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  :ملخص البحث

ٌهدؾ البحث إلى إٌجاد عبلقة مباشرة بٌن عملٌات التصمٌم الداخلً وإدارة الوقت إلحداث منظومة عمل متكاملة تإدي 

تنفٌذٌة لمشروع إلً تحسٌن جودة مشروعات التصمٌم الداخلً؛ لذا ٌتناول البحث دراسة حالة لتقٌٌم بعض المراحل ال

ٌّنت أن اإلنحراؾ عن ضوابط الوقت فً مراحل مشروعات التصمٌم الداخلً سواء بالزٌادة أو  والتً تصمٌم داخلً؛ ب

 النقص تإثر بالسلب على كفاءة إنجاز تلك المراحل.

ٌثٌر البحث بعض أوجه الخلل والمشكبلت التً تعانً منها إدارة الجودة فً مشروعات التصمٌم الداخلً، وقدم بعض 

ا للتصمٌم الداخلً حسب المنتج  ًٌ الحلول المقترحة التً تسهم فً تجنب تلك المشكبلت. كما ٌقدم البحث مشروًعا تطبٌق

المعدات، ودراسة العبلقة بٌن جودة التصمٌم الداخلً وإدارة واألثاث لفراغ بمصنع من حبث مسارات الحركة وأماكن 

حدي المإسسات المنوطة بتطوٌر المصانع، األمر الذي ٌإكد أن تفعٌل إدارة الوقت أحد إلالوقت؛ وذلك ضمن فرٌق عمل 

  .المحددات الربٌسٌة التً تسهم فً تحسٌن جودة مشروعات التصمٌم الداخلً

 .داخلً، إدارة الوقت، الجودة، اإلنتاج اآلنً، الفواقد الثمانٌةالتصمٌم ال :كلمات مفتاحٌة 

Abstract: 
The research aims to find a direct relationship between interior design and time management 

for creating an integrated work system that improves the quality of interior design projects. 

The research evaluates some stages of an interior design project through a case study; 

furthermore, the deviation from ideal time planned to affect adversely the efficiency of 

interior design stages. Besides, the research focuses on the problems which face the quality 
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management in interior design projects, in addition providing some suggested solutions that 

contribute to avoiding these problems. 

The research also presents an applied project for the layout of a space in a factory by 

modifying the movement paths, and furniture, equipment positions؛ in addition studying the 

relationship between the quality of interior design and time management within one of the 

organizations’ teams that concerned with factories development. Consequently, activating 

time management is one of the main determinants that contribute to improving the quality of 

interior design projects. 

Key words: Interior Design, Time Management, Quality, JIT, DOWNTIME.  

 :مقدمة

وعمله، والتً تهدؾ الً االستؽبلل األمثل للطاقات ٌعتبر الوقت  من أهم األمور التً ٌمتلكها المصمم الداخلً  فً حٌاته 

والجهود والتركٌز علً إنجاز ما ٌتطلب من أعمال فً فترات زمنٌة قلٌلة؛ وبالتالً سٌتم تسخٌر الوقت لٌصبح وقًتا لئلنتاج 

ومن فع؛ ا ٌعود بالنلذا فكان البد من إدارته بطرٌقة جٌدة بحٌث تسمح بإستؽبللها لكافة الموارد المتاحة مم ؛ والعمل الجاد

هنا كانت بداٌة التفكٌر فً محاولة إٌجاد عبلقة بٌن إدارة الوقت وعملٌات التصمٌم الداخلً بالكٌفٌة التً تتٌح حدوث 

 .إنجازات تلقى إرضاء العمبلء وبتكلفة وجهد أقل

من ثم إلقاء الضوء فً هذا كما أن لتطبٌق مفاهٌم الجودة الشاملة مزاٌا عدٌدة آتت ثمارها فً المشروعات الصناعٌة؛ و

البحث على ضرورة تطبٌقها فً عملٌات التصمٌم الداخلً لتحسٌن جودتها، من خبلل التؤكٌد على تفعٌل إدارة الوقت 

 .وتبلفً هدر الوقت بإعتباره عامل ربٌسً  للوصول إلى الجودة 

ات التصمٌم الداخلً والتً تسبب وسوؾ نقوم فً هذا البحث بسرد لبعض أوجه الخلل والقصور فً بعض مراحل وعملٌ

هدراً فً الوقت ثم تقدٌم بعض الحلول المقترحة التً ٌمكن أن تسهم فً رفع كفاءة منظومة وادارة العمل فً مشروعات 

 .التصمٌم الداخلً؛ ومن ثم جودتها

 :مشكلة البحث

 :تتمثل مشكلة البحث فً اآلتً 

ث قصور فً بعض مشروعات التصمٌم الداخلً، وبالتالً عدم تفعٌل إدارة الوقت؛ األمر الذي ٌإدي إلً حدو •

 .عدم الوصول إلً الجودة المرجوة فً التصمٌم الداخلً

الفجوة التً قد تحدث بٌن أطراؾ عملٌات التصمٌم الداخلً، والتً بشؤنها تإدي إلً بعض المشكبلت الفنٌة  •

 .وعدم التسلٌم فً الموعد المخطط له  واإلدارٌة  فً مراحل التصمٌم الداخلً؛ وبالتالً عدم إرضاء العمٌل

 :هدف البحث

إٌجاد عبلقة مباشرة بٌن عملٌات التصمٌم الداخلً وإدارة الوقت إلحداث منظومة عمل متكاملة تإدي إلً  •

 . تحسٌن جودة مشروعات التصمٌم الداخلً

بؤقل جهد وأقل وضع نظام إلدارة وقت مشروعات التصمٌم الداخلً بحٌث تمكن المصمم من إرضاء العمٌل  •

 .تكلفة

 :أهمٌة البحث

 .تطوٌر فكر المصمم الداخلً بتوجٌه اهتمامه نحو أهمٌة عامل الوقت، وعبلقته بإدارة عملٌات التصمٌم الداخلً •

تحسٌن كفاءة أداء مشروعات التصمٌم الداخلً من خبلل السٌطرة علً عامل الوقت كؤحد السٌاسات الهامة  •

 .إلدارة عملٌات التصمٌم الداخلً 
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 :فروض البحث 

ٌفترض البحث أنه بتفعٌل منظومة إدارة الوقت سٌإدي ذلك إلً تحسٌن جودة وكفاءة مشروعات التصمٌم الداخلً 

 .وإرضاء العمبلء 

 

 ( ٌوضح محاور البحث1كل )ش

 إدارة الوقت: المبحث األول

وهو المقٌاس لئلدارة  وهو أندر مورد ٌملكه اإلنسان وأؼلى شا ٌنفقه،  هو المادة التً صنعت منها الحٌاة، : الوقت

 [5] .والفابدة منه تحقٌق اإلنجازات والنجاح ، والمحرك األساسً للواقع العملً واإلنتاجً

جهد وأقصر  ساعة وذلك بؤقل 24ٌومٌاً  ،إدارة األعمال التً نقوم بمباشرتها فً حدود الوقت المتاح هً :إدارة الوقت 

 [2] .وقت ثم ٌتبقى لنا وقت لئلبداع والتخطٌط للمستقبل وللراحة واالستجمام

   :أنواع الوقت

 :تقسٌمات الباحثٌن ألنواع الوقت، فقد قسم البعض الوقت إلى  تعددت

 ًالوقت اإلبداع:(Creation Time)   وهو الوقت الخاص بعملٌات التفكٌر والتخطٌط المستقبلً وتنظٌم العمل وتقٌٌم

 اإلنجازات.

 الوقت التحضٌري:(Preparatory Time)   وٌمثل الفترة الزمنٌة التحضٌرٌة التً تسبق البدء فً تنفٌذ العمل أو

 .ٌة للعمل؛ فإنه ٌإدي إلى زٌادة اإلنتاجٌةالنشاط، وإذا ما تم استؽبلله بذكاء وتوفرت المدخبلت األساس

 ًالوقت اإلنتاج(Productive Time)  مثل الفترة الزمنٌة التً تستؽرق فً تنفٌذ األعمال واألنشطة التً تم :

 .التخطٌط لها فً الوقت اإلبداعً، والتحضٌر لها فً الوقت التحضٌري

 الوقت ؼٌر المباشر أو العام:(Overhead time) للقٌام بنشاطات ثانوٌة ذات طابع عام وٌخصص عادة. 

 

 :وٌقسم البعض اآلخر الوقت إلى نوعٌن هما 

  ًالنوع األول: وقت ٌصعب تنظٌمه وإدارته أو اإلستفادة منه فً ؼٌر ما خصص له، وهو الوقت الذي نقضٌه ف

و على درجة من األهمٌة لحفظ حاجاتنا األساسٌة مثل النوم واألكل والراحة والعبلقات األسرٌة واإلجتماعٌة المهمة، وه

 توازننا فً الحٌاة.

  النوع الثانً: وقت ٌمكن تنظٌمه وإدارته، وهو الوقت الذي تخصصه للعمل ولحٌاتنا الخاصة، وٌتكون هذا النوع بدوره

  .من نوعٌن آخرٌن للوقت وهما :وقت الذروة، ووقت الخمول

  .نشاطه وحضوره الذهنًوهو الوقت الذي ٌكون فٌه الفرد فً كامل  :وقت الذروة -

 وهو الوقت الذي ٌكون فٌه الفرد فً أقل حاالت التركٌز والحضور الذهنً. :وقت الخمول -

التصمٌم 
 الداخلً

إدارة 
 الوقت

الجودة 
 الشاملة 
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 :فٌما ٌلً ( الوقت إلى عدة أقسام من حٌث شكله واستغالله، ٌمكن إجمال هذه األنواع2009(عام  "وٌقسم "العالق

 قبل المصمم الداخلً أو المجتمع أو المنظمة على حد وهو الوقت ؼٌر المستؽل بشكل صحٌح من  : الوقت الضابع

سواء، إال أن هناك تخطٌطا للوقت بشكل عام، وٌحدث هذا الضٌاع فً ؼفلة المصمم والمجتمع والمنظمة وهذا ما ٌشٌر 

 .إلٌه بإنخفاض معدل اإلنتاجٌة واألداء، إال أنه ما ٌلبث أن ٌنتبه لقٌمة الوقت ومحاولة تنشٌط اإلنتاج مرة أخرى

 .وقت التخطٌط: وهو الوقت الواعً والمدرك لدى المصمم  والمنظمة والمجتمع على حد سواء 

 :ًوهو الوقت التمهٌدي إلنجاز المهام واألعمال التً سوؾ ٌتم التخطٌط لها، وهنا تكون فً مجال  الوقت التسهٌل

 التنفٌذ الحقٌقً .

  المرسومة بكفاءة وفاعلٌة، ذلك ألنه وقت محدود من قبل وقت اإلنجاز الحقٌقً: وهو الوقت الفعلً إلنجاز األهداؾ

 المنفذ والجمهور إن وجدوا، وما ٌمٌز هذا النمط أنه محدود جًدا ومحسوب بالساعة إن لم ٌكن بالدقابق.

 [5].وهو أٌضا وقت حاسم جًدا، ٌتم من خبلله تقٌٌم األداء بشكل جِدي وٌعطً مإشرات كمٌة ونوعٌة :وقت المتابعة  

  :خصائص الوقت  

 
 ]3[( خصائص الوقت2شكل )

 :أهمٌة الوقت 

ونحن فً حٌاتنا نعبر عن ذلك المعنى فنقول :" الوقت من ذهب " أو  ، فللوقت فً حٌاتنا قٌمة كبٌرة ال تساوٌها ثروة

 ."الوقت كالسٌؾ اذا لم تقطعه قطعك"

ألٌس ، عرفنا أهمٌة الوقت وكٌفٌة استؽبلله االستؽبلل األمثلفمن منظومة اإلسبلم الشاملة والكاملة التً تنظم حٌاة الفرد 

وقد بٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ، "والعصر إن اإلنسان لفً خسر :"هو مادة الحٌاة ومعنً الوجود ؟ قال تعالى 

الصحة  :الناس نعمتان مؽبون فٌهما كثٌر من  "أهمٌة الوقت فً حٌاة اإلنسان؛  حٌث قال فً الحدٌث الذي رواه مسلم: 

 ."وذكر منها فراؼك قبل شؽلك  اؼتنم خمساً قبل خمس،"كما حث فً حدٌث أخر علً اؼتنام الوقت  ، "والفراغ 

 [3] .وذكر منها، عن عمره فٌما أفناه"  وبٌن فً حدٌث اخر أنه : "التزول قدما عبد ٌوم القٌامة حتى ٌسبل ،



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               والفنون            مجلة العمارة

456 

 : (DOWNTIME))أنواع الهدر تتمثل فً  

الهدر بؤنه  أي عملٌة تتم على المنتج أو الخدمة تضٌؾ وقت أو جهد أو تكلفة دون أن تضٌؾ قٌمة للعمٌل، وفٌما ٌعرؾ 

  ٌلً عرض ألنواع الهدر الثمانٌة وأمثلة لها فً عملٌات التصمٌم الداخلً.

 

 [16،13]هدر أنواع ال( ٌوضح بعض 3شكل )

 

  العٌوبDefects  :.منتجات أو خامات ؼٌر مطابقة للمواصفات و تتطلب موارد لتصحٌحها 

  اإلنتاج الزابدOver Production.إنتاج الكثٌر من المنتج قبل موعد تسلٌمه : 

  اإلنتظارWaiting .ٌقصد به إنتظار استكمال الخطوة السابقة فً العملٌة : 

  المواهب الؽٌر مستخدمةNon utilizing talentلذٌن ال ٌشاركون بشكل فعال فً العملٌات.: الموظفون ا 

  النقلTransportation.نقل الخامات أو المعلومات ؼٌر المطلوبة لتنفٌذ العملٌة من موقع إلى آخر : 

  المخزونInventory)ٌقصد بها المخزون أو المعلومات والتً تكون فً وضع الخمول )ال تتم معالجتها  : 

  الحركةMotion  الؽٌر ضرورٌة والتً ٌقوم بها ) األشخاص أو المعلومات أو المعدات( بسبب  : ٌقصد بها الحركة

 تخطٌط مساحة العمل أو البحث عن العناصر المفقودة.

  المعالجة اإلضافٌةExtra processing  .تنفٌذ أي نشاط ؼٌر ضروري إلنتاج منتج أو خدمة فعالة : 
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 عملٌات التصمٌم الداخلً وبعض الحلول المقترحة.( ٌوضح أمثلة ألنواع الهدر فى بعض 1جدول رقم )

مثال للهدر فً بعض عملٌات التصمٌم  الهدرأنواع 

 الداخلً

 حل مقترح

 العٌوب واألخطاء

Defects)) 

تورٌد ألوان مخالفة  لشرابح  -1

منطقة، فً حٌن  2األرضٌات المطلوبة لعدد 

عدم توافر األلوان بالكمٌات المطلوبة 

مشكلة مع العمٌل فً بالمخزن مما أدى إلى 

 الموقع .

  التؤكد من أكواد األرضٌات

 المطلوبة والمذكورة بؤوامر التشؽٌل مسبقاً .

  ًالتنسٌق بٌن المخزن والمكتب الفن

 وتحدٌث بٌانات المخزن بصورة دورٌة.

تكرار أخطاء فً التركٌب ألكثر  -2

من بند ألعمال التصمٌم الداخلً ورفضها 

إلً تكرار من قبل االستشاري، إضافة 

إرسال الفنٌٌن لتبلفً المبلحظات وذلك 

 بسبب عدم وضوح شروط التسلٌم.

  طلب استمارة بنود بها شروط

 واضحة إلستبلم األعمال.

  توضٌح إشتراطات تسلٌم المشروع

 وآلٌة تنفٌذها للفنٌٌن.

 اإلنتاج الزائد

(Over 

production) 

تجهٌز أرضٌات أربع ؼرؾ بالمادة  -1

الڨٌنٌل" فً حٌن وجود فنً البلصقة "للصق 

واحد فقط لتركٌب الڨٌنٌل، على الرؼم من أن 

وضع المادة البلصقة ٌستؽرق زمن أقل من 

زمن تركٌب الڨٌنٌل؛ األمر الذي أدى إلى 

تلؾ المادة البلصقة ألرضٌة ؼرفتٌن وإعادة 

 لصقهم مرة أخرى.

  حساب زمن كل مرحلة والتخطٌط

امن  له بحٌث ٌكون سٌر العمل متزن ومتز

 مع المراحل األخرى .

 

تورٌد كمٌات أرضٌات خشب أكثر  -2

من المطلوبة  فً الموقع مما سبب هدًرا 

لبعض منها وإعادة نقلها مرة أخرى للمخازن 

 مما أدى إلى هدرالمزٌد من الوقت .

   ٌتم تورٌد الخامات ألي بند

بالكمٌات المطلوبة بالضبط طبقاً ألوامر 

مع حساب كمٌة التشؽٌل  الخاصة بالموقع 

 الهالك منها.

 اإلنتظار

Waiting)) 

تم التؤخر لمدة أسوعٌن عن بدء  -1

تنفٌذ األعمال بسبب عدم إعتماد االستشاري 

 للعٌنات المعروضة علٌه .

  ًوضع شروط تعاقدٌة ملزمة لكبل

من  اإلستشاري والمقاول بالتوقٌتات المحددة  

 للمشروع .

تم إعتماد كمٌة كبٌرة من عٌنات  -2

الخامات المختلفة للتصمٌم الداخلً فً حٌن 

عدم تواجدها كاملة بمخازن المقاول مما أدي 

إلى إنتظارالمقاول  للموردٌن لحٌن إستكمال 

 كمٌات الخامات المطلوبة .

  إعتماد الخامات المتاحة بالمخازن

والمتوفرة بالكمٌات المطلوبة لضمان اإللتزام 

 بالجدول الزمنً لتنفٌذ المشروع .
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 أشخاص بال فائدة

(Non use of 

people) 

فنٌٌن تركٌب  6إرسال  عدد  -1

 3أرضٌات  لموقع ال ٌحتاج أكثر من عدد  

فنً  لتركٌب ؼرفتٌن  مما عطل الفنٌٌن 

 اآلخرٌن دون عمل .

  التخطٌط الجٌد مسبقاً وفقاً لدراسة

الوقت وبما ٌتناسب مع لعدد الفنٌٌن المحتمل 

 لتنفٌذ كل بند من البنود.

 

فً بعض مراحل تنفٌذ المشروع  -2

ٌوجد فنٌٌن ؼٌر أكفاء وؼٌر مدربٌن مسبقاً، 

 مما ٌهدر وقت الفنٌٌن المدربٌن فً الموقع.

  ًتدرٌب الفنٌٌن الجدد مسبقاً عل

البنود المختلفة قبل العمل بالمواقع توفٌراً 

 لوقت العمل .

 النقل

(Transportati

on) 

فواصل داخلٌة زجاجٌة تم نقل  -1

فً سٌارات نقل عادٌة ولٌست للموقع 

جمالونات؛ مما أدي لحدوث كسر وتلؾ 

بعض أجزاء فً الزجاج، وبالتالً تعطل 

 .األعمال بالموقع

  أن ٌكون تصمٌم الحاوٌات الناقلة

لخامات التصمٌم الداخلً مبلبم لطبٌعة تلك 

 الخامات  .

 التخزٌن

Inventory)) 

تشوٌن الخامات البلزمة لتنفٌذ   -1

مراحل المشروع كاملة، رؼم تباعد توقٌتات 

تنفٌذ المراحل المختلفة مما أدى إلى تلؾ 

 بعض الخامات وسرقة البعض.

 

  ٌتم تشوٌن كمٌات الخامات

المطلوبة لتنفٌذ كل مرحلة على حدة، بحٌث 

 نقلل هدر الخامات.

 الحركة

(Motion) 

دهان بسبب كثرة تحركات  فنٌٌن  -1

األسقؾ داخل نفس منطقة العمل، تؤخر  

فنٌٌن تركٌب الهاندرٌل بطرقات مستشفً ؛ 

وبالتالً اإلضطرار إلى تكٌٌس الهاندرٌبلت 

حتً ال تتؤثر بؤعمال الدهانات و تحركات 

 الفنٌٌن.

  التخطٌط الجٌد للوقت بحٌث ٌتم

العمل فً توافق فً المناطق التً بها تركٌب 

أي بند بسبب تحركات  أكثر من بند فبل ٌتؤثر

 فنٌٌن البند اآلخر .

 العملٌات الزائدة

Extra 

processing)) 

عمل جزء من الرسومات التنفٌذٌة  -1

للمشروع فً حٌن ؼٌاب المصمم وضرورة 

تسلٌم الرسومات تم االضطرار إلى رسمها 

 من البداٌة من قبل مصممٌن آخرٌن .

  ًٌتم التنسٌق بٌن المصممٌن ف

ال ٌتعطل العمل فً حالة  المكتب الفنً بحٌث

 ؼٌاب أحدهم وإستكمال األعمال .

فً بعض المشروعات ٌوجد أكثر  -2

من جهة توقع على تسلٌم األعمال وكثٌر من 

 اإلمضاءات مما ٌإخر تسلٌم  األعمال.

  اإلكتفاء بتوقٌع الجهات فقط المنوط

 بهم تسلٌم األعمال .
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  :المبحث الثانً

"تنفٌذ هاندرٌل ستانلس  تأثٌر عامل الوقت على تنفٌذ بعض مراحل مشروع تصمٌم داخلًقٌاس مدى   دراسة حالة:

 لسلم داخلً بڤٌال فً التجمع الخامس"

 JIT  اختصار ل هو “just in time” أو ماٌعرؾ بؤنه نظام اإلنتاج اآلنً الذي تتم فٌه عملٌات وحركة المواد

 .النتٌجة مخزون أقل وإنتاج كبٌر وفق نمط االنتاج من الٌد الً الفموالمنتجات...الخ عندما تكون مطلوبة فتكون 

[10،14،17] 

أم تمت قبل " just in time "ٌوضح مراحل التصمٌم التً تم دراستها وهل تمت فً الموعد المحدد(2) جدول رقم

 خلًالموعد أم بعد الموعد وتقٌٌم ذلك من حٌث اإلٌجابٌة أو السلبٌة علً عملٌة التصمٌم  الدا

 
 المرحلة

 

 موعد تنفٌذ المرحلة
(After/JIT 
/Before) 

 تقٌٌم موعد المرحلة
 )سلبً /إٌجابً (

 (المفهوم التصمٌمً)وضع التصور

 إٌجابً JIT وضع التصمٌم المبدبً

 سلبً Before تنقٌح المخططات المبدبٌة

 سلبً After الحصول علً موافقة العمٌل

 (المفهوم التصمٌمً)تطوٌر التصور

 إٌجابً JIT إعداد الرسوم التنفٌذٌة

 إٌجابً JIT إختٌار الخامات

 تنفٌذ التصمٌم

 إٌجابً JIT إعداد المواصفات

 سلبً Before إعداد المقاٌسات النهابٌة

 سلبً After إختٌار المقاولٌن

 اإلشراف علً المشروع

 إٌجابً JIT اإلشراؾ علً التنفٌذ

 سلبً After ترتٌب أولوٌات العمل

 سلبً After إعداد خطط للتركٌب

 إٌجابً JIT تسجٌل األخطاء والعٌوب

اإلشراؾ علً التصحٌحات وتعدٌل 
 العٌوب

JIT ًإٌجاب 

 ما بعد اإلنتهاء من المشروع

 إٌجابً JIT إجراء التعدٌبلت النهابٌة وتسلٌم المشروع

؛ ٌإثر سلباً علً أن تنفٌذ أي مرحلة من مراحل التصمٌم الداخلً قبل أو بعد الموعد المحدد لها بعد إجراء هذا التقٌٌم تؤكد-

  .عملٌات التصمٌم الداخلً
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 الجودة المبحث الثالث:

 مصطلحات وتعرٌفات حول الجودة :

 احتٌاجات هى إمكانٌة تكامل المبلمح والخصابص للعمل أو المنتج أو لخدمة ما من طرؾ بصورة تحقٌق  :الجودة

 .ومتطلبات محددة أو معروفة ضمناً أو متوقعة لطرؾ آخر

 الجودة مفهوم متعدد الجوانب و ذو أبعاد مختلفة تتضمن مفاهٌم فنٌة وإدارٌة وسلوكٌة و إجتماعٌة  :مفهوم الجودة

 .رفهاوفنٌة وإقتصادٌة؛ بالتالى متؽٌرة أومتفرقة مختلفة بحسب موقعها ومدى مطابقتها لمعاٌٌر ومواصفات ظ

 هى عملٌة إتقان جمٌع مخرجات المهندس الفنٌة والتخطٌطٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة  :الجودة الهندسٌة والفنٌة

 .واإلقتصادٌة والبٌبٌة والتنفٌذٌة 

 هى مجموعة العناصر الربٌسٌة لتحقٌق األهداؾ الخاصة بالجودة :معاٌٌر الجودة. 

 ٌخضع تقٌٌم ونوع الجودة للظروؾ المحٌطة أو األسواق التى ستقدم لها أو فٌها تلك الخدمة أو المنتج،  :معامل الجودة

 .وهى بالتالى متؽٌرة لكنها الزمة للتنافس

 هى األمانة بكل معانٌها، اإلتقان والتمٌز واألداء الفعال والحرص على اإلبداع ونبذ الكسل وتبلفى هدر  :ثقافة الجودة

 .الجدوى منهالوقت فٌما 

 هى مقٌاس أداء المستوى الحقٌقى لمجموع اإلجراءات الموضوعٌة لتفٌذ عمل ما، والتؤكد من تحقٌق  :الجودة النوعٌة

 .المستوى المنشود والمبلبم للعمل المقدم وتطوٌره

 ٌد هً عملٌة تنفٌذ أو تطبٌق أى عمل فى أي قطاع أو تخصص بؤقصروقت، وأقل تكلفة بشكل ج :الجودة الشاملة

 [1] .متكامل الجوانب مع المحافظة على اإلستمرارٌة والتطوٌر البناء

 : بعض أوجه القصور والخلل المؤثرة علً تطبٌق الجودة فً مشروعات التصمٌم الداخلً

من خبلل دراسة مجال التصمٌم الداخلً فى مصر والبحث فى مختلؾ جوانبه والتدقٌق فى األسباب المتعلقة بضبط الجودة 

المستخدمة فى مجال التصمٌم الداخلً، وكذلك باألنظمة واإلجراإات التعاقدٌة المتعلقة بإدارة الجودة بمشارٌع التصمٌم 

بعض أوجه القصور ومن ثم فهى تحتاج الى صٌاؼة جدٌدة تضمن تحقٌق  الداخلً قد تبٌن أن إدارة الجودة تعانى من

مستوى عاٍل للجودة فى مشارٌعها لكى تواكب مثٌبلتها فى الدول المتقدمة ونتٌجة لهذا البحث ٌتضح أن أوجه الخلل 

 :والقصور فٌها تتمثل فى الجوانب اآلتٌة 

 .نقص فى توصٌؾ المشروع وتحدٌد المتطلبات المتعلقة به وبآدابه الوظٌفى ٌتبعه مزٌد من الوقت لئلستفسار  •

عدم إستخدام أسالٌب اإلدارة الهندسٌة العلمٌة فى أثناء تنفٌذ العملٌات فى الموقع مثل البرمجة الزمنٌة وبرمجة  •

وقت المحدد وبؤقل تكلفة ممكنة وبالجودة المطلوبة؛ إذ ٌتم الموارد، والتى تساعد فى ضبط التنفٌذ واإلنتهاء منه بال

 .اإلعتماد على الخبرة بشكل أساسى فى إدارة التنفٌذ

وجود نقص فى عملٌة الدراسة ؼالبا إذ ٌتم البدء بالدراسة التفصٌلٌة دون مناقشة المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة  •

 .للمشروع وطرق التنفٌذ األفضل 

 .ب إختٌار الجهة الدارسة  والمنفذة إعتماداً على التقٌٌم المالى أكثر من التقٌٌم الفنى وجود خلل فى أسلو •

وجود نقص فى الدراسة والتصمٌم وعدم مطابقة الدراسة للواقع بدقة؛ وبالتالً حدوث أخطاء فً التنفٌذ تإثر  •

 .على زمن تنفٌذ المشروع 

إلى هذا المجال من العمل، وبسبب عدم التركٌز فى وجود نقص فى كفاءة المقاولٌن نتٌجة عشوابٌة الدخول  •

 .إختٌار المقاولٌن ممن لهم سابقة فى أعمال مشابهة 
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 .عدم التقٌد الكامل بالشروط والمواصفات من قبل المقاول بهدؾ السعى لتحقٌق ربح أكبر •

 دد كبٌر من المشروعات  عدم تؤمٌن المواد والمعدات والفنٌٌن والعمال البلزمٌن للتنفٌذ فى الوقت المناسب فى ع •

إهمال من الجهة المشرفة علً عملٌات التصمٌم الداخلً فى تطبٌق رقابة جٌدة وإجراء جمٌع اإلختبارات البلزمة  •

 فى أثناء التنفٌذ، واإلعتماد  فقط على بعض اإلختبارات فى النهاٌة عند االستبلم .

المشرؾ( ، وعدم -المنفذ -المصمم -ع )المالك نقص فى اإلتصال الفعال والتنسٌق الكافً بٌن أطراؾ المشرو •

 ل وبالتالً مزٌد من هدر الوقت .وجود إشتىراطات تعاقدٌة تتضمن وجود تنسٌق فعا

ظهور عٌوب عند اإلستبلم الٌمكن تصحٌحها بشكل كامل وٌكون وقت إصبلحها كبٌر وأٌضاً تكون تكلفة  •

 .إصبلحها كبٌرة جًدا 

العلٌا لشركات ومكاتب التصمٌم الداخلً فى بذل الجهود المطلوبة لتطبٌق إدارة إلتزام ؼٌر كاؾ من قبل اإلدارة  •

 .ناجحة للجودة واإلهتمام الؽٌر كاؾ بتحقٌق الجودة من العاملٌن فً المشروع

 .نقص فى الكوادر والمواصفات العامة التى ٌجب  أن تتبع خبلل عملٌات التصمٌم الداخلً  •

التصمٌم الداخلً وتؤثره بإستقرار اإلقتصاد الوطنى وذلك إلرتباطه بتوافر عدم ثبات حجم العمل فى مشروعات  •

 .المواد مما ٌصعب عملٌة اإللتزام بالتوقٌات المحددة  للتنفٌذ

 .نقص فى التخطٌط  لتطبٌق وتحقٌق إدارة فعالة للوقت وبالتالً الجودة  •

-مالك(ؾ عملٌات التصمٌم الداخلً عدم الوضوح الكافى فى حدود المسإولٌات المتعلقة بالجودة بٌن أطرا •

 )مشرؾ-منفذ-مصمم

-االستشارٌبن-ضعؾ بالقٌم االخبلقٌة لدى بعض المشاركٌن فى مجال التصمٌم الداخلً ) أصحاب المشارٌع  •

 .الجهات المشرفة (

إعداد ؼٌر كؾء للمخططات والمواصفات المتعلقة بالمشارٌع قبل اإلعبلن عنها للتعاقد ، نقص فى الكفاءة لدى  •

 [7] .قسم من المقاولٌٌن الذٌن ٌقومون بتنفٌذ مشروعات التصمٌم الداخلً 

 :أهمٌة الجودة فى عملٌات التصمٌم الداخلً 

المنتج وزٌادة اإلنتاجٌة وإنخفاض التكالٌؾ؛ بسبب تقلٌل العمل  إن االرتقاء بمستوى الجودة ٌإدى ال محالة إلى رواج

المعاد والترمٌمات ونقصان الوقت العاطل ونقصان وقت دورة العمل، ونقصان نسب الؽٌاب وترك العمل، وفى عملٌات 

 .التصمٌم الداخلً تحدًٌدا ٌإدى ذلك إلى مطالبات التعوٌض والشكاوى

ى الوالٌات  المتحددة  األمرٌكٌة والمملكة المتحددة إلى تشخٌص أسباب تردى لقد توصلت دراسات عدٌدة أجرٌت  ف

  :الجودة فى قطاع التشٌد  والعمارة والمتعلقة  بإرادة المشارٌع وأجملتها فً المشكبلت االتٌة

عدم كفاٌة المعلومات البلزمة لتحقٌق الجودة المطلوبة كؤن ٌكون هناك نقص أوتعارض أو عدم وضوح فى  •

 .امٌم أوالمواصفات أو جداول الكمٌاتالتص

عدم كفاءة عملٌة تبادل المعلومات بٌن اإلختصاصات المختلفة أو المستوٌات اإلدارٌة المختلفة أواألطراؾ  •

 .الربٌسٌة للمشروع

 .اإلختٌار الؽٌر موفق للمهارات المطلوبة وعدم اإلهتمام بتطوٌر مهارات الكوادرالمتوفرة •

 [7] .ء من قبل الجهة المنفذة أو اإلستشارٌة أوالمشرفةضعؾ اإلشراؾ الموقعى سوا •
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 :المبادئ األساسٌة إلدارة الجودة الشاملة فى عملٌات التصمٌم الداخلً 

جدٌداً فى مشروعات التصمٌم الداخلً  إذ كان ٌقتصر تطبٌقه على المشروعات   (TQM)ٌعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة

الصناعٌة من ثم بدأت شركات التشٌٌد فى الوالٌات المتحددة بتطبٌقة بعد أن رأت النجاح الكبٌر الذى حققته الشركات 

ٌن أساسٌن هما رضى العمٌل الصناعٌة من تطبٌق مفهوم إدارة الجودة الشاملة والذى ٌعتمد على السعً لتحقٌق  مبدأ

والتحسٌن المستمر فى المنتج وسٌتم فٌما ٌاتى توضٌح هذٌن المبدأٌن وكٌفٌة العمل على تحقٌقهما فى ضوء شروط ظرؾ ,

 [11] .العمل فى عملٌات التصمٌم الداخلً

   رضى العمالء: 

وخدمات ومرافق جاهزة لئلستخدام وتحقق إن الوظٌفة األساسٌة للتصمٌم الداخلً هى أن تقدم للعمبلء مشروعات ومنشآت 

متطلباتهم منذ كون مشروع التصمٌم الداخلً فكرة إلى أن ٌصبح جاهًزا لئلستخدام؛ ومن ثم فإن جودة هذا المنتج النهابى 

العمٌل ممكن أن ٌكون داخلٌاً أو خارجٌاً؛ ألن العمٌل الخارجى لٌس جزءاً من الشركة المنتجة    ستكون مرضٌة للعمٌل.

 .لمنتج أو الخدمة ولكنه ٌتؤثر بها أو بإستخدامها عندما تصبح جاهزةل

اما العمبلء الداخلٌون فهم عبارة عن أشخاص أو مجموعات ضمن الجهة المنتجة ٌتلقون منتجات أو معلومات ضمن الجهة 

طرؾ فً العملٌة  أي أن كل وإن إرضاءهم جزء أساسً من عملٌة تزوٌد العمبلء الخارجٌٌن بمنتج ذي جودة،  نفسها، 

وعمٌل وهذا المفهوم الثبلثً الدور موجود فً جمٌع مستوٌات عملٌات  ومنفذ لعملٌة،  اإلنتاجٌة له ثبلثة  أدوار : مورد، 

اذ ٌكون المعمارٌون والمصممون عمبلء للمالك ومنفذٌن لعملٌة الدراسة والتصمٌم، وفً .ومراحلها التصمٌم الداخلً 

وهذا ٌإكد على أهمٌة التركٌز على متطلبات العمٌل وحاجاته .طات والمواصفات إلً المقاول الوقت نفسه ٌوردون المخط

 .منذ مراحل التخطٌط للمشروع

  التحسٌن المستمر :  

 :ٌجب القٌام بوظٌفتٌن هما  (TQM)لتحقٌق إدارة الجودة الشاملة 

الموجودة وذلك من خبلل ضبط العملٌة التحسٌن المستمر للطرق واإلجراءات الحالٌة والحفاظ على التحسٌنات  -

 .اإلنتاجٌة

 .من خبلل اإلبداع واإلبتكار عملٌات التصمٌم الداخلًتوجٌه الجهود وتركٌزها لتحقٌق تقدم تكنولوجً فً  -

كل مشروع تصمٌم داخلً ٌتكون من عملٌات ٌتم من خبللها إنجاز العمل إذ أن كل مرحلة من مراحل عملٌات التصمٌم 

 وٌمكن تقسٌم كل عملٌة إلً مراحل )أي تقسٌم كل مرحلة إلً مراحل جزبٌة( ؛ د ذاتها عملٌة قابمة بذاتها. الداخلً هً بح

بحٌث ٌتم اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى مع إحداث تؽٌٌر فً الوضع الحالً لتحقٌق التحسٌن المستمر؛ ومن ثم تحقٌق 

 [7] .رضى أفضل العمٌل فً المرحلة القادمة

 المشروع التطبٌقً: المبحث الرابع 

 التصمٌم الداخلً للمصنع : 

أو الترتٌب  plant layoutإن أحد المظاهر الهامة للتخطٌط فً إدارة  اإلنتاج هو تحدٌد التصمٌم الداخلً للمصنع 

 الداخلً ألماكن العمل ، واآلالت ، وأماكن الخدمة داخل المصنع.

 ولكن أكثر هذه الطرق انتشاًرا هما الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن: وٌمكن ترتٌب اآلالت داخل المصنع بعدة طرق مختلفة،

 .Process Layout التصمٌم الداخلً حسب العملٌة   . أ
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 .  Product Layoutالتصمٌم الداخلً حسب المنتج  . ب

وطبًقا للطرٌقة األولى فإَن اآلالت والمعدات المتشابهة أي التً تإدي نفس العمل تجمع فً منطقة واحدة حسب العملٌة 

اإلنتاجٌة التً ستتم . أما حسب الطرٌقة الثانٌة فإن اآلالت توضع طبًقا لترتٌب استخدامها، أي انه إذا كان تصنٌع منتج 

 معٌن ٌستلزم مروره على عدة آالت على التوالً فإن هذه اآلالت توضع بهذا الترتٌب.

اإلنتاج المؽٌر، أي فً حالة تصنٌع منتجات  وٌفضل القابم بالتخطٌط اختٌار طرٌقة ترتٌب اآلالت حسب العملٌة فً حالة

ا وعلى فترات ؼٌر منتظمة مع اختبلؾ تتابع العملٌات من أمر إنتاج إلى آخر األمثل لوقت  ًٌ متنوعة بكمٌات صؽٌرة نسب

ها ومنها : اآلالت، وال ٌشعر العمال بالملل نظًرا لتعدد السلع المنتجة. وبالرؼم من هذه المزاٌا إال أن هذه الطرٌقة لها عٌوب

زٌادة تكالٌؾ المناولة والنقل، وزٌادة المخزن تحت التشؽٌل، وتعقٌد نظم تخطٌط ورقابة اإلنتاج، والحاجة لعمال مهرة 

بسبب تنوع العملٌات اإلنتاجٌة. أما التصمٌم الداخلً حسب المنتج فٌكون فعااًل بالنسبة لئلنتاج المستمر، أي فً حالة إنتاج 

 نتجات متشابهة.حجم كبٌر ومستقر من م

ومن مزاٌا هذا الترتٌب سهولة تدفق المواد واألجزاء تحت التشؽٌل، تقلٌل كل كمٌة المخزون ونقل ومناولة المواد، تقلٌل  

 [8] وقت اإلنتاج للوحدة، تقلٌل المساحة البلزمة للمخزون.

      
 [18دات ]( ٌوضح التصمٌم الداخلً لمصنع موضًحا ممرات الحركة وأماكن المع4شكل )

 

 
 [18( ٌوضح التصمٌم الداخلً لمصنع موضًحا وضعٌات األثاث وأرفف وأماكن التخزٌن  ]5شكل )

 

من حٌث مسارات  Product Layout تطبٌق التصمٌم الداخلً حسب المنتج : الفكرة العامة للمشروع التطبٌقً

الفراغ الداخلً لصالة الدور األول من الموقع بالحركة، ووضعٌات األثاث و المعدات، وأماكن الخدمات والشحن والتفرٌػ 

ثم تم قٌاس أثر ذلك التعدٌل على توفٌر الوقت وتحسٌن أداء العمل من حٌذ التنفٌذ )مصنع سكاي توب بالمحلة الكبرى(، و

 .  الباحث بالمشروع ضمن فرٌق عمل إحدي المإسسات المنوطة بتطوٌر المصانع داخل صالة العمل, حٌث قام
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  )المحلة الكبري (مصر  موقع المشروع :

 الفراغ الداخلً لصالة الدور األول حدود المشروع :

 وصف  الموقع :

 .2م 6000أصبحت مساحة  المصنع  2000 و فً عام   2م 1500كانت مساحة  المصنع  1983   عام •

 عامل. 300ن المصنع من ستة طوابق وٌشؽل كل طابق مرحلة من مراحل اإلنتاج  و ٌعمل بالمصنع ٌتكو •

 

 ( ٌوضح المحددات المؤثرة فً التصمٌم ونتائج المشروع3جدول رقم)

التً  المحددات

أثرت علً تصمٌم 

 المشروع

معاٌٌر مستنتجة من المحددات والمؤثرة على 

 تصمٌم المشروع

 نتائج المشروع

تم التنسٌق مع إدارة التخطٌط بالمصنع بحٌث تتم  - المحدد الزمنً

عملٌة تعدٌل مسارات الحركة ووضعٌات األثاث 

والمعدات فً الفترة الزمنٌة بٌن الوردٌتٌن 

الصباحٌة والمسابٌة  حتى نحافظ علً سٌر خط 

 .االنتاج دون تعطٌل

دقٌقة  140توفٌر ما ٌعادل عدد  -

حد حٌث كان ثانٌة فً الٌوم الوا54و

ٌتم هدر هذا الوقت بمعدل ٌومً داخل 

 .صالة العمل

تم مراعاة ممرات الحركة وأماكن األثاث  - المحدد التصمٌمً

والمعدات وتحدٌدها باأللوان المخصصة لكل مكان 

وترتٌب خط االنتاج حسب العملٌة اإلنتاجٌة 

للمصنع بحٌث ٌتم تصمٌم أماكن اآلرفؾ والمعدات 

 .وفق ذلك الترتٌب لتقلٌل الوقت المهدر 

تم عمل مخارج مخصصة للمنتج النهابً قرًٌبا  -

من المراحل النهابٌة لتوفٌر الوقت  من أماكن

 والحفاظ علً الخامات داخل الفراغ .

من  2متر61توفٌر ماٌقارب من   -

المساحة الكلٌة للصالة وزٌادة الممرات 

 الحركة .

تم توفٌر مساحات تتٌح للخامات  -

تشوٌنها وتخزٌنها ونقلها بفضل ذلك 

 .التعدٌل فً فراغ صالة العمل

الخامات سهولة شحن وتفرٌػ  -

والمنتجات بفضل المخارج والممرات 

 المعدلة.

أثر فً إختٌار المشروع حٌث تم التنفٌذ بؤقل  - المحدد االقتصادي

التكالٌؾ وبالعمالة المتواجدة دون الرجوع إلً 

   .عمالة خارجٌة بتكاٌؾ أكثر

جنٌهاً مصرٌاً فً  240000توفٌر -

 .العام فً حالة تؤجٌر تلك المساحة

حٌث تؤثر معدل أداء العمل فً صالة العمل  - آداء العملمحدد 

بطرٌقة إٌجابٌة من حٌث وظٌفة الصالة من تشؽٌل 

أو تشوٌن أو نقل الخامات والمنتجات بصورة 

 .أسرع وأدق ومجهود أقل 

تحسن وضع الخامات حٌث تم توفٌر  -

 مساحات لتتشوٌنها وتخزٌنها ونقلها .

صالة تحسن آداء العمال فً أنشطة ال -

المختلفة نتٌجة التعدٌل فً وضعٌات  

 .الماكٌنات  بصالة العمل
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 واألثاث مسارات الحركة وأماكن المعدات تعدٌل قبل للفراغ  االفقً للمسقط كروكً ( رسم6شكل )



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               والفنون            مجلة العمارة

446 

 

 المعدات واألثاثمسارات الحركة وأماكن  تعدٌل بعد للفراغ االفقً للمسقط كروكً ( رسم7شكل )
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 :نتائج البحث 

أمكن إثبات أهمٌة تفعٌل منظومة إدارة الوقت فً تحسٌن جودة األداء وخفض التكالٌؾ فً مشروعات التصمٌم  •

 .الداخلً 

إتضح أن اإلنحراؾ عن ضوابط الوقت فً مراحل مشروعات التصمٌم الداخلً سواء بالزٌادة أو النقص تإثر  •

 .بالسلب على كفاءة إنجاز تلك المراحل 

إحكام السٌطرة على الجانب اإلقتصادي لمشارٌع التصمٌم الداخلً من خبلل ضبط الوقت بما ٌتوافق مع اآلداء  •

 .الفنً لكافة البنود 

ر مجموعة من أنواع الهدر فً مشروعات التصمٌم الداخلً والبرهنة علٌها بعدد من األمثلة الحٌة تمكن حص •

 .بالمشروعات متضمنة حلوالً مقترحة لتبلفً هذا الهدر

اتضح أن اإلهتمام بإعداد الدراسة  للمشروع سواًء األولٌة أو التفصٌلٌة وتدقٌقها من قبل جهة اخرى وسٌلة   •

 .بلل مراحل عملٌات التصمٌم التداخلً لتبلفً هدر الوقت خ

تبٌن أن التركٌز فً عملٌة اإلستبلم على مراعاة اإلجراءات المتبعة والمحددة مسبقاً ٌضمن تفادي  •

  .وجود العٌوب واألخطاء وأعلى جودة تنفٌذ  فً الوقت المحدد

 :المقترحات والتوصٌات 

شركات وقطاعات المجتمع، مما ٌضٌؾ لؤلبحاث العلمٌة تعزٌز مبدأ الشراكة فً إجراء األبحاث التطبٌقٌة مع  •

 وٌقدم حلواًل واقعٌة لمشكبلت التصمٌم الداخلً التً تواجه تلك القطاعات بمنشآتها .

فً مقررات التصمٌم الداخلً ببلبحة كلٌات   -كؤحد أدوات التخطٌط  -التؤكٌد على ضرورة إدراج إدارة الوقت  •

 .الفنون التطبٌقٌة

 .تفعٌل إدارة الوقت خبلل مراحل مشروع التصمٌم الداخلً بشكل سلٌمالتؤكٌد على  •

 ضرورة متابعة الوقت الذي تستؽرقه كل مرحلة ومحاولة التنفٌذ فً الوقت المحدد لها بالضبط. •

ضرورة تطبٌق رقابة كافة الجهات المشرفة والمالكة أثناء التنفٌذ وإجراء جمٌع االختبارات  الممكنة والتنفٌذ  •

 .بالشروط والمواصفات الفنٌة للمشروع وذلك لضمان مستوى جٌد للتنفٌذالكامل 

اإلعتماد على أسالٌب اإلدارة الهندسٌة العلمٌة أثناء التنفٌذ مثل البرمجة الزمنٌة وبرمجة الموارد وحساب  •

 .التكالٌؾ وطرق اإلستثمار المثلى لآللٌات 

الوقت المناسب للحصول على جودة ألعمال التصمٌم ضرورة تؤمٌن اإلحتٌاجات المالٌة البلزمة للمشروع فً  •

الداخلً وذلك بتنفٌذ كل مرحلة فً الموعد المحدد لها وتفادي التؤخٌرات فً التنفٌذ مما ٌساعد على تسلٌم 

  .المشروع بالجودة المطلوبة

 :المراجع 
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