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  تحسين االداء وزياده اإلنتاجية للمهندس العربي بالمكاتب االستشارية

3نوري محمد الباشا. د       
 

  3صبراتة جامعة – صبراتة الهندسة كلية

 وزياده االداء لتحسينيلعب تحفيز المهندس العربي على ممارسة العمل االستشاري الهندسـي أهمية كبـيرة جدا 

قدراته وصقل مواهبه ولذلك يجب إيجاد الدوافع 

العربي يخوض في مجال ممارسة العمل االستشاري الهندسي في الوطن 

فكذلك بعض الحوافز ذات  كما نعلم إن الحافز عبارة عن مركب معقد يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة،

تأثر بعوامل كثيرة وهو ما يزيد صعوبة مهمة إدارة المكاتب االستشارية وحتى تنجح هذه اإلدارة في 

للحوافز والتي لن يتم الوصول إليها إال 

مناسب للحوافز الذي يلبي متطلبات الحاجات غير 

كما يلعب التحفيز دورا مهما من الناحية التنموية وذلك الن المهندس سوف يكون في رضا كامل مما يجعله 

في إثبات ذاته والوصول إلى أعلى درجات اإلتقان والتميز 

 .تالي سيكون له ثقله ومكانته المرموقة في مجال العمل

أهمية تحفيز ممارسة العمل االستشاري الهندسي العربي وعرض 

بواقع المهندس االستشاري العربي وكذلك في هذه الورقة نعرض بعض الحلول 

المقترحة ألجل االرتقاء بالعمل االستشاري الهندسي في الوطن العربي حتى يكون للمكاتب االستشارية الهندسية 

في مجال العمل االستشاري الهندسي وٕايجاد بيئة مالئمة 

 .لهيرزبرج العامَلين
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يلعب تحفيز المهندس العربي على ممارسة العمل االستشاري الهندسـي أهمية كبـيرة جدا 

قدراته وصقل مواهبه ولذلك يجب إيجاد الدوافع بنــاء خبراته وتطوير  االستشارية وكذلك

العربي يخوض في مجال ممارسة العمل االستشاري الهندسي في الوطن الليبي و  والمحفزات التي تجعل المهندس

كما نعلم إن الحافز عبارة عن مركب معقد يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة،

تأثر بعوامل كثيرة وهو ما يزيد صعوبة مهمة إدارة المكاتب االستشارية وحتى تنجح هذه اإلدارة في 

للحوافز والتي لن يتم الوصول إليها إال القواعد السليمة الحصول على السلوك المرغوب من المهندسين عليها إرساء 

مناسب للحوافز الذي يلبي متطلبات الحاجات غير بدراسة وفهم وتطبيق نظريات التحفيز وبالتالي اختيار األسلوب ال

 .تولد الدافع لدى المهندس االستشاري في الوطن العربي

كما يلعب التحفيز دورا مهما من الناحية التنموية وذلك الن المهندس سوف يكون في رضا كامل مما يجعله 

في إثبات ذاته والوصول إلى أعلى درجات اإلتقان والتميز مندفعا تجاه العمل المستمر والبحث المتواصل واالجتهاد 

تالي سيكون له ثقله ومكانته المرموقة في مجال العملالوذلك ألنه سيجد التكريم ويجد الثقة من قبل اآلخرين وب

أهمية تحفيز ممارسة العمل االستشاري الهندسي العربي وعرض عرض لولما كان ذلك رأينا أن نقدم هذه الدراسة 

بواقع المهندس االستشاري العربي وكذلك في هذه الورقة نعرض بعض الحلول  أهم نظريات التحفيز العالمية وربطها

المقترحة ألجل االرتقاء بالعمل االستشاري الهندسي في الوطن العربي حتى يكون للمكاتب االستشارية الهندسية 

في مجال العمل االستشاري الهندسي وٕايجاد بيئة مالئمة العربية قدم المشاركة في هذا التطور الذي يشهده العالم 

  .على المنافسة

العامَلين نظرية، المتسلسلة االحتياجات نظرية، االداء تحسين

تحسين االداء وزياده اإلنتاجية للمهندس العربي بالمكاتب االستشارية

سالم الخالق عبد. أ      
المياه لشؤون العالي المعهد

 

:ملخص  

يلعب تحفيز المهندس العربي على ممارسة العمل االستشاري الهندسـي أهمية كبـيرة جدا 

االستشارية وكذلك بالمكاتب اإلنتاجية

والمحفزات التي تجعل المهندس

 .العربي

كما نعلم إن الحافز عبارة عن مركب معقد يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة،

تأثر بعوامل كثيرة وهو ما يزيد صعوبة مهمة إدارة المكاتب االستشارية وحتى تنجح هذه اإلدارة في طبيعة معقدة ت

الحصول على السلوك المرغوب من المهندسين عليها إرساء 

بدراسة وفهم وتطبيق نظريات التحفيز وبالتالي اختيار األسلوب ال

تولد الدافع لدى المهندس االستشاري في الوطن العربي المشبعة التي

كما يلعب التحفيز دورا مهما من الناحية التنموية وذلك الن المهندس سوف يكون في رضا كامل مما يجعله 

مندفعا تجاه العمل المستمر والبحث المتواصل واالجتهاد 

وذلك ألنه سيجد التكريم ويجد الثقة من قبل اآلخرين وب

ولما كان ذلك رأينا أن نقدم هذه الدراسة 

أهم نظريات التحفيز العالمية وربطها

المقترحة ألجل االرتقاء بالعمل االستشاري الهندسي في الوطن العربي حتى يكون للمكاتب االستشارية الهندسية 

العربية قدم المشاركة في هذا التطور الذي يشهده العالم 

على المنافسة لبناء الخبرات القادرة
 

تحسين  :المفتاحية الكلمات
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ة اسفي التخطيط والتصميم ودر  يكمن

بكل السبل  دعمها وتشجيعهاو  تحفيزها

والمكاتب االستشارية الغربية العالمية 

  .فقط إداريسيط كو  تنتج ولكنها تعمل

هميش المكاتب االستشارية نالت ثقة صاحب العمل في العالم العربي وبذلك تم ت

سيطرت على سوق اريع الضخمة في فترة وجيزة وبذلك 

بالمواصفات العربية  يوال تبال األجنبية

  

في المكتب االستشاري فيجب االهتمام بهذا العنصر بتدريبه 

يكون عملية مستمرة ومتواصلة وبطريقة مبرمجة ومخططة 

فيها من خالل الوثائق  األساسيةومن المفترض هناك دراسة للوضع الحالي للمكاتب االستشارية العربية والعناصر 

  .اإلنتاجية

Maslow’s Need HierarchyTheory:  

 يبحثنسان من االحتياجات لكل الناس وحدد لها ترتيبا بمعنى أن اإل

المشرب والمسكن وهي االحتياجات األساسية التي يحتاجها اإلنسان ليحيا وهي المأكل و 

 ة بتوفير الدخل المادي الكافيأن تلبي هذه الحاجات األساسي

فهو يبحث عن العمل اآلمن  المستقبل

لذلك فإن المؤسسات يمكنها تحفيز موظفيها بتوفير وسائل األمان 

وبصرف مرتب له العالج المجاني ساس بعدم الخوف من الفصل وبتوفير 
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يكمنهذا الدور . وتقدمهاللمكاتب االستشارية دور كبير في نهضة البالد 

تحفيزها وعليه البد من العمل على. بإنشاء المشاريعة كل ما له عالقة 

والمكاتب االستشارية الغربية العالمية  أغلبها تعمل كوسيط بين المالك العربيةالمكاتب االستشارية 

تنتج ولكنها تعمل المكاتب االستشارية العربية ال أنأي  .العالميةمن الخبرات 

نالت ثقة صاحب العمل في العالم العربي وبذلك تم ت األجنبيةالمكاتب االستشارية 

اريع الضخمة في فترة وجيزة وبذلك القدرة على إنجاز المش األجنبيةللمكاتب االستشارية 

  .                     من البالد العربية إخراجهامن الصعب 

األجنبيةتستعمل المواصفات  األجنبيةالمكاتب االستشارية  أنمن ذلك 

  .)المهندس االستشاري العربي(ليين المحوان اغلبها يمتنع عن تدريب المهندسين 

في المكتب االستشاري فيجب االهتمام بهذا العنصر بتدريبه  األساسيالمهندس االستشاري العربي هو العنصر 

يكون عملية مستمرة ومتواصلة وبطريقة مبرمجة ومخططة  أنفالتحفيز يجب  .وجه أكملمهامه على 

ومن المفترض هناك دراسة للوضع الحالي للمكاتب االستشارية العربية والعناصر 

اإلنتاجية وزيادة االداء لتحسين والمستندات المتوفرة والمقابالت الشخصية واالستبيانات

  

Maslow’s Need HierarchyTheory لماسلو) الهرمية(نظرية االحتياجات المتسلسلة 

Maslow من االحتياجات لكل الناس وحدد لها ترتيبا بمعنى أن اإل مجموعات خمس

  :هذه األنواع الخمسة من االحتياجات هي. عنها بالترتيب المذكور

وهي االحتياجات األساسية التي يحتاجها اإلنسان ليحيا وهي المأكل و  :احتياجات فسيولوجية

أن تلبي هذه الحاجات األساسي عليهالذلك فإن المؤسسات . 

المستقبلعند التفكير في يحتاج كل إنسان أن يشعر باألمان  :احتياجات األمان

لذلك فإن المؤسسات يمكنها تحفيز موظفيها بتوفير وسائل األمان . المستقر والسكن اآلمن والصحة المستقرة

ساس بعدم الخوف من الفصل وبتوفير في العمل وبتوفير االستقرار واإلح

  .اإلنتاجية وزيادة األداء لتحسين العجز وعند التقاعد 

  :مقدمة

للمكاتب االستشارية دور كبير في نهضة البالد  أن

ة كل ما له عالقة اسالجدوى ودر 

  .والوسائل

المكاتب االستشارية  إن ولألسف

من الخبرات  االستفادةدون 

المكاتب االستشارية 

للمكاتب االستشارية . العربية

من الصعب  وأصبحالعمل 

من ذلك  واألخطر

وان اغلبها يمتنع عن تدريب المهندسين 

المهندس االستشاري العربي هو العنصر 

مهامه على  ألداءوتحفيزه 

ومن المفترض هناك دراسة للوضع الحالي للمكاتب االستشارية العربية والعناصر 

والمستندات المتوفرة والمقابالت الشخصية واالستبيانات

  :نظريات في التحفيز

نظرية االحتياجات المتسلسلة  -1

Maslowحدد ماسلو

عنها بالترتيب المذكور

احتياجات فسيولوجية  -  أ

. والملبس واألسرة

  .لتحقيقها

احتياجات األمان  - ب

المستقر والسكن اآلمن والصحة المستقرة

في العمل وبتوفير االستقرار واإلح

 أوعند المرض 
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لذلك فإن . هواالنتماء لمجتمعوعالقات اجتماعية 

هذه االحتياجات تشمل . ماعي جيد وتنظيم لقاءات اجتماعية

فهذه احتياجات البد من . االحتياجات االجتماعية خارج العمل بمعنى قضاء وقت مع األسرة واألصدقاء واألقارب

  .وتوفير السيولة المادية للخروج في رحالت ترفيهية

ثم االحتياجات االجتماعية فإن اإلنسان 

لذلك فإن . والحصول على وضع متميز

العمل ومن يعرفونه زمالؤه في مديره و 

  .وهو يريد أن يشعر زمالءه بتقدمه في العمل فيريد مثال أن يترقى لمراكز أعلى لكي يظهر نجاحه

بعد توفير كل هذه االحتياجات فإن اإلنسان يبدأ في البحث عن تحقيق الذات وهو أن يقدم 

 التي لوظيفة المتحديةفي ا ويصبح يفكر

هذه النظرية تختلف عن نظرية ماسلو في أنها تقول بأن االحتياجات ال 

ما قال ماسلو بل قد يحاول اإلنسان تلبية أكثر من نوع من االحتياجات في آن واحد وال يوجد تسلسل 

ماسلو، إذ تم اختصار الحاجات إلى ثالث مجموعات وهى على 

  .وهي مرادفة لالحتياجات الفسيولوجية واحتياجات األمان في النظرية السابقة

  

أي أن اإلنسان يحتاج أن . وهي مرادفة الحتياجات التقدير وتحقيق الذات في النظرية السابقة

تدرس عامَلين  وهى. غلب المؤسسات

االستقرار الوظيفي بمعنى الشعور باستمرارية العمل وعدم التهديد 

والمنزلة المناسبة وهي تشمل المركز الوظيفي والسلطات وساعات العمل ومكان العمل المحترم مثل 

مثل العالج  والمميزات جرأجميع ما يتقاضاه العامل من 

والعالقات  .الذاتية تعني وجود قدر من التحكم الذاتي في كيفية أداء العمل
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وعالقات اجتماعية الحاجة لتكوين صداقات  وهي :احتياجات اجتماعية

ماعي جيد وتنظيم لقاءات اجتماعيةالمؤسسات يمكنها تحفيز العاملين بتوفير جو اجت

االحتياجات االجتماعية خارج العمل بمعنى قضاء وقت مع األسرة واألصدقاء واألقارب

وتوفير السيولة المادية للخروج في رحالت ترفيهيةجازات وتحديد أوقات العمل إتلبيتها من خالل وجود 

ثم االحتياجات االجتماعية فإن اإلنسان  األمانر االحتياجات األساسية ثم بعد توفي :والتقدير احتياجات االحترام

والحصول على وضع متميز لهفهو يبحث عن النجاح وعن تقدير الناس . حوله ممن

مديره و اإلنسان يريد أن يقدره . مكافأة العاملين ماديا ومعنويا هو من األمور المحفزة

وهو يريد أن يشعر زمالءه بتقدمه في العمل فيريد مثال أن يترقى لمراكز أعلى لكي يظهر نجاحه

بعد توفير كل هذه االحتياجات فإن اإلنسان يبدأ في البحث عن تحقيق الذات وهو أن يقدم 

ويصبح يفكر .طور إلى حدود عالية جداأحسن ما عنده ويستغل كل طاقاته فيبدع ويت

  [1]&[2].  تتطلب المهارات العلمية العالية

theory (ERG)Alderfer`s:  

هذه النظرية تختلف عن نظرية ماسلو في أنها تقول بأن االحتياجات ال فان  لكذتداخل االحتياجات أمر معقد ول

ما قال ماسلو بل قد يحاول اإلنسان تلبية أكثر من نوع من االحتياجات في آن واحد وال يوجد تسلسل 

ماسلو، إذ تم اختصار الحاجات إلى ثالث مجموعات وهى على  ةإذا تعد هذه النظرية  تطويرا لنظري

وهي مرادفة لالحتياجات الفسيولوجية واحتياجات األمان في النظرية السابقة

  .وهي مرادفة لالحتياجات االجتماعية في النظرية السابقة :

وهي مرادفة الحتياجات التقدير وتحقيق الذات في النظرية السابقة

  [2 ]. إنجازات والحصول على التقدير  يشعر بنموه الشخصي بتحقيق

  :Herzberg’s 2-factor theory نظرية العامَلين لهيرزبرج

غلب المؤسساتأقبل  التطبيق منالنظريات التي دخلت في جانب  أهم

االستقرار الوظيفي بمعنى الشعور باستمرارية العمل وعدم التهديد  العامل األول هو العامل األساسي ويشمل

والمنزلة المناسبة وهي تشمل المركز الوظيفي والسلطات وساعات العمل ومكان العمل المحترم مثل 

جميع ما يتقاضاه العامل من  دخل المادي الكافي، والمميزات تشمل

الذاتية تعني وجود قدر من التحكم الذاتي في كيفية أداء العمل .واإلجازات ووسيلة مواصالت وغير ذلك

احتياجات اجتماعية -ج

المؤسسات يمكنها تحفيز العاملين بتوفير جو اجت

االحتياجات االجتماعية خارج العمل بمعنى قضاء وقت مع األسرة واألصدقاء واألقارب

تلبيتها من خالل وجود 

احتياجات االحترام -د

ممنيبحث عن التقدير 

مكافأة العاملين ماديا ومعنويا هو من األمور المحفزة

وهو يريد أن يشعر زمالءه بتقدمه في العمل فيريد مثال أن يترقى لمراكز أعلى لكي يظهر نجاحه. خارج العمل

بعد توفير كل هذه االحتياجات فإن اإلنسان يبدأ في البحث عن تحقيق الذات وهو أن يقدم   :تحقيق الذات -هـ

أحسن ما عنده ويستغل كل طاقاته فيبدع ويت

تتطلب المهارات العلمية العالية

theory (ERG)Alderfer`sالدلفرنظرية  -2

تداخل االحتياجات أمر معقد ول

ما قال ماسلو بل قد يحاول اإلنسان تلبية أكثر من نوع من االحتياجات في آن واحد وال يوجد تسلسل تتبع َهَرمًا مثل 

إذا تعد هذه النظرية  تطويرا لنظري .محدد لها

  :التوالي

وهي مرادفة لالحتياجات الفسيولوجية واحتياجات األمان في النظرية السابقة :الوجود حاجات - أ

:االنتماء حاجات -ب

وهي مرادفة الحتياجات التقدير وتحقيق الذات في النظرية السابقة :النمو حاجات -ج

يشعر بنموه الشخصي بتحقيق

نظرية العامَلين لهيرزبرج -3

أهممن هذه النظرية 

العامل األول هو العامل األساسي ويشمل .مهمين

والمنزلة المناسبة وهي تشمل المركز الوظيفي والسلطات وساعات العمل ومكان العمل المحترم مثل  بالفصل،

دخل المادي الكافي، والمميزات تشملالمكتب المناسب وال

واإلجازات ووسيلة مواصالت وغير ذلك
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ر يبة من حيث وسائل األمان وتوفوظروف العمل وهي تعني ظروف العمل المناس

مصدر إحباط وبالعكس فإن توفيرها 

  .من تلبيتها ولكنها وحدها غير كافية للتحفيز

ه وتقدير  ذي يرضي اهتمامات العامل وقدراته

وزيادة الدخل وتحمل المسئوليات أي 

واإلنجازات هي وجود مجال لتحقيق إنجازات وتجاوز 

ولكن نقصه  تحفيزؤدي إلى يال  األول

 (ERG)مع نظرية  قوكأن هذه النظرية تتف

 .في أن االحتياجات قد يتم تلبيتها في آن واحد وتتفق مع ماسلو في أن االحتياجات األساسية البد من تلبيتها أوالً 

 .[3] [2] [1  

في المقابل من العمل وبين ما يعطيه غيره 

هذا قد يؤدي بالشخص الذي يشعر بالظلم أن يقلل من مجهوده في 

بالطبع قد ال يفعل الموظف . ابل مقارنة بزميله

لذلك فإن على المؤسسة أن ُتشعر العامل 

الحظ أن المطلوب هو الشعور بالعدالة وليس مجرد العدالة بمعنى أنه ال يكفي أن تعدل 

التقييم ألداء الموظفين البد أن تتبع قواعد 

من األمور . وٕاتباعههناك نظم كثيرة للتقييم والبد من اختيار نظام مناسب 

الجيدة أن ُتشرك الموظف في عملية تقييمه أي أن تسمح له بعرض رأيه فقد يوضح حقائق قد تكون قد ُنِسيت وقد 

المكاتب  إليهاتتبنى هذه الدراسة مدخال تحليليا لغرض تشخيص المشكلة باستعراض الحالة التي وصلت 

. لها عالقة بنظريات التحفيز سؤاال 
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وظروف العمل وهي تعني ظروف العمل المناس .االجتماعية الجيدة في العمل

  [3].ينلوالخدمات األساسية للعام

مصدر إحباط وبالعكس فإن توفيرها  ل ليست محفزات بل إن نقصها يعتبرحسب هذه النظرية فإن هذه العوام

من تلبيتها ولكنها وحدها غير كافية للتحفيز البدأي أنها أشياء . يجعل العامل راضيا وليس محفزا

ذي يرضي اهتمامات العامل وقدراتهالعامل الثاني هو العامل المحفز ويشمل العمل المثير أي العمل ال

وزيادة الدخل وتحمل المسئوليات أي  .وفرص النمو أي الشعور بوجود فرص للترقي والتطور

واإلنجازات هي وجود مجال لتحقيق إنجازات وتجاوز  .وجود فرص لتحمل مسئوليات واتخاذ قرارات وقيادة اآلخرين

  .وكيفا

األولالعامل بمعنى أن . هذه العوامل هي التي تعتبر محفزة حسب هذه النظرية

وكأن هذه النظرية تتف. في العامل الثانيأما التحفيز فيأتي  ،يؤدي إلى عدم الرضا عن العمل

في أن االحتياجات قد يتم تلبيتها في آن واحد وتتفق مع ماسلو في أن االحتياجات األساسية البد من تلبيتها أوالً 

[1تشابه بين مفردات النظريات المختلفة وٕان اختلف التقسيممن المالحظ انه يوجد 

  :Adam’s Equity Theoryنظرية آدم للعدالة 

في المقابل من العمل وبين ما يعطيه غيره  خص يقارن بين ما يعطيه لعمله وما يتلقاهالنظرية تقول بأن الش

هذا قد يؤدي بالشخص الذي يشعر بالظلم أن يقلل من مجهوده في  .ومن ثم يحدد مدى عدالة المؤسسة

ابل مقارنة بزميلهالعمل ليقلل من إحساسه بالظلم أي لكي يتساوى المجهود مع المق

  [4]. ذلك لكونه يحاول أن يؤدي العمل بأمانة ولكنه محبطا

لذلك فإن على المؤسسة أن ُتشعر العامل . أي أن هذه النظرية تعني أن عدم الشعور بالعدالة هو مصدر إحباط

الحظ أن المطلوب هو الشعور بالعدالة وليس مجرد العدالة بمعنى أنه ال يكفي أن تعدل . 

التقييم ألداء الموظفين البد أن تتبع قواعد  ولكن يجب أن يعرف الموظف أن القرارات عادلة لذلك فإن عمليات

هناك نظم كثيرة للتقييم والبد من اختيار نظام مناسب . محددة وأن تتم بقدر كبير من الجدية

الجيدة أن ُتشرك الموظف في عملية تقييمه أي أن تسمح له بعرض رأيه فقد يوضح حقائق قد تكون قد ُنِسيت وقد 

  . ]7][6][5[ك على تذكر أوجه ضعف عنده كذلك

تتبنى هذه الدراسة مدخال تحليليا لغرض تشخيص المشكلة باستعراض الحالة التي وصلت 

 39من خالل استبيان يتكون من  العربية وواقع المهندس االستشاري

االجتماعية الجيدة في العمل

والخدمات األساسية للعام األدوات

حسب هذه النظرية فإن هذه العوام

يجعل العامل راضيا وليس محفزا

العامل الثاني هو العامل المحفز ويشمل العمل المثير أي العمل ال

وفرص النمو أي الشعور بوجود فرص للترقي والتطور.ئهوزمال من رؤسائه

وجود فرص لتحمل مسئوليات واتخاذ قرارات وقيادة اآلخرين

وكيفا األداء المطلوب كما

هذه العوامل هي التي تعتبر محفزة حسب هذه النظرية

يؤدي إلى عدم الرضا عن العمل

في أن االحتياجات قد يتم تلبيتها في آن واحد وتتفق مع ماسلو في أن االحتياجات األساسية البد من تلبيتها أوالً 

من المالحظ انه يوجد 

نظرية آدم للعدالة  -4

النظرية تقول بأن الش هذه

ومن ثم يحدد مدى عدالة المؤسسة وما يتلقاه

العمل ليقلل من إحساسه بالظلم أي لكي يتساوى المجهود مع المق

ذلك لكونه يحاول أن يؤدي العمل بأمانة ولكنه محبطا

أي أن هذه النظرية تعني أن عدم الشعور بالعدالة هو مصدر إحباط

. بالعدالة قدر اإلمكان

ولكن يجب أن يعرف الموظف أن القرارات عادلة لذلك فإن عمليات

محددة وأن تتم بقدر كبير من الجدية

الجيدة أن ُتشرك الموظف في عملية تقييمه أي أن تسمح له بعرض رأيه فقد يوضح حقائق قد تكون قد ُنِسيت وقد 

ك على تذكر أوجه ضعف عنده كذلكيساعده ذل

   :وصف االستبيان

تتبنى هذه الدراسة مدخال تحليليا لغرض تشخيص المشكلة باستعراض الحالة التي وصلت 

العربية وواقع المهندس االستشاري االستشارية
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لم يتم طلب الهوية  اإلجابةُوزع هذا االستبيان على بعض المكاتب االستشارية في مدينة طرابلس ولضمان جودة 

لم نتمكن من في بعض الدول العربية عبر االنترنت ولكن 

 اتعطي مؤشر لكنها و ولذلك فإن نتائج االستبيان تعبر عن واقع المكاتب االستشارية الليبية 

هذه الدراسة في وضع فهرس لمشاكل المهندس االستشاري والمكاتب االستشارية التي نعول عليها 

العالم المتقدم حضاريا مع وضع خطة 

  .المنشودة

غلب دول الوطن العربي وخاصة النفطية منها من حيث 

صر دور المكاتب االستشارية المحلية والعربية على مشاريع 

وبالتحليل والمناقشة  .العربيةمستوى المكاتب االستشارية 

كما هو  ليست المشكلة المؤهالت العلمية فيوجد الكثير من حملة المؤهالت العلمية ويؤكد ذلك نتيجة االستبيان

% 23العالي دبلوم الومؤهل % 55ومؤهل بكالوريس

العربي فالجامعات والمعاهد العليا في عالمنا 

 هيئة التدريس والقصور الكامل في توفير المعامل الحديثة

سلبي في انخفاض مستوى التحصيل العلمي 

خطة تعليمية وتدريبية محكمة لتلبية سوق العمل بتوفير المهندس 

في  واإلبداععلى حل المشاكل الفنية المختلفة 
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ُوزع هذا االستبيان على بعض المكاتب االستشارية في مدينة طرابلس ولضمان جودة 

في بعض الدول العربية عبر االنترنت ولكن  استشارية مكاتب إلى االستبيان

ولذلك فإن نتائج االستبيان تعبر عن واقع المكاتب االستشارية الليبية . 

  . لواقع المكاتب االستشارية العربية

هذه الدراسة في وضع فهرس لمشاكل المهندس االستشاري والمكاتب االستشارية التي نعول عليها 

العالم المتقدم حضاريا مع وضع خطة  اإلستراتيجية لمواكبةالقدرة  إلنشاءالمستوى الصناعي والحضاري 

المنشودة ألهدافهااالستشارية كاملة لتقنيات الحلول الكفيلة باالرتقاء بهذه المكاتب 

غلب دول الوطن العربي وخاصة النفطية منها من حيث أفي يوجد دور فعال للمكاتب االستشارية األجنبية 

صر دور المكاتب االستشارية المحلية والعربية على مشاريع تيقو للمشاريع الكبيرة  واإلشراف

مستوى المكاتب االستشارية  تدني السبب هو أنويعتقد بشكل جازم المفر منه 

  .أهمها نقاطجده ينحصر في عدة ن التدني

 :نظام التعليم والتدريب

ليست المشكلة المؤهالت العلمية فيوجد الكثير من حملة المؤهالت العلمية ويؤكد ذلك نتيجة االستبيان

ومؤهل بكالوريس% 11من لديهم مؤهل ماجستير أنحيث 

فالجامعات والمعاهد العليا في عالمنا . شكلة هي هيكلية التعليم والتدريبولكن الم %

هيئة التدريس والقصور الكامل في توفير المعامل الحديثة أعضاءفي الشديد  والنقصتعاني من تنامي عدد الطالب 

سلبي في انخفاض مستوى التحصيل العلمي  تأثيري وكل ذلك له والعجز البالغ في الكتاب المنهجي والمرجع

خطة تعليمية وتدريبية محكمة لتلبية سوق العمل بتوفير المهندس  إرساءالتعليمية  المؤسسة

على حل المشاكل الفنية المختلفة  ادرسه وبحيث يكون قادر  االستشاري المدرب الذي يستطيع تطبيق ما

  

ُوزع هذا االستبيان على بعض المكاتب االستشارية في مدينة طرابلس ولضمان جودة 

  .والصفة

االستبيان وقمنا بإرسال

الحصول على أي رد

لواقع المكاتب االستشارية العربية

هذه الدراسة في وضع فهرس لمشاكل المهندس االستشاري والمكاتب االستشارية التي نعول عليها  أهميةتتمثل 

المستوى الصناعي والحضاري لالرتقاء ب

كاملة لتقنيات الحلول الكفيلة باالرتقاء بهذه المكاتب 

  

  :التحليل والمناقشة

يوجد دور فعال للمكاتب االستشارية األجنبية 

واإلشرافالدراسة والتصميم 

ويعتقد بشكل جازم المفر منه  .صغيرة

التدنيوعوامل هذا  بألسبا

نظام التعليم والتدريب -1

ليست المشكلة المؤهالت العلمية فيوجد الكثير من حملة المؤهالت العلمية ويؤكد ذلك نتيجة االستبيان

حيث  )1(موضح بالشكل 

%11دبلوم المتوسطالو 

تعاني من تنامي عدد الطالب 

والعجز البالغ في الكتاب المنهجي والمرجع

المؤسسةجين فعلى يللخر 

االستشاري المدرب الذي يستطيع تطبيق ما

  .الحلول البديلة إيجاد
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  .للمستبينين يوضح النسب المئوية لحملة المؤهالت العلمية

تكون  وال المرجوة األهدافمع طبيعة 

بنمط التدريب الذي يستند مات الكبيرة تأخذ 

بهدف مساعدة العاملين في حل المشاكل التي تواجههم في 

من الذين شاركوا في االستبيان يؤكدون 

 األدبيتعكس المركز  االجتماعية ولكنها عادة ما

يوجد مقياس لألجور حسب قوانين مبنية على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ودرجة 

 األجورجداول  وٕاعداد لألجورويوجد نقابات معينة تمنع االستغالل وتحمي الفرد بتحديد الحدود الدنيا 

خدمات ومنافع مثل عينية في شكل 

 أوالوجبات المجانية و الجودة واالبتكار 

نتائج  أنلسد االحتياجات الفسيولوجية حيث 

تتراوح بين  الشهرية همرواتب نأليكفي متطلبات الحياة 

11%
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يوضح النسب المئوية لحملة المؤهالت العلمية) 1(شكل

مع طبيعة  ومتمشيةالبيئة  ظروفنابعة من كون البرامج التدريب 

مات الكبيرة تأخذ ظبدأت العديد من المن. المعلومات قديمة ومتكررة بل حديثة ومتطورة

بهدف مساعدة العاملين في حل المشاكل التي تواجههم في ) العصف الذهني(على افتراض تعلم وتعليم اإلبداع 

  .]8][5[]1[أعمالهم بطرق جديدة ومنسجمة مع الواقع

من الذين شاركوا في االستبيان يؤكدون % 90 حيث التدريب عامل مهم جدا أنكد ؤ ان ت

  .لم يتحصلوا على دورات تدريبية

االجتماعية ولكنها عادة ما –مانيةاأل–المادية  اإلنسانيةتشبع سلم الحاجات 

  .واالجتماعي والتنظيمي للفرد في المجتمع 

يوجد مقياس لألجور حسب قوانين مبنية على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ودرجة المتقدمة 

ويوجد نقابات معينة تمنع االستغالل وتحمي الفرد بتحديد الحدود الدنيا 

عينية في شكل  أخرىوقد يحصل الفرد على مزايا . نشاط محدد أوفي مهنة 

الجودة واالبتكار  ومكافآتالمواصالت و  اإلضافيجر العمل أو  واإلسكان

لسد االحتياجات الفسيولوجية حيث  ال تكفيالرواتب  أنالرواتب أي  تدني إلىفنتائج االستبيان تشير 

يكفي متطلبات الحياة  دخلهم الشهري ال أنيؤكدون % 80 أن

%

55%

23%

11

ماجستير بكالوريس د.عالي متوسط

��ا��ؤھل ا��

شكل

كون البرامج التدريب تأنويجب 

المعلومات قديمة ومتكررة بل حديثة ومتطورة

على افتراض تعلم وتعليم اإلبداع 

أعمالهم بطرق جديدة ومنسجمة مع الواقع

ان تفنتيجة االستبي

لم يتحصلوا على دورات تدريبية،ويؤكدون أنهم ذلك

 :األجورحاجات -2

تشبع سلم الحاجات  األجور أن

واالجتماعي والتنظيمي للفرد في المجتمع 

المتقدمة ففي الدول 

ويوجد نقابات معينة تمنع االستغالل وتحمي الفرد بتحديد الحدود الدنيا . الخطورة

في مهنة  األجوروهيكل 

واإلسكانالخدمات الصحية 

  .الثمن المخفضة

فنتائج االستبيان تشير 

أن إلىاالستبيان تشير 

11%

د.متوسط
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من  %75ومع تدني الرواتب فإن 

المال ليس هو المحفز الوحيد  إنيؤكدون 

أن المال ليس هو المحفز الوحيد وأن المال وحده ال يكفي 

فالمال يلبي االحتياجات األساسية أو الفسيولوجية فقط ولكن اإلنسان له احتياجات اجتماعية واحتياجات االحترام 

. رهفهو يريد أن يشعر أنه يقوم بعمل له قيمته وأن أمامه في عمله تحديات يحاول التغلب عليها وأن هناك من يقد

وافية من حيث القيمة وشروط الحصول 

منهم غير % 40ولكن  تآعلى مكاف

 الذي يدعو واألمر .لم يتحصل على رسائل شكر وتقدير

  .من الموظفين في المكاتب االستشارية ليس لديهم مكاتب خاصة

 يتواالحتياجات االجتماعية واحتياجات االحترام والتقدير يأ

 ال بأنه %80 أكددور احتياجات تحقيق الذات فهي مرحلة متطورة في السلم الهرمي لماسلو من خالل االستبيان 

واالبتكار  االستشارية بالمكاتب اإلنتاجية

فنتائج االستبيان . م الحوافزظوالموضوعية في ن

من المهندسين % 65 إنولكن لم تمنح لهم ومنحت لزمالئهم وهذا يؤكد 

المالحظ من .الذي يعانيه المهندس االستشاري العربي 

  .ليس لهم حرية التصرف في التخطيط للعمل وتنظيم الوقت وكذلك صنع القرارات
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ومع تدني الرواتب فإن  .ل.د 2000للشهر والمرتب الشهري الذي يلبي المتطلبات 

  .المكاتب االستشارية لم يتم توفير وسيلة نقل لهم

 

يؤكدون % 95 أن )2(كما هو موضح في الشكل  حد نتائج االستبيان المذهلة

أن المال ليس هو المحفز الوحيد وأن المال وحده ال يكفي  لكل الناس وذلك يتفق مع نظريات التحفيز التي تؤكد

فالمال يلبي االحتياجات األساسية أو الفسيولوجية فقط ولكن اإلنسان له احتياجات اجتماعية واحتياجات االحترام 

فهو يريد أن يشعر أنه يقوم بعمل له قيمته وأن أمامه في عمله تحديات يحاول التغلب عليها وأن هناك من يقد

  .بل هو أحد عناصر التحفيز وليس أهمها الوحيدفالمال ليس هو المحفز 

 

وافية من حيث القيمة وشروط الحصول  كانت مدروسة دراسة اإذت دور تحفيزي كبير آللمكاف 

على مكاف تحصلوا% 60 من خالل االستبيان وجد .إلعطائهاعليها والوقت المناسب 

لم يتحصل على رسائل شكر وتقدير% 85أما بالنسبة لرسائل الشكر فان 

من الموظفين في المكاتب االستشارية ليس لديهم مكاتب خاصة

واالحتياجات االجتماعية واحتياجات االحترام والتقدير يأ واألماناالحتياجات الفسيولوجية  

دور احتياجات تحقيق الذات فهي مرحلة متطورة في السلم الهرمي لماسلو من خالل االستبيان 

  .للمبدعين والمتميزين 

اإلنتاجية وزياده االداء لتحسينتستخدم الحوافز والدوافع المادية والمعنوية 

والموضوعية في ن والمساواةويجب تحري العدالة  .اإلنتاجوالتجديد وتجنب معوقات 

ولكن لم تمنح لهم ومنحت لزمالئهم وهذا يؤكد  أةكانوا يستحقون المكاف

الذي يعانيه المهندس االستشاري العربي  اإلحباطرون بالعدالة فهو مؤشر خطير يدل على 

ليس لهم حرية التصرف في التخطيط للعمل وتنظيم الوقت وكذلك صنع القرارات% 70خالل االستبيان أيضا أن 

للشهر والمرتب الشهري الذي يلبي المتطلبات ل .د 200-800

المكاتب االستشارية لم يتم توفير وسيلة نقل لهم موظفي

  :حاجات االنتماء-3

حد نتائج االستبيان المذهلةأ

لكل الناس وذلك يتفق مع نظريات التحفيز التي تؤكد

فالمال يلبي االحتياجات األساسية أو الفسيولوجية فقط ولكن اإلنسان له احتياجات اجتماعية واحتياجات االحترام 

فهو يريد أن يشعر أنه يقوم بعمل له قيمته وأن أمامه في عمله تحديات يحاول التغلب عليها وأن هناك من يقد

فالمال ليس هو المحفز 

  :حاجات النمو -4

 أنمما الشك فيه 

عليها والوقت المناسب 

أما بالنسبة لرسائل الشكر فان  .عنها راض

من الموظفين في المكاتب االستشارية ليس لديهم مكاتب خاصة% 52 أنلالستغراب 

 إشباعفعندما يتم 

دور احتياجات تحقيق الذات فهي مرحلة متطورة في السلم الهرمي لماسلو من خالل االستبيان 

للمبدعين والمتميزين  وترقياتتوجد حوافز 

تستخدم الحوافز والدوافع المادية والمعنوية 

والتجديد وتجنب معوقات 

كانوا يستحقون المكاف% 65 أن إلىتشير 

رون بالعدالة فهو مؤشر خطير يدل على ال يشع

خالل االستبيان أيضا أن 
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  .هو المحفز الوحيديوضح النسبة المئوية إلجابة المستبينين عن السؤال هل المال 

استبيان المهندس االستشاري العربي من خالل 

شيئًا من الركود وعدم العمل الجدي 

وعدم االهتمام بالطاقات المتجددة من المهندسين والتركيز على المال كهدف أساسي لها وعدم التركيز على الجانبين 

 ولذلك.على المستوى العالمي الحضاري والتنموي، مما ترتب عليه تخلفها عن مواكبة التطور السريع والمتواصل

البشرية من خالل برامج  اإلمكانيات

عليه  التأكيدمن  البدمطلبا قوميا  أصبح

يصمم العمل بحيث يكون ُممِتعا للعاملين فيعطيهم مجاال لإلبداع واتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات 

ارتفاع الدخل المادي والترقيات ال تعوض عن طبيعة العمل الممتعة التي يشعر فيها اإلنسان 

نقترح نوصي و االستشاري العالمي ي الوطن العربي حتى ينافس العمل 

  .االستشارية بالمكاتب
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يوضح النسبة المئوية إلجابة المستبينين عن السؤال هل المال 

  

المهندس االستشاري العربي من خالل  راض مختصر لبعض نظريات التحفيز وربطها بواقع

شيئًا من الركود وعدم العمل الجدي  تعاني االستشارية الهندسية العربية معظم المكاتب أنواتضح لنا 

وعدم االهتمام بالطاقات المتجددة من المهندسين والتركيز على المال كهدف أساسي لها وعدم التركيز على الجانبين 

الحضاري والتنموي، مما ترتب عليه تخلفها عن مواكبة التطور السريع والمتواصل

اإلمكانياتستشارية العربية تحدي الصعاب والعمل الجاد وتطوير يجب على المكاتب اال

أصبحدور التكامل العربي بين المكاتب االستشارية حيث انه 

  .للرقي بالمجتمع العربي وتقدمه

يصمم العمل بحيث يكون ُممِتعا للعاملين فيعطيهم مجاال لإلبداع واتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات 

ارتفاع الدخل المادي والترقيات ال تعوض عن طبيعة العمل الممتعة التي يشعر فيها اإلنسان 

  .أنه يحقق ذاته ويقوم بعمل رائع يقدره اآلخرون

ي الوطن العربي حتى ينافس العمل بالعمل االستشاري الهندسي ف

بالمكاتب اإلنتاجية وزيادة األداء لتحسين التحفيز أهميةالتي تعي 

5%

95%

ا�و��د؟ا����زھوا���لھل

��م �

يوضح النسبة المئوية إلجابة المستبينين عن السؤال هل المال ) 2(شكل

:الخالصة والتوصيات

راض مختصر لبعض نظريات التحفيز وربطها بواقعلقد تم استع

واتضح لنا  إعدادهتم 

وعدم االهتمام بالطاقات المتجددة من المهندسين والتركيز على المال كهدف أساسي لها وعدم التركيز على الجانبين 

الحضاري والتنموي، مما ترتب عليه تخلفها عن مواكبة التطور السريع والمتواصل

يجب على المكاتب اال

دور التكامل العربي بين المكاتب االستشارية حيث انه  وال ننسى.التحفيز

للرقي بالمجتمع العربي وتقدمه

يصمم العمل بحيث يكون ُممِتعا للعاملين فيعطيهم مجاال لإلبداع واتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات  أنيجب 

ارتفاع الدخل المادي والترقيات ال تعوض عن طبيعة العمل الممتعة التي يشعر فيها اإلنسان . وتحقيق اإلنجازات

أنه يحقق ذاته ويقوم بعمل رائع يقدره اآلخرون

بالعمل االستشاري الهندسي ف ءولالرتقا

  -:تياآل

التي تعي  الجيدة اإلدارة - 1
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 .بالحافز المادي المدروس

وكل األمور المرتبطة بالعاملين يجب وجود نظم تطبق بعدالة 

 

 .ام المكاتب االستشارية وتصنيفها وتحديد مستواه

 .الهندسية

من خاللها عند استجالب مكاتب  إال

التعاون المشترك مع المكاتب االستشارية العالمية مباشرة واالستفادة منها حتى يتم االرتقاء بالعمل 

النظر في السياسات التعليمية للمواءمة بين مخرجات التعليم واالحتياجات الفعلية لسوق العمل وعلى 

االستيعابية للمكاتب هدف توسيع الطاقة 

 .اإلنتاجية وزياده االداء لتحسين والمتوسطة

  2006 -دار وائل للنشر

Judith Logan & Kyla Everall  "First Things First: Exploring Maslow’s Hierarchy as a 

Service  Prioritization Framework" , university of Toronto, Volume 2, Issue 2, 2019 

الشركة العربية المتحدة  "إدارة القوى البشرية

 - 2005. 

 1998 - مؤسسة شباب الجامعة

[6]Fitzgerald “W. Trainig Versus   
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بالحافز المادي المدروسالقرار واالهتمام والمشاركة في اتخاذ  العمل الدوؤب والجماعي المنضم

وكل األمور المرتبطة بالعاملين يجب وجود نظم تطبق بعدالة  واإلجازاتفي أمور التقييم والترقيات والتدريب 

 .وأمانة وعدم محاباة، هذه هي أحد ركائز التحفيز

 .مكاتب استشارية عالمية  فيدورات تدريبية  بتنظيممواكبة التطور العالمي 

 .العربية االستشارية بتحفيز المكاتب لقوانين الخاصة

م المكاتب االستشارية وتصنيفها وتحديد مستواهيمنضمة وعلمية لتقي

 .األطراف كلبالمكاتب لضمان حقوق  بالعاملينتنظيم العقود الخاصة 

الهندسيةات االستشار المستحقة للمكاتب نظير تقديم  األتعابتعديل لوائح نسب 

إالتتم العقود  من الدولة باعتبارها بيوت خبرة محلية ال واإلداري

 .مباشرةال لالستشارة غير

التعاون المشترك مع المكاتب االستشارية العالمية مباشرة واالستفادة منها حتى يتم االرتقاء بالعمل 

 .العربي في الوطنالهندسي 

النظر في السياسات التعليمية للمواءمة بين مخرجات التعليم واالحتياجات الفعلية لسوق العمل وعلى 

 .االستشاريةوتطوير المكاتب  إنشاء

 .مصرفية داعمة للمكاتب االستشارية العربية 

هدف توسيع الطاقة تحقيق المزيد من التكامل والتعاون والتنسيق بعلى 

 . االستشارية في الوطن العربي

والمتوسطةالمكاتب االستشارية الصغيرة  اتواجههمعالجة الصعوبات التي 

دار وائل للنشر ")مدخل استراتيجي(إدارة الموارد البشرية : "سهيلة محمد عباس

Judith Logan & Kyla Everall  "First Things First: Exploring Maslow’s Hierarchy as a 

Service  Prioritization Framework" , university of Toronto, Volume 2, Issue 2, 2019

إدارة القوى البشرية: "عبد الباري درة ، زهير الصباغ ، مروة احمد ، ياسر العدوان

2008 

- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر "الموارد البشرية إدارة: "محمد حافظ حجازي

مؤسسة شباب الجامعة "إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية
Fitzgerald “W. Trainig Versus Development. Training & velopment1992, pp 81

العمل الدوؤب والجماعي المنضم - 2

في أمور التقييم والترقيات والتدريب  - 3

وأمانة وعدم محاباة، هذه هي أحد ركائز التحفيز

مواكبة التطور العالمي  - 4

لقوانين الخاصةاللوائح وا تنظيم - 5

منضمة وعلمية لتقي ضوابطوضع  - 6

تنظيم العقود الخاصة  - 7

تعديل لوائح نسب  - 8

واإلداريالدعم المالي  - 9

لالستشارة غيرعالمية 

التعاون المشترك مع المكاتب االستشارية العالمية مباشرة واالستفادة منها حتى يتم االرتقاء بالعمل  -10

الهندسي االستشاري 

النظر في السياسات التعليمية للمواءمة بين مخرجات التعليم واالحتياجات الفعلية لسوق العمل وعلى  إعادة -11

إنشاءوجه الخصوص 

 آليات إيجاد -12

على العمل  -13

االستشارية في الوطن العربي

معالجة الصعوبات التي  -14

   :المراجع

سهيلة محمد عباس [1]

]2[Judith Logan & Kyla Everall  "First Things First: Exploring Maslow’s Hierarchy as a 

Service  Prioritization Framework" , university of Toronto, Volume 2, Issue 2, 2019

عبد الباري درة ، زهير الصباغ ، مروة احمد ، ياسر العدوان[3]

2008-للتسويق والتوريدات

محمد حافظ حجازي[4]

إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية: "فريد النجار[5]
Development. Training & velopment1992, pp 81-84.



م2019
 

 ألداره استراتيجيخيار  المقاولةالمسبق للشركات 

2019  

 الثاني المؤتمر "ومتطلبات سوق العمل في ليبيا

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية   

338 

المسبق للشركات  التأهيل" الشيبانيوبشير قلوز عادل  حكومة

2019اكتوبر  31- 29 والتقنية الهندسيةللعلوم  الثانيالمؤتمر 

ومتطلبات سوق العمل في ليبيا العاليجوده مخرجات التعليم "اهللا  حاتم امعيزيق واحمد جيد

  2019 اكتوبر 31-29 والتقنية

حكومةمصطفى بن ]7[

المؤتمر  "الهندسيةالمشاريع 

حاتم امعيزيق واحمد جيد]8[

والتقنية الهندسية للعلوم

  


