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﷽

ة   غزة–الجامعة اإلسالم
ة الهندسة    ل

 قسم الهندسة المعمارة
 

مفهوم إدارة المشروعات
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)تعرف اإلدارة(مقدمة 
   

الناجحة التي  االدارةعلى  انشائيعتمد نجاح أ مشروع 
عة موقع العمل والعاملین  .تتناسب مع طب

 
 :لذا اإلدارة هي 

ة من المهندسین  ة قو ة ودرا فاءة عال علم وفن تحتاج إلى 
للممارسة عملهم في جو من التفاهم والوعي واالحترام 

ادل  .المت
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تعرف اإلدارة
ويعتبر المشروع أو الشركة نظاماً مفتوحاً تؤثر وتتأثر بالبيئة 

...المحيطة

 ً :فاإلدارة أيضا
مجموعة من األنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف أية شركة 

:عن طريقأو مؤسسة 
.تنسيق وتوظيف كافة الموارد المادية والبشرية بكفاءة.1
الحفاظ على الشركة أو المؤسسة في حالة اتزان ديناميكي مع .2

.المتغيرات الداخلية والخارجية
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عوامل 
ة اقتصاد

إدارة المشروعات 
ة الهندس

عوامل 
ة اجتماع

عوامل 
ة اس س

عوامل 
ة قانون

عوامل 
ة ثقاف

عوامل 
ة تقن

ة اإلدارة ة التي تؤثر على العمل .العوامل الخارج
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ة اإلدارة ة التي تؤثر على العمل .العوامل الخارج

هذه العوامل تحتاج إلى دارسة وافية حتى يتم اختيار اسلوب 
االدارة المناسب مع الظروف المحيطة وبالتالي تحقيق 

.األهداف للشركة

:ومن هنا تصبح اإلدارة
فن توجيه جهود العاملين للحصول على انتاجية عالية وجودة 

.  مرتفعة مما يعمل على تفادي الخسارة وزيادة األرباح
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ة والعلوم األخر  .اإلدارة الهندس

يرتبط علم اإلدارة الهندسية بالعلوم االخرى مثل

.االقتصاد الهندسي•
.علم النفس•
.علم االجتماع•
.نظريات االدارة والعلوم الهندسية•

لهذا يوظف فرع االدارة الهندسية فروع العلوم األخرى لخدمة إدارة المشاريع     
الن الذين يعملون في المشروعات هم أشخاص من المجتمع و هذا ، الهندسية 

.يساعد في تشجيع وتنظيم الطاقات البشرية
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ة ع الهندس سة إلدارة المشار .المهام الرئ

ع في مراحله المتعددة• ط المشار تخط
المؤسسة• ل الخاص  م اله .تنظ
ة التكالیف• .برمجة ومراق
.اإلشراف والتنسی بین صاحب المشروع والمقاول•
ة• م العالقات العامة والعمال .تنظ
ط األداء والجودة• .ض
ة اإلنتاج• ط عمل .ض
.تقدیر التكالیف ومراقبتها•
ة• ع الهندس .وسائل السالمة في إدارة المشار
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ة مختلفة؟ هل اإلدارة الهندس

تختلف ادارة أي شركة ذات طابع هندسي عن ادارة اية شركة 
:وذلك بسببخدمية أو منظمة 

تشكل المهارات الفنية والخبرة الهندسية ادارة ناجحة 1.
.للمشروعات الهندسية

تختلف عملية تطبيق أسس اإلدارة من بيئة إلى اخرى 2.
.بسبب التغيرات البيئية والعوامل الناتجة عنها
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ة مختلفة؟ هل اإلدارة الهندس

الوظائف التقنية غالبا تحتاج إلى ابداع وتطوير طرق 3.
االنتاج والتصنيع في بعض حاالت التغيير وعدم تكرار 

تتعامل الوظائف االدارية    بينما الوظائف الهندسية    
.غير الفنية مع اعمال يومية متكررة ومعروفة ومتوقعة
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ة مختلفة؟ هل اإلدارة الهندس

يعد تقدير تكاليف األعمال الفنية غير المتكررة عملية غير 4.
سهلة لوجود متغيرات كثيرة بعضها يكون معروفاً 

تقدير    بينماوالبعض االخر من الصعب توقعه وتقديره   
االعمال غير الهندسية يمكن توقعه بناء على بيانات 

سابقة الحتمالية وجود عمليات مماثلة يمكن بناء اسس 
.التكاليف عليها
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ة مختلفة؟ هل اإلدارة الهندس

اختالف قياس االداء واتخاذ القرارات في المشاريع 5.
الهندسية عن االدارات غير الفنية  ألنه يتوجب على 
المهندس االداري اتخاذ القرارات بسرعة على ضوء 

االعمال الجارية الن أي تأخير او تردد قد يترتب عليه 
.خسائر مالية فادحة
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ة ة بنظرة شمول ة اإلدار العمل

.......فالمدیر إذن یخطط وینظم ویحفز ویوجھ ویراقب
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صفات العمـل في مواقع البـناء
Characteristics of Construction Sites 

س المصانع  1. ع البناء تنتشر في عدة مواقع عمل على ع مشار

ة التي تعتبر ثابتة في موقع واحد  .اإلنتاج

ة تعتبر ذات مد قصیر 2.  .المؤسسة اإلنتاج

طة 3. ة المح الظروف البیئ ة البناء والتشیید   .تتأثر عمل

.عتبر إنتاج صناعة اإلنشاءات ملموساً  4.
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التغییر المستمر أثناء العمل • ة التشیید و البناء   .تتصف عمل

عة من طرفي المشروع المالك  • التغییرات تتطلب اتخاذ قرارات سر

 .والمقاول

المرونة والتكیف مع ظروف  • ع البناء  لهذا یجب أن تتصف إدارة مشار

ة ثابتة، الموقع م اكل تنظ .ما یجب تجنب التقید به

صفات العمـل في مواقع البـناء
Characteristics of Construction Sites 
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عة الجو تؤثر على درجة اإلنتاج ومستو األداء •  .الشك أن طب

لفة جداً فظة اللمح • ة م ة تكون العمل ة ثابتة من اإلنتاج فهذه ، على نس

ع لبناء التي تنفذ في أماكن مفتوحة وفي هذه ، الظروف تنطب على مشار

ة ة الصع .الحالة یجب إدخال نظام عمل مرن یتناسب والظروف البیئ

صفات العمـل في مواقع البـناء
Characteristics of Construction Sites 
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Resourcesالمـــــوارد

ة 1. شر  .القو ال

 .مواد البناء 2.

 .آالت ومعدات البناء 3.

ة 4. .الموارد المال

ة أل مشروع إنشائي س الموارد الرئ

عتمد على قرارات المصممین  • اجات من الموارد  إن تحدید االحت

قع على عات  ة العمل والتنفیذ  ار هذه الموارد ومراق ولكن اخت

مقاول المشروع
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 إدارة القـــو العامــــلة
The Management of Labour

.الخبرات السابقة لمھندسین من المشاریع التي تم تنفیذھا1.

المنشورات السابقة التي حددت المعاییر و الكفاءات اإلنتاجیة 2.

.للعاملین

المعلومات و الفھارس التي یخزنھا المقاولون لمشاریع 3.

.مماثلة

Assessing the requirements تقييم الاحتياجات

ة على اجات العمال  :عتمد تقدیر االحت
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ل  • عمل على تحو عند حصول المقاول على مشروع جدید 

عض المهندسین والمشرفین واألید العاملة من المواقع التي 

 .على وشك االنتهاء إلى الموقع الجدید

فاءة  • من الصعب الحصول على أید عاملة مدرة ذات 

اً  صة یوم ة ورخ  .عال

فضلون  • لة توفر القو العاملة جعلت المقاولین  إن مش

ع اطن لتنفیذ أجزاء من المشار .التعاقد مع مقاولین من ال

Recruitmentالتــوظیف   
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آالت ومعدات البناء

ح آلالت البناء قد یرفع من درجة • عتبر االستعمال الصح
ة  اإلنتاج في مشارع البناء حیث تعتبر هذه اآلالت أساس

انت األید  لتنفیذ أ مشروع في الوقت الحاضر حتى وٕان 
ات  عض العمل ستحیل تنفیذ  انًا  العاملة متوفرة حیث أنه أح
ات متعددة  دون استخدام هذه اآلالت مثل الرافعات في البنا

.الطواب ومعدات ش األنفاق
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ط الستخدام معدات البناء التخط

یجب أن یتم إدخال برنامج اآلالت ضمن البرنامج الزمني •
ان وزمان استخدام األید  للمشروع وان یتم اإلشارة إلى م

ثیرة یتم النظر إلى األید  ان  ة وفي أح العاملة ونوع العمل
عضهما  مالن ل العاملة ومعدات البناء على أساس أنهما م

قًا للموازنة التي تخدم المشروع عض وذلك تحق ال
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ب السائقین تدر

ة لقائد آالت البناء وتشمل هذه البرامج  یجب عقد برامج تدرب
ات التشغیل المختلفة لآلالت والمعدات وطرق األمان  عمل

ة .والوقا
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ح انة والتصل الص

مراكز • ة تامة  حیث یجب على ادارة الموقع أن تكون على درا
نها االتصال بهذه المراكز دون  م ح والخدمات حتى  التصل
ون لدیها القدرة  تأخیر وتعطیل العمل، هذا اضافة الى ان 

ح االالت التي تتعطل أثناء العمل   .على تصل
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م موقع العمل تنظ

ة السیر داخل • ة لحر ط بدقة متناه حیث یجب التخط
ة بین الطر والمبنى  اف حیث یترك مسافات  المشروع 

ة التنفیذ ذلك یجب دراسة االالت من حیث . الخاضع لعمل
الترة  الوزن والطول والعرض وأ عوامل اخر لها عالقة 

ة داخل الموقع والحر
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مواد البناء ادارة

ا من مدیر • حیث یجب أن تلقي ادارة مواد البناء اهتماما مناس
قتها  ار مواد البناء ومطا ة الخت النس المشروع وخاصة 

ة التشغیل الفعالة داخل موقع العمل للمواصفات وشرائها وعمل
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ات اعداد المواد طلب

ات اعدادحیث یجب • استیراد المواد  اوالالزمة لشراء  الطلب
فضل  االزمة ة تنفیذ المشروع، و ات أو  انلعمل عقد اتفاق

صورة  حصل على معلومات من الموزعین لهذه المواد 
ا ة لحین حصوله على المشروع نهائ .مبدئ
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ع وسائل السالمة في ادارة المشار

ع • حیث یجب التأكد من تطبی قواعد السالمة في جم
عض ان  ات، وقد ال یتصور ال ل المستو المجاالت وعلى 
ة  ارثة رهی ا في  ة قد تكون سب سیر وعدم العنا اإلهمال ال
س فقط  تذهب ضحیتها األرواح واألموال وتكلف المقاول ل

.ضاً االمال والجهد ولكن السمعة 




