
   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1534 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 " نشاءات في المشاريعمهام مراقب ال "
 إعداد الباحث: 

 راكز احمد عباس المناصير

 مراقب ابنيه 

 بلدية عين الباشا الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1535 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الملخص

سالمة   بكفاءات  الخاصة  األدبيات  مراجعة  تكشف  المطاف،  نهاية  في  الموقع  سالمة  ألداء  مهمون  البناء  المشرف  مشرفو 
المعرفة الضرورية واألكثر أهمية  إلى  المستندة  السالمة  الفجوة من خالل تحديد كفاءات  الموصى بها عن وجود فجوات، نعالج هذه 

 لمشرف البناء في الخطوط األمامية وتحديد أولوياتها ألول مرة. 

   :مقدمة
لمهندس ، و انما هو جزء ال يتجزء من الهيكل التنظيمى  دور فنى مراقب االنشاءات المعمارية له اهمية كبيرة ال تقل اهمية عن ا

ى للموارد التى تقوم على تنفيذ األعمال المعمارية و التى ال يمكن االستغناء عن ايًا من افرادها فأما مهمامه هى اخراج المنتج المعمار 
و ذلك تحت اشراف و توجيهات المهندس  بوبجودة عالية و وقت مناس  بما يتطابق مع المواصفات و الرسومات الهندسية التعاقدية

االعمال المطلوبة  المسئول ، و يكون عمله من خالل توجيه العمالة بكافة انواعها واالشراف عليها و التنسيق فيما بينهم للعمل على تنفيذ
ك تقديم الدعم الفنى طوال تنفيذ  و يقوم المهندس بتوفير ما يطلبه المراقب الفنى من حيث العمالة و المعدات و المواد المطلوبة و كذل

 العملية االنشائية حتى تسليم المنتج النهائى الى االستشارى او المالك او مهندس تأكيد الجودة.

كل هذا الدور ال يمكن االستغناء عنه بل هو متكامل مع دور المهندس ألن للمهندس ادوار اخرى فنية وادارية و ال يسعه  
لك وحده، فيساعده المراقب الفنى فى االعمال التى تتطلب االشراف الموقعى طوال الوقت اإلشراف على  الوقت الكافى ان يقوم بكل ذ

األنشطة في موقع البناء هي المسؤولية الرئيسية لمشرف البناء، ويشمل ذلك إدارة أطقم البناء، وتفقد العمل المستمر، وضمان التقيد 
 ب للمعدات الالزمة، والحفاظ على تكاليف مشروع البناء في الميزانية، إن أمكن. بالقوانين المحلية والرموز المحلية، والترتي

الرغم من أن   السكني، على  أو  التجاري  البناء  التخصص في  البناء، ويمكنهم  البناء يعملون بشكل رئيسي لشركات  مشرفو 
في المائة لهذه  5ات المتحدة معدل نمو قدره البعض يشرف على كال النوعين من المشاريع، و يتوقع مكتب إحصاءات العمل في الوالي

عام   إلى 2024المهنة حتى  باإلضافة  الجديدة،  األخرى  والمباني  المنازل والمكاتب والمدارس  إلى  الحاجة  استمرار  توقع  يعتبر  م، و 
 التحسينات الالزمة لمختلف الهياكل األساسية في جميع أنحاء البالد، هو األساس لهذا اإلسقاط.

 راقب االنشاءات مهارات م 

يجب أن يكون مشرفو البناء على حل المشكالت الموجه نحو التفاصيل مع القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية والعمل مع 
أنواع الشخصيات المختلفة، ومهارات االتصال الشفوي والكتابي قوية مهمة لمشرفي البناء، ويجب أن يكونوا قادرين على العمل في الخارج 

جميع العناصر وأن يكونوا في حالة بدنية جيدة، ألن االنحناء والرفع و المشي كلها أنشطة من المحتمل أن يشاركوا فيها أثناء زيارة  في  
 موقع البناء.
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 مراقبة الوثائق في البناء 

ى من مستندات البناء. تشمل مراقبة الوثائق في مشاريع البناء إنشاء وإدارة وتعديل وإصدار وإمكانية الوصول إلى عدد ال يحص
 حيث يتم إعداد المستندات مثل العقود والخطط واألدلة والميزانية والمعدات وتفاصيل التصميم والتعامل معها بعناية فائقة من قبل شركات 

إليها ومتاحة    البناء. والغرض من مراقبة المستندات هو ضمان تنظيم وإدارة مستندات الشركة بشكل جيد مع إبقائها محدثة ويمكن الوصول 
 على المدى الطويل.

ُتعد إدارة مستندات العمل التفصيلية مهمة شاقة وتستغرق وقًتا طوياًل ولكنها مهمة أساسية لشركات المقاوالت. حيث أنه بدون  
ى ذلك، ستكون التحكم في تدفق المستندات، ستفشل الشركات في إكمال األعمال ضمن الموازنات والمواعيد النهائية المحددة. وعالوة عل

 عملية البناء بأكملها فوضوية للغاية وعديمة االتجاه.

تعمل شركات البناء، مع العديد من العقود والمشاريع التي تعمل في وقت واحد، على تقوية وتحسين أدائها باستخدام التحكم  
علومات المحدثة والمطلوبة في أي وقت من في المستندات. كما يعمل التحكم في المستندات على تحسين اإلنتاجية من خالل توفير الم

 األوقات.

وقد دفع هذا العديد من شركات البناء إلى التحول من األساليب التقليدية للقلم والورق إلى الخيارات الرقمية للتحكم في المستندات. 
 كما تم تقديم العديد من البرامج والتطبيقات لتبسيط العملية وتبسيطها.

 الوثائق في مشاريع البناء:فوائد مراقبة 

 مجموعة مركزية من البيانات:  .1

مع العديد من المشاريع والتعاون المستمر، من األهمية بمكان أن يكون لديك مستودع مركزي لجميع الوثائق. بحيث ستوفر مثل هذه 
 فاءة واإلنتاجية.المجموعة لجميع الموظفين إمكانية الوصول إلى المستندات الضرورية، مّما يؤدي إلى زيادة الك

سيضمن هذا أيًضا أن جميع أعضاء الفريق يشيرون إلى نفس اإلصدار المحدث من المستند وليس إلى إصدار أقدم، وبالتالي يتلقون 
نفس المعلومات وأحدثها ودقيقة. بينما يؤدي الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات المطلوبة إلى زيادة تدفق الخدمات والحفاظ على  

 نتاجية. اإل

 إمكانية الوصول: .2

والمخططات  والميزانيات  والتصاميم  والخطط  األولية  االتفاقيات  ومن  البناء.  وعقود  مشاريع  في  المتضمنة  الوثائق  من  العديد  هناك 
ن. وبداًل ومواصفات العمالء إلى معلومات حول المشاريع. كما أن التحكم في المستندات يعني أيًضا جعلها في متناول الموظفين المعنيي

 من االتصال بأعضاء الفريق اآلخرين في المشروع، يمكن للمرء الرجوع إلى المستندات نفسها. 
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سيؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة العمل وكذلك القضاء على سوء االتصاالت العرضي الذي يحدث بسبب تدفق المعلومات عبر سلسلة طويلة 
ت في أي مكان دون قيود المكان والزمان التحكم في المستندات أمًرا مريًحا ومفيًدا من الموظفين. وتجعل إمكانية الوصول إلى المستندا

 للغاية لمشاريع البناء والتعاون. 

 سهولة التنسيق: .3

بالنظر إلى أصحاب المصلحة المختلفين في مشاريع البناء، يمكن لإلدارة الفعالة لمراقبة المستندات أن تجعل االتصال بين المجموعات 
أكثر سالسة، وتجنب أي تأخير أو تعقيدات. حيث أنه إذا كان بإمكان جميع الموظفين والعاملين الوصول إلى قاعدة بيانات والتنسيق  

 مشتركة للمستندات ذات الصلة، فسيكون لسير العمل عقبات أقل. 

 إدارة الوقت: .4

وهذا يمنع التأخير ويضمن تنفيذ العقود في المواعيد    الوصول إلى المستندات األساسية مباشرًة عند الحاجة يوفر قدًرا كبيًرا من الوقت. 
 يضمن التحكم في المستندات سهولة الوصول إلى المستندات من أجل التدفق السلس لمختلف المهام المقابلة.  النهائية. بحيث

ة اإلجمالية للمشاريع من بدون التحكم في المستندات، تؤدي عمليات البحث غير المريحة من خالل جميع الوثائق إلى تقليل اإلنتاجي
تسمح البرامج المحددة للشركات بتعيين  خالل قضاء وقت غير ضروري عندما يحتاج المرء إلى الرجوع إلى جزء من المعلومات. كما

 عوامل تصفية مخصصة الحتياجاتهم، مّما يقلل مرة أخرى من إنفاق الوقت. 

 إدارة المصروفات: .5

رة المستندات على التخلص من جميع النفقات الورقية. بحيث سيؤدي استخدام البرامج إلدارة العديد بالنسبة للمبتدئين، ستعمل أنظمة إدا
من المستندات إلى جعل مكان العمل بال أوراق، وبالتالي توفير قدر كبير من المال. كما يتيح خيار األتمتة المتاح في العديد من برامج  

 ت تلقائًيا، مّما يقلل من فرص الخطأ البشري والمصاريف اإلضافية المتكبدة بسببها. التحكم في المستندات للشركات تنفيذ العمليا

 ما هي إدارة مشروع البناء؟

التخطيط سيساعد فهم ما تستلزمه إدارة مشروع البناء في تقدير البيئة التي تزدهر فيها المراقبة والتقييم. ويذكر كذلك أن تسلسل البناء يبدأ ب
لذي يستمر حتى يصبح المشروع جاهًزا لإلنجاز. وبالمثل ، يؤكد أن إدارة مشروع البناء هي التخطيط الشامل ،  والتصميم والتمويل ا

 والتنسيق ، والتحكم في عملية البناء من البداية إلى النهاية. الهدف من التخطيط والتنسيق والتحكم في عملية البناء هو تحقيق متطلبات 
( على أنها "تطبيق  PMواقتصادي قابل للتطبيق. يحدد معهد إدارة المشاريع أيًضا إدارة المشروع )التصميم والعميل. لمشروع وظيفي  

 المعرفة والمهارات واألدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروع". 

 فهم المراقبة والتقييم 

ة. بمقارنة تعريفات المراقبة والتقييم، من الواضح أن لكل منهما وظائف وأدواًرا مميزة تلعبها في دورة حياة تسليم المشروع، ولكنها معقد
تعطي المراقبة معلومات عن تقدم العمل في أي وقت معين )والعمل اإلضافي( فيما يتعلق باألهداف والنتائج المخططة أو المرغوبة، 
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في التقييم المقصود، من ناحية أخرى، تعطي دلياًل على مدى تحقيق األهداف والنتائج تم تحقيقه ويسعى بشكل أساسي إلى  وهي وصفية  
معالجة قضايا السببية. أوضح كوسك وريست كذلك أن التقييم هو مكمل للرصد من حيث أنه عندما يرسل نظام المراقبة إشارات بأن 

على سبيل المثال، إذا كان التقدم نحو الهدف متأخًرا ولن تتحقق مدة المشروع(، فإن التقييم الجيد الجهود تسير خارج المسار الصحيح )
في دراسات إدارة مشاريع البناء، تشير العديد من الدراسات يمكن أن تساعد المعلومات في معالجة المشكالت الرئيسية التي تسبب التأخير  

المماثل ألدوارهم ووظائفهم في إدارة المشروع إلى "المراقبة" و "التحكم" بداًل من "الم راقبة" و "التقييم". ومع ذلك، فإنه يعتبر الوصف 
للسلوك   كعملية تتبع ومراجعة وتنظيم التقدم لتحقيق أهداف األداء. ُينظر إلى المراقبة والتقييم أيًضا من الناحية االقتصادية على أنها دراسة

حقيق األهداف التنموية. تسعى الجهود المشتركة لكل من المراقبة والتقييم إلى ضمان الكفاءة والكفاءة البشري في عملية استخدام الموارد لت
ن االستخدام الفعال للموارد والعمليات في دورة حياة المشروع لتحقيق تسليم المشروع بنجاح. كما تم النظر إلى الرصد والتقييم من منظوري

/ التقليدية والحديثة رأي. يصف تاش كذلك وجهة النظر التقليدية )الكالسيكية( لإلقرار بالطبيعة   رئيسيين ؛ هذه هي النظرة الكالسيكية
المميزة لوظيفتي اإلدارة في حين أن النظرة الحديثة للرصد والتقييم هي إحدى وظائف اإلدارة الحميمة. عالوة على ذلك ، فإن النظرة  

جمع المعلومات عن المدخالت والمخرجات مع إجراء التقييم مرة أو مرتين أثناء تنفيذ   الكالسيكية للرصد والتقييم تقصر المراقبة على 
المشروع. كما ركزت المراقبة والتقييم على تقييم كفاءة المشاريع وركزت في الغالب على أهداف المشروع وميزانيته. ومع ذلك، فإن النهج 

لمشروع الفرصة لتقدير األسباب الكامنة وراء نجاح أو فشل المشروع وهذه الكالسيكي أو التقليدي لم يمنح أصحاب المصلحة ومديري ا
 .هي القوة الرئيسية للنهج الحديث للرصد والتقييم

 واجبات مراقب االنشاءات

ب ، كما  يجب أن يقوم مشرفو البناء بمهام متنوعة لضمان تلبية مشاريع البناء للمواعيد النهائية وإتمامها بطريقة آمنة وفي الوقت المناس
أنها تضمن أن جميع المعدات تعمل بشكل صحيح، قمنا بتحليل العديد من قوائم الوظائف ووجدنا ما يلي ضمن الواجبات والمسؤوليات 

 األساسية لمشرف البناء.

 إدارة فرق البناء  •

من العمال الذين يعملون في مشروع بناء من الزيارات الميدانية إلى جدولة المشروع وبناء الفريق، يعد مشرف البناء مديًرا عملًيا للعديد  
معين، ويتأكد مشرف البناء من أن الفرق تعمل مع الهدف الوحيد المتمثل في إكمال المشروع مع االلتزام بالمواعيد والمواصفات والرموز، 

 ل جيد.ومن المحتمل أن يشاركوا في اختيار مقاولين معينين ومقاولين من الباطن وضمان عمل هؤالء األفراد بشك

 االلتزام بممارسات وقواعد السالمة والبناء •

األمر متروك لمشرف البناء لمتابعة التقدم المحرز في كل مشروع لضمان أنه ال يفي فقط بمواصفات المهندس المعماري، ولكن أن  
بمشاريع البناء، وقد يعقدون اجتماعات الموظفين يحافظون على ممارسات العمل اآلمنة ويتبعون اإلرشادات العامة والمحلية المتعلقة  

منتظمة مع العمال لمراجعة سالمة موقع العمل، و سيتواصلون أيًضا مع المفتشين حول االمتثال لقوانين البناء و يساعدون في عمليات 
 التفتيش الموقعي. 
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 عوامل النجاح الحاسمة لمشاريع البناء •

سمة لمشاريع البناء يؤكد فقط االرتباك والغموض الذي يسود هذا الموضوع، فإن تقنيات إن تحليل األدبيات المتعلقة بعوامل النجاح الحا
 التخطيط والمراقبة هي األكثر أهمية. وقد تم دعم هذه اآلراء من قبل من ذكر أن تقنيات الجدولة المحسنة وآليات المراقبة والتحكم تؤثر

المذك البناء. كما أن الجوانب  إيجابي على مشاريع  المشروع بشكل  التعليقات والمراجعة وفلسفة  أيًضا  ورة أعاله مهمة ولكنها أضافت 
والتنظيم وتخصيص الموارد واختيار فريق المشروع وتكوينه كعوامل نجاح مهمة أخرى. وتم تحديد قائمة من عوامل النجاح الحاسمة 

ة، وإدارة العمالة، والتمويل، والخدمات اللوجستية. وأن  لمشاريع البناء، بما في ذلك خصائص العميل، والتدريب، وكفاءات القوى العامل
، إدارة المعلومات وشفافية قنوات االتصال من العوامل الحاسمة، و إن تقدير التكلفة والميزنة والتمويل الكافي للمشروع هي األكثر أهمية

 كما أنها تضيف مؤهالت فريق المشروع وكفاءته كعوامل إضافية. 

نطاق  (مشاريع البناء، حددوا وضع أهداف واضحة للمشروع وقنوات اتصال مفتوحة كعوامل نجاح حاسمة. حدد  بعد تحليل العديد من
المشروع على أنه يحدد مدة المشروع وبالتالي يؤثر على نجاح المشروع. واضافت الدراسات ان النطاق وتعقيد المشروع وحجمه كعوامل  

ناقصات ، بما في ذلك اختيار المقاولين والمقاولين من الباطن واالستشاريين والموردين  محددة أخرى. تعتبر إدارة عمليات الشراء والم
والبائعين عوامل حاسمة.وتم التركيز على تأثير العميل على نتائج المشروع. وأن العمالء لديهم القدرة على التأثير بشكل حاسم وإجراء 

 األكثر أهمية.   تغييرات في المشاريع ، وبالتالي فإن إدارة العمالء هي

 دور مدير المشروع 

تماًما كما هو الحال في إدارة المشروع ، هناك غموض كبير حول دور مدير المشروع في مشاريع البناء. قيل إن الدور الرئيسي لمدير 
في إعداد الجدول   المشروع هو في مرحلة ما قبل البناء حيث التخطيط هو المهمة الرئيسية. هنا يتمثل الدور الرئيسي لمدير المشروع

الزمني للتسليم وفًقا لعطاء العميل، ووضع جدول البناء األولي، وتحديد متطلبات المشروع، وتخصيص الموارد، ومراجعة الخطة، وتحديد 
مالء، األهداف. ومع ذلك، اختلف على هذا الرأي وذكر أن الدور الرئيسي لمدير المشروع هو إدارة المشروع. هنا يدير مدير المشروع الع

ويتواصل مع القضايا، وينسق األنشطة، ويدير تدفق المعلومات. يعتقد أن الدور الرئيسي لمديري المشروع هو الحصول على المقتنيات 
المطلوبة لبناء المشروع، بما في ذلك الصقل المتسق لنطاق المشروع، وتحديد العناصر التي لها تواريخ تسليم والتي تؤثر على الجدول  

المشتريات، والشراء من المواد. أشار إلى أن مديري المشاريع يجب أن يهتموا فقط بإدارة وجدولة المشاريع بما في ذلك فهم الزمني، و 
 .عمليات القوى العاملة وتطبيقات المواد وإصدار كود البناء وإدارة لوجستيات الموقع

 تنمية صناعة البناء

المنظمات المشاركة في التصميم واإلنتاج والتعديل والتجديد والصيانة وإدارة المرافق تلك  يمكن تعريف صناعة البناء على أنها تضم  
والهدم وإعادة تدوير أعمال البناء والهندسة المدنية، بما في ذلك توريد الموارد. ويشمل جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 

البناء على أنه: "عملية  ت وثقافة الصناعة. تم تعريفالذين يروجون بطريقة أو بأخرى لسياسات وإجراءات وممارسا تطوير صناعة 
مدروسة ومدارة لتحسين قدرة وفعالية صناعة البناء لتلبية الطلب االقتصادي الوطني لمنتجات البناء والهندسة المدنية، ودعم االقتصاد  

 الوطني المستدام و أهداف التنمية االجتماعية.
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 مسؤوليات مشرف البناء

البناء مسؤولون عن النظر في جميع األنشطة في موقع العمل واإلشراف على المقاولين والموظفين اآلخرين في الميدان. باإلضافة    مشرفو
إلى السفر من موقع إلى آخر ، فإنه يفرض اللوائح والمعايير القانونية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية. في سياق عملية البناء ، يتعامل 

 كل أو عقبات.المشرف مع أي مشا

 مشرفو البناء مسؤولون عن المهام التالية:

 من الضروري مراقبة عملية البناء وتوفير التدريب وجلسات بناء الفريق لضمان االمتثال للوائح الصحة والسالمة.  •
 .لسالمة والتقدم في البناءإجراء عمليات تفتيش وتفتيش روتينية للموقع للمعدات والمواد ومواقع البناء إنها تحافظ على الوعي بقواعد ا •
 توظيف وتدريب موظفين جدد. •
 العناية باألعمال الورقية لمشاريع متعددة وزيارة المواقع.  •
 يضمنون االمتثال للمعايير والقواعد الفنية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في مواقع البناء. •
  لموقع العمل. يتم تطبيق عناصر خطة السالمة القابلة للتطبيق بشكل صحيح وكاف   •
 تأكد من تدريب الموظفين على ممارسات العمل المناسبة وتقديم التوجيه الفني للوقاية من الحوادث.  •

 عملية االشراف على البناء

والمدارس  والطرق  التجارية  والمباني  السكنية  المنازل  بناء  على  اإلشراف  هي  ووظائفه  البناء،  مدير  باسم  أيًضا  البناء  مشرف  ُيعرف 
ور والمستشفيات وغيرها من الهياكل. أثناء قيامهم بذلك، يحتاجون إلى تتبع موظفيهم، مع الحفاظ على كل شيء وكل شخص في  والجس

 الموعد المحدد وعلى الميزانية. 

تالمها. فهم مسؤولون عن قراءة المخططات، إعداد أوراق البيانات، إعداد التقارير، تسجيل ساعات العمال وحتى تقديم طلبات المواد واس
يجب عليهم أيًضا التواصل مع مالكي المبنى ومالك شركة البناء وأصحاب األعمال التجارية للمقاولين من الباطن. يحتاج كل واحد من 

 هؤالء األشخاص إلى إطالعه على القضايا والمشكالت والحلول بشكل منتظم. 

في أن يصبح مشرًفا للبناء يحتاج إلى أن يكون في العمل هذا كثير من العمل لشخص واحد، وهذا هو السبب في أن أي شخص يفكر  
 لفترة من الوقت. هذه ليست وظيفة لشخص جديد خارج المدرسة أو شخص لم تطأ قدمه موقع بناء من قبل. 

 كيف تصبح مشرف بناء؟

هذا المنصب. يمكن أن يكون   في الواقع، يحتاج مشرف البناء إلى عدة سنوات من الخبرة في جميع أنحاء الصناعة قبل أن يتم اعتباره
هذا جيًدا ألن المشرفين على البناء غالًبا ما يكونون أكبر سنًا، مما يعني أنهم ال يمانعون في العمل لساعات إضافية قد تكون مطلوبة 

 منهم. 
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الثانوية كانت تستخدم في إيصال  تتضمن الخطوة األولى لتصبح مشرًفا على اإلنشاءات اختيار طريق للتعليم. في حين أن شهادة الدراسة  
شخص إلى هذا المنصب، إلى جانب الكثير من الخبرة العملية، إال أنها لم تعد كافية. في الوقت الحاضر، سيحتاج المرشحون المؤهلون  

 إلى درجة البكالوريوس في علوم البناء أو الهندسة المدنية أو إدارة البناء أو علوم البناء.

المجاالت على التصميم وإدارة العقود وتقدير التكلفة وطرق البناء ورموز البناء والعديد من موضوعات البناء  يركز كل فصل في هذه  
األخرى. معظم الطالب الجادين بشأن حياتهم المهنية ومستقبلهم سوف يفكرون في الحصول على تدريب أثناء ذهابهم إلى المدرسة.  

 ع ألنهم سيكتسبون الخبرة ويتعلمون من محترف. سيسمح لهم ذلك بالتقدم في المجال بشكل أسر 

بمجرد أن يتخرج الشخص بالدرجة التي يريدها، فقد حان الوقت لبدء عملهم في هذا المجال. في هذه المرحلة، لن يكون هناك العديد من 
، هذا هو في بعض األحيان  خيارات التدريب، لكن هذا ال يعني أنه ال يمكن لشخص ما أن يبدأ من القاع ويواصل طريقه. في الواقع

 أفضل طريقة الكتساب الخبرة الالزمة لهذا النوع من الوظائف. 

يمكن أن تؤدي وظيفة البناء على مستوى المبتدئين إلى مساعدين لوظائف المدير وفي النهاية المناصب اإلدارية أثناء تقديم التدريب  
البناء. أولئك الذين يريدون أن يكونوا ناجحين باستمرار. بالطبع، لن تكون الدرجة هي كل ما يحتاجه   الشخص ليصبح مشرًفا على 

 سيرغبون أيًضا في التفكير في الحصول على شهادة في مجالهم.

هناك عدد قليل من الشهادات المتاحة من خالل االعتمادات المختلفة، ويمكن ألي شخص أن يختار القيام بإحدى هذه الشهادات أو  
 من أشهر الشهادات من خالل المعهد األمريكي للبناة وجمعية إدارة البناء األمريكية.  بعضها. تشمل اثنتان

ال يتوقف التعلم أبًدا في مواقع البناء، حيث يتغير كل شيء باستمرار. بمجرد حصول الشخص على درجة البكالوريوس، قد يقررون أنهم 
وظيفة. قد يفكر البعض في العودة إلى المدرسة للحصول على درجة مختلفة بحاجة إلى درجة الماجستير قبل أن يكونوا مستعدين للتقدم لل

 تماًما، حتى يتمكنوا من التميز عن بقية المنافسة. 

هناك أيًضا الكثير من ورش العمل واالتفاقيات وأنواع أخرى من الفصول الدراسية التي يمكن لألشخاص أخذها لتعزيز تعلمهم في هذا  
لشخص على جميع شهاداته، يستمر في مواصلة تعليمه، يصبح معتمًدا ويشق طريقه في هذا المجال، سيبدأ المجال. بمجرد أن يحصل ا

 في الشعور باالستعداد لمنصب مشرف البناء.

سيحتاجون إلى ما ال يقل عن ثالث سنوات من الخبرة لهذا المنصب، على الرغم من أن األمر يتطلب عادة عشر سنوات على األقل.  
 تع كل مشرف بناء محتمل أيًضا بالمهارات التالية حتى يتم أخذها في االعتبار:يجب أن يتم

ممتازة • اتصال  البريد مهارات  عبر  شخصًيا،  األشخاص  مع  التواصل  في  اليوم  معظم  يقضي  البناء  مشرف  ألن  مطلوبة،  هذه   :
 .اإللكتروني، وعبر الهاتف

الجاد • للعمل  ضرور مستعد  المجاالت  في جميع  الجاد  العمل  إضافًيا  :  تعليًما  إضافية،  يتطلب هذا ساعات  قد  المنصب.  لهذا  ي 
 .واالستعداد ألي شيء وكل ما يتم تقديمه

: يحتاج مشرفو البناء إلى معرفة مكان كل شيء في جميع األوقات، وهذا هو سبب حاجتهم إلى التنظيم الفائق. ال أن يكون منظم •
 .ينتهي األمر بالمشروع بأكمله في خطر يمكن أن يفقدوا أي وثائق، حتى ولو لدقيقة، أو قد
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 : هناك قدر كبير من هذا المنصب في الريادة، لذلك سيكون لدى أفضل مرشح مهارات قيادية غير عادية. أن يكون قائًدا •
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Abstract: 

Construction Supervisors Are Important to Site Safety Performance Ultimately, a literature review of recommended 

supervisor safety competencies reveals gaps. We address this gap by identifying and prioritizing for the first time the 

knowledge-based safety competencies essential and most important to a frontline construction supervisor. 
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