
1 

 رفع جودة  دراسة لكيفية

 فى المكاتب الهندسية العملإدارة 
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 أستاذ الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة
 م. نجالء محمود عبد المنعم حسن

 ماجيستير الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة
 ملخص البحث:

طبيعة العمل المعماريى تجمع بين الفن والعلم، لذلك يهتم أصحاب المكاتب المعمارية بتصميم المشروعات، وإخراجها إلقناع العميل 

ال يعطى إهتماما كبيرا إلدارة العمل داخل المكتب، أو دراسة وبقبول تنفيذ المشروع، ويسعى جاهدا للحصول على مشروعات عديدة، 

شروعات تالفى هذه المشاكل فى المللمعرفة نقاط الضعف والقوة فى أداء العمل، أو أداء المهندسين،  أو بعد تسليمه وتقييم المشروع أثناء

 بالمستقبلية، وال يتم دراستها من الناحية المالية وتقييمها ماديا، لمعرفة كيفية التوفير فى النفقات.  وتزداد هذه المشاكل فى المكات

متعددة، أو حتى فى المكاتب التى تستعين بمهندسين خارجيين واستشاريين، فى أماكن  أو أدوار رع أو أقسام المعمارية التى لديها أف

. لذلك نجد هذه المكاتب تعانى الكثير من المشاكل فى كثرة عدد المراجعات، كثرة عدد سواءا من داخل نفس الدولة أو من دول أخرى

ات، ضعف جودة المخرجات، وضعف جودة إدارة العمل سواءا داخل المكتب أو فى تعديالت العميل، صعوبة التنسيق بين التخصص

ويحاول جاهدا إيجاد حل لهذه المشاكل، ولكن دون جدوى، فليس لديه خبرة فى اإلدارة أو الجودة، وليس لديه الوقت لدراسة   الموقع،

 .ع هو ومهندسي المكتبهذه الموضوعات التى يعتبرها قيد على حرية اإلبدا

ومن ناحية أخرى، يزداد التنافس الدولى بين المكاتب المعمارية، والفيصل النهائى هو الجودة، سواءا كانت الجودة فى المخرجات أو 

فى إدارة العمل والمشروعات، لذلك نجد أن أصحاب المكاتب المعمارية يؤمنون بأهمية الجودة، ولكن ال يسعون لتحقيقها بجدية، ألن 

ذلك سيقوم البحث لواضح بالنسبة لهم، طبقا لما أثبتته عينة االستبيان التى سيتم شرحها تفصيليا فى مناقشة هذا البحث. دليل تحقيقها غير 

عن طريق تطبيقه على مكتب  المعمارية، بتوضيح معنى الجودة، ووضع دليل استرشادى مقترح لكيفية تحقيق الجودة داخل المكاتب

 مدى تأثيره فى رفع جودة أداء وإدارة العمل فى المكتب. لدراسة، معماري

 هدف البحث

 ريق:عن ط ، وذلكونظام إدارى إلدارة جودة العمل فى المكاتب المعمارية والهندسية العادية والتى تعمل عن بعد دليل استرشادىوضع 

  المشروعاترصد مفهوم الجودة فى المكاتب الهندسية، ومدى تحققها فى نظم إدارتها وإدارة 

 ما هى المشاكل التى تواجه المكاتب الهندسية 

  لرفع الجودة فى اإلدارة والمشروعاتوما هى الحلول المقترحة 

 منهجية البحث

 Descriptive Literature Review -المنهج الوصفى: 

وخاصة المعمارية، وما هى المشاكل مفهوم الجودة لدى المكاتب الهندسية البحث فى الدراسات السابقة من ابحاث وكتب، التى تتناول 

 .التى تواجه هذه المكاتب وخاصة التى تعمل عن بعد

  Analytical Methodology :التحليليالمنهج 

كرى لدليل وإطار ف وضع مقترحيتم من الدراسات السابقة، ومن الحياة العملية، وتحليل استبيان لعينة من المكاتب المعمارية، 

 إلدارة المكاتب المعمارية عبر اإلنترنت   Theoretical Frameworkالجودةلتطبيق  استرشادى

 Empiricalالمنهج التجريبى: 

، ودراسة مدى تحقيق هذا اإلطار لرفع جودة إدارة العمل والمشروعات لى أحد المكاتب الهندسية الكبيرةالمقترح ع الدليلتجربة 

 بالمكتب.

 المقدمة:

العمل فى مكاتبهم، ووضع نظم وأطر إدارية لتحقيق الجودة فى سير العمل والمشروعات، ولكن محاوالتهم ال يحاول المعماريون تنظيم 

تقوم عن دراسة أو منهج محدد لتحقيق الجودة، والقليل منهم من يستعين بخبراء فى هذا المجال، لذلك نجد معظم المكاتب المعمارية، 

علم، وقلة الخبرة اإلدارية، تعانى من الكثير من المشاكل، سواءا كانت فى تواصل بين أطراف مل الذى يجمع بين الفن والنظرا لطبيعة الع

المشروع، أو تواصل داخلى بين األقسام الداخلية فى المكتب، أو تواصل بين المهندسين داخل وخارج المكتب، ومشاكل أخرى إدارية 

ييم المهندسين والمشروعات، ومعوقات فى تحديد التكاليف األساسية لتنفيذ فى متابعة العمل داخل المكتب والموقع، وكذلك مشاكل فى تق

 المشروعات، وكأنهم يعيدون اختراع العجلة فى كل مرة يدخلون فيها مشروعا جديدا. 
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وخطة  الذلك فالبحث يساعد المكاتب المعمارية والهندسية، لمعرفة ما هى المشاكل الحقيقية التى يواجهونها، ويضع دليال استرشادي

 شاكلالم أهمومن لتحقيق الجودة فى العمل داخل وخارج المكتب، ويرفع من جودة سير وإدارة العمل فى المكاتب المعمارية والهندسية، 

 : التى تعرقل تحقيق الجودة فى المكاتب المعمارية، على سبيل المثال

 خطواتها لتحقيقها ضعف ثقافة أصحاب المكاتب، وإيمانهم بأهمية الجودة، والحث على تطبيق 

  التواصل بين أعضاء فريق  العمل سواءا فى مكان واحد أو فى أماكن مختلفة وأحيانا دول مختلفةضعف 

  متابعة عمل المهندسين ومراقبتهم لضمان جودة مخرجات المشروعصعوبة 

 حقق الجودةبالقدر الكافى الذى ي مراجعة مراحل المشروع وتسليمها فى المواعيد المحددةعدم االهتمام ب 

 ضعف التنسيق بين التخصصات 

  إدارة المشروعات داخل المكتب وخارجهضعف 

  كيفية تخفيض تكاليف المشروعات، عدم وجود دراسات تحليلية للمشروعات السابقة؛ لمعرفة 

 .ال يوجد تقييم حقيقى للمشروعات أو للمهندسين 

، وكذلك التعرف على مفهود الجودة، وكيفية تطبيقها، سواءا من ةالتى تواجه المكاتب المعماري المشاكل معظم وتحليل عرضسيتم 

 كيفية موذلك لوضع مقترح لنظا عينة من المكاتب المعمارية المصرية والدول العربية،استبيان تم على نتائج الدراسات السابقة، أو من 

 رفع جودة أداء العمل وإدارته فى المكاتب المعمارية.

 الدراسات السابقة: .1
 الجودة:مفهوم  .1.1

هى التخلص من األخطاء   [Juran and Godfrey, 2000]للجودة تعريفات متعددة، أقرب تعريف فى مجال العمارة، كما قال كل من 

التى تتسبب فى إعادة العمل عدة مرات، أو التخلص من نتائج األخطاء التى تحدث فى المواقع وتسبب الفشل، وهى التخلص من عدم 

أهمية الجودة، ولماذا يجب أن تؤخذ  [Barrie G. Dale, 2003] ومن ناحية أخرى وضح   واه، وما إلى ذلك.رضاء العميل، وعدم شك

 فى االعتبار لعدة أسباب أهمها:

 .السبب الرئيسى هو الوصول لرضى العميل النهائي، مستخدم المبنى 

 .وسيلة رئيسية لخفض التكاليف 

 ة على إدراك األخطاء وتفاديها وتقليلها.وسيلة رئيسية لتحسين المرونة فى العمل والقدر 

 .وسيلة رئيسية لزيادة اإلنتاجية وتقليل الوقت 

، وكذلك باقى التخصصاتلتحقيق رضى المصمم واإلنشائى  بين جميع األقسام، المعمارية هى التعاون المكاتبالجودة فى مفهوم و

، وذلك للوصول لتحكم جيد عن طريق تصميم محترف، 0591بالجودة منذ عام  المعماريونمعظم  امهتموبدأ اأهمية رضى العميل. ك

، بدأت شركات إدارة 0591وتقليل التكلفة، وتحقيق الجدول الزمنى المقترح. ومنذ أن بدأ االهتمام باإلدارة وتحقيق الجودة عام 

جاح اإلدارة نوبالتالى فإن إنتهاء عملية التنفيذ. المشروعات فى الظهور، لتكون مسئولة عن جميع خطوات المشروع، منذ بدايته وحتى 

الشاملة يعتمد بشكل أساسى على النظام اإلدارى المتبع، ألن نظام اإلدارة الشاملة هو عبارة عن ثقافة وفلسفة يجب أن تكون منهج للعمل 

 داخل المؤسسة المعمارية، مثل وضع النظام اإلدارى للعمل فيها.

 العمل: العوامل المؤثرة على جودة .1.1

جميع خطوات العمل فى المكاتب المعمارية تؤثر على جودة العمل، بدءا من مقابلة العميل لمعرفة متطلباته، لمعرفة برنامج 

المشروع بالتفصيل، وحتى أخر مرحلة من تنفيذ المشروع وتسليمه، وحتى الوصول لرضى العميل. فكلما بدأ االهتمام بجودة العمل 

األولى، كلما قلت عدد األخطاء وتحسنت جودة مخرجات المشروع. باإلضافة إلى أن االهتمام بجودة  فى المشروع من المراحل

المشروع منذ بدابة مراحل التصميم، يجعل تحقيق متطلبات العميل، عملية سهلة، وذلك لرفع جودة مخرجات المشروع، وتقليل 

 ,K. N. JHA & K. C. IYERوقد قام كل من ] زمنى المقترح.التكلفة وتحقيق وإنهاء المشروع بجميع مراحله طبقا للجدول ال

هذا االستبيان، عينة على جودة أداء المشروعات، وكانت نتيجة التحليل اإلحصائى ل امؤثر عامال 99[ بعمل استبيان لعدد 2006

 هو مجموعتين من عوامل النجاح والفشل اللتان تؤثران على جودة أداء المشروعات كما يلى:

 النجاح:عوامل 

 .كفاءة مديري المشروعات 

 دعم اإلدارة العليا 

 متابعة مهندسى المشروعات، ومراقبة ردود أفعالهم 

 طريقة معاملة مهندسى المشروع مع مديريهم 

 

 



3 

 عوامل الفشل:

 الصراعات وعدم التفاهم بين مهندسى المشروعات 

  البيئة الغير ودية اجتماعيا واقتصاديا بين مهندسى المشروعات 

 الظروف المناخية الخشنة فى التعامل بين مهندسى المشروعات ومديريهم 

 جهل مديري المشروعات بمتطلبات العميل، أو ضعف مستواهم الفنى 

 .قلة المعلومات المتوافرة لدى مهندسى المشروعات فى جميع نواحى المشروع، وعدم التواصل بين األقسام الفنية بالمكتب 

 المفاهيم الخاطئة للمشروع 

 المنافسة الشرسة خالل المناقصات 

 

 أهم العوامل المؤثرة على تحقيق الجودة فى المكاتب المعمارية:من  .1.1

 االلتزام اإلدارى والقيادة الصحيحة .1.1.1

الشديدة لتحقيق هدف صغير قريب، يمكن أن يتسبب [ Arditi. David and Murat.  H Gunaydin, 1997]وجد أن المنافسة 

فى ظهور مشاكل مختلفة، خاصة فى حالة عدم تحقيق الهدف األساسى للمكتب، مثل الخالفات الداخلية بين المهندسين، وظهور 

 .المشروعاتالخصومة بينهم، وضعف التواصل بينهم، وتبادل االتهامات حتى ولو قدمت تقارير ملفقة عن 

من مديرى المشروعات والمصممين والمقاولين ومديرى المرافق،  041[ بعمل استبيان لعدد Gunaydin, 1995وقد قام ]

[ إدارة الجودة الشاملة فى التصميم Total Quality Managementالكتشاف ما هو العامل الرئيسى المؤثر فى تحقيق ]

وتدعيم اإلدارة العليا لعملية التحسين المستمر للجودة الشاملة واإلنشاء، وجميع مراحل المشروع فى أمريكا، ووجد أن إلتزام 

 بالمكتب المعمارى، هى أهم العوامل المؤثرة على جودة عملية اإلنشاء وجودة المشروع.

 التدريب: .1.1.1

سئول م فهوالتدريب عامل مهم جدا فى المكاتب المعمارية، لتحقيق التحسن المستمر فى أداء العمل بالمكتب، وجودة اإلدارة. 

 .[Smith, S., 1988]مسئولية مباشرة عن تحقيق التحسن المستمر فى أداء العمل، ورفع جودة العمل بالمكتب

 العمل بروح الفريق: .1.1.1

 ,Gunaydin]  اح عملية التحسين المستمر للمكتبيجب أن يتوافر فى كل مكتب معمارى، فريق للجودة، يكون مسئوال عن إنج

H. M., 1995]. 

 اإلحصائية:طرق التحليل  .1.1.1

يجب استخدام اإلحصائيات وطرق التحليل المختلفة، وأدوات حل المشاكل فى عملية إدارة الجودة الشاملة، لمعرفة أسباب 

حدوث المشاكل بين أعضاء ومهندسي المشروعات، لتحسين التعامل فيما بينهم مستقبال، بناءا على معلومات دقيقة تم تجميعا 

 .[Perisco, J., Jr., 1989] خصية ألفراد أو مجموعاتوتحليلها، وليست على آراء ش

 اختيار الموردين ذات الجودة العالية: .1.1.1

الجودة العالية مبنية على العالقة القوية بين أعضاء فريق العمل للمشروع، وتبدأ من رفع جودة خطوات العمل منذ مراحل 

لقوية بين المصميين واإلنشائيين ومنفذى المشروع، الختيار التصميم، ومرورا باختيار المواد ذات الجودة العالية، والعالقة ا

 .[Oberlender, G. D., 1993] هذه المواد بجودة عالية وتكلفة أقل، مما يرفع من جودة المشروع، والوصول لرضى العميل

 خدمة العمالء: .1.1.1

 ,Juran, J. M. (Ed.), Juran's] يجب التعامل مع جميع أعضاء فريق عمل المشروع داخل وخارج المكتب على أنهم عمالء،

حيث يعتبر المصمم عميل بالنسبة لمالك المشروع، يجب أن يحصل على جميع المعلومات المطلوبة، لتحقيق متطلبات  [1988

العميل، وكذلك اإلنشائى هو عميل بالنسبة للمصمم، يجب على المصمم إنتاج رسومات دقيقة، وتحقق رضى المالك، حتى 

ى عمل الحسابات اإلنشائية، إلنتاج المشروع بجودة عالية. وبالتالى تحقيق رغبة العمالء فى جميع مراحل يسهل على اإلنشائ

 ,.Arditi, D. and Gunaydin, H. M]المشروع، تعتبر عامل مهم جدا لتحقيق إدارة الجودة الشاملة بطريقة سهلة وأكثر دقة

1996]. 

 تكلفة الجودة: .1.1.1

 ,.Crosby, P. B] ية لقياس الجودة. يتم استخدامها لمعرفة فعالية عملية إدارة الجودة الشاملةتكلفة الجودة هي األداة الرئيس

 ، حيث يتم تحديد مشاريع تحسين الجودة، وتقدم حساب وأسباب هذه التكاليف. حيث تتكون هذه التكاليف من: [1967



4 

 مل مما يزيد من المخطط، وتكرار للع: هى التكاليف الموضوعة لمنع حدوث أخطاء وانحرافات عن تكاليف الوقاية

 التكاليف والوقت.

 تكاليف التقييم: [Yates, J. K. and Anifios, S., 1996]  هى تكاليف المعايير المصممة لقياس أداء العاملين

 والمشروعات، وطرق سير العمل، لمعرفة مدى جودة أداء كل منهم

 تكرار األخطاء : هى التكاليف الزائدة التى نتجت عنتكاليف اإلنحياد[Ledbetter, W. B., 1990]  ،وإعادة الرسومات ،

ية، وعدم ذواختيار المواد الخطأ، وظهور مشاكل أثناء التنفيذ نتيجة األخطاء الناتجة فى مرحلة التصميم والرسومات التنفي

 ، فتزيد تكلفة المشروع.تحقيق متطلبات العميل

كل من التصميم واإلنشاء؛ تعتمد على األكواد التصميمية، واحتياجات  [ عن أن تخطيط مراحلAsakaoru, 1979وقد نوه ]

العميل، وكذلك على خطوات سير عمل المصممين. بينما ضمان الجودة يتحقق عن طريق العميل والمصممين بعد اإلنتهاء من 

 وهذا نتيجة لألسباب اآلتية:، إنهاء جزئى للمشروع المشروع، أو بعد

  مشروع فى كل مرة.الجودة تصمم وتقيم لكل 

  ال يوجد نظام لقياس ردود فعل التحكم فى جودة خطوات سير العمل المشروع. ال يوجد غير المراجعة الناتجة عن

مراجعة العميل او المصمم او المسئول عن تنفيذ المشروع، حينما يكتشفوا مشكلة، وهذا يؤثر على جودة المشروع، 

 ويجعل عملية التقييم صعبة جدا.

 قاعدة معلومات أو قاعدة بيانات لمعرفة األخطاء التى حدثت فى المشروعات السابقة. وهذا النقص فى هذه  ال يوجد

المعلومات ناتج عن أن تصحيح هذه األخطاء يحدث أثناء العمل، دون إبالغ اإلدارة العليا، وبالتالى سوف يتكرر 

رى، فيتم تكرار هذه األخطاء، مما يتسبب فى ضعف الخطأ، ولن يتم اتخاذ أى اجراء لمنع حدوث هذه األخطاء مرة أخ

 مستوى مخرجات المشروع، وبالتالى يؤثر على سمعة المكتب المعمارى والعاملين به.

 .ال توجد معايير محددة لعمل آليات للتنفيذ العملى للمشروع 

 .ال يوجد نظام قائم إلدارة الجودة خالل مراحل عملية التصميم والبناء 

[، الذى حاول أن يغير فكرة جودة التحكم إلى التحكم فى إدارة الجودة Kubal, 1994مشاكل، وطبقا لما قاله ]ولتفادى هذه ال

 وذلك عن طريق اآلتي:

 .إنشاء قاعدة بيانات من نتائج المشروعات السابقة، لتوفير معايير موحدة وشاملة لتحديد معايير الجودة 

  تساعد في دمج إدارة الجودة في مرحلة التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل نظام تسليم إدارة تنفيذ المشروع يمكن أن

 ومراحل الصيانة.

 .يجب تحديد وتصحيح المشاكل في المراحل المبكرة 

 .توثيق نتائج المشاكل بعد تحديدها ، قد توسع جودة قاعدة بيانات هذه األخطاء لمنع تكرارها 

 لتحقيق الجودة األكواد والمعايير تطبيق .1.1.1

يجب معرفة األكواد والمعايير الخاصة بكل مشروع وكل منطقة وكل دولة قبل البدء فى مرحلة التصميم، حتى يحقق الحد 

 األدنى المطلوب فى جودة التصميم وتنفيذ المشروع.

 جودة مخرجات المشروع: .1.1.1

حث ذ المشروع، كما ورد فى بإن جودة الرسومات التنفيذية ومواصفات المشروع تؤثر تأثيرا عاليا على جودة تصميم وتنفي

[Gunaydin's, 1995 حيث أكد أن كلما كان مستوى جودة الرسومات التنفيذية والمواصفات التى خرجت من المصمم، كلما ]

 كانت جودة التصميم والبناء فى جميع مراحلهما عالية، وكلما كان جودة مستوى تنفيذ المبنى المنشأ عالية.

 قابلية التصميم للتنفيذ: .1.1.11

ـ ]طب مارى المع[ فإن التصميم المحترف يجب أن يراعى متطلبات البناء، عن طريق تحقيق الكود ASCE manual, 1988قا ل

 للبناء، وقابال للتنفيذ بتكنولوجيا اإلنشاء المتعارف عليها، مهما كان موقع المشروع. واإلنشائي

 أهمية تطوير جودة إدارة المكتب المعماري .1.1

عن الحيااة، ولكن النهر الجاارى دائماا ماا ينبض باالحيااة، وكاذلاك التطور، أينماا وجد التطور، تحقق الميااه الراكادة ال تنم 

 النجاح. كذلك األمر فى المكاتب والشااركات والمؤسااسااات، فالتطور كالماء والهواء، إذا لم يحدث تطور فى أداء الشااركة أو

ارة وهيكلة الشاااركات والمكاتب، فهى عصاااب الحياة المكتب، ساااوف تخسااار مكانتها بين المنافساااين، وخاصاااة التطور فى إد

  بالنسبة ألى مؤسسة عاملة.

وبالنسابة للمكاتب المعمارية فإن المنافساة شاديدة، والتطور شاا أسااساى كمصاامم ومهندس فى مجاله، ولكن بما أن معظم 

 به ضبط إيقاع وجودة العمل، المكاتب المعمارية ال تدار بشكل محترف، وليس لدى الكثيرين منهم نظام إدارى محترف يمكن

نظرا الهتمام المعمارى بالتصااااميم وإنتاج العمل أكثر من تنظيمه، وال يوضااااع خطة واضااااحة لضاااامان سااااير العمل لتحقيق 
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الهادف، ولذلك فهى تحتاج لتطوير نظام إدارة المكتب بطريقة محترفة ومبتكرة ومبدعة، بحيث تساااااااعد على تطوير المكتب 

اء وساااااهولة مراجعة العمل، وإدارة المهندساااااين بطريقة محترفة ومتجددة، لكى تحث العاملين على ككل، وعلى تقليل األخط

  اإلبداع.

ولرفع جودة إدارة المكااتااب المعماااريااة، يجااب وضااااااع نظاام تقييم العماال فى المكتااب، ومحااولااة أال يتم اختراع نظااام من 

ن محاولة ضااابطها لتساااير حساااب اإلمكانيات المتاحة[، الصااافر، ]أى كما يقال عدم الساااعى الختراع العجلة مرة أخرى، ولك

وذلك اختصاارا للوقت والتكلفة والجهد، فهذا المبدأ مهم لوضاع نظام لتقييم العمل داخل المكتب، باستخدام نظم تقييم موجودة، 

موضاااوع  ن فى، لذلك سااايتم عمل اساااتبيان لمعرفة رأى المعمارييمع بعض التعديالت لكى تتوائم مع نظام العمل فى المكتب

الجودة، وأهميتها لرفع مساااااتوى العمل والمشاااااروعات لديهم، وما هى مقترحاتهم، لوضاااااع هذا الدليل كمقترح للتطبيق لرفع 

 .الجودة فى العمل وإدارته فى المكاتب المعمارية

 :الدراسة التحليلية والتطبيقية .1

 دراسة الوضع الحالى

على مرحلتين،  يذهتنفتم  تم عمل مقارنة بين الدراسات السابقة، وبين تحليل استبيان لعينة من المكاتب المعمارية لدراسة الوضع الحالى،

وكانت النتائج  2102و   2109عامى على مدارواآلخر  [،Mahmoud, Naglaa. 2012، ]فى رسالة الماجيستير 2102مرحلة عام 

 كاآلتى:

من العينة مكاتب متوسطة إلى صغيرة ]من  %09.9، مهندسين[ 01 – 0مكاتب صغير ]من  العينةمن  %01وكانت العينة عبارة عن 

  .[011 – 91[ و ]91 – 29ب ما بين ]من المكات %0.9مهندس[، ثم يأتى بعد ذلك  29 – 01

 51%  [ مهندس 29-01من المكاتب ] %01خارج المكتب، ومن من العينة معظمهم من المكاتب الصغيرة يستعين بمهندسين

 تستعين بمهندسين من خارج المكتب، ولكن المكاتب المتوسطة والكبيرة والمؤسسات، ال تستعين بمهندسين من خارج المكتب.

  [ مهندس، وهذا منطقى لحد ما، حتى يسهل 29 – 01من الخارج فهو من ]من المهندسين اللذين تم االستعانة بهم أقصى عدد

 إدارتهم ومتابعة المشروعات معهم.

 49%  ،لديهم فروع فى دول  %41لديهم فروع فى محافظات مختلفة، بينما  %01من المكاتب لديها فروع فى نفس المبنى

 عربية، واألخرين لديهم فروع فى دول أجنبية.

 21%  يواجه مشكلة  %11ال يحصل عليها، و %41من عينة المكاتب تحصل على معلومات صحيحة عن المشروعات، ولكن

ال يستطيع الحصول على معلومات مالية عن المهندسين  %01ساعات العمل للمهندسين ونوعية المشروعات، و فى الربط بين

 او المشروعات.

 41%  اآلخرين ال يستطيعون الحصول  %01من عينة المكاتب يمكن أن تحصل على معلومات صحيحة عن المهندسين، ولكن

 ى، ويجدوا صعوبة فى الربط بين معلومات المهندسين والمشروعات.عليها، ولديهم مشاكل فى متابعة جدول المهام اليوم

 41%  ال يقيمون المهندسين. %01تقيم ولكن بطريقة غير دقيقة، و %91من المكاتب تقيم المهندسين بطريقة دقيقة، ولكن 

 01%  بالدقة المطلوبة.يقومون بتقييم المشروعات، ولكن ليس  %11من المكاتب تقيم المشروع بطريقة دقيقة، ولكن 

 
 

 ودة فى ضبط إدارة الجودة بالمكتب[ عينة االستبيان، توضح مدى معرفة أصحاب المكاتب عينة الدراسة بأهمية الج0شكل ]
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 اب المكاتب عينة الدراسة بالجودة[ عينة االستبيان، توضح مدى معرفة أصح2شكل ]

من العينة تعرف الجودة على  %52ولقياس مدى استيعاب المكاتب المعمارية لمعنى الجودة وتعريفها لديهم، فقد تبين من االستبيان أن 

 أنها التخطيط الجيد، ثم يأتى بعدها مباشرة رضى العميل، ثم التدريب والتطوير المستمر للمهندسين وأدائهم. 

من العينة تقر بأنها ترفع من جودة التنسيق بين التخصصات بين  %00مكتب، فكانت النتيجة تقريبا أما تأثير نظام إدارة الجودة على ال

 أطراف المشروع، ثم ترفع جودة إدارة العمل بالمكتب، وتقلل من عدد مرات المراجعة، ثم تقليل التكلفة التقديرية .

 21% منهم يجدوا صعوبة  %11رة ومتابعة المهندسين، ومن المكاتب تواجه مشاكل فى ضبط جودة العمل بالمشروعات، وإدا

 فى الحصول على مشروعات جديدة، 

 Juran and]عرف كل من وبالمقارنة بالدراسات السابقة، سنجد تقارب كبير بين نتائج االستبيان وما ورد فى الدراسات السابقة، فقد 

Godfrey, 2000]   ووضحعادة العمل ،التخلص من األخطاء التى تتسبب فى إالجودة بأنها  [Barrie G. Dale, 2003]  أهمية الجودة

لتحسين  وسيلة رئيسية لخفض التكاليف، وسيلة رئيسيةوهى مستخدم المبنى، أى لوصول لرضى العميل النهائي، لالسبب الرئيسى أنها ب

 اإلنتاجية وتقليل الوقت.المرونة فى العمل والقدرة على إدراك األخطاء وتفاديها وتقليلها، ووسيلة رئيسية لزيادة 

 
 سة مطبق لديهم نظام إدارة الجودةعينة االستبيان، توضح هل أصحاب المكاتب عينة الدرا[ 1شكل ]
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 عينة الدراسة نظام إلدارة للجودة[ عينة االستبيان، توضح هل لدى أصحاب المكاتب 4شكل ]

 :وبسؤال المكاتب عن تطبيقهم لنظام إدارة الجودة لديهم، فكانت النتيجة 

 91%  ال ينوون  %01لديهم نظام قائم، و %01من المكاتب تخطط لوضع نظام دقيق لضبط جودة العمل وضبط إدارته، بينما

 وضع نظام إدارى لضبط جودة العمل وإدارته.

 99%  يريدون  %11لديهم بعض التحفظ، بينما  %01إدارة العمل بمكاتبهم، ومن المكاتب تؤمن بأهمية ضبط الجودة فى

 المساعدة لتطبيق نظام لضبط جودة العمل بالمكتب.

 99%  ،يريدون  %21لديهم النية ولكن مع بعض التحفظ، و %11من المكاتب تريد تطبيق نظام لضبط جودة العمل بمكاتبهم

 مساعدة لتطبيق النظام.

منهم يؤيدون بشدة التأثير اإليجابى  %99تعمال برامج الحاسب اآللى على جودة إدارة المكتب، فقد وجد أن وبسؤالهم على تأثير اس

 يؤيدون ببعض التحفظ.  %09على استخدام برامج الحاسب فى إدارة المكتب، ورفع جودة سير العمل بها، بينما 

 المقترح والدليلالنتيجة  .1

 وما هو مفهوم الجودة لديهم، ومدى استعدادهم واجهها المكاتب المعمارية،اكل الحقيقية التى تلنا ما هى المشمن خالل االستبيان تبين 

لتطبيق نظام الجودة، وفيما يلى سوف يتم عرض مقترح لتصور عام أو دليل لكيفية رفع جودة سير العمل وإدارته بالمكتب 

 المعماري.

 التى تتداول الملفات يدويا أو عن بعد:مشاكل جودة سير العمل وإدارته فى المكاتب المعمارية،  .1.1

وعرض الوضع الحالى لعينة من المكاتب المعمارية من خالل االستبيان الذى تم  وبعد أن تم توضيح مفهوم الجودة وكيفية تطبيقها،

عمارية ب المتقديمه، وتم معرفة بعض المشاكل التى تواجهها، كان يجب معرفة حقيقة هذه المشاكل، ومدى استيعاب أصحاب المكات

لموضوع الجودة، سواءا جودة المشروعات، أو جودة إدارة العمل بالمكاتب لديهم، وذلك عن طريق تطبيق تجربة عملية فى أحد 

 :للمشاكل التى يواجهونها وكان الوضع القائم، فى مراحله األولى لتطبيق نظام األيزو، مهندس[ 021]أكثر من  المكاتب الكبيرة

  األيزو وتنظيم العمل تقريبا كاملة فى كل األقسام ولكنها ال تفعل وال تستخدموجود نماذج لنظام 

  ،ال يوجد نظام للجزاءات إال فى تأخير الحضور والغياب 

  المكافآت بعد انتهاء كل مشروع، أحيانا تقدم مكافآت للمشاركين فى العمل، وذلك فى حال تسليم المشروع فى

 مواعيده دون تأخير.

  على المعلومات الخاصة بالمشروعات:صعوبة الحصول 

o معرفة الوضع الحالى الحقيقى للمشروعات 

o المصروفات الفعلية 

o مجموع ساعات العمل فى كل مشروع 

o ربط عدد ساعات عمل المهندسين بالمشروعات 

o تقييم المشروعات من حيث التكاليف والجدول الزمنى 

o و تسجيلها، وعدم وجود وسيلة لحصرها أتكرار التعديالت من العمالء 

o عدم دقة مراجعة المشروعات فى مراحل التصميم، وزيادة مرات المراجعة للمهندسين حديثى التخرج 
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o زيادة عدد مرات المراجعات الداخلية، وعدم وجود وسيلة لحصرها أو تسجيلها 

o ولزيادة عدد المشروعات، وال يوضع صعوبة التنسيق بين التخصصات، لعدم وجود مهندس متخصص ،

 للتنسيق بين التخصصات، مما يتبعه مشاكل عديدة عند تسليم المشروع للمقاول، وأثناء التنفيذ.وقت 

o صعوبة فى مراجعة المشروعات فى الموقع وربطها بالتصميم والعمل بالمكتب 

o صعوبة تسليم مراحل المشروع فى المواعيد المحددة بالجودة المطلوبة 

 ماعات للمشروعات لمناقشة المشاكل المحتملة، فيحدث تعطيل إلنجاز صعوبة التواصل بين األقسام، لعدم عقد اجت

 األعمال فى المراحل المختلفة للمشروعات، فيحدث تأخر فى التسليم.

 عدم انتظام بعض المهندسين فى كتابة جدول المهام اليومي 

 ،وماتصول على المعلولصعوبة الح عدم االنتظام فى تقديم التقارير االسبوعية للمشروعات، نظرا لضيق الوقت 

  ،يوجد وقت للمراجعة وال وقت لتقديم التقارير الدورية.فال قلة عدد المهندسين، وزيادة عدد المشروعات 

 :عدم وجود توثيق كامل لـ 

o ما تم إنجازه من عمل 

o مقابالت العميل وتحديد متطلبات وتعديالت العميل 

o متابعة األعمال مع المهندسين والمديرين 

o بين األقسام متابعة األعمال 

 

 خطوات تطبيق جودة اإلدارة فى المكاتب المعمارية: .1.1

 وللبحث عن حل لهذه المشاكل، كان يجب دراسة خطوات تطبيق الجودة داخل المكاتب المعمارية وهى كاآلتي:

 عقد اجتماع مع جميع مديرى األقسام والفروع لتحديد اآلتى:

  :هدف المكتبGoal 

  :رؤية المكتبvision 

  :مهمة المكتبMission 

 :رصد الوضع الحالى عن طريق 

o تحديد اإلمكانيات المتاحة: أدوات وأجهزة 

o تحديد عدد المهندسين، وتخصصاتهم 

o [ ،وضع وصف تفصيلى لعمل كل منهمJob description: عن طريق] 

 ،تحديد النتائج 

  ،وشرح األنشطة المطلوب عملها 

  بناءا على نوعية عملهووضع عوامل تحديد جودة العمل لكل مهندس 

 تحديد المشاكل الحالية عن طريق:

 رصد نقص اإلمكانيات، وتحديد األجهزة واالدوات المطلوبة 

 تحديد عدد المهندسين المطلوبين فى كل قسم 

 تعديل الوصف الوظيفى لكل مهندس بناءا على الرؤية الجديدة للمكتب، لتحقيق الهدف المطلوب 

 ى:تحديد وتحقيق الوضع المستقبل

 [ تحديد الفجوة بين الوضع الحالى والوضع المستقبلىGap analysis] 

  تحديد المبلغ المطلوب لتطوير المكتب ]تطوير المهندسين عن طريق التدريب، وتطوير سير العمل وزيادة

 اإلمكانيات[

 تحديد المستوى المطلوب الوصول إليه فى جودة العمل وخطوات سيره، وكذلك جودة التصميم وتنفيذ[ هDatum] 

  [ تحديد األولويات فى عالج الوضع الحالىPriority] 

 [ تحديد األشخاص المسئولين عن عملية التطوير والمراقبةResponsive persons ] 

  [ تحديد خطوات التطوير ومراحل التنفيذsteps] 

 فى المكتب  تحديد مسئولية كل شخص فى المكتب بدءا من المدير ورئيس مجلس اإلدارة، وحتى أصغر موظف

[Responsibility ] 

 [ .تحديد التغيرات المطلوبة فى سير العمل لكل مرحلة من مراحل عمل المشروع وتطويرهChanges] 

  تحديد التغيرات المطلوبة فى مستوى العاملين والمهندسين فى المكتب، عن طريق تحديد الدورات التدريبية

 [ Changes]   فصيلى لعمله.المطلوبة لكل موظف بناءا على تخصصه والشرح الت

  .تحديد التغيرات المطلوبة فى إمكانيات المكتب، برامج الحاسب اآللى ، وتحديث األجهزة وشراء األجهزة الجديدة

[Changes] 
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 معرفة احتياجات العميل

 تعديل احتياجات العميل بما يتالئم مع الجودة المطلوبة 

 :تعديل األخطاء فى 

  العميلطريقة التعامل مع 

 طريقة سير العمل فى التصميم وتسليم المشروع وتنفيذه 

 .معرفة احتياجات العاملين وطريقة إدارتهم وتدريبهم، وسير العمل، وطرق الثواب والعقاب 

 معرفة طريقة التواصل الناجحة بين اإلدارة والمهندسين والعميل، لتطوير العمل 

 تقييم المشروع:

 بنود تقييم المشروع:

 ن الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع مع الجدول الزمنى المقترح والمعتمد من العميل للمشروع.مقارنة بي 

 .مقارنة بين تكاليف المشروع المنفذ مع التكاليف المقترحة للمشروع المعتمدة من العميل، طبقا لكل مرحلة 

 فات بينهما.مقارنة بين المشروع المنفذ والمشروع المصمم والمعتمد من العميل، ورصد اإلختال 

 .مقارنة بين المشروع المنفذ، وأسس الجودة العالمية لتنفيذ المشروع 

 .حساب عدد مرات مراجعة المشروع، وعدد األخطاء التى ظهرت أثناء المطابقة والتنسيق بين التخصصات 

 تقييم المهندسين:

تحيز والظلم. مسئول عن التقييم، فتقل نسبة المحاولة اختيار بنود التقييم لتكون بعيدة عن الهوى الشخصى للمدير المباشر ال

 وبنود التقييم للمهندسين تقوم على اآلتى:

 بنود شخصية:

 ]الحضور واإلنصراف ]يتم تحديده من ماكينة الحضور واالنصراف، ليس فيه هوى شخصى 

 ]عدد مرات الغياب ]يتم تحديده من جدول المهام اليومى، ليس فيه هوى شخصى 

  اإلضافية ]يتم تحديده من جدول المهام اليومى، ليس فيه هوى شخصى[عدد الساعات 

 ]مدى مساعدته وتفاهمه مع زمالئه ]تعتمد على هوى المدير المباشر المسئول عن التقييم وآراء زمالئه 

 ]طريقة تعامله مع زمالئه ]تعتمد على هوى المدير المباشر المسئول عن التقييم وآراء زمالئه 

 صى ]عدد ونوعية الدورات المطلوبة لتطوير القدرات الشخصية والعملية والعلمية[.مدى التطور الشخ 

  قياس مدى قدرته على اإلبداع، لتحديد إمكانية انضمامه لفريق التصميم. ]يمكن تحديدها باشتراكه فى أكثر من

 مشروع وتقييم التصميم، ولكن يدخل فيها هوى شخصى لحد ما[.

 يتم تحديدها، بدون هوى شخصى[بنود تقييم تقنية: ]جميعها 

 عدد األخطاء 

 عدد مرات المراجعة واإلعادة 

 عدد مرات المكافئات 

 عدد مرات الجزاءات والخصم 

 عدد مرات التأخير فى تسليم المشروع عن الجدول الزمنى المقترح 

 عدد مرات االلتزام بالتسليم طبقا للجدول الزمنى 

 المكاتب المعماريةالدليل االسترشادى لتطبيق الجودة داخل  .1.1

ية تمعماري، وتم عمل اجتماع بين رؤساء األقسام واإلدارة العليا، وتم اتخاذ القرارات اآلالمكتب التنفيذ البنود السابقة على  بالفعل لقد تم

 :لرفع جودة العمل داخل المكتب

 جودة متابعة المشروعات والتسليم 

o  ،وعند تعديل من العميل أو من األقسام األخرىعمل اجتماع بين األقسام قبل بداية كل مشروع 

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

o  عمل اجتماع عند االنتهاء من الرسومات المعمارية مع األقسام األخرى، وتسليم المشروع بمحضر اجتماع لتوضيح

 أسلوب التصميم فى األقسام األخرى.المالحظات، واالتفاق على 

o  مراجعة المشروع قبل تسليمه للعميل، من عدد اللوحات لكل قسم، ومطابقة المعلومات في المقايسة واللوحات في كل

 التخصصات.

o .تحديد أولوية المشروعات، في جدول معلن على السيرفر، وإرساله لجميع األقسام، وتجديد الجدول كلما طرأ تغيير عليه 

o اجعة المشروعات قبل الطباعة بيوم كامل، للتأكد من دقتها وتطابق جميع لوحات األقسام ومراجعة قائمة اللوحات لكل مر

 قسم.

o  استعمال برنامج الRevit   في التنسيق بين التخصصات في جميع األقسام وتدريبهم عليه سواءا في الرسم أو المطابقة

 أوإدارة التصميم والمشروع.

o  عمل مكتبة نمطية للمشروعات في قسم عمارة.االستمرار في 

o وضع نظام للرسم الهندسى باستعمال برامج الكاد موحد لجميع األقسام، عن طريق القسم المعماري 
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o  متابعة شاشات المهندسين للتأكد من قيامهم باألعمال الموكلة إليهم، وليس الدخول على اإلنترنت، عن طريق برنامج

[Team Viewer.] 

o مشروعات قبل إغالقها، حتى ال يضطر إلى مراجعتها بعد إغالقها بمدة طويلة إن احتاج األمر لفتحها مرة مراجعة ال

 أخرى أو أخذ نسخة منها في مشروعات مشابهة.

 متابعة جودة مراجعة المشروعات 
o  في اى من األقسام، يتم تطبيق نظام المراجعة اآلتيتغييرات او تعديالت او مراجعات في حال عمل اى : 

  ،بوضع عالمات مميزة عند المناطق التي تم تغييرها او تعديلها 

  ،وعمل تقرير مختصر بهذه التعديالت 

  ،ووضع صورة من الرسومات المعدلة والتقرير على السيرفر في فولدر المراجعات المتفق عليه 

 .وتبليغ جميع األقسام األخرى 

o  ،في حال عمل تعديالت من قبل المالك 

  ،يجب عمل محضر معتمد وموقع من العميل 

  ووضع نسخة من التعديالت المطلوبة والمحضر، ومن الرسومات بعد التعديل في فولدر التعديالت

 والمراجعات، 

 .وضع مختصر لها على برنامج الحاسب اآللى في جزء المراجعات الخاص بكل مرحلة فى كل مشروع 

 متابعة جودة إدارة المشروعات 
o المقترح إلنهاء مشروع ]بمعرفة مدير قسم عمارة[  وضع الوقت 

o  ،]تكليف أحد المهندسين به، ]يوضع الوقت طبقا لقدرة المهندس المكلف 

o  فى حال انهائه للمشروع قبل موعده، يتم إعطائه مكافأة، وإن تأخر عن الوقت عن المقترح، تتم توقيع الئحة الجزاءات

 المتفق عليها.

o األقسام الفنية الغير ملتزمين بنظام الرسم الكاد الموضوع من قبل قسم عمارة.جميع سين في توقيع جزاءات على المهند 

o  وأهمية الحرص برنامج الحاسب اآللى المستخدم إلدارة المكتبعمل محاضرة توعية إلدخال بيانات المشروعات على ،

 جدول المهام اليومي.س فى إدخال بيانات العمل اليومية لكل مهندعلى إرسال المهام ومتابعتها، وكذلك 

o  يمه ليسهل متابعته وتقي برنامج الحاسب اآللى المستعمل إلدارة المكتب،يجب إدخال كافة معلومات عقود المشروعات على

 فنيا وماديا. عن طريق قسم الجودة أو قسم الحسابات.

o  فع دراسة إمكانية رمع هندسين، ، والتوفير في نفقاته مع مكافآت المموعدهمقترح بربط نجاح المشروع وتسليمه في

 المرتبات لمن يحقق هذا فقط.

o  .عمل قائمة بالمشروعات الجارية وتحديد األولويات وتواريخ التسليم لكل منها، وكذلك توضيح حال وقف المشروع 

o  ،ويوضع على السيرفر، لسهولة االضطالع عليه من جميع األقسام، ويتم تحديثه أوال بأول 

o يخ على البرنامج الجديد، ليسهل رؤية حال المشروع في الصفحة األولى من البرنامج.وتحديث هذه التوار 

o  ،عمل جدول العطالت لكل قسم وتحديثه أوال بأول، لتحديد إمكانية الموافقة على األجازات أم ال 

o .وربطها بتواريخ تسليم المشروعات المكلفة لكل مهندس، ووضع هذه الجداول على السيرفر 

o قالة أحد المهندسين في أي قسم، عليه أن يسلم تقرير عن المشروعات المكلف بها والوضع الحالي لها، لمن في حال است

 سيتم استالم العمل منه، ويتم اعتماد هذا التقرير من مستلم العمل، ورئيس القسم.

 متابعة جودة العمل بالمواقع 
o  لمتابعة المهندسين في المواقع، سيتم عمل مجموعات لكل مشروع أو منطقة محددة على التليفون المحمولWhatsUp ،

 لتبادل الملفات يوميا، وإرسال كافة األعمال الجديدة فى وقتها.

o .يقوم مدير المشروع بالموقع بتصوير الموقع عدة مرات وإرسال الصور على المجموعة لرئيس القسم 

o سئول قسم نظم المعلومات بتحويل هذه الرسائل والصور والتقارير على جهاز الحاسب اآللى لرئيس القسم، بحيث يقوم م

ترسل له على تليفونه المحمول وكذلك الجهاز، ليسهل مراجعة الصور والتقارير، ويتم حفظها فى مجلد المشروع على 

 السيرفر.

o  وضع برنامج متابعة مثلGPS المواقع؛ لتحديد موقعهم الجغرافي تلقائيا. على تليفونات مهندسي 

 :متابعة جودة المهندسين 
o  إعطاء المهندسين دورات تدريبية فى إدارة المشروعات، وتحسين التواصل بينهم، بطريقةOngoing Coaching ،

 وهى متابعة مستمرة لتحسين التعامل بينهم.

o المشروعات في المكتب،  إعطاء رؤساء الفرق في قسم عمارة، دورات تدريبية في إدارةPMO 

o [ إعطاء مديرين األقسام ونائبيهم دورات تدريبية فيIPMA, PMO, Primavera, MS Project ،] 

o  .دورات في قيادة الفرق وتكوين فرق العمل، ومتابعة عقود المشروعات 

o  إعطاء جميع المهندسين فى جميع األقسام دورة فى برنامجRevit تب كلهلتعميم استخدامه على المك 

o .إعطاء مهندسين المواقع دورات تدريبية في إدارة المشروعات بالموقع 

o تطوير مهندسي األقسام الفنية في كيفية عمل المعاينات في الموقع، والرفع المساحى 

o  في األقسام الفنية، عمل محاضرة توعية داخل كل قسم؛ باألكواد والكتالوجات المهمة التي يجب عليهم معرفتها، عن

 رئيس القسم أو نائبه. طريق
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o مقسمن المهندسين الرئيسيين في ال إعطاء مكافأة للمهندسين رؤساء الفرق، عند تدريب المهندسين األصغر، بعد تقييمهم 

 :والمقترحات الخالصة .1

 ،والمهندسينوالمشروعات  وإدارتهمن البحث يتبين مدى أهمية جودة العمل فى المكاتب المعمارية، وخاصة سير أداء العمل، 

للحصول و وخاصة فى المكاتب التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد، باستخدام اإلنترنت، لمتابعة المهندسين والمشروعات بدقة،

وضع نظام إدارى  على المكاتب المعماريةلحصول على مشروعات أكثر، يجب ولتحقيق ذلك ول .على جودة عالية للمشروعات

سير العمل بالمكتب، حتى يتم التحكم ومراقبة جميع العمليات والمهندسين والمشروعات داخل وخارج محكم، ونظام إلدارة جودة 

المكتب، وذلك لتحقيق رغبة العميل طبقا لمتطلبات الجودة العالمية والمواصفات العالمية لتصميم وتنفيذ المشروعات، وليتمكنوا من 

 ل شا. المنافسة العالمية التى يحكمها اآلن الجودة قبل ك

ناك فرق وكان ه ،على مكتب بيت خبرة مصرى وقد تم عرض مقترح لدليل استرشادى لتطبيق الجودة، وتم شرح كيفية تنفيذه

ليكون مثاال حقيقيا يمكن االسترشاد به، وتعديله بما يتناسب مع طبيعة  واضح فى رفع جودة سير العمل وإدارته داخل المكتب،

 هناك يجب أن يكون، ويرفع من جودة سير العمل أو إدارته، هدفهالدليل  ولكى يحقق ة والمعمارية.العمل فى جميع المكاتب الهندسي

وعى تام من اإلدارة العليا بالمكتب، ومساندة كاملة منهم فى تحقيق وتطبيق هذا الدليل، وكذلك يجب تغيير ثقافة العاملين بالمكتب، 

ع المشروعات، التى بالتبعية سوف ترفو أداء العاملينودة خطوات سير العمل، حتى يؤمنوا بمدى جدوى تطبيق هذا الدليل لرفع جو

 من جودة المكتب بصفة عامة، وتقل معظم المشاكل التى يواجهونها حاليا فى خطوات سير العمل والمراجعة والتنفيذ والتصميم.

استخدام برامج الحاسب اآللى لحل معظم المشاكل التى تواجه المكاتب  على أهمية دورتأكد من االستبيان ومن ناحية أخرى فقد 

برنامج حاسب لمقترح عمل لذلك فقد تم  وخاصة فى المكاتب التى تتواصل وتتبادل الملفات عن بعد واستخدام اإلنترنت، المعمارية،

هذا ح عمل بحث آخر لتقديم وشر وقد تم، عاتولرفع جودة سير العمل والمشروآلى لتطبيق معظم بنود الدليل االسترشادى للجودة، 

وكيفية مساهمته فى حل هذه المشاكل ورفع جودة العمل وإدارته  ، وكذلك تقديم تجربة عملية للتحقق من كفائته،البرنامج المقترح

 فى المكاتب المعمارية.
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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.  

 


