى رإمكاتني نؤ ي قننا الييررع زمننا رمالناج
رفى تلس الصلحي األرلى [ ] another Tabيك مررفي راد بدا ي الريم لكم الياندسن بالتان خ رساكي
كضون راتصرافة راسا الييررع الاى ريم فنة كالنا ر تونر بتونر الييررع الحالى لة ر الك اسا اليرك يج
قان ر فنني ل ييرركاي ر يك كيم قر ر كام م لرم وم بدل فنة الييررع و ر وم لر قر ر فى مدا محدوا
لر لقوا محدو كول ن لي اليد ر اليوئومج
قر ر قننا لكم مراكم الييررع زمننا رمالناج
قر ر لتقننا الياندسن قننا ريخصنا أ ى قاكنا م الياام اليرس ي رم جدرم الياام النومى
قر ر جدرم الياام النومى موةحا تولي كيم الياندس فى افي الييرركاي التى ايترك فناا ركدو الواكاي
لكم ميررع ر ك لي غا الواكاي طلقا لقنيي ساكي كيم الياندسج
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 .4.4تفاصيل شرح البرنامج





















تا إتياو كوام لكم ماندس لر سكر نر لر لى مترامم مه اللرتامج ك طر ق كيم إ ينم ر حد د يي سر مناسلي
لكم منااج
ريا اللرتامج للناو ااكدا مر وماي ام ي ك اليكتل بإو ام افي الير وماي األساسني لكم م الياندسن الرام ن
ر حد د ونجتاا الو نلني ر حد د إن اتوا ري ون م الواد لر برض الواد لر بالييررع ر حد د انيي ساكي
الريم لاا رإو ام افي الير وماي الخاري بالريدو راليقارلن ر حد د ونجا اا [ل م ج و] راتستيان ن
ر حد د خصصا ااج
تا بناو الييرركاي بإو ام اسياو الييرركاي رالكوو ر م الير وماي الخاري باا سواوا يرح الييررع
متط لاي الييررع برتامج الييررع محدواي الييررع راليواه الا ختان م غو مد ر الييررع م ااكيي
مد ر الييررع اليرننن فى اليكتل فد حتاج لكتابي لسياو اا اواكا ر ختان مناا ر حلظ م لاي م ميررع
مه برضاا فى مكان راكد وا م اللرتامج كتى وام الحصوم ك ناا ميا وام كي ني األنينف ركلظ الير وماي
ل ييررع برد ا يامةج
ر حدو لكم ميررع مراك ة ر تا وننر اسياو اليراكم طلقا لكم ميررع ر حدو بدا تاا رتاا تاا ركدو الواكاي
اليتواري نتااو الريم باا ر ومم فى م مرك ي م الياندس اليوئوم رمد ر الييررع رمراجه الييررع ر م
الرام ن فناا ر حول قاكنا كدو ساكاي الريم لكم ماندس فى م مرك ي ربيررفي انيي ساكي م ماندس
ربحوام التكالنف انةافني ان رجدي لكم مرك ي فتحدو التك لي الحقنقني لكم مرك ي رك نة ،ار اليل غ اليتلقى
ل ييررع فى اتي محدوا ل تررف ك ى كالي م مرك ي ارت بأرمج
تا قننا الييررع برد اتتااو م مرك ي سواوا ان قننيا راتنا ار مالنا رفى كام التأ نر لر ز اوا التك لي رطى
لون لكير رفى كام اتااو م مرك ي فى راتا ا لر الم اليوكد اليحدو بالمدرم الزمنى لر التك لي اللر ني لام م
التك لي التقد ر ي لكم مرك ي ،ار لون ل ضرج
تا ومنم كدو اليراجراي رم اليراجه ك نة رم اليراجه فى م مرك ي رمختصر ل يدك،اي لكم مراجري
ر الك ومنم افي الترد دي التى ط لاا الرينم ر حدو م اليراجه ك نة ر تابي م خ الترد دي اليط وبي
ر حد د ناا محضر انجتياع رالور ي الخاري بة لنيك فتحة رانةطدع ك نةج
رفى رلحي الييرركاي رالصلحي الركنوني األرلى ،ار موطرا مدنجي لمام م ميررع حدو ا باليئي م
الييررع ا نلنا رم مالكة رم الياندس اليوئوم لما التلارنم األ رى فت،ار فى رلحي اري بالييررع
ر ،ار كدمي رم كند استكيام الييررع ر و نية را يام استدم م اليل غ اليتلق ك نة م اليالكج
اما فى رلحي الياندس ر وجد رلحي لارنم ل رى حوى سنر ة الاا ني ركنواتة ر نلوتة ر م ما تر ق بةج
لما كوام ساك اي كي ة فاى حول قاكنا م دم مررفي ك لي الواكي بالنولة لة ركوام كدو الواكاي م
جدرم الحضون راتتصراف الاى وم ة ومنا ك ى اللرتامج بدت م تابتة ك ى رناي لر إوا ة فى ما نني
الحضون راتتصراف ر الك ص ة نسالة م مد ر بتك نلة الياام اليط وبي فى م ميررع رفى م مرك يج
فى رلحي جدرم الياام النومني [ ]Time Sheetفنتا ا تنان إن ان ميررع لر كرب فنى لر كيم إوانى رإن
ان ميررع تا ا تنان اسا الييررع راسا اليرك ي ركدو الواكاي رم خ ليا ا إتماز م كيمج
فى كالي التأ ر فى تابي جدرم الياام النومي ليدا ل لر م ومن قوم اللرتامج بكتابي نسالي حا ر ي بأتة سوف
تا صا م مر لة تتنمة لتأ ر فى تابي المدرم إن لا تا تابي الير وماي اليط وبي رإن أ ر ل لر م ذلك
يك ةل اللرتامج بتحد د النولي اليتلق ك ناا لخصياا قاكنا م مر لةج
لما بالنولي ل خصورني رالتأمن فنوجد وجد توخي راكدا م اللرتامج وةه ك ى جااز الحاسل اولى الركنوى
فى اليكتل []Serverج ر ريم وا نا م دم يلكي الير وماي الدا ني []Intranetج
لما فى كالي استخدامة كلر يلكاي انتترتد [ ]Internetفتوجد توخي راكدا ك ى مواه ك ى انتترتد ر ويم
بالت رامم بة بان ينم ر يي سر ر حدو كدو اليترام ن مه اللرتامج ر تا كلظ الي لاي ك ى مواكي خز ك ى
اليواه []Cloudج
ر ترامم م دلة م اليو لن ك ى ا تدف ونجا اا راد كدو ونجي الخصورني رالصلحاي التى يك
انةطدع ك ناا طلقا لدنجي الرام ن باليكتل كن يك لمينه الرام ن الترامم مه رلحي جدرم الياام
النومي رإنسام ماامج
اما اليحاسل فنترامم فق مه الحواباي الخاري بكم ميررع ألتة د م اليصررفاي بكافي لتواكاا رمدفوكاي
الرينم رمر لاي الرام ن رنرند الرطدي ل رام ن باليكتلج
اوا اليوانو اللير ي قوم بلناو ااكدا الير وماي ل رام ن راليترام ن مه اليكتلج
لما مد ر الييررع ار اليراجه فنقوم بلناو الييررع رإو ام افي لارن ة را تنان فر ق الريم ركدو رتوكني
اليراجراي رالترد دي م الرينم رإنسام الياام لكم ماندس فى م ميررع ر م مرك ي لتومم لدى الياندس
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ركند نلنا لاا رسم نسالي ل يد ر با يام اليايي فنتا الولاا لر نفضاا طلقا لنتنمي مراجري الريم ر حد د
اليدك،اي إن رجديج
 اما مد ر اتوانا ار راكل اليكتل ف ة الحق فى الد وم ك ى اى رلحي راتةطدع ك ى اى مر ومي اتد
اري بأى طرف فى اليكتلج رفى الصلحي الركنوني ل ييررع وجد افي الير وماي اليراو الحصوم ك ناا يا
غو ملن بالصوناج
 قوم مد ر األاوام رراكل اليكتل ر م م لة الحق فى قننا او ر بالد وم ك ى رلحي التقننا ل قنام
بالتقننا اليخصى رانةطدع ك ى التقننا اللنى لر التقنى لكم ماندس رالتى أ ى ملايرا م جدرم الياام
النومي رجدرم الياام اليرس ة لة راليومم فناا ما ا إتااكة فى راتة رالياام اليتأ را مه حد د كدو ل ام التأ ر
فى التو ناج
 يك لصاكل اليكتل لر مد ر األاوام لر الييرركاي بالحصوم ك ى قان ر الييرركاي ر قان ر الياام
اليرس ي ل ياندسن ليراجري ما غى الياام الحالني رم اام بالرو ك ناا رإتااكاا رم لا تا تاو الريم ليتابري
الريم رالياندسن فى رونا م ف إ ومج
 .4.4الرسومات التوضيحية لعالقات عناصر البرنامج

يكم [ ]42وةه مر وماي الييرركاي التى ،ار فى الصلحي األرلى

يكم [ ]49وةه مر وماي الياندسن التى ،ار فى الصلحي األرلى

يكم [ ]44وةم الير وماي اليط وبي للناو ااكدا مر وماي اليو لن

يكم [ ]41وةه الير وماي اليط وبي للناو الييررع سواوا مر وماي
لساسني لر بناو الييررع يراكم رمراجراي رمصررفاي

يكم [ ]40وةه الير وماي اليط وبي ننسام مايي ل ياندسن

يكم [ ]19وةه الير وماي اليط وبي لكتابي جدرم الياام النومي رماذا
نتج منة م قان ر رمر وماي كن وةم تولي كيم الياندس فى م
ميررع رمترجيي لتك لي مالني
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يكم [ ]13وةم نلني بناو قر ر الييررع رما غى النقاط اليط وبي لت،ار
بة

يكم [ ]14وةه النقاط اليط وبي لتقننا الييررع سواوا مالنا مدفوكاي
رمصررفاي لر زمننا

يكم [ ]11وةه نلني قننا الياندسن يخصنا ر قننا رم ل

أ ى الير وماي سواوا قننا لر يخصنا

 .4.4شاشات البرنامج المقترح:

يكم [ ]12جدرم الياام النومي ل ياندس موةحا الييرركاي رتولي الريم فناا
يار ا رانيي التك لي

يكم [ ] 19يكم جدرم الياام اليرس ي برد إتااكاا م اليرسم إلنة رفى اتت،ان
الولاا لر نفضاا م اليرسم

يكم [ ]12يايي جدرم الياام النومي ليرح نلني إو ام الير وماي

يكم [ ]14طر قي إنسام الياام ل ياندس ر نلني اونغا كند اليرسم
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يكم [ ]10جدرم الييرركاي ر نلني اونغا ر ر نلاا لر ا تنان لكدغا
يكم [ ]11طر قي بناو الييررع بإو ام اللناتاي الركنوني

يكم [ ]23طر قي بناو الييررع بإو ام بناتاي اليراكم
يكم [ ]29رلحي قننا الييررع زمننا رمالنا

يكم [ ]24طر قي بناو الييررع بإو ام بناتاي اليراجراي رالترد دي ر وان خاا
ر لارن اا

يكم [ ]21رلحي قر ر الييررع رإمكاتني حد د ان خ بدا ي رتاا ي التقر ر لر
القوا

يكم [ ]22الصلحي األرلى موةحي الوةه الحالى ل ياندسن

يكم [ ]22الصلحي األرلى موةحي الوةه الحالى ل ييرركاي
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يكم [ ]29التقننا اللنى ل ياندسن

يكم [ ]24التقننا اليخصى ل ياندسن

 .4.4التجربة التطبيقية الستخدام البرنامج فى أحد المكاتب المعمارية المصرية
 .4.4.1أسس اختيار المكتب الهندسى
لقد ا رةه برض األسس فى ا تنان اليكتل الاى سنتا مربي انطان الرام راللرتامج اليقتركن
اليكتل رمراالي مدى التطون فى جووا الريم وا ة رغى التالى:

لتطو ر لواو إوانا

 كما اليكتل لنر لحد ما بيا ويم بتطلنق انطان الرام راللرتامجج
 لد ة لاوام لر فررع متردوا ك ى األام فى تلس اليلنىج
 لن ترامم مه استيان ن انجن ركيدو انج مصرج
 لن كون لدى راكل اليكتل القاب ني رالقدنا ك ى نلنا التمربي بكم مراك اا ر حيم جينه تتاكمااج
 .4.4.1دراسة الوضع القائم
كدو سنواي الخلرا ل يكتل أل لر م  29كاما تكون اليكتل م  349مو ف مناا  399ماندس راأل ر
سكر ان ي ركواباي ر نرغاج
تكون ا ليكتل م ملنى لنر حتوى ك ى يوي لوران رستي لاوام لكم اوا مد ر رسكر ان ي [كيانا إتياكى
ارباو كننف رربحى نيني لكيام إيببراف ك ى التنلنا] نر انوان ن رالحوباباي رالرقوو رالتيبباندي راوببا
اص نوانا المووا لسس مؤ را ل حصوم ك ى يااوا األ زرج
وبتخدم اليكتل ل لر م سبنرفر وا ى لوةبه الييرركاي رميان ي الير وماي بن األاوام ر تا الريم ك ى
الي لاي م دم الوببنرفر الخاص بالييببرركاي ر وجد جدارم متابري ل ييببرركاي مصببييي ك ى برتامج ان وببم
وا م م فولدن ل ييررعج
 اليكتل فى لرلى طوا ة ل حصوم ك ى يااوا األ زر
 رلد ة الر لي فى استريام برتامج كاسل آلى نوانا مكتلة رجينه الرام ن بة
 رلد ة الر لي فى نفه رةل جووا الريم بالييرركاي رفى إوانا الريم باليكتلج
وهذه بعض المشاكل التى يعانى منها المكتب:
 صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات:
مررفي الوةه الحالى الحقنقى ل ييرركاي

اليصررفاي اللر ني

نب كدو ساكاي كيم الياندسن بالييرركاي

قننا الييرركاي م كن التكالنف رالمدرم الزمنى

 كران الترد دي م الريدو رالتل نغ كناا في راد نر مناسل لمينه األاوامج
 رروبي التنونق بن التخصصاي لردم رجوو ماندس متخص
 كدم واي مراجري الييرركاي فى مراكم التصينا رز اوا مراي اليراجري ل ياندسن كد لى التخرج
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رروبي فى مراجري الييرركاي فى اليواه رنبطاا بالتصينا رالريم باليكتل
رروبي التوارم بن األاوام فالريم في القوا الواكد ربن األاوام ر أتاا في جزن منرزلي
كدم كقد اجتياكاي ل ييرركاي ليناايي الييا م اليحتي ي فنحد رطنم نتماز األكيام فى اليراكم اليخت لي
ل ييرركاي ر أ ر فى و نا الييرركايج
ةرف الترارن بن نؤساو اللر رالياندسن ت م تاكني التر نا لر اليراجري لر اليتابري
كدم اتت،ام برض الياندسن فى تابي جدرم الياام النومي
كدم اتتت،ام فى قد ا التقان ر اتسلوكني ل ييرركاي ت،را لضنق الواد را ي كدو الياندسن رز اوا كدو
الييرركاي فد وجد راد ل يراجري رت راد لتقد ا التقان ر الدرن يج
كدم رجوو والنق امم لـ:
 ما ا إتماز م كيم
 مقابدي الرينم ر حد د متط لاي ر رد دي الرينم
 متابري األكيام مه الياندسن راليد ر
 متابري األكيام بن األاوام
كدم رجوو لاواي ذاي لرا في برض األاوام ركدم بقاكاا فى الريم ليدا طو ي.
ا ي كدو الياندسن في برض األاوام ميا تر ل ك نة حينم كلو لنر م األكيام ك ى بااي الياندسن .
كدم ر نل مواكند و نا الييرركاي ركدم رجوو ااكيي بأرلو اي الييرركاي موزكي ك ى جينه األاوامج
استخدام الياندسن ل لر م برتامج في الرسا الاندسي ميا تر ل ك نة ميا م قنني في تقم الي لاي بن األاوام
رفى القوا الواكد
إنسام ك نف الريم لألاوام م كدا ليخاص
كدم طلنق ملدل اللوام رالرقام لر اليكافآي رالمزاواي ركدم نبطة بالتقننا اليخصي رالتقني ل ياندسن لوى
لدستااتي بةج
كدم ن،نا ت،ام الرطدي ل ياندسن ؤوى لكناتا لق ي كدو الياندسن في فترا كرجي كند و نا الييرركايج
ةرف اتلتزام بالمدارم الزمنني في لنر م الييرركاي ت،را لق ي كدو الياندسن را ي الخلراج
 .4.4.2التحضير الستخدام برنامج الحاسب اآللى:

ا كيم محاةبرا رر لني باللرتامج لي سنتا إو ام ااكدا اللناتاي الا اوا نيني األكيام رالاى ان لة ورن لنر
فى طو ر اللرتامج ر الك اوببببا الحوبببباباي لنوةببببم نلني كوببببام سبببباكاي الياندس رالييببببرركاي الا ا رينا
اليحاةبببرا لكم اليكتل مه يبببرح األرامر رالورب األسببباسبببى م رجاي ت،ر اليد ر رمرا ل رى م رجاي ت،ر
الياندسن لنررف م مناا ما اليط وم منة رما غو المزو الياا اليخت بةج
ا بناو ااكدا بناتاي لكم اليو لن راليقارلن رالريدو راليونو راتسبتيبان ن ر حد د موبتواغا ر خصبصببا اا
رإو الاا فى برتامج الحاسبل اولى ر الك ا إو ام الييرركاي المد دا لنتا اللدو فى إو ام افي لارن اا رمتابرتاا
ر قننياا ر الك الييرركاي القد يي أنينف ألسياو الييرركاي رالير وماي الركنوني لااج
ا مربي اللرتامج ليدا الد يبببباون ليررفي مدى قلم الرام ن بالير ز لة ر ا اسببببتقلام افي اليقتركاي لترد ة
رانةافاي اليط وبي لتطو ر لكى دكا طر قي سنر الريم بالير ز ر اتد إةافاي او ي جدا لالري اللرتامج زاوي
م فاكد ة ل ير ز ر ا كيم اسببببتلنان برد الدالي يبببباون اسببببتخدام الا ا نلنا مر،ا اليقتركاي اليط وبي التى ان تا
قننياا برد التنلناج
 .4.4.4استبيان لدراسة مدى تقبل العاملين للحل بعد ثالثة شهور

ا اللدو باستخدام اللرتامج لمينه الياندسن راليد ر



رالوكر ان ي ر اتد غا غى نورو اللرم األرلني:

المديرين %12 :مركلن باسببتخدام اللرتامج راللااى ط لون م الوببكر ان ي لن قوم بإنسببام الياام ل ياندسببن
ك طر ق اللرتامج لردم الياماا بأكيام الحاسل اولى رن لتاا فى التلرغ ل تصينا لر ل ريم اللنى الخاص بااج
المهندسيين %02 :وبتري ون اللرتامج ربكلاوا كالني راللااى ت،را تتيبوالاا تكاسب وا فى وببمنم جدرم الياام
النومى  Time sheetر تابرون باغتيام إنسبببام الياام إلناا ك طر ق اللرتامج  Assign Taskر حرربببوا
ك ى إ يام اليايي فى موكدغا ألتاا سببببوف وببببمم فى كوبببباباا فى التقننا اللنىج فق د توببببلي التأ ر فى وبببب نا
األكيام لحد لنرج
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السييكرتارية %399 :مناا ركلون بالريم ك طر ق اللرتامج ت،را لتوببمنم م الياام اليو ي إلناا رإةببافتاا
ل تقننا رألتاا ،ار جندا مدى اليماوو اليلارم ركما األكيام التى و م الناا رمدى إتمازغا لاا األكيام فى
راتااج
 .4.4.4نتائج التجربة التطبيقية الستخدام البرنامج بعد مرور سنة على االستخدام
ربرد طلنق اللرتامج ليدا كام لرلم قر لا مر،ا الرام ن فى اوا التصينا [كيانا مدتى كننف رحى
نيني لكيام رالوكر ان ي] وتري ون اللرتامج فى إو ام بناتاي جدرم الياام النومي [ ]Time Sheetر الك
إنسام الياام [ ]Assign Taskراستخراج التقان ر رالتقننياي ل ياندسن رالييرركاي رذلك ك ى موتوى
جينه الياندسن راليد ر بنلس النولي التى اتوا وتري وتاا برد الدالي ليار م بدا ي استريام اللرتامج .رغاا
رجه ألن م لا وتريم اللرتامج غا اليصييون اليلدكون فى اليكتل فطلنري كي اا ريخصنا اا رفض ياما
لى كيم إوانى رألتاا اتيو ن بالتصينا رانبداع رإتااو األكيام ل لر م الريم انوان ج رلحم غا الييك ي
يك اتستراتي بلرض الوكر ان ي ليواكد اا نو ام اللناتاي اليط وبي سواوا فى جدرم الياام لر انسام الياام
لر الرو ك نااج
لما إو ام بناتاي الييرركاي رمتابرتاا بطر قي وانقي فداد برض الصروباي ت،را تتيوام نؤساو فر الريم
فى جينه األاوام ر اري القوا اليريانى فتا إو ام غا اللناتاي ك طر ق اوا المووا راوا نيني األكيام
كتى تا قننا الييرركاي رمدى طون الريم فناا بطر قي وانقي فننا لحد لنرج
لما اوا الحواباي فقد بدل متأ را فى استريام اللرتامج ت،را لدنجي الخصوري الرالني فى اليكتل ر اري م
النواكى اليالني رسنتا فصم ل تقان ر الحوابني كتى وفر راتا رجادا لنرا ك ى غاا القوا ر الك كتى وام
متابري وفه الريدو لأل رام ركيم التحالنم اليالني ل ييرركاي بطر قي وانقي ركوام التكالنف الحقنقني لكم اوا
ر م ميررع بداي لك ى ج
بصلي كامي اتستمابي م راكل اليكتل رمد ر األاوام؛ اتد إ مابني رميمري رلك اتد غناك إةافاي
ر رد دي لنرا لكى تواكا اللرتامج مه الن،ام انوانى رطر قي متابري ل ياندسن رالييرركاي م الم مد رى
األاوام ل لر م راكل اليكتل رلكنة لكس باللر الكلنر فى متابري الياندسن رالييرركاي برد استخدام
اللرتامج ركدو الييرركاي اليتأ را لرلم لام رزاو كدو الييرركاي المد دا فى اليكتل رلا رطم الريم
سوى ا ي كدو الياندسن ل،ررف طانكي رلنود كاسد م لواو الرام ن باليكتلج
وحدث تطور مع استمرار استعمال البرنامج ،ت،را تن لاع اليصررفاي انوان ي ران لاع انيي برامج الحاسل
اولى الخاري بالرسا الاندسى ران اان اليريانى ر الك ت،را ل ييا م اليررن ي النومني فقد ارن راكل
اليكتل حو م برض الياندسن لكى قوموا بالريم م دم الينزم ر كون واجدغا باليكتل وم راكد اسلوكنا
تستدم م لاي الييرركاي اليط وم إتمازغا ر قد ا م لاي الييرركاي الينتاني ر ومنم توكني األكيام ركدو
الواكاي فى اللرتامج فى غاا النوم [جدرم الياام النومى]  Time Sheetرإنسام الياام اليط وبي لاا ك طر ق
اللرتامج رذلك ت،را نن لاع ونجي الخصورني رالتأمن اليط وبي ت،را لنوكني الييرركاي الخاري ف ا تا
فتم اللرتامج ل ياندسن انج اليكتل إت مد ر األاوام فق راوا انيراف ك ى التنلنا لا تا فتم اللرتامج
لاا مه لتة يك لن حم لاا ميا م لنرا فى متابري الييرركاي انج اليكتل رمتابري ميرفى رماندسي
رمد رى اليوااه رلك سوف تا استخدام اللرتامج برد لن تا كيم جينه انةافاي اليط وبي ربرد لن تا التأ د
ياما م النتنمي النااكني تستريام اللرتامج ر كون غناك استقران فى استريالةج
مر،ا الييا م التى ان راتى مناا اليكتل ساكد اللرتامج فى ك اا ر اري فى متابري الياندسن ر تابي جدارم
الياام النومني رإنسام الياام رمتابرتاا ل ياندسن ر الك نب جدارم الياام النومني بالييرركاي ر ك لا اا
فأرلحد كي ني قننا الييررع راستخراج التقر ر سواوا ان اسلوكى ار يارى لمر سام جدا ر الك ساولي
مررفي كدو الواكاي لكم ماندس فى لى ميررعج

الخالصة:
ميا سلق تلن لنا مدى التونر الحاو فى يكم اليكا ل اليريان ي تتنمي التونراي اناتصاو ي الراليني ر الك التطون
التكنولوجى الاى ساكد فى ز اوا كدو رتوكني اليكا ل اليريان ي التى ريم ك بردج رلن التكنولوجنا رتلر لواا فرالي لحم
مر،ا الييا م التى واجة غا اليكا ل سواوا التى توارم ر تلاوم الي لاي بالطر الراو ي لر كند برد فاى واكد فى
كم ميا م التوارم فى كام رجوو كدا فررع ل يكتل رفى كم ميا م اتجتياكاي رفى إوانا الييرركاي سواوا فى
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اليكتل لر ك برد بدلنم لن برامج إوانا الييرركاي التى ان وتري اا الياندسون وا م اليكتل ار مناا توخ ل رى
ريم ك طر ق انتترتد لتواكد فى كي ني إوانا الييرركاي ك بردج ربالنولي نوانا اليكا ل الاندسني رالياندسن
رمتابرتاا فاناك اون للرض اللرامج فى غاا اليمام منا كام  4991رالتى ريياا ل ضا ماندسون مريان ون رتلاغا
لاا ماندسو برممناي رغاا رنى لن اليريان ون فى كاجي لاا اللرامج لتواكد فى نفه لواو الريم باليكا ل رلتوام كي ني
إوانا الياندسن رمتابري مااماا رمتابري الييرركاي وا م اليكتل ر انجة ر واكد فى إوانا جينه لطراف الييررع
سواوا وا م اليكتل لر انجةج رالاى ل د ل ضا ك ى لغيني غا اللرامج اتستلنان الاى ا باللرم ر اتد تتنمتة لن تولي
استريام برامج الحاسل اولى زاوي لنرا ك اتستلنان سني  ]2[]Mahmoud. Naglaa, 2012[ 4934رغاا رنى لن ركى
اليريان ون زاو بالنولي تستريام التكنولوجنا رلن التنافس اليد د فى اليكا ل اليريان ي سواوا ك ى اليوتوى اليح ى لر
الرربى لر الراليى وفراا لخوب التمربي لنكون لاا مكاتا بن اليتنافون ج رلك ما زام غناك كقلي لدى الياندسن
اليريان ن اليصر ن اري رغو استريام انتترتد فى خز ميرركا اا ر م بناتا اا ربناتاي مكا لاا فااا بالنولي
لاا لمر طنر تتنمي لتخز غا الير وماي اللالوي الور ي فى مكان برند ك مكا لاا لالك كارم اللرتامج اليقترح قد ا
الحم اليناسل للقافي الياندسن اليصر ن رالررم ر م م ر د خز مر وماي مكا لاا وا م مكتلاا رلنس ك ى مواه
ك ى انتترتد فلانةافي ليواغيتة فى كم الييا م التى واجااا يك لن تا للنتة ك ى سنرفر وا ى ر يك انةطدع
ك ى م الير وماي م انج اليكتل ربور ي امي ت،را لتحد د موتوى استخدام اللرتامج طلقا ل وياكني اليط وبي لكم
ماندس سواوا وا م اليكتل لر انجةج راد ا طلنق استخدام اللرتامج ك ى لكد اليكا ل اليريان ي ر ا وناسي التونراي
الحاوالي لونر الريم فى اليكتل رإوان ة ليدا كام راد لاللتد التمربي تماكاا بنولي لنراج كن زاوي م ساولي التوارم
رالترامم ر لاوم الي لاي فنيا بنناا رنفه جووا سنر الريم باا مايا اتد طر قي التوارم رزاو م ساولي الحصوم ك ى
التقان ر رالتقننياي لكم م الييرركاي رالياندسن رزاو م واي غا الير وماي ألن د م الرامم الليرى محدروج
المقترحات:
طون برامج الحاسل اولى ت نتاى راد ريا اللرتامج لنكون مرتا فنوام طو ر ر رد ة بيا تناسل مه اكتناجاي لى
مكتل مريان ج رألن سر تماح غا اللرامج كي فى مدى إ يان انوانا الر نا فى اليكتل رمدى يمنراا ل رام ن لد اا
ك ى استريالاا رالريم بمد ة فى طو ر ر وننر القافي الرام ن بيا تناسل مه التطون التكنولوجى المد د لتز د جووا
الييرركاي بز اوا جووا سنر الريم رإو ان ةجرلكى تا قلم استريام برامج الحاسل اولى فى إوانا رمتابري لكيام
الياندسن رالييرركاي ورى بتيمنه لرحام اليكا ل بتوننر القافتاا رالقافي الرام ن فناا رالح ك ى استريام اكد
التقنناي الحد لي رالتكنولوجني ربرامج الحاسل اولى لحم مر،ا الييا م التى واجاوتاا سواوا ان اليكتل كاو ا لر تا
لاوم الي لاي رالتوارم فنة ك بردج
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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.

20

