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  بحثملخص ال

 عدم كفاءة بعض ممارسات عملية التصميم في مشاريع التشييد في سورية تنعكس
ي الى دسلبًا على جودة وثائق التصميم بوصفها المنتج النهائي لمرحلة التصميم، مما يؤ 

ر سلبًا على تؤث والتي ظهور العديد من العوائق والمشاكل خالل مرحلتي التنفيذ والتشغيل
   سير أعمال المشروع وتحقيق أهدافه.

يهدف هذا البحث إلى تحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في مشروعات التشييد 
لجودة ة في إدارة االواقع الحالي للممارسات واألساليب المتبعفي سورية، عن طريق دراسة 

د حديتو  .وتوضيح نقاط الضعف فيها سورية في خالل مرحلة التصميم في مشاريع التشييد
ا في وتبيان أثرها ومدى انتشاره مرحلة التصميم على جودة وثائقوتقييم العوامل المؤثرة 

ى دإضافة إلى تقييم أهمية اإلجراءات المتبعة حاليًا وتبيان م. صناعة التشييد في سورية
التي ى األخر  العالجية اإلجراءات استخدامها في صناعة التشييد السورية. واقتراح بعض

 .تعمل على معالجة أو تجاوز المشكالت الراهنة

االستبيان كأداة بحث استخدام  وتممنهج البحث الوصفي  على الدراسة اعتمدت
على جودة  مؤثراً عامًال  25محاور أساسية تضمنت  أربعةتحديد  وذلك عن طريق، رئيسية

عن مدى التأثير شخص يعمل في مجال التصميم  120تم استبيان و وثائق التصميم، 
ومدى انتشارها في صناعة التشييد في سورية، إضافة إلى تقييم أهمية  السلبي لهذه العوامل 

إجراء من اإلجراءات العالجية المتبعة حاليًا وتبيان مدى استخدامها في صناعة التشييد  13
   لسورية.ا

لة التصميم لمرحالعوامل المتعلقة بالجدول الزمني والتكلفة المالية ت الدراسة أن بيَّن
لتصميم العوامل المتعلقة بأداء فريق او هي األكثر انتشارًا في مشاريع التشييد في سورية. 

ب لتي يجا اإلجراءات العالجية وحددت الدراسة هي األشد تأثيرًا على جودة وثائق التصميم.
  لرفع جودة وثائق التصميم في مشاريع التشييد في سورية. واألخذ بها العمل على تعزيزها

  

  



  

 

 [XIV] سوريةالتشييد في  مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 ملخص البحث

  

 األولالفصل 
 املقدمة ومشكلة البحث

1 
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 ة ومشكلة البحثالمقدم

  المقدمة ومشكلة البحث .1

  دمة البحثمق . 1. 1

أصبحت الجودة في عالم اليوم إحدى مقومات النجاح األساسية للنشاطات 
لمنافسة ا تدّ سواء. إذ تح االقتصادية واالجتماعية على مستوى المؤسسات والدول على حدٍّ 

 المستقبلية اقاآلفدية المنفتحة و على الصعيدين المحلي والعالمي بسبب السياسات االقتصا
ي التنمية ف على وجه الخصوص صناعة التشييدوالدور الهام الذي تقوم به  .المتوقعة لها

فهي  ،ي مختلف قطاعات اإلنتاج األخرىفيفرض عليها مواكبة التطورات  االقتصادية للدول
ذة ورغم أهمية كّم وحجم المشاريع المنف الالزمة ألي صناعة أخرى. لتي تقدم البنى التحتيةا

لمشاريع يقاس بمدى جودة ا ا القطاعفي هذ الحقيقي تطورال نَّ ة قطاع التشييد إال أفي بنيَّ 
عد الجودة مؤشرًا هامًا لنجاح أي مشروع وعامًال حيث تُ  .وقدرتها على المنافسة المنفذة
  ًا لتحقيق األهداف المرجوة منه.يأساس

إدارة الجودة في مشاريع التشييد عملية مستمرة خالل كافة مراحل دورة حياة  تعتبر
كل مرحلة من مراحل المشروع لها خصوصية معينة من حيث  المشروع. ورغم ذلك فإنَّ 

ات كل مخرج ، لكن االرتباط فيما بينها يتمثل بأنَّ اإلدارة وأسلوبلمدخالت والمخرجات ا
مرحلة تشكل مدخالت للمرحلة التي تليها، وبالتالي الحرص على جودة مخرجات أي مرحلة 

رفع و  تذليل العقبات الممكنة وبالنتيجةهو بالتالي ضمان لجودة مدخالت المرحلة التالية، 
  .المشروعكامل جودة سوية 

ا د عندمحدّ تُ  من تكلفة التشييد %80 نستطيع إدراك أهمية مرحلة التصميم بمعرفة أنَّ 
خطأ أو  أيّ  ، وأنَّ (Hamzaha, et al., 2011) التصميم األولي للمشروع إنجازيتم 

بيرة إعاقة ك إلىإهمال ال يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة من المشروع من الممكن أن يؤدي 
ييد إذا أخذنا تكلفة أخطاء التشتكلفة األخطاء التصميمية تفوق  أثناء تنفيذ المشروع، كما أنَّ 

 ة اإلصالحية عمليأي خلل في التصميم يزيد من تكلفة المشروع من ناح بعين االعتبار أنَّ 
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ا أخطاء أو نقص في عملية من أوامر التغيير سببه %50 فإنَّ  وكذلك .وٕاعادة التنفيذ
  .(Hamzaha, et al., 2011) التصميم

  لبحثمشكلة ا . 2. 1

إنَّ عدم كفاءة بعض ممارسات عملية التصميم في مشاريع التشييد في سورية، 
والظروف المحيطة في صناعة التشييد السورية تنعكس سلبًا على جودة وثائق التصميم 
بوصفها المنتج النهائي لمرحلة التصميم، مما يؤدي الى ظهور العديد من العوائق والمشاكل 

 دافه.تؤثر سلبًا على سير أعمال المشروع وتحقيق أه والتي تشغيلخالل مرحلتي التنفيذ وال

  أهمية البحث . 3. 1

من و  تعتبر الجودة في مشاريع التشييد أحد القيود الثالثة التي تحكم سير المشروع.
حدد وتت المعروف أنَّ القصور في التصميم هو أحد المخاطر التي تهدد نجاح المشروع.

مخرجات هذه المرحلة المتمثلة بوثائق  طريق عن جودة في مرحلة التصميمالمعايير 
تحويل تطلعات صاحب العمل وأفكاره ومتطلباته المتعلقة  من خاللهاالتي يتم  ،التصميم

بالمشروع إلى اقتراحات محددة يتم تمثيلها عن طريق المخططات والرسومات والمواصفات 
  ذه وتشغيله.مشروع ثم تنفيالالزمة الختيار اإلطار التعاقدي المناسب لل

ن الجودة كرسة لتحسيدراسات كافية مُ  إلىفي الوقت الذي تفتقر فيه الدول النامية 
في مشاريع التشييد، تتناسب والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقنية لهذه 

راسات جريت ددول الغرب وشرق آسيا قد قطعت شوطاً في هذا المجال. فقد أُ  الدول، نجد أنَّ 
 دراساتو  تردي الجودة في التصميم والتنفيذ،ت في حساب الكلف المترتبة على تخصص
ة تطوير نظم إدار  حولودراسات  الجودة، علىتحديد العوامل المؤثرة تخصصت في  أخرى

 لىإتخصصت في طرق قياس الجودة. وجميعها تؤكد على الحاجة  كذلك دراساتو الجودة. 
لخبرات خصائص ا إلى، تستند مشاريع التشييد دراسات محلية لتحسين الجودة فيإجراء 

المحلية المتراكمة بوصفها معطيات واقعية ومتوافقة مع الظروف. بدًال من عد هذه 
 يخدم طالما طبقت تطبيقًا خاطئًا ال وردةالخصائص معوقات في طريق تطبيق فلسفات مست
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سلوب من األ الغرض المنشود. وهذا يستوجب التحول في طريقة تناول الموضوع فكرياً 
شكلة أسلوب حيوي متفاعل يقوم بدراسة الم إلىالتقليدي المستند على اعتماد الطرق الجاهزة، 

  .وحلها، وبما يؤمن استمرارية تحسين الجودة في قطاع التشييد

(صالح، خيراهللا،  سوريةفي  التشييد مشاريع في الجودة إدارةبحث حول  وقد أوضح
 النقص، فهي أوجه من بعض تعانيصناعة التشييد في سورية  أنَّ  )2006و الجاللي، 

ب تواك لكي مشاريعها في عاٍل للجودة مستوى تحقيقن تضم جديدة صياغة إلى تحتاج
هذا الخلل سببه أخطاء تقع في مرحلة  أوجه المتقدمة، وجزء كبير من الدول في مثيالتها

  التصميم.

 إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريةحول وأظهرت نتائج بحث 
التغييرات في التصميم تعد من المخاطر عالية  أنَّ  )2012(حمادة، نايفة، و عامودي، 

عدم التوافق بين الكميات والمخططات  أنَّ و  .في صناعة التشييد السورية األهمية
في التصميم، عدم تطابق التصاميم (إنشائي، معماري)، الفروق بين  األخطاء والمواصفات،

التنفيذ والمواصفات المطلوبة نتيجة لسوء فهم المخططات والمواصفات، وتلزيم التصميم 
تؤثر في تحقيق أهداف  لمكتب غير كفؤ، جميعها مخاطر تصميمية متوسطة األهمية

  المشروع.

شاريع مدة وثائق مرحلة التصميم في جو  دراسة متخصصًا في لذا يأتي هذا البحث
 بهدف ،سورية اعتمادًا على الواقع والظروف التي تحكم صناعة التشييد السوريةالتشييد في 
لعمل امن خالل رصد نقاط الضعف و  اوتطويره الجودة في مشاريع التشييد تحسين واقع

  محاولة تجاوزها.على 

  أهداف البحث . 4. 1

ثائق مرحلة التصميم في مشروعات التشييد تحسين جودة و  يهدف هذا البحث إلى
الواقع الحالي للممارسات واألساليب المتبعة في إدارة الجودة دراسة  في سورية، عن طريق

د حديتو  .وتوضيح نقاط الضعف فيها سورية في خالل مرحلة التصميم في مشاريع التشييد
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رها في أثرها ومدى انتشاوتبيان  لة التصميممرح جودة وثائقعلى وتقييم العوامل المؤثرة 
إضافة إلى تقييم أهمية اإلجراءات المتبعة حاليًا وتبيان مدى . صناعة التشييد في سورية

التي ى األخر  العالجية اإلجراءات بعض واقتراح في صناعة التشييد السورية. استخدامها
  .المشكالت الراهنةتعمل على معالجة أو تجاوز 

  حدود البحث . 5. 1

 دراسةعلى  ويركز السورية العربية الجمهورية في التشييد عمشارييستهدف البحث 
 في المشاركين العالقة أصحاب ألطرافا من البيانات جمع تم .التصميم مرحلة في الجودة

  .باشر أو غير مباشر بموضوع البحثوالمؤثرين أو المتأثرين بشكل م ،مشاريع التشييد

ام والخاص على حد سواء، العاملين في القطاع العاالستبيان استطالع  شملو 
 وريف دمشق في المهندسين نقابة في المسجلين والعادية االستشارية المكاتب أصحابو 

  .دمشق جامعة في المهنة ممارسة ومكتب ،والسويداء دمشق

  منهجية البحث . 6. 1

والذي يقوم على وصف  Descriptive Methodتم استخدام منهج البحث الوصفي 
وس وفهم مضمونه والحصول على وصف دقيق له بغية الوضع الراهن للموضوع المدر 

  اإلجابة على األسئلة التي يطرحها الباحث والمشكالت التي يدرسها.

  جمع البيانات بأسلوبين:ولتحقيق أهداف البحث تم 

  للموضوع اعتمادًا على المراجع العربية  المرجعيةمن خالل الدارسة األسلوب األول
ت السابقة المنشورة في المجالت المتخصصة والمحكمة واألجنبية، والبحوث والدراسـا

على الصفحات اإللكترونية التي عنيت  واالطالعأوراق العمل  إلىعلميًا، إضافة 
   .بموضوع البحث

  2000(عبد المجيد،  باستخدام أدوات البحث المتوفرةواألسلوب الثاني(: 
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جمع معلومات وبيانات عن ل أداة وهو عبارة عن: Questionnaire االستبيان .1
الموضوع المدروس بهدف التعرف عليه، ثم القيام بالتحليل اإلحصائي للنتائج بغرض 
تقييم المواقف واآلراء المتعلقة بالموضوع واتخاذ القرارات المناسبة وتعميمها على 

 المجتمع المدروس.

ستجيب بهدف الحصول على لقاء يتم بين الباحث والم: Interview المقابلة .2
 وقد تكون المقابلة فردية تعقد مع فرد واحد تترك .المعلومات بصورة شفوية ومباشرة

بيانات  لىإيتم التوصل  أحياناً ذ من خاللها إقد تكون جماعية  أوله الحرية بالتعبير 
ديم تساعد في تق أنن المناقشة الجماعية بين المستجيبين يمكن فائدة أل أكثر

  .وتفصيالً  دقةً  أكثرت معلوما

وهي مشاهدة للظواهر في أحوالها المختلفة وأوضاعها : Observation المالحظة .3
 وقوانينها ابهاأسببهدف الكشف عن  وذلك المتعددة لجمع البيانات وتسجيلها وتحليلها.

  .العالقات والروابط فيما بينهاوٕادراك 

  الدراسات السابقة . 7. 1

 لىإاليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة توصلت دراسات عديدة أجريت في الو 
ها في المشاريع وأجملت بإدارةتشخيص أسباب تردي الجودة في قطاع التشييد والمتعلقة 

  :(Stevens, Glagola, & Lebdetter, 1994)  المشكالت اآلتية

 مطلوبة كأن يكون هناك نقص عدم كفاية المعلومات الالزمة لتحقيق الجودة ال
 الكميات. لأو جداو أو تعارض أو عدم وضوح في التصاميم أو المواصفات 

  عدم كفاءة عملية تبادل المعلومات بين االختصاصات المختلفة أو
  المستويات اإلدارية المختلفة أو األطراف الرئيسة للمشروع.

  رات مهاالبتطوير االختيار غير الموفق للمهارات المطلوبة وعدم االهتمام
  .المتوفرة
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  الموقعي سواء من قبل الجهة المنفذة أو االستشارية أو  شرافاإلضعف
  المشرفة.

الجودة في  مشكالتوقد أكدت هذه الدراسات على ضرورة اإلسراع في معالجة 
مختص ومن هذه الدراسات ما قام به الفريق ال اقتصادية.ما تسببه من أضرار قطاع التشييد لِ 

تطوير الل خدارة الجودة التابع لمعهد صناعة التشييد في أوستن بوالية تكساس من بمهام إ
دة المرتبطة بضمان الجودة. ككلف إعا الكلفة قدرة على تتبع عناصر ذينظام إلدارة الجودة 

نقل. التصميم والتنفيذ بما في ذلك عمليات التصنيع والجودة العمل لتصحيح االنحرافات في 
لف إضافية بسبب إعادة العمل في المشاريع الصناعية مثًال بمعدل يزيد حيث تبين وجود كُ 

من  %80لف االنحرافات بسبب التصاميم تشكل كُ  أنًّ و  ،من كلفة المشروع %12على 
  منها.  %20انحرافات التنفيذ ال تزيد على لف كُ  أنًّ و  ،إجمالي الكلفة اإلضافية

ي الجودة يكلف قطاع التشييد ف الفشل في تحقيق أنَّ بينما بينت دراسات أخرى 
وذلك عن فقرة إعادة العمل  بليون دوالر سنوياً  15من  أكثرالواليات المتحدة األمريكية 

 نَّ أهذا المبلغ يتضاعف إذا ما أضيفت له تكاليف االنحرافات األخرى للجودة. و  نَّ أو  .فقط
 ,Stevens)ع ة للمشارينسبة الكلف المترتبة على تحقيق الجودة قد بلغت ربع الكلفة الكلي

1996) .  

 أما في المملكة المتحدة فقد بينت دراسة أعدتها مؤسسة بحوث البناء البريطانية أنَّ 
 حاجة الوحدات إلىعدم تحسين جودة التصميم والتنفيذ في مجال اإلسكان مثًال يؤدي 

 ،ليةة وترميمات بكلفة تعادل ثلثي الكلفة األصصيانة جذري إلىالسكنية المشمولة بالدراسة 
 زهاء ثلث أنواع الصيانة والترميم ال يجري تنفيذها من قبل الشاغلين الرتفاع كلفتها أنَّ و 

(Harris & McCaffer, 1993) يوضحان األهمية االقتصادية  مباشران مثاالن هذان. و
ي دول قطعت أشواطًا متقدمة في هذا المجال كالواليات المتحدة ألحد جوانب الجودة حتى ف
  األمريكية والمملكة المتحدة.

حول جودة وثائق التصميم في صناعة التشييد  2003دراسة نشرت في العام  فيو 
 عةأظهرت أنه وبالرغم من التقدم التقني في صنا (Andi & Minato, 2003)اليابانية 
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 ،ومتجذرة دةمعققصور في عملية التصميم لا المشاكل الناتجة عن التشييد اليابانية إال أنَّ 
 المستوى لىع وصناعة التشييد شركات التصميمو  نفسه المصممبترد إلى عدة عوامل تتعلق و 

 المخصص لعملية التصميم واألجور المنخفضةوقت العدم كفاية  وتوصلت إلى أنَّ  .الوطني
لمشاكل ا رئيسين في التأثير على جودة وثائق التصميم. وأنَّ  يشكالن عاملين للمصممين

. وفي ذتنفيالحول أساليب وطرق  عن نقص في معلومات المصممين تنتج في مرحلة التنفيذ
الفهم الجيد لمتطلبات المالك تساعد المصمم على  جد أنَّ دراسة أخرى حول جودة التصميم وُ 

ة قابلية أهمي ودون إغفالمالك وكذلك بالكودات والمقاييس تقديم تصميم يفي برغبات ال
  .(Chow & Ng, 2007) التشييد

طاع جريت في قخلصت دراسة للباحث شادي عبد العزيز أُ  في المنطقة العربيةو 
بالمصمم هي األكثر تأثيرًا على جودة  العوامل المتعلقة أنَّ  إلى (Abdalaziz, 2009)غزة 

بعين وذلك من خالل تقييم أر  ،بينما العوامل المتعلقة بالمالك هي األكثر حدوثاً  ،التصميم
صطفى م وجد الباحثبينما  من العوامل المختلفة التي تؤثر على جودة وثائق التصميم.

المالك في المرحلة النهائية  تغير طلبات أنَّ  (Darwish al-Far, 2005)درويش 
االنتظار و  للتصميم، عدم كفاية الوقت الكلي للتصميم، عدم وضوح متطلبات ورغبات المالك،

يل التكلفة لتقل من مشاريع سابقة والتعديل وميل الشركات للنسخ الطويل لقرارات المالك،
ي المملكة ميم في صناعة التشييد ف، هي العوامل األكثر تأثيراً على جودة وثائق التصوالوقت

 العربية السعودية.

الهندسية في المملكة العربية ودلت دراسة حول ممارسات إدارة الجودة في المكاتب 
ممارسات الجودة النوعية األكثر انتشارًا في المكاتب  أنَّ  (Farooq, 1997)السعودية 

تصاميم، عمل التغييرات في التصاميم، ضبط الوثائق والتخطيط الهندسية هي: مراجعة ال
هي: تدقيق الجودة، تدريب وتعليم الموظفين، عالقات  . والممارسات األقل انتشاراً للتصميم

 :العمل، والتحكم في العالقات المتداخلة بين األقسام. ومن حيث الترتيب حسب األهمية فإنَّ 
مؤهالت المصممين ومدخالت التصميم جاءت في مراجعة التصاميم، تغير التصاميم، 
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المرتبة األولى من حيث الترتيب. والممارسات التي أعطيت أقل أهمية هي: تدريب وتعليم 
  الموظفين، عالقات العمل، تدقيق الجودة، والعالقات المتداخلة بين األقسام.

، و (صالح، خيراهللا سوريةودة في مشاريع التشييد في وفي بحث حول إدارة الج
وجود نقص في الدراسة والتصميم وعدم مطابقة الدراسة للواقع  َتبين أنَّ  )2006الجاللي، 

بدقة، وقلة الخبرة والكفاءة لدى الجهات الدارسة والمنفذة والمشرفة، هي من ضمن المشاكل 
 .سوريةالبارزة التي تعاني منها إدارة الجودة في صناعة التشييد في 
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 الثانيالفصل 
 مرحلة التصميم

2 
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  رحلة التصميمم .2

  مقدمة . 1. 2

مرحلة التصميم  وثائق اكل والمعوقات التي تعاني منها جودةتشخيص المش إنَّ 
ارتباطها  وكيفية، مفهوم واضح لهذه المرحلة من مدخالت ومخرجات بيانتفرض في البداية 

  .دم العمل فيهأثيرها على تقالمشروع وت بدورة حياة

ها عدة مراحل جزئية متتابعة ومتكاملة فيما بين إلىلهندسي م دورة حياة المشروع اتقسّ 
التقسيمات  ، وتختلف هذهواستثمار المشروعتشغيل تنطلق بالمشروع من كونه فكرة حتى ال

وعددها من بلد آلخر ومن مرجع آلخر، كما أنها تخضع لحجم وأهمية المشروع وتتأثر 
  ات التعاقدية بين أطراف المشروع.بطبيعة العالق

لدورة حياة المشروع، سنذكر  عديدة بوضع تصنيفات وباحثين مت عدة جهات دوليةقا
منها تصنيف المعهد األمريكي للمعماريين والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وسيتم 

  .أهدافهاوتوضيح ومراحلها الجزئية التركيز على مرحلة التصميم 

  للمعماريين راحل دورة حياة المشروع حسب المعهد األمريكيم . 2. 2

 American Instituteتقسم مراحل المشروع حسب المعهد األمريكي للمعماريين 
of Architecture (AIA) المشروعخمس مراحل رئيسية تشكل دورة حياة  إلى:  

 Planning Phaseمرحلة التخطيط  .1

 Programming Phaseمرحلة البرمجة  .2

  Design Phaseمرحلة التصميم  .3

 Construction Phaseمرحلة التشييد  .4

 Operation Phaseمرحلة التشغيل  .5
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 AIA حسب المشروع حياة دورة مراحل :1الشكل 

 

  مرحلة التخطيط 

بدائل أولية تتوافق مع  وٕاعدادالحاجة للمشروع  مدى تحديديتم في هذه المرحلة 
شكلة ما هو األنسب لحل ميار يجب اختأهداف المشروع، والقيام بتحليل هذه البدائل. مثًال 

بديل آخر يحقق في النهاية هدف المالك أي هل هو تنفيذ جسر أو نفق أو ما، عقدة مرورية 
  من تشييد المشروع.

دول جولية والكلفة األلتا اتمتطلبات موقع العمل وتقدير  ُيدرس في هذه المرحلة
ل دارية الالزمة في حاالزمني لكل بديل مطروح، وكذللك يتم الحصول على الموافقات اإل

  اختيار بديل محدد.

  مرحلة البرمجة 

جودة، كلفة، التذه المرحلة تحديد متطلبات المشروع وهي مجال العمل، الهيتم في 
الزمن، وصياغتها ضمن برنامج يحدد احتياجات المستخدمين وأهدافهم من المشروع، كما 

  تتحدد في هذه المرحلة أسس عملية التصميم.
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  يممرحلة التصم 

مخططات  إلىالمحددة في البرنامج الوظيفي  المتطلباتفي هذه المرحلة تتم ترجمة 
ي لتنفيذ رات التكلفة، الجدول الزمنومواصفات، حيث يكون لدينا في نهاية هذه المرحلة: تقدي

  ، مواصفات ومخططات تفصيلية للمشروع.المشروع

 صميم التخطيطي،ث مراحل جزئية متتابعة: التتتألف مرحلة التصميم من ثال
لتصميم ا إعدادفي كل مرحلة تتقدم عملية و قد. اعتالتصميم التفصيلي، وٕاعداد وثائق ال

  .حدةؤخذ موافقة المالك في كل مرحلة على توحساب تقديرات التكلفة، و 

  مرحلة التشييد 

تملة. ويتم منشأة مك إلىتنفيذ المخططات والمواصفات وتحويلها يتم في هذه المرحلة 
بح المنشأة نهاية هذه المرحلة تصفي و  التعاقد. وثائقالحدود والقيود المتفق عليها في مراعاة 

  جاهزة للتشغيل واالستثمار.

  رحلة التشغيلم 

مراحل دورة حياة المشروع. حيث يتم خاللها استثمار وهي المرحلة األطول من 
نشاء جلها تم إوتشغيلها. وبالتالي تحقق أهداف المالك ومتطلباته والتي من أ ةالمنشأ

  المشروع.

اة القرار بإزالة المنشأة وبالتالي نهاية دورة حي هذه المرحلة عند اتخاذ المالكوتنتهي 
  المشروع.
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راحل دورة حياة المشروع حسب المعهد الملكي للمعماريين م . 3. 2
  البريطانيين

 Royal Institute for British البريطانيين المعهد الملكي للمعماريين يقسم
Architecture (RIBA) ستة مراحل رئيسة موضحة  إلىحياة المشروع الهندسي  دورة

 :بالشكل

  RIBA حسب المشروع حياة دورة مراحل :2الشكل 

  
  

   

Useمرحلة االستثمار . 6

Site Operationمرحلة التنفيذ . 5

Tender Actionمرحلة التعاقد . 4

Working Drawingsمرحلة التصميم التنفيذي . 3

جداول الكمياتإعداد وثائق المشروعيليالتصميم التفص

Concept Designمرحلة التصميم األولي . 2

التصميم التخطيطيالمقترحات العامة أو األولية

Briefingالملخص . 1

دراسة الجدوىالبدء
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  تصميم لل المراحل الجزئية . 4. 2

معظم مشاريع التشييد مخصصة وموجهة بما يخدم متطلبات مالك معين وتصميم 
عدد فإنَّ  لذلك .مشاريع التشييد افةالصعوبة تعميم المراحل نفسها عل ك، لذلك فمن محدد

 المشروع. وحجم المراحل ومدة كل منها يعتمد بشكل كبير على درجة تعقيد

ما الهندسي يمر بمرحلتين رئيسيتين مهمتين، أوله أنَّ المشروعنستطيع القول  لكن
 .عاقد، والثانية هي مرحلة التنفيذ، وتشمل دراسات الجدوى والتصميم والتاإلعدادمرحلة 

  .)2000(العشيش،  حد بعيد بنجاح المرحلة األولى إلىونجاح المرحلة الثانية مرهون 

بالمشروع  بقرار المالك القياممرحلة التصميم المعنى بدراستها في هذا البحث تبدأ  نَّ إ
  المشروع على التعاقد. الالزمة لطرح المستنداتوتنتهي بإعداد 

 :الخطوط الرئيسية لعملية التصميم الهندسي التاليالشكل ويبين 

  )2000(العشيش،  الھندسي التصميم لعملية الرئيسية الخطوط :3الشكل 

 
  

   

INPUT
المتطلبات 
الوظيفية

PROCESS
يمعملية التصم

OUTPUT
المخططات 
والمواصفات
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 التنفيذتي التصميم و مرحلوالشكل التالي يبين العالقات الوظيفية األساسية بين 
  ومدخالت ومخرجات كل مرحلة:

  (Rumane, 2011) العالقات الوظيفية بين مرحلتي التصميم والتنفيذ :4الشكل 

  
  

عدة مراحل واختالف مسمياتها هو أمر شائع التطبيق  إلىالتصميم  أعمالتقسيم  إنَّ 
التصميم، لكن االختالف عادة يكون في عدد المراحل ونسبة ما تمثله كل  في خطوات

مرحلة من مجمل أعمال التصميم. فبعض الباحثين يزيدون في نسبة أعمال مرحلة 
أكثر من جزء حسب طبيعة المشروع أو  إلىويخفضون أخرى، أو يقسمون بعض المراحل 

  احدة.شروط عقد التصميم، لكن تبقى في النهاية المحصلة و 

، صميممرحلة الت نميز أربع مراحل جزئية أساسية تشكل معاً  أن نستطيع في المجمل
 (Gould & Joyce, 2000) وتتيح للمالك مراجعة التقدم في عملية التصميم

(Jackson, 2010):  
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 Programming Phaseمرحلة البرمجة  .1

   Schematic Design Phase التخطيطي رحلة التصميمم .2

  Design Development Phase (تطوير التصميم) مرحلة التصميم التفصيلي .3

 Construction Documents Phaseمرحلة مستندات التشييد  .4

هذه المراحل متسلسلة ومتتابعة بحيث تشكل كل مرحلة لبنة للمرحلة التي تليها، 
 مستندات ومخططات إلىال بالمشروع من كونه فكرة لدى المالك وتتيح للمصمم االنتق

األرض.  مشروع قائم على إلىتنفيذية تحول رغبات المالك عبر اإلمكانيات الفعلية المتاحة 
  :والشكل التالي يوضح المراحل الجزئية لعملية التصميم ونسبة ما تشكله من كامل المرحلة

  (Gould & Joyce, 2000) مراحل الجزئية لعملية التصميمال :5الشكل 
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  برمجةرحلة الم 

التصميم، فهي  ألعمالاألولى  االنطالقة Programmingة البرمجة مرحلتمثل 
ان بعض وٕان ك وتسبق بدء التصميم الفعلي.ات الجدوى تتبع مرحلة تحديد الهدف ودراس

بته ما نس هذه المرحلة تشكلهذه المرحلة.  إلىمال دراسات الجدوى الباحثين يضمون أع
وتسمى في بعض  .(Gould & Joyce, 2000) من أعمال التصميم الفعلي 10%

  .)2000(العشيش، ة للتصميم يالمراجع مرحلة الفكرة األول

 Design Programming برمجتهايل متطلبات المالك أو يتم في هذه المرحلة تحو 
 .معلومات المتوفرة واألفكار المطروحةالمشروع وال تصميم وضح متطلباتت خطة عمل إلى

وباالعتماد على البرنامج الموضوع في هذه المرحلة يتم فيما بعد تقييم مدى مالئمة الحلول 
  لية قبولها أو رفضها.التصميمية للبرنامج المفروض، وبالتالي تحديد قاب

  :رئيسيةيتضمن البرنامج أربعة أقسام 

 Functional programالبرنامج الوظيفي  .1

يتلخص دور هذا البرنامج بتحليل وتوثيق العالقات بين الفراغات الوظيفية للمشروع، 
 إلجماليةواوتحديد عدد المستخدمين والمساحة المطلوبة لكل منهم، حساب المساحة الصافية 

  لوبة، وتحديد المتطلبات الوظيفية للموقع.المط

 Technical Programالبرنامج التقني  .2

مواصفات األداء والمتطلبات التقنية المطلوبة لعناصر  نللمصمميحدد هذا البرنامج ي
 البناء والفراغات الوظيفية.

 Master scheduleالبرنامج الزمني الرئيسي  .3

ي لعمليات والنقاط المرحلية األساسية لمرحلتيحدد هذا البرنامج تواريخ بدء وانتهاء ا
 التصميم والتشييد.
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 Program Cost Estimateتقدير تكلفة البرنامج  .4

باالعتماد على متطلبات البرنامج التقني والبرنامج الوظيفي يتم توزيع التكلفة على 
اء دالتكاليف بمستوى األ هعناصر البناء ضمن الميزانية المحددة للمشروع. وتتعلق هذ

والجودة المحددة من قبل المالك. وتستخدم هذه التقديرات الحقًا للمقارنة مع التقديرات خالل 
  مرحلة التصميم بهدف ضبط ومراقبة التكاليف.

في نهاية هذه المرحلة يجب أن يتوفر لدى المالك معلومات أولية عن حجم المشروع 
 روع وبرنامجللمشتقديرية ال لتكلفةاالرئيسية من المشروع، وكذلك  هومدى ارتباطه مع أهداف

 عمليات المشروع.لسير  زمني

  تخطيطيرحلة التصميم الم 

المرحلة الجزئية  Schematic Design (SD)تعتبر مرحلة التصميم التخطيطي 
كل هذه المرحلة تش .الثانية من مراحل التصميم، وعمليًا تمثل البداية الفعلية لمرحلة التصميم

صميم الت مرحلة في بعض المراجع أيضاً ل مرحلة التصميم. وتسمى من مجم %35ما نسبته 
 Conceptual designأو  Preliminary Design (Rumane, 2011) المبدئي

(Jackson, 2010).  

بين  ي والعالقاتالتصميم المبدئ وٕاعدادمجال العمل  وصيففي هذه المرحلة يتم ت
وعرض عدة خيارات تصميمية بناء على  ث يتم تحديد ميزات المشروعيح أجزاء المشروع.

  األنسب منها. اختياراألفكار التي تم تطويرها خالل المرحلة السابقة ثم 

في هذه المرحلة بتطوير الفكرة األولية للمشروع عن طريق زيادة  فريق التصميم يقوم
على كل عنصر من عناصر التصميم وفي جميع  فنية والهندسيةوٕايضاح التفصيالت ال

ضع و تالمخططات المعمارية واإلنشائية األولية و  الهندسية. حيث يتم استعراض التخصصات
 حللمشروع، وتوضالالزمة  والصحية الخطوط األولية لألعمال الميكانيكية والكهربائية

تصميم في اختيار مواد البناء وتكنولوجيا كما يبدأ فريق ال، األعمال الالزمة للموقع العام
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بحيث يتكون في نهاية المرحلة مواصفات مبدئية وتقديرات أولية  ءاإلكساالتنفيذ وعناصر 
  عن التكلفة.

في نهاية هذه المرحلة ال بد من الحصول على موافقة المالك للمتابعة ضمن الجدول 
 لمحدد والموازنة المخصصة للمشروع.الزمني ا

  التفصيليتصميم رحلة الم 

 Developing Design (DD)تعد مرحلة التصميم التفصيلي أو تطوير التصميم 
من مجمل مرحلة التصميم  %35المرحلة الجوهرية في أعمال التصميم، وتشكل ما نسبته 

(Gould & Joyce, 2000)  تهي نت لمرحلةاذه ه إنجازببينما يعتبر صالح العشيش أنه
  .)2000(العشيش، من كامل أعمال التصميم  %90 حوالي

 للحل التصميمي النهائي المختار في المرحلة السابقةمتابعة هذه المرحلة  تعتبر
التفصيالت وأعمال التصميم، واألخذ بعين  كاملوتطوير نهائي له عن طريق استكمال 

المراحل السابقة. حيث يتم تطوير نهائي ألعمال الموقع االعتبار جميع المالحظات في 
العام وتأخذ المنشأة شكلها النهائي، ويتم تحضير مخططات نهائية تفصيلية ومكتملة لمختلف 

حية. والكهربائية والميكانيكية والص واإلنشائيةاالختصاصات الهندسية لألعمال المعمارية 
التعديالت والمقترحات الناتجة عن المراجعة  من األخذ بعين االعتبار جميع دالتأكويتم 

  الفنية في المراحل السابقة.

يؤخذ باالعتبار في هذه المرحلة األسس والكودات المعتمدة في التصميم والتنسيق 
بين كافة االختصاصات الهندسية. وتنتهي هذه المرحلة بالحصول على موافقة المالك على 

  والمخططات النهائية.الجدول الزمني، التكلفة التقديرية، 

  مستندات التشييدرحلة م 

الخطوة األخيرة في مرحلة التصميم هي تحضير مستندات أو وثائق التشييد 
Construction Documents . من أعمال التصميم  %35وتشكل هذه المرحلة
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(Gould & Joyce, 2000)  العشيش،  فقط %10بينما يعتبر العشيش أنها تشكل)
. والحقيقة مدة هذه المرحلة وتعقيدها يتأثران بطبيعة المشروع والعالقات التعاقدية )2000

  بين أطرافه.

ومراجعة لجميع أعمال التصميم ووثائقه للتأكد من  دقيقتعتبر هذه المرحلة مرحلة ت
ص في دسية المختلفة أو نقالهن تخصصاتالوعدم وجود تباين بين أعمال  وٕاتمامهااكتمالها 

  الوثائق التي يجب تقديمها للمالك. 

  التالية:وتقدم في هذه المرحلة الوثائق 

 لتصميم لكافة التخصصات الهندسية.عمال األالحسابات النهائية  .1

 .واألعمال الهندسيةلجميع المواد  المواصفات الفنية النهائية .2

 .سينفذ وفقها المشروع التنفيذية النهائية والتي مخططاتال .3

 .بنود األعمال في المشروعجداول الكميات لكافة  .4

 التقديرات النهائية لتكلفة التنفيذ. .5

  .ة لمرحلة التنفيذالزمني التقديرات .6

اة المرحلة التالية من دورة حي إلىوباالعتماد على وثائق هذه المرحلة يتم االنتقال 
تلزيمه و  ترسية المشروع االتي سيتم فيهمرحلة العرض والتعاقد  وهي المشروع الهندسي

  .الرئيسي للمقاول
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 الثالثالفصل 
 مفهوم اجلودة يف مرحلة التصميم

3 



 

 

 ]22[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 مرحلة التصميم مفهوم الجودة في

  جودة في مرحلة التصميمالمفهوم  .3

  مفهوم الجودة . 1. 3

والتي تعني جوهر  ”Qualitas“مشتقة من الكلمة الالتينية  ”Quality“ الجودةكلمة 
ودة الج إذ أنَّ حد ما،  إلى اً معقد اً أمر  عدُّ الشيء أو درجة صالحه، وتوضيح معنى الجودة يُ 
 .ص لديه رأي مختلف عن معنى الجودةتعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين، فكل شخ

 القرن الماضي تختلف فاألفكار حول الجودة في ،مفهوم الجودة متغير مع الزمن كما أنَّ 
  عنها اليوم.

ما كان  أمجهات رسمية ما أقرته تعددت تعاريف الجودة وتطورت سواء منها    
لعام الذي تشترك في معناها ا أنهاوأراء وافتراضات لباحثين مستقلين. إال يعبر عن خبرات 

جوهرًا لصياغة مفهوم الجودة فيما يعرف اآلن بأنظمة ضمان الجودة. ففي المملكة  أصبح
مجموعة " :أنهاالبريطانية قد عرفت الجودة بشكل عام على  المقاييسالمتحدة كانت هيئة 

ت عرفبينما . "محددةمة من شأنها أن تلبي متطلبات المعالم والخصائص لمنتج أو خد
الخصائص والسمات الكلية للمنتج أو " الجودة بأنها: ISO9000المنظمة العالمية للمعايير 

. "حاجات معلنة أو ضمنية إشباعالخدمة، والتي تعكس مقدرة هذا المنتج أو الخدمة على 
ب بينما ذه. العمالء" واحتياجاتت الجودة بأنها: "المطابقة مع رغبا Morseويعرف مورس 

جودة المنتج هي قدرته على االستجابة لتوقعات مفهوم أوسع: " إلى Stevensonستيفنسون 
 .(Rumane, 2011) "العميل بصفة مستمرة

 & Jaim) أهمها نذكر الباحثون هااقترحالتي  األخرى يوجد العديد من التعاريفو 
Chitale, 1998): 

 الغرض أو لالستعمال المالئمة هي الجودة. 

 والمواصفات للمتطلبات المطابقة هي الجودة. 

 الزبون إرضاء هي الجودة. 
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 الزبون حاجات تشبع التي وخصائصه المنتج سمات مجمل هي الجودة 
 .مستمر وبشكل وتوقعاته

 التميز درجة هي الجودة. 

ال مفهوم الجودة ال يز  ألرضية المشتركة لعموم تعاريف الجودة إال أنَّ وبرغم وجود ا
الحكم  إلىللجودة جوانب ال موضوعية تستند  نالمزيد من دقة الوصف. ذلك أل إلىيحتاج 

 ورغباته. مالمستخدالشخصي في تقويم صفات المنتج أو الخدمة ومدى تلبيتها لمتطلبات 

مفهومي الجودة والدرجة، فالجودة ليست هي وفي كثير من األحيان يجري خلط بين 
"الدرجة التي تقوم عندها مجموعة من الخصائص المتأصلة  :نفسها الدرجة، فالجودة هي

س رتبة مخصصة للمنتجات والخدمات التي لها نف" :الدرجة هي بينما باإليفاء بالمتطلبات".
ستوى الجودة م لرغم من أنَّ . وعلى ا"االستخدام الوظيفي ولكنها مختلفة في خصائصها الفنية

ضة ال الدرجة المنخف الذي يفشل في اإليفاء بمتطلبات الجودة دائمًا ما يمثل مشكلة، فإنَّ 
ما  مشروعب المنشآت الملحقة، قد تكون . فعلى سبيل المثال)PMI ،2008( تمثل مشكلة

ة لكنها على درجة منخفض التنفيذ،يدة جذو جودة مرتفعة، ال توجد فيها عيوب واضحة و 
بسبب محدودية الوظائف التي تقوم بها. أو ذو جودة منخفضة بسبب كثرة العيوب وسوء 

  استخداماتها الوظيفية. إمكانيةالتنفيذ، لكنها ذو درجة مرتفعة بسبب تعدد 

  مفهوم الجودة في قطاع التشييد  . 2. 3

تجاتها، لطبيعة الفيزيائية لمنتختلف صناعة التشييد عن غيرها من الصناعات في ا
حيث يتصف المنتج بضخامة الحجم وضرورة تصنيعه في مكان استثماره، مما يتطلب 

. ونتيجة )1990(العيد، خيراهللا، و الصدي، موقع التشييد  إلىانتقال ورشات العمل والتنفيذ 
تلف ويتسع ، وكذلك يخرية لصناعة التشييدلذلك تختلف البنية التنظيمية واألساليب اإلدا

 لىإللمنتج من كونه شخص مفرد في معظم الصناعات  المستخدم النهائيمفهوم الزبون أو 
قطاعين العام هيئات ومؤسسات مختلفة في ال عدة أشخاص اعتباريين، أوشخص أو 

ت اعلى منتج اإلجماليء نصف الطلب اوتشكل الحكومة الزبون األساسي لزه .والخاص
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شكل في النصف الباقي سواء ب هذه الصناعة، فضًال عن أدائها الدور األساسي في التأثير
. وهنا ينشأ خلط في مفهوم جودة مشاريع )2005(الجاللي و خيراهللا،  مباشر أو غير مباشر
تخدم الفعلي المسبين مالك المشروع أو المنتج وبين  في الغايات التشييد بسبب التباين

  .للمشروع

 بأنها عملية إعداد وٕاصــــــــدار يمكن اعتبار العملية اإلنتاجية في مشــــــــاريع التشــــــــييد
 المخططات والمواصــــــفات والشــــــروط الهندســــــية في مرحلة تصــــــميم المشــــــروع، بينما يمكن

 العملية اإلنتاجية في مرحلة التنفيذ على إنها ســلســلة النشــاطات اإلنشــائية في موقع اعتبار
مشـروع والتي تؤدي عند إنجازها إلى إكمال مختلف مراحل التشييد. وتمثل المدخالت في ال

مجموع الموارد المالية والمادية والبشــرية التي يتطلب توفيرها إلعداد وثائق  مشــاريع التشــييد
التصميم  وثائق، أما المخرجات فهي ومن ثم القيام بنشاطات مرحلة التنفيذ التصميم مرحلة

  مرحلة التصميم والمنشأ عند نهاية مرحلة التنفيذ.في نهاية 

بشكل  1978مؤسسة البحوث البريطانية الجودة في مجال التشييد منذ عام عرفت 
يقة التي تلبي المتطلبات بما في ذلك الطر  ءمجموع صفات البنا": تفصيًال على أنها أكثر

والجمالية سواء  والوظيفيةة التي تترابط وتتوازن وتتكامل بها هذه الصفات بأنواعها الشكلي
ة فقد . أما في الواليات المتحدة األمريكي)2005(خالد،  ر"المجاو  ذاته أو مع محيطه ءللبنا

تصر بشكل مخمن قبل معهد صناعة التشييد التابع لجامعة تكساس  تم تعريف الجودة
ص المثبتة الخصائ" :ريف المتطلبات على أنهاوتم تع "،مطابقة المتطلبات" ومباشر على أنها

ة الصفات الفيزيائي: "أنهاالخصائص على  ، وعرفت"تعاقديًا لمنتج أو عملية أو خدمة
والكيميائية كاألبعاد ودرجة الحرارة والضغط وأية مواصفات تستخدم لتعريف طبيعة منتج أو 

  ."عملية أو خدمة

 االيفاء: "بأنها الجودة (Abolnour, 1994)الباحث أبو النور  كذلك عرف
م أما ، واعتبر قياس الجودة يتضار لاأو  الجودةتجنب التعامل مع درجات  لكنه "المتطلباتب

  عن طريق تحقيق المتطلبات أو عدم تحقيقها.
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 جازإن أنها:أيضًا ب هاعلى المشاريع الهندسية نستطيع أن نعرف مفهوم الجودةولقصر 
مسؤوليات المشروع عن طريق تقديم المنتج أو الخدمة بطريقة تحقق أو تتجاوز متطلبات 

وع حيث تشير مسؤوليات المشر  .المشروع المصرح عنها وتوقعات المالك والمصمم والمنفذ
في  لتحقيق أهداف المشروع المحددة إنجازهاالمهام التي يتوقع المشاركون في المشروع  إلى

لناظمة. أما ا متطلبات الهيئاتو ، الكودات، والمواصفات القياسية سائدةنين الالعقود، القوا
 شروع.أو بعد مشاركتهم في الم خاللالمتطلبات فهي ما يحتاجه أو يتوقعه أعضاء الفريق 

(ASCE, 2000)  

ذلك فإن سية، لالجودة في جوهرها هي تحقيق المنتج أو الخدمة للمتطلبات األسا إنَّ 
جودة أعمال اإلنشاء والتشييد تعني ضرورة أن تتوافر في هذه األعمال بشكل رئيسي عوامل 

وأن  ،ٕامكانية االستخدام بحيث تكون مالئمة للغرض منها أثناء استثمارهاو  ،المتانة ،األمان
  .)2006ي، (صالح، خيراهللا، و الجالل تنال ثقة مستخدميها ورضاهم

 بشكل يرتبط أن يمكن التشييد قطاع في الجودة مضمونونستطيع القول أنَّ 
 ,Alan, Stephenson, & Watson) :اآلتية الرئيسية والمفاهيم بالجوانب أساسي

2000)  

 ؟منه المطلوب الغرض يؤدي المنشأ الوظيفة: هل 

 :؟للمال قيمة يمثل المنشأ هل االقتصادية 

 ؟الزمن مع التحمل على وقادر متين المنشأ لعمر: هلا 

 ؟حوله التي المنشآت مع ويتناسب المظهرب◌ٍ  مرض المنشأ الجمالية: هل 

 ؟جيداً  استثماراً  يعد المنشأ االقتصادية: هل والقوة االهتالك  

 اً تجعلها أمر  ومهما حاولت التعاريف النظرية للجودة في قطاع التشييد من أنَّ 
تبقى الجودة من الناحية العملية ذات جوانب ال موضوعية بسبب عدم  (كميًا)موضوعيًا 

وسائل قياس محددة ومنها عوامل األداء الوظيفي.  إلىخضوع العوامل الالزمة لتشخيصها 
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ابتداًء صاحب العمل وتترجم في مرحلة التخطيط للمشروع  يحددهامتطلبات المشروع  إنَّ 
كلفوية تحدد نطاق المشروع وفكرته األساسية. ثم يجري تطوير هذه مبادئ تصميمية و  إلى

تصاميم ومواصفات وجداول كميات في مرحلة إعداد التصاميم ليجري اعتمادها  إلىالمبادئ 
على مهارة  شكل أساسيوٕاذا كان ضمان الجودة في مرحلة التنفيذ يعتمد ب التنفيذ.في مرحلة 
كلفة تتنافس مع الجودة بشكل مؤثر جدًا في مرحلتي تاعتبارات الوقت وال إنَّ العاملين ف

التخطيط والتصميم في صراع نحو تحقيق أعلى قيمة لالستثمار. عندها يقبل االستشاري 
وصاحب العمل بمواصفات معينة مقابل تحقيق كلفة مقبولة ومدة تنفيذ مناسبة. وهذا يفسر 

ا يزيد صية ألطراف المشروع ممبوضوح تأثر الجودة في قطاع التشييد بوجهات النظر الشخ
  .)2005(خالد،  للقياس إخضاعهامن صعوبة 

العالمية لقد ظهرت في العقد األخير من القرن الماضي إصدارات عن المنظمة 
هادة الحصول على ش وأصبحباسم المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (اآليزو)  للمقاييس
ومن مستوجبات تطبيق اإلدارة الشاملة للجودة.  ،شروط تداول أي منتج أو خدمة اآليزو من
تقاء عملية مواكبتها تصبح أمرًا الزمًا لالر  إنَّ األنظمة حيوية ودائمة التطوير فهذه  وحيث أنَّ 

ن العديد م دخول األنظمة العالمية. ومن الجدير بالذكر أنَّ  إلىالمستمر بالجودة وصوًال 
لهندسية في العالم سواء الحكومية منها أو الخاصة باشرت بإعادة صياغة المؤسسات ا

روفة باإلدارة والمع لجودةإلدارة االحديثة لفلسفة ا بما يتناسب معالجودة المتعلقة ب مفاهيمها
الشاملة للجودة. وهي فلسفة إدارية جديدة تركز على متطلبات المستفيد من خالل التعامل 

اعي المتفاعل وتحسين اإلجراءات بشكل مستمر وتعزيز دور معه بصيغة العمل الجم
  العاملين في اتخاذ القرارات بأسلوب دراسة واقع المشكلة وحلها.

  النظرة الحديثة للجودة . 3. 3

 المنتج النهائي على التركيز من االنتقال إلى الجودة بتحسين المتزايد االهتمام أدى
 إال هي ما الجودة اعتبار إلى ن،المستهلكي رغبات تلبي بمواصفات إنتاجه وأهمية
 ونتيجة ،)التسويقية ،المالية ،اإلنتاجية( المؤسسة وظائف لمختلف الجيد لألداء محصلة

 .التكنولوجيةو  والبشرية المالية وأصولها لمواردها األمثل لالستغالل
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ة يالنظرة الحديثة للجودة تشتمل على األبعاد االستراتيجية والتنظيمية، التجارية، المال
 Total Qualityالجودة الشاملة إدارة والبشرية مما أدى إلى بروز ما يعرف ب

Management (TQM المرتبطة بجميع وظائف المؤسسة ال بالمنتج فقط، وأن تسييرها (
لزبون أصبح مفهوم ا بالجودة، باإلضافة إلى أنَّ  فقط ّيتم من قبل جميع األفراد ال المختصين

  اخلي والخارجي.ليشمل الزبون الد واسعاً 

ثل التكيف المستمر للمنتوجات أو الخدمات مع ما ينتظره مالجودة الشاملة تُ  إنَّ 
الزبون أو العميل من خالل التحكم في وظائف المؤسسة وأساليب العمل، حيث تتميز ببعدين 

 هما:

 الجودة. على للحصول التكاليف بتخفيض المرتبط االقتصادي البعد .1

 .العمالء وٕارضاء العاملين تحفيزب بطالمرت االجتماعي البعد .2

وجه  ال أنَّ إ إدارة الجودة الشاملة كنظام حديث بالمفهوم التقليدي للجودة ورغم ارتباط
، الجودة مرتبطة بالمنتج النهائي كمسؤولية العملية اإلنتاجية فقط االختالف البارز بينهما أنَّ 
ة ليشمل جودة األداء في مختلف الشاملة مفهوم الجود الجودة في حين يوسع نظام إدارة

حملها جودة المخرجات مسؤولية تت وأنَّ  ،المرافقة لها واألنظمة التسييريةاألنشطة الوظيفية 
  .)2003(يحضية،  سواءحد  علىوموارد المؤسسة جميع وظائف 

  إدارة الجودة . 4. 3

ن خطط لها في كل مرحلة مجب أن يُ الجودة ال تتحقق بالصدفة أو بالحظ وٕانما ي إنَّ 
مراحل حياة المنتج، ونظام الجودة هو اآللية التي بواسطته تستطيع المنظمة أن تنظم وتدير 

 .)2011(ابراهيم و منصور،  مواردها إلنجاز الجودة المطلوبة اقتصادياً 

 واألنشطة الموارد من يميتنظ هيكل :بأنها 9000 اآليزو في الجودة إدارة وتعرف
 على المنظمة قدرة في نثق تجعلنا التي والوسائل اإلجراءات لنا توفر التي والمسؤوليات

 .الجودة متطلبات تحقيق
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  التالية: التعاريف من مزيج أنها على كذلك وتعرف

 بالمنشاة العاملين جميع مسؤولية. 

 األنشطة إدارة لتخطيط منظم أسلوب. 

 قنيةت أو أداء وليس فكر. 

 العمل ألخالق جديد أسلوب. 

 ما لرأي التعصب أو المسؤولية عن والبعد األداء أشكال لكل تحدي. 

 مورد ولها زبون لها أن أساس على تنفذ المنظمة داخل عملية كل. 

  :)PMI ،2008( أما إدارة الجودة فهي تتكون من ثالث عمليات رئيسة

I.  التخطيط للجودةQuality Planning وهي عملية تحديد المتطلبات و/أو :
معايير الجودة الخاصة بالمشروع وتوثيق الطريقة التي سيتم بها إظهار التزام 

 المشروع بذلك. 

II.  ضمان الجودةQuality Assurance وهي عملية مراجعة متطلبات :
حدود و  الجودة ونتائج إجراءات مراقبة الجودة للتأكد من استخدام معايير جودة

 تشغيل مناسبة.

III.  مراقة الجودةQuality Control وهي عملية رصد وتسجيل نتائج أنشطة :
الجودة التي يتم القيام بها لتقييم األداء والتوصيات بإدخال التغييرات 

 المطلوبة.

وتقوم  الهندسية،الهندسية خدمات االستشارات والدراسات والتصاميم  تقدم المكاتب
ا هو المشروع المنتج األساسي فيه، مما يجعل يهاع الهندسية واالشراف علبتنفيذ المشاري كذلك

هذه و  ،والذي يعرف على انه مجموعة من األنشطة له بداية وفترة زمنية ووقت لالنتهاء
رجة لذلك فان د ،وقيمته هحجمو األنشطة تختلف من مشروع آلخر حسب طبيعة المشروع 
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ميع ج وخالل .وخاصة في الدول النامية خر،من مشروع لآلالجودة والتحكم فيها تختلف 
ح لوصول لمشروع ناجا بهدف ضبط الجودة وسائل توجد أنواع مختلفة من المشروع مراحل

ابراهيم و ( يحقق الفائدة والعائد المناسب للمالك ولجميع أطراف المشروع المشاركين فيه
  .)2011منصور، 

  الجودة تكلفة . 5. 3

ي ارتفاع كبير ف إلىااللتزام بمستوى عالي من الجودة يؤدي  البعض أنَّ  يعتقد
س ذلك، الحقيقة عك للمؤسسة بمصاريف يمكن االستغناء عنها، غير أنَّ  وٕارهاقالتكاليف 

تعمل  يجابيةإمنتجات عالية الجودة تعتبر نفقات  إلىفما يدفع من نفقات في سبيل الوصول 
سوء الجودة أو ما يسمى تكاليف عدم المطابقة للجودة.  على خفض نفقات سلبية ناتجة عن

 إلىل والنظم التي تكفل الوصو  اإلجراءاتوهذه النفقات تتحملها المنشأة في حال عدم اتخاذ 
وجود آثار سلبية أخرى ال تظهر بشكل مستقل مثل فقدان  إلىإضافة  الجودة،منتج عالي 

 المنشأ لجزء من قيمته الوظيفية.

  جودة التصميم . 6. 3

تعرف جودة التصميم بأنها المقدرة على تزويد مقاول البناء بكل المعلومات الالزمة 
  لتشييد المنشأ حسب المتطلبات وبكفاءة وبدون عوائق.

وظ جودة التصميم قد زادت بشكل ملح يوجد إدراك عام في صناعة البناء والتشييد أنَّ 
ن فريق حيث أ .(Engineers Australia , 2005) سنة الماضية 20أو  15خالل 

التصميم هو الذي يقدم التمثيل التخطيطي والكتابي الذي يسمح للمقاولين الرئيسين والثانويين 
واقع فيزيائي، ويعتمد فعالية وكفاءة هذا التحويل بشكل  إلىمن تحويل األفكار والمفاهيم 

  .(Tilley, 1997) دسي على جودة التصميم ووثائق العقأسا

 .تشييدكامل أداء وكفاءة مشاريع اللها تأثير كبير على التصميم  في مرحلة جودةال إنَّ 
تعتبر الجودة في مرحلة التصميم موضع اهتمام العديد من األطراف المشاركة في صناعة و 
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ها في وثائق اصفات يجب توفر عدة مو  معهد المهندسين االستراليينحدد تقرير  فقد ،التشييد
  :(Engineers Australia , 2005) التصميم

 المالئمة لغايات المشروع. .1

 الوضوح والترابط المنطقي فيما بينها. .2

 .أن تقدم في وقتها وبشكل دقيق ومتكامل .3

 تقدم أقصى مدى ممكن من االقتصادية واألمان .4

 كما هي في توصيف المشروعتتماشى مع متطلبات المالك  .5

 التوثيق وٕادارة المستندات عامل مهم في أي الرزاق أنَّ وعبد الباحثين بابشيت  وأكد
نظام جودة. وٕادارة مستندات التصميم عملية هامة جدًا بالنسبة للمكتب المصمم لما له من 

 موتنقيح أية وثيقة تنتج من عملية التصمي وٕاصدارارتباط بدقة مراجعة التصاميم 
(Bubshait & Abdulrazzak, 1996).  

  عيوب التصميم في صناعة التشييد . 7. 3

ي التصميم والتشييد هالتصميم هو سلسلة من الخيارات والقرارات، وكون عملية 
فمن الشائع أن يتذمر العاملون في مرحلة التنفيذ من مخرجات مرحلة التصميم سلسلة متصلة 

ي ف وٕان كانت عيوب التنفيذ هي األوضح واألكثر بروزاً  مهمة التشييد أصعب. التي تجعل
األمر ب دائماً  ليس للمشروع الالحقةفي المراحل  إدراك عيوب التصميم ، فإنَّ أي مشروع

صور في ق إلىرد تُ فيذ ، خاصة وأن جزء ال بأس منه من عيوب التنالسهل لغير المختصين
المراجعة  فريق أووط أو بسبب نقص في خبرة المصمم و/التصميم، إما بإغفال بعض الشر 

  .)2000(العشيش،  الفنية

بل ق مرة منوالمصاعب األولى التي اعترضت عملية التصميم جرى رصدها أول 
Emmerson  عدم  أنَّ في التقرير المقدم للحكومة البريطانية والذي أكد فيه  1962عام

صناعة التشييد تنطلق بشكل أساسي من عدم كفاية التنسيق واالتصال في  الكفاءة في
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ل كسبب مشا الذي بين فيه أنَّ  1965عام  Tavistockمرحلة التصميم. ثم الحقًا تقرير 
طريقة تحديد المسؤوليات وطبيعة العالقة بين  إلىاالتصال بين أطراف المشروع يعود 

  .(Lam, Wong, & P., 2006) أطراف المشروع

مرحلة  ، تتحدد فيهوية المشروع وحجمه وكلفته، وكذلك جودته أنَّ مما ال شك فيه 
ة أن فريق التصميم هو المؤثر األساسي واألهم على كلف إلىويعود السبب في ذلك  التصميم

من  %50-45المشروع، إذ تبلغ مساهمة فريق التصميم في تأثيره على هذه الكلفة حوالي 
. فالمصمم هو الذي يحدد شكل المشروع )2000(العشيش،  الكلفة الكلية للمشروع

ومواصفاته، وبالتالي بقدر نجاح المصمم بترجمة هذه االحتياجات المطلوبة من خالل 
لمشروع منه وبجودة عالية، يكون ا نالمستفيديو مالك المشروع  حاجاتتصميم اقتصادي يلبي 

عيوب الناتجة عن الخطأ في تقدير كلفة المشروع سيكون لها األثر ال فإنَّ لذلك  .ناجحاً 
دول الزمني لجلمشروع وال المالية ةالموازنالواضح في سير عمليات المشروع وانعكاسها على 

  .لتنفيذ األعمال

كلفة تمن  %2.5تتجاوز  ال من األجور فريق التصميمحصة ومن جهة أخرى فإن 
لجهة وتختلف حسب ا ،حسب التعرفة السائدة في نقابة المهندسين في سورية لمشروعا

. وكذلك ، إال في بعض الحاالت الخاصةالمصممة إذا كانت في القطاع الخاص أو العام
بشكل  رتبطتل بالت بنوع المشروع ودرجة تعقيده، ال تتعلق أجور التصميم في معظم الحا

 نجازإليدفع المصممين  األجر المنخفض هذا لذلك فإنَّ . المشروع وكمياته بمساحةأساسي 
كل بش مشروعكل بدًال من االهتمام بنوع وجودة  في أقصر زمن، عدد من المشاريعأكبر 

كلفة بت ، وخصوصًا لدى الجهات المالكة واإلدارية،الوعي العام معد إلى . إضافةً منفصل
يح للمصمم الحصول على كل مرحلة التصميم وأهمية تخصيص موازنة منفصلة لها تت

تصميم على درجة عالية من  وثائق إخراج المعلومات والبيانات الالزمة بدقة، والعمل على
  الجودة.

 االستثمارغيل و مرحلة التش لحظ في المنشأة خاللالتي تُ  العيوب الوظيفيةوتشكل 
تتعلق  املعدة عو  إلىرد بمعظمها مرحلة التصميم. وتُ ب تتعلق مباشرة التي عيوبالأهم 



 

 

 ]32[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 مفهوم الجودة في مرحلة التصميم

 وكثرة التغييرات والطلبات من الجهة ،أساسًا بعدم الفهم الجيد لمتطلبات الجهة المالكة
إضافة  ،بالنسبة للمالك أو لفريق التصميم وعدم وضوح الهدف النهائي من المشروع ،المالكة

في تفرد لها وال يالمستخدم النهائ إلى االختالف بين الجهة المالكة للمنشأة والمستثمر أو
  .كونهم المعنيين الفعليين بهذه المشاريع دون إفساح المجال لمشاركتهم القراراتاتخاذ 

 تعديالت الحقة أية دخالا ، أو حتىعيوب في الدراسة األصليةأو نواقص إي  إنَّ 
اسية عف أسنقاط ضتشكل  ال تنسجم مع طبيعة الموقع أو المخطط المعماري األساسي قد

نالك أيضًا عناصر تصميمية يمكن أن تضاف إلى المشروع لزيادة وه .من الناحية الوظيفية
 ، وخصوصًا في المشاريع االستثمارية والحيوية وهنا يبرز دور الهندسة القيميةوأهميتهقيمته 

تلك  تحديد وتصنيف الوظائف التي يؤديها المشروع لتحقيقبغرض مشروع للدراسة تحليلية ك
ة أقل أو بهما معًا من خالل بدائل ابتكارية من دون الوظائف بطرق أفضل أو تكلفة إجمالي

ومن هذه العناصر التي يالحظ غيابها أو يشكل  .الجودةسية و المساس بالمتطلبات األسا
سلوب أو مواقف السيارات  الحلول المرورية، :، على سبيل المثالللمشروع إضافةوجودها 

  .تصريف مياه األمطار

ايات غ بما يناسبكساء والتجهيزات في المشروع إلوا اإلنشاءعدم اختيار مواد  إنَّ 
زيد يقلل من كفاءة هذا المواد وديمومتها و يمع البيئة المحيطة،  وينسجموأهداف المشروع 

لطبيعة مواد  المناسبةتكنولوجيا التنفيذ  فإن اختيار من نفقات الصيانة واالستبدال. كذلك
ة الجدوى . لذلك فإن دراسمرحلة التنفيذ البناء وحجم المشروع يؤثر بشكل أساسي على أعمال

دخال كلفة الصيانة والتشغيل يعتبر من مسؤوليات فريق ارات المواد وااالقتصادية لخي
التصميم والتي ترفع من سوية الجودة في مرحلة التصميم والتنفيذ وتقلل من تكاليف دورة 

  حياة المشروع.
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  لة التصميممرحوثائق جودة لعوامل األساسية المؤثرة على ا . 8. 3

 جودة وثائقحول  تبحث) . 7. 1 الفقرة( سابقة دراساتبعد االطالع على عدة 
 ، ومن واقع خبرة ومشاهداتوٕاجراء مقابالت مع خبراء في مجال التصميم التصميم،مرحلة 
أربع  إلى متصميجودة وثائق مرحلة الالعوامل األساسية التي تؤثر على  تصنيف تم الباحث،
  :ةيرئيس محاور

 البيانات الالزمة لعملية التصميم. .1

 أداء فريق التصميم. .2

 المراجعة الفنية للتصميم. .3

 الجدول الزمني والتكلفة المالية. .4

  عملية التصميمالبيانات الالزمة ل 

الضرورية للبدء في عملية  بالمعلوماتتصنف في هذا القسم العوامل المتعلقة 
 ذا النوع من المعلوماتكما يتم الحصول على ه وغالباً مراحلها، بعض  إكمالالتصميم أو 
 أخرى ليست من ضمن فريق التصميم:  فمن قبل أطرا

 قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة المالكة. .1

عدم اتضاح الرؤية والهدف من المشروع لدى الجهة المالكة سلبًا على فهم ينعكس 
 عدمفإنَّ  ذلككقصور في الفكرة األولية للمشروع.  إلىوبالتالي فريق التصميم للمشروع 

توافر بعض بيانات التصميم األساسية، التي من المفترض أن يقدمها المالك، واستبدالها 
فر منها أو ا، وفي الكثير من األحيان عدم دقة المتو الفعلي الواقع ال تقترب منبفرضيات 

  .(Abdalaziz, 2009) تزويد فريق التصميم ببيانات مغلوطة
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 .الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات  .2

 والمعلومات المقدمة من قبل اعتماد فريق التصميم كليًا على الخرائط والمصورات
  .)2000عشيش، (ال المالك وعدم المعاينة الحقلية الكافية لمكان تشييد المشروع

 القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3

يلجأ بعض المصممين إلى االستعانة بمشاريع سابقة مشابهة للمشروع المدروس من 
مها كما إلى استخدا نتصميمهم أو من تصميم غيرهم، وبهدف توفير المال أو الوقت يلجؤو 

  .(Abdalaziz, 2009) لتناسب المشروع المدروس اعليه لهي أو التعدي

 يرات المتكررة من قبل المالك.يتغالمتطلبات وال .4

 ،المالكة في اتخاذ القرارات والتغيير المستمر في المتطلبات ةتردد الجهينعكس 
 إلىافة إض .في مرحلة التصميم الجدول الزمنى والتكلفة ، علىوخصوصًا األساسية منها

 ,Tilley) وما تسببه من مشاكل يير في مراحل متقدمة من عملية التصميمطلبات التغ
1997).  

 عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي للمشروع. .5

ال يتعامل فريق التصميم مباشرة مع المستخدم النهائي للمشروع وبالتالي ال  قد
يترتب و  الكاملة حول الهدف من المشروع وأسلوب استثماره بعد التشييد. تتوضح لديه الصورة

  على ذلك مشاكل تتعلق بالناحية الوظيفية والتشغيلية للمنشأ.

 كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية. .6

عة والمسؤولة عن عدم مرونة القوانين الناظمة لقطاع البناء وتعدد الجهات المشر 
  .(Abdalaziz, 2009) منح التراخيص الالزمة والمقيدة لبعض خيارات فريق التصميم
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 عدم تطابق و/أو تكامل البيانات بين مجاالت التصميم المختلفة. .7

االختصاصات االعتماد على بيانات غير متطابقة أو متضاربة أحيانًا من قبل 
 ,Andi & Minato) (Darwish al-Far, 2005) التصميم ة المختلفة في فريقالهندسي
2003).  

  أداء فريق التصميم 

العالقة  بيعةط بفريق التصميم نفسه، من حيث تصنف في هذا القسم العوامل المتعلقة
 وعمله: وهيكلتهوالتنسيق بين أعضائه 

 عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .8

المدير أو المنسق المسؤول عن التواصل مع جميع أعضاء فريق التصميم غياب 
  .(Andi & Minato, 2003) والتنسيق بين مختلف االختصاصات الهندسية

 غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9

 هلين للتعامل معمن ضمن فريق التصميم ومؤ  كافيةأعضاء ذوو خبرة عدم وجود 
  .(Tilley, 1997) المشروع المدروس

 عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة والكفاءة. .10

اختيار أعضاء فريق التصميم باالعتماد على العالقات الشخصية أو األجر األقل 
  .)2000(العشيش،  برة الهندسيةعلى حساب الخ

 التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11

لف االختصاصات الهندسية، وغياب التنسيق تقلة التعاون بين المصممين من مخ
  .(Darwish al-Far, 2005) (Abdalaziz, 2009) فيما بينهم
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 قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12

في عملية التصميم، أو عدم توظيفها بالشكل  التكنولوجيا الحديثة استخدامعدم 
رق استخدام الحلول اليدوية والتقريبية التي تستغاألمثل الذي يخدم المشروع. باإلضافة إلى 

  .)2000(العشيش،  وقتًا وجهداً 

 انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا. .13

 ممينالمص جهودمما يشتت  فريق التصميملدى  وجود أكثر من مشروع قيد الدراسة
(Abdalaziz, 2009).  

 كافية للتنفيذ.عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت  .14

يصعب على الجهة المنفذة تفسيرها وتنفيذها بالشكل  المخططاتوجود غموض في 
  إضافة إلى إغفال بعض التفاصيل التنفيذية وٕاحالة النظر فيها إلى مرحلة التنفيذ. المطلوب.

عدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوجيا البناء  .15
 المستخدمة في المشروع.

  بتكنولوجيا التنفيذ ونوعية المواد المتوفرة لالستخدام في المشروع. قلة معرفة المصمم

 تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16

قد ال  التي آراءهيارات فريق التصميم من خالل فرض التأثير السلبي للمالك على خ
  الهندسية. والمعايير تتوافق مع الكودات والمواصفات
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  للتصميم المراجعة الفنية 

نف في هذا القسم العوامل التي تتعلق بالمراجعة الفنية للتصميم أو ما يسمى تص
  :التدقيق الفنيبمرحلة 

 دم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية.ع .17

ن قبل فريق ، أو ملتصميم من قبل الفريق المصمم نفسهتتم المراجعة الفنية لعملية ا
  دون إشراك أي أطراف خارجية مستقلة. آخر يتبع لنفس لمكتب أو الجهة المصممة

 المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18

اعتماد التصاميم من دون مراجعتها بشكل كاف ونهائي من قبل كافة أطراف المشروع 
  المالك، المقاول). التصميم،(فريق 

 عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة الفنية بالمشروع قيد الدراسة. .19

  بًا. على طبيعة المالحظات سلبًا أو إيجا وتأثير ذلكرة فريق المراجعة الفنية قلة خب

التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق التصميم وفريق المراجعة  .20
 الفنية على التصميم.

ي ف بوجود بعض القصور بين المصمم ومسؤول المراجعة العالقة إيجابية قد تسمح
  خلق عراقيل غير مبرر لها.قد تالسلبية العالقة  فإن ، وكذلكالتصميم

  الجدول الزمني والتكلفة المالية 

ية إلنجاز عمل بالمدة الزمنية المخصصة تصنف في هذا القسم العوامل المتعلقة
 :المترتبة عليها ةالمالي التصميم والتكلفة
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 عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21

التصميم يلتزم فيه جميع األطراف من حيث لية جدول عمعدم وضع برنامج زمني ي
 Darwish) مواعيد التسليم المرحلي والنهائي ومواعيد المرجعة الفنية واالجتماعات الدورية

al-Far, 2005).  

 ضيق الوقت الزمني المتاح لمرحلة التصميم. .22

الشكل إلنجاز التصميم ب روعفي البرنامج الزمني للمش الوقت الكافي تخصيصدم ع
  .(Darwish al-Far, 2005) األمثل

 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23

 & Andi) ع طبيعة وتعقيد المشروع المدروسمتناسب أتعاب فريق التصميم  ال
Minato, 2003) (Abolnour, 1994).  

 زيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مرحلة التصميم. .24

فاء فريق ؤدي إلى عدم إيتقد  ، مقارنة بأجور التصميم،االرتفاع في تكاليف التصميم
  .(Andi & Minato, 2003) بجميع التزاماته التصميم

 لفة المترتبة على عملية التصميم.عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتك .25

لدى الجهة المالكة بأهمية مرحلة التصميم وعدم تخصيصها بالوقت قلة الوعي 
  .(Abolnour, 1994) والميزانية الكافية إلنهاء أعمالها على أكمل وجه

  اإلجراءات العالجية . 9. 3

ميم في عملية التص جه القصورلعالج بعض أو  تم طرح بعض اإلجراءات المقترحة
دراسات نتائج بعض ال على اعتمدت هذه االجراءات والتي تؤثر على جودة وثائق التصميم.

 (Andi & Minato, 2003) (Abolnour, 1994) (Abdalaziz, 2009) السابقة
(Darwish al-Far, 2005)  ،أساليب يتم اعتمادها بشكل فعلي  على، و )2011(العبدة
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تحقق حق بالبحث بهدف المع االستبيان المل تهذه اإلجراءا تم ارفاق في بعض المشاريع.
  :الحالية دالتشيي مشاريعها في خداماست من وجهة نظر المستبينين، ومن مدىمن فعاليتها 

العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية وأهداف  .1
  المشروع منذ بدايته.

االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارات من  .2
  بداية المشروع لنهايته.

  ة.اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاء .3

  تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .4

  إشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم ومستمر. .5

  إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6

  مرحلة التصميم. إلنجازتوفير الوقت والمال الكافيين  .7

  التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب وتحسين الخبرات. .8

  .مالتصمي مرحلة في الحديثة التقنيات توظيف أهمية المشروع أطراف إدراك .9

  توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال االختالف  .11
  على األمور الفنية.

  م.ميالقيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التص .12

  أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية لجهتين مختلفتين. .13
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 منهج البحث واجراءاته
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  منهج البحث وٕاجراءاته  .4

  أداة البحثتعريف  . 1. 4

طالع ستلبحث المستخدمة في هذه الدراسة التم اختيار االستبيان كإحدى أدوات ا
دف هوهو عبارة عن جمع معلومات وبيانات عن الموضوع المدروس ب، اآلراء وتقصي الواقع

التعرف عليه، ثم القيام بالتحليل اإلحصائي للنتائج بغرض تقييم المواقف واآلراء المتعلقة 
(عبد المجيد،  بالموضوع واتخاذ القرارات المناسبة وتعميمها على المجتمع المدروس

2000(. 

 ث جميع األسئلةمن النوع المغلق، حيمجموعة من األسئلة من االستبيان  تكوني
ترك المجال  مناسبة. معاختيار اإلجابة التي يراها  فقط لمستبَينا وعلىمحددة اإلجابة مسبقاً 

  للمستبين إبراز رأيه أو تقديم أي اقتراح أو استفسار في قسم خاص يلي األسئلة.

  :ن الوظائفنوعين م يؤدي االستبيانو 

 من  نة قيد الدراسةلعياتصف خصائص أفراد  وهي البيانات التي: الوصف
صف الو وما إلى ذلك. حيث أن  حيث مستوى التعليم وطبيعة العمل والخبرة

الدقيق والصحيح لهذه العناصر ضروري للبحث والباحث في الكشف عن 
العالقات بين مختلف العناصر والمتغيرات كما أنه يساعد على استكشاف 

 .مجتمع الدراسة وٕامكانية التوقع حوله

 شياء أ لتي تعبر عن قياس اتجاهات الرأي ألفراد العينة حولالقياس: وهي ا
 .نحوهاأو مواضيع يرغب الباحث في قياس اتجاهات الرأي 

  تصميم االستبيان . 2. 4

داف على األه االستبيان المرافق لهذا البحث (انظر الملحق األول) اعتماداً  إعدادتم 
  ).. 4. 1 (صل األول لفيها في الذا البحث والمشار إهالمرجوة من 
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ة على ر يهدف االستبيان الستقصاء المعلومات الميدانية المتوفرة حول العوامل المؤث
فق مدى ، وتقييم هذه العوامل و في مشاريع التشييد في سورية مرحلة التصميم جودة وثائق

 اءات العالجيةاإلجر استخدام وكذلك مدى انتشارها في صناعة التشييد وشدة تأثيرها السلبي، 
وأهمية هذه اإلجراءات من وجهة  القائمة حالياً  في المشاريعالمشار إليها من قبل الباحث 

  نظر األطراف المشاركة في عملية التصميم.

ارفق االستبيان برسالة تغطية توضح عنوان البحث والقائمين عليه والهدف من 
مجال االستبيان، وترك ال أسئلةعن  اإلجابة م شرح اسلوببحث ونشر االستبيان، كما تال

  للمستبين بإضافة أي مالحظات يراها مناسبة أو االتصال بالباحث ألي استفسار أو توضيح.

  أقسام رئيسية: ةأربع إلىعرض االستبيان تم تقسيمه  ولسهولة

  ييد.قطاع التشفي معلومات عامة عن طبيعة عمل المستبين وخبرته  القسم األول:

  معلومات عن أداء مشاريع التشييد التي شارك فيها المستبين. القسم الثاني:

تم سرد العوامل المؤثرة على الجودة في مرحلة التصميم، وتصنيفها  القسم الثالث:
  : رئيسة محاورأربع  إلى

    التصميم لعملية الالزمة البيانات .1

  التصميم فريق أداء .2

  ) التدقيق( للتصميم الفنية المراجعة .3

  المالية والتكلفة الزمني الجدول .4

  اإلجراءات العالجيةالقسم الرابع: 
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   :جودة وثائق التصميملعوامل المؤثرة على تقييم ام وضع مقياسين لتو 

I.   شدة التأثير السلبيمقياس 

ودة جويعبر عن مدى التأثير السلبي للعبارة المطروحة في االستبيان على 
  يهدف إلى تقييم العوامل السلبية. و  برأي المستبين. وثائق التصميم

  المستويات التالية: وتم إعطاؤه 

  تأثير جزئي .3  تأثير قليل .2 غير مؤثر .1

    تأثير كبير .5 تأثير ملحوظ .4

II.  درجة الوجود في المشاريعمقياس 

عبر عن مدى تكرار وجود هذه المشكلة في مشاريع التشييد في سورية. يو 
ستويات الم وتم إعطاؤهالقائمة.  ويهدف إلى دراسة الواقع الحالي في المشاريع

  التالية:

  أحياناً  .3  نادراً  .2 غير موجود .1

    دائماً  .5 غالبًا .4

   :تقييم اإلجراءات العالجية المقترحةم وضع مقياسين لكذلك تو 

I.  أهمية اإلجراءمقياس 

ويعبر عن مدى أهمية اتخاذ اإلجراء المقترح في المشاريع لرفع من مستوى 
عطاؤه . وتم إإلى تقييم أهمية هذه اإلجراء ويهدف التصميم الجودة في مرحلة

  المستويات التالية:

  مهم بدرجة قليلة .2 غير مهم .1

  مهم .4 مهم لدرجة ما .3
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II.  نسبة االستخدام في المشاريع الحاليةمقياس 

جراء في المشاريع القائمة حاليًا. ويهدف ويعبر عن نسبة استخدام هذا اإل
  لية:وتم إعطاؤه المستويات التا إلى دراسة الواقع الحالي في المشاريع القائمة.

  نادرًا .2 غير مستخدم .1

  دائمًا .4 أحيانًا .3

  لبحثامجتمع  . 3. 4

ستهدف االستبيان أصحاب القرار العاملين في قطاع التشييد في الجمهورية العربية ا
طراف كافة األ ومن السورية والمشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في مرحلة التصميم

  لك، المقاول، والمصمم.المشاركة في المشروع: الما

  حدود البحث الزمانية والمكانية . 4. 4

. 2013االستبيان في الفترة خالل شهري حزيران وتموز من العام الميالدي  نشرتم 
 أصحابو  ،القطاع العام والخاص المشاركين في مرحلة التصميم العاملين فيالعينة  تشملو 

 مشقد وريف دمشق في ندسينالمه نقابة في المسجلين واالستشارية العادية المكاتب
  .دمشق جامعة في المهنة ممارسة ومكتب ،والسويداء

  تم توزيع االستبيان بطريقتين:

 مستبينالى ال االستبيان الورقي المطبوع ايصالعن طريق التقليدي: األسلوب  .1
  بشكل يدوي عن طريق المقابلة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

عن طريق  ، يمألإنشاء نموذج إلكتروني لالستبيان حيث تم األسلوب االلكتروني: .2
ويب. وتم إرساله إلى المستبينين باستخدام البريد االلكتروني وشبكات التواصل ال

  االجتماعي.
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  عينة البحث . 5. 4

لموزعة وبلغ عدد االستبيانات ا على عينة عشوائية من مجتمع البحث،االستبيان  ُوزع
استبيان لعدم اكتمال  16ت، ثم تم استبعاد استبيانا 104استبيان، تم استرداد  120

اإلجابات أو لتضارب اإلجابات بسبب عدم فهم المستبين طريقة اإلجابة على أسئلة 
  االستبيان.

تشكل حجم العينة المدروسة والتي أجريت عليها  استبيان 88وبالنتيجة تم قبول 
  الدراسة اإلحصائية.

  Questionnaire Validityاالستبيان  مصداقية . 6. 4

ويقصد به مدى قياس االستبيان للغرض الذي ُوضع من أجله. ولمعرفة ذلك تم 
ء: األولى لتقييم وتحديد مدى ارتباط األسئلة ستبيان على مجموعتين من الخبراعرض اال

عداد إالمتمرسين في المطروحة في االستبيان مع موضوع البحث، والمجموعة الثانية من 
صاء الرياضي لتحديد مدى سالمة االستبيان المبدئية في اإلح نياالستبيانات والمتخصص

 قييمتمن الناحية اإلحصائية وارتباط العوامل والمقاييس المستخدمة لإلجابة مع بعضها و 
 ضحذف بعو  تتعديالو  عدة إضافات إقرار ونتج عن كل ذلك درجة موثوقية االستبيان.

 فقرات.ال

  Pilot Surveyالمسح االستطالعي  . 7. 4

االستبيان  ءةكفااالستبيان تم القيام بمسح استطالعي للتحقق من  قبل البدء بنشر
 سبعةن لعينة م وذلك عن طريق توزيع نسخة مبدئية وتحقيقه للهدف الذي صمم من أجله،

 بهدف التعرف على مدى وضوح أسئلة االستبيان الدراسةأشخاص من ضمن مجتمع 
في  المستخدمةواختبار اللغة  للمستبين دون الحاجة لمراجعة الباحث، وأسلوب اإلجابة

  سهلة الفهم وبعيدة عن االلتباس.لتكون  صياغة أسئلة االستبيان
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إعادة صياغة بعض األسئلة وتوضيح مرحلة المسح االستطالعي وكانت نتيجة 
 جودة وثائقبعضها اآلخر، كما تم قبول عدد من االقتراحات حول العوامل المؤثرة على 

  ية الممكنة، وتمت اضافتها لالستبيان.التصميم واإلجراءات العالج

  الدراسة اإلحصائية . 8. 4

  المفاهيم اإلحصائية المستخدمة 

ال بد من تعريف بعض المفاهيم اإلحصائية المستخدمة في الدراسة اإلحصائية 
  لالستبيان المرافق لهذا البحث:

 Populationالمجتمع  .1

امة، وهو المجتمع كل العناصر التي يجمعها إطار عام واحد أو مجموعة خصائص ع 
 قيد الدراسة.

 Sampleالعينة  .2

 جزء من المجتمع، والمفترض أن يمثل هذا الجزء الكل تمثيًال صحيحا وكامًال. 

 Random Sampleالعينة العشوائية  .3

وهي العينة التي يكون فيها احتمال اختيار جميع المفردات متساوي ومعروف ويمكن  
  حسابه.

 Frequency Tableالجدول التكراري  .4

  جدول يبين توزيع البيانات إلى مجموعات أو فئات. 

 Cross Tabulationالجدول التقاطعي  .5

لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرين أو أكثر، ويستخدم لعرض عدد جدول يستخدم  
  التكرارات التي لها مجاميع مختلفة من قيم متغيرين أو أكثر.
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 Hypothesis اإلحصائي الفرض .6

ويتم اختبار هذا  الدراسة،بأنه ادعاء حول إحدى معالم المجتمع محل  يعرف الفرض 
 وهناك نوعين من الفروض: خطأ.االدعاء لبيان ما إذا كان صوابًا أم 

o  فرض العدم أو الفرض االبتدائيNull Hypothesis (H0)  

  وهو افتراض عدم وجود فرق معنوي (حقيقي) ما بين الحقيقة واالدعاء.

o  1( البديلالفرض(H Hypothesis ternativeAl 

  وهو افتراض وجود فرق معنوي (حقيقي) ما بين الحقيقة واالدعاء.

 Test of Hypothesisاختبار الفرضيات  .7

 ياتإلى قرار علمي سليم بخصوص الفرض دام بيانات العينة للوصولخوفيه يتم است
  حول معالم المجتمع.المحددة 

  Level of Significanceمستوى المعنوية  .8

ا يمكن كم صحيحًا.احتمال رفض فرض العدم عندما يكون  بأنه يعرف مستوى المعنوية
 العدم.يحيط باتخاذ قرار بخصوص فرض  الذيتعريفه بأنه درجة الخطر 

 Likert scale اليكرتمقياس  

ثائق جودة و الخماسي في تقييم العوامل المؤثرة على  اليكرتمقياس  متم استخدا
اس تراتبي . وهو مقيالرباعي في تقييم اإلجراءات العالجية اليكرت ، ومقياسمرحلة التصميم

  عن كل عبارة عن وزن كل درجة من المقياس. نحسب درجته، وتعبر إجابات المستبيني

وبعد أن تم ترميز وٕادخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا مقياس 
لمدى اتم حساب  الدراسة،م في محاور المستخد والعليا)الدنيا  (الحدودالخماسي  اليكرت

ي أ)، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح 4=5-1(
مقياس بداية ال (أوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )، 0.80=4/5(
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اليا طول الخوهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح 
 يأتي:كما 

 خماسيال اليكرت مقياسأوزان : 1الجدول 
  مجال المتوسط الموزون الوزن االجابة

  1.80 –1.00 1 غير موجود غير مؤثر
  2.60 –1.81 2 نادرًا تأثر قليل
  3.40 –2.61 3 أحيانًا تأثير جزئي
  4.20 –3.41 4 غالبًا تأثير ملحوظ

  5.00 –4.21 5 دائمًا ثير كبيرتأ
  

  الرباعي: اليكرت نحصل على أوزان مقياسوباستخدام نفس الطريقة 

 رباعيال اليكرت مقياسأوزان : 2الجدول 
  مجال المتوسط الموزون  الوزن االجابة

  1.75 – 1.00 1 غير مستخدم غير هام
  2.50 – 1.76 2 نادرًا مهم بدرجة قليلة
  3.25 – 2.51 3 أحيانًا مهم لدرجة ما

  4.00 – 3.26 4 دائما  مهم
  التالية: اإلحصائيةوبعد ذلك تم حساب المقاييس 

 Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون (المرجح)  .1

ل كوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة على 
سابه ويتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد ح .سة األساسيةعبارة من عبارات متغيرات الدرا

̅  ويتم حسابه كالتالي:  .ت والفئات في المقياسعلى عدد الخيارا بناءاً  =  ∑ .∑  
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  حيث:

Nعلى كل خيار : تعبر عن عدد إجابات المستبينين.  

W المستخدم اليكرتقيمة األوزان في مقياس : تعبر عن.  

n اليكرتالخماسي وأربعة في مقياس  اليكرت: عدد األوزان وهي خمسة في مقياس 
  الرباعي.

  Standard Deviationاالنحراف المعياري  .2

عض ) عن بعضها الباالجاباتيعني مدى تباعد البيانات(و مقاييس التشتت  منهو 
ة من عينة الدراسة لكل عبار مفردات  اجاباتيوضح التشتت في و وعن المتوسط الحسابي، 
خفض تشتتها وان االجاباتكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت . و عبارات متغيرات الدراسة

  بين المقياس.

  معامل األهمية النسبي 

من أجل  Relative Importance Index (RII)استخدم معامل األهمية النسبي 
=  قياس أهمية كل عبارة، وتم حسابه من المعادلة:  ∑ .. ∑  

  حيث:

N.تعبر عن عدد إجابات المستبينين على كل خيار :  

W المستخدم. اليكرت مقياس: تعبر عن قيمة األوزان في  

a : يكرتالالخماسي وأربعة في مقياس  اليكرتخمسة في مقياس قيمة أكبر وزن وتساوي 
  الرباعي.
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nاليكرتالخماسي وأربعة في مقياس  اليكرتي خمسة في مقياس : عدد األوزان وه 
  الرباعي.

  مصفوفة دمج األوزان 

وهي مصفوفة األوزان الناتجة عن دمج مقياسين معًا بغرض تقييم العامل باستخدام 
بين إجابات المستبينين على  كال المقياسيين بنفس الوقت، حيث باستخدام الجداول التقاطعية

لنفس العبارة نحصل على عدد اإلجابات المشترك الناتج عن تقاطع كل من المقياسين 
االجابات في كل مقياس بالنسبة لخيار معين، حيث نحصل على سبيل المثال على عدد 

ًا بنفس الوقت أن أحد العوامل ذو شدة تأثير سلبي قليل ويتواجد غالب االمستبينين الذين أجابو 
 في مشاريع التشييد. 

 RIIالتي تمثل األوزان المستخدمة في معامل األهمية النسبي  Wونحصل على قيم 
دة مصفوفة توجد عاللتشكيل و . مصفوفة األوزان الناتجة عن دمج المقياسينعن طريق 

  :طرق

  جمع األوزان المتقابلةالطريقة األولى: 

المستخدم في كال  اليكرتفي مقياس  المتقابلة وذلك عن طريق جمع األوزان
  لتالي نحصل على مصفوفة األوزان التالية:المقياسين. وبا

 بطريقة جمع األوزان األوزان دمج مصفوفة: 3الجدول 
  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   + 1 2 3  4  5  

بي
سل
ر ال

تأثي
ة ال
شد

  

  6  5  4 3 2 1 غير مؤثر
  7  6  5 4 3 2 تأثير قليل
  8  7  6 5 4 3 تأثير جزئي
  9  8  7 6 5 4 تأثير ملحوظ
  10  9  8 7 6 5 تأثير كبير
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، 3، 2فقط ( قيماألوزان بتسع مصفوفة لى حصر إ  إن استخدام هذه الطريقة يؤدي
) وهذا ال يعبر عن الخمس وعشرين صفة التي من الممكن 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4

ياسيين معًا لتقييم العوامل، باإلضافة الى أن استخدام الحصول عليها من خالل دمج المق
هذه الطريقة يؤدي الى تكرار األوزان بشكل قطري، وبالتالي الحصول على نتائج متشابهة 
  في حال كانت اإلجابات تقع على نفس القطر مما ال يعبر عن الرأي الحقيقي المراد قياسه. 

  ن المتقابلةالقيمة األكبر بين األوزاالطريقة الثانية: 

ن. المستخدم في كال المقياسي اليكرتوذلك عن طريق أخذ الوزن األكبر في مقياس 
  وبالتالي نحصل على مصفوفة األوزان التالية:

 بطريقة القيمة العظمى األوزان دمج مصفوفة: 4الجدول 
  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   max1 2 3  4  5  

بي
سل
ر ال

تأثي
ة ال
شد

  

  5  4  3 2 1 1 غير مؤثر
  5  4  3 2 2 2 تأثير قليل
  5  4  3 3 3 3 تأثير جزئي
  5  4  4 4 4 4 تأثير ملحوظ
 5 5 555 5 تأثير كبير

 1األوزان بخمس حاالت فقط من  قيم إن استخدام هذه الطريقة يؤدي الى حصر
ال يعبر أيضًا عن الخمس وعشرين صفة التي من الممكن الحصول عليها وهذا  ،5الى 

من خالل دمج المقياسيين معًا لتقييم العوامل ، إضافة الى تكرار ظهور األوزان الكبيرة 
مرات والوزن الذي  9مكرر  5المتشابهة على حساب األوزان الصغيرة، فالوزن الذي قيمته 

  يظهر مرة واحدة في المصفوفة. 1ينما الوزن ، ب25مرات من أصل  7مكرر  4قيمته 

  القيمة األصغر بين األوزان المتقابلةالطريقة الثالثة: 

ن. المستخدم في كال المقياسي اليكرتوذلك عن طريق أخذ الوزن األصغر في مقياس 
    وبالتالي نحصل على مصفوفة األوزان التالية:
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 بطريقة القيمة الصغرى األوزان دمج مصفوفة: 5الجدول 
  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   min1 2 3  4  5  

بي
سل
ر ال

تأثي
ة ال
شد

  

 1 1 111 1 غير مؤثر
 2 2 2 12 2 تأثير قليل
  3  3  3 12 3 تأثير جزئي
  4  4  3 12 4 تأثير ملحوظ
 5  4  3 12 5 تأثير كبير

 1إن استخدام هذه الطريقة يؤدي أيضًا الى حصر األوزان بخمس حاالت فقط من 
وهذا ال يعبر عن الخمس وعشرين صفة التي من الممكن الحصول عليها من خالل  5الى 

دمج المقياسيين معًا لتقييم العوامل، وعلى عكس طريقة القيمة األكبر فإن تكرار ظهور 
 9مكرر  1ب ظهور األوزان الصغيرة، فالوزن الذي قيمته األوزان الصغيرة كبير على حسا

يظهر مرة واحدة  5، بينما الوزن 25مرات من أصل  7مكرر  2مرات والوزن الذي قيمته 
  في المصفوفة.

  جداء األوزان المتقابلةالطريقة الرابعة: 

ال المستخدم في ك اليكرتوذلك عن طريق جداء الوزنين المتقابلين في مقياس 
  سين. وبالتالي نحصل على مصفوفة األوزان التالية:المقيا

  بطريقة جداء األوزان األوزان دمج مصفوفة: 6الجدول 
  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   x1 2 3  4  5  

بي
سل
ر ال

تأثي
ة ال
شد

  

  5  4  3 2 1 1 غير مؤثر
  10  8  6 4 2 2 ليلتأثير ق

  15  12  9 6 3 3 تأثير جزئي
  20  16  12 8 4 4 تأثير ملحوظ
  25  20  15 10 5 5 تأثير كبير
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أيضًا الى حصر األوزان بأربع عشر حالة حيث   إن استخدام هذه الطريقة يؤدي
) وهذه 25، 20، 16، 15، 12، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1تأخذ األوزان القيم (

طي العدد األكبر من األوزان الذي يمثل الصفات الخمس وعشرين التي من الطريقة تع
الممكن الحصول عليها من خالل دمج المقياسيين معًا لتقييم العوامل، باإلضافة الى أن 

  األوزان فيها متناظرة فقط بشكل قطري وال يتكرر الوزن الواحد سوى مرتين على األكثر. 

السابقة نجد أن طريقة جداء األوزان هي األكثر بالمقارنة بين طرق دمج األوزان 
مالئمة لالستخدام باعتبارها تعطي أكبر عدد ممكن من األوزان الذي يتيح تمثيل أكثر دقة 
للعوامل المدروسة، إضافة الى أن تكرار األوزان فيها األقل بين الطرق السابقة. وهي الطريقة 

صفوفتي وبالتالي سيتم اعتماد م .هذا البحثالدراسة اإلحصائية في التي سيتم اعتمادها في 
  الدمج التاليتين:

I. مصفوفة الدمج األولى  
 سيق دمج مقياعن طر  جودة وثائق مرحلة التصميمحيث استخدمت لتقييم واقع  

داء وتكون األوزان الجديدة ناتج ج درجة الوجود في المشاريع.مقياس شدة التأثير السلبي و 
خدمت هنا في كال المقياسين األوزان ذاتها المستخدمة في واست األوزان لكال المقياسين.

 وبالتدريج. 5إلى  1الخماسي من  اليكرتمقياس 

 األولى األوزان دمج مصفوفة: 7الجدول 
  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   × 1 2 3  4  5  

ر ا
تأثي
ة ال
شد

بي
سل
ل

  

  5  4  3 2 1 1 غير مؤثر
  10  8  6 4 2 2 تأثير قليل
  15  12  9 6 3 3 تأثير جزئي
  20  16  12 8 4 4 تأثير ملحوظ
  25  20  15 10 5 5 تأثير كبير
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ونالحظ من مصفوفة الدمج أن العامل ذو التأثير السلبي الكبير والموجود دائمًا في 
العامل غير المؤثر وغير الموجود أعطي )، بينما W=25المشاريع قد أعطي أكبر وزن (

  ).W=1أصغر وزن (

II. مصفوفة الدمج الثانية  
 اسيق دمج مقيعن طر أولوية استخدام اإلجراءات العالجية حيث استخدمت لتقييم  
ج . وتكون األوزان الجديدة ناتالحالية في المشاريع االستخدام نسبة مقياسو  االجراء أهمية

 .جداء األوزان لكال المقياسين

 الثانية األوزان دمج مصفوفة: 8الجدول 
  نسبة االستخدام في المشاريع الحالية    
  دائماً  أحياناً  نادرًا مستخدمغير    
   × 4 3 2  1  

راء
إلج
ة ا
همي

أ
  

  1  2 3 4 1 غير هام
  2  4 6 8 2 مهم بدرجة قليلة
  3  6 9 12 3 مهم لدرجة ما

  4  8 12 16 4  مهم
بالترتيب  4إلى  1الرباعي من  اليكرتاستخدم لبناء هذه المصفوفة أوزان مقياس 

 ،الثانية  ، فقط في مصفوفة الدمجفي مقياس أهمية اإلجراء، بينما تم عكس ترتيب األوزان
 بالنسبة لمقياس نسبة االستخدام في المشاريع الحالية. وذلك إلعطاء اإلجراء 1إلى  4من 
 جراء غير الهام)، بينما اإلW=16أكبر وزن ( الحالية في المشاريع دمغير المستخو  المهم

  ).W=1أعطي أصغر وزن ( المستخدم دوماو 

  اإلحصائيةأسلوب المعالجة  

لحزمة " المعالجة اإلحصائية باالستعانة ببرنامج الحاسب اآللي في اتم استخدام 
 :اإلحصائية للعلوم االجتماعية "

IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) 

Release 17.0.0 (Aug. 23, 2008) 
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يمثل  بولمق باعتبار كل سؤال يمثل متغير، وكل استبيان ةحيث تم ترميز األسئل
ومثلت اإلجابات  .(case)حالة  88و (Variable) رئيسي متغير 86 فتم تعريف حالة.

 .على األسئلة في االستبيان قيمة لكل متحول

 SPSS في المستخدمة اإلحصائية المتغيرات: 9الجدول 
 المتغير السؤال

 ID اإلحصائيرقم االستبيان
  Position العمل ضمن قطاع التشييد

  Education المستوى التعليمي

  Sector قطاع العمل

  Experience عدد سنوات الخبرة

 P1 to P5 أداء مشاريع التشييد
 F1,O1 to F25,O25 العوامل المؤثرة

 M1,U1 to M13,U13 اإلجراءات العالجية
المجموع

(أمين، "  SPSSة بكتاب " التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج وتم االستعان
  .SPSSكدليل لتطبيق وتفسير نتائج التحليالت اإلحصائية باستخدام برنامج  )2007

  Questionnaire Reliabilityموثوقية االستبيان  . 9. 4

طبيقه يعطي االستبيان نفس النتائج إذا ُأعيد ت االستبيان هو أنَ  موثوقيةبأن المقصود 
ر الباحث أنه على اتساق النتائج، بمعنى الموثوقيةدل تعدة مرات متتالية، و  القياس  إذا كرَّ

  .حصل على نفس النتائجسوف ي

م قياس ثبات االستبيان باستخدام مقياس ألفا كرونباخ، والذي ولدراسة الموثوقية ت
  .0,7يفترض أال تقل قيمته ألي محور عن القيمة 

  وسنعتمد المعاملين:
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Cronbach's Alpha if Item Deleted = CrA/D 

ويعبر عن قيمة معامل ألفا كرونباخ لكامل المحور عند حذف العبارة، فإذا زادت 
مل ألفا كرونباخ اإلجمالية فهذا يعني أن هذه العبارة تضعف هذه القيمة عن قيمة معا

 .االجمالي المقياس يقويالمقياس، وأن حذف هذه العبارة 

Corrected Item-Total Correlation = CITC 

بر ، وتعمعامل الثبات اإلجمالي للمحورمعامل االرتباط المصحح بين كل عبارة و 
  لعبارات المحور. خليالقيم الموجودة عن معامل االتساق الدا

I. المتغير األول: البيانات الالزمة لعملية التصميم  
 األول للمتغير الموثوقية معامل: 10الجدول 

  التصميم لعملية الالزمة لبياناتبا لعوامل المتعلقةا
 شدة التأثير السلبي

درجة الوجود في 
  المشاريع

CITC CrA/DCITC CrA/D

 689. 513. 683. 406. و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة المالكة.قلة  .1

  715.  398.  680.  412. .الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2

  738.  296.  715.  284. القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3

  714.  405.  654.  524. المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .4

عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي .5
  للمشروع.

.418  .679  .384  .720  

كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات .6
  الحكومية المعنية.

.469  .666  .546  .679  

  665.  601.  668.  463.  عدم تطابق و/أو تكامل البيانات بين مجاالت التصميم المختلفة. .7

  0.735  0.711معامل الثبات اإلجمالي

ر من معامل الثبات اإلجمالي للمتغي زيديالجدول أن حذف العبارة الثالثة سمن نالحظ 
ولكال  األول، بشكل بسيط، لكن مع ذلك فإن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للمتغير

، أكبر من 0.735وجود في المشاريع ودرجة ال 0.711 : شدة التأثير السلبيمقياسينال
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وهذا يدل على موثوقية عالية في إجابات العينة على عبارات هذا المتغير، وبمكن  0.7
  االعتماد عليه في دراسة الفرضيات.

II. التصميم المتغير الثاني: أداء فريق  
 الثاني للمتغير الموثوقية معامل: 11الجدول 

  بأداء فريق التصميم تعلقةلعوامل الما
 شدة التأثير السلبي

درجة الوجود في 
  المشاريع

CITC CrA/DCITC CrA/D

 860. 582. 861. 511. عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .8

  845.  722.  848.  647. غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9

  844.  750.  844.  714. ير الخبرة والكفاءة.عدم اختيار المصمم بناء على معاي .10

  843.  751.  836.  784. التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11

  868.  477.  862.  500. قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12

  879.  337.  870.  417. انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا. .13

 848. 697. 846. 675. عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت كافية للتنفيذ. .14

عدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوجيا البناء .15
  المستخدمة في المشروع.

.706 .843 .709 .847 

  869.  455.  862.  503. تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16

  0.870  0.867ت اإلجماليمعامل الثبا

من معامل الثبات اإلجمالي  زيدينالحظ من الجدول أن حذف العبارة الثالثة عشر س
، لثانيابشكل بسيط، لكن مع ذلك فإن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للمتغير للمتغير 

ر ، أكب0.870ودرجة الوجود في المشاريع  0.867 : شدة التأثير السلبيالمقياسينولكال 
وهذا يدل على موثوقية عالية في إجابات العينة على عبارات هذا المتغير، وبمكن  0.7من 

  االعتماد عليه في دراسة الفرضيات.
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III. المتغير الثالث: المراجعة الفنية للتصميم  
 الثالث للمتغير الموثوقية معامل: 12الجدول 

  نية للتصميمبالمراجعة الف لعوامل المتعلقةا
 شدة التأثير السلبي

درجة الوجود في 
  المشاريع

CITC CrA/DCITC CrA/D

 786. 432. 781. 583. عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17

  663.  666.  720.  727. المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18

  681.  608.  705.  737. د الدراسة.عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة الفنية بالمشروع قي .19

التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق التصميم وفريق .20
  المراجعة الفنية على التصميم.

.491  .828  .581  .696  

  0.762  0.808معامل الثبات اإلجمالي

زيد من معامل الثبات اإلجمالي الجدول أن حذف العبارة العشرين سيمن نالحظ 
، بينما حذف 0.828عن شدة التأثير السلبي إلى القيمة  المعبرللمقياس  للمتغير الثالث

عن ر للمتغير الثالث للمقياس المعبزيد من معامل الثبات اإلجمالي يالعبارة السابعة عشر س
. لكن مع ذلك فإن قيمة معامل الثبات ألفا 0.786درجة الوجود في المشاريع إلى القيمة 

ودرجة الوجود في  0.808 : شدة التأثير السلبيالمقياسينال كرونباخ للمتغير األول، ولك
وهذا يدل على موثوقية عالية في إجابات العينة على  0.7، أكبر من 0.762المشاريع 

 عبارات هذا المتغير، وبمكن االعتماد عليه في دراسة الفرضيات.
IV. المتغير الرابع: الجدول الزمني التكلفة المالية  

 الرابع للمتغير الموثوقية معامل: 13الجدول 

  بالجدول الزمني والتكلفة المالية لعوامل المتعلقةا
 شدة التأثير السلبي

درجة الوجود في 
  المشاريع

CITC CrA/DCITC CrA/D

 766. 396. 798. 411. عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21

  717.  535.  754.  554. ح لمرحلة التصميم.ضيق الوقت الزمني المتا .22

  674.  643.  689.  733. المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23
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 762. 400. 783. 461. زيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مرحلة التصميم. .24

عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية .25
  التصميم.

.700  .707  .702  .657  

  0.761  0.789عامل الثبات اإلجماليم

زيد من معامل الثبات يالجدول أن حذف العبارة الواحدة العشرين سمن نالحظ 
ولدرجة  0.798المعبر عن شدة التأثير السلبي إلى القيمة للمتغير الرابع للمقياس اإلجمالي 

ت ألفا كرونباخ . لكن مع ذلك فإن قيمة معامل الثبا0.766الوجود في المشاريع إلى القيمة 
ودرجة الوجود في المشاريع  0.789 : شدة التأثير السلبيالمقياسين، ولكال الرابعللمتغير 
وهذا يدل على موثوقية عالية في إجابات العينة على عبارات هذا  0.7، أكبر من 0.761

  المتغير، وبمكن االعتماد عليه في دراسة الفرضيات.

V. يةالمتغير الخامس: اإلجراءات العالج  
 الخامس للمتغير الموثوقية معامل: 14الجدول 

  اإلجراءات العالجية
  أھمية اإلجراء

نسبة االستخدام في
  المشاريع الحالية

CITC CrA/DCITC CrA/D

العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد .1
  رؤية وأهداف المشروع منذ بدايته.

.762 .885 .391 .871 

االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ .2
  القرارات من بداية المشروع لنهايته.

.771  .884  .567  .863  

  861.  591.  887.  713. اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .3

 857. 649. 888. 673. تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .4

 877. 304. 890. 628. إشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم ومستمر. .5

 864. 530. 906. 359. إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6

 861. 586. 892. 597. توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم. .7

 854. 697. 886. 744.  كتساب وتحسين الخبرات.التدريب المهني المستمر للمصممين ال .8
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لةمرحفيالحديثةالتقنياتتوظيفأهميةالمشروع أطراف إدراك .9
  .التصميم

.633 .890 .624 .859 

 855. 698. 893. 575. توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال .11
  ختالف على األمور الفنية.اال

.733 .886 .613 .859 

 862. 573. 887. 735. القيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التصميم. .12

  876.  340.  914.  243.  أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية لجهتين مختلفتين. .13

  0.872  0.899معامل الثبات اإلجمالي

زيد من معامل الثبات اإلجمالي يالجدول أن حذف العبارة الثالثة عشر سن منالحظ 
ولنسبة االستخدام  0.914المعبر عن أهمية األجراء إلى القيمة للمتغير الخامس للمقياس 

. لكن مع ذلك فإن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 0.872في المشاريع الحالية إلى القيمة 
ولنسبة االستخدام في المشاريع  0.899: أهمية األجراء مقياسينال، ولكال الخامسللمتغير 
وهذا يدل على موثوقية عالية في إجابات العينة على  0.7، أكبر من 0.872الحالية 

  عبارات هذا المتغير، وبمكن االعتماد عليه في دراسة الفرضيات.
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 اخلامسالفصل 
 لنتائجناقشة احتليل االستبيان وم

5 
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 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج .5

مع البحث على أسئلة االستبيان، وأسلوب المعالجة يعرض هذا الفصل إجابات مجت
  ، وكيفية استخالص النتائج ومناقشتها.في الدراسة اإلحصائية المتبع

  وصف عينة البحث . 1. 5

تم توصيفها حسب  ،88لدراسة اإلحصائية  والتي خضعتحجم العينة المدروسة 
. حتى الرقم 3.1، وهي توافق في االستبيان المرفق األسئلة من الرقم أربع فئات مختلفة

6.1 .. 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية و 
لمفردات عينة الدراسة وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي 

  تتضمنها أداة الدراسة.

I. :العمل ضمن قطاع التشييد  
  عينة البحث حسب طبيعة العمل أفراد :6الشكل 
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يالحظ أن أغلب المشاركين في االستبيان يعملون كمهندسين إنشائيين يليهم 
المهندسين المعماريين ثم باقي االختصاصات الهندسية. وبالمقارنة مع أعداد المهندسين 
 المسجلين في نقابة المهندسين السوريين وكيفية توزع اختصاصاتهم، نجد أن هذه النسبة

 للمهندسين العاملين في قطاع التشييد، وخصوصاً عند أخذ المهندسين الطبيعيتماثل التوزع 
  العاملين في مجال التصميم على وجه التحديد.

 من المالكين والمقاولين، ويعود السبب الحقيقي لذلك مشاركات قليلة نسبياً ال كانت 
ابة ، وصعوبة اإلجهمية هكذا أبحاثوالوعي لدى كل من المالك والمقاول بأ إلى قلة االهتمام

على أسئلة االستبيان بسبب عدم المعرفة بجميع اإلجراءات المتبعة خالل مرحلة التصميم 
ن قبل المالك كانت م التي تم استبعادهااالستبيانات  معظم أنَّ  يذكرحيث  وما يترتب عليها.

نحاز ت ات بعض األسئلةإجاب ينعكس سلبًا على نتائج االستبيان حيث أن مما أو المقاول.
باعتبارهم يشكلون النسبة األكبر من المستبينين. وهذا ما ينصح  وجهة نظر المصممينالى 

 بأخذه بعين االعتبار في دراسات قادمة.

 يوضح الجدول التالي نسبة المستجيبين من حيث طبيعة عملهم:و 

 العمل طبيعة حسب البحث عينة ألفراد والنسبي التكراري التوزيع: 15الجدول 
  المئوية (%) النسبة التكرار العمل

  42.0 37 مهندس إنشائي
  29.5 26 مهندس معماري
  4.5 4 مهندس ميكانيك
  3.4 3 مهندس كهرباء

  2.3 2 مهندس اختصاص آخر
  11.4 10  مالك
  6.8 6 مقاول

 00.0 غير ذلك
  100.0 88المجموع
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II. :المستوى التعليمي  
  أفراد عينة البحث حسب المستوى التعليمي :7الشكل 

  
مما يدل على أن  ،أغلب المشاركين في االستبيان يحملون اإلجازة الجامعية إن

اإلجازة  ممن يحملون سوريةلمشاركين في عملية التصميم في مشاريع التشييد في ا معظم
لحملة درجة  %14.8ا تنخفض بشكل كبير إلى بينم %72.3وبنسبة  ىالجامعية األول
 .لحملة درجة الدكتوراه %10.2الماجستير و

 ويوضح الجدول التالي المستوى التعليمي للمستجيبين:

 التعليمي المستوى حسب البحث عينة ألفراد والنسبي التكراري التوزيع: 16الجدول 
  المئوية (%) بةالنس التكرار المستوى التعليمي

  10.2 9 دكتوراه
 1314.8 ماجستير

  72.7 64 إجازة جامعية
  2.3 2 معهد متوسط

  0 0 غير ذلك
 100.0 88 المجموع
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III. :قطاع العمل  
  قطاع العملأفراد عينة البحث حسب  :8الشكل 

  
عاملين في قطاع يضم العدد األكبر من ال سوريةبالرغم من أن القطاع العام في 

من المشاركين في االستبيان يعملون في القطاع العام، بينما ترتفع  %29.5التشييد، لكن 
في القطاع الخاص. حيث أنه خالل توزيع االستبيانات اعتبر  %70.5نسبة المشاركة إلى 

جزء كبير من العاملين في القطاع العام أنهم غير مشاركين في مرحلة التصميم ولم يتم 
بينما تشكل أعمال التصميم الجزء األكبر من عمل المهندسين في القطاع بيان أراءهم. است

  الخاص.

 يوضح الجدول التالي طبيعة عمل المستجيبين من حيث قطاع العمل:و 

 العمل قطاع حسب البحث عينة ألفراد والنسبي التكراري التوزيع: 17الجدول 
  المئوية (%) النسبة رالتكرا قطاع العمل
  29.5 26 القطاع العام

  70.5 62 القطاع الخاص
  100.0 88 المجموع

  

  



 

 

 ]66[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

IV. عدد سنوات الخبرة في قطاع التشييد:  
  أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة :9الشكل 

  
رتهم في تزيد عدد سنوات خب %40.9النسبة األكبر من المشاركين في االستبيان 

مما يوفر موثوقية عالية للبيانات من حيث تصويرها لواقع  سنة، 15قطاع التشييد عن 
ل عدد سنوات الذين تقالمستجيبين  يأتي المرتبة الثانيةفي . و سوريةصناعة التشييد في 

المشاركين في عملية  . ونستطيع أن نستقرأ أنَّ %34.1بنسبة  سنوات 5خبرتهم عن 
قل هذا ، بينما يأصحاب الخبرة الطويلةمن  ما هم من الجيل الشاب أوأ سوريةالتصميم في 

أن نرد هذا  يمكن، و سنة 15إلى  6من ذو الخبرة للمهندسين بالنسبة العدد بشكل كبير 
  إلى هجرة المهندسين في هذه المرحلة العمرية إلى أسواق العمل الخارجية.األمر 

 بين في قطاع التشييد:يوضح الجدول التالي عدد سنوات خبرة المستجي

 الخبرة سنوات عدد حسب البحث عينة ألفراد والنسبي التكراري التوزيع: 18الجدول 
  المئوية (%) النسبة  التكرار عدد سنوات الخبرة في قطاع التشييد

  34.1  30 سنوات 5أقل من 
 17.0 15 سنوات10إلى  6من 
 8.0  7 سنوات15إلى 11من 



 

 

 ]67[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  40.9  36 سنة15أكثر من 
  100.0  88 المجموع

 

  التشييد داء مشاريعالتحليل الوصفي أل . 2. 5

طرح على المستبينين خمسة أسئلة أولية لتقييم أداء مشاريع التشييد التي شاركوا فيها 
. حتى الرقم 1.2في مرحلة التصميم، وهي توافق في االستبيان المرفق األسئلة من الرقم 

5.2: .  

ي نسبة المشاريع التي اشتملت على أخطاء تصميمية بسيطة لم تتسبب ما ه .1. 2
 مؤقتًا؟بوقف العمل 

  نسبة المشاريع التي تحتوي أخطاء تصميمية بسيطة :10الشكل 

  
  

ي فاغلب أفراد العينة أجمعوا على أن األخطاء التصميمية البسيطة متواجدة  إنَّ 
مشروع، يقاف العمل كليًا بال، لكنها لم تؤدي إلى إسوريةشييد في من مشاريع الت 10-39%

   .لكن كان لها تأثير سلبي على تكلفة وزمن التنفيذ



 

 

 ]68[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 :التوزيع التكراري والنسبي لإلجاباتيوضح الجدول التالي 

 ناالستبيا في. 1. 2 السؤال ألجوبة والنسبي التكراري التوزيع: 19الجدول 
 المئوية (%)النسبة التكرار مشاريع فيها أخطاء تصميمية بسيطة

 31.8  28 %10أقل من 
39.8 35 %39إلى%10من 
 15.9  14 %69إلى%40من 
 12.5  11 %100إلى%70من 

  100.0  88 المجموع
 

ما هي نسبة المشاريع التي اشتملت على أخطاء تصميمية رئيسية أو كبيرة  .2. 2
 ؟مؤقتا تسببت بوقف العمل

 نسبة المشاريع التي تحتوي أخطاء تصميمية رئيسية :11الشكل 

  
تم إيقاف  فقط من المشاريع %10أنه اقل من من أفراد العينة اتفقوا على  70.5%

ظم وهذا في الحقيقة يتوافق مع طبيعة مع العمل بها مؤقتًا بسبب أخطاء تصميمية كبيرة.



 

 

 ]69[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

خطاء التصميمية الكبيرة التي تسبب إيقاف العمل بكامل المشروع، ولو د، فاألمشاريع التشيي
  بشكل مؤقت، قليلة الحدوث.

 ويوضح الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبي لإلجابات:

 االستبيان في. 2. 2 السؤال ألجوبة والنسبي التكراري التوزيع: 20الجدول 
 المئوية (%)النسبة التكرار أخطاء تصميمية رئيسيةمشاريع فيها

 70.5  62 %10أقل من 
19.3 17 %39إلى%10من 
 6.8  6 %69إلى%40من 
 3.4  3 %100إلى%70من 

  100.0  88 المجموع
 

ما هي نسبة التأخر الزمني في مدة تنفيذ المشروع الناتج عن القصور في  .3. 2
 ؟التصميم

 نسبة التأخر الزمني في المشروع بسبب قصور التصميم :12الشكل 

  



 

 

 ]70[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

من أفراد العينة أجمعوا على أن القصور في التصميم يؤدي إلى تأخر مدة  45.5%
  زيادة على مدة التنفيذ المخطط لها. %39إلى  10تنفيذ المشروع ما بين %

 ويوضح الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبي لإلجابات:

 االستبيان في. 3. 2 السؤال ألجوبة والنسبي التكراري التوزيع: 21لجدول ا
 المئوية (%)النسبة التكرار التأخر الزمني في المشاريع

 37.5  33 %10أقل من 
45.5 40 %39إلى%10من 
 12.5  11 %69إلى%40من 
 4.5  4 %100إلى%70من 

  100.0  88 المجموع
  

ما هي نسبة المشاريع التي تجاوزت فيها تكلفة التشييد قيمة العقد األصلي  .4. 2
 ؟بسبب القصور في التصميم

 المشاريع المتجاوزة للتكلفة بسبب قصور التصميمنسبة  :13الشكل 

  



 

 

 ]71[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

-10التكلفة المخطط لها في  تتجاوز التكلفة الكلية للمشروع أنَّ  %38.6أجمع 
  قصور في عملية التصميم.الن مشاريع التشييد وذلك بسبب م 39%

 ويوضح الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبي لإلجابات:

 االستبيان في. 4. 2 السؤال ألجوبة والنسبي التكراري التوزيع: 22الجدول 
 )المئوية (%النسبة التكرار مشاريع تجاوزت التكلفة العقدية

 26.1  23 %10أقل من 
38.6 34 %39إلى%10من 
 20.5  18 %69إلى%40من 
 14.8  13 %100إلى%70من 

  100.0  88 المجموع
 

ما هي نسبة المشاريع التي قلت فيها تكلفة التشييد عن قيمة العقد األصلي  .5. 2
 ؟بسبب القصور في التصميم

 لتكلفة بسبب قصور التصميما قلت فيھا التيالمشاريع نسبة  :14الشكل 

  



 

 

 ]72[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

من المشاريع قلت تكلفتها عن التكلفة المخطط لها بسبب القصور  %10أقل من 
في  التصميم يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع القصور فيإن في التصميم، ونستطيع القول 

  معظم الحاالت.

 ت:ويوضح الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبي لإلجابا

 االستبيان في. 5. 2 السؤال ألجوبة والنسبي التكراري التوزيع: 23الجدول 
 المئوية (%)النسبة التكرار مشاريع قلت عن التكلفة العقدية

 76.1  67 %10أقل من 
21.6 19 %39إلى%10من 
 1.1  1 %69إلى%40من 
 1.1  1 %100إلى%70من 

  100.0  88 المجموع
  

   



 

 

 ]73[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  جودة وثائق التصميمالجداول التكرارية للعوامل المؤثرة على  . 3. 5

مدى تكرار إجابات المستجيبين على األسئلة المطروحة في تبين الجداول التالية 
بة المئوية وكذلك النس ،جودة وثائق التصميمفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على  االستبيان
  :حدةمحور على  وتم توضيح اإلجابات لكل للتكرارات.

I. زمة لعملية التصميمالبيانات الالالعوامل المتعلقة ب 
 مالتصمي لعملية الالزمة بالبيانات المتعلقة للعوامل والنسبي التكراري التوزيع: 24الجدول 

  التصميم لعمليةالالزمةلبياناتبالعوامل المتعلقةا

  د في المشاريعدرجة الوجو  شدة التأثير السلبي  

غير 
  ؤثرم

تأثير 
  قليل

تأثير 
  زئيج

تأثير 
 لحوظم

تأثير 
  كبير

غير 
 موجود

ً   نادراً  ً   أحيانا ً   غالبا   دائما

 قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة المالكة. .1

  5  22  38  18  5  16  33  17  19  3  التكرار

 5.7 25.0 43.2 20.5 5.7 18.2 37.5 19.3 21.6 3.4النسبة المئوية

.الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2
 6 28 38 15 1 21 37 21 8 1  التكرار

 6.8 31.8 43.2 17.0 1.1 23.9 42.0 23.9 9.1 1.1 النسبة المئوية

 القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3
 8 26 35 17 2 19 29 24 12 4  التكرار

 9.1 29.5 39.8 19.3 2.3 21.6 33.0 27.3 13.6 4.5 النسبة المئوية

المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .4
 12 38 28 10 0 26 36 18 8 0  التكرار

 13.6 43.2 31.8 11.4 0. 29.5 40.9 20.5 9.1 0. النسبة المئوية

 عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي للمشروع. .5
 14 31 31 8 4 24 34 21 9 0  ارالتكر

 15.9 35.2 35.2 9.1 4.5 27.3 38.6 23.9 10.2 0. النسبة المئوية

 كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية. .6
 23 33 24 5 3 26 29 25 6 2  التكرار

 26.1 37.5 27.3 5.7 3.4 29.5 33.0 28.4 6.8 2.3 النسبة المئوية



 

 

 ]74[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 عدم تطابق و/أو تكامل البيانات بين مجاالت التصميم المختلفة. .7
 11 18 37 20 2 20 36 19 13 0  التكرار

 12.5 20.5 42.0 22.7 2.3 22.7 40.9 21.6 14.8 0. النسبة المئوية

II. التصميم أداء فريقالعوامل المتعلقة ب 
 التصميم فريق بأداء المتعلقة للعوامل والنسبي يالتكرار التوزيع: 25الجدول 

  أداء فريق التصميمالعوامل المتعلقة ب

  درجة الوجود في المشاريع  شدة التأثير السلبي  

غير 
  ؤثرم

تأثير 
  قليل

تأثير 
  زئيج

تأثير 
 لحوظم

تأثير 
  كبير

غير 
 موجود

ً   نادراً  ً   أحيانا ً   غالبا   دائما

 لتصميم.عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق ا .8

  20  24  22  14  8  31  32  16  8  1  التكرار

 22.7 27.3 25.0 15.9 9.1 35.2 36.4 18.2 9.1 1.1النسبة المئوية

 غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9
 9 21 32 21 5 34 34 12 5 3  التكرار

 10.2 23.9 36.4 23.9 5.7 38.6 38.6 13.6 5.7 3.4 النسبة المئوية

 عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة والكفاءة. .10
 7 28 36 13 4 29 40 16 2 1  التكرار

 8.0 31.8 40.9 14.8 4.5 33.0 45.5 18.2 2.3 1.1 النسبة المئوية

 التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11
 10 20 34 20 4 30 38 14 4 2  التكرار

 11.4 22.7 38.6 22.7 4.5 34.1 43.2 15.9 4.5 2.3 النسبة المئوية

 قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12
 10 13 37 24 4 19 22 33 14 0  التكرار

 11.4 14.8 42.0 27.3 4.5 21.6 25.0 37.5 15.9 0. النسبة المئوية

 انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا. .13
 9 32 27 18 2 9 26 31 19 3  رارالتك

 10.2 36.4 30.7 20.5 2.3 10.2 29.5 35.2 21.6 3.4 النسبة المئوية

 عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت كافية للتنفيذ. .14
 18 25 32 9 4 21 33 26 7 1  التكرار



 

 

 ]75[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 20.5 28.4 36.4 10.2 4.5 23.9 37.5 29.5 8.0 1.1 النسبة المئوية

 ة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوجيا البناء المستخدمة في المشروع.عدم معرف .15
 10 22 32 19 5 23 36 23 5 1  التكرار

 11.4 25.0 36.4 21.6 5.7 26.1 40.9 26.1 5.7 1.1 النسبة المئوية

تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16
 8 27 36 15 2 13 29 30 13 3  التكرار

 9.1 30.7 40.9 17.0 2.3 14.8 33.0 34.1 14.8 3.4 بة المئويةالنس

III. المراجعة الفنية للتصميمالعوامل المتعلقة ب 
 للتصميم الفنية بالمراجعة المتعلقة للعوامل والنسبي التكراري التوزيع: 26الجدول 

  المراجعة الفنية للتصميمالعوامل المتعلقة ب

  درجة الوجود في المشاريع  ثير السلبيشدة التأ  

غير 
  ؤثرم

تأثير 
  قليل

تأثير 
  زئيج

تأثير 
 لحوظم

تأثير 
  كبير

غير 
 موجود

ً   نادراً  ً   أحيانا ً   غالبا   دائما

 عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17

  17  21  30  15  5  22  30  21  13  2  التكرار

 19.3 23.9 34.1 17.0 5.7 25.0 34.1 23.9 14.8 2.3النسبة المئوية

 المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18
 5 26 40 15 2 14 43 21 9 1  التكرار

 5.7 29.5 45.5 17.0 2.3 15.9 48.9 23.9 10.2 1.1 النسبة المئوية

 عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة الفنية بالمشروع قيد الدراسة. .19
 6 26 35 14 7 19 39 20 6 4  التكرار

 6.8 29.5 39.8 15.9 8.0 21.6 44.3 22.7 6.8 4.5 النسبة المئوية

 التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق التصميم وفريق المراجعة الفنية على التصميم. .20
 6 17 33 26 6 13 33 20 17 5  التكرار

 6.8 19.3 37.5 29.5 6.8 14.8 37.5 22.7 19.3 5.7 النسبة المئوية
  

   



 

 

 ]76[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

IV. الجدول الزمني والتكلفة الماليةل المتعلقة بالعوام 
 المالية والتكلفة الزمني بالجدول المتعلقة للعوامل والنسبي التكراري التوزيع: 27الجدول 

  الجدول الزمني والتكلفة المالية

  درجة الوجود في المشاريع  شدة التأثير السلبي  

غير 
  ؤثرم

تأثير 
  قليل

ر تأثي
  زئيج

تأثير 
 لحوظم

تأثير 
  كبير

غير 
 موجود

ً   نادراً  ً   أحيانا ً   غالبا   دائما

 عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21
 18 34 19 12 5 23 31 18 15 1  التكرار

 20.5 38.6 21.6 13.6 5.7 26.1 35.2 20.5 17.0 1.1 النسبة المئوية

يم.ضيق الوقت الزمني المتاح لمرحلة التصم .22
 17 27 29 14 1 27 31 19 11 0  التكرار

 19.3 30.7 33.0 15.9 1.1 30.7 35.2 21.6 12.5 0. النسبة المئوية

المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23
 33 27 15 9 4 26 20 27 11 4  التكرار

 37.5 30.7 17.0 10.2 4.5 29.5 22.7 30.7 12.5 4.5 النسبة المئوية

 لمترتبة على المصمم في مرحلة التصميم.زيادة التكاليف ا .24
 8 18 37 16 9 8 23 34 15 8  التكرار

 9.1 20.5 42.0 18.2 10.2 9.1 26.1 38.6 17.0 9.1 النسبة المئوية

 عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية التصميم. .25
 31 28 18 10 1 30 23 27 7 1  التكرار

 35.2 31.8 20.5 11.4 1.1 34.1 26.1 30.7 8.0 1.1 النسبة المئوية
  



 

 

 ]77[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  حسب مقياس شدة التأثير السلبي للعوامل النسبي التوزيع :15الشكل 



 

 

 ]78[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  درجة الوجود في المشاريعحسب مقياس  للعوامل النسبي التوزيع :16الشكل 
  

    



 

 

 ]79[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  ات العالجيةالجداول التكرارية لإلجراء . 4. 5

تبين الجداول التالية مدى تكرار إجابات المستجيبين على األسئلة المطروحة في 
  االستبيان فيما يتعلق باإلجراءات العالجية، وكذلك النسبة المئوية للتكرارات:

 العالجية لإلجراءات والنسبي التكراري التوزيع: 28الجدول 
  ةاإلجراءات العالجي

  نسبة االستخدام في المشاريع الحالية  اإلجراءأھمية   

  غير ھام
مھم 

بدرجة 
  قليلة

مھم 
 لدرجة ما

  مھم
غير 
  مستخدم

ً   نادراً  ً   أحيانا   دائما

  العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية وأهداف المشروع منذ بدايته. .1
  8  40  33  7  75  7  4  2  التكرار

 9.1 45.5 37.5 8.0 85.2 8.0 4.5 2.3ةالمئويالنسبة 

 االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارات من بداية المشروع لنهايته. .2
 5 34 43 6 64 16 6 2  التكرار

 5.7 38.6 48.9 6.8 72.7 18.2 6.8 2.3 النسبة المئوية

اءة.اختيار المصمم على أساس القيمة والكف .3
 6 48 26 8 63 17 7 1  التكرار

 6.8 54.5 29.5 9.1 71.6 19.3 8.0 1.1 النسبة المئوية

 تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .4
 6 27 39 16 50 31 6 1  التكرار

 6.8 30.7 44.3 18.2 56.8 35.2 6.8 1.1 النسبة المئوية

 بشكل دائم ومستمر.إشراك واطالع المالك في عملية التصميم .5
 16 39 23 10 34 38 12 4  التكرار

 18.2 44.3 26.1 11.4 38.6 43.2 13.6 4.5 النسبة المئوية

إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6
 4 25 31 28 34 36 12 6  التكرار

 4.5 28.4 35.2 31.8 38.6 40.9 13.6 6.8 النسبة المئوية

الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم.توفير الوقت والمال .7
 8 39 31 10 64 20 3 1  التكرار



 

 

 ]80[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 9.1 44.3 35.2 11.4 72.7 22.7 3.4 1.1 النسبة المئوية

 التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب وتحسين الخبرات. .8
 6 27 32 23 63 21 3 1  التكرار

 6.8 30.7 36.4 26.1 71.6 23.9 3.4 1.1 النسبة المئوية

 .التصميم مرحلة فيالحديثةالتقنياتتوظيفأهميةالمشروعأطراف دراكإ .9
 6 39 26 17 49 34 3 2  التكرار

 6.8 44.3 29.5 19.3 55.7 38.6 3.4 2.3 النسبة المئوية

توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم.  .10
 1 18 29 40 39 40 8 1  التكرار

 1.1 20.5 33.0 45.5 44.3 45.5 9.1 1.1 النسبة المئوية

 وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال االختالف على األمور الفنية.  .11
 4 27 35 22 56 23 8 1  التكرار

 4.5 30.7 39.8 25.0 63.6 26.1 9.1 1.1 النسبة المئوية

 .القيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التصميم  .12
 4 29 34 21 53 31 3 1  التكرار

 4.5 33.0 38.6 23.9 60.2 35.2 3.4 1.1 النسبة المئوية

 أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية لجهتين مختلفتين.  .13
 8 36 24 20 36 27 19 6  التكرار

 9.1 40.9 27.3 22.7 40.9 30.7 21.6 6.8 النسبة المئوية
 
   



 

 

 ]81[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 العالجية حسب مقياس أھمية االجراء لإلجراءات النسبي التوزيع :17الشكل 
 



 

 

 ]82[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 العالجية حسب مقياس نسبة االستخدام لإلجراءات النسبي التوزيع :18الشكل 
 

 

   



 

 

 ]83[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  جودة وثائق التصميمتقييم العوامل المؤثرة على  . 5. 5

ي الخماس اليكرتأوزان مقياس اد على التحليل اإلحصائي باالعتمب القيام بعد
واالنحراف المعياري لكل  الموزونحساب المتوسط تم  )1. 1. 8. 4الموضح في الفقرة (

  عبارة.

قلة و/أو عدم دقة : " للعامل األول بالنسبةعل سبيل المثال توزعت اإلجابات 
،  3) : غير مؤثر = 24كالشكل التالي(الجدول علومات المقدمة من الجهة المالكة " الم

واعتمادًا . 16، تأثير كبير= 33، تأثير ملحوظ = 17، تأثير جزئي = 19تأثير قليل = 
̅  ) تم حساب المتوسط الموزون كالتالي:1يكرت الخماسي (الجدول على أوزان مقياس ال =  3 ∗ 1 + 19 ∗ 2 + 17 ∗ 3 + 33 ∗ 4 + 16 ∗ 588 = 3.45 

  كالتالي: اإلجابات باقي توزعتو  

 جودة وثائق التصميم: تقييم العوامل المؤثرة على 29الجدول 

  جودة وثائق التصميمالعوامل المؤثرة على 

 درجة الوجود في المشاريع  شدة التأثير السلبي

ون
وز
الم

ط 
وس
لمت
ا

ري
عيا
الم

ف 
حرا
االن

  النتيجة

ون
وز
الم

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

  يجةالنت

  البيانات الالزمة لعملية التصميم
قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة .1

3.451.12  المالكة.
تأثير 
 أحياناً 3.050.96 ملحوظ

  أحياناً 3.260.86ظتأثير ملحو3.780.95 .الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2

ةالقيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابق .3
  مشابهة.

3.531.11 
تأثير 
  ملحوظ

  أحياناً  3.240.95

  غالباً  3.590.87ظتأثير ملحو 3.910.93 المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .4



 

 

 ]84[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 لنتائجتحليل االستبيان ومناقشة ا

عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم .5
  والمستخدم النهائي للمشروع.

تأثير  3.830.95
  ملحوظ

  غالباً  3.491.02

جراءات القانونية والمتطلبات منكثرة وتعقيد اإل .6
  قبل الجهات الحكومية المعنية.

3.811.02 
تأثير 
  ملحوظ

  غالباً  3.771.01

عدم تطابق و/أو تكامل البيانات بين مجاالت .7
  التصميم المختلفة.

3.720.98 
تأثير 
  ملحوظ

  أحياناً  3.181.00

  أداء فريق التصميم
  أحياناً  3.391.25ظتأثير ملحو 3.951.00 يم.عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصم .8

غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق .9
  التصميم.

4.031.03 
تأثير 
  ملحوظ

  أحياناً  3.091.06

عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة .10
 4.070.84  والكفاءة.

تأثير 
  أحياناً  3.240.96  ملحوظ

ريقين أعضاء فالتعاون والتنسيق غير الكافي ب .11
  التصميم.

4.020.95 
تأثير 
  ملحوظ

  أحياناً  3.141.04

قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية .12
  التصميم.

تأثير  3.521.01
  ملحوظ

  أحياناً  3.011.03

انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من .13
  مشروع معًا.

  أحياناً  3.320.99 جزئيتأثير  3.221.01

عناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالتعدم ال .14
  كافية للتنفيذ.

تأثير  3.750.95
  ملحوظ

  غالباً  3.501.07

عدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة .15
 3.850.92  وتكنولوجيا البناء المستخدمة في المشروع.

تأثير 
  أحياناً  3.151.07  ملحوظ

  أحياناً  3.270.93ظتأثير ملحو 3.411.02 تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16

  المراجعة الفنية للتصميم
  أحياناً  3.341.14ظتأثير ملحو 3.651.08 عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17

المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات .18
  العالقة.

تأثير  3.680.90
  ملحوظ

  أحياناً  3.190.87



 

 

 ]85[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

جعة الفنية بالمشروععدم أو قلة خبرة فريق المرا .19
  قيد الدراسة.

تأثير  3.721.03
  ملحوظ

  أحياناً  3.111.02

التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق .20
  التصميم وفريق المراجعة الفنية على التصميم.

  أحياناً  2.901.02 تأثير جزئي 3.361.13

  الجدول الزمني والتكلفة المالية
وواضح لمرحلةعدم وجود برنامج زمني محدد .21

  التصميم.
3.681.08 

تأثير 
  ملحوظ

  غالباً  3.551.13

  غالباً  3.511.02ظتأثير ملحو 3.841.00 ضيق الوقت الزمني المتاح لمرحلة التصميم. .22

  غالباً  3.861.17ظتأثير ملحو 3.601.17 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23

لةحزيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مر  .24
  التصميم.

  أحياناً  3.001.08 تأثير جزئي 3.091.08

عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة .25
  على عملية التصميم.

تأثير  3.841.03
  ملحوظ

  غالباً  3.891.06

من العوامل المقترحة في االستبيان صنفها  عامالً  22ل السابق أن نالحظ من الجدو 
 عوامل 3مرحلة التصميم، بينما  جودة وثائقير سلبي ملحوظ على المستجيبون ذات شدة تأث

فقط صنفت بدرجة أقل بأن لها تأثير سلبي جزئي. وهذا يدل على أن جميع العوامل المقترحة 
  .بحثمجتمع ال وجهة نظرمن مرحلة التصميم جودة وثائق  على ذات تأثيرفي االستبيان 

 ييد،التشمشاريع  أحيانًا " في حة تتواجد ًال من العوامل المقتر عام 17كذلك نجد أن 
السلبية هذه العوامل  منها تتواجد " غالبًا " في المشاريع. وهذا يدل على مدى انتشار 8و

  في مشاريع التشييد في سورية.

   



 

 

 ]86[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  تقييم العوامل حسب مقياس شدة التأثير السلبي :19الشكل 
  

   



 

 

 ]87[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  العوامل حسب مقياس درجة الوجود في المشاريع تقييم :20الشكل 
 

  

 
  



 

 

 ]88[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 مناقشة النتائجتحليل االستبيان و 

  ترتيب العوامل المؤثرة على جودة وثائق التصميم . 6. 5

ير حسب المقياسين شدة التأث المؤثرة على جودة وثائق التصميم العوامل لترتيب
من لكل عامل  RII معامل األهمية النسبي تم حسابالسلبي ودرجة الوجود في المشاريع 

   )،2. 1. 8. 4حسب الفقرة ( على حدة العوامل

علومات المقدمة من قلة و/أو عدم دقة الم: " للعامل األولعل سبيل المثال بالنسبة 
، تأثير 19، تأثير قليل =  3) : غير مؤثر = 24الجهة المالكة " كالشكل التالي(الجدول 

. واعتمادًا على أوزان مقياس اليكرت 16، تأثير كبير= 33= ، تأثير ملحوظ 17جزئي = 
=  : كالتالي معامل األهمية النسبي) تم حساب 1الخماسي (الجدول   3 ∗ 1 + 19 ∗ 2 + 17 ∗ 3 + 33 ∗ 4 + 16 ∗ 55 ∗ 88 = 0.69 

بالنسبة  أو في الجدول R1وتم ترميزه بـ  بالنسبة للمحور الواحد تم ترتيب العواملثم 
  :R2رميزه وتم ت كافة العواملل

  جودة وثائق التصميم على المؤثرة العوامل ترتيب: 30الجدول 
 حسب شدة التأثير السلبي ودرجة الوجود في المشاريع

  جودة وثائق التصميمالعوامل المؤثرة على 
شدة التأثير 
  السلبي

درجة الوجود في
  المشاريع

RII(%)R1R2RII (%)R1R2

  يانات الالزمة لعملية التصميمالب
22 69.0972160.917 قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة المالكة. .1

13 75.6841165.234 .الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2

15  5 1964.77 6 70.68 القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3

  4  2 71.82  5 1 78.18 المتغيرات المتكررة من قبل المالك.المتطلبات و  .4

عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي .5
  للمشروع.

76.59 2  9  69.77 3  8  



 

 

 ]89[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات .6
  الحكومية المعنية.

76.14 3  1075.45 1  3  

17  6 1363.64 5 74.32  مل البيانات بين مجاالت التصميم المختلفة.عدم تطابق و/أو تكا .7

  أداء فريق التصميم
  9  2 67.73  4 4 79.09 عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .8

21  8 61.82  2 2 80.68 غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9

14  5 64.77  1 1 81.36 والكفاءة.عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة .10

19  7 62.73  3 3 80.45 التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11

23  9 2060.23 7 70.45 قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12

11  3 2466.36 9 64.32 انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا. .13

  7  1 1270.00 6 75.00 عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت كافية للتنفيذ. .14

عدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوجيا البناء  .15
  المستخدمة في المشروع.

77.05 5  6  62.95 6  18

12  4 2265.45 8 68.18 تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16

  لفنية للتصميمالمراجعة ا
10  1 1766.82 3 72.95 عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17

16  2 1563.86 2 73.64 المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18

20  3 1462.27 1 74.32 عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة الفنية بالمشروع قيد الدراسة. .19

قخصية بين فريق التصميم وفريالتأثير السلبي للعالقات الش .20
  المراجعة الفنية على التصميم.

67.27 4  2357.95 4  25

  الجدول الزمني والتكلفة المالية
  5  3 1670.91 3 73.64 عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21

  6  4 70.23  7 1 76.82 ضيق الوقت الزمني المتاح لمرحلة التصميم. .22

  2  2 1877.27 4 72.05 نخفضة ألجور التصميم.المستويات الم .23

24  5 2560.00 5 61.82 زيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مرحلة التصميم. .24



 

 

 ]90[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية .25
  التصميم.

76.82 2  8  77.73 1  1  

ير بناء على معاييار المصمم دم اختنالحظ من الجدول السابق أن العبارة العاشرة "ع
 ودة وثائقجمن حيث شدة التأثير السلبي على  ىالخبرة والكفاءة." أتت في المرتبة األول

غياب العناصر ذو الكفاءة  . وفي المرتبة الثانية "%81.36مرحلة التصميم وبنسبة تأثير 
رة ر السلبي العبا. وتلتها في شدة التأثي%80.68" وبنسبة تأثير والخبرة من فريق التصميم.

أو منسق  عدم وجود مدير" ثم " التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم." 
 ودةج على المؤثراألساسي  العامل. وهذا يدل على أن المصمم هو "عام لفريق التصميم.

عتمد ي وثائق التصميم ةجودسوية  عرفو التصميم من وجهة نظر مجتمع البحث،  وثائق
 ألداءا من حيث أعضاء فريق التصميم في المشروعأساسي على اسلوب اختيار بشكل 

 ، إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق بينالمدروس المشروعبطبيعة  والخبرة وارتباطهما
  أداء الفريق ككل. طتضبو تنظم  فاعلة إدارةالمصممين ووجود 

 نجد أنَّ  ريةسو الحالية في وبالنظر إلى أكثر العوامل السلبية انتشارًا في المشاريع 
ي المرتبة أتت ف "ة المترتبة على عملية التصميمعدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلف"

المنخفضة  لمستوياتامن حيث درجة الوجود في المشاريع. تلتها في المرتبة الثانية " ىاألول
صدر الزمني تت وهذا يدل على أن المشاكل المتعلقة بالتكلفة والجدول" ألجور التصميم

إلجراءات كثرة وتعقيد اأن " على وأجمع المستجيبون المشاكل األكثر انتشارًا في المشاريع.
تشارها ن" في المرتبة الثالثة من حيث امن قبل الجهات الحكومية المعنية القانونية والمتطلبات

  ".لمالكا لمتغيرات المتكررة من قبلالمتطلبات وا" في صناعة التشييد في سورية، تليها

   



 

 

 ]91[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  ترتيب العوامل حسب مقياس شدة التأثير السلبي :21الشكل 

  



 

 

 ]92[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 ستبيان ومناقشة النتائجتحليل اال

  ترتيب العوامل حسب مقياس درجة الوجود في المشاريع :22الشكل 

  



 

 

 ]93[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

ودة جترتيب المحاور الرئيسية األربعة للعوامل المؤثرة على  والجدول التالي يوضح
النسبي لكل مجموعة من العوامل  ةالتصميم، حيث تم حساب متوسط معامل األهمي ئقوثا

 في كل محور:

حسب شدة  جودة وثائق التصميم على المؤثرة للعوامل الرئيسة المحاور ترتيب: 31الجدول 
 التأثير السلبي ودرجة الوجود في المشاريع

  ةالعوامل المؤثرة على الجود
 درجة الوجود في المشاريع  شدة التأثير السلبي

RII (%) الترتيب  RII (%)  الترتيب  

 2 67.37 2 74.38  البيانات الالزمة لعملية التصميم .1

  3 64.67  1 75.18  أداء فريق التصميم .2

  4  62.73  4  72.05  المراجعة الفنية للتصميم .3

  1  71.23  3  72.23  الجدول الزمني والتكلفة المالية .4
 من حيث ترتيب العوامل حسب مقياس رأي مجتمع البحثدول التباين في جهر الويظ

شدة تأثيرها السلبي ومقياس درجة وجودها في المشاريع. فبالرغم من أن العوامل المتعلقة 
 ودة وثائقجهي في المرتبة األولى من حيث شدة تأثيرها السلبي على  بأداء فريق التصميم

تبة الثالثة من حيث درجة وجودها في المشاريع. ومن جهة أخرى التصميم، إال أنها في المر 
هي األكثر انتشارا في مشاريع التشييد  بالجدول الزمني والتكلفة المالية فإن العوامل المتعلقة

  ائق التصميم.ة وثدلكنها في الدرجة الثالثة من حيث شدة تأثيرها السلبي على جو  سوريةفي 

وامل المؤثرة لعل ة التشييد في سورية بالنسبةتشخص واقع صناعولتشكيل صورة 
شدة التأثير السلبي" ومقياس يم كان ال بد من دمج المقياسين "على جودة وثائق التصم

جمع ي وفق مقياس واحد ترتيب العواملإعادة "درجة الوجود في المشاريع" بحيث نستطيع 
في الدرجة سورية. ف د فيفي صناعة التشيي ما بين التأثير السلبي للعامل ومدى انتشاره

 الوقت،ي نفس ثيرًا فأت واألشد سوريةالعامل األكثر انتشارًا في مشاريع التشييد في األولى 
  وهو له األولوية في المعالجة والتقييم لرفع من سوية جودة وثائق التصميم.



 

 

 ]94[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

رة األولى الموضحة في الفق مصفوفة دمج األوزانولتحقيق هذا الغرض تم استخدام 
)4 .8 .1 .3.I وٕاعادة حساب معامل األهمية النسبي (RII بما يتفق مع األوزان الجديدة .

لمقدمة علومات اقلة و/أو عدم دقة الم: " للعامل األولأخذ اإلجابات التقاطعية بالنسبة نحيث 
  من الجهة المالكة ":

  درجة الوجود في المشاريع    
  دائماً   غالباً   أحياناً  نادرًا غير موجود    
   × 1 2 3  4  5  

بي
سل
ر ال

تأثي
ة ال
شد

  

  0  0  1 0 2 1 غير مؤثر
  0  1  6 10 2 2 تأثير قليل
  0  1  12 4 0 3 تأثير جزئي
  0  16  14 3 0 4 تأثير ملحوظ
  5  4  5 1 1 5 تأثير كبير

  التالي:ك امل األهمية النسبيمعواعتماداً على أوزان مصفوفة الدمج األولى تم حساب 

=  2 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 1 ∗ 3 + 0 ∗ 4 + 0 ∗ 525 ∗ 88 +  2 ∗ 2 + 10 ∗ 4 + 6 ∗ 6 + 1 ∗ 8 + 0 ∗ 1025 ∗ 88  

+ 0 ∗ 3 + 4 ∗ 6 + 12 ∗ 9 + 1 ∗ 12 + 0 ∗ 1525 ∗ 88 + 0 ∗ 4 + 3 ∗ 8 + 14 ∗ 12 + 16 ∗ 16 + 0 ∗ 2025 ∗ 88  

+ 1 ∗ 5 + 1 ∗ 10 + 5 ∗ 15 + 4 ∗ 20 + 5 ∗ 2525 ∗ 88 = 0.44 

وامل وذلك رتيب العوالجدول التالي يبين توتم حساب باقي العوامل بنفس الطريقة، 
في الجدول أو بالنسبة لكافة العوامل وتم ترميزه  R1بالنسبة للمحور الواحد وتم ترميزه بـ 

R2:  

   



 

 

 ]95[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

 األولى الدمج مصفوفة حسب جودة وثائق التصميم على المؤثرة العوامل ترتيب: 32الجدول 

RII (%)R1R2  جودة وثائق التصميمالعوامل المؤثرة على 

  البيانات الالزمة لعملية التصميم
21 7 44.55 قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة المالكة. .1

 14  4  51.36 .الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2

 19  6  47.59 القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3

  4  2  57.77 ة من قبل المالك.المتطلبات والمتغيرات المتكرر  .4

  7  3  54.50  عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي للمشروع. .5

  2  1  60.32  كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية. .6

 16  5  49.14  عدم تطابق و/أو تكامل البيانات بين مجاالت التصميم المختلفة. .7

  أداء فريق التصميم
  5  1  56.18 عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .8

 13  5  51.64 غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9

  9  3  54.05 عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة والكفاءة. .10

 11  4  52.59 التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11

 23  9  44.23 قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12

 22  8  44.41 انشغال فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا. .13

  8  2  54.27 عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت كافية للتنفيذ. .14

مة في يا البناء المستخدعدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوج .15
 15  6  50.23  المشروع.

 20  7  47.23 تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16

  المراجعة الفنية للتصميم
 12  1  51.91 عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17

 17  2  48.68 المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18



 

 

 ]96[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 حليل االستبيان ومناقشة النتائجت

 18  3  48.55 الفنية بالمشروع قيد الدراسة.عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة .19

التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق التصميم وفريق المراجعة الفنية على .20
  التصميم.

41.59  4  24 

  الجدول الزمني والتكلفة المالية
 10  4  53.73 عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21

  6  3  56.18 رحلة التصميم.ضيق الوقت الزمني المتاح لم .22

  3  2  59.09 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23

 25  5  40.50 زيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مرحلة التصميم. .24

  1  1  61.68  عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية التصميم. .25

ة على عملية كلفة المترتبلكة للوقت والتعدم تفهم الجهة الما" أنَّ  ن الجدول السابقيبي
تأثيرًا على جودة وثائق التصميم من وجهة نظر المستجيبين، العامل األكثر  هو "التصميم

، ة المعنية"من قبل الجهات الحكومي كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلباتيليه مباشرة "
لمتغيرات بات واالمتطل، ثم ""ور التصميملمستويات المنخفضة ألجاوفي المرتبة الثالثة تأتي "
  المتكررة من قبل المالك".

   



 

 

 ]97[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

والجدول التالي يبن ترتيب المحاور الرئيسية للعوامل المؤثرة على جودة وثائق 
  التصميم: 

 حسب جودة وثائق التصميم على المؤثرة لعواملل المحاور الرئيسية ترتيب: 33الجدول 
 األولى الدمج مصفوفة

  الترتيب (%) RII  العوامل المؤثرة على الجودة

 2 52.18  البيانات الالزمة لعملية التصميم .1

  3 50.54  أداء فريق التصميم .2

  4  47.68  المراجعة الفنية للتصميم .3

  1  54.24  الجدول الزمني والتكلفة المالية .4

رًا، بنسبة ية هي األكثر تأثيبالجدول الزمني والتكلفة المالويالحظ أن العوامل المتعلقة 
، ثم %52.18يليها العوامل المتعلقة بالبيانات الالزمة لعملية للتصميم بنسبة  54.24%

ي هالعوامل المتعلقة بالمراجعة الفنية للتصميم  بينما، %50.54أداء فريق التصميم بنسبة 
  .%47.68في المرتبة الرابعة وبنسبة 

   



 

 

 ]98[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  ترتيب العوامل حسب مصفوفة الدمج األولى :23الشكل 

  



 

 

 ]99[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  تقييم اإلجراءات العالجية . 7. 5

عي الموضح الربا اليكرتبعد القيام بالتحليل اإلحصائي باالعتماد على أوزان مقياس 
  واالنحراف المعياري لكل عبارة. ) تم حساب المتوسط الموزون1. 1. 8. 4في الفقرة (

اختيار المصمم على ل سبيل المثال توزعت اإلجابات على االجراء الثالث: " ع
، مهم بدرجة قليلة  1) : غير مهم = 28" كالشكل التالي(الجدول  أساس القيمة والكفاءة.

. واعتمادًا على أوزان مقياس اليكرت الرباعي 63، مهم = 17، مهم لدرجة ما = 7= 
̅  زون كالتالي:) تم حساب المتوسط المو 2(الجدول  =  1 ∗ 1 + 7 ∗ 2 + 17 ∗ 3 + 63 ∗ 488 = 3.61 

  وتوزعت باقي اإلجابات كالتالي: 

 : تقييم اإلجراءات العالجية34الجدول 

  اإلجراءات العالجية

نسبة االستخدام في   أهمية اإلجراء
  المشاريع الحالية

ون
وز
الم

ط 
وس
لمت
ا

ري
عيا
الم

ف 
حرا
االن

  النتيجة

متو 
ال

ون
وز
الم

ط 
س

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

  النتيجة

العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف .1
المشروع في تحديد رؤية وأهداف المشروع منذ

  بدايته.
 أحياناً 2.56.771 مهم3.76.643

االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء .2
  نادراً 2.43.708  مهم3.61.718  عمليات اتخاذ القرارات من بداية المشروع لنهايته.

  أحياناً 2.59.753  مهم3.61.685 اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .3

تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل .4
  جيد.

  نادراً 2.26.837  مهم3.48.678



 

 

 ]100[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

إشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم .5
  ومستمر.

  مهم3.16.829
  رجة مالد

  أحياناً 2.69.902

3.11.890إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6
  مهم 
  لدرجة ما

  نادراً 2.06.889

توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة .7
  التصميم.

  أحياناً 2.51.816  مهم3.67.601

التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب .8
  نادراً 2.18.904  مهم3.66.604  وتحسين الخبرات.

التقنياتتوظيفأهميةالمشروع أطراف إدراك .9
  .التصميم مرحلة في الحديثة

  نادراً 2.39.877  مهم3.48.678

  نادراً 1.77.813  مهم3.33.690توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف .11
  حال االختالف على األمور الفنية.المشروع في 

  نادراً 2.15.851  مهم3.52.711

القيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم .12
  عملية التصميم.

  نادراً 2.18.852  مهم3.55.623

أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية .13
  لجهتين مختلفتين.

3.06.951
  مهم 
  لدرجة ما

  نادراً 2.36.937

إجراءات من اإلجراءات العالجية المقترحة في  10نالحظ من الجدول السابق أن 
، التصميم (مهم) ويساهم في رفع جودة وثائق االستبيان اعتبرها المستجيبون بأن تطبيقها هام

ة همي. وهذا يدل على أأقل أهمية (مهم لدرجة ما) تطبيقها اعتبرفقط  إجراءات 3بينما 
ثائق لتحسين جودة و  سوريةيق هذه اإلجراءات في مشاريع التشييد في العمل على تطب

  التصميم فيها.

دم ال تستخ هاوبالرغم من أهمية هذه اإلجراءات من وجهة نظر المستجيبين إال أن
إجراءات فقط يتم استخدامها "أحيانًا" بينما  4في مشاريع التشييد الحالية، حيث بشكل واسع 

ن ضرورة العمل على تحسيفي المشاريع. وهذا يدل على  "نادرًا" إجراءات ال تستخدم إال 9
  الممارسات المتبعة في مرحلة التصميم.

   



 

 

 ]101[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  تقييم اإلجراءات العالجية حسب مقياس أھمية االجراء :24الشكل 

 

  



 

 

 ]102[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  ة االستخدامتقييم اإلجراءات العالجية حسب مقياس نسب :25الشكل 
 
   



 

 

 ]103[  التشييد في سورية مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في 

 تحليل االستبيان ومناقشة النتائج

  ترتيب اإلجراءات العالجية . 8. 5

 لحاليةا في المشاريع نسبة استخدامهاو أهميتها حسب  العالجية اإلجراءاتلترتيب 
  ).2. 1. 8. 4على حدة حسب الفقرة ( عبارةلكل  RIIتم حساب معامل األهمية النسبي 

اختيار المصمم على الجراء الثالث: " عل سبيل المثال توزعت اإلجابات على ا
، مهم بدرجة قليلة  1) : غير مهم = 28" كالشكل التالي(الجدول  أساس القيمة والكفاءة.

. واعتمادًا على أوزان مقياس اليكرت الرباعي 63، مهم = 17، مهم لدرجة ما = 7= 
=  كالتالي : معامل األهمية النسبي) تم حساب 2(الجدول   1 ∗ 1 + 7 ∗ 2 + 17 ∗ 3 + 63 ∗ 44 ∗ 88 = 0.90 

في الجدول أو بالنسبة  R1بالنسبة للمحور الواحد وتم ترميزه بـ  ثم تم ترتيب العوامل
  :R2لكافة العوامل وتم ترميزه 

  كما يوضح الجدول التالي:

  ترتيب االجراءات العالجية : 35الجدول 
 لمشاريع الحاليةحسب أھمية االجراء ونسبة االستخدام في ا

  اإلجراءات العالجية
نسبة االستخدام في   أهمية اإلجراء

  المشاريع الحالية
RII (%)الترتيب  RII (%)الترتيب  

العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد .1
  رؤية وأهداف المشروع منذ بدايته.

94.031 63.923 

نسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذاالتصال بين جميع األطراف والت .2
  القرارات من بداية المشروع لنهايته.

90.344 60.805 

 64.772 90.345 اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .3

 56.538 86.938 تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .4

 67.331 78.9811 ر.مإشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم ومست .5

 51.4212 77.8412 إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6
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 62.784 91.762 توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم. .7

 54.559 91.483التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب وتحسين الخبرات. .8

ف التقنيات الحديثة في مرحلةإدراك أطراف المشروع أهمية توظي .9
  التصميم.

86.939 59.666 

 44.3213 83.2410 توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال .11
  االختالف على األمور الفنية.

88.077 53.6911 

ناسب مع تقدم عمليةالقيام بالمراجعة الفنية على مراحل تت .12
  التصميم.

88.646 54.5510 

أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية لجهتين .13
  مختلفتين.

76.4213 59.097 

العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف " أجمع المشاركون في االستبيان أن
ى اء األهم الذي يساعد علهو اإلجر " رؤية وأهداف المشروع منذ بدايته المشروع في تحديد

" صميمل الكافيين إلنجاز مرحلة التتوفير الوقت والماتحسين جودة وثائق التصميم، وكذلك "
ينما كان ". بللمصممين الكتساب وتحسين الخبراتلتدريب المهني المستمر إضافة إلى "ا

شارًا انتاإلجراء األكثر " عملية التصميم بشكل دائم ومستمر إشراك واطالع المالك في"
م على أساس اختيار المصميليه انتشارًا " مشاريع التشييد الحالية في سوريةوتطبيقًا في 

ؤية ر  العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد" ثم ،"والكفاءةالقيمة 
  ."وأهداف المشروع منذ بدايته

) وذلك لدمج II.3. 1. 8. 4(الفقرة مصفوفة الدمج الثانية الموضحة في  استخدامتم 
المقياس المعبر عن أهمية األجراء والمقياس المعبر عن مدى انتشاره في مشاريع التشييد 

 جباإلجراءات التي ي بحيث تعبر عن أولويةالحالية، وذلك بهدف إعادة ترتيب اإلجراءات 
اإلجراءات األكثر أهمية من وجهة نظر وهي  .العمل على تطبيقها في مشاريع التشييد

ذا الغرض تم ولتحقيق ه مجتمع البحث لكنها األقل انتشارًا في مشاريع التشييد في سورية.
خالل تشكيل مصفوفة الدمج الثانية عكس األوزان في مقياس نسبة االستخدام بحيث يكون 

 ).W=1اً له أقل وزن (واالجراء المستخدم دائم )W=4االجراء غير المستخدم له أعلى وزن (
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يكون  الترتيب بحيثوالحفاظ على األوزان المستخدمة في مقياس أهمية االجراء. وبالتالي 
حث واألقل انتشارًا في نفس الوقت، وله اإلجراء األول هو األهم من وجهة نظر مجتمع الب

  .)W=16أكبر وزن (

. نأخذ اإلجابات يدةبما يتفق مع األوزان الجد RIIحساب معامل األهمية النسبي ول
  :" اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة.االجراء الثالث: " التقاطعية 

  نسبة االستخدام في المشاريع الحالية    
  دائماً  أحياناً  نادرًا مستخدمغير    
   × 4 3 2  1  

راء
إلج
ة ا
همي

أ
  

  0  0 0 1 1 غير هام
  0  2 3 2 2 مهم بدرجة قليلة
  3  8 6 0 3 مهم لدرجة ما

  3 38 17 5 4  مهم
  التالي:ك معامل األهمية النسبيتم حساب  الثانيةواعتماداً على أوزان مصفوفة الدمج 

=  1 ∗ 4 + 0 ∗ 3 + 0 ∗ 2 + 0 ∗ 116 ∗ 88 +  2 ∗ 8 + 3 ∗ 6 + 2 ∗ 4 + 0 ∗ 216 ∗ 88  

+ 0 ∗ 12 + 6 ∗ 9 + 8 ∗ 6 + 3 ∗ 316 ∗ 88 + 5 ∗ 16 + 17 ∗ 12 + 38 ∗ 8 + 3 ∗ 416 ∗ 88 = 0.54 

 ، والجدول التالي يبين ترتيب العوامل وذلكوتم حساب باقي العوامل بنفس الطريقة
في الجدول أو بالنسبة لكافة العوامل وتم ترميزه  R1بالنسبة للمحور الواحد وتم ترميزه بـ 

R2:  

 ثانيةال الدمج مصفوفة حسب اإلجراءات العالجية ترتيب: 36الجدول 

 RII  اإلجراءات العالجية
 الترتيب  (%)

مل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية وأهداف المشروع الع .1
 منذ بدايته.

56.688 

االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارات من بداية .2
 المشروع لنهايته.

57.176 
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 53.7611اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .3

 58.455وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد.تحديد  .4

 43.8213إشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم ومستمر. .5

 56.1810إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6

 56.897توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم. .7

 63.992 صممين الكتساب وتحسين الخبرات.التدريب المهني المستمر للم .8

 56.399 إدراك أطراف المشروع أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مرحلة التصميم. .9

 67.051توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال االختالف على .11
 األمور الفنية.

62.363 

 62.004 القيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التصميم. .12

 49.0812 أن يتبع كل من فريقي التصميم والمراجعة الفنية لجهتين مختلفتين. .13

يتبين من الجدول السابق أنه يجب إعطاء األولوية في تطبيق اإلجراءات العالجية 
ي التدريب المهنثم " ،"لقيمة في مرحلة التصميمت هندسة اتوظيف دراساللعمل على "

مرجعية  وجود. واعتبر المستجيبون أن ""للمصممين الكتساب وتحسين الخبراتالمستمر 
من  "حال االختالف على األمور الفنية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في

اجعة الفنية القيام بالمر وكذلك " اإلجراءات التي يجب تفعيلها لتحسين جودة وثائق التصميم
  ".مع تقدم عملية التصميمعلى مراحل تتناسب 
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  روض اإلحصائيةاختبار الف . 9. 5

I. الفرضية األولى :  
جودة  لعوامل المؤثرة علىلالمحاور الرئيسة بينال يوجد ارتباط"

  "مقياس شدة التأثير السلبيبالنسبة ل التصميم وثائق
:0Hالفرضية االبتدائية

"يوجد ارتباط بين المحاور الرئيسة للعوامل المؤثرة على جودة 
 وثائق التصميم بالنسبة لمقياس شدة التأثير السلبي"

:1Hالفرضية البديلة 

، والذي يستخدم لتحديد Pearsonولدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون 
  وتحديد مدى قوة هذا االرتباط.بين متغيرين  ارتباطإذا كان عناك  فيما

ولتحديد االرتباط بين المحاور تم في البداية حساب متوسط اإلجابات لكل محور 
غير وتعريفها كمت، ولكل من شدة التأثير السلبي ودرجة الوجود في المشاريع، حدةعلى 
 1إلى  0,7بين  تتراوحة معامل االرتباط إذا كانت قيمويكون االرتباط قوي أو تام  جديد.
وفي  .كان االرتباط متوسط 0.69حتى  0.5من أما إذا كان قيمة معامل االرتباط ، صحيح

  .حتى صفر كان االرتباط ضعيف 0.5من قيمة معامل االرتباط أقل  حال كانت

  ويبين الجدول التالي نتيجة االختبار:
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 ولىتحليل االرتباط بيرسون للفرضية األ :37 الجدول

 شدة التأثير السلبي
البيانات الالزمة
لعملية التصميم

أداء فريق 
 التصميم

المراجعة الفنية
 للتصميم

الجدول الزمني
والتكلفة المالية

البيانات الالزمة 
 لعملية التصميم

Pearson Correlation 1 **.726 **.539 **.561 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 

أداء فريق التصميم

Pearson Correlation **.726 1 **.763 **.649 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 88 88 88 88 

المراجعة الفنية 
 للتصميم

Pearson Correlation **.539 **.763 1 **.586 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 88 88 88 88 

الجدول الزمني 
 والتكلفة المالية

Pearson Correlation **.561 **.649 **.586 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

من رتبة  .Sigنالحظ من الجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية لكافة المحاور 
وبالتالي نقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة بين المحاور الرئيسة للعوامل  0.01أصغر من 

  .%99مرحلة التصميم وعلى مجال ثقة  جودة وثائقالمؤثرة على 

شدة التأثير السلبي الناتج عن بين  0.763وكذلك نالحظ أنه يوجد ارتباط قوي 
 المتعلقة العواملالتأثير السلبي الناتج عن شدة و  لعوامل المتعلقة بأداء فريق التصميما

شدة التأثير السلبي الناتج  بين 0.539بالمراجعة الفنية للتصميم. بينما أضعف ارتباط كان 
ملية البيانات الالزمة لعالتأثير السلبي الناتج عن شدة و المراجعة الفنية للتصميم  عن

  فة بين جميع المحاور.التصميم. وال يوجد أي ارتباط من الدرجة الضعي
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II.  :الفرضية الثانية  
"ال يوجد ارتباط بين المحاور الرئيسة للعوامل المؤثرة على جودة 

  وثائق التصميم بالنسبة لمقياس درجة الوجود في المشاريع"
:0Hالفرضية االبتدائية

"يوجد ارتباط بين المحاور الرئيسة للعوامل المؤثرة على جودة 
 نسبة لمقياس درجة الوجود في المشاريع"وثائق التصميم بال

:1Hالفرضية البديلة 

 Pearsonعن طريق استخدام اختبار بيرسون  ىبنفس أسلوب دراسة الفرضية األول
  نجد:

 : تحليل االرتباط بيرسون للفرضية الثانية38 الجدول

 شدة التأثير السلبي
البيانات الالزمة
ملعملية التصمي

أداء فريق 
 التصميم

المراجعة الفنية
 للتصميم

الجدول الزمني
والتكلفة المالية

البيانات الالزمة 
 لعملية التصميم

Pearson Correlation 1 .704** .484** .539** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 

أداء فريق التصميم

Pearson Correlation .704** 1 .734** .569** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 88 88 88 88 

المراجعة الفنية 
 للتصميم

Pearson Correlation .484** .734** 1 .444** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 88 88 88 88 

الجدول الزمني 
 والتكلفة المالية

Pearson Correlation .539** .569** .444** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

من رتبة  .Sigنالحظ من الجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية لكافة المحاور 
عوامل لوبالتالي نقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة بين المحاور الرئيسة ل 0.01أصغر من 

  .%99المؤثرة على الجودة في مرحلة التصميم وعلى مجال ثقة 
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بأداء  ؤثرةالعوامل الم درجة وجودبين  0.734وكذلك نالحظ أنه يوجد ارتباط قوي 
باط بالمراجعة الفنية للتصميم. بينما أضعف ارت المؤثرةالعوامل  ودرجة وجودفريق التصميم 

مل المؤثرة العوا ثرة بالجدول الزمني والتكلفة الماليةالعوامل المؤ  درجة وجودبين  0.444كان 
  .الضعيفة ارتباط من الدرجة بالمراجعة الفنية للتصميم، وهو

III.  :الفرضية الثالثة  
 ينةأفراد الع فروق ذات داللة إحصائية بين نوع عمل"ال توجد

عوامل لدرجة شدة التأثير السلبي لواختياره في قطاع التشييد 
  ودة في مرحلة التصميم في المشاريع."المؤثرة على الج

:0Hالفرضية االبتدائية

في ة أفراد العين"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع عمل 
قطاع التشييد واختياره درجة شدة التأثير السلبي للعوامل المؤثرة 

 على الجودة في مرحلة التصميم في المشاريع."

:1Hالفرضية البديلة 

 Analysis ofضية تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه هذه الفر  ةلدراس
Variance (ANOVA) .حيث تم استخدام  وذلك بعد التأكد من توافر شروط استخدامه

باعتبار أنه يوجد لدينا سبعة متغيرات تابعة، وهم نوع  One-Way ANOVAاالختبار 
ة شدة حاور الرئيسية لدرجتعبر عن الم مل في قطاع التشييد، وأربع متغيرات مستقلةعال

  مرحلة التصميم في المشاريع. جودة وثائقالتأثير السلبي للعوامل المؤثرة على 

  ويبين الجدول التالي نتيجة االختبار:
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 للفرضية الثالثة االتجاه أحادي التباين: تحليل 39 الجدول

 شدة التأثر السلبي
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

البيانات 
الالزمة لعملية
 التصميم

Between Groups 1.193 6 .199 .513 .797 

Within Groups 31.397 81 .388   

Total 32.590 87    

أداء فريق 
 التصميم

Between Groups 1.212 6 .202 .424 .861 

Within Groups 38.645 81 .477   

Total 39.857 87    

جعة المرا
 الفنية للتصميم

Between Groups 4.251 6 .708 1.037 .408 

Within Groups 55.329 81 .683   

Total 59.580 87    

الجدول 
الزمني 

 والتكلفة المالية

Between Groups 4.289 6 .715 1.157 .338 

Within Groups 50.059 81 .618   

Total 54.349 87    

 

ولجميع المتغيرات أكبر من  .Sigابق أن قيمة مستوى المعنوية جد من الجدول السن
، بأنه ال يوجد فروق ذات %95نقبل الفرضية االبتدائية، على مجال ثقة  ي، وبالتال0.05

 ةداللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة على شدة التأثير السلبي للعوامل المؤثر 
  هم في قطاع التشييد.حسب نوع عمل جودة وثائق التصميمعلى 
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IV.  :الفرضية الرابعة  
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع عمل أفراد العينة 

 لعوامل المؤثرة علىا وجودفي قطاع التشييد واختياره درجة 
  الجودة في مرحلة التصميم في المشاريع."

:0Hالفرضية االبتدائية

ة في أفراد العين"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع عمل 
جودة المؤثرة على ال وجود العواملقطاع التشييد واختياره درجة 

 في مرحلة التصميم في المشاريع."

:1Hالفرضية البديلة 

 Analysis ofهذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  ةلدراس
Variance (ANOVA) ث تم استخدام وذلك بعد التأكد من توافر شروط استخدامه. حي

باعتبار أنه يوجد لدينا سبعة متغيرات تابعة، وهم نوع  One-Way ANOVAاالختبار 
 جودو العمل في قطاع التشييد، وأربع متغيرات مستقلة تعبر عن المحاور الرئيسية لدرجة 

  مرحلة التصميم في المشاريع.جودة وثائق لعوامل المؤثرة على ا
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  ختبار:ويبين الجدول التالي نتيجة اال

 الرابعة للفرضية االتجاه أحادي التباين تحليل: 40 الجدول

 درجة الوجود في المشاريع
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

البيانات 
الالزمة لعملية
 التصميم

Between Groups 1.750 6 .292 .819 .558 

Within Groups 28.850 81 .356   

Total 30.601 87    

أداء فريق 
 التصميم

Between Groups 4.137 6 .690 1.304 .265 

Within Groups 42.827 81 .529   

Total 46.964 87    

المراجعة 
 الفنية للتصميم

Between Groups 2.060 6 .343 .550 .769 

Within Groups 50.554 81 .624   

Total 52.614 87    

الجدول 
زمني ال

 والتكلفة المالية

Between Groups 3.062 6 .510 .826 .553 

Within Groups 50.047 81 .618   

Total 53.109 87    

ولجميع المتغيرات أكبر من  .Sigنجد من الجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية 
وجد فروق ذات ، بأنه ال ي%95نقبل الفرضية االبتدائية، على مجال ثقة  ي، وبالتال0.05

على  ةلعوامل المؤثر ا درجة وجودداللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة على 
  حسب نوع عملهم في قطاع التشييد. جودة وثائق التصميم
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 السادسالفصل 
حتسني جودة ممارسات مرحلة التصميم
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  التصميممرحلة  ممارسات جودةتحسين  .6

  مقدمة . 1. 6

ثائق قط، وهي هنا و إنَّ نظام إدارة الجودة الشاملة ال يربط الجودة بالمنتج النهائي ف
التصميم، بل يوسع مفهوم الجودة ليشمل الممارسات واإلجراءات المرافقة لها. لذلك فإن 

لى تحسين عبشكل أساسي  عتمدالتصميم في مشاريع التشييد ي وثائق مرحلة جودة تحسين
 من مدى خلو وثائق التصميم،ثم التأكد الحقًا  الممارسات المتبعة خالل مرحلة التصميم.

  .البدء بمرحلة التشييدن أي نقص أو خلل قبل طرحها للتعاقد ثم م

  تحسين ممارسات عملية التصميم . 2. 6

اسي بشكل أسرفع من جودتها الممارسات عملية التصميم و عملية تحسين  تعتمد
  على ثالث مبادئ رئيسية:

منع األخطاء من الحدوث، حيث يجب أن يتم التركيز على منع حدوث األخطاء  .1
من  هذه األخطاء في مراحل متقدمة محاولة اكتشافركيز على أكثر من الت

 . التصميم

التأكد من أن األخطاء قد تم رصدها ومعالجتها في مراحل مبكرة من المشروع  .2
الجودة، والتي تتضمن عمليات التحقق  ضبطقدر اإلمكان. لذلك فإن عملية 

 والمراجعة، يجب أن تتم خالل كافة مراحل المشروع.

ذه هاستبعاد األسباب التي أدت إلى حدوث لى رصد األخطاء، يجب باإلضافة ا .3
 وتراكمها. من جديد األخطاء، لمنع تكرارها

ونستعرض هنا بعض ممارسات عملية التصميم التي يجب التركيز عليها في مرحلة 
يم ممثل، والتي تساهم في تحسين جودة وثائق مرحلة التصالتصميم والقيام بها بالوجه األ

    . عات التشييد في سوريةفي مشرو 
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  توظيف دراسات هندسة القيمة 

توظيف  والوظيفة هو ةلتحقيق التوازن بين التكلفة والجود من األساليب الناجعة إن
في مرحلة التصميم. وعلى الرغم من أن  Value Engineeringدراسات هندسة القيمة 

لقرن نذ مطلع الستينات من اهذه التقنية منتشرة في أوربا والواليات المتحدة األمريكية م
  .)2011(العبدة،  الماضي، إال أنها غير مستخدمة في مشروعات التشييد في سورية

ال تعتبر هندسة القيمة مراجعة فنية ألعمال التصميم، وال تشكل بديًال عنها. إنما 
 اسة وتحليل وفهم وظيفة كلهي سلسلة من اإلجراءات المحددة والمتسلسلة تهدف الى در 

عنصر من عناصر المشروع والهدف الذي وجد من أجله، وبالتالي تحديد العناصر التي ال 
تسهم في زيادة القدرات الوظيفية للمشروع وترفع من تكلفته. إنَّ دور فريق هندسة القيمة هو 

ي الموارد على ر فطرح البديل المناسب لهذه العناصر الذي يحقق الوظيفة والفعالية والتوفي
  .)2000(العشيش، مدى دورة حياة المشروع 

من الممكن إجراء دراسة هندسة القيمة عند نهاية كل مرحلة من مراحل عملية 
التصميم، لكن من المفضل إجراؤها عند نهاية مرحلة التصميم األولي وعند نهاية مرحلة 

ي وافر مرونة في هاتين المرحلتين فيما يتعلق بالتغييرات فالتصميم التخطيطي، حيث يت
التصميم التي تنتج عن دراسة هندسة القيمة. وهو التوقيت المفضل عالميًا إلجراء الدراسة 

  .)2011(العبدة، 

  المراجعة الفنية 

خالل تدقيق وسيلة لضمان الجودة وتدارك النقص أو الخلل من  ةتمثل المراجع
. حيث لها الدور األساسي في عملية التنسيق )2000(العشيش، وفحص وثائق التصميم 

بين االختصاصات الهندسية المختلفة المشاركة في أعمال التصميم، وضمان اطالع الجهة 
ات في لتعارضالمالكة على كيفية سير اعمال التصميم في المشروع. وكذلك منع نشوء ا

  ا.عمال التي قد يغفل المصمم عنهوثائق التصميم أو التخفيف منها، إضافة على لحظ األ
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يجب أن تتم عملية المراجعة الفنية بأسلوب منتظم ومتسلسل خالل سير عملية 
التصميم وفي كافة مراحله. وتشمل مراجعة جميع وثائق التصميم من قبل فريق من أهل 

ما يتماشى مع طبيعة األعمال في المشروع المدروس. ويفترض أن الخبرة واالختصاص، وب
يكون فريق المراجعة الفنية منفصًال عن فريق التصميم، ويتم التنسيق فيما بينهم عن طريق 

  مدير فريق التصميم او من ينوب عنه.

يقوم أعضاء فريق المراجعة فحص وتدقيق وثائق التصميم وفقًا الختصاصاتهم. 
فة المالحظات واالستفسارات واالقتراحات لكل من المخططات والمواصفات وتتم تدوين كا

 عمال المقدمة للمراجعةضمن تقرير مفصل يتناسب من حيث الشمول والعمق مستوى األ
ومرحلة التصميم التي تتم مراجعتها. يحفظ تقرير المراجعة على ثالث نسخ، ترسل إحداها 

لفريق التصميم لألخذ بما جاء فيها، ويحتفظ فريق للمالك لالطالع وٕابداء الراي، واألخرى 
  المراجعة الفنية بنسخة كي تتم العودة إليها عند عملية المراجعة التالية.

تدعو تقارير المراجعة الفنية فريق التصميم الى القيام بإجراءات محددة لتقويم عملية 
يه اجتماع يطرح فو فقرة يتم عقد التصميم، وفي حال اعترض المصمم على أي مالحظة أ

كل من الفريقين رأيه الفني ويتم التوصل إلى حل نهائي حول المسألة قيد النقاش، وقد يتم 
  االستعانة بأي مرجعية هندسية أخرى يقبل الطرفين االحتكام إليها.

يجب أن يدرك فريق التصميم أن عملية المراجعة الفنية ليست بديًال عن عملية 
يقوم  نيقوم فيها فريق التصميم، بل مكملة لها، ولهذا يجب أضمان الجودة التي يجب ان 
 م وجه وان ال يترك األمر لفريق المراجعة الفنية ليقوم بضبطفريق التصميم بعمله على أت

  الجودة نيابة عنه.

  الحديثة أدوات التصميماستخدام  

ميم، صتعد التغييرات والتعديالت المتكررة من أكبر التحديات التي تواجه فريق الت
التعاون و  يتطلب القدرة على االستجابة السريعةالمستمرة  التعديالت والتغيرات أن إجراءحيث 

ة، . ولتحقيق ذلك ولضمان عملية تصميم مرنوالتنسيق العالي بين أعضاء فريق التصميم
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ساعد على ت واستخدام تكنولوجياتبرز الحاجة إلى خلق بيئة مؤهلة للعمل التعاوني المشترك 
 Buildingنموذج تخطيط معلومات البناء توفر أدوات وكمثال على هذه البيئة  ق ذلك.تحقي

Information Building (BIM) .بيئة مناسبة إلدارة التغيير في مرحلة التصميم  

على خلق وتشغيل قواعد بيانات رقمية لضمان التعاون بين  BIMتساعد حلول 
لتنسيق بين أي تغيير يحدث في أي جزء ، بحيث يتم افي المشروع األطراف ذات الصلة

من قاعدة البيانات وجميع األجزاء األخرى، إلى جانب جمع وحفظ المعلومات إلعادة 
عن طريق تخزين وٕادارة معلومات البناء كقواعد حيث  استخدامها من قبل تطبيقات إضافية.

لموجودة بطرق وٕادارتها وتقديم البيانات ا BIMيمكن االستفادة من حلول نماذج  بيانات
 ياناتبعن طريق تخزين المعلومات كقاعدة  إضافة إلى أنه التصميم.مناسبة ألعضاء فريق 

ا طوال ما تحدث خالل التصميم أن يتم نشرها وٕادارته راً كثييمكن للتغيرات في البيانات التي 
 دورة حياة المشروع.

يسمح ما م إدارة العالقات بين عناصر البناء في BIMنماذج وتساعد كذلك 
ويقلل من التعارضات التي قد  بالحصول على معلومات التصميم خالل عملية التصميم

 تنشأ بين االختصاصات المختلفة.

  توصيف المشروع 

يبدأ المشروع الهندسي بفكرة أولية أو تصور عام ال تتضح مالمحه بشكل دقيق لدى 
ات ى الجهة المالكة قد تكون ذالجهة المالكة. وتنشأ هذه الفكرة نتيجة ظهور حاجة جديدة لد

هدف استثماري، تجاري أو تنموي. وهذه الفكرة المبدئية تحتاج الى إعادة صياغة وبلورة 
لتشكل مجال عمل محدد وواضح ليكون القاعدة التي تبنى عليها أعمال تصميم المشروع، 

  وباالعتماد على أسس هندسية ووظيفية مترابطة تحقق هدف المالك من المشروع.

ذلك فإنه يجب تقديم كل المساعدة الممكنة للجهة المالكة واالستعانة بجميع الخبرات ل
الضرورية للوصول إلى توصيف دقيق للمشروع يعبر عن رغبات ومتطلبات المالك بشكل 
 واضح، ويتيح لفريق التصميم تحديد مجال عمل المشروع بدقة واالنطالق بعملية التصميم.
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  قوائم التحقق  . 3. 6

إحدى أهم أدوات إدارة الجودة، والتي تستخدم  Checklistsم التحقق تعتبر قوائ
كشف و  ، أي وثائق التصميم،بفعالية عالية في عملية التحقق من جودة المنتج النهائي

  .العيوب فيه

، وتتوزع هايتللتحقق من كفاية ممارسات عملية التصميم وشمولهذه قوائم  ُتستخدم
 عملياتهال، وتساهم في التأكد من استيفاء كل مرحلة ميمعلى المراحل الجزئية لعملية التص

  وضبط مدخالتها ومخرجاتها. الرئيسية

 ةتم تصميم هذه القوائم اعتمادًا على النماذج المقترحة من قبل الجمعية األمريكي
 AIA (The American Institute of Architects (AIA), 1995) نللمعماريي

(The American Institute of Architects (AIA), 2011) إلدارة  مساعدةكأداة
لالستخدام من قبل إدارة فريق التصميم، وهي غير مخصصة  الجودة في مرحلة التصميم

قبل فريق  نلالستخدام كقائمة تقنية تفصيلية لجميع األنشطة والعمليات المتوجب القيام بها م
  التصميم وبمختلف االختصاصات.

ها متوسطة الحجم، ويمكن اختصار أجزاء من التشييد مشاريعهذه القوائم في  تستخدم
لتناسب المشاريع الصغيرة، أو توسعتها ومراجعة بعض بنودها لتناسب المشاريع كبيرة الحجم 

تقاء ل مشروع القرار النأو ذات طبيعة األعمال الخاصة. ويترك إلدارة فريق التصميم في ك
  ما هو مناسب منها.

  تم ارفاق هذه القوائم في الملحق الثاني من هذه الرسالة.
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  النتائج والتوصيات .7

  نتائج البحث . 1. 7

هذا البحث واقع ممارسات مرحلة التصميم في صناعة التشييد في سورية  شخص
ا ومدى وتبيان أثره يمعن طريق تحديد العوامل األساسية المؤثرة على جودة وثائق التصم

انتشارها. حيث عكست نتائج البحت أراء المستبينين في هذه العوامل وفي تقييم اإلجراءات 
  العالجية المقترحة وأولوية المعالجة المطلوبة.

ن االستبيان تأثير القصور في مرحلة التصميم على أداء مشاريع التشييد في وبيَّ 
من المشاريع تحوي أخطاء  %39-10لى أن سورية، حيث أجمع أفراد عينة البحث ع

من المشاريع تم  %10تصميمية بسيطة لم تتسبب وقف العمل في المشروع، بينما أقل من 
ايقاف العمل فيها بسبب أخطاء تصميمية كبيرة. ومن جهة أخرى فإن القصور في التصميم 

-10كلفة في ، وٕالى زيادة الت%39-10يؤدي الى زيادة المدة الزمنية للمشروع حوالي 
المشاريع قلت فيها تكلفة التنفيذ عن قيمة من فقط  %10 من من المشاريع، وأقل 39%

  العقد األصلي بسبب القصور في التصميم.

  ما يلي: إلى الدراسة وخلصت

  العوامل المتعلقة بالجدول الزمني والتكلفة المالية هي األكثر انتشارًا في مشاريع
  .سوريةالتشييد في 

 :الدراسة حاورماألكثر انتشارًا والمشتركة بين جميع  الخمسوالعوامل 

 عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية التصميم. .1

 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .2

كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية  .3
 المعنية.
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 كررة من قبل المالك.المتطلبات والمتغيرات المت .4

 عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .5

  ميم.على جودة وثائق التص ألشد تأثيراً أداء فريق التصميم هي ابالعوامل المتعلقة 

 المشتركة بين جميع المحاور:و  األشد تأثيراً  والعوامل الخمس

 عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة والكفاءة. .1

 ب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم.غيا .2

 التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .3

 عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .4

  المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .5

 د تأثيرًا في شالعوامل المتعلقة بالجدول الزمني والتكلفة المالية هي األكثر انتشارًا واأل
 نفس الوقت.

ين جميع المشتركة بو  األكثر انتشارًا واألشد تأثيرًا في نفس الوقت والعوامل الخمس
 هي: المحاور

 عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية التصميم. .1

كثرة وتعقيد اإلجراءات القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية  .2
 المعنية.

 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .3

 المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .4

  عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصميم. .5
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وهي العوامل التي يجب أن تخصص لها األولوية في المعالجة لرفع من سوية جودة 
  وثائق التصميم.

 :اإلجراءات العالجية الخمس األكثر أهمية هي 

ويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية العمل س .1
 وأهداف المشروع منذ بدايته.

 توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم. .2

 التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب وتحسين الخبرات. .3

 تاالتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارا .4
 من بداية المشروع لنهايته.

  اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .5

 :اإلجراءات العالجية الخمس األكثر استخدامًا في مشاريع التشييد في سورية هي 

 إشراك واطالع المالك في عملية التصميم بشكل دائم ومستمر. .1

 اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة. .2

الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية  العمل سويًة والتعاون .3
 وأهداف المشروع منذ بدايته.

 توفير الوقت والمال الكافيين إلنجاز مرحلة التصميم. .4

االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارات  .5
  من بداية المشروع لنهايته.
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 ب ، والتي يجسوريةقل انتشارًا في الخمس األكثر أهمية واأل ةاإلجراءات العالجي
 العمل على تعزيزها هي:

 توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .1

 التدريب المهني المستمر للمصممين الكتساب وتحسين الخبرات. .2

وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال االختالف  .3
 على األمور الفنية.

 الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التصميم. القيام بالمراجعة .4

 تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .5

التركيز ، و تحسين ممارسات عملية التصميموفي نهاية الدراسة تم استعرض مبادئ 
لحديثة، ا أدوات التصميمعمليات رئيسية هي: توصيف المشروع، هندسة القيمة،  على أربع
ستخدم خاصة بالمراحل الجزئية لمرحلة التصميم، وت للتحقق اقتراح قوائموتم  الفنية. والمراجعة

بما يحقق ضبط لجودة وثائق  للتحقق من كفاية ممارسات عملية التصميم وشموليتها
  التصميم.

  التوصياتالمقترحات و  . 2. 7

، وتقييم الواقع والظروف لموضوع البحث من خالل الدراسة النظرية والمرجعية
ا هذه وانطالقًا من النتائج التي توصل إليه ،سوريةية التي تحكم صناعة التشييد في المحل

 :اليةنقترح التوصيات الت وٕاضافة الى اإلجراءات العالجية التي وردت في البحث، البحث،

 الجودة.لضبط  كأداةاستخدام قوائم التحقق في مشاريع التشييد  .1

عطائهم وبالتالي ا التنفيذية اشراك المصممين األساسيين للمشروع في عمل .2
 .التصميموتائق فرصة التعلم لتحسين جودة 
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تفعيل مشاركة المالك في عملية التصميم عن طريق عقد االجتماعات الدورية  .3
التي تسمح له باالطالع على سير عملية التصميم، وتوعية المالك بأهمية 

 الحضور الفعال لهذه االجتماعات.

لعمل انجاز االمهندسين الجدد على آلية وكيفية التأكيد على أهمية تدريب  .4
 المناسبة. التقنياتفي مرحلة التصميم باستخدام 

 التشجيع على استخدام البرامجو استخدام التقنيات الحديثة في التصميم،  .5
وأسرع بين مختلف  لتقدم تكامل أفض يالحاسوبية المتكاملة الت
 االختصاصات الهندسية.

ن خاللها مراجعة المشاريع الهندسية في نقابة تطوير اآللية التي يتم م .6
 المهندسين السوريين بما يحقق أهداف عملية المراجعة.

تفعيل دور عملية المراجعة الفنية واشراك المالك والمقاول قدر اإلمكان في  .7
 عملية مراجعة وثائق التصميم قبل اعتمادها بشكل نهائي.

  توصيات لدراسات مستقبلية . 3. 7

 Cost ofكلفة الجودة في مشاريع التشييد في سورية إجراء دراسة حول ت .1
Quality (COQ) .والقيمة المضافة التي تقدمها للمشروع 

تطوير وٕاعداد قوائم تحقق تفصيلية تستخدم في مستويات اإلدارة الدنيا لفريق  .2
التصميم ولكافة االختصاصات، بما يتناسب مع طبيعة صناعة التشييد في 

  سورية.
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  المراجع .8

  مراجع العربيةال . 1. 8

). تطوير األداء 2011ميسون عبداهللا. ( ،ومنصور عبد الرحمن عدنان ، إبراهيم، .1
 ISOاإلداري لدوائر المشاريع الهندسية باالعتماد على متطلبات إدارة الجودة 

  ).3(6. المجلة العراقية للهندسة المدنية، 9001/2000

. القاهرة: SPSSخدام برنامج ). التحليل اإلحصائي باست2007اسامة ربيع. (، أمين .2
  المؤلف.

  ). دليل كتابة االطروحة الجامعية. دمشق: جامعة دمشق.2012جامعة دمشق. ( .3

). صناعة البناء والتشييد العربية 2005نصرالدين. ( ،محمد، وخيراهللا، الجاللي .4
  وتحديات العولمة. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، الحادي والعشرين.

). إدارة مخاطر مرحلة التشييد 2012عمر. ( ،محمد، وعمودي، ايفةمنى، ن، حمادة .5
لمشاريع التشييد في سورية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، الثامن 

  .150-129والعشرون(األول)، الصفحات 

). تحسين جودة تنفيذ المشاريع االنشائية في 2005زياد سليمان محمد. (، خالد .6
ن وجهة نظر مديري المشاريع في وزارة االعمار شركات المقاوالت الحكومية م

  ).4(12واالسكان. مجلة تكريت للعلوم الهندسية، 

). إدارة الجودة في 2006محمد. ( ،الجاللي نصر الدين، و، قصي، خيراهللا، صالح .7
. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، الثاني سوريةمشاريع التشييد في 

  .36-9والعشرون(األول)، الصفحات 

الرسائل  إلعداد). أسس البحث العلمي 2000ابراهيم مروان. ( ،عبد المجيد .8
  الجامعية. األردن، عمان: مؤسسة الوراق.
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). دراسة مدى تطبيق تقنيات هندسة القيمة في الشركات 2011ريم. (، العبدة .9
  الهندسية االستشارية. رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الهندسة المدنية، دمشق.

). إدارة تصميم المشروعات. الرياض: 2000صالح بن ظاهر. ( ،العشيش .10
  مكتبة العبيكان.

). تكنولوجيا 1990فتحي. ( ،نصرالدين، والصدي ،خيراهللا مفيد،، العيد .11
  ). دمشق: جامعة دمشق.1االنشاء (

الدليل المعرفي  PMBOK Guide). 2008معهد إدارة المشروعات. ( .12
بينسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية: معهد  إلدارة المشروعات (اإلصدار الرابع).

  .PMIإدارة المشروعات 

). إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة 2003سماللي. (، يحضية .13
التنافسية للمؤسسة االقتصادية. الملتقى الوطني األول حول "المؤسسة االقتصادية 

  الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد". 
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 استبيان رأي 
 ةسوريالتشييد يف  مشروعاتائق مرحلة التصميم يف جودة وث حتسني 

  د. م. عبد السالم زيدان إشراف:  إعداد: م. مازن ضو  
  تحية طيبة.. 

ييد في التش مشروعاتتحسين جودة وثائق مرحلة التصميم في  حوليقوم الباحث بإعداد دراسة 
ي جامعة كلية الهندسة المدنية فمن  والتشييدفي إطار نيل درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية  سورية

  دمشق.
ا على التصميم وتأثيره وثائق يستعرض البحث الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على جودة

شكل مباشر ب يستهدف االستبيان أصحاب القرار في قطاع التشييد المشاركينو  .للمشروع المراحل الالحقة
  التصميم. مرحلةأو غير مباشر في 

  : بهدفستبيان هو عمل مسح ميداني من هذا اال والغاية
 .ةالتشييد في سوري مشروعاتوثائق مرحلة التصميم في تحديد العوامل المؤثرة على جودة  .1
 .هذه العوامل وانتشار التحقق من طبيعة ومدى تأثير .2
  استخدامها.تقييم أهمية اإلجراءات المتبعة حاليًا وتبيان مدى  .3

ة في هذا المجال بدًال من االستناد إلى معلومات مشروع يرجى أن تكون اإلجابات مبنية على الخبر 
محدد، علمًا بأن المعلومات التي ستتم تعبئتها في االستمارة ستحظى بالسرية التامة وسوف تستخدم 

  .فقط ألغراض البحث
على الخيار  الرجاء مالحظة أن االستبيان مكون من أربع أقسام، واإلجابة تكون بوضع إشارة 

  ناسبًا.الذي تراه م
ب بأي على االستبيان، وأرح لإلجابةأتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان لكل من ساهم بوقته وخبرته 

  إثراء لموضوع البحث. مالحظة أواستفسار، 
  معلومات االتصال:

  غسان ضومازن المهندس المدني:
  0988246755 موبايل:

 zen.dh@gmail.comma يميل:إ
 2013 أيار 

  رقم االستمارة اإلحصائي 



 

 

  القسم األول: معلومات عامة .1

(اختياري: تستطيع عدم اإلجابة)        -                                             االسم: .1.1

(اختياري: تستطيع عدم اإلجابة)  -                                         :أو االيميل الهاتف .1.2

 العمل ضمن قطاع التشييد: .1.3

{ مهندس (الرجاء التحديد):
إنشائي  معماري    يكانيكم  

{ كهرباء  :اختصاص آخر           

  للجهة المالكةممثل  /مالك مقاول  :غير ذلك                  -  

 المستوى التعليمي: .1.4

 دكتوراه  ماجستير جامعية إجازة   متوسط معهد  

 غير ذلك    

القطاع الذي تعمل به: .1.5

 القطاع العام  القطاع الخاص  

عدد سنوات الخبرة في قطاع التشييد: .1.6

  سنوات 5أقل من 6-10سنة 11-15 سنة   سنة 15ر من أكث  

 القسم الثاني: معلومات عن أداء مشاريع التشييد التي شاركت فيها  .2

  مؤقتًا:اشتملت على أخطاء تصميمية بسيطة لم تتسبب بوقف العمل نسبة المشاريع التيما هي  .2.1

  10أقل من% 10-39 % 40- 69 %   70 - 100 %  

  ؤقتًا:متسببت بوقف العمل ميمية رئيسية أو كبيرة نسبة المشاريع التي اشتملت على أخطاء تصما هي  .2.2

  10أقل من% 10-39 % 40- 69 %   70 - 100 %  

  الزمني في مدة تنفيذ المشروع الناتج عن القصور في التصميم:التأخر ما هي نسبة .2.3

  10أقل من% 10-39 % 40- 69 %   70 - 100 %  



 

 

  ت فيها تكلفة التشييد قيمة العقد األصلي بسبب القصور في التصميم:نسبة المشاريع التي تجاوز ما هي  .2.4

  10أقل من% 10-39 % 40- 69 %   70 - 100 %  

 نسبة المشاريع التي قلت فيها تكلفة التشييد عن قيمة العقد األصلي بسبب القصور في التصميم: ما هي .2.5

  10أقل من% 10-39 % 40- 69 %   70 - 100 %  

  القسم الثالث: العوامل املؤثرة على اجلودة يف مرحلة التصميم .3

الجدول الموضح أدناه يحوي بعض العوامل التي تؤثر على الجودة في مرحلة التصميم، وقد صنفت 
لكل منها ودرجة وجودها في المشاريع  رئيسية. الرجاء تحديد شدة التأثير السلبي عناوينتحت أربع 
. علمًا أنها قسمت إلى خمس مستويات حسب شدتها ودرجة وجودها في بها شاركت التي الهندسية

المشاريع. الرجاء مالحظة أنه يتوجب اإلجابة على كال الحقلين: حقل شدة التأثير السلبي وحقل درجة 
  الوجود في المشاريع.

  

I. البيانات الالزمة للعملية التصميم  

  مالكة.قلة و/أو عدم دقة المعلومات المقدمة من الجهة ال .1. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 الكافية لموقع المشروع.عدم القيام بالزيارات .2. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 القيام بالنسخ والتعديل من مشروعات سابقة مشابهة. .3. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

 ائماً د   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 المتطلبات والمتغيرات المتكررة من قبل المالك. .4. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :جة الوجود في المشاريعدر 



 

 

 

 

 عدم وجود اتصال مباشر بين فريق التصميم والمستخدم النهائي للمشروع. .5. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  القانونية والمتطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية.اإلجراءاتوتعقيدكثرة  .6. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  يانات بين مجاالت التصميم المختلفة.عدم تطابق و/أو تكامل الب .7. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

II. أداء فريق التصميم  

 م.عدم وجود مدير أو منسق عام لفريق التصمي .8. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 غياب العناصر ذو الكفاءة والخبرة من فريق التصميم. .9. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 عدم اختيار المصمم بناء على معايير الخبرة والكفاءة. .10. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  التعاون والتنسيق غير الكافي بين أعضاء فريق التصميم. .11. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا ر موجودغي :درجة الوجود في المشاريع



 

 

 

 

  قلة أو عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التصميم. .12. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  ل فريق التصميم بالعمل على أكثر من مشروع معًا.انشغا .13. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  نفيذ.عدم العناية بإخراج مخططات تحوي تفصيالت كافية للت .14. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  عدم معرفة المصمم الكافية بمواد البناء المتوفرة وتكنولوجيا البناء المستخدمة في المشروع. .15. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 تدخل المالك في خيارات فريق التصميم. .16. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل مؤثرغير  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

III. (التدقيق) المراجعة الفنية للتصميم 

 عدم وجود فريق مستقل للمراجعة الفنية. .17. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :سلبيشدة التأثير ال

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 المراجعة غير الكافية من قبل األطراف ذات العالقة. .18. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع



 

 

 

 

  عدم أو قلة خبرة فريق المراجعة الفنية بالمشروع قيد الدراسة. .19. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  التأثير السلبي للعالقات الشخصية بين فريق التصميم وفريق المراجعة الفنية على التصميم. .20. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

IV. ل الزمني والتكلفة الماليةالجدو  

  عدم وجود برنامج زمني محدد وواضح لمرحلة التصميم. .21. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 متاح لمرحلة التصميم.ضيق الوقت الزمني ال .22. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 المستويات المنخفضة ألجور التصميم. .23. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ يتأثير جزئ تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

  زيادة التكاليف المترتبة على المصمم في مرحلة التصميم. .24. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :لبيشدة التأثير الس

  ًدائما   ًغالبا  ًأحيانا نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع

 عدم تفهم الجهة المالكة للوقت والتكلفة المترتبة على عملية التصميم. .25. 3

 تأثير كبير  تأثير ملحوظ تأثير جزئي تأثير قليل غير مؤثر  :شدة التأثير السلبي

  ًدائما   ًغالبا ياناً أح نادرًا غير موجود :درجة الوجود في المشاريع



 

 

  القسم الرابع: اإلجراءات العالجية .4

الجدول الموضح أدناه يحوي بعض اإلجراءات العالجية المقترحة لتفادي القصور في عملية التصميم، 
ًا أنها قسمت علم الرجاء تحديد أهمية اإلجراء ونسبة استخدامه في المشاريع الهندسية في الوقت الحالي.

إلى أربع مستويات حسب األهمية ودرجة تكرار استخدامها في المشاريع. الرجاء مالحظة أنه يتوجب 
  .في المشاريع اإلجابة على كال الحقلين: حقل األهمية وحقل نسبة االستخدام

  .هبدايت منذ العمل سويًة والتعاون الجيد من جميع أطراف المشروع في تحديد رؤية وأهداف المشروع .1. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  االتصال بين جميع األطراف والتنسيق الدائم أثناء عمليات اتخاذ القرارات من بداية المشروع لنهايته. .2. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

 .اختيار المصمم على أساس القيمة والكفاءة .3. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  تحديد وتحليل جميع ظروف وأخطار المشروع بشكل جيد. .4. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  الك في عملية التصميم بشكل دائم ومستمر.إشراك واطالع الم .5. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

 إشراك واطالع مقاول ذو خبرة في عملية التصميم. .6. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية يل األهميةقل هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

 .مرحلة التصميمإلنجازينتوفير الوقت والمال الكافي .7. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  لمصممين الكتساب وتحسين الخبرات.لالتدريب المهني المستمر .8. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام



 

 

 

  
 

  متك، إذا أردت إضافة أي مالحظات، الرجاء كتابتها هنا:شكرا لوقتك ولمساه

  
  
  
  
  
  

 
    نهاية االستبيان

   
  

  .التصميم مرحلة فيالحديثةالتقنياتتوظيفأهميةوعالمشرأطراف إدراك .9. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

 توظيف دراسات هندسة القيمة في مرحلة التصميم. .10. 4
  ًهام جدا  هميةمتوسط األ قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  وجود مرجعية هندسية عليا يحتكم إليها أطراف المشروع في حال االختالف على األمور الفنية. .11. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  القيام بالمراجعة الفنية على مراحل تتناسب مع تقدم عملية التصميم. .12. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا تخدممسغير :في المشاريع نسبة االستخدام

  لجهتين مختلفتين.والمراجعة الفنيةأن يتبع كل من فريقي التصميم .13. 4
  ًهام جدا  متوسط األهمية قليل األهمية هامغير  :اإلجراءأهمية 
  ًدائما   ًأحيانا نادرًا مستخدمغير :في المشاريع نسبة االستخدام



 

 

   

 لحق الثانيامل
 قوائم التحقق

II  



 

 

  الملحق الثاني: قوائم التحقق
 

  مرحلة الدراسة األولية (ما قبل التصميم)

 مالحظات  املهمة  

   دراسة الجدوى الفنية، التنموية، واالقتصادية للمشروع
  باالشتراك مع المالك.

  

   دىل للقيام بالمشروع المناسب التمويل توافر من التحقق 
  المالك.

  

   المشروع. بإتمام المالك التزام مدى من التحقق    

   تمع، : المجالمشروع موقع على التالية العوامل تأثير دراسة
  التنمية، المناخ، شبكة المواصالت، والخدمات. االقتصاد،

  

   عبموق المتعلقة خيصوالترا القيود حول معلومات طلب 
  العمل.

  

  تقريبي لكافة مراحل المشروع. عام زمني جدول إعداد    

   لمرحلة التصميم ومواعيد  أولي عام زمني جدول إنشاء
  تسليم الوثائق.

  

  المشروع. ألعمال أولية تكلفة تقدير    

  بالمشروع. المتعلقة والقوانين األنظمة على االطالع    

  روع.المش في منهم كل ودور التصميم فريق أعضاء تحديد   

  يف منهم كل ودور للمالك الممثل الفريق أعضاء تحديد 
  المشروع.

  



 

 

  .االطالع على متطلبات واحتياجات المالك    

  وفريق المالك التصميم فريق من كل مسؤوليات تحديد 
  التصميم. مرحلة خالل

  

  مشروعبوظائف ال المتعلقة المالك رغبات االطالع على 
  المخصصة لها. والمساحات

  

 
 اإلكساء بطريقة المتعلقة المالك رغبات االطالع على 

 ةمرحل في التجهيزات المستخدمة وطبيعة والخارجي الداخلي
  التشغيل.

  

  لمشروعا توسعة في المستقبلية المالك رغبة على التعرف    

  الخاصة االستخدام طبيعة ذات الغرف أو األقسام تحديد 
  المنشأة. لداخ

  

  مختلف أقسام المشروع. بين الوظيفية العالقات تحديد    

  المالك. من المشروع لموقع المساحية المخططات طلب    

  قيام وال وخصائصه وحدوده الموقع طبوغرافية استعراض
  الموقعية الالزمة. الزياراتب

  

  لمشروع ا موقع متطلبات الضرورية لتأهيلاألسس وال تحديد
  .رهوتطوي

  

  لمشروعا موقع لمعالم الفوتوغرافية الموضحة الصور تأمين 
  .الرئيسية

  

  الجهات الصادرة عن الخرائط والمصورات على الحصول 
  .المشروع بموقع والمتعلقة الحكومية

  

  بالتحريات للقيام للمالك االستشارة الالزمة تقديم 
  .المشروع موقع تربة لفحص الالزمة واالختبارات

  



 

 

  الموجودة الخدمات والمرافق وجودة وعدد توافر تحديد 
  .المشروع موقع في مسبقاً 

  

 
 زيارةب واالستشاريين التصميم فريق أعضاء جميع قيام 

 وعالمشر  أطراف جميع اطالع من والتأكد المشروع، موقع وفحص
  .لتصميما بعملية المتابعة قبل بالموقع المتعلقة المعطيات على

  

  بالمشروع الخاص البيئي األثر تقرير بإعداد البدء.    

  العالقة صاحبة الحكومية المحلية بالجهات دليل إعداد 
  عن كل جهة. والممثلين االتصال عناوين يتضمن

  

  ها إتباع الواجب والتراخيص والموافقات الشروط تحديد
  .بها اإليفاء وكيفية المشروع في والحصول عليها

  

  الستعراض طبيعة كوميةالح الجهات مع االجتماع 
  .المحتملة والتغييرات والمعوقات المشروع

  

 
 التعارضات جميع الستعراض المالك مع االجتماع 

في  والبدء حلها على ومساعدته والحكومية القانونية والمشاكل
  .الالزمة التراخيص على الحصول

  

  لمالكل التصميم لتكلفة الدورية المالية الفواتير تقديم 
  .المالية الدفعات لتحصيل

  

  رحلةالم إلى للمتابعة الخطية المالك موافقة على الحصول 
  التالية.

  

  

   



 

 

  مرحلة التصميم التخطيطي

 مالحظات  املهمة  
   .استعراض المهام المعلقة من مرحلة الدراسة األولية    

    مراجعة البرنامج الزمني والمالي لمرحلة التصميم ومقارنتها
  لي.مع التقدم الفع

  

    تحديث وتوزيع البرنامج الزمني للمشروع لكل من المالك
  وفريق التصميم.

  

   استعراض األسس والمعايير المستخدمة في عملية
  التصميم.

  

 
  استعراض جميع البيانات المتعلقة التصميم مع فريق

التصميم: البرنامج الزمني، الميزانية، الموافقات والتراخيص، 
  مل، متطلبات المالك اإلضافية.المساحة، موقع الع

  

  .إعداد مخطط العالقات الوظيفية    

   تزويد المهندسين واالستشاريين ببيانات التصميم ذات
  الصلة ومخطط العالقات الوظيفية.

  

 

  دراسة ومقارنة البدائل التصميمية مع المهندسين
طبيعة النظم الهندسية المعتمدة في  رواالستشاريين، واختيا

وع وتحديد متطلباته: اإلنشائي، الميكانيكي، الكهربائي، المشر 
  واالختصاصات األخرى.

  

 
  الطلب من جميع االستشاريين إعداد مخططاتهم بما يتوافق

مع التنسيق والمقياس وأسلوب الرسم المستخدم في المخططات 
  المعمارية.

  



 

 

 
  إعداد قائمة بالتجهيزات الخاصة المطلوبة من قبل المالك
تؤثر على أنظمة التصميم المستخدمة. وتوزيعها على  والتي

  االستشاريين.

  

   استعراض المخططات المعمارية مع االستشاريين ودراسة
  مدى توافقها مع باقي األنظمة الهندسية المستخدمة.

  

   التأكد من أن أنظمة التصميم المستخدمة متوافقة مع
  أسلوب التنفيذ المعتمد.

  

 

 تصميم التخطيطي األساسية:إعداد وثاـئق ال 
  المخطط العام للموقع مع توضيح العالقات الوظيفية

 األفقية.
  مخططات المقاطع مع توضيح العالقات الوظيفية

 الشاقولية.
 .مخططات المساقط األفقية األساسية 
 .منظور عام مع الواجهات وتوضيح المناسيب 
 .الموديالت والصور التوضيحية في حال طلبها  

  

 

  المساحات والحجوم، وتحليل مدى فعالية حساب
مخططات التصميم عن طريق حساب المساحة الفعلية 
المستخدمة، أو المساحة المخصصة للشخص الواحد، أو أي 

  طريقة أخرى مناسبة.

  

   إعداد وصف عام للمشروع يتضمن وصف أولي للمواد
  والتجهيزات المستخدمة.

  

  مة ت والملحقات وأنظالبدء بتحضير ملف المواد والتجهيزا
  البناء المستخدمة في المشروع.

  

  .البدء بإعداد المواصفات الفنية بشكل أولي    



 

 

   طلب واستعراض الحسابات التقديرية لتكلفة التشييد حسب
  كل اختصاص.

  

 
  إعداد تقرير تقديرات التكلفة المحتملة للتشييد، متضمن

تكلفة دورة  وتقديرتقدير تكلفة التوسعات المستقبلية للمشروع، 
  حياة المشروع في حال طلبها من المالك.

  

   ،اختيار طريقة تقدير تكلفة التشييد: تكلفة واحدة المساحة
  تكلفة واحدة الحجم، أو أي طريقة أخرى.

  

  إلى المالك. يتقديم وثائق التصميم التخطيط    

   إعداد عرض تقديمي لمرحلة التصميم التخطيطي يتضمن
  مقترحة والخيارات الممكنة ومقارنتها وتقييمها.الحلول ال

  

   القيام بالتعديالت المقترحة الناتجة عن العرض التقديمي
  ومراجعة المالك للوثائق.

  

   الحصول على موافقة المالك الخطية على وثائق مرحلة
  التصميم التخطيطي.

  

   الحصول على موافقة المالك الخطية للمتابعة إلى مرحلة
  يم التفصيلي.التصم

  

   تقديم الفواتير المالية الدورية لتكلفة التصميم للمالك
  لتحصيل الدفعات المالية.

  

  

   



 

 

  مرحلة التصميم التفصيلي

 مالحظات  املهمة  
   .استعراض المهام المعلقة من مرحلة التصميم التخطيطي   

    مراجعة البرنامج الزمني والمالي لمرحلة التصميم ومقارنته
  لتقدم الفعلي.مع ا

  

   مراجعة وتحديث وقت وأجور وٕانتاجية أعضاء فريق
  التصميم، وطلب إضافة أعضاء جدد حسب الحاجة.

  

    الحصول على موافقة السلطات المرحلية على المخططات
  مع تقدم عملية التصميم.

  

   .تعريف جميع وثائق المشروع بأرقام تسلسلية وتأريخها    

  فق وثائق التصميم التخطيطي مع إعادة التحقق من توا
  الكودات المستخدمة.

  

   الحصول على موافقة المالك في حال الحاجة لطلب أي
  مساعدة إضافية من خبراء خارج فريق التصميم.

  

 
  تسلم جميع نتائج التحريات واالختبارات التي تم طلبها

مسبقًا، متضمنة تحريات تربة الموقع، وطلب معلومات إضافية 
  ل الضرورة.في حا

  

   استعراض جميع البيانات التي تم استالمها من المالك
  واالستشاريين، وطلب معلومات إضافية في حال الضرورة.

  

   الحصول على المتطلبات والنماذج التي يرغب المالك في
  استخدمها في إعداد وثائق التصميم.

  

   تطوير قوائم تحقق لألنظمة الهندسية الخاصة المستخدمة
  بالتعاون مع المالك واالستشاريين.

  



 

 

   تحديد المشغولية الحقيقية للمساحات، والتحقق من توافقها
  مع متطلبات التصميم وٕارسالها لالستشاريين.

  

   الطلب من المهندسين اإلنشائيين التحقق من توافق
  التصميم مع القوانين والتشريعات الحكومية.

  

 

 ين والكهربائيين:الطلب من المهندسين الميكانيكي 
  االتصال بمزودي الخدمات والسلطات العامة والبدء

 بالحصول على التراخيص والموافقات.
  التحقق من توافق التصميم مع متطلبات مزودي الخدمات

 والسلطات.
  إبالغ المهندسين المعماريين بمتطلبات المساحة والموقع

 لألنظمة الهندسية المستخدمة.
 لتشغيل المحتملة مع توصيات إعداد تقديرات تكلفة ا

  التشغيل.

  

 
  ،مراجعة تقديرات كلف التشغيل المقدمة من قبل المهندسين

وٕارسالها للمالك، وطلب موافقته على مصادر الوقود المعتمدة في 
  التصميم.

  

 
  إعداد مخططات الموقع العام موضحًا عليها مواقع األبنية

  وتحسينات الموقع العام.

  

 
 ق الضرورية األخرى: المساقط، المقاطع، إعداد الوثائ

  الواجهات، التفصيالت، والمالحظات.

  

  .إعداد حسابات المساحة الصافية واإلجمالية    

  .إعداد حسابات الحجوم لألبنية    

  .إعداد المواصفات الفنية للمشروع    



 

 

 
  تحديث ملفات مواد البناء، التجهيزات، الملحقات، وأنظمة

  البناء.

  

 
 يه االستشاريين إلعداد وثائق التصميم المطلوبة التي توج

  تصف وتوضح كل اختصاص على حدا.

  

 
  الطلب من جميع االستشاريين إعداد وثائق التصميم

  مستخدمين نفس التنسيق المتبع في المخططات المعمارية.

  

   :التوصل التفاق نهائي حول األنظمة الهندسية المستخدمة
  ، الكهربائي، واألنظمة األخرى.اإلنشائي، الميكانيكي

  

 
  التأكد من توافق األنظمة الهندسية المستخدمة مع اسلوب

  التنفيذ المعتمد من المالك.

  

 
 ة توجيه االستشاريين لتقديم تقديرات تكلفة التنفيذ التمهيدي

  لكل اختصاص على حدا.

  

 
 لفة تحديث تقرير تقديرات تكلفة التشييد، وتقديم تقديرات التك

  التفصيلية في حال طلبها من قبل المالك.

  

  .تقديم وثائق التصميم التفصيلي إلى المالك    

  .إعداد عرض تقديمي لمرحلة التصميم التفصيلي    

 
  القيام بالتعديالت المقترحة الناتجة عن العرض التقديمي

  ومراجعة المالك.

  

 
  الحصول على موافقة المالك الخطية على وثائق مرحلة
  تصميم التفصيلي.ال

  

 
  الحصول على موافقة المالك الخطية للمتابعة إلى مرحلة

  وثائق التشييد.

  

 
  تقديم الفواتير المالية الدورية لتكلفة التصميم للمالك

  لتحصيل الدفعات المالية.

  

 



 

 

  مرحلة وثائق التشييد

  مالحظات  املهمة  
   لي.ياستعراض المهام المعلقة من مرحلة التصميم التفص    

    مراجعة البرنامج الزمني والمالي لمرحلة التصميم ومقارنته
  مع التقدم الفعلي.

  

    مراجعة وتحديث وقت وأجور وٕانتاجية أعضاء فريق
  التصميم، وطلب إضافة أعضاء جدد حسب الحاجة.

  

    القيام بجلسة تدريبية ألعضاء فريق التصميم غير الملمين
  حلة.بأسلوب إخراج وثائق هذه المر 

  

   التحقق من تعريف جميع وثائق المشروع بأرقام تسلسلية
  وتأريخها.

  

   مراجعة الوثائق التي ما زالت بحاجة إلى مراجعة أو موافقة
  من قبل السلطات.

  

   التحقق من توافقية وتناسق العمل بين جميع أعضاء فريق
  التصميم.

  

  ديم االستشارة قتحديث التقديرات التمهيدية لتكلفة التشييد، وت
  للمالك ألي تعديل ممكن. 

  

   إعادة مراجعة وثائق مرحلة التصميم التفصيلي للتحقق من
  تلبيتها لمتطلبات الكودات المستخدمة.

  

   إعداد قائمة بالمخططات المطلوبة تقديمها، والتحقق من
  استيفائها لمتطلبات المالك والسلطات.

  

   المشروع بالتسلسل إعداد نموذج مصغر لكافة رسومات
 وكافة المعلومات. وتوزيعها لألطراف المعنية للمراجعة واالعتماد.

  

  .تحديد نظام طباعة المشروع النهائي    



 

 

 
  ،مراجعة جميع الوثائق المكتملة مع جميع األطراف المعنية

  والقيام بالتعديالت الالزمة في حال الضرورة.

  

 
 قات النهائية من إعداد قائمة وجدول زمني ألخذ المواف

  المالك وموافقات السلطات اإلدارية.

  

 
  التأكد من موافقة المالك على التصميم المقترح لألنظمة

  الميكانيكية والكهربائية.

  

  .التحقق من التوافق بين المخططات النهائية والمواصفات   

   عقد اجتماعات مع فريق التصميم لحل المشكالت الناتجة
  بين المخططات.عن عدم التوافق 

  

   ،إعداد الحسابات النهائية، المساحة اإلجمالية والصافية
  والحجوم.

  

  .إعداد التقديرات النهائية لتكلفة التشييد    

 

 :تقديم وثائق التصميم إلى المالك للمراجعة واالعتماد 
 .مخططات التصميم النهائية 
 .الحسابات النهائية لكافة أعمال المشروع 
 فنية النهائية.المواصفات ال 
 .المساحات والحجوم والكميات النهائية 
 .التقديرات النهائية لتكلفة التشييد  

  

   تصديق المخططات بشكل رسمي من فريق التصميم
  والسلطات اإلدارية صاحبة العالقة بعد المراجعة والتدقيق.

  

   الحصول على موافقة المالك الخطية على استالم الوثائق
  هذه المرحلة. النهائية ونهاية

  

   تقديم الفواتير المالية النهائية لتكلفة التصميم للمالك
  لتحصيل الدفعات المالية.

  

  



 

 

 

 
 

 واهللا ويل التوفيق  
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