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  التصميم الھندسي نةھإدارة المشاريع وم
  ١سامر فاكر كمال /واحترايف إدارة مشاريع معماري .م :بقلم

  مقدمة

عدم وجود عالقة بني إدارة املشاريع وجمال  مهنة التصميم اهلندسي قة األمر يرى الكثريون من ممارسييف حقي
تناسب فقط قطاع تنفيذ املباين وليس فإدارة املشاريع برأيهم  ؛)جمال تصميم املباين بالذكر وأخص هنا(التصميم اهلندسي 

داد حيث تز ؛مقارنة مع مرحلة التنفيذهو أن املشاريع يف مرحلة التصميم تكون بسيطة وقصرية املدة  ومربرهم ،تصميمها
وهل  !؟أم ال املربر منطقياًفهل هذا . ..عمالواملتابعة والدقة بني األ إىل التنسيق وتزداد، بالتايل، احلاجة ،األعمال املطلوبة

هذا ما  !نة؟ولكن بصورة غري واضحة وبي مطبقةٌ ضمنياً ، يف حقيقة األمر،أم هي !؟بالفعل ميكن تطبيقهاال  "إدارة املشاريع"
  .سأود طرحه يف هذا املقال

ستعرض أصناف املكاتب من مث سنو .وأهدافه ،ومرتكزاته ،هية إدارة املشاريعتعريف ماب يف هذا املقال سنقوم
املختلفة  ألطوارضح امث سنستو ،مع توضيح دور مدير املشروع فيها ،اهلندسية ومستوياا املختلفة وعالقتها بإدارة املشاريع

... علمتطبيق  )Added Value/Support(حسنات وإضافات صميم ومدى ترابطها بإدارة املشاريع وما هي لعملية الت

  .ة التصميمية بعمومها يف املكاتب اهلندسيةعلى العملي )Project Management( إدارة املشاريع... وفن... ومهنة

ة املشاريع الحظت أن اهلم عندما بدأت الدراسة يف إدار ذكر سبب حبثي يف هذا املوضوع؛ البدء أودلكن قبل 
انتشار واسع أن هذه املهنة هلا  كذلك والحظت ،إىل أقصى درجة ،كان يف أي جمالٍ" لـان العمـإتق"هلذا العلم هو  الرئيس

حضنا الذي  أمة القرآننحن ف، ! واحلرية معاً الندهاشل أمر يدعووذلك  يف واقعنا بري ومؤثر يف الغرب؛ بعكس احلالدور كو
 وأَحِسنوا...{ :وجلعز عن إتقانه، فعلى سبيل املثال قال  ضالًعلى العمل ف ةيف مواضع كثريو فيه - عز وجل- اهللا  ناضوحي
وإحسانه شيء الجتويد و .يف حقيقته اإلتقان واإلحكاماإلحسان، هو هذا . )١٩٥ اآلية :البقرة(}الْمحِسنِني يحب اللَّه إِنَّ

قال الرسول صلى اهللا عليه حىت ذبح البهائم،  ؛وإتقانه من املطالب الشرعية العظيمة يف ديننا، ومبىن الدين على هذا فيما أمر به
أحدكم شفرته  ، وليحدذحبتم فأحسنوا الذحبةوإذا  ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. اهللا كتب اإلحسان على كل شيء((وسلم 

  .األلباين: ، احملدث١٤٠٩، رواه شداد بن أوس، صحيح الترمذي حديث رقم صحيححديث ))ولريح ذبيحته

فاملسلم مطالب باإلتقان يف أعماله التعبدية واملعاشية، إحكاماً وإكماالً، حتسيناً وجتويداً، وإتقاناً، فحق عليه أن ال  
حلايل وجعلنا وعدم إتقان العمل من أسباب ختلفنا ا، قبل ويكثر ثوابهي وذايأيت بشيء من أعماله إال صححه وأكمله وكمله، 

  .يف ذيل األمم لألسف

  إدارة المشاريع

ذه هلتطوير ووضع املعايري وبتقنني  ، وهو معهد يعىن"PMI"ف إدارة املشاريع حسب معهد إدارة املشاريع يتعر
  :يتكاأل، املهنة

                                                            
 .ويعمـل يف جمـال التصـميم املعمـاري واإلستشـارات اهلندسـية        ،)PMP(إدارة مشـاريع   يفاتـر حاصـل علـى شـهادة إح    ،مهندس معماري: سامر فاكر كمال. ١
)samerfk@gmail.com(  
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وتتم إدارة . "هشروع إلستيفاء متطلباتامل على أنشطةواألساليب  ،األدواتواملهارات، و، التطبيق العملي للمعارف"
) Process Groups( يف مخس جمموعات عملياتية مصنفةٌ ،عملية ٤٢كامل بني تاملشاريع من خالل التطبيق املناسب وامل

  :وهي كاآليت

١- روع جمموعة عمليات الشInitiating Processes Group 

ميثاق "طور جديد يف مشروع موجود بالفعل؛ وذلك بإعداد  أويتم إجراء هذه العمليات لتحديد مشروع جديد 
  .لمشروع أو الطورل" املشروع

 Planning Process Groupجمموعة عمليات التخطيط  -٢

اليت هي يف  هدافلتحقيق األجراءات املطلوبة نطاق املشروع وحتديد األهداف واإلأسيس تقوم هذه العمليات بت
 .سبب قيام املشروع األساس

 Executing Process Groupجمموعة عمليات التنفيذ  -٣

، و مواصفات مواصفات املشروعالستيفاء خطة إدارة املشروع  مبوجب يتم إجراء هذه العمليات إلكمال العمل
 .املنتج أو اخلدمة أو النتيجة كذلك

 Monitoring & Controlling Process Group  جمموعة عمليات املراقبة والتحكم -٤

 إدخال التغيريات اجلوانب اليت من الضروريوحتديد  ،تتبع ومراجعة وتنظيم تقدم املشروع وأدائه هي عمليات
 .والتعديل فيها والضبط

 Closing Process Groupجمموعة عمليات اخلتام  -٥

  .رمسي بشكلٍو كامالً م املشروعكي يتم خت جمموعات عمليات املشروع؛مجيع األنشطة يف  من خالهلا يتم إاء

كما هو موضح   املشروعيفوبطبيعتها التكرارية  ،فيما بينهاوالتفاعل بالتداخل  املذكورة العمليات جمموعاتتتسم 
من مدخالت وخمرجات وأساليب وأدوات الستخدامها للحصول على هذه  ضمنها ، وتتكون كل عملية)١(بالشكل رقم 

  . أخرىعمليات / ، وتعترب خمرجات أي عملية مدخالت لعمليةاملخرجات

، من أطواره تطبيقها على كل طورٍ وإمنا يتم ،لمشروعأو أطواراً ل ال تعترب مراحالً جمموعات العمليات املذكورة
ومن مث  ،التنفيذمث التصميم، مث ، دراسة اجلدوى: أطواروالذي يشمل عادة  ؛املشروع ككل أطوارمن  طوراًوالتصميم يعترب 

تسم بسمات املشروع، ألنه ال ي ؛حبد ذاته عترب مشروعاًال ي األخري دير بالذكر أن الطوراجلو ،الصيانة والتشغيل طوريف يدخل 
غري ؛ )كاألحباث( أو نتيجة ،)كالتدريب( خدمةأو  ،)كاملباين( يفضي إىل منتجٍ مؤقٌت جهٌد"ف بأنه عريفاملشروع 
يأيت ، مث دمةاخلقيد مشاداً وطاملا كان املبىن  نفس الوقت؛عمالً غري مؤقت ومتكرر يف  يعد وطور الصيانة والتشغيل. "متكررة
هذه . أو النتيجة من املنتج أو اخلدمة العام بعد أن يتم حتقيق اهلدفوهذا  ؛بعد ذلك )Divestment( اإلهالك طور

  .Product Life Cycleتسمى دورة حياة املنتج  ، بعمومها،األطوار
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التصميم اليت حيددها املكتب إلمتام  موازنةشمل الدراسة ت مدار، ويف احلالة ددةاحمل املوازنةإاء املشروع ضمن  - ٢

 ؛املوضوعة من قبل املالك للتنفيذ باملوازنةنشأ املبىن أي أن ي) بناء املشروع(تنفيذ املشروع  وموازنةتصميم املشروع 

 .وذلك لن يتم إال أن يكون قد مت التخطيط لذلك والتحكم بالتصميم من بداية عملية التصميم للمشروع

 .إاء املشروع يف الوقت احملدد - ٣

 .لفريق املشروع يف حال وجودهم يف موقع املشروع) Safety(أمان، بتوفّر واتباع خطة السالمة إاء املشروع ب - ٤

نسبة  من لهو التقليولكن اهلدف  يف كل مشروع؛ اء واإلخفاقات أمر الزمطاء، األخطإاء املشروع بدون أخ - ٥

 .وقوعها

... املستخدمني –فريق املشروع  –إدارة املكتب  –املمول  –املالك (توقعات مجيع املعنيني  إاء املشروع حمققاً - ٦

 .)اخل

هو  وال تتأثر بطبيعة املشروع أو حبجمه أو حجم املكتب اهلندسي سواء كان هذه األهداف أهداف ثابتة، كما ذكرنا،

 .املصمم أو املشرف  نفسه

  تصنيف مكاتب التصميم الھندسية

، أثر إدارة املشاريع يف املشروعاتوحجمها على وجود وقوة  اهليكلية التنظيمية ملكاتب التصميم اهلندسيتؤثر 

التأكيد يف وأود  .وقوة وجود إدارة املشروعات ا العاملة يف السوق ومدى إحتياجهاولذلك أود إستعراض أصناف املكاتب 

لدراسة ولكن ما زال حتت ا ؛ملكاتب اهلندسيةدسني تعمل على إرساء نظام تصنيف اأن اهليئة السعودية للمهنهذا السياق 

  :يت، وهي كاآل١سيةني األردنيني للمكاتب اهلندنقابة املهندسلذلك ستكون مرجعييت جتربة تصنيف 

ويصنف مكتب املهندس اىل ثالث مراتب حسب خربة  ،ميارس املهنة يف إختصاص واحد فقط :مكتب مهندس - ١

 .املهندس املؤسس للمكتب

 ،سنة) ١٥(خربة  فر لدى املؤسساويشترط أن تتو ،ميارس املهنة يف اختصاص واحد فقط: مهندس الرأيكتب م - ٢

للمهندس ، تصاصسنوات يف نفس اإلخ) ٥(منها  ،سنوات) ١٠(أو خربة  سنوات يف ممارسة اإلختصاص) ٨(منها 

 .لى شهادة الدكتوراة يف اإلختصاصاصل عاحل

  :يصنف املكتب اهلندسي يف مرتبتني ميارس املهنة يف اختصاصني على األقل: شركة هندسية/ مكتب - ٣

  .سنوات يف التصميم) ٤(منها  ،نواتس )٩(يرأس كل اختصاص مهندس خبربة :  املرتبة األوىل .١

 .سنوات يف التصميم) ٣(منها  ،نواتس) ٧(يرأس كل اختصاص مهندس خبربة :  املرتبة الثانية .٢

ويشترط أن يرأس كل اختصاص  ،ميارس املكتب املهنة يف اختصاصني على األقل: شركة إستشارية/ مكتب  - ٤

ملكتب ضعف املهندسني العاملني يف اأن يكون عدد و  ،سنوات يف التصميم) ٥(منها  ،سنة) ١١(مهندس خبربة 

 .واحد+ عدد اإلختصاصات 
                                                            

  اهلندسية، نقابة املهندسني األردنيني والشركات املكاتب لنظام معدل نظام ، م ١٩٨٩ لسنة ) ٣١ ( رقم نظام - ١
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ويف (ة االدارية للمشاريع عن الناحي يكون مسئوالًما  مدير املكتب غالباً/كاتب الصغرية واملتوسطة جند صاحبيف امل

وعند تكليف املهندس بإدارة املشروع تكون  ،دون تدخل املهندس املسئول عن التصميم) حيان الناحية اهلندسية أيضاًبعض األ

ر يف بعض ونتيجة لذلك تتأخ .هذا املدير فيقوم بتنفيذ أفكار ورؤى ؛دارةر املكتب ورغباته وسياساته يف اإلمرجعيته رضا مدي

جند أن  عموم؛بال... أيضاً ،حيان القرارات حىت تتخذ وذلك بسبب عدم قدرة املهندس إلختاذ القرار إال بعد مراجعة املديراأل

 .إدارة املشاريع ليست إدارة مهنية إحترافية

 ؛املشاريع اليت يتعاملون معها  نتيجة لطبيعةن النوعيني األولنيتزداد التعقيدات والتشعبات ع نيف النوعني األخري

فيه، وكذلك  ا التخصصات اهلندسية املنخرطةتعقيدات املشروع تزداد معهوفكلما كرب حجم  ؛تكون كبرية بالعادة واليت

وتنسيق  ،حىت ينتهي املشروع جبودة عالية ؛التصميم ألطوارازداد االحتياج إىل التنسيق والتخطيط احملكم واملتابعة الدقيقة 

احملددة مع حتقيق رغبات وتوقعات املالك واملعنيني  واملوازنةمتكامل بني التخصصات املختلفة يف املدة الزمنية احملددة 

  .باملشروع

هو من جند املصمم املعماري أو املهندس املسئول  ،صغرية احلجم كانت أمكبرية  ،املكاتب اهلندسية يف أغلب

 .دارة الفنية عليهاإلولكن تغلب  ،بل ويطلق عليه يف بعض املكاتب لقب مدير املشروع ،هام مدير املشروععادةً مب يضطلع

على  سلبياً يؤثر تأثرياً بدوره والذيسي مع بقية التخصصات وأقصد بذلك أعمال التصميم وإخراج املخططات والتنسيق اهلند

إدارة ومهنة ، ويضاف إىل ذلك ضعف علم وخربة املهندس بعلم )خطيط واملراقبة والتحكمالت(دارية اإل املشروع من الناحية

مما ال  ؛ئهابصحيحها وخطللمشروع نتيجة خلرباته إدارته بالتايل وتكون  ذلك بشكل منهجي؛ تيجة عدم تلقيهن املشاريع

 هي اخلطوةلتكون لذلك فإن من املهم معرفة دور مدير املشروع . على االستفادة القصوى من تطبيق إدارة املشاريعيساعد 

  .األوىل حنو العمل مبهنية

  دور مدير المشروع

واملعنيني باملشروع، لب العميل ، فهو املسئول عن معرفة وحتديد رغبات وتوقعات ومطايعترب مركز وحمور املشروع

هو املسئول . روع املناسب وتوزيع املهام عليهمواختيار فريق املش ،واملدد الزمنية املطلوبة لتأديتها ،ن مث حتديد املهام املطلوبةوم

ومساعدم على حتقيق أهدافهم وأهداف  ،وحتفيزهم ،واالهتمام بالتواصل معهم ،وتطويره ،عن قيادة هذا الفريق أيضاً

هو . عتبارال يأخذها الكثري يف اإل ، لألسف،واليتاليت تناط مبدير املشروع املسئوليات هذه هي أهم  ،املشروع يف وقت واحد

التواصل  ككذلومن مسئولياته . عن القيام بأعمال املراقبة والتحكم وأعمال ختام املشروع بصورة علمية ومهنية املسئول أيضاً

والعمل مع والتفاوض  ،كل حسب حاجته ؛دارة العليا واملعنيني باملشروعوضوعة لإلوإعطاء التقارير الدورية حسب اخلطة امل

  .االستشاريني واملوردين

  عملية التصميم الھندسي

وتبدأ من توقيع العقد مع العميل وتنتهي بتسليم املخططات اهلندسية  ؛وهي أساس العمل يف املكاتب بكافة مستوياا

  .وما يرافقها من مستندات حسب العقد املربم بني املكتب والعميل
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  من إيجابيات تطبيق إدارة المشروعات في المكاتب الھندسية

وهي بنظري   Identify Stakeholders“ تعريف املعنيني"من العملية التصميمة تطبق عملية  األول يف الطور

. ملشروعومدى قوم يف التأثري على ا أو إجياباً فراد واجلهات اليت تؤثر سلباًعلى معرفة األ ستساعدبالضرورة ألا  ؛مهمة جداً

 ذلك االضطرار إىل عمل تعديالت وتغيريات يف التصميم نتيجة معلومات أو طلبات مستحدثة من جهة أو فرد وجينب

)Stakeholder (يف بداية املشروع ، أو اعتبار حىت،موضع دراسةكن مل ي.  

، " Collect Requirementsاملطالبمجع "ويف حالة تطبيق عملية  ،إعداد خطة إدارة املشروعالطور الثاين،  يف

جتمعت عنده كل املطالب من كافة اجلهات كاملالك والبلدية صمم سيبدأ عمله بعد أن يكون قد اسنضمن من خالهلا أن امل

  .مستجدةمما يضمن له عدم إعادة التصميم نتيجة حمددات أو مطالب  .اخل... لتابع هلا املشروع واملمولا

وهي عملية حتدد نوعية ، " Plan Communicationsختطيط االتصاالت"تطبيق عملية مع و يف نفس الطور

 ؛يف عملنا قنوات االتصال وهي ضرورية جداًومن أهم نتائجها حتديد وتعريف  .املعلومات املرادة للمعنيني ووسائل اإلتصال

من املسئول عن االتصال ومراسلة املالك أو اهليئات احلكومية أو الشركات االستشارية أو  يتم حتديدعلى سبيل االيضاح ف

األخطاء اليت تقع يف إرسال اخلالفات بني أعضاء الفريق و والنتيجة أننا سنتجنب وقوع. التخصصات اهلندسية األخرى

  .علوماتم

تتحدد مجيع " Plan Quality ختطيط اجلودة"إعداد خطة إدارة املشروع، ومع تطبيق عملية  طوريف  يضاًأ

يف  .واملخططات واملواصفات ،وقياس مدى جودة التصميم ،املعايري واالشتراطات واملراجع اليت على أساسها سيتم التصميم

إىل فيضطر  ؛معني ضروري من تصميماته أنه كان عليه أن يتبع معياردم املصمم وبعد أن يكون قد انتهى حيان يصبعض األ

كون واألهم يت .قاطباًلمشروع دى اجلدوى االقتصادية لواليت ميكن أن تؤثر على م ؛عمل تعديالت جوهرية على املشروع

  .للمصمم مرجعية يقيس من خالهلا جودة عمل الفريق

إدارة توقعات "هلا أثر إجيايب على املشروع ومن أمهها عملية  ، بتطبيق عمليات التنفيذ سيكونالتصميم طوريف 

والعمل مع املعنيني لتحقيق  ين مبتابعة مدير املشروعواليت تع"  Manage Stakeholders Expectations املعنيني

ضمن إطار واقع املشروع متوقعا.  

 وأطوار أنشطةلكافة   Monitoring and Controllingمما مييز إدارة املشاريع هي املراقبة والتحكم 

الشروع إىل  طورويبدأ ذلك من  ،من اجلودة واالتقان يف العمل بدورها احلفاظ على مستوى عالٍضمن توالذي س ؛املشروع

هي عملية مراجعة و" Integrated Change Control ضبط التغيري املتكامل " ومما يشمله عمليةختام املشروع، 

ويشمل أيضا ضبط اجلدول الزمين والتكاليف ومراقبة اازفات والتعديالت واملوافقة عليها وإدارا،  طلبات التغيريوتقييم 

  .والسيطرة عليها
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  الخالصة

 تطبيقهم ملا مكاتب التصميم اهلندسي؛ وذلك من خاللممكن يف  املشاريعإدارة ... وفن... ومهنة... علمتطبيق 

نظيمية واملالية والشخصية من الناحية الت سيعود ذلك بالفائدة على املشاريع وعلى املكاتب أيضاًو. اتيناسبهم من العملي

  .والقائمني عليه املكتب ملوظفي

دافع لتعيني مدير مشروع متفرغ لكل مشروع أو لعدة جدوى ولن يكون هناك يف املكاتب الصغرية واملتوسطة 

تطبيق إدارة املشاريع ب األحيان هو مدير املشروع ولكن من خالل ملعماري يف أغلمشاريع ويف هذه احلالة يكون املهندس ا

 على مهنة وعلم إدارة املشاريع املمكن تطبيقههؤالء املهندسني  وتأهيل تدريب وهذا ممكن من خالل. بصورة مهنية إحترافية

  .اهلندسي يف العمل التصميمي

ومهندسي شركات ) فردا أو شركة(املهندسون مع ممثل املالك وبشكل عام وأي كان حجم املكتب، يتعامل 

وقد بدأت احلركة يف إجتاه توظيف مدراء مشاريع ذو علمٍ وخربة  ،املقاوالت ويف كلٍ منهم إدارة أو قسم إلدارة املشاريع

لعلم ومصطلحاته وأدواته ومهنية أو تطوير قدرات املدراء احلاليني، لذلك سيكون من األفضل ملهندسي املكاتب اإلملام ذا ا

  .رفع من مستوى املكاتبيؤدي إىل حىت يكون التعامل مهين وإحترايف بني مجيع األطراف وهذا بالتايل 

. معاً... واإلدارة... اإلرادة زواجستثمارية خصوصاً ال بد يف أعمالنا احلياتية عموماً واإل وإلجناب النجاح والتميز

إنك تستطيع أن جتلب الفرس إىل املاء، لكنك ال تستطيع أن جتربها على : "ويلخص هذا األمر املثل اإلجنليزي املعروف

  ".الشرب
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