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 الملخص

الحصول على المشروع هو بداية ممارسة المهنة، إذ ال يمكن أن نتخيل ممارسة للمهنـة دون الحصـول علـى                     يعتبر

ن إوألن هناك أساليب متعددة للحصول على المشاريع المعمارية منها المسابقة ومنها العالقات الخاصة لذلك ف              . المشروع

خصائص السوق المهنية في المملكة وفهم األنماط التي يتبعها كثير من المكاتب االستشـارية للحصـول علـى                  دراسة  

مشاريعها، سوف يتيح لنا الفرصة لتحديد المالمح الثقافية التي تجعل من مهنة العمارة مهنة ذات ارتباط وثيق بالنسـق                   

تب الهندسية من ممارسة حقوقها و تأدية الواجبـات التـي            تمكن المكا  وأنظمةاالجتماعي أكثر من كونها مهنة ذات نظم        

 .عليها

وإذا ما عرفنا أنه ال توجد نظم خاصة بالمسابقة المعمارية وأن كثير من المكاتب ال تحصل على مشاريعها من خـالل                     

 مـن خـالل   وإنمـا   معمارية كما هو متبع في كثير من دول العالم          المسابقات  المن خالل   والتنافس على جودة التصميم     

 التنافس على أقل سعر، فكيف هو مستوى العمل المعماري بشكل عام في المملكة؟  إذن هذه الورقة تحاول أن تركز أوالً 

وحتى يتسنى  .  تأثير هذه األساليب على جودة العمل المعماري        على على األساليب المتبعة للحصول على المشاريع وثانياً      

توزيع استبيانات على عدد من المكاتب المعمارية في عدد من المدن السعودية حتى              ب ا تحقيق هدف الدراسة قام    ينللباحث

 بإجراء دراسة على نتاج العديد من المكاتب ومقارنتها بأسلوب          ا من دراسة كيفية حصولها على المشاريع، كما قام        ايتمكن

لمعماري هي األسـاليب التقليديـة      وبشكل عام تؤكد هذه الدراسة أن أحد أسباب تردي العمل ا          . الحصول على المشاريع  

 .المتبعة في إسناد العمل المعماري لمعماريين دون التأكد من كفاءتهم

 .ممارسة المهنة، الحصول على المشاريع، مسابقة معمارية، المكتب المعماري، تسويق العمل المعماري  :كلمات دالة

ABSTRACT 

Looking at the Saudi architectural offices, there are various ways to obtain the projects such as 
competitions, personal relations, advertising, etc. A major way for obtaining the projects is through 
personal and social relations. Therefore, when studying the features of the Saudi professional market, 
and understanding the ways that engineering offices follows, it will be able to determine the cultural 
dimensions that makes the architectural profession, in strong relation with our social life, more than 
profession that enquires procedures and systems to be followed. As well as special tasks to be done by 
those offices in such countries around the world, the architectural competitions are performed and the 
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offices with the perfect design will be chosen. In addition to the lacking of professional rules and 
regulations that organize competition systems in the kingdom, such offices obtain projects based on 
the cheaper fee.  Subsequently, a question will be raised, how do asses the quality of the architectural 
products in the kingdom? 

To answer this question, this study aims at identifying the ways following by Saudi architectural 
offices to obtain projects and market their services. Moreover, the effects of the followed ways on the 
quality of the architectural projects will be mentioned. 

To achieve the objectives of this study, a number of questionnaires was distributed among 
architectural offices in the kingdom. Generally, this study ensures that the traditional ways, following 
by architectural offices to obtain projects, are a major reason for the poor architectural quality in the 
Kingdom. 

 

 مقدمة. ١

  نظرة عامة١٠١

تعتبر المهن محوراً يدور حوله النشاط البشري المنتج وهي تراكم لتراث إنساني يعكس المستوى الحضاري في المنطقة                 

ية لتحقيق أهداف   التي تزاول فيها تلك المهن، وتمثل المهن أدواراً اجتماعية تتحرك في إطار النظم االجتماعية واالقتصاد              

، والمهن الهندسية بمختلف تخصصاتها إنما هي المحرك الرئيسي لعجلـة التنميـة الصـناعية               )١٩٩٢السراء،  (التنمية  

واالقتصادية، وإذا ما تحدثنا عن مهنة الهندسة تحديداً فإن المكتب الهندسي يمثل نواة الثقافـة المهنيـة باإلضـافة إلـى           

، )٢٠٠١النعـيم،   (بان دوراً أساسياً في الحفاظ على تلك الثقافة ويعمالن على تطويرهـا             المهندس والمعماري اللذان يلع   

ربما نحتاج هنا أن نفهم كيف ينشأ وينمو المكتب الهندسي وما هي األنماط المختلفة لنمو وانهيار المكاتـب الهندسـية،                    

راً، وينمو على األقل ببطىء خالل السنين،       نمو المكتب المعماري وتطوره بقولها أن المكتب يبدأ صغي        ) دانا كف (تناقش  

وهناك المكاتب التي تنمـو     … هناك المكاتب التي ال تنمو وال تتغير بشكل كبير          … ويغير مظهره الخارجي عبر الوقت    

ـ                      د وال تتغير كثيراً، ومثل هذه المكاتب عادة ما تتشبث بقائد واحد أو مجموعة ثابتة من القادة، وغالباً ما تؤدي وفاة القائ

إلى موت المنظمة، وهذه المجموعة أيضاً تضم المنظمات التي يكّونها صغار المهندسين والمعماريين ويبدؤون بأنفسهم،               

 ).Cuff, 1991(باإلضافة للمؤسسات التي يؤسسها أشخاص ال يقبلون بأي شركاء 

 

بية السعودية سنجد أن هنـاك خلـالً        ولو حاولنا أن نبين الصيغة التي تشكل بها مفهوم المكتب الهندسي في المملكة العر             

كبيراً فيما يمكن أن نسميه مكتب هندسي وطني أو محلي، فباإلضافة إلى تركيبة العاملين في المكاتب الهندسـية التـي                    

تغلب عليها الخبرات األجنبية مع ندرة المهندسين السعوديين فإنه ال توجد خبرة هندسية محلية بالمعنى الحقيقـي لعـدم                   

م الذي يحفظ الحد األدنى من الجودة والحد األدنى من األجور، خصوصاُ أن عالقة األجور بـالجودة هـي                   وجود النظا 

إحدى اآلليات القادرة على توطين الخبرة الهندسية وإعداد مهنيين مؤهلين ألنه عندما تكون هناك جودة في العمل سيكون          

رفة وتحسين األداء، كما أن توفر القدرة الماليـة سـيؤدي   هناك أجر يتناسب مع هذه الجودة وبهذا يكون هناك دافع للمع          

حتماً إلى تبني معماريين ومهندسين مواطنين ودفع أجور لهم تتناسب مع متطلبات الوضع االجتماعي والمعيشـي فـي                  

خفض إن تدهور أسعار العمل الهندسي الناتج عن اكتظاظ السوق المهنية الهندسية بالمهندسين ذوي الدخل المـن               . المملكة

أدى في كثير من األحيان إلى تحول المكتب الهندسي إلى مؤسسة تجارية ال يهمها جودة العمل بقدر مـا يهمهـا عـدد                       

 ).م٢٠٠١النعيم، (المشاريع التي ستقوم بتصميمها شهرياً 
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يـة فـي   ربما تعود المشكلة المهنية التي نعيشها في الوقت الراهن للخصوصية التاريخية التي مرت بهـا السـوق المهن   

المملكة، فرغم أن التحول إلى االعتماد على المعماريين المواطنين يعود إلى بداية السبعينات، والذي جعـل المعمـاري                  

يشير في منتصف السبعينات من القرن العشرين إلى أن الفرص الغير محدودة التي كانت متاحـة للشـركات                  ) سكوت(

حة بعد عودة المعماريين السعوديين الذين درسوا في الواليـات المتحـدة            المهنية األمريكية للعمل في المملكة لم تعد متا       

على أن ذلك لم يحدث فعال، فبعد مرور ثالثة عقود تقريبـا نجـد أن   ).  Scutt, 1975(وغيرها من الدول األوروبية 

بالتأكيد أن مثـل    .  )٢٠٠٢النعيم،  (أغلب المشاريع المؤثرة والكبيرة مازالت تذهب للشركات القادمة من أعالي البحار            

هذه الحالة البد أن تقلص من فرصة بناء الخبرة الوطنية في مجال العمارة وتجعل من فرصة بناء مكاتب كبيـرة فـي                      

المملكة صعبة الحدوث وتزيد من حدة المنافسة على الحصول على المشاريع األمر الذي البد أن ينعكس علـى النتـاج                    

 .المعماري نفسه

 

 في المملكة ظلت تعاني وعلى مدى أكثر من ثالثة عقود من المنافسة الحادة والغير عادلـة                 ة المهنية إذا كانت الممارس  ف

 أسـاليب   وبالنظر لتعـدد   ،الحصول على المشروع  ب  تبدأ من الشركات األجنبية والتي، وإذا كنا نرى أن ممارسة المهنة         

ن دراسـة خصـائص     إ ف الوة على تدني األسعار   ع) العالقات الخاصة كالمسابقات و ( على المشاريع المعمارية     الحصول

السوق المهنية في المملكة بظروفها الحالية، وفهم األنماط التي يتبعها كثير من المكاتب االستشـارية للحصـول علـى                   

يتيح لنا الفرصة لتحديد المالمح الثقافية التي تجعل من مهنة العمـارة مهنـة ذات ارتبـاط وثيـق بالنسـق                   س مشاريعال

وإذا مـا    .واجباتها تمكن المكاتب الهندسية من ممارسة حقوقها وتأدية         وأنظمة أكثر من كونها مهنة ذات نظم        االجتماعي

عرفنا أنه ال توجد نظم خاصة بالمسابقة المعمارية وأن كثير من المكاتب ال تحصل على مشاريعها من خالل التنـافس                    

 التنافس علـى    من خالل و متبع في كثير من دول العالم بل         معمارية كما ه  المسابقات  المن خالل   أو  على جودة التصميم    

 . بشكل عام في المملكة مستوى العمل المعماريعن فإن هذا الوضع يثير تساؤل كبير، األسعارأقل 

 

السـديري،  (إن من المالحظ في السوق المهنية السعودية أن التعامل يتم من خالل نظام محدد من الشبكات واالتصاالت                  

 أن الحصول على المشاريع غالباً ما يتم عن طريق األقارب أو العالقات االجتماعية ونـادراً مـا يكـون                    ، كما )١٩٩٦

لإلبداع في التصميم دور في الحصول على العمل مما يثير مسألة ثقافية مهمة تمس مجتمعنا السـعودي وهـي مسـألة                     

لرغم من أن الجوانب المادية التـي نشـأت عـن           فنحن مازلنا مجتمع قبلي، وترى إحدى الدراسات أنه وعلى ا         ) القبلية(

اكتشاف النفط أضعفت الروابط االجتماعية فقد تراجع مفهوم القبيلة ليبرز مفهوم األسرة خصوصاً في المدن الكبيرة، كما                

اع أن قيم التعليم أصبحت قيماً أساسية وتضخمت الفردية نتيجة لإلحساس بالذات الذي أوجده االستقالل االقتصادي وارتف               

كما أن هناك من يؤكد أن التقليدية ما زالت مسيطرة علـى المجتمـع السـعودي                ).  م٢٠٠١النعيم،  (مستوى دخل الفرد  

م عن المجتمع السعودي والتي تشـير إلـى أن المظـاهر            ١٩٨٥الحديث، هذا الرأي تدعمه الدراسة التي أجريت عام         

اعلية متقاربة وأنها نشطة بالقدر الذي جعل االتصال بكـل منهـا         التقليدية والمظاهر المستحدثة للروابط التقليدية تعمل بف      

على مستوى متقارب من التغير، فبقدر ما يتقبل الشخص بعض المظاهر المستحدثة فإنه يرفض بعض المظاهر التقليدية                 

 ).١٩٨٥شتا،  (وبقدر ما يتقبل بعض المظاهر التقليدية فإنه يرفض بعض المظاهر المستحدثة

 

 دراسة هدف ال.٢. ١

تحاول هذه الدراسة التعرف على الطرق واألساليب الشائعة التي تسلكها المكاتب الهندسية واالستشارية في بعض مـدن                 

 .المملكة للحصول على المشاريع، وتأثير هذه األساليب على مستوى العمل المعماري بشكل عام
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  منهجية الدراسة. ٣. ١

 استبيانات االعتماد على بعض الدراسات والبحوث السابقة، كما تم تصميم           تم تحقيق هدف الدراسة     ينحتى يتسنى للباحث  

 كيفية حصولها على المشاريع، كما      للتعرف على  على عدد من المكاتب المعمارية في عدد من المدن السعودية            وتوزيعها

قارنته بأسلوب الحصـول     وم  المعمارية في بعض مدن المملكة     بإجراء دراسة على نتاج العديد من المكاتب      الباحثان  قام  

 . للتأكد من مدى تأثير طريقة الحصول على المشروع على جودة العمل المعماريعروعلى المش

مكتب هندسي واستشاري في معظم مدن المملكة وبلغ عـدد االسـتبيانات            ) ١٨٠(وقد تم توزيع االستبيانات على عدد       

لتها الدراسة موزعة على بعض مدن المملكة كما هو مبـين           استبيان، وقد كانت عينة المكاتب التي شم      ) ١٢٠(المستردة  

 ).١(في الجدول رقم 

 

 

 .عدد المكاتب الهندسية التي وزعت عليها االستبيانات موزعة على بعض مدن المملكة): ١(جدول رقم 

 المجموع عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض 

عدد المكاتب الهندسية التي 

 ياناتوزعت عليها االستب
١٨٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ٣٠ ٥٠ ٥٠ 

عدد المكاتب الهندسية التي 

 جاوبت على االستبيانات
١٢٠ ١٣ ١٠ ٩ ٢١ ٣٧ ٣٠ 

 

 

وهنا نشير إلى أن هذه الدراسة ونظراً لضيق الوقت لم تغطي بعض مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص مدن المنطقة                   

على الرغم من أن البيئة المحلية وطبيعة السكان والعوامـل          الغربية مثل مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة وينبع، و        

االجتماعية والثقافية واالقتصادية في كل منطقة من مناطق المملكة لها تأثير كبير على الطريقة المتبعة للوصـول إلـى                   

متبعـة  المكتب الهندسي فإن هذه الدراسة اكتفت بإعطاء مؤشرات عامة فقط لبعض المدن الرئيسية حـول الوسـائل ال                 

لحصول المكاتب المعمارية على المشاريع وتأثير ذلك على العمل المعماري بشكل عام دون الخـوض فـي التفاصـيل      

الخاصة بكل منطقة، وقد تم ذكر التفاصيل في جميع الجداول المعروضة لكي تتاح للمهتمين فرصة إجراء المقارنـات                  

 .المرغوبة

 

) ١(وتمثل الموافقـة المطلقـة و  ) ٥(ف مستوى الموافقة في قيم رقمية تبدأ من وقد تم تحليل البيانات إحصائياً بعد تصني 

 ).٢(ويمثل الرفض المطلق كما هو مبين في الجدول رقم 

 
 

 .يوضح القيم المعتبرة لمستويات الموافقة والمستخدمة في تحليل البيانات): ٢(جدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
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وبعد فرز إجابات العينة تم تحويلها إلى نسبة مئوية من خالل ضرب عدد اإلجابات من كل صنف بالرقم مائة وقسمتها                    

على العدد الكلي للعينة في كل مدينة، وعند الحصول على النسبة المئوية لمستوى الموافقة في كل صنف تم ضرب كل                    

 جمع كافة قيم المؤشرات لكل المستويات وقسمتها على الرقم خمسة وهـو         قيمة منها في قيمة التصنيف المعتبرة ومن ثم       

عدد قيم التصنيف للحصول على متوسط المؤشرات، وبالتالي الحصول على متوسط مؤشر مئوي لموافقة جميع مكاتب                

 الجـداول   العينة على العبارة المطروحة، ولفهم مدلول متوسط المؤشر المئوي إلجابات العينة والذي سيرد في جميـع               

 .والذي يوضح مدلول كل مؤشر) ٣(الالحقة يمكن االستعانة بالجدول رقم 

 
 

 .يوضح مدلوالت المؤشرات المئوية): ٣(جدول رقم 

 المؤشر المئوي للموافقة

 والرفض

 مدلول المؤشر

 موافق بشدة %١٠٠ إلى ٨١من 

 موافق  %٨٠ إلى ٦١من 

 محايد  %٦٠ إلى ٤١من 

 وافقغير م  %٤٠ إلى ٢١من 

 غير موافق بشدة  %٢٠ إلى ١من 

 

 أساليب الحصول على المشاريع . ٢

لتركيز موضوع الدراسة كان البد لنا أن نقوم بتصنيف األساليب المتبعة للحصول على المشاريع في المكاتب المعمارية                 

 :في المملكة، وقد تم تصنيفها استناداً على نوع األسلوب إلى ثالثة أصناف على النحو التالي

 وهي تلك الوسائل المرتبطة بأمور التسويق والدعاية واإلعالن والعالقـات           : األساليب الدعائية واإلعالنية   )١(

 .العامة مع األفراد والمكاتب األخرى

 وهي األساليب المتبعة في إطار العالقات االجتماعية كالقرابـة والنسـب            :األساليب االجتماعية والعائلية    )٢(

 .والصداقة

وهي األساليب المتعلقة بالممارسة المهنية الفعليـة مثـل الـدخول فـي المناقصـات               : يةاألساليب المهن   )٣(

والعطاءات التنافسية والمسابقات المعمارية، إضافة لمستوى إدارة المكتب ووجـود معمـاريين متميـزين              

 .يعملون فيه

 

 جزء أساسي من مهنية المكتب وبالرغم من أن كثير من المتخصصين يعتبرون أن األسلوب اإلعالني والدعائي إنما هو

فإننا فضلنا في هذه الدراسة الفصل بين األسلوبين المهني واإلعالمي لكي نتحقق من مدى قناعة المكاتب المعمارية في                  

 .المملكة بتطوير أساليبها الدعائية والتسويقية في سبيل الحصول على العمل المعماري



 علي محمد السواط ، مشاري عبد اهللا النعيم  UR  ١مجلد 

 

 األساليب الدعائية واإلعالنية ١,٢

ا المحور كل ما يمت بصلة للتسويق والدعاية واإلعالن والعالقات العامة والعالقات الجيدة مع المكاتب               ويندرج تحت هذ  

أن كثير من المنشآت المعمارية ال تهتم بالتسويق كنشاط مسـاند فـي الممارسـة               ) بيتر روتالند   (أوضح  األخرى، وقد   

على أنه نشاط غير مهني باإلضـافة إلـى عـدم تـوفر             المهنية لعدة أسباب مثل اعتبار التسويق غير مهم والنظر إليه           

مرحلة البدايـة وفيهـا     ) ١: (وقد قسم روتالند دورة حياة السوق المهنية إلى أربع مراحل         . المهارات التسويقية المطلوبة  

يكـون  مرحلة النضج وفيها ) ٣(مرحلة النمو وفيها يتصاعد التنافس، ) ٢(تكون السوق معروفة حديثاً والمنافسة متدنية،       

مرحلة االنهيار وفيها يصبح التنافس محموماً وتنخفض المشاريع ) ٤(اإلمداد قد بدأ يتجاوز االحتياج وتهدأ حدة المنافسة، 

المتوفرة وقد يحدث في هذه المرحلة إعادة نمو ولكن بشكل محدود للمنشآت القوية وذات التنافسـية العاليـة، وأشـار                    

أنظـر  ) (Rutland, 1991(ة في المملكة تعيش في مرحلتي النضـج واالنهيـار   روتالند إلى أن سوق المهنة المعماري

، وهو ما يعطي مؤشراً على المنافسة الشديدة، وأضاف بأنه في هذا الوقت بالـذات تلعـب مهـارات                   ))١(الشكل رقم   

 .التسويق دوراً هاماً في إبقاء المنشأة في وضع تنافسي مقبول في السوق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .موقع السوق المهنية السعودية كما يراها بيتر روتالند): ١(شكل رقم 
 

كان متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أن وسائل اإلعالن السمعية والبصرية قد ساعدت في زيادة حصول المكتـب                  

الذي سبق شرحه فإن هذه النسـبة       ) ٣(، وبالرجوع للجدول رقم     )٤(كما يتضح من الجدول رقم      %) ٧٣(على المشاريع   

أما متوسط مؤشر الموافقة على أن وضع اللوحات اإلعالنية للمكتـب فـي مواقـع تنفيـذ                 . تعطي مدلوالً على الموافقة   

كما يتضح مـن الجـدول      %) ٨٨(المشاريع التي قام بتصميمها المكتب قد ساعد على الحصول على المشاريع فقد بلغ              

 .وهذه النسبة تعطي مدلوالً على الموافقة بشدة) ٥( رقم

 
 

 .ساعدت وسائل اإلعالن السمعية والبصرية في زيادة الحصول على المشاريع): ٤(دول ج

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٧٣ %٧٥ %٧٤ %٧٨ %٦٨ %٦٩ %٧٥% 

 

مل
لع
م ا
حج

 

الـوقـت

 النضوج النمو البداية

السـعودية

 االنهيار

الســوق



 US  ١مجلد  أساليب الحصول على المشاريع في المكاتب المعمارية في بعض مناطق المملكة وتأثيرها على جودة العمل المعماري

 

متخصصة أو الصحف والمجالت ربما يفسر هذا عزوف كثير من المكاتب المعمارية االعالن عن نفسها في المجالت ال

العامة فوجود قناعة أن الدعاية الحقيقة للمعماري هي عمله هو جعل أغلب العينة المدروسة ترى أن وجود لوحة تعرف 

ربما يرتبط هذا باألسلوب الذي تعود عليه .  بالمكتب في المشاريع التي صممها المكتب أهم من أي أعالن آخر

المعماري، فغالبا ما يقوم من يريد تصميم مسكنه بالبحث عن المصمم من خالل مشاهدته السعوديون في أختيار المكتب 

 .لكثير من المساكن التي في طور اإلنشاء والسؤال عن مصمميها

 

 

 .ساعد وضع لوحات إعالنية للمكتب بمواقع تنفيذ المشاريع في الحصول على المشاريع): ٥(جدول 

 المتوسط عسير األحساء يلالجب القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٨ %٨٥ %٩٠ %٨٧ %٩٤ %٨٦ %٨٥% 

 

 
وعلى الرغم أننا نعيش في عصر العولمة وتدفق المعلومات عبر شبكة اإلنترنت إال أن متوسط مؤشر الموافقة على أن                   

كما هو مبين   %) ٦٢(يتجاوز  وسائل االتصاالت المتعددة مثل شبكة اإلنترنت قد ساعدت في الحصول على المشاريع لم              

افقة ولكنها قريبة جداً من مدلول الحياد، وقد يكون سبب ذلك إمـا             ، وهذه النسبة تعطي مدلوالً بالمو     )٦(في الجدول رقم    

عدم معرفة هذه المكاتب بأهمية هذه التقنية مما حدا بهم لعدم استخدامها أو قناعة تلك المكاتب بعدم استناد الزبائن علـى                  

د على شبكة األنترنت فـي    والذي نراه أن االعتما.هذه الوسيلة عند بحثهم عن مكتب هندسي يؤدي لهم العمل المطلوب       

المستقبل سيكون له تأثير كبير في تسويق الخدمات المهنية مع تزايد تفاعل المجتمع معها ومع تفهم المكاتـب الهندسـية               

 .الهميتها وانشاء مواقع خاصة بهم

 

 

 .ساعد النشر في وسائل االتصاالت المتعددة كاإلنترنت في الحصول على المشاريع): ٦(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٦٢ %٦٩ %٥٠ %٦٠ %٦٣ %٦٢ %٦٨% 

 

 

فقد بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أن وجود قسم خاص بالعالقات العامة             ) ٧(وكما هو مبين في الجدول رقم       

 وإن  وهذه النسبة تعطي مدلوالً على الموافقة     %) ٧٣ (في المكتب الهندسي قد ساعد على حصول المكتب على المشاريع         

كنا نرى أن مفهوم العالقات العامة لم يتطور بعد في مهنة العمارة مع أن فكرة التسويق يتعلمها المعماري منـذ بدايـة                      

ه أن    الـذي نـرا     .التحاقه بكليات واقسام العمارة من خالل تحكيم المشاريع والتحدث لألخرين عن عمله وإقناعهم بـه              

 .المجتمع السعودي لم يكن يتقبل فكرة التسويق المباشر، وإن كانا نرى أن هناك مؤشر لتقبل هذا األسلوب



 علي محمد السواط ، مشاري عبد اهللا النعيم  UT  ١مجلد 

 

 .يساعد وجود قسم خاص بالعالقات العامة في حصول المكتب على المشاريع): ٧(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٧٣ %٨٣ %٧٠ %٧١ %٦٧ %٧٠ %٧٦% 

 

 

كما هو مبين فـي     %) ٦٨(عالقات المكتب مع المكاتب الهندسية األخرى قد ساعدت على الحصول على المشاريع             أما  

  وهذه النسبة قد تبين مدى المنافسة بين المكاتب .، وهو ما يعطي مدلوالً بالموافقة من قبل عينة الدراسة)٨(الجدول رقم 

ية في المملكة فهذه النسبة هي أقرب للحياد وهذا قد يفسر تزايد أعداد المكاتب الهندسية فـي المملكـة         الهندسية والمعمار 

فكرة التعاون بين الماكتب غير واردة عند كثير من أصـحاب المكاتـب   )  ٢٠٠٢النعيم والمنصوري،   (والخليج العربي   

انع من التعاون أما من الناحية العملية يوجد صعوبات         الهندسية إال في شكلها النظري، أي أنه من حيث المبدأ ال يوجد م            

 )٢٠٠٠النعيم، (متعددة لعل أهما العامل الثقافي الذي ال يشجع العمل تحت مظلة اآلخرين 

 

 

 .ساعدت عالقات المكتب مع المكاتب األخرى في الحصول على المشاريع): ٨(جدول 

 لمتوسطا عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٦٨ %٨٣ %٥٦ %٥٨ %٦٧ %٦٦ %٧٩% 

 

  األساليب االجتماعية والعائلية- ٢,٢

البد أن نشير إلى أن المجتمع السعودي ما زال محافظا على تركيبته التقليدية األمر الذي يجعل من االعتماد على العائلة                    

ن أغفال للجودة التي بـدأت تشـكل مـع شـبكة العالقـات              وأسم العائلة له تأثير كبير في الحصول على المشاريع دو         

بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض للعينة      فقد  ).  ٢٠٠١النعيم،  (االجتماعية أحد أهم األساليب للحصول على المشاريع        

كما يتضح من   %) ٩٠(على أن اتصاالت وعالقات صاحب المكتب االجتماعية قد ساعدت في الحصول على المشاريع              

، وهذه النسبة العالية تعطي مدلوالً واضحاً على الموافقة بشدة، من جهة أخرى فقد بلغ متوسط مؤشـر                  )٩( رقم   الجدول

كما هو مبين في    %) ٨٤(الموافقة والرفض على أن األقارب واألصدقاء يساعدون المكتب على الحصول على المشاريع             

لعالقات العائلية واالجتماعية لصاحب المكتب كالقرابات      ، وهذه النسبة العالية مؤشر واضح على أن ا        )١٠(الجدول رقم   

  وهذا كان متوقعا ومـع       .والنسب والصداقات تلعب دوراً هاماً في حصول المكاتب الهندسية في المملكة على المشاريع            

ة سوف  ذلك فأننا نرى أن زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع والرغبة المتزايدة في الحصول على مشاريع ذات جودة عالي                 

تغير من هذا األسلوب في الحصول على المشاريع مستقبال وإن كنا نتوقع أن تقترن الجـودة بالعالقـات االجتماعيـة                    

 .واألسرية أكثر وتصبح أسلوبا متكامال للحصول على المشاريع

 



 UU  ١مجلد  أساليب الحصول على المشاريع في المكاتب المعمارية في بعض مناطق المملكة وتأثيرها على جودة العمل المعماري

 

 .ساعدت اتصاالت وعالقات صاحب المكتب االجتماعية في الحصول المشاريع): ٩(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم لدماما الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٩ %٨٨ %٨٤ %٩٧ %٨٩ %٨٧ %٨٦% 

 

 .يساعد األقارب واألصدقاء على جذب المشاريع للمكتب): ١٠(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٤ %٨٦ %٨٨ %٧٨ %٨٣ %٨١ %٨٨% 

 

 أن بعض عمالء المكتب ساعدوا في استقطاب عمـالء جـدد مـن األقـارب                ربما يؤكد هذا نسبة الموافقة العالية على      

امكانية تـالزم   ، وهذه النسبة العالية تعطي مدلوالً على        )١١(كما هو مبين في الجدول رقم       %) ٨٩(واألصدقاء فقد بلغ    

يتعدى تأثير  القرابة في هذه الحالة صاحب المكتب إلـى عمـالء             الجودة مع النظام االجتماعي القائم على القرابة حيث         

 .المكتب مما يجعل الجودة عامل مؤثر في تنشيط عامل القرابة للحصول على مشاريع مستقبلية للمكتب

 

 .ساعد بعض عمالء المكتب على استقطاب عمالء جدد من أقاربهم وأصدقائهم): ١١(جدول 

 المتوسط عسير األحساء جبيلال القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٩ %٨٥ %٨٨ %٩٣ %٩٠ %٩١ %٨٩% 

 

  األساليب المهنية٢,٣

بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أن المكتب يحصل على المشاريع من خالل الدخول في المناقصات والعطاءات        

ة تعطي مدلوالً على الموافقة وإن كانت متدنية نسبياً،         ، وهذه النسب  ) ١٢(كما هو مبين في الجدول رقم       %) ٧٤(التنافسية  

أن الدخول في المسابقات المعمارية يساعد على جذب المشاريع للمكتـب           كما بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض على        

ولة أن المسابقة المعمارية من حيث الفكرة مقب      وهذه النسبة تعطي مدلوالً على      ) ١٣(كما يتضح من الجدول رقم      %) ٧٩(

بين المعماريين لتطوير مقدرتهم المهنية، على أن علمهم المسبق بعدم وجود نظام لمثل هذه المسابقات يحد بشكل كبيـر                   

أما متوسط مؤشر الموافقـة والـرفض       . )١٩٩٣اللجنة الهندسية،   (من االعتماد عليها كأسلوب للحصول على المشاريع        

كما هو مبين   %) ٨٥(مية معينة قد ساعد على الحصول على المشاريع         على أن اتباع المكتب لنظام وفلسفة وأفكار تصمي       

تؤكد فكرة الجودة التي بدأت تسعى لها المكاتب المعمارية خصوصا مع زيادة حـدة  ، وهذه النسبة  )١٤(في الجدول رقم    

 .المنافسة وارتفاع وعي الناس بقيمة العمل المعماري



 علي محمد السواط ، مشاري عبد اهللا النعيم  MLL  ١مجلد 

 

 .ل الدخول في المناقصات والعطاءات التنافسيةالمكتب يحصل على المشاريع من خال): ١٢(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٧٤ %٧٢ %٧٢ %٨٤ %٦٦ %٧٢ %٧٩% 

 

 

 .الدخول في المسابقات المعمارية يساعد على جذب المشاريع للمكتب): ١٣(جدول 

 المتوسط عسير األحساء لالجبي القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٧٩ %٧٨ %٧٤ %٧٨ %٧٨ %٧٦ %٨٩% 

 

 

 .ساعد اتباع المكتب لنظام وفلسفة وأفكار تصميمية معينة على الحصول على المشاريع): ١٤(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٥ %٨٨ %٧٨ %٨٦ %٩٢ %٨٩ %٧٦% 

 

 

 متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أن وجود نظام إداري متميز شجع على ثقة الناس بالمكتـب وبالتـالي                   يؤكد ذلك 

، وهذه النسبة تعطي مدلوالً على الموافقة بشـدة،         )١٥(كما هو مبين في الجدول رقم       %) ٨٧(الحصول على المشاريع    

ن وجود معماريين متميزين في المكتب شجع الكثيرين على التعامل مع           بينما بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أ       

 .، وهذه النسبة تعطي مدلوالً على الموافقة بشدة)١٦(كما هو موضح في الجدول رقم %) ٩٢(المكتب 

 

 

 .وجود نظام إداري متميز في المكتب شجع على ثقة الناس بالمكتب والحصول على المشاريع): ١٥(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام اضالري المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٨٧ %٨٤ %٨٦ %٨٦ %٩٢ %٨٦ %٩٠% 

 



 MLM  ١مجلد  أساليب الحصول على المشاريع في المكاتب المعمارية في بعض مناطق المملكة وتأثيرها على جودة العمل المعماري

 

 .وجود معماريين متميزين في المكتب شجع الكثيرين على التعامل مع المكتب): ١٦(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

٩٢ %٨٨ %٩٢ %٩١ %٩٧ %٩٢ %٨٩% 

 

 

كما بلغ متوسط مؤشر الموافقة والرفض على أن جودة المشاريع التي صممها المكتب قد ساعدت في الحصـول علـى                    

وقد بلغ . ، وهذه النسبة تعطي مدلوالً واضحاً على الموافقة بشدة)١٧(كما هو موضح في الجدول رقم %) ٩٣(المشاريع 

ى أن وجود الخبرة الهندسية في المكتب قد ساعد علـى كسـب المشـاريع الجيـدة         متوسط مؤشر الموافقة والرفض عل    

على ما سبق وأن ذكرنا من خصائص المجتمع ، وهذه النسبة تعطي مدلوالً )١٨(كما هو مبين في الجدول رقم %)  ٨٩(

ة القرابـة سـواء كانـت    السعودي الذي يعتمد على المعاينة المباشرة لعمل المعماري قبل اسناد العمل اليه أو على صلت            

 .المباشرة أو عن طريق عميل سابق تعامل مع المكتب الهندسي

 

 

 .ساعدت جودة المشاريع التي صممها المكتب في الحصول على المشاريع): ١٧(جدول 

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

- ٩٣ %٩١ %٩٠ %٩٨ %٩٤ %٩٣% 

 

 

 .وجود الخبرة الهندسية في المكتب ساعد على كسب المشاريع الجيدة): ١٨(دول ج

 المتوسط عسير األحساء الجبيل القصيم الدمام الرياض المدينة

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

- ٨٩ %٨٨ %٨٨ %٩٣ %٩٥ %٨٣% 

 

 تأثير أسلوب الحصول على العمل المهني على النتاج المعماري . ٣

ما عن الوضع الذي يمكن أن تكون عليه حالة النتاج المعماري في المدن السعودية تعطي هذه الدراسة تصورا عا

وفي الحقيقة أن النتاج العماري في المملكة يعبر عن هذا التدهور الذي تعيشه المهنة فنحن ال نعتقد أن .  المختلفة

 على أن المشاريع الكبرى عادة ما األساليب المتبعة للحصول على المشاريع تساعد على بروز معماريين متميزين فخالفا



 علي محمد السواط ، مشاري عبد اهللا النعيم  MLN  ١مجلد 

 

تذهب للشركات القادمة من الخارج، فأن كثير من المشاريع المنفذة في مدن المملكة لم يقم بتصميمها معماريون 

وهؤالء التجار لم يحاولوا ابدا التعامل مع العمارة كفكر بقدر ما تعاملوا معها " معماريون تجار"متميزون بقدر ما قام بها 

كما أن هؤالء التجار لم يسعوا ابدا للتصميم بأيدهم بقدر ما تعاملو مع مكاتبهم الهندسية .  كشكل سطحيكوظيفة و

النعيم، (والمعمارية كمؤسسات تجارية تضم عدد من المعمارين والمهندسين األجانب هم من يقومون بالعمل فعال 

وا ايجاد اجيال من المعماريين السعوديين القادرين بالتالي لم يستطع هؤالء صناعة عمارة متميزة ولم يستطيع).  ٢٠٠١

 .على بناء تجربة تراكمية

 

 الخالصة . ٤

تعتبر أساليب الحصول على المشاريع في المكاتب الهندسية والمعمارية إحدى أهم القضايا التي تمس تطور مهنة العمارة                 

 التي تجعل من عملية وجود مشاريع باستمرار         إبداعية، فباإلضافة لألهمية االقتصادية    -فهي قضية اقتصادية    . والهندسة

في المكتب الهندسي ضمان الستمراره، كذلك فإن وجود تلك المشاريع يتيح الفرصة لظهـور مبـدعين فـي التصـميم               

لقد الحظنا من خـالل  . على أن المشكلة الفعلية تكمن في الكيفية التي يتم من خاللها الحصول على المشروع     . المعماري

 االستكشافية أنه ال يوجد تصور واضح لدى أصحاب المكاتب الهندسية عن الكيفية التي يجب أن يتبعوهـا                  هذه الدراسة 

للحصول على المشاريع خصوصاً في ظل الغياب الواضح للنظم المهنية التي تحفظ الحقوق للمهنيين وتـنظم العالقـات                  

ة األمر الذي حول العمل المعماري على وجه الخصـوص          فالنظرة المهنية غير متطورة بما فيه الكفاي      . البينية فيما بينهم  

ربما تكون إحدى اإلشكاليات الرئيسية     . إلى عمل تجاري تسويقي يعتمد على نفس األساليب المتبعة في تسويق المنتجات           

لـى  والتي لم تركز عليها هذه الدراسة مرتبطة بأسعار العمل الهندسي، فبالرغم من ارتباط األسعار بأساليب الحصول ع                

 .العمل إال أننا تركناها لدراسة مستقبلية أخرى حتى يتسنى لنا دراستها بالتفصيل

 

تعتبر المسابقات المعمارية إحدى أهم الطرق للحصول على المشاريع المعمارية والتي يتم عن طريقها أيضـاً اكتشـاف                  

تطور كثيراً في المملكة، حيث مـا زال  ، إال أن آلية المسابقات المعمارية لم ت)Mattie, 1994(معماريين مبدعين جدد 

النظام السائد هو نظام المناقصات الذي يستند على أقل األسعار، وفي هذا النظام مخاطر كبيرة منهـا حصـول بعـض               

المكاتب غير المؤهلة على مشاريع وهي غير قادرة فعالً على تصميمها، لمجرد أنهم قدموا سعر أقل، من جهة أخـرى                    

. زة سوف تتضرر كثيراً لعدم حصولها على المشاريع مما قد يؤدي إلى تدهورها مع مرور الوقـت                فإن المكاتب المتمي  

ولذلك فإن نظام المسابقات المعمارية يعطي فرص متساوية لجميع المكاتب بشكل عادل وفي نفس الوقت يدعم المكاتـب                  

 .الكبيرةالمبتدئة ذات الفكر المعماري المتميز دون التقليل من استمرارية المكاتب 

 

إن إحدى التوصيات المهمة التي تنادي بها هذه الورقة تتمحور حول تفعيل نظام المسابقات المعمارية في المملكة وجعله                  

أحد الخيارات األساسية للحصول على المشاريع وخصوصاً في المشاريع الكبيرة والهامة، وإضافة لما سبق ذكره عـن                 

إنه في نفس الوقت يخلق األجواء المالئمة للحصول على عمارة متميزة من خـالل              إيجابيات نظام المسابقات المعمارية ف    

على أنه البد من لفت االنتباه . انتخاب أفضل المشاريع ودراسة كافة البدائل التصميمية الممكنة والتي سيقدمها المتسابقون         

ال المهنية أعماالً غير مجدية، وهو ما يدعو   إلى الخلل الكبير الذي يتركه الفراغ التنظيمي للمهنة، والذي يجعل من األعم           

للتوصية أوالً بإصالح هذا الخلل عن طريق تفعيل النظم المهنية وتطويرها كبداية مهمة لتصحيح وضع السوق المهنيـة                  

 .المعمارية والهندسية في المملكة

 



 MLO  ١مجلد  أساليب الحصول على المشاريع في المكاتب المعمارية في بعض مناطق المملكة وتأثيرها على جودة العمل المعماري
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