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Abstract  

   Architectural projects face many challenges to meet the needs and requirements of all 

parties involved in the architectural project. The process of controlling project delivery 

through coordination between the partners is an effective solution for project delivery, so 

coordination factors are important to ensure successful implementation of all phases 

according to planned objectives. The purpose of this study is to determine the parameters of 

coordination between the participating parties that affect the control of the performance and 

completion of architectural projects in Egypt. A wide range of literature on coordination was 

reviewed, which in turn led to the identification of coordination factors. The research 

concluded that the process of coordination between the participating parties has a significant 

impact on the completion of architectural projects well. 
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 المحددات المؤثرة علي التنسيق بين األطراف المشاركة في انجاز المشاريع في القطاع العام

 ا.د/أحمد هالل محمدو  د/عزة محمد جعيصو  م/مروي محمد سيد
 ملخص

تواجه المشاريع المعمارية تحديات كثيرة لتحقيق احتياجاتومتطلبات جميع األطراف المشاركة في المشروع المعماري , وتعتبر عملية 
المشروعات، لذلك فإن عوامل التنسيق تكون هامة لضمان التحكم في انجاز المشاريع عبر التنسيق بين األطراف المشاركيين  حلفعال ألنجاز 

 التنفيذ الناجح لجميع مراحل وفقا لألهداف المخططة .
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد محددات التنسيق بين األطراف المشاركة والتي تؤثر في التحكم في   أداء وانجاز المشاريع المعمارية في 

 ة من األدبيات حول عملية التنسيق والتي أدت بدورها الي تحديد عوامل التنسيق.مصر . لذلك تم استعراض مجموعة واسع
 وقد خلص البحث الي أن عملية التنسيق بين مختلف األطراف المشاركة يكون لها تأثير كبير علي أنجاز المشاريع المعمارية بشكل جيد.

                                                 
 .تتميزالمشاريع المملوكة من قبل أكثرمنجهة بالتأخيربسبب السياسات الحكومية والمهنيين لذلك تصبح دائما أقل اهتماما في عمليات 

التنسيق من المشاريع ذات الملكية الخاصة )المشاريع المملوكة للقطاع الخاص( التي تكون أقل تعقيًدا في إدارة المشاريع المملوكة 
 من قبل القطاع العام
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 مقدمة:
نظرا للتطور الحادث علي مستوي كافة المجاالت بشكل 
عام في مجال صناعة البناء والتشييد وظهور تقدم في التكنولوجيات 
في مجال البناء من مواد وتجهيزات وأساليب جديده للبناء أصبح 

طلباتهم الوظيفية ونتيجة متالعمالء يطلبون مشاريع معقدة تتالئم مع 
التنسيق األمر تطلب المشاريع والمشاركين في لتعدد أطراف العمل 

الفعال بين جميع األطراف في المشروع] أستشاريين ومقاول ومالك[ 
 عبر جميع مراحلة. 

والهدف من عملية التنسيق هومنع حدوث ازدواجية في 
األختصاصات وفي نقل وتبادل المعلومات واألفكار مما ينتج عنه 

الهدف لن يتحقق دون أن تكون نوع من الترابط واالنسجام، وهذا 
هناك رقابة فعالةعلىكل أنشطة المشروع وعلي األطراف القائمة 
بأنجاز المشروع والتي يمكن من خاللها التعرف على مدى فعالية 

 .وسائل التنسيق المستخدمة في المشروع ودورها بشكل فعال
ومن خالل أستقراء الوضع الحالي الدارة مشاريع البناء 

نالحظ وجود قصور بصفة عامة في أدارة المشروع يتمثل في مصر 
في عدم مشاركة جميع المتخصصين بداية من التخطيط للمشروع 

وعدم التنسيق  ,لألستفادة من خبراتهم في اإلعداد السليم للمشروع
وذلك نتيجة الفصل بين أدارة , بينهم في صورة تخطيطية منظمة

 .مراحل المشاريع
التعرف علي محددات التنسيق  تركزهذه  الدراسة علي

بين األطراف المشاركة في المشروعات والتي تؤثر علي انجاز 
 المشروعات المعمارية بكفاءة عالية.

 
 
 
 أهداف البحث

هذا البحث يمثل محاولة لألجابة علي سؤال هام 
ومحوري لتحديد ماهي محددات وعوامل التنسيق بين األطراف 

اريع المعمارية في القطاع الحكومي المشاركة للتحكم في أنجاز المش
, وذلك بغرض معرفة أهم طرق التنسيق بين األستشاريين 
المتخصصين من بداية مرحلة التخطيط وتحقيق األستمرارية بين 
أدارة مراحل التصميم وأدارة مراحل البناء في خالل أدارة كل مراحل 

عدد المشروع. ولألجابة علي هذا السؤال فانه تم صياغة وتحديد 
من األهداف المحددة لهذا البحث , والتي يمكن من خالل دراستها 

 للوصول الي األجابة علي السؤال السابق وهذه األهداف هي:

تعريف عملية التنسيق بين األطراف المشاركيين في أنجاز -1
المشاريع المعمارية , ومن ثم التعرف علي أهميتها في أدارة 

 المشاريع المعمارية .
علي دور التنسيق بين األطراف المشاركين في أنجاز  التعرف-2

 المشاريع المعمارية .
 

 منهج البحث
 أعتمدت منهجية البحث لتحقيق األهداف السابقة علي األتي:

: مراجعة الكتب والدراسات العلمية التي تتناول المنهج الوصفي
في أنجاز وصف و تحليل وتعريف لعملية التنسيق بين المشاركية 

أدارة المشاريع المعمارية للتحكم في واهميتها في يع المعمارية المشار 
 تحقيق أهداف المشروع.

: فحص نتائج الدراسات الميدانية والتي اشتملت  المنهج التحليلي
 علي 

 مسح ميداني يعتمد علي استمارة بحثية -
زيارات ميدانية شملت مقابالت شخصية مفتوحة مع األطراف  -

دور  الحثية ألستقراء أرائهم وأفكارهم لدراسةالمعنية بالمشكلة 
التنسيق بين األطراف المشاركة في أنجاز المشاريع المعمارية 
عبرمراحله ولتحليلمحددات التنسيق بين االطراف المشاركة في 

 المشروع للتحكم في أنجازالمشاريع المعمارية.
 
 التنسيق بين األطراف المشاركيين في المشروع المعماري -1

هناك حاجة لدراسة عملية التنسيق بين األطراف 
ال توجد عمليات منهجية واضحة المشاركة في انجاز المشروع النه 

لتحديد كيفية األدارة والتنسيق بين األطراف المشاركة في العمل 
 -المعماري،وكذلك المتطلبات التي تسبب مشاكل هائلة )التأخير

 [1]تجاوزات الميزانية(
 
 التنسيق:تعريف 1-1

يتم إنجازها عند شاملة التنسيق على أنه عملية يعرف 
وضع االستراتيجيات وسنها ، والتي تهدف إلى دراسة و تحديد كل 

و [2]المتطلبات الضرورية لتنفيذ المهام المادية واألهداف المطلوبة.
مجموعة من المبادئ حول كيفية عمل أنشطة األطراف هو 

معا بشكل متناغم إلدارة التبعيات   المنفصلة المشاركة في المشروع
 [3]بين األنشطة
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كما يمكن تعريف عملية التنسيق في المشاريع المعمارية على أنها 
مجموعة من اإلجراءات الدالئلية إلدارة الموارد بطريقة منظمة مثل 
وضع الخطة التفصيلية، وأولويات المهام، وتحديد مهام التبعية 

تقارير عن عملية أعداد اعات و ومكوناتها مثل الخطط واالجتم
تنسيق لتوفير بيئة عمل متناغمة بين األطراف المشاركة في العمل 
وعبر جميع مراحله بحيث يمكن تحقيق درجة أعلى من الكفاءة 

كما يمكن تعريف التنسيق بانه جهود [4]التشغيلية لمشروع معين.
األفراد نحو تحقيق أهداف مشتركة ومعترف بها بوضوح و التكامل 
بين أطراف مختلفة من المشاركين في المشروع لتحقيق هدف 

 [4]جماعي. 

:أهمية عملية التنسيق بين األطراف المشاركة في المشروع 1-2
 المعماري:

لفعال لمساهمات يعتمد أداء مشروع البناءعلى التنسيق ا
األطراف المتعددة المشاركة في أنجاز المشروع المعماري والمهام 

التنسيق الفعال أمر حيوي في نجاح ويعد [5] المترابطة بينهم.
مشاريع البناء والتخفيف من المشاكل وهو القضية األساسية لتحسين 

 [6.]األداء في مشروع البناء
يمي بين مختلف االطراف يعتبرالتنسيق عنصر أساسي لألداء التنظ

كما ,[7]المشاركة في المشروع المعماري واألنشطة المعنية بها
حدى القضايا الرئيسية التي تفسر اإلدارة الناجحة يعتبرالتنسيق ا

 [8]للكيانات المعقدة متعددة المشاريع.
يؤدي التنسيق الي تقليل تكلفة للمشروع، وخفض وقت المشروع، 
وتحسين جودة المشروع، وزيادة اإلنتاجية، وتحسين أداء السالمة، 
وتقليص ترتيب وخفض العقود ،ويعتبر تنسيق عمليات اإلدارة أهم 
وظيفة من مهام جهه استشارات ادارة  المشروع للتحقق من دمج 

جميع العمليات متكاملة بشكل  جميع العمليات للتحقق من أن
صحيح أي أنها تتطلب إدارتها بطريقة متكاملة ومنسقة تحدد 

 [9]اإلجراءات المناسبة في إنجاز المشروع بنجاح. 
األطراف باألضافة الي ماسبق يؤدي التنسيق بين 

 [1] الي تحقيق األتي:المشاركة في انجازالمشروع المعماري 

ليل المشكالت الناتجة عن الحد وتقليل المشكالت: يتم تق -
التعديالت والتغيرات الضرورية الالزمة في المشروع 

 في العمل.األطراف المشاركة عندما يتم التنسيق بين 
تخفيض تكلفة البناء: التنسيق الفعال يقلل من األخطاء  -

واالمشاكل الحادثة أثناء ادارة مرحلة البناء وبالتالي يتم 

قد تتكبدها بسبب إعادة  تقليل التكاليف اإلضافية التي
 .العمل

زيادة الجودة المعماريةل تصميم المبنى: أثناء التنسيق  -
قد يقترح خبراء آخرونمثل المهندسين المدنيين إدراج 

عناصرهيكلية جديدة تؤدي بدورها الي زيادة أمان 
 المبني.

يقلل من سوء وعدم وضوح فهم المواصفات: حيث يكون  -
ناء التنسيق فرصة لشرح لدى المتخصصين المشاركين أث

تفاصيل جميع المواصفات المتعلقة بالتخصصات 
 المهنية لجميع المشاركيين في المشروع المعماري.

تعزيز تكامل جميع النظم: يضمن التنسيق دمج جميع  -
األنظمة بعناية وفعالية بمساعدة االطراف المشاركين في 

 أنشطة المشروع.
األطراف المشاركة في محددات ومشاكل التنسيق بين -2

 المشروع:

محددات التنسيق في المشاريع المعمارية بأنها تعرف 
مجموعة من اإلجراءات والخطط التفصيلية ، واألولويات لمهام 
األساسية ، وتحديد االعتمادية للمهام ومكوناتها مثل الخطط 
واالجتماعات والتقارير الخاصة بعملية التنسيق الفعالة لتوفير 

 وتتمثل هذه المحددات في األتي:[6]متناغمة بيئةعمل 

 :المشاكل التي تؤثرعلى التنسيق:2-1
تتمثل أهم االمشاكل التي تؤثر علي التنسيق بين 

 [1:]المشاركين في أنجاز المشروع المعماري فيما يلي
عدم وجود عمليات أدارية منظمة: هذه مشكلة ألن  -

 المتخصصين في فريق التصميم اثناء أدارة مرحلة
التصميم يعملون بشكل منفصل ومستقل وقد يتم األنتهاء 
من التصميم دون األستعانة بباقي المتخصصين التقنيين 

ويرجع ذلك إلى عدم وجود عمليات ادارية منظمة 
 للتنسيق بينهم.

غياب التعاون بين المهنيين المتخصصيين وعدم تطبيق  -
برامج التنسيق: يعمل المهنيون المعنيون بأنشطة 

سيق بين الحين واآلخر بشكل مستقل ومنفصل بين التن
أدارة مرحلة التصميم وأدارة مرحلة التنفيذ وبدون استخدام 

العديد من البرامج الحديثة التي تساعد علي التنسيق 
واخيرا  -براميفيرا -مثل برامج )ميكروسوفت بروجيكت
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( والتي تقدم العديد BIMبرامج نظم نماذج المعلومات 
في كيفية أدارة كل مراحل المشروع من المميزات 

 والتنسيق بين األطراف المشاركة فيه.
غياب المهارات الفنية التقنية من المهنيين  -

المتخصصين: يؤدي أفتقار المهارات الفنية الي فهم 
وتفسير مفهوم التصميم المعماري بشكل خاطئ مما 

 يؤدي إلى حدوث أخطاء أثناء التنفيذ للمشروع.
مختلف ألعضاء فريق التنسيق: عندما موقع المكتب ال -

اليكون المهنيون في فريق التنسيق في نفس 
المكتب،اليمكن عقداجتماعات غير رسمية مما يؤدي 

 الي حدوث قصور في التواصل بين األطراف.
عدم وضوح معلومات الجهة المالكة، والمعلومات  -

الخاطئة، والتدخل: يؤدي عدم وضوح معلومات الجهة 
لمعلومات الخاطئة إلى مقترحات تصميم المالكة أو ا

خاطئة والتي سيتم تصحيحها الحًقا بعد إدخال الكثير 
من التنسيق مما يؤدي الي تغيير موجز أو نقص 

التمويل في مرحلة الحقة مما يؤثرعلى عملية التنسيق 
 .بشكل سلبي

المدفوعات والمكافآت: يمكن أن يتأثر التنسيق سلبا إذا  -
ات األخصائيينا لذين يقومون تأخر أو توقف مدفوع

بالعمل إذا لم يتم تشجيع الدفعات واألجورعلى المهنيين 
المتأخرين، فسيتم تشجيعهم على فاألداء بكفاءة أثناء 

ض کة بعرمشادم عفي لقضية ذه اھب ستتسباألنشطة. 
 ق.لتنسياة طنشأفي ن نييھلما

 
 انواع محددات التنسيق بين األطراف المشاركة: -2-2

إن تحليل العوامل التي تؤثر على عملية التنسيق بين 
األطراف المشاركيين في أنجاز المشروع المعماري وتتأثر به مهمة 
لتطوير اإلطار الخاص بإدارة المشروع بهدف زيادة التنسيق الفعال 

، ويمكن [1]بين األطراف المشاركة عبر جميع مرحل المشروع. 
التنسيق تبعا لمراحل المشروع  تحديد المشاكل المؤثرة علي عملية

 كما يلي:
 

 [1] محددات مرتبطة بمرحلة تخطيط المشروع:-2-2-1
تتمثل هذه المحددات بالعناصر  الخاصة بوضع خطة 
المشروع واألعداد له وتتمثل في حجم ودرجة تعقيد المشروع 

المعماري ، الجدول الزمني المحدد للمشروع ، الميزانية المخصصة 
 ع المشروع ، وخطة التصميم المعماري.للمشروع، موق

 
 [1]محددات مرتبطة بمرحلة تصميم المشروع:-2-2-2

تتمثل هذه المحددات  بالعناصر  الخاصة بعمل 
التصميمات والرسومات التفصيلية الخاصة بالمشروع المعماري 
وتتمثل في جودة التصميم األبتدائي للمشروع والمتطلبات التصميمية 

، تعقيد النظم والتقنيات الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمشروع 
المطلوبة للمشروع،كيفية تبادل المعلومات بين المشاركين في أعداد 
التصميميات المعمارية ، وكيفية دمج المتطلبات التصميمية 
الخاصة بالتقنيات التصميمية الميكانيكية والكهربائية في التصميمات 

 المعمارية واألنشائية.
 

 محددات مرتبطة بمرحلة تنفيذ المشروع:-2-2-3
تتمثل هذه العوامل بالعناصر  الخاصة بطرق اختيار 
وتحديد المواد المستخدمة في تصنيع نظام الهندسة الكهربائية 
والميكانيكية المحددة للمشروع المعماري ومدي مالئمة الطرق 

سية الخاصة بالتنفيذ للمتطلبات التصميمية، و وجود مرجعية هند
عليا يحتكم اليها أطراف التنفيذ في حال األختالف علي األمور 

 الفنية.
 

 [10]-المحددات المتعلقة بالمالك: -2-2-4

تتمثل في وضوح المتطلبات واألهداف المقدمة من المالك ، 
نوع ملكية المشروع، وتيرة التعديالت التي طلبها المالك ، مراحل 

داول المدفوعات المتفق عليها ، تسليم المشروع المعتمد ،وأحترام ج
 ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

وضوح المتطلبات واألهداف المقدمة من المالك:  –أ 
يعد وضوح متطلبات الجهة المالكة وتحديد أهداف 
المشروع عاماًل أساسيًا خالل مرحلة التصميم. وبالتالي، 
فإن تحديد وتوضيح جميع متطلبات المالكين أمر حاسم 

اجح ويمكن تحقيق ذلك من خالل برنامج لتصميم ن
معماري يتكون من اعداد المعلومات وتحليلها وتقيمها 

 لجميع متطلبات المالك.
يمكن تصنيف أصحاب  نوع ملكية المشروع: –ب 

مشروع البناء إلى ملكية عامة أو ملكية خاصة ويؤثر 
أي منهما على التنسيق بشكل مختلف. تتميز المشاريع 
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قبل أكثر منجهة بالتأخير بسبب السياسات المملوكة من 
الحكومية والمهنيين لذلك تصبح دائما أقل اهتماما في 
عمليات التنسيق من المشاريع ذات الملكية الخاصة 
)المشاريع المملوكة للقطاع الخاص( التي تكون أقل 
 تعقيًدا في إدارة المشاريع المملوكة من قبل القطاع العام.

 
تعتبرالتغييرات يطلبها المالك: التعديالت التي –ج 

والتعديالت التي طلبها صاحب المشروع في التصميم 
عامل يؤثرعلى التنسيقبين االطراف المشاركيين نتيجة 
لتلك التغيرات وذلك ألن هذه التغيرات تنعكس علي 
جميع مراحل التصميم. وزيادة في نطاق العمل وتكاليف 

ل ما سبق المشروع والتغييرفي الجدول الزمني، لك
التنسيق بالتعديالت التي تحدث في عملية رتتأث

 التصميم.
 
سيؤثر نوع نظام تسليم تسليم المشروع المعتمد:  –د 

المشروع المستخدم على تنسيق الهندسة الكهربائية 
والميكانيكية خالل مرحلة التصميم. ويالحظ إن أنظمة 
تسليم المشاريع التقليدية في صناعة البناء هي إدارة 

لبناء والتصميم والبناء وتصميم العطاءات وقد أدى ا
التحول في نموذج التصميم المستدام مؤخًرا إلى عملية 
متكاملة في تصميم وتنفيذ المشاريع يطلق عليها "تسليم 

ويسمح ذلك بمشاركة جميع األطراف  "المشروع المتكامل
المشاركة منذ بداية المشروع إلى مراحل إشغاله، 

 .عمليات التنسيق وبالتالي تسهيل
 

يمكن  التزام المالك بصرف الدفعات المستحقة: -ه 
أن يؤدي تغييراالتفاقيات التي تم التعاقد عليها على 
صرف المستحقات إلى إبطاء عملية التنسيق التي تؤثر 
بدورها على الجدول الزمني لتسليم المشروع، التأخير في 

عوامل تقدم المدفوعات من قبل المالك هو واحد من ال
الرئيسية التي تسبب التأخير في أنجاز المشاريع 

 .المعمارية
 [10]:المحددات المرتبطة بأداء فريق التصميم2-2-5

تتمثل في مستوى خبرة فريق التصميم، قدرة فريق األدارة 
على التعامل مع المشروع، شمولية البرمجيات المستخدمة ومستوى 

التواصل )التعاون والتنسيق( توظيفها في تصميم المشروع و مهارات 
 بين أعضاء فريق التصميم ويتضح ذلك فيما يلي:

 
خبرة فريق التصميم ووجود مدير عام منسق  –أ 

أن مستوى الخبرة الجماعي ألعضاء فريق للمشروع: 
المشروع ووجود مدير عام منسق بينهم هوعامل حاسم 
يؤثرعلى أنشطة التنسيق، وفي حالة عدم وجود خبرة 

الفريق فأن ذلك يؤدي الي عدم فعالية التعاون  ألعضاء
بين أعضاء فريق التنسيق ألن فريق تنسيق المشروع هو 
عبارة عن مجموعة من األشخاص الذي نتم جمعهم 
لتحقيق مهمة متخصصة ذات طبيعة متعددة 
التخصصات لذلك فالعمل الجماعي هو ميزة أساسية في 

تنسيق عند زيادة صناعة البناء، وبالتالي، تزداد كفاءة ال
 .كفاءة الفريق وكفاءة المدير المنسق

 
يؤثرالحجم والتكوين القدرة التعامل مع المشروع:  –ب 

الكلي لفريق ادارة المشروع على مستوى كفاءة التنسيق، 
حيث يتم تأسيس شركات الدارة المشروعات الكبري 
علي مستويات تدريب عالية ومستويات من الخبرة. بينما 

شركات الصغيرة المهنيين المستقلين لتنفيذ تستخدم ال
مشاريع البناء الخاصة بهم في حين تتميز الشركات 
الكبرى بإدارات مختلفة مخصصة ألنواع مختلفة من 

 المشاريع.
 

شمولية البرمجيات المستخدمة في تصميم  –ج 
وجد أن مستوى الكفاءة في استخدام  المشروع:

لتنسيق هو مفتاح البرمجيات والتكنولوجيا المعتمدة ل
نجاح عملية التنسيق ألن عدم وجود الفنيين المدربين 
في تكنولوجيا البرمجيات الحديثة أحد العوامل الرئيسية 
التي تعوق تبني وتطبيق هذه التقنيات ، لذلك فأن عدم 
كفاية المعرفة بالتكنولوجيا المتاحة يؤدي إلى عملية 

السليم من  تنسيق غيرفعالة بسبب االفتقارإلى التطبيق
 .جانب أعضاء فريق التصميم

 
مهارات التواصل )التعاون والتنسيق( بين فريق  –د 

التواصل هو القدرة على التفاعل بفعالية مع التصميم: 
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المهنيين اآلخرين المشاركين في عملية التنسيق، ألن 
االتصاالت أمر أساسي لنجاح عمليات التنسيق ويحسن 

م وتبادل المعلومات أثناء التواصل الفعال جودةا لتسلي
 .التنسيق

 
وضع أدارة المشاريع المعمارية في مصر ومدي التنسيق بين  -3

 األطراف المشاركة:
توجد العديد من العيوب الناتجة من أستخدام نظم األدارة  

التقليدية في أدارة مشاريع البناء الكبري والتي تتمثل في  تحقيق 
بالجوده او تخطي التكاليف والزمن االهداف سواء بعدم األلتزام 

[، لما يلي إما ألن إعادة التصميم كانت ضرورية ، 10المخطط له]
لمتكن الظروف مفهومة تماًما في البداية أو ألن المالك ينأجروا 
تغييرات بعيدة المدى على النطاق. او ألن المالك طلب عدًدا من 

حقيقي بشأن التقدم التغييرات أو ألن المتعاقد لم يبلغ عن الموقف ال
 في المشروع ذي األداء الضعيف.

أدي كل ما سبق إلى أن أصبح واضح الجميع 
المشاركين أن تاريخ االنتهاء التعاقد ياليمكن أن يتحقق . وفيما يلي 
دراسة لوضع ادارة المشاريع المعمارية في مصر ومدي التحكم في 

المشاركيين من أنجاز المشاريع من خالل التنسيق بين األطراف 
بداية مرحلة التخطيط وتحقيق األستمرارية بين أدارة مراحل التصميم 

 وأدارة مراحل البناء من خالل أدارة كل مراحل المشروع.
 

: مشاكل ومعوقات مشروعات التشييد في مصر )القطاع 3-1
 العام(

 :القصور في التنسيق والتواصل  بين المشاركيين  -3-1-1
المشاريع المعمارية أكثر تعقيدا بسبب مشاريع أصبحت ادارة 

األكثر تعقيدا، ونمو التكنولوجيا ونظم إدارة معلومات  التصميم
التصميم والخلفيات المختلفة لألطراف المشاركة وقصور التنسيق 

 والتواصل بين المشاركين .
وقد كان لهذه القضايا تأثير كبير على كيفية ادارة تصميم وتنفيذ 

 المعمارية.المشروعات 
وقد وجد أن معظم مشاكل التواصل هي نتيجة لعملية سوء العملية 
التنظيمية والتنسيقبين االمشاركين والتي لها تأثيرقوي على نتيجة 
التصميم النهائي الذي يواجهه صعوبات في التطبيق والتنفيذ، 
وتتمثل اهم اسباب المؤدية لذلك في صعوبه التواصل بين 

مالكة، عدم األخذ في األعتبار أهداف العميل، المصممين والجهة ال

عدم التنسيق بين المشاركين ذوي التخصصات التقنية المختلفة، 
عدم أدارة متطلبات التصميم بشكل كافي وعدم متابعة رأي األطراف 

 [11]المشاركة في مرحلة التصميميات المعمارية.
 
قصور التكامل بين  أنشطة المشروع ) الفصل بين  -3-1-2

  أدارة مرحلة التصميم وادارة مرحلة التنفيذ(:
في غالبية المشاريع المعمارية في القطاع العام يتم تعديل نسبة 
عالية من معلومات التصميم خالل مرحلة التشييد بسبب طبيعة 
التنفيذ التي تتطلبها ظروف الموقع والمشروع وذلك نتيجة قصور 

أدارة مرحلة التنفيذ أدي التكامل وفصل أدارة مرحلة التصميم عن 
ذلك الي تصميم غير مكتمل ويؤثر في ضعف أداء المشروع، مثل 
حدوث المزي دمن التغييرات في التصميم خالل مرحلة البناء، 

 وتكاليف التصميم األعلى وتغيرات الوقت بسبب إعادة التصميم.
إن التفريق والفصل بين أدارة مراحل التصميم وأدارة مراحل البناء 

ي الي العديد من المشاكل خاصة في المشروعات ذات الطبيعة يؤد
عالية التخصص والتقنيات فيما يتعلق بالتفاصيل المعمارية 

حيث يميل [12] والتفاصيل الهيكلية والمواد ونوعية البناء،
المشاركون في المشروع إلى اتخاذ القرارات في مجاالتهم 

ين اآلخرين. وهذا المتخصصة دون التنسيق مع المشاركين الرئيسي
يؤدي إلى تفكك مهامهم في مشاريع البناء،مما يؤدي إلى عدم 
اليقين في المعلومات المستخدمة والتصميم غيرالكامل خالل مرحلة 

 البناء.
 

استقراء وضع أدارة المشاريع بمصر بالقطاع العام من خالل  -4
 الدراسة الميدانية:

 وصف عينة البحث: -4-1

المدروسة والتي خضعت لدراسة احصائية حجم العينة 
عينه تم تصنيفها الي أربع فئات وتم حساب التكرارات والنسب  44

المئوية علي الخصائص الشخصية والوظيفية لمفردات عينة الدراسة 
وتحديد أستجابات مفرداتها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي 

 .تتضمنهت أدارة الدراسة

 ارة للمشروعاتالعمل في قطاع األد -أ

وقد لوحظ ان أغلب المشاركيين يعملون أستشاريين سواء 
واأستشاري التصميم  %23يليها استشاري التنفيذ %27لألدارة بنسبة 

لباقي التخصصات ونسبة  %5لمهندس تنفيذ و %14ثم  16%
 %4للجهة المالكة وكانت المشاركة قليلة نسبيا من المقاولين  5%
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لك الي قلة األهتمام والوعي باهمية هذه ويعود السبب الحقيقي لذ
 األبحاث 

 المستوي التعليمي لعينة الدراسة: -ب

وقد لوحظ من خالل الدراسة ان أغلب المشاركيين 
يحصلون علي درجة البكالوريوس في الهندسة بجميع تخصصاتها 

 %14في يليها الحاصلين علي درجة الماجستير بنسبة  %73بنسبة
للدرجات  %4ثم نسبة  %9الدكتوراه بنسبة  ثم الحاصلين علي درجة

 العلمية األخري مثل المعاهد وخالفه.

 قطاع العمل -ج 

وبالرغم ان ادارة المشاريع تطبق علي المشاريع 
الحكوميه أو التابعة للقطاع العام نظرا للحاجة الي أدارتها بطريقة 
صحيحة للتغلب علي جميع المشكالت في هذا القطاع األ انه قد 

ظ من خالل الدراسة ان نسبة المشاركين في األستبيان يعملون لوح
حيث انه تم توزيع األستبيانات علي %70في القطاع الخاص بنسبة 

المكاتب األستشارية الخاصة المكلفة من قبل القطاع العام ألداره 
 مشاريعها .

 عدد سنوات الخبرة -د 

ين وقد لوحظ من خالل الدراسةان النسبة األاكبر للمشارك
من عينة البحث يليها  %34سنة بنسبة  15الي  11خبرة من 

وذلك بحكم  %27سنة بنسبة  15المشاركين ذوي الخبرة أكثر من 
طبيعي العمل كأستشاريمما بوفر موثوقية عالية ثم ذوي الخبرة من 

 10الي  6واخيرا ذوي الخبرة من  %23سنة بنسبة  15الي  5
 .%16سنوات بنسبة 

 األداء::تقييم 4-2-1

: ماهي نسبة المشاريع التي أشتملت علي أخطاء 1
 بسطة بسبب التنسيق بين المشاركيين لم تتسبب بوقف العمل ؟

اجمع أغلب األفراد للعينة أن األخطاء في المشاريع 
من المشاريع ولكنها لم تؤدي الي ايقاف  %39-10متواجده في 

تكلفة وزمن  العمل كليا بالمشروع لكن كان لها تأثير سلبي علي
 المشروع.

التي بها أخطاء من  %38.6وتبين ان النسبة األكبر للمشاريع 
للمشاريع التي بها أخطاء أقل  %31.8يليها نسبة  39%-10%

الي  %40لمشاريع بها أخطاء بنسبة  %15.9ثم نسبة %10من 
الي  70من المشاريع بها أخطاء بنسبة  %13.6ونسبة  69%

 (.1كما في شكل) 100%

 
( يوضح نسبة المشاريع التي أشتملت علي أخطاء 1كل )ش

 بسيطة لم تسبب بتوقف العمل

: التحليل الوصفي للتنسيق بين المشاركين 4-2
 وتأثيره علي أداء المشاركين

طرح علي المستبينين اسئلة أولية لتقييم أداء المشاريع 
الدراسة المعمارية التي شاركوا فيها في أدارة المشروع وبتحليل نتائج 

 الميدانية تبين األتي:

: ماهي نسبة المشاريع التي أشتملت علي اخطاء 2
بسبب التنسيق بين المشاركين تسببت بوقف العمل 

 موقتا؟
من أفراد العينة أتفقوا علي انه أقل من  %70.4اجمع 

من المشاريع فقط تم ايقاف العمل بها موقتا  10%
األطراف بسبب اخطاء ترجع لمشاكل التنسيق بين 

من األفراد انة بنسبة من %18.1المشاركين واجمع 
مناألخطاء في المشاريع توقفت بسببها %39الي10%

بان نسبة األخطاء في المشاريع من %6.8واجمع 
والتي تسببت في توقفها  في حين اجمع %69الي 40%
من المشاركين أن نسبة األخطاء تكون من 4.5%
األخطاء ( نسب 2ويوضح الشكل ) %100الي70%

 في المشاريع والتي تسبب في توقفها.
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( يوضح نسب األخطاء بالمشاريع التي تسببت بوقف 2شكل )
 العمل

 
:ماهي نسبة التأخر الزمني في مدة تنفيذ المشروع الناتج عن 3

 القصور في التنسيق بين المشاركين؟

من أفراد العينة أجمعوا علي ان القصور والمشاكل  %45.4أجمع 
الي  %10عن التنسيق تؤدي الي تأخر مده المشروع مابين  الناتجة
من % 11.35زيادة علي المدة المخطط لها.ونسبة من  36.3%

من %6.8ونسبة  %69الي %40المشاريع نسبة التأخر بها من 
علي المدة  %100الي%70المشاريع نسبةالتأخير بها مابين 

اوزت ( نسبة المشاريع التي تج3المخطط لها.ويوضح الشكل )
 التكلفة بسبب مشكالت التنسيق

ماهي نسبة المشاريع التي تجاوزت فيها التكلفة الفعلية عن  :4
 التكلفة المخطط لها والناتج عن القصورفيالتنسيق بين المشاركين؟

من أفراد العينة علي ان القصور والمشاكل الناتجة  %38.6أجمع
 %39الي  %10عن التنسيق تؤدي الي تأخر مده المشروع مابين 

من أفراد العينة أجمعوا أن  %25.5زيادة علي المدة المخطط لها.و
أجمعوا أن  %20.4و %10المشاكل تؤدي الي تأخير بنسبة حتي

من  %15.9و %69الي %40المشاكل تؤدي الي تأخير بنسبةمن
أفراد العينة أجمعوا علي ان القصور والمشاكل الناتجة عن التنسيق 

ويوضح الشكل %100الي%70روع مابينتؤدي الي تأخر مده المش
 ( نسبة  المشاريع التي تجاوزت التكلفة بسبب مشكالت التنسيق4)

 

( يوضح نسبة المشاريع التي بها تأخرزمني بسبب 3شكل )
 مشكالت التنسيق

 

 

( يوضح نسبة المشاريع التي تجاوزت التكلفة بسبب 4شكل )
 مشكالت التنسيق

 

المتعلقه بالمشاكل التئ تؤثرعلي عملية : بالنسبة للعوامل 4-2-2
 التنسيق

أتضح مدي التاثير السلبي لهذه العوامل المتعلقة بالتنسيق علي أداء 
المشروعات المعمارية وتأثيرها علي المشاريع المعماريه الحالية 

 ( نتائج دراسة الحالة.6-5ويوضح الشكل ) بدرجة كبيرة
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 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-اثير السبي للعوامل المرتبطة بمحددات التنسيق علي المشاريع يوضح شدة الـت 5شكل

 

 

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح درجة تواجد المحددات  في المشاريع الحالية 6)شكل 

 

 

 : بالنسبة للمحددات المرتبطة بمرحلة التخطيط4-2-3

أتضح مدي التاثير السلبي لهذه العوامل المتعلقة بمحددات التنسيق 
في مرحلة التخطيط علي أداء المشروعات المعمارية وتأثيرها علي 

المشاريع المعماريه الحالية بدرجة كبيرة ويوضح الشكل 
 (نتائج دراسة الحالة.8-7التالي)شكل
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 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-للمحددات المرتبطة بمرحلة التخطيط( يوضح شدة الـتاثير السلبي 7)شكل 

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-(يوضح درجة تواجد المحددات في المشاريع الحالية8)شكل 

 

 : بالنسبة للمحددات المرتبطة بمرحلة التصميم4-2-4

بالنسبة للمحددات المرتبطة بمرحلة التصميم التى تؤثر علي عملية  
التنسيق أتضح مدي التاثير السلبي لهذه العوامل المتعلقة بالتنسيق 

علي أداء المشروعات المعمارية وتأثيرها علي المشاريع المعماريه 
( نتائج 9-10الحالية بدرجة كبيرة ويوضح الشكل التالي )شكل

 دراسة الحالة.

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح شدة الـاتثير السلبي للمحددات المرتبطة بمرحلة التصميم9)شكل
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غير مؤثر تأثير قليل تأثير جزئي تأثير ملحوظ تأثير  كبير

4.54 6.81 4.54 9.09 2.279.09

20.45

13.63
15.9 15.9

29.54

36.36

40.9
38.63

31.81

36.36

25

31.81
29.54

40.9

20.45

11.36
9.09 6.81 9.09

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

حجم ودرجة تعقيد -8
المشروع

الجدول الزمني للمشروع-9 ء عدم اختيار المخطط بنا-10
اءةعلي معايير الخبرة والكف

الميزانية المخصصة -11
للمشروع

خطة التصميم المعماري-12
للمشروع

غير موجود نادرا أحيانا غالبا دائما
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 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-(يوضح درجة تواجد المحددات في المشاريع الحالية10)شكل

 

أتضح مدي التاثير السلبي للمحددات المرتبطة بمرحلة التنفيذ علي  بمرحلة التنفيذ: بالنسبة للمحددات المرتبطة 4-2-5
أداء المشروعات المعمارية وتأثيرها علي المشاريع المعماريه الحالية 

 ( نتائج دراسة الحالة.11-12بدرجة كبيرة ويوضح الشكل التالي )

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-للمحددات المرتبطة بمرحلة التنفيذ( يوضح  شدة الـتاثير السلبي 11)شكل

 

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح درجة الوجود في المشاريع الحالية 12)شكل
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غير موجودالمعمارية واألنشائية نادرا أحيانا غالبا دائما
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بالمالك علي أداء أتضح مدي التاثيرالسلبي للمحددات المرتبطة  : بالنسبة للمحددات المرتبطة بالمالك4-2-6
المشروعات المعمارية وأتضح تأثيرها علي المشاريع المعماريه 

 (نتائج دراسة الحالة.13-14الحالية بدرجة كبيرة ويوضح الشكل)

 
 

 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح شدة الـتاثير السلبي للمحددات المرتبطة بالمالك 13)شكل

 

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-يوضح درجة الوجود في المشاريع الحالية(  14) شكل 

 

 : بالنسبة للمحددات المرتبطة بأداء فريق التصميم4-2-7

أتضح مدي التاثيرالسلبي للمحددات المرتبطة بأداء فريق التصميم 
ها فيعملية التنسيق علي أداء المشروعات المعمارية وأتضح تأثير 

( نتائج 15-16على المشاريع المعمارية الحالية ويوضح الشكل)
 دراسة الحالة.
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 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح شدة الـتاثير السلبي للمحددات المرتبطة بأداء فريق التصميم 15)شكل  

 

 
 (الباحث من الدراسة الميدانية)تصريف -( يوضح درجة الوجود في المشاريع الحالية 16)شكل

 
 :بالنسبة لألجراءات العالجية4-2-8

بالنسبة لألجراءات العالجية المطلوبة أتضح مدي أهمية هذه 
األجراءات المطلوبة في المشروعات المعمارية واتضح قلة تطبيقها 

(نتائج 17-18وأستخدامها في المشاريع الحالية ويوضح الشكل)
 الدراسة.
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 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح مدي أهمية الحلول العالجية للتنسيق بين األطراف المشاركين 17)شكل 

 

 

 
 )تصريف الباحث من الدراسة الميدانية(-( يوضح درجة الوجود في المشاريع الحالية 18)شكل

 
 

 الخالصة والتوصيات:
  مما سبق الي إن أدارة المشاريع المعمارية في يخلص البحث

القطاع العام في مصر تعاني العديد من المشاكل المتعلقة  
بالتنسيق والتي تؤثر علي أداء المشاريع ومما تتمثل في عدم 
وجود عمليات إدارية منظمة وغياب المهارات الفنية التقنية 

المشاركين  وعدم أستخدام البرامج التقنية الحديثة للتنسيق بين
إلي جانب بعض المشاكل المتعلقة بعدم وجود معلومات 
واضحة من الجهة المالكة وغياب التعاون بين المهندسين 
المتخصيين , مما يؤدي زيادة الوقت المحدد إلنجاز 

 المشروع وتجاوز التكاليف عن القيمة المخطط لها.
  كما خلص البحث الي أن أداء مشروع البناء يعتمد على

سيق الفعال لمساهمات األطراف المتعددة المشاركة في التن
أنجاز المشروع المعماري والمهام المترابطة بينهم. ويعد 
التنسيق أمر فعال في انجازالمشاريع البناء و تحقيق األداء 

 األمثل .
  كما خلص البحث ان أهم المحددات المرتبطة بالتنسيق بين

خمس مجموعات األطراف المشاركة في المشروع تتمثل في 
من المحددات المرتبطة بمرحلة التخطيط والتتصميم والتنفيذ 
للمشروع , والمحددات المرتبطة بالمالك وأداء فريق 

 التصميم.
  أيضا خلص البحث أن أهم المحددات المرتبطة بمرحلة

التخطيط تتمثل في درجة تعقيد المشروع حيث انه كلما زادت 

كل المرتبطة بالتسيق بين درجة تعقيد المشروع أزدادت المشا
المشاركين  , وتتمثل هذه المحددات في خطة التصميم 
المعماري للمشروع وكثرة التفاصيل المحددة بها والميزانية 
المخصصة للمشروع, أما المحددات المرتبطة بالتصميم 
تتمثل في وضوح المتطلبات التصميمية فكلما أتضحت هذه 

اركين  بسهولة , كما أن المتطلبات أمكن التنسيق بين المش
التنسيق الفعال يعتمد علي كيفية تبادل المعلومات والمعرفة 
والفهم بين األطراف المشاركة في أعداد التصميميت 
المعمارية وكيفية دمج المتطلبات التصميمية الخاصة 
بالتقنيات المتعددة ومدي أستخدام البرامج الحديثة للتنسيق 

دي بدوره الي النجاح في تحقيق بين المشاركين ألمر الذي يؤ 
 األهداف  واالستجابة للتغيرات وإنتاج معرفة جديدة.

  كما خلص البحث الي أن تنسيق عمليات اإلدارة يعتبرأهم
وظيفة من مهام جهه استشارات ادارة  المشروع للتحقق من 
دمج جميع العمليات بشكل صحيح إلن وظائف اإلدارة كلها 

إدارتها بطريقة متكاملة ومنسقة تكاملية ، أي أنها تتطلب 
تحدد اإلجراءات المناسبة في إنجاز المشروع بنجاح. 
ولتحقيق عمليات التنسيق بين األطراف المشاركة في 

 انجازالمشروع يجب مراعاة األتي:
الحد وتقليل المشكالت عن طريق التنسيق الذي يضمن  -

تفاعل الوظائف بشكل يقلل من المشكالت الناتجة عن 
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لتخفيض تكلفة البناء يجب التنسيق الفعال الذي يقلل  -
من األخطاء والتصحيحات أثناء ادارة مرحلة التنفيذ من 
خالل تحديد المدة الزمنية المطلوبة إلنجاز األهداف 
وتوزيع المسؤوليات وبالتالي يتم تقليل التكاليف 

 .اإلضافية التي قد تتكبدها بسبب إعادة العمل
 ي التوصيات األتيه:وخلص البحث ال

ضرورة التنسيق بين جميع األطراف المشاركة في  -
المشروع في تحديد رؤية وأهداف المشروع منذ بدايته, 
وضرورة التنسيق بين المشاركين أثناء عمليات أتخاذ 
القرار من بداية المشروع حتي نهايته وضرورة إشراك 
وإطالع المالك والمقاول في عملية التصميم بشكل 

 ر .مستم
ضرورة إدراك األطراف المشاركة في المشروع ألهمية  -

توظيف التقنيات والبرامج الحديثة الخاصة بالتنسيق 
 في مرحلة التصميم وعير جميع مراحل المشروع.

ضرورة التركيز علي سبل ومنهجيات وادوات األدارة  -
الحديثة للتنسيق بين األطراف المشاركيين في أنجاز 

 المشاريع المعمارية.
رورة الفهم وتحديد الطريقة التي يتم بها التنسيق بين ض -

األطراف المشاركيين في المشروع والمسئوليات 
المتداخلة بين أطراف العمل علي أساس األدارة 
الحديثة بين أنشطة التصميم وأنشطة التنفيذ لتحقيق 

 أهداف المشروع في أدارة المشروعات مستقبليا.
طراف المشاركيين ضرورة وضع ألية للتنسيق بين األ -

 للتحكم في أنجاز المشاريع المعمارية.
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