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ABSTRACT 
       Although many of the proposals and studies that dealt with software and planning 
of engineering projects, varied from each other in the nature of subject discussion, but 
they have lacked the integrated theoretical frameworks about the subject. Therefore, 
the research  problem is "lack of studies that determine the computer software and 
information and communication technology which help in raising the efficiency of 
performance in engineering project management in the design and executive stages." 
The research aims to identify the software and the level of information and 
communications technology which is used in the engineering consulting 
organizations. The theoretical framework has been determined in order to achieve the 
research objective, it includes the planning stages and its characteristics and elements 
of the project plan and identify the software and information technology used in 
professional practice, and conduct a practical study through a questionnaire for local 
engineering consulting organizations, then analyzing the practical study, discussed 
the results and give conclusions.   

Keywords: (engineering project management, planning, information and 
communication technology, computer software). 

 
  المشروع الھندسي المحليتكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في إدارة أثر 

   
 :  الخالصة

و إن . من تخطیط المشروع و إنشاءه و تسلیمھ, تمر كافة أنواع المشاریع الھندسیة بمراحل ُمعّرفة متسلسلة      
ظھور تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت كان لھ دور كبیر في جمیع مراحل إنشاء المشروع في الممارسة 

وع رلمشا تطرقت إلى البرمجیات الحاسوبیة وإدارةإن العدید من الطروحات والدراسات التي . المھنیة المعماریة
، تباینت بعضھا عن البعض في طبیعة الطرح، إال أنھا كانت تفتقر إلى أطر نظریة تتناول الموضوع الھندسي

وبیة وتكنولوجیا قلة الدراسات  التي تحدد البرمجیات الحاس" ـ بشكل متكامل لذلك حددت مشكلة البحث ب
المعلومات و االتصاالت التي تساعد في رفع كفاءة األداء في إدارة المشروع الھندسي في المراحل التصمیمیة 

واالتصاالت  المعلومات البرمجیات الحاسوبیة ومستوى تكنولوجیاالتعرف على یھدف البحث إلى . "و التنفیذیة
و لغرض تحقیق ھدف البحث تم تحدید إطار نظري یتضمن  .ي المنظمات االستشاریة الھندسیةف المستخدمة

و التعرف على البرمجیات و تقنیة المعلومات المستعملة  و خصائصھ و عناصر خطة المشروع مراحل التخطیط
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و , و إجراء  الدراسة العملیة من خالل استبیان للمنظمات االستشاریة الھندسیة المحلیة, في الممارسة المھنیة
   .النتائج و تحدید االستنتاجاتمناقشة 

  المقدمة 
ال یخفى الدور الرئیسي الذي یلعبھ التخطیط كعنصر ھام في إدارة المشاریع الھندسیة، لذلك یفترض      

فالتخطیط یبدأ بالتحدید مع بدایة نشوء فكرة المشروع، . إن ینال االھتمام والتركیز في الممارسة المھنیة
توفر العدید من األدوات والسبل اإلداریة التخطیطیة لدى الجھة المعنیة ولغرض انجاز ذلك البد من 

والمستفیدة لذا البد من التعرف على أھم األدوات اإلداریة والتخطیطیة ومنھا األسالیب الحدیثة في استخدام 
  .البرمجیات الحاسوبیة و تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت

واقع الممارسة المھنیة و ظھر تأثیر ھذه  أ التغییر فيسریع بدشكل بوبعد دخول تكنولوجیا الحاسوب      
التقنیات یأخذ دوره في عملیة التطور والتأثیر في قطاع اإلنشاءات وأصبح ذلك واضحا في السنوات 
األخیرة من خالل ظھور تأثیر االستخدام على مستوى األفراد و االستخدام الشخصي، رافق ذلك توقع 

وحدوث تطور في األعوام المقبلة في ھیكل وتكوین قطاع اإلنشاءات نتیجة ھذا التأثیر حصول تغییر خالل 
أن زیادة ثقافة استخدام الحاسوب واستغالل قدرات ھذه التطبیقات . العالقات بین أطراف المشاریع اإلنشائیة

ضخمة لدعم واقع الصناعة اإلنشائیة في البلد في الوقت الذي یتوقع فیھ حدوث حركة عمرانیة 
  .ومشاریع كبیرة لتغطیة ضعف الحركة العمرانیة والنقص في البنى التحتیة

 إدارة المشروع الھندسي .1
یُعرف المشروع الھندسي بأنھ مجموعة من المھمات المترابطة التي یفترض إن تقضي إلى إنشاء      

و خصوصیات تمیزه عن  طاقة إنتاجیة أو توسیع طاقة إنتاجیة قائمة، إذ یمتلك المشروع الھندسي مقومات
ومن الضروري تعریف المشروع من اجل إدارة المشروع بكفایة و تتمثل في . المشاریع اإلنتاجیة األخرى

. عملیة وضع خطة العمل وتحدید الكلفة وبیان مواقیت العمل لیكون قاعدة لعملیة السیطرة على المشروع
وعلیھا . ختلفة لإلدارة لتحقیق األھداف المحددةوان على إدارة المشروع الھندسي إتباع أسالیب وأنماط م

اختیار األسلوب المناسب لتنفیذ المشروع من بین األسالیب المختلفة التي یمكن إن تعتمد في مشاریع 
إن اإلدارة تمارس كلما وجدت عالقات ناشئة عن تعاون اإلفراد مع . صناعیة أخرى أو في ظروف مختلفة

  .)1(یم ھذه العالقات بما یضمن التناسق في العمل و عدم التضارببعضھم لبلوغ أھداف محددة لتنظ
  :إدارة التصمیم 1.1
اھتمت الكثیر من الدراسات بدور المھندس المعماري في إدارة التصمیم للمشاریع الھندسیة في      

إلى إن ممارسة العمل المعماري تحتاج  )RIBA)2فلقد أشارت دراسة , المنظمات االستشاریة المعماریة
إلى مھارات و قدرات تجعل المھندس المعماري متفھما لمتطلبات المھنة و المبادئ اإلداریة و القانونیة 
لقیادة فریق تصمیمي للوصول إلى األھداف ألموضوعھ لمشروع تصمیمي معین وصوال إلى الغایة التي 

برات المطلوبة من المھندس المعماري الموھبة و الخبرة حیث تتضمن الخ, من اجلھا أوجدت المنظمة
  .التكنولوجیة و االھتمامات إداریة

  :إدارة التنفیذ 2.1
تعرف اإلدارة اإلنشائیة بأنھا أسلوب یقوم على أساس التنسیق وانجاز المخطط والسیطرة لكافة      

الفعالیات أو الخدمات المترابطة من اجل تحقیق المشروع بشكل مثالي یضمن ثالثة اعتبارات ھي أفضل 
اتھ في اتخاذ القرار حیث تمثل إدارة اإلنشاء صاحب العمل وتمتلك صالحی. واقصر وقت, نوعیة، اقل كلفة

والتعاقد أحیانا مع المقاولین األساسیین والثانویین وبحسب نوع االتفاق بین مدیر اإلنشاء وصاحب العمل 
ولكنھا في نفس الوقت ال تقوم بتنفیذ العمل بكوادرھا الخاصة ویمكن إن تقوم بتنفیذ أجزاء من العمل في 

  .)3(حالة طلب ذلك من قبل صاحب العمل
  قرارات في إدارة المشاریع الھندسیةاتخاذ ال .2
مشكلة االختی6ار أو الوص6ول إل6ى ق6رار موج6ودة ف6ي إي مش6روع عل6ى مختل6ف مس6تویات اإلدارة ف6ي       

ویف6رض وج6ود ع6دة ب6دائل عل6ى م6دیر المش6روع اختی6ار اح6د ھ6ذه , شتى المجاالت ضمن المشروع الواحد
العملی66ة اإلداری66ة بح66د ذاتھ66ا عب66ارة ع66ن سلس66لة .المناس66بالب66دائل أو الخی66ارات بھ66دف الوص66ول إل66ى الق66رار 

و بش6كل خ6اص ف6أن الغای6ة م6ن إتب6اع الطریق6ة العلمی6ة ف6ي إدارة المش6روع , قرارات متصلة بعضھا ببعض
إن عملی66ة  .ھ6ي تحقی66ق أھ66داف المش66روع بأق6ل كلف66ة ممكن66ة ض66من الوق6ت المح66دد و بالمواص66فات المطلوب66ة
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التخط6یط : تتبعھ سلسلة كبیرة من القرارات في مختلف مراحل دورة اإلدارةتحدید األھداف بحد ذاتھا قرار 
   .)4(و التنظیم و التوجیھ و الرقابة

   
  :التخطیط 1.2
وردت كلمة التخطیط في المراجع والمعاجم . تتناول ھذه الفقرة التخطیط مع التعریف العام لھ     

األساسیة من المعاجم العربیة واألجنبیة كأسم أو فعل لتعبر عن مفاھیم عدة بعضھا ارتبط بجوانب 
  .حیاتیة عامة

  التعریف اللغوي لمفھوم التخطیط -أ
كذلك تعني كلمة . رسُم خطةٍ , تدبیرٌ , لعربیة على انھ تنظیمٌ یعرف التخطیط في المعاجم ا      

Planning   في المعاجم االنكلیزیة االسمan arrangement for doing something   أو الفعل
arrange or make a plan)5(  .  

الرجل  بالكسر األرض التي یختطھا) الِخطّة(و , )الُخطُوط(واحُد ) الَخطّ (إما الفعل خطط فمنھ      
طُ (و منھ , لنفسھ وھو إن یُعلّم علیھا عالمة بالخط لیعلم انھ قد احتازھا لیبنیھا دارا إنشاء الكوفة و ) ِخطَ

  .)6(البصرة
  التعریف العلمي للتخطیط  -ب

التخطیط مصطلح عام یوضح خارطة طریق یجب أَن تُتبع للوصول إلى الغایة ، لذا فان استعمالھ      
  .)7(المختلفة یعني تحقیق أھداف مختلفةفي المستویات 

الغرض من تخطیط المشاریع ھو تحدید المؤشرات المطلوبة للمشروع وضمان كل المتطلبات التي      
و یقوم تخطیط المشروع على انجاز العمل خالل بدء العمل . تسبق عملیة التنفیذ و السیطرة في موقعھا

د المیزانیة ومعرفة الفعالیات الحرجة و عمل المخططات ویتم فیھ عملیة الجدولة و تحدی. بالمشروع
 .)8(األولیة لیتم تطویرھا وتحسینھا حتى یتشكلون سویة لیكونوا مخططاً كلیاً للمشروع

و عندما تنفذ عملیة تخطیط إدارة المشروع بشكل صحیح، تعطي فریق العمل للمشروع دعما مقدما      
تراتیجیاً واضحاً واألدوات المناسبة إلدارة المشروع إلى نھایتھا لإلدارة العلیا، كما تعطي اتجاھاً اس

و سیكون مدیروا التورید الذین یتبنون ھذه العملیة أكثر نجاحا في توجیھ مشاریعھم الرئیسة . المرجوة
عالوة على ذلك، تطویر وصیانة نظم فعالة إلدارة المشروع في . وتقدیم النتائج التي تطلبھا اإلدارة العلیا

  .)9(بین المنتجات النھائیة أو الخدمات المقدمة من الشركة و ما یرغب بھا الزبون حقا,  قلیص الفجوةت
إن التخطیط في الواقع یشمل التنبؤ بما سیكون علیھ في المستقبل مع االستعداد ): "Fayol(یقول      

ات المبنیة على تفكیر فالتخطیط إذا عملیة ذھنیة تتضمن وضع التوقعات أو الفرضی, "لھذا المستقبل
وجاء في تعریف التخطیط انھ جھد واع یرمي . عمیق في الحاضر من اجل االستعداد لمواجھة المستقبل

ویقودنا ھذا التعریف إلى عدد , إلى توجیھ الفعالیات البشریة نحو تحقیق أھداف محددة بصورة عقالنیة
  :)10(من خصائص التخطیط منھا

  .التخطیط وسیلة ولیس غایة •
 .تخطیط أسلوب علمي لھ أسسھ و مبادئھال •
 .التخطیط جھد عقالني یتطلب المعرفة والخبرة •
 . التخطیط أداة أو وسیلة عامة یمكن استعمالھا لتحقیق أي ھدف •
 .التخطیط عبارة عن عملیة خلق وابتكار تربط الحاضر بالمستقبل •

ھناك عدد من األدوات یجب أن تكون متاحة لمدراء المشاریع الستخدامھا  :أدوات تخطیط المشروع -ج
وھذا یشمل كل شيء من الكمبیوتر و جداول البیانات البسیطة لتوضیح المھام . أثناء عملیة التخطیط

األدوات الصحیحة ھي مھمة في تحدید تخصیص الموارد، . المعقدة وقیاس األھداف القابلة للقیاس
و استخدام ھذه األدوات في تحقیق األھداف العامة . ة، تقییم المخاطر وقیاسھاالجداول الزمنی

  .)11(للمشروع
یمكن لفریق المشروع  االتصال وتقدیم التقاریر إلى صاحب العمل في  :التخطیط و تقنیة المعلومات - د

المفتاح ھنا ھو و. عدد من الطرق، بدءا من عنوان البرید االلكتروني یومیا إلى الوثائق األكثر تعقیدا
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الحصول على الخطوط العریضة للخطة بما ھو مناسب لمستوى العمل الذي تم انجازه، والسماح 
  . )12(ھو أمر ضروري) أو أقل(للتعدیل إذا كان تقدیم تقاریر إضافیة 

  :التنظیم 2.2
التنظیم وظیفة إداریة یتم بموجبھا تحدید أو تصمیم اإلطار أو الھیكل الذي من خاللھ تنظم و ترتب      

وھذا یستدعي تحدید عدد األنشطة , وتنسق في سبیل تحقیق أھداف محددة, جھود جماعة من اإلفراد
نفیذ األنشطة و القیام بھا و ثم تحدید األفراد المكلفین و المسؤولین عن ت, الالزمة و نوعھا لتحقیق األھداف

إذ بموجب ھذه الوظیفة یقوم المدیر . تحدید العالقات فیما بینھم من حیث المھام والمسؤولیات والسلطات
و توزیع مھمة وسلطة , بتحدید أوجھ النشاط المختلفة التي یحتاج إلیھا لتحقیق األھداف الموضوعة مسبقا

ضمن ھیكل , ة المناسبة التي تعمل تحت رئاستھ و إشرافھتنفیذ ھذه األنشطة على العناصر اإلنسانی
  .)13(و وفق  أدوار محددة لكل منھم, تنظیمي منسق

  :التوجیھ 3.2
و أحد مكونات العملیة اإلداریة ویتضمن الكیفیة و األسس التي , التوجیھ ھو احد وظائف اإلدارة      

یمكن للمدیر في أي مستوى إداري إن یتبعھا في توجیھ عمل مرؤوسیھ بشكل و باتجاه األھداف 
سیة و مادیة و علیھ فالتوجیھ یسعى إلى توفیر بیئة عمل نف. في ظل تحقیق التعاون بینھم, المطلوبة

و یحلھا و یوجھ , فالمدیر یواجھ المشكالت. مناسبة فھو عمل مستمر طالما إن العمل في حالة تنفیذ
بما , و تقویم االنحراف و تحقیق التعاون و دعم روح العمل الجماعي و الفریق, مرؤوسیھ لتطبیق الحل

أن . أساسیة لنجاح التخطیط فالتوجیھ الجید إذن ھو دعامة, یحقق األھداف والرضا لدى المرؤوسین
توفیر القیادة : وظیفة التوجیھ تعتمد في تحقیق ھدفھا المشار إلیھ أعاله على أربعة أركان أساسیة ھي 

ثم توفر اتصاالت فعالة تسمح بعملیة التفاعل بین , و الحافز اإلنساني المناسب, اإلداریة الصالحة الجیدة
  .)14(ا فھم السلوك التنظیمي للعاملین داخل المنظمةوأخیر, أجزاء المنظمة واإلفراد بداخلھا

  :الرقابة  4.2
إن كبر حجم المشاریع وازدیاد تعقیدھا في مختلف القطاعات و خصوصا قطاعي      

زاد الحاجة إلى أنظمة إداریة متكاملة و إیفاء بھذه ) Industry(والصناعة) Construction(اإلنشاءات
وتكون , اإلدارة بحیث أصبح یعنى بالمشروع من لحظة التفكیر بھ إلى إنھائھاالحتیاجات فقد تطور علم 

أي خالل مدة التنفیذ وحتى , عملیة المراقبة بعد تخطیط المشروع و جدولتھ من ناحیة الوقت و الموارد
الھدف الرئیس من مراقبة المشروع ھو وضع خطة متكاملة بغرض التأكد من انجاز  .نھایة المشروع

وھذه الخطة عادة ما تقوم على متابعة العمل و , ضمن الكلفة و المدة و المواصفات المطلوبةالمشروع 
وإعادة , ومن ثم اتخاذ الخطوات الالزمة لتعدیل أي انحراف إن وجد, قیاسھ و مقارنتھ بخطة المشروع

  . )15(المشروع إلى مساره األصلي بأقل كلفة و وقت ممكنین وضمن المواصفات
 Information & Communication:المعلومات و االتصاالتتكنولوجیا  .3

Technology (ICT)  
تخلق تكنولوجیا المعلومات فرص جدیدة للصناعة اإلنشائیة بتوفیر المعلومات بجمیع مصادرھا      

وكنتیجة لذلك فأن االستفادة من ھذا المجال یضع فرص جدیدة إمام المؤسسات اإلنشائیة التي تصمم 
و ال یمكن أظھار تكنولوجیا المعلومات مساعداً لخطوات اإلنشاء التقلیدیة، بل . بالتنفیذوالتي تقوم 

. بوصفھ عنصرا ابتكاریاً یعطي القدرة على إیجاد خیارات جدیدة لتصمیم وتشغیل المشاریع اإلنشائیة
و یجب التمییز بین تكنولوجیا  .)16( فضال عن توسع مجال التطویر والمنافسة بین الشركات اإلنشائیة

 (Information Systems)ونظم المعلومــــــات ) Information Technology) ITالمعلومـات 
IS  فالمقصود بتكنولوجیا المعلومات األجھزة والوسائل اإللكترونیة والبرمجیات التي تستخدم في نقل

داء األشخاص المساھمین في عملیات في حین تشیر نظم المعلومات إلى ترابط أ. ونشر المعلومات
انجاز نقل وتوثیق المعلومات ونشرھا ضمن ھیكلیات وظیفیة محددة والتي تكون تكنولوجیا المعلومات 

  .)17(جزء منھا
یمكن تقسیم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في البناء إلى قطاعات مختلفة لفھم أفضل ودورھا      

علومات واالتصاالت والتكنولوجیا من وجھات نظر مختلفة للوصول إلى ویمكن فھم كلمة الم. في البناء
&  Adriaanse(حیث أعطى كل من . وجھة نظر جدیدة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

Voordijk()18(  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ھي "، أن 'العلمي'تفسیرا من المنظور الوظیفي
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و في ھذه النقطة فأن وجھة النظر الشخصیة ترى إن ". القراراتمزود محاید من المدخالت التخاذ 
یمكن اعتماد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من قبل . االتصال لیس أكثر من توزیع المعلومات

على سبیل المثال استخدام التصمیم بمساعدة الحاسوب . مجموعات معینة من المستخدمین داخل المنظمة
)CAD (المعماریین أو البرامج المستخدمة من قبل مھندسي التخمین أو مدراء  من قبل المھندسین

فأنھما یعتبران االتصاالت بین المشاركین في صناعة البناء  )19()كروسي& أمیت (إما . المشاریع
والتشیید والمنظمات ھي المعنیة بتبادل المعلومات، والتعامل مع الرسومات والمواصفات وبیانات 

  . رامج التصمیم األخرى وإدارة المعلوماتالكلفة، فضال عن ب
أما بالنسبة لنظام المعلومات الذي یستخدم بین األطراف فیتم استخدام شبكات المعلومات المختلفة      

واإلنترنیت لتغطیة التفاصیل بین مكاتب المھندسین داخل الموقع ومدیر الموقع، ویتم نقل المعلومات من 
، ویتم تبادل المعلومات بین كافة )Extranet(العكس بواسطة شبكة ألالموقع إلى المكتب الرئیس وب

و تتوزع اإلمكانات الحالیة ). Internet(األطراف من مالك ومنفذ ومصمم باستخدام شبكة أل
  : )20(والمستقبلیة لتكنولوجیا المعلومات من حیث توفیر المعلومات في

  .إدارة المعلومات •
  .إدارة االتصاالت •

كون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ھي الوسط التفاعلي یعني التوصل إلى تفاھم یمكن أن ت     
من خالل األدبیات المختلفة التي وصفت وقسمت تكنولوجیا . متبادل بین المرسل والمتلقي عبر تقنیة

  :المعلومات واالتصاالت في ما یتعلق في البناء یتم توضیح اآلتي
  Information Managementإدارة المعلومات  1.3
إن إدارة المشاریع ھي تواصل وتكامل لكمیة كبیرة من المعلومات والسیطرة على استقبال ھذه      

المعلومات وتوزیعھا ھو األمر األساسي لتجنب المشاكل اإلنشائیة والتأخیر في أنجاز الفعالیات وتقلیل 
ا في التحكم بنقل المعلومات المطالبات، ویلعب الحاسوب و البرمجیات المستخدمة من دورا أساسی

تعد السیطرة الفعالة على حركة . وتوثیقھا مع استخدامھا للسیطرة على األحداث المختلفة في المشاریع
المعلومات في المشاریع اإلنشائیة من الفعالیات الحرجة التي تمتد خالل عمر المشروع، ھذه المعلومات 

لمطلوبة لدعم اتخاذ القرارات، وتحلیل تقدم العمل، و تشمل األعمال المطلوب انجازھا، والمعلومات ا
التواصل في تمریر المعلومات للمشاركین في المشروع، و تسجیل وتثبیت مصادر المطالبات، ودعم 

  .)21(عملیات التخمین في المشاریع المشابھة من خالل عملیات التوثیق المستمرة
اإلنشاءات شوطا طویال جدا وتتطور بشكل األجھزة والبرمجیات في قطاع    قطعت تكنولوجیا     

و أنظمة الحاسوب المصممة من أجل البناء والمقاصد المعماریة ھي . سریع في كل لحظة من الیوم
  .)22(أسرع كثیرا اآلن مما كانت علیھ في السبعینیات من القرن الماضي

  Computer الحاسوب .أ
و , )data input(یمكن تعریف الحاسوب على انھ جھاز الكتروني مبرمج یستقبل بیانات مدخلة      

أن القسم األكبر من أجزاء . )23(لیقدمھا بشكل نتائج یمكن حفظھا, یجري معالجة على ھذه البیانات
لماضي واستمر الحاسوب التي تستخدم في إدارة المشاریع اإلنشائیة ھي تطبیق قیاسي تم استخدامھ في ا

لیواكب تطور التقنیات الحدیثة، وبشكل فعال مع تطور العالقات واالتصاالت بین الفرق العاملة في 
مجال المشاریع اإلنشائیة، وتعقید متطلبات المشاریع اإلنشائیة، من أجل إتمام المشاریع بوقت أسرع 

راتھ على االستجابة لمتطلبات في قد) بوصفھ جھازاً (والسعي لتحقیق تكامل في االنجاز، والحاسوب 
إدارة المشاریع یعتمد على تكوینھ وتركیبھ من أجزاء مستخدمة إلعطاء األداء الوظیفي المطلوب 

  :)24(ویتكون مما یأتي
أو الوحدات والبطاقات اإللكترونیة واألجھزة المیكانیكیة المكونة  )Hardware(األجزاء الصلبة  -1

  .للحاسوب
والتطبیقات المستخدمة والتي تعطي المنطق المطلوب للحاسوب وھي  )Software(البرمجیات  -2

  .متنوعة ومستمرة في التطور وتغطي مختلف مجاالت إدارة المشاریع الھندسیة واألعمال األخرى
  :مجاالت استخدام البرمجیات. ب

حصر  من الصعب وضع تطبیق أو برنامج حاسوبي للسیطرة بشكل نھائي في مجال ما أو     
مجاالت استخدام البرمجیات التي  یستخدمھا , )Pulson()25(استخدامھ في ھذا المجال مع ذلك فقد قسم 
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وھي المجاالت ذاتھا التي سوف یتم (اإلنشائیون في دعم تنفیذ المشاریع اإلنشائیة إلى أربعة مجاالت 
  : ، وھي  كما یأتي)إلقاء الضوء علیھا بشكل تفصیلي

  .ھندسة المساحة. 1
  . التصامیم المعماریة والرسم الھندسي. 2
  .التحلیل الھندسي والتصمیم اإلنشائي. 3
  .التخطیط والبرمجة للمشاریع. 4

  :ھندسة المساحة/ أوال
إن التطور السریع الذي یظھر في بیئة أعمال المساحة ناتج عن توسع المتطلبات التقنیة وكمیات      

یع اإلنشائیة المعقدة الذي یرافق تطور تقنیات أجھزة المساحة المعلومات المطلوب معالجتھا في المشار
  Total Stationوالمحطات الشاملة Digital Levelمن خالل استخدام أجھزة قیاس المستوى الرقمیة 

التحدید العالمي للمواقع وھو نظام مؤلف  GPS (Global Positioning System)امـواستخدام نظ
اصطناعیاً یحدد المكان الجغرافي الدقیق للمستخدم على سطح األرض، من أربعة وعشرین قمراً 

وغیرھا من األجھزة واألنظمة التي تقوم في أساسھا على اعتماد جھاز الحاسوب والبرمجیات الخاصة 
لتحلیل ومعالجة المعلومات، للحصول على معلومات مساحیة متكاملة النجاز المشاریع والسیطرة على 

  .)26(الفعالیات
  :التصامیم المعماریة والرسم الھندسي/ نیاثا

برمجیات الرسم الھندسي مثال حي على استخدام متطور لتقنیات الحاسوب التي لھا تأثیر كبیر في       
ولكن من خالل , مجال الصناعة اإلنشائیة لیس في مجال إعداد التصامیم المعماریة والرسم فحسب

  . )27(مباشر في عملیات التخطیط والتنفیذدخولھا ألعداد الحسابات والتأثیر بشكل 
 Computer Aided "ن إنجاز التصامیم المعماریة والرسم الھندسي بوساطة الحاسوب إ     

Design) "CAD ( وصل إلى مرحلة متطورة من حیث األتقان والكفایة بل إن من ممیزات الرسم
التعدیل والحصول على التغیرات التي وإعداد التصامیم المعماریة على الحاسوب ھي القدرة على 

تناسب رغبات صاحب العمل أي المرونة فضال عن القدرة والقابلیة الواسعة على التصویر ومعالجة 
  .)28 (مناطق الظل والضوء وإعداد المقاطع بمجرد األشارة إلى المكان الذي یراد إظھار المقطع فیھ

  :التحلیل الھندسي والتصمیم اإلنشائي/ ثالثا
یشمل التحلیل الھندسي بواسطة الحاسوب تحلیل األحمال في األعضاء اإلنشائیة في األبنیة      

والمنشآت وتوزیع القوى واألجھادات، كذلك توزیع الكھرباء، والمخطط العام لتوزیع أنابیب الخدمات 
لب الخشبي، و فضال عن وجود الكثیر من التطبیقات والبرمجیات الخاصة بإنجاز التصامیم ألعمال القا

المنشآت الخرسانیة، والتصامیم الكھربائیة والصحیة بل  أن  البرمجیات  على الحاسوب  تغطي  كافة  
من ھذه البرمجیات المستخدمة في ھذا . )29(التفاصیل  التصمیمیة  التي  تخص  المشاریع اإلنشائیة 

  ).SAP 2000(وبرنامج , )STTAD PRO(إصدارات برنامج , المجال
  :التخطیط والبرمجة للمشاریع/ رابعا
یعتبر التخطیط لوضع برامج تقدم العمل والسیطرة على تسلسل العملیات واستخدام الموارد الالزمة      

واعتماد استخدام . النجاز الفعالیات من أصعب المھمات والتحدیات التي تواجھ مدراء المشاریع
بشكل رئیس ) طریقة المسار الحرج(اد على الحاسوب في إنجاز أعمال التخطیط والبرمجة باالعتم

وھي من أكثر الطرق المستخدمة في مجال إدارة المشاریع اإلنشائیة والتي توافق ظھورھا مع بدایات 
 Bar(ظھور الحاسوب وارتباطھا بتقنیات استخدام األشكال و الرسوم اإلیضاحیة مثل الرسم البیاني 

Chart ( ومنحنى تقدم العمل)Progress curve ( وغیرھا من التقنیات، والمسار الحرج ھو من أقدم
الطرق المتبعة للبرمجة والمستخدمة على الحاسوب إال أنھا بالرغم من تواجدھا قبل عقود لم تلق تقبال 
وانتشارا الستخدامھا بشكل واسع على الحاسوب أال في السنوات األخیرة وذلك لصعوبة وتعقید استخدام 

فضال عن سرعتھا البطیئة في معالجة العملیات مقارنة بما ھو علیھ الحال أجھزة الحاسوب القدیمة 
ویعد . )30(الیوم، وھو ما أدى إلى بطء التقدم الحاصل في اعتماد التطبیقات الحاسوبیة في ھذا المجال

من البرمجیات المعروفة واألكثر استخداما في ھذا المجال فضال عن  (Primavera)برنامج 
  .  (MS Project)برنامج



қƤǜƧƣỷ  ỸƹǜƳƣƳƫƝǔƣỷƳ ǑҳқƫƲƣỷ ǑƤǜƧ32   үǜƣỷ)A(  ққƌƣỷ 8.2014    أثر تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في إدارة المشروع   
 الھندسي المحلي                                                                                                             

263 
 

یتم تقییم البرمجیات والتطبیقات الحاسوبیة المستخدمة للتخطیط والبرمجة من خالل مالءمتھا      
لتوثیق تفاصیل المشروع و مالءمتھا لعرض تفاصیل الفعالیات بشكل مفھوم لمستخدمي ھذه البرمجیات 

ل التعدیالت والموجودین في مواقع العمل وقیاس أمكانیة ھذه البرمجیات على تقبل التغیرات وإدخا
أن سھولة استخدام قسم من البرمجیات التعني أنھا . بشكل سھل ومرن وإعطاء النتائج بشكل مباشر

برمجیات جیدة ألنھا قد تعاني من مشكالت في قدراتھا على التعامل مع البیانات لذلك یجب التأكد من 
برمجیات والحسابات الواقعیة قدراتھا على تحلیل وعرض المعلومات والنتائج وأجراء المقارنات بین ال

أن برامج التخطیط والبرمجة كثیرة ومتنوعة وبالرغم من شیوع استخدام . لعینة من المعلومات
البرمجیات المذكورة سابقا في جمیع دول العالم بالنسبة لمجال التخطیط والبرمجة إال أن ھناك الكثیر 

على المستوى المحلي كما في ألمانیا وأیرلندا  من دول العالم تسعى لتطویر برامج منافسة لھذه البرامج
  .)31(وغیرھا من الدول المنتجة لبرمجیات الحاسوب المتعلقة بإدارة المشاریع اإلنشائیة

  : Building Information Modeling (BIM)نمذجة معلومات المباني. ج
ھذا النوع من النمذجة على ینطوي . )32(ھي عملیة تولید وإدارة بیانات المبنى خالل دورة حیاتھ      

وتحمل تلك اإلشكال الخصائص ") مثل شكل الغرفة"أشكال صلبة أو فراغیة (التصمیم إلشكال 
و تسمح أدوات التصمیم في نظام النمذجة المعلوماتیة . الھندسیة والعالقات والصفات المرتبطة بھا

تتسق ھذه المساقط مع . رىباستخراج مساقط مختلفة للمبنى لألغراض اإلنتاجیة واستخدامات أخ
بمعنى أن الكائنات كلھا تتطابق في مساقطھا المختلفة من حیث الحجم —بعضھا البعض بشكل آلي

تطابق المساقط . حیث یتم تعریف كل كائن مرة واحدة فقط، كما ھو الحال في الواقع—والشكل والموقع
تتم العملیة  و. دي لكل مسقط على حدةاآللي یلغي العدید من األخطاء التي تحدث من طریقة الرسم العا

في العادة بواسطة برنامج نمذجة ثالثیة األبعاد في الوقت الحقیقي بشكل دینامیكي لزیادة اإلنتاجیة في 
و تنتج ھذه العملیة النموذج ألمعلوماتي للمبنى والذي یضم العالقات  .مجال التصمیم والبناء والتشیید

كما یمكن أیضا إن تحتوي كل  .المبنى والكمیات وخصائص مكوناتالفراغیة والمعلومات الجغرافیة 
على وصالت الختیارھم وطلبھم مباشرة أو االستعالم عن أسعارھم ) كاألثاث والتجھیزات(قطعة 

  ).1(الشكل  .)33(المستخدمة  لمعرفة التكالیف الكلیة مع باقي المواد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :Communication Managementإدارة االتصاالت  2.3
. )34(الذي ینقل المعلومات من شخص إلى آخر" خط األنابیب"یمكن النظر مجازیا لالتصاالت بأنھا      

حیث أن لھذا المفھوم , ألنھ متعدد األبعاد ذو مفھوم واسع' االتصال'ومع ذلك، فأن من الصعب تعریف 
والسیاقات واألشكال والتأثیرات المختلفة وسوف یعني ذلك أشیاء مختلفة  مجموعة متنوعة من المعاني ،

تبادل 
 المعلومات

 المزود

 فریق المشروع

فة
عر
الم

 

عامود 
 المعلومات

دورة حیاة 
 مراحل المشروع

 المراحل

مدة
 ال
الل

خ
 

 )Smith 2007(یوضح نمذجة معلومات المباني خالل دورة حیاة المشروع ): 1(الشكل 
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الحالة بال شك في صناعة البناء والتشیید ھي الحالة التي تكون . ألناس مختلفین في الحاالت المختلفة
فیھا عدد من االتصاالت المتنوعة تحدث في وقت واحد والفرق في مختلف قطاعات البناء تقوم بمھام 

و یمكن االتصاالت إن تشمل المحادثات، واالستماع، . وتشارك باستمرار في مجال االتصاالت وأنشطة
والربط الشبكي و جمع البیانات والمعلومات، والبرید، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تتراوح بین وسائل 

  .)35(إلكترونیة إلى وسائل یدویة للحصول علیھا بصورة كاملة
  :Information Networksشبكات المعلومات . أ

المعروف أن عملیات اإلنشاء ھي عملیات ذات أطراف متعددة وتعتمد بشكل كبیر على تبادل       
ھو , دخلت صناعة اإلنشاءات عصرا جدیدا, المعلومات بین ھذه األطراف، و مع بدایة األلفیة الجدیدة

المعلوماتیة والتي من أكثرھا استخداما  عصر تقنیة إدارة المشاریع اإلنشائیة باستخدام شبكات الحاسوب
  . شبكة اإلنترنیت

أصبح اإلنترنیت یوما بعد یوم في متناول الید فضال عن سھولة  ):Internet(االنترنیت  •
استخدامھ من قبل العاملین في قطاع اإلنشاءات من مؤسسات وشركات ومقاولین، فقد أصبح 

ل بین العاملین في قطاع اإلنشاءات وسیلة مفیدة لالتصاالت حیث غیرت طریقة التواص
فضال عن ذلك فأنھ من أھـــم .  والمستخدمین لدیھم، وزبائنھم، والشركات المنافسة األخرى

، ھي الشبكة المعلوماتیة )Information Technology(مصطلحات تكنولوجیـا المعلومات 
ة اإلنترنیت و والتي تندرج خدماتھا ضمن استخدام شبك)  (World Wide Webالعالمیة  

  .)36(التي توفر تحدیات جدیدة و خلق فرص أوسع لمحترفي اإلنشاءات
ھي شبكة معلومات خاصة  داخل  شركة أو مؤسسة ، تستخدم نفس  ):Intranet(اإلنترانت  •

اتفاقیات اإلنترنیت لنقل المعلومات أو جزء منھا إذ إن  البیانات یتم صیاغتھا باستخدام نظام 
لتصفحھا على اإلنترنیت واالنترانیت شبكة معزولة،   (HTML)لنقل النصوص والوثائق 

  .   )37(الشركة أو المؤسسة المفردة  فقطتستخدم لنقل المعلومات الرقمیة  داخل 
ھي  شبكة معلومات خاصة  أو  أكثر  من  االنترانیت  المرتبطة    ):Extranet(االكسترانیت  •

وھي الشبكة  VPN (Virtual Private Network)باستخدام  الشبكة االفتراضیة الخاصة 
ات بطریقة محمیة أو ما یشكل الممتدة من استخدام شبكات معلوماتیة عامة ولكنھا تنقل المعلوم

غالف لحمایة نقل ھذه المعلومات ، واألكسترانیت تعتمد  تكنولوجیا اإلنترنیت نفسھا وھي 
وسیلة لخزن المعلومات االلكترونیة وتوزیعھا بشكل مركزي یضاف إلیھا جانب األمان 

اولین مما وتحدید المستخدمین من الشركة نفسھا  والشركاء  في المشروع والمجھزین والمق
یؤمن امتداد آمن لإلنترنیت لالستخدام الداخلي وحل مشكالت االتصاالت ونقل المعلومات 

یتم في الكثیر من الدول عمل شبكة أكسترانیت للمشاریع الكبیرة كما في أیرلندا .  وتقلیل كلفتھا
حیث یتم استخدام شبكة أكسترانیت لكل مشروع تصل كلفتھ إلى عشرون ملیون جنیھ 

  .)38(لیني أو أكثرإستر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )Wikipedia:المصدر(یوضح ارتباط األجھزة الحاسوبیة بشبكة االنترنیت ): 2(الشكل 
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  :تصنیف مستوى تكنولوجیا المعلومات المطلوبة بحسب المشاریع. ب
إذ . یمتلك كل مشروع احتیاجات و متطلبات مختلفة من المعلومات في كل من النوعیة و الكمیة     

. یتطلب كل مشروع مستویات مختلفة في التكنولوجیا لتحقیق المعلومات األساسیة لمتطلبات اإلدارة
مع متطلبات لكن المشاریع الكبیرة , فالمشروع الصغیر مع متطلبات صغیرة سیتطلب تكنولوجیا بسیطة

ھذه المستویات . معلوماتیة كبیرة ممكن إن تستفید من حلول تكنولوجیا مكلفة لكنھا تحقق المطلوب
  :)39(تساعد في تعریف التكنولوجیا المطلوبة على أساس المتطلبات المعلوماتیة للمشروع

االستفادة من المستوى األول ھو نظام المعلومات الورقیة للمشاریع الصغیرة إذ ال یتطلب  -1
  .التكنولوجیا أو أنھا غیر متوفرة

  .المستوى الثاني تتطلب االستفادة من تطبیقات الحاسوب األساسیة إلدارة معلومات المشروع -2
إلدارة الزیادة في ) (databasesالمستوى الثالث تعریف وتحدید االستفادة من قواعد المعلومات  -3

  .حجم المعلومات
  .یتطلب نظام متكاملالمستوى الرابع  -4

  
  
  
  
  

  :العالقة بین إدارة المشاریع الھندسیة و تقنیة المعلومات واالتصاالت .4
المشاریع ینبغي حصر  في سبیل بلوغ األھداف التي تسعى إلیھا المنظمات االستشاریة في     

واألنشطة الضروریة إلنجاز األعمال فیھ بصیغة متكاملة ومن ثم العمل على توحیدھا بشكل الفعالیات 
ومن البدیھي إن أي إداري ال یستطیع . متوازن ومنسق لمنع االزدواجیة في األعمال في إثناء تنفیذھا

خالل  ومن. وعلى األخص في مستویات اإلدارة العلیا. أن یكون رئیًسا لعدد غیر محدود من األفراد
شركة أمریكیة أثبتت ھذه الدراسة إنھ للمحافظة على مدى سیطرة  1000دراسة أجریت على أكثر من 

أشخاص مع األخذ  10المدیر على منتسبیھ بكفاءة یكون عدد موظفیھ بالحالة العامة بما ال یزید عن 
ومن مزایا , تصاالتبنظر االعتبار االستخدامات الواسعة للحاسب االلكتروني وتقنیة المعلومات و اال

  :)40(استخدام تقنیة المعلومات و االتصاالت
 .والسلطة المسؤولیة لمعالم والتعقید الغموض عن االبتعاد  - أ
  . المستویات بین المعلومات ونقل اإلداریة القرارات اتخاذ في السرعة  -  ب

 )Siles 2004(یوضح المستویات األربعة لتكنولوجیا المعلومات ): 3(الشكل 
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 .األعمال تنفیذ على والرقابة المتابعة زیادة المطلوبة و المھام إنجاز سھولة  -  ت
 .الخبراء لوجود نتیجة الصائبة القرارات اتخاذ في المدراء نجاح  -  ث
 .الطارئة الحاالت في بسرعة المشاكل معالجة خالل تقنیة المعلومات و االتصاالت من یمكن  -  ج
ھو نقل المعلومات الرقابیة عن  )Communication System(إن الغایة من استخدام نظام لالتصال      

وفي ھذا المجال ال بد من تحدید من ھو المسؤول عن نقل المعلومات و لمن , التنفیذ بسھولة وسرعة
. سوف تبلغ و كیف تتم عملیة التبلیغ عن طریق وسائل متعددة مثل كامیرات مراقبة فضائیة وغیرھا

... تحویل المعلومات و أوامر و آراء و تعلیمات وكما قلنا أن االتصال ھي عملیة یتم بموجبھا نقل أو 
و التأثیر في سلوكھم و , و ذلك من أجل إحاطتھم بھا, الخ من جھة ألخرى التي قد تكون فردا أو جماعة

  . باستخدام وسیلة اتصال مناسبة, تفكیرھم و توجیھھم الوجھة الصحیحة المطلوبة
مرتبطة بكل جوانب إدارة المعلومات  )Information Technology(إن تكنولوجیا المعلومات        

وإن الحاسوب من األدوات المھمة في إدارة المعلومات كما إن تنشیط وتحفیز بیئة العمل . ومعالجتھا
قد ولدت , القائمة على التعاون في قطاع البناء مدفوعا باختراع التكنولوجیات القائمة على االنترنت

تسمح نظم . بادل المعلومات بین الشركات التي تعمل في مشاریع البناءفرصا جدیدة للتعاون والتنسیق وت
إدارة المشاریع القائمة على شبكة اإلنترنت ألعضاء فریق المشروع باالتصال وتبادل معلومات 

تحسن ھذه األنظمة التواصل بین أعضاء المشروع وتوثیق ومراقبة . المشروع بطریقة سریعة وفعالة
  .جذري الطریقة التقلیدیة التي یقوم فریق المشروع بإدارة أعمال البناء المشاریع، وتغیر بشكل

  :ألدراسة العملیة .5
لغرض التعرف على واقع استخدام الحاسوب وتقنیة المعلومات في إدارة المشاریع الھندسیة كان ال      

بد من تحدید المحاور األساسیة لطبیعة العملیة التخطیطیة في المنظمات االستشاریة الھندسیة العراقیة 
تم تحدید ثالثة , صةو استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات بصورة خا, بصورة عامة

  : محاور أساسیة عند تصمیم استمارة االستبیان وھذه المحاور ھي
  خصائص المنظمة االستشاریة الھندسیة : المحور األول

فبالنسبة , )العام و الخاص(ویخص طبیعة المنظمات االستشاریة الھندسیة لكال القطاعین       
التعرف على طبیعة المشاریع التي تقوم لخصائص المنظمة االستشاریة یتضمن ھذا المحور 

واختصاص رئیس المنظمة االستشاریة الھندسیة ونوع , الھیكل التنظیمي, الدرجة المھنیة, بتصمیمھا
إذ برزت أھمیة ھذا المحور و أثره الواسع على بقیة المحاور . المشاریع التي تقوم بتصمیمھا المنظمة

  . جري فیھ معظم الفعالیاتاألخرى باعتبارھا المحیط الھندسي الذي ت
  طبیعة البیئة الحاسوبیة  : المحور الثاني

ویتضمن ھذا المحور عدة أسئلة عن مكونات البیئة الحاسوبیة التي تمتلكھا المنظمات االستشاریة      
كما یتضمن أسئلة عن , الھندسیة ومدى استفادة ھذه المنظمات من ھذه المكونات الصلبة و البرمجیة

حیث تعطي تقییما عاما , )E-mail(و برید الكتروني ) Website(منظمات لموقع الكتروني امتالك ال
ومدى استفادتھا من , عن أسلوب عمل ھذه المنظمات ومدى تطورھا ومواكبتھا آلخر التقنیات الحدیثة

  .الحاسوب في المشاریع الھندسیة اإلنشائیة
  .ومات المستخدمة في مراحل المشروع الھندسيالبرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعل: المحور الثالث

ویخص ھذا المحور واقع استخدام المھندسین لبرمجیات تدعم فعالیات إدارة المشاریع المختلفة      
وطرح أسئلة عنھا من خالل عرض قسم من البرمجیات المعروفة عبر العالم، , بكافة مراحلھا

وكذلك . بنسبة ماھو معروف لدیھم من ھذه البرمجیات والمستخدمة حالیا لدعم إدارة المشاریع والتعرف
یتضمن أسئلة عن وجود التقنیات التي تدعم تكنولوجیا المعلومات لدى المؤسسات التي یجرى االستبانھ 

  .تقنیة المعلومات المستخدمة لتسھیل مھمة األطراف المشاركة في المشاریع اإلنشائیة علیھا و مستوى
ث على أساس مراعاة معظم أنواع المنظمات االستشاریة الحكومیة و المنظمات تم اختیار عینة البح     

المنطقة الجغرافیة ,  االستشاریة الھندسیة الخاصة و المنظمات االستشاریة في المؤسسات األكادیمیة
للعینة البحثیة من المنظمات االستشاریة كانت ثماني محافظات من شمال العراق إلى جنوبھ وھي 

, محافظة االنبار, محافظة دیالى, داد، محافظة دھوك، محافظة نینوى، محافظة صالح الدینمحافظة بغ
  .محافظة البصرة, محافظة كربالء
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  :النتائج .6
وذلك من , سیتم في ھذه الفقرة دراسة العالقة بین المحاور المختلفة في محاور االستبانھ الرئیسیة     

خالل الرسوم البیانیة والشروح التوضیحیة من اجل تحدید طبیعة العالقة بین المحاور و وفق الفقرات 
  :اآلتیة

  . العالقة بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات )1
  .العالقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات )2
العالقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع  )3

  .الھندسي
  :بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات العالقة 1.6
تم توضیح تأثیر طبیعة البیئة الحاسوبیة واستخدام البرمجیات وتقنیة المعلومات على خصائص      

وھیكلھا التنظیمي كما ) خاص, عام(نوعھا , من خالل ممیزاتھا المنظمة االستشاریة الھندسیة المحلیة
  :یلي
  :العالقة بین نوع المنظمة و مكونات البیئة الحاسوبیة: الأو

, تتطرق ھذه الفقرة إلى مدى التباین في المنظمات االستشاریة بالنسبة لمكونات البیئة الحاسوبیة     
سجلت نسبة ) Hardware-Software(حیث تظھر نتائج المنظمات الحكومیة إن مكونات الحاسوب 

وقد , %)9(وتلیھا الشبكة الداخلیة االنترانیت أدنى نسبة %)  43(یت وتلیھا شبكة االنترن%) 48(
سجلت أعلى نسبة ) Hardware-Software(أظھرت نتائج المنظمات الخاصة إن مكونات الحاسوب 

  ).4(الشكل , %)15(وتلیھا الشبكة الداخلیة االنترانیت %) 32(وتلیھا شبكة االنترنیت %) 53(
  :منظمة و استخدام البرمجیات الھندسیةالعالقة بین نوع ال: ثانیا
أظھرت النتائج أن المنظمات االستشاریة الحكومیة تستخدم البرامج كأعلى نسبة في مجال التصمیم      

ویلیھا مجال تحلیل الموقع و المساحة %) 27(وبعدھا مجال الرسم الھندسي و اإلظھار %) 34(
والبرامج في المجاالت األخرى %) 12(شاریع و اخر مجال ھو مجال التخطیط و برمجة الم%) 23(

فیما كانت نتائج المنظمات االستشاریة الخاصة تستخدم البرامج كأعلى نسبة في مجال %). 4(بنسبة 
ومن ثم مجال التخطیط و برمجة %) 32(ویلیھا مجال التصمیم %) 36(الرسم الھندسي و اإلظھار 

ولم یؤشر استخدام برامج %) 11(موقع و المساحة و أخر مجال ھو برامج تحلیل ال%) 21(المشاریع 
  ).     5(الشكل , في المجاالت األخرى

  :المتوفرة لدیھا  External Hardwareالعالقة بین نوع المنظمة و أألجزاء الصلبة: ثالثا
أظھرت النتائج أن المنظمات االستشاریة الحكومیة والخاصة تتضمن بدرجة أساسیة على      

ویالحظ أن الفرق بین المنظمات الحكومیة , Scannerو الماسح الضوئي Printers الطابعات 
إذ أن المنظمات الحكومیة , و وحدات ربط الشبكات الحاسوبیة Plottersوالخاصة یكمن في الراسمات 

بینما المنظمات الخاصة تتضمن عددا من وحدات , تتضمن عدد راسمات أكثر من المنظمات الخاصة
  ).6(الشكل , الحاسوبیة أكثر من المنظمات الحكومیة ربط الشبكات

  : العالقة بین أسلوب تنظیم المسؤولیات و امتالك المنظمة لموقع و برید الكتروني: رابعا
-E(أظھرت النتائج أن المنظمات ذات التنظیم البسیط و التنظیم التنفیذي یمتلكون بریدا الكترونیا     

mail ( الكتروني خاص بھا أكثر من امتالكھا لموقع)Website( , بینما في المنظمات ذات التنظیم
الشكل , المصفوفي تكون نسبة امتالكھا للبرید االلكتروني ھي نفس نسبة امتالكھا للموقع االلكتروني

)7 .(  
  :العالقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات 2.6
ه الفقرة مدى االستفادة من البرمجیات الحاسوبیة و وسائل االتصال عبر الشبكات و توضح ھذ     

  :وسائل حفظ المعلومات وفق العالقات اآلتیة
  العالقة بین امتالك المنظمات االستشاریة لموقع وبرید الكتروني و أسالیب اإلشراف: أوال
التي تمتلك موقعا الكترونیا أو التي ال لقد أظھرت النتائج وجود عالقة عكسیة بین المنظمات      

إذ إن المنظمات التي تمتلك موقعا الكترونیا وبریدا الكترونیا تعتمد أسلوب اإلشراف األسبوعي , تمتلكھا
تمتلك إي من الموقع والبرید االلكتروني فھي تعتمد على  بینما المنظمات التي ال, بالدرجة األولى

  ).8(الشكل , ألولىأسلوب اإلشراف الیومي بالدرجة ا
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  : العالقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات: ثانیا
لقد أظھرت النتائج أن المنظمات ذات التنظیم التنفیذي تقوم بخزن المعلومات عن المشاریع التي      

 بینما تقوم المنظمات ذات التنظیم البسیط و المصفوفي بخزن, تقوم بھا على الموقع االلكتروني
أكثر من  CD &DVDمعلوماتھا بصیغة نسخ ورقیة و وثائق أو على ذاكرة الحاسبة و أقراص إل

  ). 9(الشكل , التنظیم التنفیذي
  :العالقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع الھندسي 3.6
لحاسوبیة و وسائل االتصال ضمن مفردات توضح ھذه الفقرة مدى التباین في استخدام البرمجیات ا     

  :مراحل المشروع الھندسي وفق العالقات اآلتیة
  العالقة بین استخدام البرامج للتخطیط وأعداد الجداول و تقدیم التقاریر والمتابعة: أوال
 فبالنسبة لبرامج, تتطرق ھذه الفقرة إلى مدى التباین في استخدام البرمجیات خالل مراحل المشروع    

أما بالنسبة لبرامج , %)42(كأعلى نسبة ) MS Project(تخطیط الوقت و الموارد یتم استخدام برنامج 
وبالنسبة لبرامج , %)58(أعداد الجداول فقد أظھرت النتائج المنظمات تستخدم برامج أخرى بنسبة 

  ).10(شكل ال, %)38(كأعلى نسبة ) Primavera(تقدیم التقاریر والمتابعة یتم استخدام برنامج 
  .العالقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة في مرحلة التصمیم األولي والتصمیم التفصیلي: ثانیا
كأعلى ) AutoCAD(لقد أظھرت النتائج أن المنظمات االستشاریة تعتمد بنسب عالیة على برنامج      

 3D(تخدام برنامج ومن ثم اس, %)49(وفي التصمیم التفصیلي %) 46(نسبة في التصمیم األولي 
MAX ( في التصمیم األولي)فیما كانت النسب المتدنیة في , %)38(وفي التصمیم التفصیلي %) 32

وبرنامج , %)2(وفي التصمیم التفصیلي %) 7(في التصمیم األولي ) Sketch up(استخدام برنامج 
)Rivet Architecture ( في التصمیم األولي)و برنامج , %)2(وفي التصمیم التفصیلي %) 4
)ArchiCAD ( في التصمیم األولي)والبرامج األخرى في , %)2(وفي التصمیم التفصیلي %) 2

  ).11(الشكل , %)7(وفي التصمیم التفصیلي %) 7(التصمیم األولي 
  .العالقة بین أسالیب اإلشراف و أسالیب حفظ المعلومات الخاصة بالمشروع: ثالثا
تبین من النتائج أن المنظمات االستشاریة تعتمد بنسب عالیة على ذاكرة الحاسبة وأقراص      
أسلوبا أساسیا في حفظ المعلومات والمخططات والمواصفات ومراحل العمل لكل  CD&DVDإل

بینما سجل , %)59(مشروع ضمن األسالیب المتنوعة لإلشراف وخاصة في اإلشراف الشھري بنسبة 
فظ بالنسخ الورقیة و الوثائق نسبة وسطیة لعملیة الحفظ بالنسبة لألسالیب المتنوعة لإلشراف أسلوب الح

بینما سجل الحفظ على الموقع االلكتروني أدنى , %)43(وكانت أعلى نسبة لھا في اإلشراف األسبوعي 
  ).12(كل الش, %)14(نسبة بالنسبة لباقي أسالیب الحفظ وكانت أعلى نسبة لھا في اإلشراف الیومي 

العالقة بین أسالیب اإلحالة و الوسیلة التي من خاللھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة : رابعا
  .في المشروع

أظھرت النتائج من خالل الشكل التالي أن اغلب المنظمات الخاصة تعتمد على الوسائل   
ن ھناك منظمتین من وا, %)60(األخرى مثل االتصال المباشر أو عن طریق العالقات كأعلى نسبة 
وان المنظمات الحكومیة تعتمد . القطاع الخاص تعتمد على البرید االلكتروني التابع للموقع االلكتروني

  ).   13(الشكل , على البرید الرسمي وبعضھا یعتمد على وسائل أخرى
  خالصة النتائج 4.6
  . تقنیة المعلومات العالقة بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و: أوال

تبین أن أعلى نسب سجلت لمكونات , بالنسبة للعالقة بین نوع المنظمة و مكونات البیئة الحاسوبیة -
وكانت أقل نسبة , في كل من المنظمات الحكومیة والخاصة) Hardware-Software(الحاسوب 

  . ومیة والخاصةفي كل من المنظمات الحك) Intranet(سجلت في الشبكة الداخلیة االنترانت 
أظھرت النتائج أن المنظمات , بالنسبة للعالقة بین نوع المنظمة و استخدام البرمجیات الھندسیة -

بینما في المنظمات , االستشاریة الحكومیة تستخدم البرمجیات في مجال التصمیم بالدرجة األساس
, األساس االستشاریة الخاصة فأنھا تستخدم البرمجیات في مجال الرسم الھندسي واإلظھار بالدرجة

وسجل مجال التخطیط و برمجة المشاریع نسب متدنیة في كل من المنظمات الحكومیة والمنظمات 
  .   الخاصة
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تبین , المتوفرة لدیھا  (External Hardware)بالنسبة للعالقة بین نوع المنظمة و األجزاء الصلبة -
الخاصة وھذا یعكس القدرات أن المنظمات الحكومیة تتضمن عددا من الراسمات أكثر من المنظمات 

بینما تتضمن المنظمات الخاصة عدد من وحدات ربط الشبكات , المالیة الكبیرة للمنظمات الحكومیة
  .      وھذا یعكس اھتماما المنظمات الخاصة بالشبكات الداخلیة, الحكومیة الحاسوبیة أكثر من المنظمات

تبین أن , امتالك المنظمة لموقع و برید الكترونيبالنسبة للعالقة بین أسلوب تنظیم المسؤولیات و  -
بینما , المنظمات ذات التنظیم البسیط تمتلك بریدا الكترونیا بصورة أساسیة و یلیھا الموقع االلكتروني

, في المنظمات ذات التنظیم التنفیذي فأنھا تمتلك موقعا الكترونیا أكثر من المنظمات ذات التنظیم البسیط
  .ذات التنظیم المصفوفي فأنھا تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا بصورة متساویةإما في المنظمات 

  .العالقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات: ثانیا
ن تبین أ, بالنسبة للعالقة بین امتالك المنظمات االستشاریة لموقع وبرید الكتروني و أسالیب اإلشراف -

بینما , أغلب المنظمات التي تمتلك موقع وبرید الكتروني یعتمدون أسلوب اإلشراف األسبوعي
  .المنظمات التي ال تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا فأنھا تعتمد أسلوب اإلشراف الیومي

تمده أظھرت النتائج أن أكثر أسلوب تع, بالنسبة للعالقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات -
بینما كانت عملیة الحفظ , )CD&DVD(المنظمات الحكومیة و الخاصة ھو الحفظ على أقراص إل

 .على الموقع االلكتروني ھي النسبة األقل بالنسبة للمنظمات الحكومیة والخاصة
  .العالقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع الھندسي: ثالثا

تبین أن , نسبة للعالقة بین استخدام البرامج للتخطیط وإعداد الجداول و تقدیم التقاریر والمتابعةبال -
یستخدم بكثرة في المنظمات الحكومیة والخاصة بالنسبة لمجال التخطیط ) MS Project(برنامج 

ر ومتابعة یستخدم بكثرة في مجال تقدیم التقاری) Primavera(بینما كان برنامج , وبرمجة المشاریع
  .یستخدمون في إعداد الجداول) Excel & Word(بینما كانت البرامج األخرى مثل برامج , المشاریع

فقد , بالنسبة العالقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة في مرحلة التصمیم األولي والتصمیم التفصیلي -
التصمیم التفصیلي ھما برنامج أظھرت النتائج أن أكثر برنامجین یستخدم في التصمیم األولي و 

)AutoCAD ( و برنامج)3DMAX( , بینما سجل برنامج)Rivet Architecture ( والبرامج
  .األخرى نسبة استخدام قلیلة من قبل المنظمات الحكومیة والخاصة

تبین من النتائج , بالنسبة للعالقة بین أسالیب اإلشراف و أسالیب حفظ المعلومات الخاصة بالمشروع -
, في كافة أسالیب اإلشراف) CD&DVD(أن أكثر أسلوب لحفظ المعلومات ھو الحفظ على أقراص إل

  . بینما كان أقل أسلوب یستخدم للحفظ ھو من خالل الموقع االلكتروني
بالنسبة للعالقة بین أسالیب اإلحالة و الوسیلة التي من خاللھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة  -

ت النتائج أن المنظمات االستشاریة الحكومیة تعتمد على البرید الرسمي في أظھر, في المشروع
بینما أغلب المنظمات الخاصة تعتمد بنسبة , األسلوب التنافسي والوسائل األخرى في أألسالیب األخرى
وأن منظمتین فقط تبلغ من خالل بریدھا , كبیره على الوسائل األخرى في كافة أسالیب اإلحالة

  .  التابع لموقعھا االلكتروني االلكتروني
  االستنتاجات .7

ظھر تباین في مكونات البیئة الحاسوبیة بالنسبة في المنظمات االستشاریة الحكومیة والمنظمات . 1
  ).االنترانت(االستشاریة في القطاع الخاص بالنسبة الستخدام الشبكات الداخلیة 

بینما , لى البرید االلكتروني بصورة كبیرة جداتمیزت المنظمات ذات التنظیم البسیط بأنھا تعتمد ع. 2
تمیزت المنظمات ذات التنظیم التنفیذي بأنھا تعتمد على البرید االلكتروني بصورة أكثر من الموقع 

فیما تمیزت المنظمات ذات التنظیم المصفوفي بأنھا تتعامل مع البرید االلكتروني والموقع , االلكتروني
  .االلكتروني بصورة متساویة

أما , أن أغلب المنظمات التي تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا یعتمدون أسلوب اإلشراف األسبوعي. 3
أظھرت النتائج أن أكثر أسلوب تعتمده , بالنسبة للعالقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات
یة الحفظ بینما كانت عمل, )CD&DVD(المنظمات الحكومیة و الخاصة ھو الحفظ على أقراص إل

  .على الموقع االلكتروني ھي النسبة األقل بالنسبة للمنظمات الحكومیة والخاصة
ھو برنامج متكامل إلعمال التخطیط والجدولة وتوزیع الموارد ومراقبة ) (Primaveraبرنامج . 4

ي تكالیف المشاریع المختلفة وعلیھ فان ھذا البرنامج نستطیع من خاللھ إدارة المشروع بأسلوب علم
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إذا كنت تشارك بشكل كبیر في مشروع . ودقیق خالي من األخطاء في إي مرحلة من مراحل المشروع
أو مشاریع متعددة، وأنت تحتاج إلى حوسبة كل تفاصیل المشروع الخاص بك یجب علیك إن تختار 

و إذا كنت تعمل على مشروع واحد بسیط ال تحتاج إلى تسجیل تفاصیل أخرى ). Primavera(برنامج 
 MS)من الجدول الزمني للنشاط، قائمة الموارد، و أي تفاصیل مھمة، فأن استخــــدام برنامج 

Project) ھو أبسط و أسھل.  
مجال یستخدم بكثرة في المنظمات الحكومیة والخاصة بالنسبة ل) MS Project(إن برنامج . 5

یستخدم بكثرة في مجال تقدیم التقاریر ) Primavera(بینما كان برنامج , التخطیط وبرمجة المشاریع
یستخدمون في إعداد ) Excel & Word(بینما كانت البرامج األخرى مثل برامج , ومتابعة المشاریع

  .الجداول
وتحلیل الضوء والمعلومات  تغطي الھندسة والعالقات الفراغیة) BIM(إن نمذجة معلومات المباني . 6

دورة حیاة ). على سبیل المثال تفاصیل الُمصنعین(الجغرافیة، وكمیات وخصائص مكونات المبنى 
تعمل . المبنى بكاملھا یمكن تمثیلھا بطریقة النمذجة المعلوماتیة، بما في ذلك عملیات بناء منشأة وتشغیلھا

ھام مثل استخراج الكمیات والمواصفات للمواد ھذه الطریقة من النمذجة على تسھیل العدید من الم
ویمكن أیضا العمل بشكل جزئي لكل شخص في فریق العمل، كتوزیع مھام . المستخدمة وتصنیفھا

تنسیق الموقع والمباني والفرش الداخلي على أشخاص مختلفین ویعمل كل على حدة في نفس النموذج 
ارھا بشكل یتناسب مع مقیاس منشأة بأكملھا أو و النظم والمراحل والمجموعات یمكن إظھ, المركزي

  .مجموعة منشآت
بالنسبة للعالقة بین أسالیب اإلحالة و الوسیلة التي من خاللھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة . 7

فأن المنظمات االستشاریة الحكومیة تعتمد على البرید الرسمي في األسلوب التنافسي , في المشروع
بینما أغلب المنظمات الخاصة تعتمد بنسبة , الوسائل األخرى في أسالیب اإلحالة األخرىوتعتمد على 

  .كبیرة على الوسائل األخرى في كافة أسالیب اإلحالة
  التوصیات .8

ضرورة أن یكون رؤساء المنظمات االستشاریة الحكومیة والخاصة من حملة الشھادات العلیا . 1
لزیادة ) سنة 20أكثر من (وان تكون خبرة كل رئیس منظمة استشاریة ) الماجستیر و الدكتوراه(

  . الكفاءة
مصفوفي الستجابتھ على المنظمات االستشاریة الحكومیة أن تجعل ھیكلھا التنظیمي اعتماد التنظیم ال. 2

لمتطلبات العملیات المتخصصة لكثیر من المنظمات المعاصرة والعتبارات العملیة التصمیمیة 
  .  للمشروع الھندسي

  . تفعیل دور القطاع الخاص بالمشاركة في بناء المشاریع اإلنشائیة لحاجة البلد لھا. 3
  .اریة الحكومیة و الخاصةضرورة تكامل االختصاصات الھندسیة في كل المنظمات االستش. 4
ضمن المنظمة االستشاریة إذ تساعد في سرعة تبادل ) االنترانت(استعمال الشبكة الداخلیة . 5

  .المعلومات و زیادة التعاون المشترك في العمل الھندسي
من طابعات و راسمات ) External Hardware(ضرورة أن تتكامل األجزاء الصلبة الخارجیة . 6

و وحدات ربط شبكات حاسوبیة داخل المنظمات االستشاریة من أجل انجاز  وماسحات ضوئیة
فضال عن ضرورة تطویر أجھزة الحاسوب في مدة ال تتجاوز , مخططات المشاریع بصورة سریعة

  . السنتین لتواكب تطور البرمجیات الھندسیة
برمجیات الھندسیة في على كل من المنظمات االستشاریة الحكومیة والخاصة االھتمام باستخدام ال. 7

المجاالت التي تخص كل مشروع وأن یوفروا كادرا من المھندسین الذین لدیھم خبرات في استخدام 
فضال عن , البرمجیات خاصة في التخطیط وبرمجة المشاریع والتصمیم والرسم الھندسي واإلظھار

  .المجاالت الھندسیة األخرى
ال عن الدورات التدریبیة لسد النقص المعرفي للكوادر اعتماد الدورات الخارجیة و الداخلیة فض. 8

  .الھندسیة ومواكبة التغیرات السریعة في التكنولوجیا الحاسوبیة
ضرورة أن تمتلك كل منظمة استشاریة موقعا الكترونیا و بریدا الكترونیا خاصا بموقعھا االلكتروني . 9

نظمة االستشاریة و عن المشاریع التي تقوم لما لھا من فائدة كبیرة في أعطاء صورة عن مدى تطور الم
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بتنفیذھا وضرورة أن توفر المنظمة االستشاریة كادرا ھندسیا یطور موقعھا االلكتروني ویقوم على 
  . تحدیث معلوماتھ باستمرار

توصي الدراسة بأن على المنظمات االستشاریة أن تستخدم البرامج المرتبطة بنمذجة معلومات . 10
وتوصیة , المستخدمة في المنظمات المعاصرة) Building Information Modeling(البناء 

ضمن مناھجھا ) Rivet Architecture(األقسام المعماریة في الجامعات العراقیة بإدخال برنامج 
  .التعلیمیة وضرورة تعلیم الطالب على ھذا البرنامج

یة المعاصرة مثل برنامج إمكانیة استخدام البرامج التي تعتمدھا المنظمات االستشار. 11
)Primavera ( في مراحل المشروع خاصة في مرحلة تخطیط المشاریع الھندسیة وإعداد جداول

المتابعة و تقدیم تقاریر اإلشراف التي تقوم بھا المنظمات االستشاریة إذ إن لھذا البرنامج إمكانیات 
  . اإلنشائیة وممیزات عن باقي البرامج و لھ قدرات كبیرة في إدارة المشاریع

  
  

  
  
  

   أسلوب تنظیم المسؤولیات و امتالك یوضح العالقة بین ): 7(الشكل                        Hardwareیوضح العالقة بین نوع المنظمة و األجزاء الصلبة): 6(الشكل                                        
 المنظمة لموقع و برید الكتروني                                                                                                                                                                          
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العالقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ یوضح ): 9(الشكل 
  المعلومات

استخدام البرمجیات الحاسوبیة في یوضح العالقة ): 11(الشكل 
 .مرحلة التصمیم األولي والتصمیم التفصیلي

اسالیب االشراف واسالیب حفظ   یوضح العالقة): 12(الشكل 
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الیب االحالة ووسائل االتصال اسیوضح العالقة ): 13(الشكل 
 .المستخدمھ
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