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 إىل من كانوا عوناً يل وسنداً يل يف حياتي 
 األعزاء وأصدقائيخوتي إ إىل
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 الشكر والتقدير

 

 وبعد: ،خراً، على ما هدى ويّسر، والشكر له على ما أعان ووفقآالحمد هلل أواًل و 

فشككككرل الخكككالد لوالكككدل الككككريمين علكككى مكككا  كككدمار لكككي، و ككك الر فكككي سككك ي  تر يتكككي 

 وتعليمي، مع دعائي لهما بالصكحة والعافيكة وطكول العمكر، كمكا أخكد بالشككر والعرفكان

وعلككى  ،لتوليككه اإلشككراى علككى هكك ر الرسككالة  (جمككال صككبد ع ككدالمل )كتور دالككسككتا  األ

 .معلومات وا رشادات إلنهاء ه ر الدراسةوما  دمه لي من  ،رحابة صدرر

كمككا ال يتكككوتني أن أتوجكككه بالشككككر إلكككى كككك  مككن كانكككت لهكككم أيكككاد كريمكككة سكككخية فكككي 

إخككراج هكك ر الدراسككة علككى صككورتها هكك ر، وال يكتمكك  الحككديث إال  ،رجككا  الت كك  ألهلككه، 

فجكزاهم   عنكي  ،إلكى كك  مكن علمنكي حرفكاً حتكى وصكلت إلكى هك ا المسكتوى ف،ني مدين 

  ر الجزاء. خي
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 أساسيةتعريفات 
فككي الدراسككة متككاهيم عككدة بحاجككة إلككى تعريككف حتككى يتسككنى فهمهككا، واسككتيعا ها، واالتتككاق علككى 

زالكككة اللكككبس عكككن بع كككها، كمكككا أن التطكككرق إلكككى تحديكككد متاهيمهكككا ييسكككر إجكككراءات الدراسكككة  داللتهكككا، وا 

 بطريقة سليمة، وفيما يلي عرض له ر المتاهيم والمصطلحات:

: األطككراى  ات المصككلحة فككي المشككرو  والتككي يلعككب ككك  منهككا دوًرا مباشككًرا أو أطــراف المشــروع .1

 غير مباشر في إنجاز المشرو ، والتي تتكام  أدوارها لتحقيق أهداى المشرو .

الجهكة صككاحبة المشككرو  والممولكة لككه، ولهككا حكق الككتحكم فككي المشككرو   :الجهــة المالكــة االمالــكا .2

صككبحياتها، وحككق اتخكا  القككرارات الحرجككة والمكؤثرة فككي المشككرو ، ويقككع طيلكة مراحلككه فككي حكدود 

علكككى عاتقهكككا مسكككئولية اختيكككار وتحديكككد بقيكككة أطكككراى المشكككرو ، كمكككا أن لهكككا أن تخكككول  كككبعض 

 اختصاصاتها ألحد ه ر األطراى.

الترد ال ل يعم  بالجهة المالكة للمشرو ، ويمث  تل  الجهة في القيام بكأل عمك   :ممثل المالك .3

أو أداء، أل مهمته تتعلق بالمشرو ، و ل  في حدود صبحياته، و د يكون  و تخصد مكالي 

 أو إدارل أو  انوني.

امككة الوحككدات اإلداريككة، وتشككم : الككوزارات والهيئككات والمؤسسككات الع :الجهــة اإلداريــة المتعاقــدة .4

واألجهزة القائمة   اتها، وغيرها من الوحدات اإلدارية التي تند التشريعات علكى أهليتهكا إل كرام 

 عقود تنتي  المشاريع.

جهككة اعتباريككة كالمكاتككب االستشككارية، يقككوم المالكك  بالتعا ككد معهككا علككى القيككام  :الجهــة المشــرفة .5

 بعملية اإلشراى على تنتي  المشرو .

دس ال ل يعم  في مجال اإلشراى علكى تنتيك  المشكاريع، ويكتم تكليتكه مكن : المهنالمهندس المشرف .6

 أو يكون تابًعا لجهة إشرافية مستقلة. ،    المال ، و د يتبع ه ا المهندس مؤسسة المال  مباشرة



 ن 

الشككككخد أو الجهككككة المكلتككككة  دراسككككة المشككككرو  وا عككككداد التصككككميمات والرسككككومات  :االستشــــار   .7

 العقد. والمواصتات التنية ومستندات

األطكراى التكي يتعا كد معهكا المالك ، ويكلتهكا  تمثيلكه والقيكام نيابكة عنكه  :األطراف التابعـة للمالـك .8

بأداء دور ما في مرحلة أو أكثر مكن مراحك  المشكرو ، وهكي تشكم  المشكرى واالستشكارل سكواًء 

 كانا أشخاصًا أو جهات اعتبارية.

ها المال  ويكلتها  تنتي  المشرو  جزئًيكا أو كلًيكا، و كد : الجهة التي يتعا د معالجهة المنفذة االمقاولا .9

 أو غيرها من أدوات التنتي . ،تكون شخد أو أشخاد أو مؤسسة أو شركة أو اتحاد شركات

  



 س 

 امللخص
إن تطككور المشككاريع اإلنشككائية يعت ككر مككن أهككم المؤشككرات علككى تطككور وتقككدم المجتمككع، وتتعككدد 

لي يكا فكي العقكود األخيكرة ومنهكا مجكال ال نكاء والتشكييد، سكواء مجاالت المشاريع التكي شكهدت نمكوًا فكي 

كانككت مشككاريع ال نيككة التحتيككة أو المشككاريع اإلنتاجيككة أو االسككتثمارية، ورغككم الككدور الهككام الكك ل تمثلككه 

المشاريع اإلنشائية  لي يا إال أنها تتعرض خبل مختلكف مراحلهكا إلكى عكدة مشكاك  تكؤدل إلكى عر لكة 

 التسليم.عملها وتأخرها عن 

وإلدارة المشاريع دورًا هامًّا في إنجاد المشرو  والتغلب على المشاك  والمصاعب والتقلي  من 

التأخير، وبالتالي من اآلثار المترتبكة عليكه، و لك  مكن خكبل التنسكيق والتخطكيط والمرا بكة واتخكا  مكا 

 لى أهدافه.يلزم من إجراءات من أج  االستغبل األمث  لموارد المشرو  والمحافظة ع

  التككي اعتمككدت هكك ر الدراسككة فككي منهجيتهككا علككى تحليكك  عينككة االسككت يان للتعككرى علككى المشككاك

، و كد تكم دعكم هكك ر الدراسكة  تجميكع معلومكات عكن طريكق توزيكع اسككت يان تعتكرض المشكاريع اإلنشكائية

ع يكجمتبعكد بعنايكة، و  اتكم اختيارهكباإل افة إلى المقاببت الشخصية مع عناصر عينة الدراسة التكي 

ال يانات تم تحليلها بالطرق اإلحصائية والتوص  إلى توصيات ومقترحات للمساعدة فكي حك  لكبعض 

 المشاك  التي تواجه المشاريع اإلنشائية في مصراتة.

هدفت ه ر الدراسة إلكى الو كوى علكى أسكباب معو كات صكناعة المقكاوالت فكي مدينكة مصكراتة. 

يسكية لهك ر الصكناعة تتمثك  فكي عكدم اسكتخدام الطكرق الحديثكة الرئ المعو كاتوتم التوص  إلى أن من 

في التخطيط والجدولة، وعدم ت ني المنهجيات الحديثة إلدارة المشاريع الهندسية، أي ًا غيكاب  كرامج 

 التدريب التعالة للموظتين والتي لها الدور الرئيسي في التطوير البزم لنجاد ه ر الصناعة.

ى توصكيات ومقترحكات لمسكاعدة شكركات المقكاوالت علكى معالجكة وانتهت الدراسكة بالتوصك  إلك

عككككدم اسككككتخدام الحاسككككوب وال رمجيككككات الحديثككككة فككككي اتخككككا   ككككرارات  :مثكككك  ،القصككككور الحاصكككك  فيهككككا



   

 ، ،جراء دورات في ال رمجيات الحديثة لرفع مستوى خدماتهم للتقلي  من التكأخير والتوصية ،المشرو 

وت نكي أحكد  ،ديثة في التخطكيط والجدولكة وا عطائهكا أهميكة ك يكرةاستخدام الطرق الحمع  رورة ت ني و 

تحكككديث القكككوانين واللكككوائح اإلداريكككة المعمكككول  هكككا المنهجيكككات الدوليكككة المناسكككبة إلدارة المشكككاريع، و

 .المشاريع الهندسيةوتنتي  تناسب والتطور السريع في مجال إدارة لت

 

  



 ى 

Abstract 
 Development of construction projects is considered one of the most 

important indications of development and progress of a society. The scopes 

of projects that witnessed development in Libya in the last decades are 

many; including building and construction fields, either infra-structure or 

production or investment projects. Despite the important role, which are 

presented by construction projects in Libya, but they expose, through their 

different stages, to several problems that may lead to obstruction of their 

work and delay of handover . 

The administration of projects has a great role in the success of project 

and overcoming their problems and difficulties as well as decrement of 

delay, then the consequent results on the same. This is through 

organization, planning, observation and taking necessary procedures for the 

optimal utilization of the project’s resources and protecting its objectives . 

This study methodology is based on the analysis of the questionnaire 

sample to recognize the problems face construction projects. This study is 

supported by collecting data through distributing a questionnaire as well as 

personal interviews with the members of the study sample; who are 

carefully selected. After collecting the data, it is analyzed by the statistical 

methods and some recommendations and proposals have been reached for 

solving some problems face construction projects in Misrata city . 

This study aims to recognize the reasons behind obstructing 

contracting industry in Misrata city. It is found out that main barriers of this 

industry is represented in non-use of modern methods in planning and 

scheduling as well as non-adaption of modern methodology in the 

administration of engineering projects and absence of effective training 

programs for the employees which have an essential role in necessary 



 د 

development for the success of this industry. 

The study is ended by reaching recommendations and proposals for 

helping contracting companies for the remedy of their failure in non-use of 

computers and modern systems in taking decisions of projects. They are 

advised to deliver modern programs for upgrading their level of services 

for reducing delay. It is necessary to adopt modern methods in planning 

and scheduling and to give them maximum priority. One of the 

international methodologies of project administration appropriate for the 

administration of projects has to be adapted, upgrading laws and 

administrative legislations enforced to suit speedy development in the 

fields of administration and management of executing engineering projects.  
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 مقدمة:  1.1
و لك  ألنهككا تسككهم بشككك  فعككال  ؛فكي  نككاء ا تصككاد الككدول اً أساسككي اً ور دصككناعة المقككاوالت تلعكب 

 ؛األسكاس لمعرفكة التطكور الحاصك  فيكهوهكي المقيكاس  ،المحلي ألل  لد في العكالم اال تصادفي نمو 

سكككواء ككككان  لككك  فكككي المشكككاريع  ،و كككد شكككهدت لي يكككا نه كككة عمرانيكككة ملحوظكككة فكككي السكككنوات األخيكككرة

  والمعو كككات  ثيككر مككن المشككاكالمشككاريع الك حيككث واجهكككت تلكك اإلنشككائية أو مشككاريع ال نيككه التحتيككة، 

لتطور األبحاث العلمية في العقدين األخيرين في علكم إدارة المشكروعات   ونظراً  ،التي تعر   تنتي ها

 واجهكتحيث أمكن من خبل التنسيق والتخطيط و المرا بة ح  المشاك  والمعو ات التي ؛ الهندسية

 .[1]ه ر المشاريع

التكلتككككة(، عليككككه فكككك،ن   ،الو ككككت ،النطككككاقمشككككرو  هندسككككي هككككي )وبمككككا أن المحككككددات الرئيسككككية ألل 

ونظكككرا ألن   ،تكككي تعككاني منهكككا المشككاريع الهندسكككيةعمليككة التوفيكككق فيمككا  ينهكككا تعككد مكككن أهكككم الصككعوبات  ال

األسكككباب ن فكك، ،ي كككا تعككاني مكككن هكك ر المشكككاك أوهككي  ،تنككدرج تحكككت المشككاريع الهندسكككية التشكككييدصككناعة 

 .سيتم تناولها في ه ر الدراسة عملية التقدم في  ه ر الصناعة األساسية والمتس بة في تأخير

مكع االسكتعانة  ،والخ كرة الشخصكية ،وتعت ر هك ر الدراسكة مكن الدراسكات التكي تعتمكد علكى المبحظكة

و لكك  مككن خككبل  ، ككبعض الجهككات المختصككة واألفككراد فككي تككوفير ال يانككات عككن الظككاهرة مو ككو  الدراسككة

 .وأساليب تتاديه واإللمام بمشاك  التأخير ونتائجه ،المسح الميداني للتعرى عليها عن  رب

منهككا أهميككة االتصككال المباشككر بالجهككات  ،و ككد تككم اختيككار هكك ا األسككلوب البحثككي لعككدة أسككباب

هكات المنتك ة للتعكرى عكن كثكب علكى مكدى كتكاءة العكاملين المعنيكين بالج :اإلدارية والمنظمات اللي ية

 .لمشاك  التي تواجههم وخطورتهاومدى إلمامهم با ،للمشاريع في أداء مهمة المقاول

و د تمت كتابة ه ر الدراسة باللغة العر ية للمساهمة في إثراء المكتبة العر ية بالبحوث العلمية 

  لمن يرغب في  ل . اواالستتادة منه االعملية، وتسهي  االطب  عليهو 
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   :دراسةالمشكلة  2.1
ا علكى جكدوى المشكرو ، كمكا تكؤثر سكلبًا علكى  إن حدوث التو كف أو التكأخير لكه آثكار سكيئة جكدًّ

جميع أطراى المشرو ، فهو سيؤدل إلى زيادة التكلتة، إ افة إلى التقلي  من فرد استثمار الجهكة 

 المالكة للمشرو  وانتتا  المجتمع بالخدمات التي ستقدم من خبله.

  :الدراسةأهداف  3.1
 تهدى ه ر الدراسة إلى:

 . يع الهندسية في الو ت المحدد لهاأسباب عدم تنتي  المشار  ىعل التعرى .1

مكانية التوص   .2 التعرى على األساليب المستخدمة في التخطيط ومتابعة المشاريع اإلنشائية وا 

 إلى مقترحات لتحسينها.

 ومرا بة مشاريع مناسب.مساعدة شركات المقاوالت في اختيار أسلوب تخطيط  .3

 التوص  إلى توصيات ومقترحات لمساعدة شركات المقاوالت على تتادل التأخير والحّد منه. .4

 الدراسة:أهمية  4.1
  :يمكن تلخيد أهمية  البحث في اآلتي

 تسليط ال وء على صناعة المقاوالت في مدينة مصراتة. .1

 تابعة المشاريع الهندسية.التوعية بأهمية األساليب الحديثة في تخطيط وتنتي  وم .2

 .ه ا البحث ستتيد شركات المقاوالت في رسم استراتيجياتها لتنتي  مشاريعها الهندسيةنتائج  .3

إثراء المكتبة اللي ية  توفير المعلومات التي تتناول الوا ع التعلي لسير عملية صناعة المقكاوالت  .4

  في لي يا.

   الدراسة:فرضيات  5.1
 :في اآلتيه ا البحث ت تكمن فر يا
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 عدم استخدام الجدولة الزمنية الحديثة في تخطيط وتنتي  المشاريع الهندسية )المقاوالت(. .1

 وحسابه وتقنيات تحليله. العلمية في تحديد أسباب التأخير تبا  الطرق اعدم  .2

 دارة المشاريع في تنتي  مشاريعها.إم اتبا  شركات المقاوالت منهجية عد .3

 الدراسة:منهجية  6.1
هكك ر الدراسككة مككن الدراسككات التط يقيككة التككي تعتمككد علككى المبحظككة حيككث يككتم الحصككول  تعت ككر

علككى ال يانككات والمعلومككات المطلوبككة فككي الدراسككات التط يقيككة مككن خككبل أسككاليب عككدة. منهككا دراسككة 

فكي  حاالت معينة مختارة أو المسح الميداني أو التجارب العملية وسوى يتم اعتماد المنهج التحليلكي

الشخصكية عككن طريككق  توالمقككابب االسككتبانةالمعطيككات وال يانككات المتحصك  عليهككا مككن خكبل  تحليك 

 (. Statistical Package For Social Sciences) (SPSS) رنامج  اإلحصائيالاستخدام 

 :األدوات اإلحصائية المستخدمة في التحليل لغرض تحليل البيانات 7.1

ح ها من تطور هائك  فكي االحاسبات اإللكترونية وما صالتطور السريع ال ل شهدته صناعة  

 يقيككة . وبعككد نسككانية والتطور طهككا  جميككع العلككوم اإل ،ال ككرامج والحككزم  العلميككة  المسككتخدمة مككن   لهككا

حيكككككث تكككككم التكككككزاوج  كككككين  ،حكككككد اكتشكككككافات الريا كككككيات التط يقيكككككة الهامكككككةأ يظهكككككور االحتمكككككاالت وهككككك

اإلحصكاءات التحليليكة التكى سكاعدت علكى التن كؤ والتخطكيط لينتج ما يسمى ب ؛الريا يات واإلحصاء

م وث كت و العلميكة القيمكة التكي اعتمكدت هك ر العلك يكاتظهرت مجموعة من ال رمج ، و دواتخا  القرارات

 , SPSS , SASومن ه ر ال رامج هي ) ،ث تت د تها وصحة نتائجهاأو  ،نجاحها خبل فترة استخدامها

MINITAB , SATGRAPH , MICROSTAT  ) 

  Statistical Package For Social Sciences( SPSSحيث يعت ر  رنامج )

وال زالككت  .(م1970)عككام  (7.0منككه ) األولككى ةالنسككخ اسككتعمالهككو األف كك   ينهككا حيككث  ككدأ 

تحليكك  وت ويككب ال يانككات و نككاء  و ككدرتها علككىمككر السككنين مث تتككا نجاحهككا ود تهككا  ىنسككخه تتطككور علكك
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   .سيتم استعمالها في ه ا البحثوالتي  (18.0)النسخة  إلىن وصلت أ إلىمنها،  ريا ية نما ج

 مجتمع وعينة الدراسة: 8.1
، ومككدراء المشككاريع ورؤسككاء األ سككام ،والمككدراء التنتيكك يين ،المككدراءيتكككون مجتمككع الدراسككة مككن 

ناعة المقككككاوالت داخكككك  مدينككككة فككككي الشككككركات المحليككككة العاملككككة فككككي مجككككال صككككالعككككاملين والمهندسككككين 

 المليون وتتجاوز  يمتها  ،)المقاولون( في المشاريع التي تكون الدولة هي الجهة المالكة لها ة،مصرات

مككككدراء  ىوا تصكككر مو ككككو  الدراسكككة علككك م(2014) ىوحتككك (م2008) دينكككار لي كككي خكككبل التتككككرة مكككن

ومككدراء المشككاريع والمهندسككين العككاملين  ،ومككدراء اإلدارات  ات العب ككة المباشككرة بعمليككة التنتيكك  ،الشككركات

 دراسة التأخير خبل مرحلة التنتي  التعلي للمشاريع المستهدفة.  ىسيقتصر البحث علو فيها، 

 :الدراسةهيكلية  9.1
   كما يلي: ستة  فصول إلىتم تقسيم البحث 

 .اإلطار العام للدارسة :الفصل األول

  .الدراسات السابقة الفصل الثاني:

 .المشروعات الهندسية الثالث: الفصل

  في المشاريع الهندسية.  التأخير :الرابعالفصل 

    الدراسة الميدانية. :الخامسالفصل 

  .والتوصيات االستنتاجات :السادسالفصل 

  



 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة
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 تقديم: 1.2
نظًرا لما توليكه هك ر الدراسكات مكن أهميكة فكي الو كوى علكى أهكم األسكاليب واإلجكراءات والنتكائج 

والتوصكككيات التكككي توصكككلت إليهكككا هككك ر الدراسكككات حكككول مو كككو  البحكككث، نسكككرد بعكككض الخبصكككات 

 سات.راالمستقاة من ه ر الد

 الدراسات السابقة: 2.2

 م(:2011. دراسة أحمد شاقور، )ليبيا، 1
هكككدفت الدراسكككة إلكككى التعريكككف  ككك،دارة المشكككاريع وتقنياتهكككا، والتأككككد مكككن اسكككتخدام تقنيكككات اإلدارة 

الهندسية في اتخا  القكرارات، ودراسكة عب كة اسكتخدام تقنيكات اإلدارة لكك  مكن جكودة القكرارات وتكأخير 

 لمتاحة.التنتي  وزيادة التكاليف وهدر في الموارد ا

وتوصكلت الدراسكة إلككى مجموعكة مككن النتكائج مكن أهمهككا عكدم اسككتخدام تقنيكات اإلدارة الهندسككية 

( و رنكككامج Primaveraفكككي عمليكككة اتخكككاد القكككرارات بالمشكككاريع والمتمثلكككة فكككي  رمجيكككات   ريمكككا فيكككرا  )

( وكككك ل  شكككبكة األعمكككال )مخطكككط جانكككت، المسكككار Microsoft Project ميكروسكككوفت  روجيككككت  )

الحككرج(، كمككا توصككلت الدراسككة إلككى وجككود عب ككة ارتباطيككة إيجا يككة  ككين عككدم اسككتخدام تقنيككات اإلدارة 

و كككعف جكككودة  ،اتخكككا  القكككرارات فكككي التخطكككيط والمرا بكككة علكككى تنتيككك  المشكككاريععمليكككة  الهندسكككية فكككي

 هدر الموارد المتاحة للمشرو .، وتأخير التنتي  وزيادة التكاليف، و القرارات

 م(:2009. دراسة سميرة عبدالسالم )ليبيا، 2

هدفت الدراسة إلى التعرى على أسباب التأخير في المشاريع الصناعية خكبل مرحلكة الدراسكة 

والتصككميم، وتوصككلت إلككى  ككرورة التكككاثف والتعككاون باتخككا  كافككة السكك   لتتككادل هكك ر المشككاك    كك  

 تاءة أداء المشروعات في لي يا.حدوثها، والرفع من ك
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كمككككا توصككككلت الدراسككككة إلككككى أن مشكككككلة تككككأخر إتمككككام اإلجككككراءات المتعلقككككة بتككككتح االعتمككككادات 

والدفعات وصرى المستخلصات هكي مكن أهكم أسكباب التكأخير األكثكر احتمكااًل للحكدوث بمؤشكر حكرج 

%( وتقكع 67.2 ته )%(، وك ل  هي من أكثر األسباب إمكانية للتن ؤ بمؤشر حرج نس90.6نس ته )

، كمكككا تكككم فكككي هككك ر الدراسكككة تحديكككد درجكككة تكككأثير أسكككباب مسكككؤولية حكككدوث هككك ر المشككككلة علكككى المالككك 

الجكككودة[، حيكككث تكككم اسكككتنتاج أن أكثكككر  –الكلتكككة  –التكككأخير علكككى أهكككداى المشكككرو  الرئيسكككية ]المكككدة 

ن طكرى المالك ، و لك  األسباب تأثيرًا على مدة المشرو  هو سوء اإلدارة المركزية وعدم اسكتقرارها مك

%(، وأو ككحت الدراسككة أن مككن أكثككر األسككباب تككأثيًرا علككى جككودة المشككرو  90بمؤشككر حككرج نسكك ته )

%( مككع مبحظككة أن 87.2تتمثكك  فككي عككدم تككوفر الخ ككرات التنيككة لككدى المصككمم بمؤشككر حككرج نسكك ته )

 مسؤولية أل طرى من األطراى على التأخير ال تلغي مسؤولية األطراى األخرى.

 م(:2009راسة ناصر، صالح، عبدالحميد، )ليبيا، . د3
توصككلت الدراسككة إلككى دراسكككة التككأخير فككي المشككاريع اإلنشكككائية فككي مدينككة  نغككازل، وأو كككحت 

نتائج الدراسة بأن مشكلة التكأخير لكن تحك  إال إ ا تكم اتخكا  إجكراءات إداريكة صكارمة ألجك  الحكد مكن 

الجيكككدة ألنشكككطة التصكككميم واألعمكككال اإلنشكككائية، هككك ر الظكككاهرة مكككن خكككبل التخطكككيط السكككليم والر ابكككة 

وأوصت الدراسة ب رورة تط يق الممارسات الجيدة لعمليات التخطكيط، والتنسكيق والعمك  علكى إعكادة 

 تنظيم طرق الر ابة على المؤسسات العامة وفهم تط يقاتها.

يع اإلنشائية ومن أهم األسباب التي خرجت  ها الدراسة فيما يتعلق بأسباب التأخير في المشار 

 في  نغازل هي:

 انعدام التائدة من     أصحاب المنتعة. -

 إدراج المشاريع في القائمة السوداء من     السلطات. -

 التا د في المال والزمن. -
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 السمعة السيئة.  -

 (:م2012السعودية، . دراسة محمد شعبان، )4
يات إدارة المشككاريع فككي هككدفت الدراسككة إلككى إ ككراز اإلدارة الحديثككة للمشككروعات واتجاههككا وتحككد

العصكككر الحكككديث، تط يكككق تقنيكككة القكككيم المكتسكككبة فكككي تقيكككيم أداء المشكككرو ، كككك ل  اسكككتخدام مؤشكككرل 

 الجدولة والتكلتة للتن ؤ بمستق   المشرو .

أمكككر فكككي غايكككة األهميكككة  ،خلصكككت الدراسكككة إلكككى أن السكككيطرة علكككى المشكككاريع وتكلتتهكككا خاصكككة

 كوبًا فكي المكوارد، ويشكهد أزمكة ماليكة ك يكرة، أدت إلكى إلغكاء والسيما في هك ا العصكر، الك ل يعكاني ن

العديد من المشاريع، ومنها المشاريع االستراتيجية في الكثيكر مكن ال لكدان، أ كف إلكى  لك  أن عديكد 

 نتيجة زيادة تكاليتها عما هو مقرر في موازنتها. ؛المشاريع التي هي  يد اإلنشاء جرى تو تها

 (:م1997السعودية، ). دراسة عساف، وآخرون 5
وكانكككت نتكككائج  ،التكككأخير فكككي المشكككاريع اإلنشكككائية أسكككبابالباحثكككان  دراسكككة ميدانيكككة ألهكككم   كككام

وجكد اتتكاق  كين المقكاول ورب ، حيث و عها في تسعة  نود تم لتأخيرا لس بً  (56) الدراسة أن هنا 

األولكى  كين ال نكود، ومكن  وأن األمكور الماليكة بالمرتبكة ،العم  واالستشارل في ترتيكب أهميكة األسكباب

 األسباب التي أظهرتها الدراسة هي:

 تأخير اعتماد الرسومات. -

 التأخير في الدفع للمقاولين ومشاك  السيولة النقدية في مرحلة التنتي . -

 ير في التصاميم الهندسية.يالتغ -

 النزاعات بس ب الجدول الزمني للمقاولين بالباطن. -

 بطء في اتخا  القرارات. -

 التصاميم. أخطاء في -
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 نقد و لة خ رة العمالة. -

 م(:2009. دراسة مؤيد الفضل، )األردن، 6
هدفت الدراسة إلى التعريف على شبكات العم  ودورها في التخطكيط والر ابكة علكى المشكاريع، 

 Program( PERTوأسكلوب  يكرت ) Critical Path Method( CPMودراسة أسلوب المسار الحكرج )

Evaluation and Review Technology كك ل  التعريككف بأسككلوب الجدولكة الزمنيككة فككي االسككتغبل ،

 األمث  للموارد.

توصكلت الدراسككة إلكى أنككه ال كد مككن تكوفر إدارة مدركككة تعمك  علككى تخطكيط وتنظككيم ور ابكة المشككاريع 

 وظيتككة التخطككيط والوظككائف  القككائم ل لككوا األهككداى المطلوبككة، ولككم تعككد هكك ر العمليككة رهينككة كتككاءة ومهككارة

 اإلدارية األخرى،    ال د من توفر األساليب والتقنيات العلمية الحديثة لتحقيق تل  األهداى.

 (:2007. دراسة بسام حسين، جمال عمران، وآخرون )سوريا 7
هككدفت هكك ر الدراسككة إلككى تقيككيم ن ككوج منهجيككة إدارة المشككاريع فككي المشككاريع اإلنشككائية مقارنككة 

لتكلتكة، و ككرت الدراسكة أن المشكاريع اإلنشكائية تتشك  فكي إنجكاز بأداء المشكرو  مكن ناحيكة  الو كت وا

مهامها وفق الخطط المحددة، مما يس ب في حدوث الكثير من المشاك  التنية والمالية، ممكا يتطلكب 

 استخدام وتط يق أف   التقنيات والمنهجيات اإلدارية للعم  على نجاد المشرو .

 (:1990)نيجيريا،  (Dlakwa an Culpin. دراسة )8
تتمث   ينت الدراسة أن أهم األسباب الرئيسة للتأخيرات في المشاريع الصناعية واإلنشائية 

 :في اآلتي

 التأخير في الدفع من     المال  للمقاول أو المقاول للمقاولين بالباطن. -

 ب األسعار في مواد اإلنشاء.ت    -

 ارتتا  تكاليف العمالة والمعدات. -
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 (:2003)غانا،  ( Frimpong. دراسة )9
وكشكتت الدراسككة أن  ،فكي المشكاريع الصكناعية واإلنشكائية وصكلت الدراسكة إلكى معرفكة التكأخيرت

 أغلب أسباب التأخير تتمث  في:

 ر في التصميم من     المال .يالتغي 

 . صعوبات الدفع الشهرية من     المال 

 .عف إدارة المقاولين بالباطن  

 توريد وتحصي  المواد. عمليات 

 . األداء التني السيء إلدارة المشرو 

  ب في أسعار المواد.  ت 

 الدراسات السابقة:خالصة  3.2
 هكدى تقيكيم أسكباب التكأخير فكي المشكروعات الصكناعية  عديد من الدراسات  دراسة التأخير امت ال

التقنيككة واإلدارة، الماليككة و العديككد مككن العوامكك  المسكك بة للتككأخيرات المتمثلككة فككي  تواإلنشككائية، حيككث اسككتنتج

فيمككا يخككد أسككباب تككأخير المشككاريع الصككناعية  وجككود فرو ككات وا ككحةويبحككم مككن الدراسككات السككابقة 

 واإلنشائية ر ما يرجع  ل  إلى اختبى في عناصر الصناعة اإلنشائية  ين  لد وآخر.

وا عكداد  ،سباب التي حددها الباحثون لغرض  ناء الهيك  التنظيمي للدراسةتم االستتادة من األ

 استمارة االستبانة في ه ر الدراسة.

وهنا  عب ة وثيقة  ين الدراسة الحالية ومعظم الدراسات السابقة، مكن حيكث مو كو  الدراسكة 

أو جهكة عامكة أم خاصكة واإلجراءات، إال أن الدراسة الحالية تناولت بال ات أداء المقاول  سواء كان 

أو فككردًا  وعب تككه  تككأخير المشككاريع خككبل مرحلككة التنتيكك ، كمككا لككوحم نككدرة الدراسككات التككي كككان شكركة 

 والدراسات المتعلقة بالتأخير خاصة خبل مرحلة التنتي . المقاولمحورها 
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باب دورًا أساسككيًا فككي أسكك للمقككاولحيككث أنككه مككن خككبل النتككائج للدراسككات السككابقة أو ككحت أن 

والتكي  كدورها تكؤدل إلكى تكأخر تنتيك  المشكاريع  ،حدوث التأخير في المشروعات الصناعية واإلنشائية

خككككبل الجككككدول الزمنككككي المحككككدد لهككككا، والمتمثلككككة معظمهككككا فككككي تككككأخير اعتمككككاد الرسككككومات، وتككككأخير 

ع ر فكككي تسكككليم المو كككيميم، والتكككأخاالمسكككتحقات فكككي دفكككع المستخلصكككات، وزيكككادة التعكككديبت فكككي التصككك

 للمقاول، والتعا دات مع مقاولين غير أكتاء.

 

   



 الثالثالفصل 
 المشروعات الهندسية
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 حول المشروعات الهندسية: 1.3
اختلتككت نظككرة العككالم العر ككي إلدارة المشككاريع فككي اآلونككة األخيككرة، حيككث أصككبحت هكك ر النظككرة 

معككّرى، و تتكرق  كين المشككرو  والك ل هككو عبكارة عككن مجموعكة مككن النشكاطات تككؤدل إلكى هككدى محكدد 

و كككين إدارة المشكككرو  التكككي تعنكككي العمليكككة اإلداريكككة التكككي تسكككتغ  جميكككع اإلمكانيكككات المتاحكككة إلنجكككاز 

ان  كديمًا [، ولقد عرى اإلنسك1  بكتاءة وفعالية وبكلتة محددة خبل الو ت المخصد ل ل  ]المشرو 

وحدائق با   المعلقة التي يمككن اعتبارهكا أول المشكاريع  ،وسد مأرب ،هراماتالمشاريع من  إنشاء اإل

 اإلنشائية.

ن لة ال ريكة، قال لتطوير (مانهاتن)كما يمكن القول إن إدارة المشاريع الحديثة  دأت مع مشرو  

وبالرغم من ارتبكاط إدارة المشكاريع منك   كدايتها بالمشكاريع الك يكرة المعقكدة، ومشكاريع البحكث والتطكوير 

التي تم تطوير أسالي ها  واسطة الجهات الحر ية والعسكرية، إال أنه  كد تكم اسكتخدامها فكي المجكاالت 

   [.2الحمبت االنتخا ية ] كافة من  ناء الستن وتطوير محركات الطائرات وحتى تنظيم

( ومتهكوم Projectعند دراسة مو و  إدارة المشاريع التتريق  ين متهوم المشرو  ) المهمومن 

( حيكككث أن مصكككطلح ال رنكككامج يسكككتعم  غالبكككًا لةشكككارة إلكككى مجموعكككة المشكككاريع Programال رنكككامج )

علكى نتسكه المصكطلح وكك ل  يطلكق  ،أو التكي تتصكف بال كخامة مكن حيكث المحتكوى  ،طويلة المدى

  يمكن أن يكون جزءًا من  رنامج أشم  وأك ر، أو و ر المشاريع المتشا هة، أل أن المش مجموعة من

أو متككررة، وتككون الخطكوة التاليكة  روتينيكةأن يكون مستقًب ويحم  مواصتات ومميكزات جديكدة غيكر 

تقسكيم المشكرو  إلكى أعمكال  -بعد تصنيف المشكاريع المختلتكة  كمن مواصكتات ال رنكامج الرئيسكي -

فكككك،ن  ،(، وبشكككك  عكككامWork Packages( والتكككي تقسكككم  كككدورها إلككككى حكككزم عمككك  )Tasksأو مهكككام )

المشرو  هو مجموعكة مكن األعمكال محكددة الهكدى، والتكي بانتهائهكا يتحقكق الهكدى النهكائي للمشكرو  

 [.2[، ]1الواحد، أو ما يسمى الجزء األصغر والمنتص  من ال رنامج ]
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 تعريف المشروع: 1.1.3
المشككرو  بصككتة عامككة هككو عبككارة عككن مجموعككة مككن العمليككات أو النشككاطات التككي تر طهككا عب ككة 

[، وهنككا  العديككد 1محككددة ومعرفككة يككتم تنتيكك ها خككبل زمككن محككدد بغككرض تحقيككق مجموعككة مككن األهككداى ]

 كالتالي: من المشاريع  ات التخصصات المختلتة التي من  ينها المشرو  اإلنشائي ال ل يعّرى

تنت  عادًة بموجب مواصكتات فنيكة محكددة ومنهكاج زمنكي  غير متكررةهو عبارة عن عملية إنتاجية 

 [.3أو ما يعرى بكلتة المشرو  ] ،و من حدود متو عة من التخصيصات المالية ،معد مسبقاً 

فكي إال أنهكا جميعكًا تتتكق  ؛ورغم تعدد وجهات النظر حكول تعريكف إدارة المشكروعات اإلنشكائية

، وبككالجودة المطلوبككة، أن الغكرض منهككا هككو تحقيكق أهككداى المشككرو  خكبل زمككن محككدد  تكلتكة محككددة

الميزانيكة  -همو عك - غكرض المشكرو  :مثك  ،فب د منك  ال دايكة أن يكتم تعريكف األهكداى  و كود لدى

 .[4]المناخ ... إلخ  –الظروى ال يئية  –المواصتات  –مدة التنتي   –المرصودة 

 أنواع المشروعات: 2.1.3
ومككن حيككث  ،تختلككف المشككروعات عككن بع ككها الككبعض مككن حيككث ط يعتهككا ونوعيتهككا مككن جهككة

ويمكن  ،وبالتالي يصنف المقاولون العاملون في  طا  اإلنشاءات تبعًا ل ل  ،حجمها من جهة أخرى 

 :[2]تقسيم المشروعات إلى

 . المشروعات الضخمة:1
 السدود والقنوات. .أ 

 يدية.الطرق والسكة الحد .ب 

 الجسور والكبارل. .ج 

  ناء المطارات. .د 

 خطوط أنا يب الميار الرئيسية ومحطات ال خ. .ه 

 محطات تنقية الميار ومحطات تنقية المجارل وشبكات الميار وشبكات المجارل. .و 
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 . مشروعات الطاقة:2
يشتر  في تشييد ه ر المشروعات مقاولو المشروعات ال خمة مع مقاولي الكهر اء، ويتككون 

 أساسيين: من فرعين

محطات توليد الطا ة، وهي تشم  المحطات التي تستخدم مسا ط الميار، والمحطات الحراريكة  . أ

 سواء باستخدام التحم أو ال ترول. ،ال خارية

 شم : شبكات ال غط العالي، وشبكات ال غط المنختض.مشروعات نق  الطا ة وتوزيعها وت . ب

 . مشروعات المباني:3
 نشأ من أجله وتشم :باختبى الغرض التي سوى تونوعًا  وهي تختلف حجمًا  

 مباني مكاتب الشركات والمؤسسات والتنادق. :مث  المباني البلدية: .أ 

 بصرى النظر عن نو  الصناعة. لمباني الصناعية:ا .ب 

 األسواق المركزية والمحبت التجارية وال نو . :مث  المباني التجارية: .ج 

 مكاتب ال ريد.و  المستشتيات والمدارس :مث  مباني الخدمات: .د 

 وتشم  الصناعات  جميع أنواعها. :المشروعات الصناعية .ه 

 المنهجيات الحديثة إلدارة المشاريع: 3.1.3
هنكككا  الكثيكككر مكككن المنهجيكككات، لكنهكككا تختلكككف علكككى حسكككب نوعيكككة المشكككرو  وحجمكككه ومكككدى 

العالم خاصة  المنهجيات المستخدمة واألكثر انتشارًا  ين دول التعرى على أهمتعقيداته، وسوى يتم 

 .[5]جيات التي تدعمها دول أو منظمات متخصصة في إدارة المشاريعهالمن

 (:PMBOKمنهجية معهد إدارة المشاريع األمريكي ) .أ 
نتيجكة لتشك  عكدد ك يكر  ؛( فكي  دايكة السكبعيناتPMIالمعهد األمريككي إلدارة المشكاريع ) ُأْنِشئ  

 :ومككن أهمهككا ،مككن المشككاريع فككي الواليككات المتحككدة، والمعهككد يصككدر العديككد مككن الشككهادات االحترافيككة
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(، ويصككدر عككن المعهككد الككدلي  PMPشككهادة إدارة المشككاريع االحترافيككة، ويرمككز لهككا اختصككارًا بككالرمز )

يككككة فككككي مجككككال إدارة المشككككاريع (، ويعت ككككر مككككن المقككككاييس العالمPMBOKالمعرفككككي إلدارة المشككككاريع )

 ويحتول على جميع الموا يع المرتبطة  ه ا المجال.

 (:PRINCE2المنهجية البريطانية إلدارة المشاريع ) .ب 
هي منهجية إلدارة المشاريع معتمدة من     جمعية إدارة المشاريع ال ريطانية، وهكي اختصكار 

معد من     المكتب الحكومي التجارل  جهاه(، ومنProjects in Controlled Environmentsلكلمة )

 ال ريطاني، وه ر المنهجية هي األكثر شيوعًا في المملكة المتحدة وأوروبا.

 (:ISO 12207منهجية األيزو ) .ج 
تم إصدار ه ر المنهجية من     المنظمة الدولية للمعايير، و ل  لتعريف العمليات التكي تمكر 

خصكائد توثيكق العمليكات للمشكرو  بشكك  جيكد فكي   ها ال رمجيات، وهي ترّكز بشك  أساسكي علكى

دورة حياتها، وتتميز ه ر المنهجية  ،مكانية تغيير العمليات واألنشطة والمهام حسبما تقت كيه حاجكة 

المشككرو ، وتقسكككم هكك ر العمليكككات لثبثككة أنكككوا : أساسكككية ودعككم وتنظيميكككة، ويجككب أن تتكككوفر عمليكككات 

 والمشرو  ال ل يتم تنتي ر.الدعم والتنظيم بشك  مستق  عن المؤسسة 

 (:BS 6079منهجية المواصفات البريطانية ) .د 
(، والهككدى منهككا هككو مسككاعدة BSIويعككود إصككدار هكك ر المنهجيككة للمعهككد ال ريطككاني للمقككاييس )

األفكككراد والمنظمكككات علكككى إنجكككاز المشكككاريع بكتكككاءة عاليكككة، إ كككافة إلكككى المسكككاهمة فكككي تحسكككين إدارة 

ويمككن القكول  ،مستمر، وهي تمي  إلى التعليمات أكثر منها للمعايير المشاريع داخ  المنظمة بشك 

 أنها تقليدية بالرغم من أن خلتيتها  ادمة من تكنولوجيا المعلومات.

 :(Euromethod)منهجية  .ه 
تككككم تطككككوير هكككك ر المنهجيككككة كنتيجككككة للتتككككاهم المتبككككادل  ككككين العمككككبء ومقككككدمي خككككدمات تكنولوجيككككا 
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، تككم نشككر اإلصككدار الثككاني لتسككويقه خككارج م(1996)األور ككي، وفككي يوليككو المعلومككات داخكك  دول االتحككاد 

(، Information Services Procurement Libraryدول االتحكاد األور كي وهكو يسكوق اآلن تحكت مسكمى )

المنا صكات إ كافة  تهدى ه ر المنهجية إلى تحسين العمليات بالمشاريع وتسهي  عمليات التعا كد وطكرد

 التطوير والتحسين للعمليات داخ  المنظمات. نجاد عملياتإلى إ

 إدارة المشاريع اإلنشائية في المقاوالت: 4.1.3
التكلتككككة( إلنهككككاء المشككككرو  بطريقككككة  –العمالككككة  –المككككواد  –إدارة المشككككاريع هككككي )إدارة الو ككككت 

 - الجدولكة – فكي الو كت والتكلتكة ع كر عكدة مراحك  )التخطكيط المنشكودةا تصادية ولتحقيق األهداى 

التحكم( وهي النظرة المستق لية لمراح  سير المشكرو  مكن  دايكة انطكبق العمك  فكي أنشكطة المشكرو  

وحتكككككى موعكككككد انتهكككككاء المشكككككرو  واسكككككتبمه مكككككن المالككككك ، ويت كككككمن  لككككك  تنسكككككيق مختلكككككف المراحككككك  

 وتوزيكع هك ر المكوارد ،واحتياجاتها مكن مكوارد بشكرية ومكواد وتكلتكة ماليكة وفتكرة زمنيكة وكيتيكة التصكرى

 .[6]وفق جدول زمني يمث  عمر المشرو 

 : [6]وأهم األفكار الرئيسية في إدارة المشاريع هي

 .) التأكد من وجود واعتماد )مجال وميزانية وجدولة المشرو 

 .فهم مجال المشرو  والتأكد من عدم وجود تغيير غير معتمد 

 وو ِت إعدادها؟التأكد من الميزانية والجدولة ، 

 لميزانية والجدولة بمجال المشرو .التأكد من ارتباط ا 

 . التأكد من وجود خطة عم  لقيادة نشاطات العم  بالمشرو 

 .تقسيم العم  بالمشرو  إلى وحدات عم  معرفة ومقاسة ومحددة 

 . التأكد من وجود هيكلية إدارية تو ح المسئوليات والصبحيات بالمشرو 

 .التأكد من ت مين  رامج الجودة وتختيض تكاليتها 

 . التأكد من الجدول الزمني للمشرو  بما يعطي ترتيب منطقي لنشاطات العم  بالمشرو 
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 .التأكد من وجود نظام تحكم ومرا بة يساهم في  بط أل انحراى في الو ت المناسب 

 .التأكد من تكوين فريق عم   و كتاءة يعم   رود جماعية 

 هورها.توزيع الصبحيات حسب القدرة والكتاءة لح  المشاك  حال ظ 

  ألن ما ي دو سهًب في لحظته  د يكون معقدًا فيما بعد. ؛االهتمام  توثيق العم 

 . التأكد من وجود اتتا ية سابقة  ين جميع األطراى عند وجود تغيير في أعمال المشرو 

 . التأكد من موافقة وعلم المال  بك  ما يجرل من أعمال في المشرو 

 لمقاول:إدارة المشروع من وجهة نظر ا 5.1.3
والك ل يبقكى تحكت مسكؤوليته بطريقكة ن المقاول هو المعنكي  تنتيك  المشكرو  اإلنشكائي على اعتبار أ

يتخك  مكن تنتيك  المشكاريع  هأنكحيكث  مباشرة أو غير مباشرة حتى بعكد اسكتبمه واسكتعماله مكن   ك  المالك ،

تقكان أسككرار نجاحهكا ؛الهندسكية مهنككة لكه ة تجنكب مككواطن الخطككر ومحاولكك ،لكك ا ال  كد لككه مكن إجككادة مهنتككه وا 

وتتطلككككب اإلدارة الحكيمككككة للمقككككاول الخ ككككرة مككككن جهككككة وتتككككادل المخككككاطر وُحسككككن اختيككككار  فيهككككا مككككا أمكككككن.

المهندسين والعاملين وتدري هم ل ناء تنظيم إدارل فني  ول ومخلد، ويدخ   كمن واجبكات إدارة المقكاول 

  وممثلكه، وال كد أن تككون هك ر العب كة م نيكة إ امة عب ة طيبة مع ك  مكن المهنكدس المشكرى ومكع المالك

 على الثقة واالحترام المتبادلين.

كمككا يجككب علككى إدارة المقككاول المحافظككة علككى السككجبت وحتككم الوثككائق والصككور التككي تث ككت 

عداد تقاريرهكا التصكلية التكي تقكدم للمالك  ، و  ل  تستطيع إ الو ائع بالتاريخ والحقائق واألر ام والصور

 .ل في سهولة ويسرواالستشار 

 استخدام نظم المعلومات في إدارة المشاريع: 6.1.3
مككن الط يعككي أن يتبككع أل مشككرو  لمؤسسككة مككا، وتتكككون المؤسسككات والشككركات مككن مجموعككة 

لتككون شكبكة متكاملكة  ،أنظمة وتركيبات داخلية جزئية  ات عب كات تكؤثر ككًب منهكا وتتكأثر بكاألخرى 
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وتقككوم جميككع هكك ر األنظمككة  تمثيكك  و ككبط ومرا بككة عملياتهككا  واسككطة تتككأثر بككالمحيط المتواجككدة فيككه، 

ال يانات والمعلومكات التكي تعت كر عمليكة معالجتهكا وتوصكيلها للمسكتخدم جكوهر نظكم معلومكات اإلدارة 

(MIS )(Management Information System)ألن  يمككة المعلومككات تتككأتى مككن نتككائج القككرارات  ؛

[ أنه عند تصميم 7ا  ناًء على تل  المعلومات، وأكدت إحدى الدراسات ]واإلجراءات التي يتم اتخا ه

(MIS سواء على مستوى المشرو  أو على مستوى المنظمة من المهم مراعاة عب ته بأجزاء النظام )

التككابع لككه، مككع مراعككاة العب ككات الداخليككة  ككين األنظمككة الجزئيككة لوحككدات المشككرو  ووحككدات المنظمككة، 

لمشرو  من جهة وأهكداى المنظمكة األم مكن جهكة أخكرى، كمكا أنكه مكن المهكم اإللمكام لتحقيق أهداى ا

إمكانيات الحاسب اآللي التي يمككن  :مث  ،بالمتاهيم العامة للنظام المراد تصميمه والتقنيات المتاحة

 [.8استخدامها في المراح  المختلتة للمشرو  ]

 استخدام الحاسب اآللي في إدارة المشاريع: 7.1.3
أنواعهكا، و كد أفكادت يعد الحاسب اآللي أداة  رورية وفّعالة تستخدم في المراح  المختلتة للمشاريع ب

 [:8أن تل  األداة تستخدم في مجال صناعة اإلنشاءات للقيام بعدة مهام، أهمها] بعض الدراسات

 .نق  المعلومات  واسطة الشبكات 

 .طباعة وتصنيف ال يانات وحتم السجبت وتحديثها 

 وين  اعدة ال يانات.تك 

 .إعداد المواصتات وجداول الكميات 

 .التصاميم الهندسية بمختلف أنواعها 

 .إدارة المشتريات والتحكم في المخازن 

 .جراء الحسابات  إعداد الميزانيات وا 

 .مرا بة التكاليف 
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 .تخطيط المشاريع وا عداد الجداول الزمنية ومرا  تها 

 .تحلي  التدفقات النقدية 

 بعة التنتي .جدولة ومتا 

 .مرا بة المستندات 

 . مرا بة التعديبت في المشرو 

 .إعداد التقارير حول المشاريع 

 :الهندسية في إدارة المشروعاتالتخطيط وأهميته  2.3
ويمر التخطيط  ،ور ط  ل  بالزمن ،التخطيط هو تحديد األهداى ومعرفة كيتية الوصول إليها

بمراحكك  مختلتككة تككؤدل إلككى الحصككول علككى مخطككط متكامكك ، إن عمليككة تخطككيط المشككرو  لهككا أهميككة 

 :[9]ك يرة تتجلى في النقاط التالية

رتبط بكالتغيرات التككي تطككرأ علككى  سكمًا ك يككرًا مككن تكلتكة المشككرو  يكك : إنخفــض تكلفــة المشــروع .1

يم، ولختكككض المجمكككو  الكلكككي لتككككاليف المشكككرو  أثنكككاء عمليكككة التنتيككك ، أو فكككي مرحلكككة التصكككم

ألنهكككا أ ككك  كلتكككة مكككن  ؛المشكككرو  ينبغكككي تحديكككد هككك ر التغيكككرات عنكككد  دايكككة إ كككرار تنتيككك  المشكككرو 

إجرائها أثناء مرحلة التنتي ، وال ل يحقق  ل  هو  درة خطة المشرو  على تو كع التغيكرات فكي 

 المراح  المبكرة من حياة المشرو .

ات اإلدارة في ال لدان المتقدمة أنها تقوم  ،شرا  جميع األ سام : من سمتقليص مدة المشروع .2

الوظيتيككة المككؤثرة والمتككأثرة بالمشككرو ، وتهككدى هكك ر المشككاركة منا شككة وتحليكك  الجككدول الزمنككي 

مع  المتو ع لمراح  المشرو ، وفي إطار ه ر المنا شة يتم إجراء التغيرات بشك  أسه  مقارنة

المباشككرة بعمليككات التنتيكك ، وتسككاهم هكك ر الطريقككة فككي اختصككار صككعوبة وتكلتككة التغيككرات عنككد 

 .الدورة الزمنية للمشرو 
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رئيسكي : من أهم عناصر نجاد المشرو ،   ول المسكتهل  والمسكتتيد التحسين جودة المشروع .3

، ويلعب تخطيط المشكرو  دورًا رئيسكيًا فكي تحديكد تو عكات واحتياجكات للنتائج النهائية للمشرو 

مرحلككة تعريككف المشككرو  والتخطككيط لجدولتككه، ومككن أهككم أهككداى تخطككيط جككودة المسككتهل  فككي 

و لك  مكن خكبل  ،المشرو  أن تككون التغيكرات فكي مواصكتات النكاتج النهكائي لكه أ ك  مكا يمككن

 إشرا  المستهل  في عمليات التصميم.

، اوو ككع خطككة مناسككبة لهكك األهككداى: ويركككز التخطككيط علككى إنجككاز تحقيــق أهــداف المشــروع .4

المنشككودة، ويجككب علككيهم  ىداهككل الخطككط يكونككون مج ككرين علككى التتكيككر دائمككًا فككي األومعككدّ 

مرا بككككة هكككك ر الخطككككط دوريككككًا وتعككككديلها وتطويرهككككا فككككي الو ككككت المناسككككب تماشككككيًا مككككع الظككككروى 

 المستق لية وبما ي من تحقيق أهداى المشرو .

أل أنه ال يمكن التص   ين وظيتة التخطيط والر ابة، معنى ه ا أنه ال يمكن  أساس للرقابة: .5

مرا بة أل عم  ما لم يكن هنا   رنامج تخطيط له ا العم ، فوظيتة المرا بة تصبح بب فائدة 

 دون تخطيط.

: بما أن دور التخطيط يكمن في تسهي  عملية انتقال المشكاريع التخطيط يقلص من المخاطر .6

 ،إلى المستق  ، ل ا ف،ن التخطيط على أسس علمية يقلد مخكاطر هك ا االنتقكال من الحا ر

للمككككوارد الخاصككككة إ ا كككككان هكككك ا  واالسككككتغبل األمثكككك كتوجيككككه الجهككككود نحككككو تحقيككككق األهككككداى 

 المستق   غير محدد.

 أهداف التخطيط: 1.2.3
وهككو  ،هككو عمليككة تسككتخدم فككي مواجهككة أحككداث المسككتق   التككي يمكككن أو ال يمكككن تو عهككا التخطككيط

 :[10]وأل تخطيط بال رورة له مجموعة من األهداى أهمها ،عامأساس العم  اإلدارل بشك  

 االستعداد للمتغيرات المحتملة أثناء التنتي . .1
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 تو ع النتائج النهائية للمشرو      تنتي ر. .2

 ساسي للمشرو  دون حدوث تعارض  ين األهداى الترعية.تحقيق الهدى األ .3

 التحكم في النتقات. .4

 االلتزام بالمدة الزمنية للمشرو . .5

 اتخا  التدا ير واإلجراءات البزمة لتجنب المشكبت     حدوثها. .6

 و ع المعايير الر ا ية خبل عملية التنتي . .7

 التخطيط الزمني )الجدولة(: 2.2.3
ع مككن   ك  اإلداريككين ل كمان إنجككاز المشكرو  فككي الو كت المحككدد بقككدر تسكتخدم جدولككة المشكاري

إليجككاد مؤشككرات من هككة للحككاالت الغيككر اعتياديككة حككين ظهورهككا والمرونككة فككي إعككادة تخطككيط  ؛اإلمكككان

 [:11المشرو ، وتتم الجدولة للمشاريع حسب الخطوات التالية]

 تعريف األنشطة. .1

 تحديد الموارد البشرية لك  نشاط. .2

 التترة الزمنية البزمة لك  نشاط.تقدير  .3

 تحديد التتالي الزمني لألنشطة. .4

 تحديد وتعريف األنشطة: 1.2.2.3

يكككتم مكككن خبلهكككا تحديكككد األنشكككطة واألعمكككال التكككي يجكككب أن يكككتم تنتيككك ها للوصكككول إلكككى المنكككتج 

لى وتحويلها إمسبقًا  تحديد األعمال ها يدالنهائي للمشرو ، يستتاد من  نية تقسيم العم  التي تم تحد

 أنشطة لها فترات زمنية وتتالي معين.

 بنية تقسيم العمل: 2.2.2.3

تقسكككيم العمككك  هكككو تحليككك  تكككدريجي ألنشكككطة المشكككرو   هكككدى الحصكككول علكككى عمليكككات بسكككيطة 
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ومحددة يمكن حساب زمنها وكلتتها، يتم تتصكي  العمك  فكي المشكرو  إلكى مجموعكات جزئيكة صكغيرة 

يجككب تسككليمها فككي النهايككة، وتعت ككر وثيقككة  نيككة تقسككيم العمكك  إحككدى حسككب النتككائج والمنتجككات التككي 

دارة المسكككائ  المتعلقكككة  الوثكككائق األساسكككية فكككي إدارة المشكككرو ، ألنهكككا تكككوفر  اعكككدة أساسكككية لتخطكككيط وا 

 [.10بالجدول الزمني للمشرو  والتكاليف والتغيرات التي  د تحص  ]

وتحديد المراح  واألعمال التي سيتم تنتيك ها  والتائدة المرجوة من  نية تقسيم العم  هي تنظيم

بالمشرو  بشك  متص ، حيكث أن جميكع األعمكال غيكر الموجكودة فكي هك ر ال نيكة تككون خكارج نطكاق 

 (.5.3المشرو ، كما في الشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [10( بنية تقسيم العمل للمشروع ]1.3الشكل )
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 تالي األنشطة:التحديد الزمني لت 3.2.2.3
 .[11]التوازل ( وما يمكن أن يتم على النشاط البحق والنشاط السا قتحديد العب ات  ين األنشطة )

 [11]( يبين العالقات االعتمادية بين األنشطة كما يجر  تمثيلها في الجداول الزمنية1.3الجدول ) 

 الوصف نوع االعتمادية ت

1  Finish – to – Start (FS) ( ال يمكن أن ت دأ المهمةB( نهاية المهمة     )A.) 
2  Start – to – Start (SS) ( ال يمكن أن ت دأ المهمةB )حتى ت دأ ( المهمةA.) 
3  Finish – to – Finish (FF)  تنتهيال يمكن أن ( المهمةB )حتى تنتهي ( المهمةA.) 
4  Start – to – Finish (SF)  أن تنتهيال يمكن ( المهمةB     )داية  ( المهمةA.) 

 تحديد الموارد البشرية المطلوبة: 4.2.2.3
نوعية وكمية الموارد البشرية البزمة في عمليات التنتي ، و ل   تحديد حاجة ك  نشاط  تحديد

وتحديككككد مككككؤهبت هكككك ر المككككوارد وخ ككككراتهم بمككككا يوافككككق احتياجككككات تنتيكككك  هكككك ر  ،مككككن المككككوارد البشككككرية

 .ة النشاط في استخدام ه ر المواردالنشاطات، كما يتم تحديد زمن وو ت حاج

 لزمنية لألنشطة:تحديد الفترة ا 5.2.2.3
تحديد التترات الزمنية البزمة إلنهاء األنشطة واألعمال من     المقاول، ويجب احتساب ك  

مكككن الكلتكككة، الكككزمن، الجكككودة وتكككوفير المكككوارد، يعت كككر تقكككدير التتكككرات الزمنيكككة لألنشكككطة فكككي المشكككاريع 

 .[11]يصعب تقديرها  د الهندسية أحد األمور التي 

الككبزم لألنشككطة أحككد العناصككر الحرجككة فككي تخطككيط المشككرو ، وخاصككًة ويعت ككر تقككدير الو ككت 

تم تككعنككدما يكككون هنككا  نشككاط مككا يتطلككب عككدم وجككود شكك  فككي تقككدير زمككن تنتيكك ر، يستحسككن أن ال 

المغامرة في تحديد  ل ، وه ا غالبًا ما يجرل  هكدى  كمان أن يككون زمكن المهمكة فكي و كع آمكن. 

 [:12وهنا  العديد من الطرق لتقدير المدة الزمنية للنشاط من أهمها ما يلي ]

يتم تقدير زمن واحد لك  نشاط، وه ا يتطلب أشخاصًا يمكن االعتمكاد  :التقدير األحاد  للوقت .1

إختككاء  :مثكك  ،الو ككت الككبزم لألنشككطة، إال أن هكك ا األسككلوب لككه بعككض السككل يات علككيهم لتقككدير
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ات المقكككدرين فكككي  كككمان وت كككارب اهتمامككك ،ثقكككة بالجكككدول الزمنكككي للمشكككرو وعكككدم ال ،المخكككاطر

 للحصول على تقديرات صحيحة. الو ع اآلمن؛

يككة مككن مشككاريع فككي هكك ر الطريقككة يككتم االعتمككاد علككى معلومككات تاريخ :التقــدير بالتشــابه الجزئــي .2

 و ل  إليجاد نقاط تشابه  ين المشرو  السا ق والمشرو  الحالي. ؛سابقة

يككتم فككي هكك ر الطريقككة اسككتخدام مقككاييس ر ميككة، كعككدد أسككطر الترميككز وعككدد  :التقــدير بالوســطا  .3

 النقاط الوظيتية.

 على النحو التالي:يمكن تحديد ثبث تقديرات لزمن النشاط  داًل من تحديد واحد،  :التقدير ثالثي النقط .4

 .تقدير الزمن المتتائ ، هو أ   زمن يمكن أن يتم فيه النشاط 

 .تقدير الزمن المتشائم، هو أك ر زمن يمكن أن يتم فيه النشاط 

 .تقدير الزمن األكثر احتمااًل، هو الزمن المعتاد إلتمام النشاط 

 للنشاط من خبل الصيغة الريا ية التالية: ويتم حساب تقدير متوسط الزمن

 الزمن المتو ع للنشاط =
 )الزمن األكثر احتمااًل( + الزمن المتشائم 4الزمن المتتائ  + 

........................( ..1.2) 
6 

وا  ا تعكك ر  لكك  يككتم  ،ويقكوم المسككئول عككن عمليكة التخطككيط  تقككدير األزمنكة مككن  يانككات تاريخيكة

 ويعت ر ه ا هو الزمن المتو ع إلنهاء النشاط. ،تقدير متوسط الزمن من وا ع الخ رة

 طرق الجدولة: 3.2.3
 أهمها ما يلي: ،تستخدم عدة طرق للجدولة الزمنية

 :(جانت)مخطط  1.3.2.3
دى  هك ؛وعرفكت بعكد  لك  باسكمه ،من ا تكار طريقة لجدولكة المشكروعات (جانت هنرل )تمكن 

و ككد تركككزت  ،خطككيط ومرا بككة إنتككاج المصككانع العسكككريةتتل يككة حاجككة القككوات المسككلحة األمريكيككة فككي 

 .[13على األسلوب ال ياني لتمثي  األنشطة المختلتة للمشرو  ]ه ر الطريقة في الجدولة 
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على الكرغم مكن أن خكرائط األعمكدة هكي مكن األسكاليب المسكتخدمة فكي مرا بكة أداء المشكاريع، و 

إال أنهككا تعككاني مككن بعككض القصككور فككي عككدم  ككدرتها علككى الر ابككة التعالككة علككى أداء األنشككطة، األمككر 

أسلوب  :مث  ، رورة البحث عن أساليب أخرى أكثر فاعلية في الر ابة على المشاريع يتطلبال ل 

 (:6.3يمة المكتسبة، ومن المألوى رسم المخطط بشك  مبسط كما ي ين الشك  )الق

 
 [13] (جانت)( يوضح مخطط 2.3الشكل )

 المخططات الشبكية: 2.3.2.3
مشككرو   فاعليككات يككاني للعب ككات المنطقيككة المتبادلككة  ككين  يعككرى المخطككط الشككبكي بأنككه تمثيكك 

ممثلكة بكالزمن المتكاد  ،معين، يمكن وصف ه ا المشرو  بأنه هدى يعتمكد تحقيقكه علكى  يكود محكددة

ويكون التخطيط العلمي الصحيح عامًب هامًا في  ،واإلمكانيات المتاحة أثناء إنجاز العم  ،للمشرو 

إدارة المشكاريع تحقيق ه ا الهدى، ولغرض االسكتتادة الكاملكة مكن اسكتعمال المخططكات الشكبكية فكي 

كما  ،السيطرة أو المتابعةو  ،التحلي و أو إعادة التخطيط  ،التخطيط :هيو  ،يجب القيام بعمليات ثبث

 :[11]( 7.3في الشك  )

 

 

 

 [11]العمليات األساسية في تكوين المخططات الشبكية ( يوضح3.3الشكل )

0 5 10 15 20 25 30 35 40

      

     

 التخطيط أو إعادة التخطيط

 التحلي 

 السيطرة أو المتابعة )التعديبت الزمنية(
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إن تكككككوين المخططككككات الشككككبكية هككككي إحككككدى مراحكككك  التخطككككيط التككككي تعق هككككا عمليككككة تمثيكككك  

أمكا إ ا كانكت  ،المخططات الشبكية ثم تحليلها، ف، ا كانت نتكائج التحليك  مقنعكة أعكد المخطكط للتنتيك 

 لدورة حتى نص  إلى النتائج المقنعة.وتستمر ه ر ا ،غير مقنعة فيعاد تخطيط المشرو 

و لككك   ككك،جراء عمليكككة التعكككديبت  ؛وبعكككد ال كككدء فكككي تنتيككك  المشكككرو  تمكككارس السكككيطرة والمتابعكككة

ومن ثم يتم تحليك  ال يانكات ويعكاد التخطكيط، وهكك ا حتكى نهايكة المشكرو ، ويمككن أن نكوجز  ،الزمنية

وكمكا هكو  ،مراح  استخدام أل من أساليب المخططات الشبكية في التخطيط لمشرو  معين بما يلكي

 [:14( ]8.3م ين بالشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [14( يوضح مراحل التخطيط الشبكي للمشروع ]4.3الشكل )

 طريقة المسار الحرج: 3.3.2.3
الحككرج أحككد أشككهر أسككاليب جدولككة المشككاريع الشككائع تط يقهككا علككى نطككاق تعت ككر طريقككة المسككار 

واسكككع فكككي هككك ا المجكككال، وتقكككوم طريقكككة المسكككار الحكككرج بحسكككاب الو كككت الكككبزم السكككتكمال العمككك  فكككي 

 [.15انتهاء أنشطة المشرو  ]و مواعيد  دء  تحديد  جانب إمكانية ،المشرو 

 العم  تحديد الهدى إليجاد طريقة التنتي  المطلوبة إلنجاز –دراسة المشرو  

 تحلي  المشرو  إلى التعاليات التي تعت ر أساسية إلنجاز جميع العم 

 تحديد العب ات المنطقية المتبادلة  ين التعاليات

 تحديد التسلس  المنطقي ال ل يجب أن يتبع خبل التنتي 

 التترات الزمنية والموارد المتاحة للتعاليات –تحديد القيود 

 حساب األزمنة وتحلي  المخططات و رمجة الموارد )التحلي  وال رمجة(

 فحد النتائج
 انتهت مرحلة التخطيط مقنعة

 7 غير مقنعة

5 

4 

3 

2 

1 

6 
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 التحلي  الشبكي يتوجب التطرق للمتاهيم التالية:ولمعرفة كيتية استخدام أسلوب المسار الحرج في  

يمث  النشاط وحدة أو مرحلة أداء مسكتقلة تتطلكب توليتكة أو تشككيلة مكن المكوارد الماديكة  النشاط: .أ 

والبشرية لتنتي ها، وال تمث  األنشطة المكونة للمشرو  أهدافًا في حد  اتها، إنما تعكد وسكائ  أداء 

 [.16ل لوا الهدى النهائي ]

يمث  الحدث نقطة زمنية تحكدد  دايكة ونهايكة كك  نشكاط، وتسكتخدم الكدوائر للتع يكر  يانيكًا  الحدث: .ب 

عن األحداث، وتتألف الشبكة من مجموعة من األسهم المتتالية والمتصلة  دوائر، فاألسهم تمث  

ال ككدء األنشككطة، التككي تمتككد فككي اتجككار التقككدم  ،نجككاز المشككرو ، أمككا الككدوائر فتمثكك  أحككداث مواعيككد 

كمكا  ،وتركز ه ر الطريقة على تمثيك  عب كات الكر ط  كين األنشكطة ،واالنتهاء بالنسبة لك  نشاط

 (.9.2في الشك  )

 

 
 

  [16]( يوضح عالقات الربط بين األنشطة مع بعضها البعض5.3الشكل )

: فيمكا يلكي أهكم المستخدمة فـي طريقـة المسـار الحـرج للتحليـل الشـبكي للمشـروع المصطلحات .ج 

المصطلحات المسكتخدمة فكي التحليك  الشكبكي لجدولكة المشكاريع بطريقكة المسكار الحكرج ووصكتها 

 (.2.3من خبل الجدول )
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 [  16( يبين المصطلحات المستخدمة في التحليل الشبكي ]2.3الجدول )

 الوصف المصطلح

 يمث  النشاط مرحلة أداء مستقلة تتطلب تشكيلة من المواد المادية والبشرية لتنتي ها. النشاط

 يمث  الحدث نقطة زمنية تحدد  داية أو نهاية ك  نشاط. الحدث

 ويستعم  فقط للداللة على تتابع األنشطة. ،النشاط ال ل ال يحتاج إلى زمن أو موارد النشاط الوهمي

 النشاط ال ل إ ا تم تأخير انتهائه ف،نه يتسب في تأخير المشرو . النشاط الحرج

 إلى نهاية المشرو . التنتي مجموعة من األنشطة الحرجة، ت دأ من  داية  المسار الحرج

 عبارة عن مجموعة األنشطة واألحداث مرتبة بطريقة تسلس  األنشطة. شبكة األعمال

 إ ا أنجزت جميع األنشطة السابقة في أو اتها. فيه الزمن ال ل ي دأ النشاط عن عبارة زمن ال داية المبكر

 دون أن يس ب تأخير ألنشطة الحقة.، هو آخر زمن يمكن إتمام النشاط فيه زمن نهاية متأخر

 هو آخر و ت يمكن أن ي دأ فيه النشاط بشروط عدم تأخير األنشطة البحقة. زمن  داية متأخر

 هو أ   و ت يمكن أن ينتهي فيه النشاط بشروط عدم تأخير األنشطة األخرى. زمن نهاية مبكر
 

وتعت كككر طريقكككة المسكككار الحكككرج طريقكككة منهجيكككة فكككي جدولكككة شكككبكة أنشكككطة ومهكككام العمككك  فكككي 

 ويتطلب تط يقه أر عة خطوات رئيسية: ،المشرو 

 حساب المسار األمامي لتحديد الموا يت المبكرة ل دء تنتي  األنشطة. -

 المسار الخلتي لتحديد الموا يت المتأخرة لبنتهاء من تنتي  األنشطة.حساب  -

 حساب المرونة الو تية. -

 تحديد األنشطة الحرجة. -

 ،يعرى المسار الحرج بأنه المسار ال ل يستنت  أطول مدة زمنية لتنتيك  األنشكطة الوا عكة عليكه

مقارنة  بقية المسارات األخرى المكونة ألنشطة المشرو ، إ  يتكون المسار الحرج من األنشطة التي 

تمثكك  االختنا ككات أثنككاء تنتيكك  المراحكك ، حيككث أن التككأخر فككي تنتيكك  أل نشككاط أو أكثككر مككن األنشككطة 

 [.16متكاملة ] الوا عة عليه ينعكس أثرر سلبًا على الموعد الزمني المحدد الستكمال المشرو  كوحدة
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 ميزانية المشروع: 4.2.3
تتطلب الموازنات النقدية كثيرًا من انتبار المعنيين بالمشرو  ا تداًء من مرحلة التخطكيط وحتكى 

مرا بكككة المكككوارد ويحكككاول المعنيكككون ب ،خككك  فكككي االعتبكككار تكككأثير التككككاليفؤ نهايكككة المشكككرو ، ويجكككب أن ي

ين تحككت تباإلبقكاء علكى خاصكيتي التكلتكة التكالي ؛للمشكرو االحتتكا  بالتكامك  المكالي الماليكة للمشكرو  

 [:17السيطرة والمرا بة ]

 ما مقدار األموال التي سنحتاج إليها عند اختيار األو ات في أثناء المشرو ؟ .1

 وللنتقات األخرى ع ر تقدم المشرو ؟ ألموال لدفع ثمن المواد والعمالةه  سنحتاج إلى ا .2

 :تخطيط تكاليف المشروع 1.4.2.3
أو مماثكك  فككي  ،تبككا  أسككلوب واحككدنككد  دايككة المشككرو ، ويككتم ايككتم تخطككيط تكككاليف المشككرو  ع

وا عككداد تقككديرات التو يككت، ويعت ككر ككك  مككن تقككدير المككورد وا تراحككات  ،تحديككد تكككاليف تكملككة ككك  نشككاط

لمختارة لتة ااألحداث الطارئة المعقولة ل نود التك إلى المقاولين مصدرًا من مصادر التقديرات، إ افة

وتعتمد كمية األحداث الطارئة  ،ويتم دمجها في التكاليف ،في حالة عدم الثقة  د يكون أمر  رورل 

 [.17على الخطر المرتبط  تكملة نشاط معين ]

 أنواع التكلفة: 2.4.2.3
 التكاليف المتغيرة، تتراكم مع الو ت بس ب اإلنتاج )رواتب، مواد، تجهيزات(. .أ 

 غير مع الو ت )تكاليف اإلعداد، الترخيد ...(.التكاليف الثا تة، ال تت .ب 

 التكاليف المباشرة، تنشأ مباشرة من فعاليات المشرو . .ج 

 التكاليف غير المباشرة، وهي تكاليف  د توجد في أكثر من مشرو . .د 

 طرق تقدير التكلفة: 3.4.2.3
يعت ر تقدير التكلتة أحد المخرجات الهامة لتخطيط تكلتة المشكرو ، هنكا  أنمكاط عديكدة مكن تقكدير 

التكلتة، وك ل  العديد من األدوات والتقنيات التي تسكاعد علكى القيكام  هك ر التقكديرات، مكن المهكم كك ل  أن 
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 المشرو :إدارة تغيرات الكلتة خبل  ة إدارة التكلتة، والتي تصف مجرى يجرل تطوير خط

التقدير بالتشابه الجزئي أو من األعلى إلى األست ، ويتم استخدام التكاليف نتسها في مشرو   .أ 

 .سا ق ومشابه كأساس للتقدير الجيد للتكلتة

التقكككدير مكككن األسكككت  إلكككى األعلكككى، تقكككدير عناصكككر العمككك  المتكككردة، ثكككم جمكككع هككك ر التككككاليف  .ب 

 للحصول على التقدير الكلي.

 ام مزايا المشرو  في نمو ج ريا ي لتقدير التكاليف.تقدير ر مي، استخد .ج 

 جدولة تكاليف المشروع: 4.4.2.3
ليف المشرو  الموازنة لتوزيع األموال  ين أنشطة المشرو ، وتكون الموازنكة ايستخدم جدول تك

أحد أهداى التكلتة الك رى المو وعة عند  داية المشرو ، وتتصف الميزانية  تتاصيلها غيكر الكافيكة 

تعريككف التكككاليف الترديككة التككي يتعككرض لهككا المشككرو  عنككد تكملككة ككك  نشككاط، ويمكككن أن يشككار إلككى ل

  ككرورل   طككيط التكلتككة، وجككدول التكلتككة أمككر  عمليككة تقسككيم الميزانيككة إلككى تكككاليف األنشككطة بمرحلككة تخ

ار ومكا مقككد ؟معرفكة متكى نحتكاج األمكوال -أي ككاً  – لتنتيك  أهكداى التكليكف للمشكرو ، ومكن ال كرورل 

ويعت ر جكدول  في األو ات كلها من ال داية إلى النهاية؟األموال التي نحتاجها أثناء العم  بالمشرو  

 [.18التكلتة المعد هو األساس لمقارنة تكاليف المشرو  مع اإلنتاق التعلي ]

 الجدولة باستخدام الكمبيوتر: 5.2.3
ولكككي يككتم  ،لككة إلككى حككد ك يككرالتطككور التقنككي الهائكك  فككي مجككال الكم يككوتر سككه  عمليككة الجدو 

نمكا تقكوم  ؛التعام  مع  رامج إدارة المشروعات يجب أن نشير إلى أن ال كرامج ال تكدير المشكروعات وا 

واإلفككادة  جككداول وتقككارير ومخرجككات وا ككحة  ككدر و ككود المككدخبت  ،بعمليككة الجدولككة بشككك  سككريع

 [.18اء وو ود المخرجات ]بمعنى أن عدم استيتاء وو ود المدخبت يعني بال رورة عدم استيت

نكك كر منهككا علككى سكك ي  المثككال  ،يوجككد العديككد مككن ال ككرامج الحاسككو ية المسككتخدمة فككي إدارة المشككاريع

،  (Pert - Time) (GANTT)، (Microsoft Project 2007)، (Microsoft Excel 2010)ال الحصككر 
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(Primavera) ،(WINQSB) .وغيرها كثير 

 :الهندسيةات الرقابة على المشروع 3.3
هككداى نشككاطات وأعمككال المشككرو  بمككا يخككدم أ  متابعككة الر ابككة علككى المشككرو  هككي عمليككة تنظككيم

تصحيح االنحرافات أو األخطاء التي  د تنتج عكن تهدى إلى الر ابة أداء وتكلتة المشرو  وتو يته، ف

مكن أن يكككون التككارق  ككين األداء الحككالي واألداء التعلككي المرغككوب بككه، أمككا شككك  ر ابككة المشككرو  فككي

، ويككككون شكككبه عر كككة لبنحرافكككات ،رسكككميًا أو غيكككر رسكككمي، فالمشكككرو  الككك ل تحكككوم حولكككه المخكككاطر

أو ر مكا تق كي  ،وتقلك  منهكا ،يتطلب حتمًا أجهزة ر ا ية رسمية تحكد مكن تتكا م األخطكاء واالنحرافكات

مشككرو  غيككر عليهككا، أمككا المشككرو  الكك ل ال يترتككب عنككه مخككاطر أو انحرافككات تكك كر عنككد  يامككه فهككو 

 .[10]ليس بحاجة إلى األجهزة الر ا يةوهو بالتالي  ،رسمي

 تقييم المشروع: 4.3
فككي تقريككر  رة المشككرو ، ويعت ككر تجميككع موا تهككاجككوهر إدا يهككوالجككودة تو يككت المشككرو  والتكككاليف 

تجميككع ملخصككات  واحككد عمككًب مككن أعمككال كتابككة تقككارير المشككرو  الجيككدة فككي حككاالت كثيككرة، و ينمككا  ككد يككتم

راض كتابككة التقككارير، ف،ننككا نبحككم حككدوث حككاالت بحككث واستقصككاء ودراسككة تتصككيلية التكلتككة والككزمن ألغكك

 تشم  إجراًء مختلتًا عن مثيلتها في حالة بحث واستقصاء مو ف وو ع التو يت. ،لمو ف التكاليف

نظكككام وهككو بمثابككة   ،ويعت ككر تقريككر مخككرج التكلتككة المْعلككن هككو أسككاس تقريككر و ككع تكلتككة المشككرو 

عند حكدوث أل تغيكرات تكلتكة غيكر مبئمكة  لتح ير جميع المشاركين بالمشرو  تم تصحيحه  إن ار مبكر 

من تقرير مخكرج التكلتكة المعلكن  يستتاد كافية إلجراء التصحيحات البزمة. محتملة في و ت مبكر  درجة

ود الميزانيكة التكي سك ق الموافقكة عليهكا، التأكد من أن األموال التي تصرى على المشكرو  وا عكة داخك  حكد

يستخدم لمقارنة المصروفات المصّرد  ها )الميزانية( بالمصروفات التعليكة حتكى نهايكة المشكرو ، واإلنتكاق 

 م افًا إلى المصروفات المستق لية والمتو َّعة. هالتعلي يساول المصروفات حتى تاريخ

 كًا تسكتخدم كيليكة مرا بكة ُتعطكي األسكاس الك ل وتعت ر الموازنة جزءًا من عملية التخطيط، وأي
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ه، ويجب أن تراجع الميزانية وأن تستخدم التعلي، و ياسه، وتتسيرر وتصحيح منه يمكن مقارنة األداء

ك رنككامج للنتقككات المخططككة، وعنككدما يككتم إدمككاج الموازنككة مككع جككدول ف،نهككا تسككتخدم ك رنككامج لتكملككة 

 .[12]مية في إدارة المشرو وتقوم  توفير األداة األكثر أه ،مادية
 



 الرابعالفصل 
 التأخير في المشاريع الهندسية
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 :تقديم 1.4
التكي  ، والتغلب على المشاك  والعرا ي هالدور األساسي في عملية إنجاح المشرو تلعب إدارة 

 لموارد.ألج  االستغبل األمث  لكافة ا ؛و ل  من خبل التنسيق والتخطيط والر ابة تواجهه،

فكككي التغلكككب علكككى المشكككاك   دارة المشكككاريع دور  لتط يكككق أسكككس ونظريكككات إ هالمعلكككوم أنككك ومكككن

والصككعاب والتقليكك  مككن التعثككرات، و لكك  مككن خككبل التنسككيق والتخطككيط والر ابككة، واتخككا  مككا يلككزم مككن 

دارة و سككتغبل األمثكك  للمككوارد، أمككا الحيككبلإجككراءات  د عككن الطككرق الصككحيحة وعككدم تط يككق أسككس وا 

 المشاريع  د ينتج عنه تعثرات وفقد في الزمن وهدر في المال.

 يع اإلنشائية وهي:ر في المشا وهنا  أر عة أنوا  من التأخير

 (.Excusable Compensable Delays) والمعوضالتأخير المع ور  .أ 

 .(Excusable non – Compensable Delays) غير المعوضالتأخير المع ور  .ب 

 .(Inexcusable)المع ور غير التأخير  .ج 

 .(Concurrent Delays)التأخير لنوعين مشتركين  .د 

 تأخير المشاريع اإلنشائية: 2.4
 تجكككاوزأو  ،مكككدة التنتيككك  عمكككا نكككد عليكككه العقكككدفكككي زيكككادة ال  يعككرى التكككأخير فكككي اإلنجكككاز بأنكككه

التككاريخ الكك ل اتتككق عليككه الطرفككان لتسككليم المشككرو ، أو الزيككادة عككن التككاريخ المحككدد بالجككدول الزمنككي 

 إلنهاء المشرو  .

ويكككزداد احتمكككال تعكككرض المشكككرو  اإلنشكككائي للتكككأخير بسككك ب تعكككدد مدخبتكككه وتنكككو  مكككوادر، 

 يط السككيئالتخطكك وككك ل  نتيجككة المتطلبككات الخاصككة وط يعككة التتككرد التككي يتميككز  هككا ككك  مشككرو 

وتعكككدد األطكككراى القائمكككة علكككى تنتيككك ر، و كككد يحكككدث التكككأخير بسككك ب سكككوء إدارة أل عنصكككر مكككن 

 .[19]عناصر إنتاجه من     أل طرى من أطرافه
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 مسئولية حدوث التأخير: 3.4

 :[20] سمت بعض الدراسات التأخير حسب مسئولية حدوثه إلى ثبثة أنوا  كاآلتي

 التأخير المبرر: 1.3.4
، ويحكدث ألسكباب خارجكة عكن إرادة طرفكي الظكروى القكاهرةيكون ه ا التأخير بس ب عادة ما 

العقككد، ويسككمح فككي هكك ا النككو  مككن التككأخير المقككاول بالحصككول علككى تمديككد مككدة العقككد حسككب مككا يككرار 

و لككك  بشكككرط أن تقكككع األنشكككطة المتعر كككة  ،مهنكككدس المالككك  دون دفكككع األ كككرار المصكككاحبة للتكككأخير

الحككرج، ويشككم  هكك ا النككو  مككن التككأخير الظككروى غيككر المنظككورة التككي ال يمكككن للتككأخير علككى المسككار 

 :[20] الظروى اآلتيةاسات له ا النو  من التأخير التن ؤ  ها، والم كورة في العقد، و د ت منت الدر 

 : مث  الحروب والكوارث الط يعية كالزالزل والتي انات واألعاصير.الظروف القاهرة .1

: مثكك  األحكوال الجويككة االسككتثنائية فككي منطقككة المشككرو  كسككقوط الثلككوج أو الظــروف غيــر المنظــورة .2

 بحيث يمكن اعتبار  ل  ظرى غير اعتيادل. ،غير متو عةاألمطار في مواسم 

التكي  [ 16الكواردة بالدراسكة ]نتائج ال وك ل  اللوائح والقوانين المستجدة في  لد المشرو ، و د جاءت

مكن شكركات المقكاوالت بكأن الدولكة تتسك ب فكي حكدوث هك ا النكو  مكن  (%90)أجريت فكي أمريككا وشكملت 

 .(%30)شهرًا وارتتا  تكاليف المشرو   نسبة  (33)التأخير وزيادة مدة المشرو  بمتوسط  درر 

 التأخير المعوض: 2.3.4
أو يككون نتيجكة ألل  ،( أو مكن يتعبكه فكي حدوثكهEmployerهو التأخير ال ل يتس ب المالك  )

ا ائق العقكد، وفكي هك ر الحالكة مكن المهكم صور في وثك رسكمية  بمراسكبتللمقكاول أن يحمكي نتسكه  جكدًّ

إلثبات حدوث التأخير بس ب المال ، ويحق له المطالبة بالتكلتكة اإل كافية الناجمكة عكن هك ا مؤرخة 

أسكباب هك ا النكو  التأخير مع تمديكد الو كت إ ا لكم يكند العقكد علكى خكبى  لك ، ومكن األمثلكة ألهكم 

 :[20التأخير اآلتي ]من 
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 لمقاول أو إزالة العوائق منه.التأخير في تسليم المو ع ل .1

 التأخير في تو يح المواصتات للمقاول أو تزويدر بمعلومات الزمة للتنتي . .2

 التأخير في تسديد المستحقات في موعدها حسب العقد. .3

 .ميم الهندسيحداثة أو تترد أو تعقيد التص .4

 الرسومات أو المواصتات.التأخير في اعتماد  .5

 التأخير في اعتماد نتائج االختبارات والعينات. .6

 التأخير في استبم األعمال المنت ة. .7

 التأخير في الرد على استتسارات الجهة المنت ة. .8

 إصدار أوامر تغيير  د تس ب عر لة العم  المتتق عليه وتؤدل إلى التأخير. .9

 عدم كتاءة إدارة المال  وفريقه المكلف. .10

 .[8]رشحهم المال  ال ين موردين المقاولين بالباطن أو القصير ت .11

 التأخير غير المبرر: 3.3.4
( أو مككن يتبعكه أو مككن تعا كد معككه، contractorهكو التككأخير الك ل يتسكك ب فكي حدوثككه المقكاول )

وال يسكمح لكه  تمديكد مكدة العقكد  ،ويعت ر ه ا النو  من التأخير إخبل بعقد التنتي  مكن طكرى المقكاول

أو الحصككول علككى التكككاليف المصككاحبة للتككأخير، وللمالكك  أن يو ككع عليككه غرامككات تككأخير تخصككم مككن 

الحكق فكي الحصكول علكى تعوي كات مكن المقكاول بسك ب أحياًنكا نه يكون للمال  إ    اته لديه،مستحق

مكنح المقكاول مهلكة إلتمكام  ا لكم ي كر  لغكاء العقكد إ ه ا النكو  مكن التكأخير، كمكا لكه فكي بعكض الحكاالت إ

خككبل المهلككة التككي منحككت لككه، واحتككوت الدراسككات علككى سككرد  التسككليماإلنجككاز أو عجككز المقككاول عككن 

 [:20]كاآلتي  ،أمثله ألهم أسباب التأخير في ه ا النو 

 دراسة المقاول غير الكافية للمو ع والمشرو  وظروفه. .أ 
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 زمني.التخطيط غير الجيد للمشرو  ولجدوله ال .ب 

 عدم كتاءة إدارة المقاول للمو ع. .ج 

 عدم تناسب  درة المقاول المالية أو التنية مع المشرو . .د 

 التأخير في توريد اآلالت والمواد في موعدها حسب الجدول الزمني. .ه 

 التأخير في توفير العمالة البزمة أو توريد عمالة تنقصها المهارة. .و 

 عادته فيحدث التأخير.وجود أخطاء في تنتي  نشاط ما مما يستدعي إ  .ز 

 عدم كتاءة أو كتاية العمال أو اآلالت. .د 

 أنواع التأخير: 4.4

 [:20كاآلتي ] ،نوعينتم تقسيم التأخير إلى 

 التأخير المنفرد: 1.4.4

ينشكككأ هككك ا التكككأخير بسككك ب التكككأخير المنتكككرد يككككون غيكككر محكككدد المسكككؤولية )علكككى أل طكككرى( و  

مككن األطكراى دورًا فككي  لك ، ويحككدث التككأخير  لغيكررطكرى واحككد مكن أطككراى المشكرو  دون أن يكككون 

المنترد عندما يتع ر إتمام أحد أنشكطة المشكرو  فكي المكدة المخطكط لهكا، وفكي هك ر الحالكة يككون مكن 

ومعرفة تأثير ه ا  ،الممكن تحديد مدة التأخير وتقييم التكلتة الناتجة عنه بمراجعة شبكة المسار الحرج

أو على تاريخ إتمام المشرو ، كمكا يمككن تحديكد مسكئولية حكدوث التكأخير  ،أخرى التأخير على و ت أداء أنشطة 

 .[20]هو نادر الحدوث عملًياوبالتالي تحديد الطرى ال ل سيتحم  التكاليف الناتجة عنه، و 

 التأخير المتزامن: 2.4.4

أو عككدة  ،ينشكأ هك ا النكو  مكن التكأخير عنكد حكدوث نكوعين أو أكثكر مكن التكأخير فكي نشكاط مكا 

أنشطة من المشرو  في آن واحد، وعمليًا غالبًا ما يحدث هك ا النكو  مكن التكأخير، أل يتكزامن نكوعين 

منهمكا إلكى طكرى مكن األطكراى، وفكي هك ر الحالكة مكن المهككم  التكأخير بسك  ين مختلتكين يعكود كك   مكن 
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لية، ويمكككن ه المسككئو وتحميُلكك ،تواريخ لتحديككد دور ككك  طككرى فككي التككأخيرالوجككود سككجبت وا ككحة بكك

بأنككه:  تع يككر يسككتخدم  ،[20] بسككاطة تعريككف مصككطلح التككأخير المتككزامن كمككا أوردتككه بعككض الدراسككات

فككي و ككت واحككد بشككرط أن يككؤثر ككك  تككأخير منهمككا إ ا مككا  يتككزامن حككدثهما ،لوصككف تككأخيرين أو أكثككر

 . تردًا على موعد استكمال األعمال حدث من

 طرق تحليل التأخير: 5.4
 منهكككاسكككنتطرق لثبثكككة طكككرق و العديكككد مكككن طكككرق تحليككك  التكككأخير والمراجكككع  ت كككمنت الدراسكككات

 :[20]وهي

 (:First Cause Define Liabilityطريقة المسبب األول ) 1.5.4

جكرد تو كف العمك  ألل (، وتعتمد على أنكه بمHughes) العالم تم ا تكار ه ر الطريقة  واسطة 

آخككر، وبالتككالي و ككو  مسككئولية  لكك  التككأخير ال يمكككن إرجككا  سكك ب التو ككف ألل سكك ب تككأخير سكك ب 

والتأخيرات التي تحكدث خكبل مدتكه علكى سك ب التكأخير األول، ولككن عمليكًا يجكب إعكداد شكك  يمثك  

المترتبكة  تككاليفالالتأخير ليكون من الممكن تحديد  لتو يح تداخ  مس بات ؛جميع مراح  المشرو 

 .فقط الوا ع على األنشطة الحرجة التمديد للتأخيريكون التأخير مع مراعاة أن  عن

 (:Adjusted CPM Schedulesجداول المسار الحرج المعدلة ) 2.5.4

(، وهي تتعام  مع بعض Smith & Wickwireتم توثيق ه ر الطريقة بصورة جيدة  واسطة ) 

أشككال لتلك   ةحيث يتم إعكداد أر عك ،(CPM) المسار الحرج حاالت التأخير المتزامن باستخدام شبكة

  :[21]الشبكة يمكن  واسطتها تحديد حقوق أطراى المشرو ، وه ر األشكال هي 

 ،عداد : يقوم المقاول (A Reasonable As Planned CPM) المعقولالمسار الحرج المخطط  .أ 

الجككدول الزمنككي الكك ل يحككدد التتككرات الزمنيككة البزمككة إلنجككاز أنشككطة المشككرو  المختلتككة والمككوارد 

التنتيككك   كككد يصكككادى حكككدوث أخطكككاء المصكككاحبة والتسلسككك  المنطقكككي لهكككا، ولككككن خكككبل مرحلكككة 
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الجكككدول بسككك ب تقنيكككات تكككوفير الو كككت أو مكككدة األنشكككطة أو منطكككق تسلسكككلها، ولككك ل  يكككتم إعكككداد ب

  .[8]ول ال ل يمث  خطة إتمام المشرو مسار الحرج المعقجدول ال

ول لي كين تكاريخ  دايككة يككتم إعكداد هك ا الجككد (:An As Built CPMالمسـار الحـرج كمــا تـم تنفيــذ  ) .ب 

 ونهاية ك  نشاط، ويتم إعدادر من خبل السجبت المو حة للتواريخ التعلية لحدوث األنشطة.

يكتم إعكداد المسكار  :واع التـأخيرات ومسـئوليات حـدوثهاالمسار الحرج كما تم تنفيذ  ليعكس أنـ .ج 

(، Nالمحايد )( والطرى E( والمال  )Cالحرج ليعكس ك  أنوا  التأخير المسئول عنها المقاول )

ومقارنتككه بالجككدول المخطككط المعقككول، ويككتم  ،و لكك  مككن خككبل جككدول المسككار الحككرج كمككا تككم تنتيكك ر

 [.21] إلى سجبت المو عمس به بالرجو  تو يح التأخير مع تحديد 

تكأثير التكأخير بسك ب المالك  علكى مكدة يعكد لمعرفكة  (:An Adjusted CPMالمسار الحرج المعدل ) .د 

( الوا ككع علككى المسككار الحككرج E( الكك ل يعكككس نككو  )CPMإتمككام المشككرو ، و لكك  بمسككاعدة جككدول )

جديككد بككافتراض عككدم  والكك ل  ككد يككؤثر علككى تسلسكك  ومككدة تنتيكك  بقيككة األنشككطة، لكك ل  يككتم إعككداد جككدول

  .[8]لحرج لغرض استكمال بقية المشرو حدوث تأخير من طرى المال  على المسار ا

 التأخير: وخسائر مخاطر 6.4

تعد زيادة تكاليف المشكرو  مكن أهكم المخكاطر المترتبكة علكى التكأخير، و كد تككون تلك  الزيكادة فكي 

تكككاليف اإلشككراى  :مثكك  ،تكككاليف غيككر مباشككرةصككورة تكككاليف مباشككرة لتسككريع أو اسككتكمال األعمككال أو 

أو تكككاليف  ،التائككدة التراكميككة السككتثمار المشككرو  :مثكك  ،والتكككاليف اإل ككافية األخككرى  ،وتخككزين المككواد

اسككتثمار  مككن المالكك  يمنككع وخسككارة عككدم اسككتكمال المشككرو  فككي الو ككت المحككدد الكك ل  ،غرامككة التككأخير

 مواردر في مشاريع أخرى.المقاول لستغبل اكما يحول دون  المشرو  واالستتادة منه

وتنشأ الحاجة عادة لحساب تككاليف التكأخير عنكد حكدوث نزاعكات أو  يكام أحكد األطكراى بمطالبكات 

 [.8]أو ادعاءات، أو لحساب تكاليف تسريع العم ، أو لغرض تحديد الزيادة عن التكلتة األصلية 
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 خسائر المقاول الناتجة عن التأخير: 1.6.4
التككأخير فكككي و ككو  خسكككائر للمقككاول تتمثككك  فككي التككككاليف المباشككرة للعمالكككة مثكك  أجكككور يتسكك ب 

العمالة والتكاليف الغير مباشكرة مثك  رسكوم ال كمان اإلجتمكاعي والتكأمين والمكواد والمعكدات وتككاليف 

ة التعا د بالباطن، باإل افة إلى التككاليف غيكر المنظكورة المكت يكة وتككاليف رأس المكال وتككاليف فائكد

 المصروفات، وعمومًا يمكن سرد أهم التكاليف التي يمكن للمقاول المطالبة  ها واسترجاعها كاآلتي:

تككككاليف ال كككمان والتكككأمين  –تككككاليف اآلالت والمعكككدات  –تككككاليف المكككواد  –تككككاليف العمالكككة 

التقكد فكي  –تككاليف مكتكب المو كع غيكر المنظكورة  –تكاليف مكتب اإلدارة غير المنظكورة  –الصحي 

 –تككاليف تسكريع العمك   –تكاليف مشاك  التكدفقات النقديكة  –التائدة على المصروفات  –اإلنتاجية 

 تكاليف الرود المعنوية. –تكاليف الو ت اإل افي 

 ككد يسككتطيع المقككاول تعككويض التكككاليف المكك كورة بالمطالبككة  هككا واسككترجاعها فككي حالككة إثباتككه 

ير، لكنكككه ال يسكككتطيع اسكككترجا  بعكككض التككككاليف األخكككرى مثككك  لمسكككؤولية المالككك  عكككن حكككدوث التكككأخ

تككككاليف المحامككككاة والخسكككائر الناتجككككة عكككن عككككدم تمكنكككه مككككن اسكككتغبل مككككواردر مكككن آالت ورأس مككككال 

الموجكودة بمو كع المشكرو  فكي أعمكال أخكرى، وانختككاض  يمكة العملكة خكبل فتكرة الت كخم ومصككاريف 

 .[22]اإلعداد لما يقوم به من مطالبات وادعاءات

 :خسائر المالك الناتجة عن التأخير 2.6.4
يحتكول العقككد عككادة علككى  نكود تتنككاول  يمككة التعوي ككات التكي علككى المقككاول أن يتحملهككا نتيجككة 

مسؤوليته عن حدوث التكأخير، وغالبكًا مكا تمثك  هك ر القيمكة نسكبة مئويكة مكن  يمكة العقكد عكن كك  يكوم 

يخكتد  ك ل  فكك،ن المقكاول يككون مسكئواًل عككن أداء  تكأخير، أمكا فكي حالككة عكدم احتكواء العقكد علككى  نكد

األ كككرار التعليكككة التكككي  كككد تككككون أعلكككى مكككن النسكككب المتعكككارى عليهكككا   نكككود العقكككد، ويقكككوم المالككك  أو 

مهندسككه  تحديككد  يمككة معقولككة لأل ككرار التككي تلحككق بككه بسكك ب التككأخير مككع مراعككاة بعككض االعتبككارات 
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 :[22]التي أهمها

 عدم إتمام المشرو  في موعدر المحدد. ينتج عناإليجار اإل افي للمباني ال ل  .أ 

تككككاليف الصكككيانة اإل كككافية الناتجكككة عكككن اسكككتمرار اسكككتخدام المبكككاني القديمكككة  كككداًل مكككن م نكككى  .ب 

 المشرو .

 تكاليف التشغي  اإل افية الناتجة عن استمرار استخدام المعدات واآلالت غير التّعالة. .ج 

 العمليات الناتجة عن االستخدام الجزئي لمباني المشرو .تكاليف تجزئة  .د 

 تكاليف زيادة مدة اإلشراى. .ه 

 تكاليف متابعة تنتي  العقد. .و 

 الخسائر الناتجة عن عدم استثمار أو ائتمان رأس المال. .ز 

 خسائر الر ح المتو عة لتشغي  الم نى أو تأجيرر أو االستتادة منه. .د 

 المطالبات المتعلقة بالتأخير: 3.6.4

ألل مشككرو  إنشككائي مككدة محككددة تككم التخطككيط لتنتيكك ر خبلهككا، وعنككد حككدوث تككأخير فككي إتمككام 

تنتيكك  نشككاط مككا أو مرحلككة مككا مككن  لكك  المشككرو  فمككن الط يعككي أن تصككاحبه أ ككرار يسكك  ها الطككرى 

لتقع نتائجه على الطرى اآلخر، وبالتالي فمن حق الطرى المت رر المطالبكة  المتس ب في التأخير

 عما تك در من خسائر أو أ رار. بالتعويض

وعندما تتحدد مسؤولية التأخير تصبح المطالبة بالتعويض أمرًا ممكنًا وليس صعبًا، ولكن من 

الخطأ تعميم األمور التعا دية فيمكا يتعلكق  تحديكد مسكؤولية التكأخير لغكرض المطالبكات ألن لكك  عقكد 

 .[22]ظروفه

 :أنواع المطالبات 7.4
عكككدة أنكككوا  علكككى أسكككاس القواعكككد األساسكككية لحقكككوق المطالبكككات، وهككك ر  سكككمت المطالبكككات إلكككى 
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 :[22]األنوا  هي

هي التي تنشأ بمقت ى العقد في حالة حدوث تأخير يس ب نقض  ند من  المطالبات التعاقدية: .أ 

 نود العقكد، وتككون المطالبكة السكترداد الحكق أو رفكع الظلكم لو كو  أ كرار طبقكًا للقكوانين السكارية، 

 لكك  شككروط الغرفككة الدوليككة للهندسككة التككي تخككول المقككاول تحككت ظككروى محككددة القيككام ومككن أمثلككة 

بالمطالبات بالتكاليف اإل افية والجهود الم  ولة الستمرار العم  و ل  في حالة التأخير بسك ب 

المالككك ، وكككك ل  الشكككروط الصكككغرى المنظمكككة لألعمكككال التكككي توصكككى باسكككتخدام نمكككو ج  ياسكككي 

 مبالغ إ افية وتحدد اإلجراءات البزمة لها. لألحداث التي تس ب دفع

هككي تنشككأ بمقت ككى  ككانون التعا ككد العككام فككي حالككة  المطالبــات الخاصــة بخــرق قــانون العقــد: .ب 

حدوث تأخير يس ب خكرق وانتهكا  لك ل  القكانون، وغالبكًا مكا يعكرض هك ا النكو  علكى الق كاء، 

ويعتمككد نجكككاد هككك ر المطالبكككات علكككى األدلكككة التككي تث كككت االنتهكككا  أو الخكككرق، وتحتكككول شكككروط 

 الغرفة الدولية على تو يح لتل  الحاالت وطرق معالجتها.

هي التي تنشكأ بمقت كى القكانون المكدني الك ل يتكرض واجبكًا مكدنيًا، فقكد  لمطالبات مقابل األضرار:ا .ج 

 تنشأ المطالبة مقا   األ رار الوا عة عند حدوث خرق للقانون الخاد بااللتزام  واجب مدني.

الظكككاهرل علكككى تنتيككك   هكككي المطالبكككات المتعلقكككة بحكككاالت التعا كككد مطالبـــات التعاقـــد الظـــاهر : .د 

ال إ ا لم يوجد عقد سارل المتعول وواجب التنتي   ين أطرافه، ولكن يترض القانون التزامًا أعم

 دفع م لغ معقول كمقا   للعم  المنجز أو الخدمات المقدمة، ومكن أمثلكة  لك  مطالبكات  يمكة 

العمكك  المنجككز التككي تنشككأ نتيجككة عككدم االتتككاق علككى سككعر محككدد أو عنككدما يككتم االنتككاق مسككبقًا 

 ع م لغ مناسب أو عندما يتم إنجاز عم  ما  رسالة أو تكليف.على دف

عكادة مككا يككون هكك ا النكو  مككن المطالبككات  مطالبـات عنــدما ال يكــون للمالــك التزامــات محــددة: .ه 

فيما يتعلق بأعمال العقود العامكة التكي تملكهكا الدولكة حيكث تمكنح شكروط أعمكال العقكود العامكة 
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ويقكدم المقكاول مطال تكه نتيجكة الخسكائر التكي يتك كدها،  للمال  سلطة إنهاء العقد في أل و كت،

 وأحيانًا يتم تسوية المطالبة دون اللجوء إلى الق اء.

أمكككا فيمكككا يتعلكككق بالمطالبكككات المتعلقكككة بالتكككأخير فكككي لي يكككا فقكككد أجكككازت الئحكككة العقكككود اإلداريكككة 

ى الصكالح العكام دون من أ رار في حالة إنهاء العقد بمقت كللمقاول المطالبة بالتعويض عما لحقه 

و ككو  أخطككاء أو مخالتككات مككن جانكككب المقككاول، ومنحتككه حككق المطالبكككة بككالتعويض فككي حالككة تكككأخير 

تسديد المستخلصات بعكد تسكليمها للمالك  بمكدة محكددة فكي البئحكة، كمكا أجكازت لكه المطالبكة  تعكدي  

لكه المطالبكة كمكا أجكازت  األسعار وتمديد مدة العقد في حالة تعدي  المال  بمكدة محكددة فكي البئحكة،

بالتعويض في حالكة تكأخير تسكديد المستخلصكات بعكد تسكليمها للمالك  بمكدة محكددة فكي البئحكة، كمكا 

أجككازت لككه المطالبككة  تعككدي  األسككعار وتمديككد مككدة العقككد فككي حالككة تعككدي  المالكك  لمو ككو  العقككد بمككا 

 ل  التمديككد،  ينمككا منحككت % مككن  يمتككه ولككم تمنحككه حككق المطالبككة بالتعوي ككات نتيجككة لكك15يجككاوز 

البئحككة المكك كورة للجهككة المالكككة حككق المطالبككة بككالتعويض عمككا يصككي ها مككن أ ككرار بسكك ب التككأخير 

حتى بعد تو يع الجزاءات على المقاول، كما منحتها ك ل  ودون اللجكوء للق كاء الحكق فكي المطالبكة 

اول إ ا ككان السك ب فكي  لك  هككو المقكعلكى حسكاب  تنتيك ربالتعوي كات المترتبكة علكى إلغكاء العقكد أو 

 .[23]أحد األسباب التي أجازت البئحة اإللغاء في حالة و وعها

 تعثر وتأخير المشاريع اإلنشائية في ليبيا: 8.4
أشكككارت الدراسكككات والتقكككارير  ات العب كككة التكككي أمككككن االطكككب  عليهكككا إلكككى تعكككرض المشكككاريع 

، وتتمث  أنكوا  التعثكر فكي التكأخير نجاز مراحلهاخبل إألنوا  من التعثر والتأخير اإلنشائية في لي يا 

    كد نجكد أن مراحك  بعكض    المشرو  أو تو ف المشرو  كليًا؛في إنجاز مرحلة أو أكثر من مراح

المشككاريع تككم إ ككرام عقودهككا ور مككا تسككديد جككزء مككن مستخلصككاتها ولككم ت ككدأ مباشككرة العمكك   تنتيكك  تلكك  

 .[15]العقود لس ب أو آلخر
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المشكككاريع تكككم و دراسكككة تقكككارير المتابعكككة المعكككدة مكككن   ككك  الجهكككات  ات العب كككة بمتابعكككة تنتيككك  

 [:23استخبد أهم أسباب التعثر والتأخير حسب ما ورد في تل  التقارير كاآلتي ]

عدم استيتاء تنتي  العديد من المشاريع دون االكتتكاء بمشكروعات محكددة ومرككزة  كد تتكوفر لهكا  .أ 

  من عدد ك ير من المشروعات ال تتوفر لها اإلمكانيات المادية والتنتي ية.س   النجاد  دالً 

 م(2000)تككأخر اعتمككاد المخططككات العمرانيككة خاصككًة بعككد انتهككاء فتككرة مخطككط الجيكك  الثككاني عككام  .ب 

 بس ب عدم تحديد استعماالت األرا ي. ؛أدى إلى إر ا  وتأخر  دء تنتي  العديد من المشروعات

لمخططكككات العمرانيكككة علكككى أرض الوا كككع والتكككأخر فكككي إنجكككاز المخططكككات الكككبطء فكككي تط يكككق ا .ج 

 العمرانية للجي  الثالث مما أثر على مشاريع التحول وس ب تأخرها.

تتتيت الميزانية إلى مبالغ صكغيرة نتيجكة ك كر عكدد المشكاريع المتعا كد عليهكا ممكا انعككس علكى  .د 

 تخصيد وتموي  المشروعات الك رى.

ن الميزانية وتعدد مراح  اعتمادها، وتأخر تسيي  المخططات ممكا أثكر التأخر في إصدار  انو  .ه 

على سير تنتي  الميزانية، بمعنى أن مكدة تنتيك  الميزانيكة التعليكة أصكبحت سكتة أشكهر  كداًل مكن 

لعككدم  ككدرة  ؛وتو ككف تنتيكك  المشككروعات المتعا ككد عليهككا ،سككنة ومككا ترتككب علككى  لكك  مككن تككأخر

 المنت ة. الشركات تعلى صرى مستحقا الجهات المالكة

التكككأخر فكككي اعتمكككاد ميزانيكككة التحكككول السكككنوية أدى إلكككى تكككأخر صكككدور التتكككويض للمخصصكككات  .و 

المعتمككدة إلككى نهايككة النصككف األول مككن السككنة حيككث يتتككرض أن يكككون معككدل تنتيكك  الميزانيككة 

 %( من معدل التنتي .50عندئ   د وص  إلى )

 كات األمكب  للمسكاكن والعقكارات الوا عكة انختاض وعدم كتاية المبالغ المخصصة لدفع تعوي .ز 

في مسار تنتي  المشروعات أدى إلكى تكأخر  كدء تنتيك  وتكأخر انتهكاء تنتيك  الكبعض اآلخكر مكن 

 المشاريع إلى حين إخبء تل  العقارات، وخاصة مشروعات ال نية التحتية.
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 التعا د على مشاريع غير مدرجة في الميزانية. .د 

تيكك  المشككروعات المدرجككة بالميزانيككة والسككير فككي تنتيكك  المشككاريع عككدم تحديككد أولويككات محككددة لتن .ط 

غيكككر المدرجكككة فكككي الو كككت نتسكككه وبكككالتوازل مكككع محدوديكككة المخصصكككات؛ ممكككا أدى إلكككى عكككدم 

 تخصيد المبالغ البزمة لبنتهاء من المشروعات.

عككككدم تككككوفير وتجهيككككز وتهيئككككة الموا ككككع لعككككدة مشككككروعات مسككككتهدفة بالميزانيككككة، وتككككأخر تجهيككككز  .ل 

 راسات والتصميمات لبعض المشروعات األخرى.الد

عكككدم االهتمكككام الككككافي بال يانكككات الماليكككة والتنيكككة لكككبعض المشكككاريع أدى إلكككى تكككأخر و لكككة د كككة  .  

التقارير الدورية التي تعتمد عليها إجراءات المشاريع؛ ممكا أدى إلكى تكأخر اإلجكراءات اإلداريكة 

 والمالية وبالتالي تأخر تل  المشاريع.

 انيات المادية والتنية أو كبهما لشركات التنتي  المتعا د معها. لة اإلمك .ل 

 تحمي  الشركات المنت ة أعباء تعا دية ال تتناسب و درتها التنية والمالية. .م 

تدني كتاءة األداء اإلدارل والتني وعدم االهتمام الكافي بمشروعات ميزانية التحول المستهدفة  .ن 

 سابقًا. المكاتب التنية بالشع يةالقطاعات واأل سام و بالميزانية لبعض 

فككي أداء دورهككا  التحتيككة،فككي مجككال أعمككال ال نيككة  خاصككة ككعف شككركات المقككاوالت المحليككة  .س 

سنادها لعدة أعمال إلى جهات أخرى بالباطن.  وا 

ارتتككا   يمككة إجمككالي المستخلصككات التككي لككم يككتم تسككديدها للمشككروعات المنتهيككة وترحيلهككا مككن  .  

انتظكام تسكديدها وانعدامكه أحيانكًا؛ ممكا زاد مكن  كعف القكدرة التمويليكة سنة إلى أخرى، وتكأخر 

 ألجهزة التنتي ، و ل  من  درتها على استكمال المشاريع الجارل تنتي ها.

 طول وتعقيد إجراءات اإل راض فيما يتعلق   رامج اإلسكان الوطني. .ى 

مكن دور فيهكا سكواء اللي يكة( سكابًقا ي كدو وا كحًا مكا للمالك  )الدولكة و تحليك  األسكباب المك كورة 
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 كان مباشرًا أو غير مباشر.

 :خير المشاريع خالل مرحلة التصميمتأ 9.4
خككبل فككي تنتيكك  المشككاريع الهندسككية حككول التككأخير أفككادت إحككدى الدراسككات الميدانيككة التككي أجريككت 

مرحلكة وتحديكد مرحلة التصميم استهدفت التوص  إلى العوام  المس بة للتكأخير فكي لي يكا مكن خكبل تلك  ال

خبل مرحلة التصكميم تقكع علكى عكاتق  مسئولية  ل  التأخير، وافتر ت تل  الدراسة أن مسئولية التأخير

 :[15] المال  واالستشارل وطرى آخر  وحددت عوام  تأخير المشاريع في مرحلة التصميم كاآلتي

 التأخير بسبب المالك: 1.9.4
 تأخير اعتماد المستخلصات وتسديد الدفعات. .أ 

 عقبات وتعقيد اإلجراءات ووجود مشاك  مع جهات أخرى. .ب 

 مركزية اإلدارة وعدم االستقرار اإلدارل. .ج 

  لة المعلومات وعدم تحديثها. .د 

 بطء إجراءات اتخا  القرار. .ه 

 التأخير بسبب االستشار : 2.9.4
 سوء اختيار استشارل بالباطن. .أ 

 نقد التموي  المالي والدفعات البزمة. .ب 

  لة الموارد البشرية والمالية. .ج 

 عدم تعريف المشرو  وتقييم المخاطر وعدم االستعداد له. .د 

 مركزية اإلدارة وعدم االستقرار اإلدارل. .ه 

 التأخير بسبب طرف آخر: 3.9.4
 غياب الحوافز والمنافسة. .أ 



  49 

 كثرة المتطلبات والصبحيات القانونية والتخويبت. .ب 

 ومعدالت التصرى وعدم استقرارها. تقلب أسعار .ج 

بحسككاب مككدى تككأثير العوامكك  المو ككحة لككك ّو مككن المالكك  واالستشككارل  [15] هانتسكك و امككت الدراسككة

والطكككرى اآلخكككر واسكككتنتجت أن لعوامككك  المالككك  أعلكككى درجكككة تكككأثير، وبالتكككالي استخلصكككت و كككو  المسكككئولية 

لمالككك ، كمكككا حكككددت  اإلجكككراءات اإلداريكككة األساسكككية لحكككدوث التكككأخير خكككبل مرحلكككة التصكككميم علكككى عكككاتق ا

 والمتطلبات البزمة و لة التموي  المالي  كعوام  مهمة تلعب دورًا أساسيًا في التأخير خبل مرحلة التصميم.

 توقف المشاريع خالل مرحلة التنفيذ: 10.4
إجمكالي ت كين أن  ،م2014بمراجعة تقارير جهاز مشكروعات اإلسككان والمرافكق فكر  مصكراتة لسكنة 

وعكدد  ،(%20)نسكبة (  231( مشروعًا وأن عكدد المشكاريع المتو تكة )954عدد المشاريع له ر التترة  لغ )

والعقكود المنتهيكة ولكيس عليهكا التكزام %( 9( مشكروعًا مكا نسك ته )86) وعليها التزام مالي المشاريع المنتهية

%( وأن 2( مشككروعًا مكككا نسككك ته )18%( والمشكككاريع الجاريككة عكككدد )39( مشكككروعًا مككا نسككك ته )376عككدد )

( مشكروعًا مكا 189%( والمشاريع الملغاة عكدد )6( ما نس ته )54المشاريع التي لم ت دأ باألساس عددها )

 .[24]%(20نس ته )

لمشككروعات جهككاز اإلسكككان والمرافككق فككر  مصككراتة  لالمو ككف التنتيكك ( 1.4ويو ككح الشككك  )

 .[24] م 2014 لسنة
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 [24]م 2014لمشروعات جهاز اإلسكان والمرافق فرع مصراتة لسنة   التنفيذالموقف ( 1.4شكل )ال

  

ـــف  11.4 ـــرع مصـــراتة لســـنة الموق ـــق ف ـــد  لجهـــاز اإلســـكان والمراف م  2014التعاق
  د.ل(: 1,000,000للمشاريع الكبيرة )رأسمالها أكبر من 

م 2014جهككاز اإلسكككان والمرافككق فككر  مصككراتة لسككنة الصككادرة عككن مككن خككبل دراسككة التقككارير 

%( من 52( عقدًا ما نس ته )73من ف راير  لغ عددها ) 17ت ين أن العقود التي تم تتعيلها بعد ثورة 

( عقكدًا مكا 67لكم يكتم تتعيلهكا  لغكت )( عقكدًا وأن العقكود التكي 140إجمالي عدد العقود البالغ عددها )

( والعقكككود التكككي تكككم 0رل تنتيككك ها بعكككد عمليكككة التتعيككك   لكككغ عكككددها )%( والعقكككود التكككي جكككا48نسككك ته )

 (.0االنتهاء منها بعد التتعي  عددها )

م  2014( المو ف التعا دل لجهاز اإلسكان والمرافق فر  مصكراتة لسكنة 2.4يو ح الشك  )

 د.ل( 1,000,000للمشاريع الك يرة )رأسمالها أك ر من 
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م للمشاريع الكبيرة )رأسمالها  2014جهاز اإلسكان والمرافق فرع مصراتة لسنة ( الموقف التعاقد  ل2.4الشكل )
 [24]د.ل( 1,000,000أكبر من 

  

الموقــف التنفيــذ  لجهــاز تنميــة وتطــوير المراكــز اإلداريــة فــرع مصــراتة لســنة  12.4
 [25]د.ل( 1,000,000م للمشاريع الكبيرة )رأسمالها أكبر من  2014

ر الصككادرة عككن جهككاز تنميككة وتطككوير المراكككز اإلداريككة فككر  مصككراتة  مككن خككبل دراسككة التقككاري

( 32من ف رايكر  لكغ عكددها ) 17م ت ين أن المشاريع التي تم تتعيلها )الجارية( بعد ثورة 2014لسنة 

( مشككروعًا وأن المشككاريع 44%( مككن إجمككالي عككدد المشككاريع البككالغ عككددها )73مشككروعًا مككا نسكك ته )

%( وأن المشكاريع المنتهيكة وعليهكا إلتكزام مكالي  لكغ 18( مشكاريع مكا نسك ته )8)المتو تة   لكغ عكددها 

 %(.9( مشاريع ما نس ته )4عددها )

( المو ككف التنتيكك ل لجهككاز تنميككة تطككوير المراكككز اإلداريككة فككر  مصككراتة 3.4يو ككح الشككك  )

 د.ل( 1,000,000م للمشاريع الك يرة )رأسمالها أك ر من 2014لسنة 
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م للمشاريع الكبيرة 2014( الموقف التنفيذ  لجهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية فرع مصراتة لسنة 3.4)الشكل 
 [25]د.ل( 1,000,000)رأسمالها أكبر من 

( نسككبة اإلنجككاز فككي المشككاريع المتو تككة والتابعككة لجهككاز تنميككة وتطككوير 4.4كمككا ي ككين الشككك  )

 .المراكز اإلدارية في مدينة مصراتة

 

( نسبة اإلنجاز في المشاريع المتوقفة والتابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية في مدينة 4.4) الشكل
 .[25] مصراتة
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 :التنفيذ للعقود المالحظات حول إجرا ات 13.4
لعككك  السككك ب األساسكككي فكككي عكككدم الجديكككة فكككي تتعيككك  المشكككروعات هكككو عكككدم القكككدرة علكككى مجا هكككة 

وا عكككًا عنكككد مباشكككرة الشكككركات للعمككك  فالمخصصكككات المعتمكككدة لميزانيكككة التنميكككة االلتزامكككات، التكككي ستصكككبح 

مليككار دينككار، لككك  سككنة وبالتككالي فكك،ن حجككم العقككود  19م، لككم تتجككاوز  2013و  م 2012خككبل العككامين 

القائمككة يحتككاج إلككى مككا ال يقكك  عككن عشككر سككنوات السككتكمالها وفككق المخصصككات المكك كورة، شككريطة عككدم 

 روفات أو عقود جديدة وهو ما يدفع الحكومة لتأخير مواجهة ه ا الوا ع.االلتزام بأل مص

 :[26] المشاك  التي تواجه تتعي  المشروعات يمكن تلخيصها في النقاط التاليةومن 

 العديد من موا ع المشروعات تستغلها جهات  مختلتة، ولم يتم اتخا  أل إجراءات حيالها. .1

الشككرو  فككي حصككر األ ككرار التككي لحقككت بالمشككروعات، والشككركات المنتكك ة، حتككى يمكككن  عككدم .2

 مواجهة مطالبات الشركات، وتحديد األعمال المطلوبة الستكمال المشروعات.

عككدم تناسككب  يمككة األعمككال الككواردة فككي المستخلصككات، مككع التتككرة التككي تككم تنتيكك  تلكك  األعمككال  .3

 فيها.

قكككًا للشكككروط التعا ديكككة، حيكككث لكككوحم تجديكككد مكككدة تنتيككك  بعكككض القصكككور عكككن متابعكككة التنتيككك ، وف .4

 العقود أكثر من مرة دون م ررات ل ل .

 عدم تناسب عدد العمالة التنية والعادية في الموا ع مع حجم المشرو  و يمة التعا د. .5

اعتماد مستخلصات  هكا كميكات تتكوق مكا هكو مكدرج فكي جكداول الكميكات واألسكعار للعقكد دون  .6

 ت لتل  الزيادة، واعتماد األوامر التعديلية لها. يان الم ررا

 عدم إرفاق الخرائط التنتي ية للمشروعات، والتي يتم بموج ها التنتي  ومراجعة الكميات. .7

 ككعف لجككان اإلشككراى عككن متابعككة المشككاريع، باإل ككافة إلككى عككدم د ككة التقككارير التككي تو ككح  .8

 سير العم   ها.
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مراجعككة واعتمككاد األعمككال التككي تقككدمها المكاتككب  عككدم  ككدرة مصككلحة التخطككيط العمرانككي علككى .9

 ا أدى إلى تأخر المشروعات عن المدة الزمنية المحددة في العقود.ماالستشارية، م

 في ليبيا: للمشاريع بعض نتائج التأخير والتوقف 14.4
 دراسكككة التقكككارير التكككي أعكككدتها الجهكككات المختصكككة بمتابعكككة سكككير تنتيككك  ميزانيكككة التحكككول أمككككن 

د بعض النتائج العامة لتأخير وتو ف تنتي  المشاريع، علمًا بأنه توجد نتائج خاصة تختلف استخب

مكن مشكرو  إلكى آخكر حسككب حيثياتكه والظكروى المحيطكة بكه، وكانككت أهكم النتكائج حسكب مكا ورد فككي 

 :[23] تل  التقارير كاآلتي

خرة والمتو تة والتكي تكم المعطيات التنية والجدوى اال تصادية واالجتماعية للمشاريع المتأ تغير .أ 

تو يككع عقودهككا ولككم ي ككدأ تنتيكك ها، باإل ككافة إلككى تككوفر مشككروعات  ديلككة ممككا  لكك  مككن جككدوى 

 الحاجة إليها.و المشاريع المتأخرة 

 التقلي  من مساهمة المشروعات اإلسكانية في ح  مشكلة السكن القائمة. .ب 

وى الخكدمات العامكة التكي تقكدمها تأخير وتو ف المشاريع الحيوية كان له أثكرًا سكل يًا علكى مسكت .ج 

الك ل ككان  المستشكتياتصكيانة وتطكوير ال مشكاريع تنتيك  تل  المشاريع، ومن أمثلة  لك  تكأخير

لككه أثككرًا سككل يًا علككى مسككتوى الخككدمات الصككحية، وتككأخير تنتيكك  بعككض المككدارس الكك ل أدى إلككى 

 ارتتا  معدل كثافة التص  الدراسي  ياسًا بالمعدل الوطني العام.

حيكككث تكككم تتكككويض  ،المشكككاريع لكككم تكككتم االسكككتتادة الكاملكككة مكككن المخصصكككات الماليكككة لهكككا بعكككض .د 

وتسكككيي  جكككزء فقكككط مكككن المخصصكككات ولكككم يكككتم اسكككتثمار المخصصكككات بصكككورة فاعلكككة بسككك ب 

 التأخير الحاص  في التنتي .

ترحيكك  المشككاريع المتككأخرة والمتو تككة والتككي لككم ي ككدأ تنتيكك ها أدى إلككى ترحيكك  تلكك  المشككاريع مككن  .ه 

  سنة إلى أخرى مما أدى إلى ارتتا  حجم االلتزامات المالية القائمة.



   

 اخلامسالفصل 
 الجانب العملي 
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 مقدمة: 1.5
صككناعة المقككاوالت كغيرهككا مككن الصككناعات إلككى إنتككاج منككتج، لكككن ط يعككة هكك ا المنككتج  تهككدى

تختلككف عككن ط يعككة أل منككتج فككي غيككرر مككن الصككناعات األخككرى حيككث المنككتج هنككا هككو المشككرو  كمككا 

 .[27]سيتم تعريته الحقاً 

وتسكككعى مؤسسكككات صكككناعة اإلنشكككاءات دائمكككًا إلكككى الكككتبؤم والتكيكككف مكككع محيطهكككا الككك ل يتسكككم 

 تغيير المستمر ألنها صناعة ديناميكية تتأثر بال يئة المتواجدة فيها.بال

وتختلف صناعة اإلنشاءات عن غيرها من الصناعات األخرى من حيث أن مشكاريعها تتميكز 

ى فكي حالكة  دورة حياة  ات  داية ونهاية محكددتين، ومكن حيكث عكدم وجكود معكايير ثا تكة لةنتكاج حتك

وحدات متكررة سابقة التصنيع كالوحكدات الخرسكانية الجكاهزة، كمكا أن  مالتقلي  من مكوناتها باستخدا

يكب ككالتي يتصكف  هكا مجال اإلنشكاء ال يسكتطيع تكييكف نتسكه تمامكًا وفكق معكايير ثا تكة موحكدة الترك

 .خط اإلنتاج

السابع عشر من  ةوحتى  يام ثور  1960فيما يلي استعراض لتطور نشاط المقاوالت من  العام 

 .م 2011ف راير 

 م: 2013 –م  1960نشاط المقاوالت في ليبيا  1.1.5
خبل التترة الم كورة وما كان لتل  التطكورات  متباطئة و عيتةشهد نشاط المقاوالت تطورات 

 .[27]من آثار مختلتة على اال تصاد اللي ي

 :م 1969 –م  1960نشاط المقاوالت  .1
، م 1961مليككون  رميكك  عككام  نصككف لككغ و ككد توسككع هكك ا النشككاط مككع  دايككة إنتككاج الككنتط الكك ل 

ت نككت الحكومككة اللي يككة أسككلوب التخطككيط كمنهككاج لتنميككة اال تصككاد اللي ككي م  1963ومككع  دايككة العككام 

 حيث أصدرت الحكومة القانون.
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 – 1963بشأن التخطيط والتنمية ولتقوم  ،عداد أول خطة تنموية للتترة  1963( لسنة 5ر م )

 ينار.مليون د 169بمخصد  لغ  1968

شرو  في تنتي  ه ر الخطة  دأت أجهزة وشركات المقاوالت اللي ية في العم  جنبكًا إلكى لوعند ا

جنككب مككع شككركات المقككاوالت األجن يككة فككي  نككاء اال تصككاد اللي ككي وا عككادة إعمككار ال نيككة التحتيككة التككي 

 دمرت بتع  الحرب العالمية الثانية التي كانت لي يا إحدى مسارحها.

ى  انون التخطيط أصدرت الحكومة اللي ية الئحة المكاتب االستشارية التي تقوم وباإل افة إل

 تنظيم عم  المكاتب االستشارية في دراسة وتقييم مشكروعات التنميكة التكي جكاءت  هكا خطكة التنميكة 

و ككد أكككدت البئحككة علككى أهميككة التعا ككد مككع المكتككب االستشككارل بغككرض إعككداد  م 1968 –م  1963

 .[27]تصادية وفنية م دئية أو تتصيلية و هدى اإلشراى على التنتي دراسة جدوى ا 

و ككككد ت ككككمنت الحكومككككة اللي يككككة التككككي شكككككلت فككككي  لكككك  الو ككككت و امككككت  تنتيكككك  خطككككة التنميككككة 

تتككككولى اإلشككككراى علككككى متابعككككة التككككي اال تصككككادية واالجتماعيككككة المشككككار إليهككككا وزارة لألشككككغال العامككككة 

 والت اللي ية واألجن ية.المشروعات التي تنت ها شركات المقا

 يكككام الحكومكككة اللي يكككة ومكككن خكككبل وزارتكككي األشكككغال م  1969 –م  1960كمكككا شكككهدت التتكككرة 

 العامة ووزارة اإلسكان والمرافق  و ع تصنيف لشركات المقاوالت المختلتة وتت من ما يلي:

 التي تتميز بك ر حجم رأسمالها وأصولها والخ رة. ف  من التئة )أ( وهيشركات تصن .1

 التابعين لها والخ رة.و شركات تصنف  من التئة )ب( وهي التي تتميز بك ر حجم رأسمالها  .2

شككركات تصككنف  ككمن التئككة )ج( وهككي التككي تتميككز بحجككم متوسككط بالنسككبة لرأسككمالها والقككوى  .3

 .[27]العاملة  ها

لمقككاوالت اللي يككة واألجن يككة  ككنتس المسككتوى وبمسككافة وكانككت الحكومككة اللي يككة تعامكك  شككركات ا

 واحدة و ل   هدى خلق رود المنافسة للحصول على إنتاج وخدمة متميزة.
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ت ككع المواصككتات والرسككوم للمشككروعات ومككن ثككم  ل  وزارة األشككغال العامككة فككي تلكك  التتككرة وككك

كميكات ووجكود المشكرو  فكي إحالتها إلى لجنة العطاءات المركزية لمراجعتهكا مكن حيكث الرسكومات وال

لكى جانكب لجنكة  الميزانية وغيرها، ليتم بعد  ل  اإلعبن عنكه فكي عطكاء بكالطرق المتعكارى عليهكا، وا 

العطاءات المركزية كانت توجد بالوزارات لجان عطكاءات فرعيكة تتكولى إ كرام عقكود للمشكروعات التكي 

 ( ألف دينار.100ت لغ  يمتها في حدود )

 م: 2010 –م  1970  الفترة. 2
يمكن التطرق لها  متأرجحة ومتعثرةشهد نشاط المقاوالت اللي ية خبل التترة الم كورة تطورات 

 على النحو التالي:

 طكا  المقكاوالت اللي كي يشكار   نشكاط وفاعليكة  لنصف األول من عقكد السكبعينات ككانخبل ا 

جنبكككًا إلكككى جنكككب مكككع  طكككا  المقكككاوالت األجن كككي فكككي  نكككاء اال تصكككاد اللي كككي وتنتيككك  مشكككروعات 

التنميككككة بمختلككككف أنواعهككككا اإلنتاجيككككة والخدميككككة وال نيككككة األساسككككية وفككككي مختلككككف المحافظككككات 

 .[27]وال لديات

  خكككبل النصكككف األول مكككن عقكككد السكككبعينات فكككي اسكككتمرار العمككك  ببئحكككة المكاتكككب االستشكككارية

مراجعككككة ودراسككككة المشككككروعات للتأكككككد مككككن تككككوفر المواصككككتات والتصككككاميم والكميككككات والخككككرائط 

 البزمة ألل مشرو  يستهدى تنتي ر.

  كمككا اسككتمر العمكك  بقيككد وتصككنيف شككركات التوريككد وفقككًا لةجككراءات المعمككول  هككا خككبل عقككد

 الستينات.

 ي مكككن عقكككد السكككبعينات  كككدأ النظكككام السكككا ق فكككي تهمكككي  دور القطكككا  مكككع  دايكككة النصكككف الثكككان

وليحكرم المجهكود التنمكول مكن دور من تكم تأميمهكا، الخاد بما فيه شركات المقاوالت اللي ية و 

 ه ر الشركات في  ناء اال تصاد اللي ي.
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  وكافكككة أجهكككزة وشكككركات القطكككا  الخكككاد اعتمكككد الخاصكككة و تكككأميم شكككركات المقكككاوالت اللي يكككة

ال تصككاد اللي ككي بشككك  يكككاد يكككون كككامًب علككى شككركات المقككاوالت وأجهككزة التنتيكك  والشككركات ا

 االستشارية األجن ية.

 ( لسنة 15أصدرت الدولة القانون ر م )بشأن حماية ال يئة والتقيد بال كوابط المعنيكة م  2002

 بالخصود.

  إلدارية والتي تكم تعكديلها ( بشأن الئحة العقود ا132م أصدرت الدولة القرار ر م ) 2005عام

 م. 2007( لسنة 563بالقرار ر م )

 ( لسنة 563تناولت الئحة العقود ر م )م جملة من التعريتات والتو يحات التي تكنظم  2007

 .[27]عم   طا  المقاوالت

 م: 2011فبراير  17بعد قيام ثورة  الفترة 2.1.5
وسككقط النظككام السككا ق وتو تككت عجلككة اال تصككاد م  2011 امككت ثككورة السككابع عشككر مككن ف رايككر 

بشككك  يكككاد يكككون كككامًب وكككان مككن أ ككرز القطاعككات واألنشككطة التككي تككأثرت بتعكك  حككرب التحريككر هككو 

حيككث تو ككف اسككتكمال عقككود المشككروعات الجككارل تنتيكك ها المقككاوالت بشككقيه اللي ككي واألجن ككي، و  طككا  

و كككد جكككاء تو كككف نشكككاط ، ا كككد عليهكككا ولكككم ت كككدأوكككك ل  المشكككروعات المتو تكككة وعقكككود المشكككروعات المتع

 :[27] المقاوالت لعدة أسباب لع  من أ رزها ما يلي

ومن ثم تو ف اإلنتاق على الميزانية العامة م  2011سنة  خبلتو ف إنتاج وصادرات النتط  .1

 وخاصة الجانب التنمول وما تبع  ل  من تو ف عجلة المقاوالت اللي ية واألجن ية.

قكككاوالت بشكككقيه الكككوطني بشكككك  جزئكككي واألجن كككي بشكككك  كامككك  عكككن اسكككتكمال تو كككف نشكككاط الم .2

الك ل شكهدر  ةاألمنيك سكوء األحكوالالمشروعات الجارل تنتي ها وتنتي  مشروعات جديكدة بسك ب 

اال تصككاد اللي ككي بعككد حككرب تحريككر لي يككا وعككزوى العديككد مككن شككركات المقككاوالت األجن يككة عككن 
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 ها.العودة واستكمال المشروعات المناطة  

الشككو  فكي مكدى  سك بات المقاوالت اللي ية واألجن يكة باستمر التعثر في دفع مستحقات شرك .3

وكككك ل  الحككال بالنسكككبة  مككالي، د ككة ال يانكككات المتككوفرة عكككن المشككروعات المنتهيكككة وعليهككا التكككزام

 للمشروعات الجارل استكمالها.

بعكض معكداتها وأجهزتهكا  تعرض موا ع شركات المقاوالت األجن ية لبعتكداء والتخريكب وسكر ة .4

ومكككا تبكككع  لككك  مكككن تو كككف عمليكككة اسكككتكمال المشكككروعات المناطكككة  هكككا والكككدخول فكككي مشكككاك  

وتعقيككدات حككول كيتيككة اسككتكمال تلكك  المشككروعات منهككا مككا يتعلككق  تجديككد خطابككات ال ككمان 

 ومعالجة االعتمادات المالية المسيلة ... وغيرها.

قككارات والقككوى العاملككة وغيرهككا مككن مسككتلزمات ال نككاء ارتتككا  أسككعار مككواد ال نككاء واألرا ككي والع .5

والتشكككييد ومكككا تبكككع  لككك  مكككن ارتتكككا  تككككاليف األعمكككال المناطكككة بشكككركات المقكككاوالت مكككن جهكككة 

 .[27] والخدمات االستشارية من جهة أخرى 

 الرؤية المستقبلية لنشاط المقاوالت: 3.1.5

ال نككاء والتشككييد بشككك  عككام ونشككاط المقككاوالت بشككك  خككاد   طككا هككا إن التراكمككات التككي ورث

بمكا يمككن مكن  لهك ر األنشكطةتتطلب إعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات واإلجراءات المنظمكة 

اسكككتكمال المشكككروعات الجكككارل تنتيككك ها والكككدخول فكككي مشكككروعات جديكككدة علكككى أسكككس علميكككة و ا لكككة 

 للتنتي .

اط المقككاوالت اللي يككة يجككب أن يتركككز أو ينصككب علككى محككورين إن رؤيككة اال تصككاد اللي ككي لنشكك

يتنككككاول األول اآلليككككة البزمككككة للتعامكككك  مككككع الوا ككككع الحككككالي للنشككككاط المكككك كور ويتنككككاول الثككككاني الرؤيككككة 

 .[27] ه خدمة ألهداى التنمية الوطنيةيلالمستق لية لنشاط المقاوالت وكيتية تتع
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 الدراسة الميدانية: 2.5
ب االستبانة هو من أف   األساليب التي يمكن اسكتعمالها لجمكع أك كر عكدد إن استخدام أسلو 

، وهكككو الطريقكككة  كككر  كككدر ممككككن مكككن اآلراء حكككول المو كككو ممككككن مكككن اإلجابكككات، واإلطكككب  علكككى أك

المتبعة لمعرفة وجهات النظر المتميكزة بالوا عيكة والشكمولية، ولك ل  تكم اختيكار مجموعكة مكن المحكاور 

سككتبانة شككاملة لجميككع األسككئلة المطلككوب معرفككة إجاباتهككا حككول موا ككيع اإلدارة التككي تككدور حولهككا اال

وإلنجكككاز المشكككرو  وكيتيكككة إدارة المكككوارد لتنتيككك  المشكككرو  وطكككرق المرا بكككة  ،الهندسكككية وطكككرق التخطكككيط

وغيرهككا مككن األسككئلة التككي يككرى الباحككث أهميتهككا  ،والككتحكم فككي المشككرو  التككي يككتم فيهككا تنتيكك  المشككرو 

 .[28]كثر تتاصي  في عملية إدارة المقاوالت وما يواجهها من مشاك  ومعو اتلمعرفة أ

 وتطلب إعداد ه ر الدراسة تناول الجوانب التالية:

 .عها الحديثة في التخطيط والتنتي استخدام الجدولة الزمنية بأنوا دراسة  .1

 .في تحديد وتحلي  أسباب التأخير استخدام الطرق العلميةدراسة  .2

 .جية إدارة المشاريع خبل التنتي شركات المقاوالت منهاتبا  دراسة  .3

 أسلوب تجميع البيانات: 3.5
ويككتم الحصككول علككى ال يانككات  المبحظككة،التككي تعتمككد علككى  الدراسككاتمككن ر الدراسككة عت ككر هكك ت

منهكككا دراسكككة حكككاالت معينكككة  ،والمعلومكككات المطلوبكككة فكككي البحكككوث التط يقيكككة مكككن خكككبل أسكككاليب عكككدة

 .أو التجارب المعملية ،ح الميدانيأو المس، مختارة

  التخطكككيط  لتنتيكككي فككك المسكككتخدمة ومكككن خكككبل االسكككت يان المكككوز  تكككم التعكككرى علكككى األسكككاليب

فكككي بالتقنيكككات المسكككتخدمة  شكككركات المقكككاوالت ومكككدى إلمكككام مدينكككة مصكككراتةفكككي  االنشكككائيةمشكككاريع ال

 .التخطيط والمتابعة

والطريقككة  ،كيتيككة الحصككول علككى معلوماتهككا( نوعيككة األبحككاث الهندسككية و 1.5يو ككح الشككك  )

 المتبعة في ه ر الدراسة.
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 المعلومات المستخدمة في األبحاث الهندسية والتط يقية

 

 بحث تط يقي        بحث نظرل                         

 

       

معلومككككككات مككككككن            معلومات حقلية                                       

 المعم 

 

 مسح مباشر     ياسات  مبحظة      تحلي  بحث سا ق

 

 ةمرسل استبانة               ومقا لة شخصية       استبانة   

 [28]( المعلومات المستخدمة في األبحاث الهندسية1.5شكل )ال

المعككد مسككبقًا مككع إجككراء المقا لككة الشخصككية  االسككتبانةوفقككًا لهكك ا المسككار فقككد تككم اعتمككاد طريقككة 

 ال ين تشملهم عينة الدراسة. للمستبانين

 مع المقابلة الشخصية  االستبانةاختيار طريقة  أسباب 1.3.5
 :ةمن  ين أهم األسباب التالي

          .ةالمرسل االستبانةأك ر من المعدل المتحص  عليه من  دإعطاء نسبة استجابة وردو  .1

 . االستبانةحصول على جّدية أكثر من     الشخد ال ل يقوم  تع ئة إمكانية ال .2

 إمكانية شرد النقاط الغام ة للشخد ال ل ستتم مقا لته. .3
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 انتظار الردود.  إمكانية تقليد التترة الكلية البزمة لتع ئة ال يانات بمتابعتها شخصيًا  داًل من .4

  واسطة الجهة المرس  إليها. ا داًل من تحويله االستبانةالتأكد ممن يقوم  تع ئة  .5

 .من عينة البحث ات شخصياً االستبانالتأكد من استبم  .6

 االسكككتبانةإمكانيكككة و كككع أسكككئلة أوسكككع وأكثكككر مرونكككة غيكككر تلككك  األسكككئلة الصكككارمة أو البسكككيطة ب .7

 مع المقا لة. االستبانة، و ل  إلمكانية شرحها في ةالمرسل

بل المقا لة الشخصكية مكع أفكراد عينكة الدراسكة، خ االستبانةولتجنب العيوب المصاحبة لتع ئة 

 .[28]باإلجابةتم اال تعاد عن التأثير في المجيب أو اإليحاء له 

 :االستبانةهدف  2.3.5
 إن الهدى من ه ر االستبانة هو التعّرى على أهكم معو كات صكناعة المقكاوالت فكي مدينكة مصكراتة

 وأهم العوام  التي تؤثر فيها وبالتالي تأثيرها على إداء المشرو  من حيث التكلتة و الجكودة وزمكن التنتيك ،

 .ه ر الصناعة تحسين وتطوير األساليب الحديثة فيما يتعلق معرفة اهم  إلىهدى كما ت

صكناعة للتع ير عكن آرائهكم حكول معو كات  للمستبانينإلعطاء الترصة  االستبانة ت ه رصمم

 المقاوالت في مدينة مصراتة.

 :مجتمع وعينة الدراسة 3.3.5
 

، ومككدراء المشككاريع ورؤسككاء األ سككام ،والمككدراء التنتيكك يين ،المككدراءيتكككون مجتمككع الدراسككة مككن 

ناعة المقككككاوالت داخكككك  مدينككككة فككككي الشككككركات المحليككككة العاملككككة فككككي مجككككال صككككالعككككاملين والمهندسككككين 

 مليكون وتتجكاوز  يمتهكا  ،ريع التي تكون الدولة هي الجهة المالككة لهكا)المقاولون( في المشا ة،مصرات

( شكككركة مقكككاوالت عاملكككة داخككك  30لعكككدد )م( 2014) ىوحتككك( 2008) دينكككار لي كككي خكككبل التتكككرة مكككن

ومكككدراء اإلدارات  ات العب كككة المباشكككرة  ،مكككدراء الشكككركات ىوا تصكككر مو كككو  الدراسكككة علكككالمدينكككة، 

دراسكككة  ىومكككدراء المشكككاريع والمهندسكككين العكككاملين فيهكككا، حيكككث سيقتصكككر البحكككث علككك ،بعمليكككة التنتيككك 
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 التأخير خبل مرحلة التنتي  التعلي للمشاريع المستهدفة. 

 تأعككد التككي االسككتبانةألجكك   تجميككع المعلومككات وال يانككات المتصككلة  هكك ر الدراسككة تككم تصككميم 

 نشككائيةاإلمشككاريع ال ين يقومككون  كك،دارة المشككاريع الكك ءعلككى مجموعككة مككن مككد را تووزعكك لهكك ا الغككرض

 مختلتة األنوا .

 علككى المعلومككات وال يانككات المجمعككة  او نائهكك دراسككتهاالنهككائي بعككد  افككي شكككله اإلسككتبانة تأعككد

 وا ع ثبثة نسخ لكك  شكركة أل  اتشرك أر عةعلى عدد  ت، ووزعمن خبل الدراسة النظرية 

 . مشرو إثني عشر عدد 

  أل  مائكة وخمسكة عشكر عينككةا مكن إجمكالي  ردً  مائكة وثمانيكةكانكت  وا كع عكدد  االسكتبانةردود

 .الموزعة على العينة المختارة االستبانة% من إجمالي نسخ  93.9 نسبة إجمالية  درها 

  االستبانةخطوات تطوير   4.3.5
 اسكتبانةتصكميم تكم ج   ل  أ، ومن الدراسة له رهي األداة المناسبة  االستبانةأن  على اعتبار

 :و د مر  ناؤها بعدة مراح ة بالدراسة خاص

 لالستبانةالمرحلة األولى: إعداد التصميم األولى 
 نكككاء  علكككى األسكككلوب المكت كككي ل نكككاء اإلطكككار  االسكككتبانةأعتمكككد الباحكككث علكككى  تصكككميم نمكككو ج 

تككم  ((أملحككق ر ككم )) علككى اسككتبانة مراجككع  ات العب ككة باإل ككافة إلككى اعتمككادرالالنظككرل مككن خككبل 

اإلجابكة عكن أسكئلة  يوالمتمثك  فك االسكتبانةحكدد الهكدى مكن ، و تصميمها خصيصا  ألغراض الدراسكة

مدراء  إلىولية للدراسة تصميم  ائمة استقصاء موجهة مر لتجميع ال يانات األو د تطلب األ ،الدراسة

 يفككك يوعكككر  مدينكككة مصكككراتةفكككي  المقكككاوالتالعاملكككة بقطكككا   العامكككة والخاصكككةالمشكككاريع فكككي الشكككركات 

تصميمه البساطة والسهولة والو ود وترتيب االسئلة والعبارات حسب تسلس  عوامك  الدراسكة، وبعكد 

 باالسككتبانة يانككات الخاصككة ال، وتككم تجميككع الدراسككةبحيككث تغطككى أسكئلة  االسككتبانة لك  صككيغت أسككئلة 
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بقطكككا  العاملكككة  المسكككتهدفةمكككدراء المشكككاريع فكككي الشكككركات مكككن خكككبل إجكككراء مقكككاببت شخصكككية مكككع 

، وكان الهكدى مكن هك ر المقكاببت هكو التعكرى علكى آرائهكم، كك   حسكب مدينة مصراتةفي  المقاوالت

، و كد االسكتبانة، األمكر الك ل أسكهم فكي تحديكد مجكاالت ومعكايير كيتية تقييم األداء، و االستبانةسئلة أ

 .الدراسةبحيث احتوت كافة متطلبات االستبانة تم إعداد متغيرات 

 االستبانة: قياس صدق الثانيةالمرحلة 
قكيس المتطلبكات ت االسكتبانةأككد مكن أن الت أل، لبسكتبانةبعد  لك  تكم  يكاس الصكدق الظكاهرل 

و كككككعت لقياسكككككها، وللتأككككككد مكككككن صككككبحية األداء و ياسكككككها عر كككككت علكككككى مختصكككككين إل كككككداء   التككككي

أجلكككه مكككن  و كككعت لقيكككاس مكككا االسكككتبانةرائهكككم حكككول مكككدى مبئمكككة وصكككبحية أسكككئلة آملحوظكككاتهم و 

مكانية تط يقها على ال رنامج اإلحصا  .ئيوا 

 صياغة نهائية: االستبانة: صياغة الثالثةلمرحلة ا
 

، المحكمكككككككين، وبعكككككككد االطكككككككب  علكككككككى أراء االسكككككككتبانةومراجعكككككككة  يبعكككككككد و كككككككع التصكككككككميم األولككككككك

، تككككم توزعهككككا علككككى العينككككة األصككككلية االسككككتبانةمبئمككككة وصككككبحية أسككككئلة  ت ككككح أنهككككم اجمعككككوا علككككىا

 :اتبعت الخطوات التاليةلكي تحقق شكلها النهائي  االستبانةلتطوير للدراسة، و 

 اأنهكك سككابقاً  ق العملككي لهكك ر الدراسككة وكمككا  كككر هككدى تغطيككة الشكك توطككور  االسككتبانة تصككمم 

 .صناعة المقاوالتتعم  في مجال  شركات مختلتة( 4) مشروعات موزعة علىعلى  توزع

 على ما توص  إليه من معلومكات مكن خكبل دراسكة العديكد  او ل    ناء أسئلته االستبانة تم تجهيز

بعكض  يالمقكاببت والمنا شكات مكع مهندسك وك ل  من خكبل  ومن تجارب شخصية من المراجع 

 .المستهدفينمن      ابأسلوب سه  ومتهوم ويمكن استيعا ه اج  كتا تهألالشركات 
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   االستبانةتطبيق  4.5
بكأفراد وككان اللقكاء ، أفكراد عينكة البحكثتوزيعهكا علكى وتكم النهائيكة  اصكورتهبانة فكي االسكتتم تط يكق 

  توزيكككع ّ كككو كككد فُ  إنجاحهكككا، يالعينكككة أثنكككاء عمليكككة التوزيكككع، وشكككرد أهكككداى الدراسكككة وأهميتهكككا، ودورهكككم فككك

 .د، لما لبتصال المباشر من مزاياال المباشر، وليس عن طريق ال ريعن طريق االتص االستبانة

 :االستبانةومتغيرات  معايير 1.4.5
بحيكث تككون شكاملة لجميكع الجوانكب الخاصكة بالعب كات التعا ديكة  االسكتبانةتم صكياغة أسكئلة 

تكم   ئلة من وا كع الدراسكة النظريكة لهك ر الدراسكة.التي تؤثر على أداء المشرو  و د تم أعداد ه ر األس

 :وهما االستبانة إلى جزئينتقسيم أسئلة 

  .المستهدفينشخصية عن  المحور العام ويت من معلومات :ولالجز  األ 

ـــاني ا مكككن جميكككع مكككلتخطكككيط والمتابعكككة ومكككا يتعلكككق  هحكككول ا المسكككتهدفينويت كككمن آراء  :الجـــز  الث

 الجوانب ومدى تأثيرها على أداء المشرو  .

فكي الشكركات العاملكة  المسكتهدفينعلكى  االك ل تكم توزيعهك االسكتبانة( يو ح نمو ج أوالملحق ر م )

تكم أهكم المقكاييس التكي تكم اسكتخدامها،  على اعتبارها ت م في  طا  صناعة المقاوالت في مدينة مصراتة

التككككي سككككوى يككككتم اختبارهككككا حتككككى يككككتم الحصككككول مككككن خبلهككككا علككككى  االسككككتبانةمعككككايير ومتغيككككرات  تحككككوير

 .(SPSSعلى  رنامج ) ئياً المعلومات المطلوبة، و ل  لتسهي  تصنيف ال يانات ومعالجتها إحصا

 االستبانة:وبيانات  هيكلية 2.4.5
 

، و لكك  بغيككة االسككتبانةك ككر  ككدر ممكككن مككن االستتسككارات واألسككئلة فككي اسككتمارة أتككم ت ككمين 

واإلجابكككة علكككى كافكككة التسكككاؤالت التكككي  الحصكككول علكككى اإلجابكككات الوا عيكككة لجميكككع جوانكككب المو كككو  

لهك ر العمليكة، ولك ل  ككان  كروريًا أن يككون عكدد األسكئلة ولمعرفكة جميكع التتاصكي  تطرحها الرسالة 

بالقككدر الكك ل يتيككد فككي الحصككول علككى المعلومككة الكاملككة، والتككي تغطككي المو ككو  واهككم المحككاور التككي 

 )الملحق ر م )أ(( -تغطيها االستمارة هي:
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  االستبانةفي  االمعلومة الشخصية وأهميته. 1
، و لكك  مككن المسككتهدىفكككرة وا ككحة عككن التككرد  يت ككمن هكك ا الجانككب المعلومككات التككي تعطككي

مككدة الخ ككرة العمليككة فككي  –الشككهادة العلميككة  –خككبل معرفككة هكك ر المعلومككات حولككه ، ومنهككا ) المهنككة 

أصكناى حسكب عكدد سكنوات الخ كرة ، و لك  مككن  خمسكةمجكال المقكاوالت ، وروعكي فكي تقسكيمها إلكى 

، عشرين سنة في ه ا المجكالخمسة و  رة تتوق الاج  أن يتم إعطاء أهمية اك ر لةفراد المتمتعين  خ

مع ترافق  ل  بالشهادة العلمية ومجال ه ر الخ رة ( ، وتم تصنيف أعمال المقاوالت حسب مجاالت 

ة مكن العم   ها و يمة األعمال التي حصلت فيها الخ رة ، وتعطى المشكاريع الك يكرة خ كرة أكثكر أهميك

ر المعلومكككة أهميكككة إجابكككة الشكككخد والتمكككايز فكككي تقيكككيم ، وتعككككس هككك الخ كككرة فكككي المشكككاريع الصكككغيرة

 .المستهدفيناإلجابات  ين األفراد 

 المعلومة حول إدارة مجال المقاوالت  .2
 :سؤااًل مقسمة على ثبثة محاور على النحو التالي سبع وأر عينت من الجزء الثاني 

 .نواعها الحديثة في التخطيط والتنتي أالمحور األول: استخدام الجدولة الزمنية ب

 .ة في تحديد وتحلي  أسباب التأخيرالمحور الثاني: استخدام الطرق العلمي

 .المحور الثالث: عدم اتبا  شركات المقاوالت منهجية إدارة المشاريع خبل التنتي 

ة و د تم صياغ ،ك  محور من ه ر المحاور تم تصميمه الختبار فرض من فر يات الدراسة

 .ةه ر التر يات لمعرفة أسباب معو ات صناعة المقاوالت في مدينة مصرات

  االستبانةميزة أسئلة استمارة  .3.4.5
شاملة لجميع جوانب المو و  وبعدد كافي من األسئلة ، والتي تعطي  االستبانةجاءت أسئلة 

رفككة كيتيككة التعككاطي  إجاباتهكا الو ككود وتحككدد المشككاك  التككي تعر كك  هكك ا المجككال ، و لكك  حتككى يككتم مع

وا تراد الحلول له ر المشاك  ، وشملت األسكئلة جميكع مراحك  المشكرو  والظكروى المكؤثرة فكي تنتيك ر 
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 والعب ة الوا عية  ين أطراى المشرو  ، وتميزت ه ر األسئلة بسهولة اإلجابة عليها .

  االستبانةعينة  4.4.5
اإلجابات التي تم جمعها أهمية المعلومة وعدد   اجراءهاالستبانة ال ل تم إيو ح حجم عينة 

، حيكث تكم توزيكع عكدد تها هك ر االسكتبانةالمحصلة ، و ل  نظرًا له ا الحجم وتعدد الجهكات التكي شكمل

لككككى أكثككككر د ككككة فككككي و لكككك  بغككككرض الحصككككول ع .العينككككة المسككككتهدفةعلككككى  اسككككتبانةاسككككتمارة(  115)

ات مصككدا ية ك يككرة تعكككس وا ككع حككال ، ولمعرفككة وا ككع هكك ا العمكك  والحصككول علككى نتككائج  اإلجابككات

 .العم  في ه ا المجال ، وتو ح المشاك  والعرا ي  التي تقف حجر عثرة أمام النجاد والتطور 

  االستبانةخصائص  5.4.5
 : يه االستبانةومن أهم خصائد    

المعككككد مسككككبقًا مككككع المقا لككككة الشخصككككية  االسككككتبانة: تككككم اعتمككككاد طريقككككة نمككككو ج نوعيــــة األســــئلة  .أ 

فكي  االسكتبانةوتوجيه المعلومات المطلوب الحصول عليها من خبله، واحتكوت  ائمكة  للمستهدى

 Likert Scale ككككرتيلأغل هكككا علكككى أسكككئلة مغلقكككة  ات نهايكككات محكككددة مكككع اسكككتعمال مقيكككاس 

لألسئلة التي تتناسب مع  ل ، إلتاحة الترصة لآلراء أو اإلجابات المحايكدة، ومكن ثكم عكدم إرغكام 

ى التحيككز إلككى جانككب معككين مككن جككان ي المقيككاس فككي حالككة عككدم وجككود  يمككة متوسككطة المجيككب علكك

تككم تجميككع إجابككات أفككراد عينككة الدراسككة، وترميككز تلكك  اإلجابككات بمقيككاس تع ككر عككن الككرأل المحايككد، 

الخمككس، وتككم إدخككال ال يانككات إلككى الحاسككب اآللككي وتككم اختيككار األسككاليب  تليكككرت  ات االتجاهككا

حيكث تكم و كع خمسكة مسكتويات لةجابكة  ،الدراسة وط يعة المشككلةوأهداى  اإلحصائية المبئمة

 ( .5-1لةجابة تتدرج من ) معيناً  ويمث  ك  مستوى وزناً  االستبانةموزعة على فقرات 

1 2 3 4 5 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
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علككككى نككككوعي األسككككئلة المغلقككككة و لكككك  لتحقيككككق المزايككككا المترتبككككة علككككى  االسككككتبانة تلقككككد اشككككتمل

اسكككتخدامها، فاألسكككئلة  ات النهايكككات المحكككددة تكككوفر معطيكككات سكككهلة يمككككن  ياسكككها وال تحتكككاج لو كككت 

طويككك  لةجابكككة عليهكككا، أمكككا األسكككئلة المتتوحكككة فتعطكككى مرونكككة أكثكككر  ،تاحكككة فرصكككة أف ككك  للمجيكككب 

 .للتع ير عن وجهة نظرر  دون  يود

 لغكككة وتعكككا ير وا كككحة، وعكككدد  ليككك  مكككن األسكككئلة التكككي تكككم ت االسكككتبانة : تميكككز  كتابـــة األســـئلة .ب 

، وكان الهدى من  ل  إعطاء  يانات صحيحة مكن جهكة،  استعمالها الختبار جدية الردود فقط

 .ئج التحلي  اإلحصائي من جهة أخرى وتمثي  العينة للمجتمع تمثيًب حقيقيًا، وعدم تأثر نتا

بمقدمكككة مكككوجزة لوصكككف أهكككداى  االسكككتبانة: تكككم إرفكككاق  وتسلســـل األســـئلة الســـتبانةابســـاطة  .ج 

و لكك  لسككهولة تجميككع ال يانككات و يككود الو ككت والتكلتككة   جككدا  ةبسككيط االسككتبانةالدراسككة، ومككع أن 

، للمسكككتهدفين ةمتهومكككالغيكككر العناصكككر مكككن تو كككيح بعكككض  تمّككككن الباحكككثاالسكككتبانة، لتع ئكككة 

 ال ل يستغر ه المجيب في اإلجابة.وبالتالي تقلي  الو ت 

 :اختبار الفروض اإلحصائية 5.5

يعت ككر اختبككارات التككروض اإلحصككائية واحككدة مككن أهككم التط يقككات التككي  ككدمها علككم اإلحصككاء كحكك  

للمشككاك  العلميككة المختلتككة بشككتى فككرو  العلككم ورغككم أهميككة مو ككو  تقككدير المعككالم إال انككه غالبككا مككا يكككون 

لي مجرد تقدير المعالم ولكن علي عملية و ع  واعد تمكن من التوص  إلكي  كرار االهتمام مركز ليس ع

أو بالمعني اإلحصائي فكرض عكن معكالم مجتمكع واحكد أو أكثكر وهك ا مكا يسكمي  ،بق ول أو رفض خاصية

مكككن خبلهكككا يمككككن ألل شكككخد أن يتخككك   كككرار  كككرفض أو   كككول فكككرض اختبكككارات التكككروض اإلحصكككائية، 

 .[32]تروض المتعلقة بمشكلة معينة موجودة في الحياة العامةمعين أو مجموعة من ال

 وبصته عامه فان   ول أو رفض أل  رار يجب أن يمر بعدة مراح  وهى :

 .)عشوائية(سحب عينة من المجتمع بحيث تكون ممثله للمجتمع  .1

 .تجميع ال يانات المتعلقة بالمشكلة من العينة .2
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  .المو وعة وهى مشكله تحتاج لخ رر إحصائيةتط يق  واعد معينه الختبار التروض  .3

 .اتخا  القرار  ناء على ما توص  إليه من نتائج .4

 مفهوم االختبارات اإلحصائية المعلمية والالمعلمية: 1.5.5

االختبارات االحصائية  د تدور حول معالم المجتمع المجهولة مث  التروض المتعلقكة بالوسكط 

طلككق علككى هكك ر االختبككارات اسككم ياالرتبككاط،... وفككى هكك ر الحالككة  الحسككا ي ، النسككبة، التبككاين، معامكك 

  .االختبارات المعلمية

 كد تكككون فرو ككا ال تتعلكق بمعككالم المجتمككع ولكككن تتعلكق بأشككياء أخككرى  كد تكككون وصككتية مثكك  

العب ككة  ككين التعلككيم والتككدخين، خ ككو  نتككائج معينككه لنظريككه معينككه، العب ككة  ككين لككون العينككين ولككون 

 .الختبار باسم االختبار البمعلمى.. وفى ه ر الحالة يسمى االشعر،..

 سكككاليب احصكككائية تتطلكككب افترا كككات محكككددة عكككن ط يعكككة التوزيعكككات أ:  فاإلحصـــا  المعلمـــي

 .االحتمالية للمجتمع )مث  حساب الوسط الحسا ي كمقياس للنزعة المركزية(

 عككن ط يعككة التوزيعككات  اسككاليب احصككائية تتطلككب افترا ككات أ كك :  أمــا اإلحصــا  الالمعلمــي

  .االحتمالية للمجتمع )مث  حساب الوسيط كمقياس للنزعة المركزية(

تعت ر التروض اإلحصائية بمثابة ا تراد عن معالم المجتمع مو و  الدراسة، والتي ما زالت و 

 .[32ث ]احث، فهي حلول ممكنة لمشكلة البحغير معلومة للب

 
 [32]( الفروض اإلحصائية2.5شكل )ال

هكككي التر كككية حكككول معلمكككة :  HO (Null Hypothesis)التر كككية الصكككترية )فر كككية العكككدم( 

المجتمع التي نجرل اختبار عليها باسكتخدام  يانكات مكن عينكة والتكي تشكير أن التكرق  كين معلمكة المجتمكع 
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واإلحصكككائي مكككن العينكككة نكككاتج عكككن الصكككدفة وال فكككرق حقيقكككي  ينهمكككا. وهكككي التر كككية التكككي ننطلكككق منهكككا 

انكه ال يوجكد فكرق  Nul ها عندما تتوفر دالئ  على عدم صحتها، وخبى  لك  نق لهكا وتعنكي كلمكة ونرف

 Alternative التر ككية ال ديلككة ، (A = B ككين معلمككة المجتمككع والقيمككة المككدعاة ) إحصككائية العينككة( )

Hypothesis (Ha)  : ما هككي التر ككية التككي ي ككعها الباحككث ك ككدي  عككن فر ككية العككدم و نق لهككا عنككد

وفكككي ، نكككرفض فر كككية العكككدم باعتبارهكككا ليسكككت صكككحيحة  نكككاء علكككى المعلومكككات المسكككتقاة مكككن العينكككة

   :ن نرتكب نوعين من الخطأأاختبار التروض يمكن 

  األولالخطـأ مـن النـوع Type I error : ن النكو  األول هكو  رفكض التكرض العكدمي الخطكأ مك

 ينما هو صحيح  . أل أنكه علكى الكرغم مكن أن التكرض العكدمي فكي الوا كع صكحيح وككان مكن 

الواجب   وله فقكد تكم أخك   كرار خكاطئ  رف كه. وباختصكار شكديد فك،ن الخطكأ مكن النكو  األول 

  هو :   رفض فرض صحيح  ويرمز له بالرمز 

  الثـانيالخطأ مـن النـوع Type II error :    وفكي المقا ك  فك،ن الخطكأ مكن النكو  الثكاني يعنكي

  ول الترض العدمي  ينما هو خكاطئ     أل أنكه علكى الكرغم مكن أن التكرض العكدمي خكاطئ 

وكككان مككن الواجككب رف ككه فقككد تككم أخكك   ككرار خككاطئ بق ولككه وباختكككصار شكككديد فكك،ن الخطككأ مككن 

  بالرمز النو  الثاني هو     ول فرض خاطئ  . ويرمز له 

  ويمكن أن نمث   ل  في الجدول التالي:

 [32( الفروض اإلحصائية]1.5جدول )

 

 نتائج العينة تؤيد صحتها. )  ول صواب(و فر ية صحيحة  .1

فر ية صحيحة نتائج العينة غير مؤيدة لصحتها. )رفض خطأ( وه ا يعطينا خطأ مكن النكو   .2
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 ( ويمكن أن يقل   رفع مستوى الداللةɑاألول ألتا )

( Вفر ية خاطئة نتائج تؤيد صكحتها )  كول خطكأ( وهك ا يعطينكا خطكأ مكن النكو  الثكاني  يتكا ) .3

 .ويمكن أن يقل   زيادة حجم العينة

 .فر ية خاطئة نتائج غير مؤيدة صحتها )رفض صواب( .4

 مستوى الداللة اإلحصائية ومنطقة الرفض : 2.5.5
% أو 95% أو 90لهكككا  نسكككبة د كككة عنكككدما نق ككك  التر كككية الصكككترية )فر كككية العكككدم( ف،ننكككا نق 

أل يوجككد نسككبة خطككأ  Significance Levels% أو غيكر  لكك  وتسككمى مسكتويات الداللككة أو الثقككة 99

معين في   ولنا للتر ية الم دئية بمعنى أننا نق   صحة التر ية الصترية وهي خاطئة وه ا الخطكأ 

تسكاول  αان مسكتوى المعنويكة   فك   α-1%  95أل إ ا ككان مسكتوى الثقكة ، سكتوى المعنويكةيسكمى م

% وهككي عبككارة عككن مسككاحة المنطقككة التككي تقككع تحككت منحنككى التوزيككع والتككي تمثكك  منطقككة الككرفض، 5

وتكون أما على صورة  ي  واحد جهة اليمين أو اليسار أو  يلين متسكاويين فكي المسكاحة واحكد جهكة 

 .[32]اليمين والثاني جهة اليسار

 

 [32]إلحصائية ومنطقة الرفض من طرف واحد( مستوى الداللة ا3.5شكل )ال

 اختبار الفرضيات من طرفين:  3.5.5

صغر من معلمة أهو االختبار ال ل ال ت ين فيه التر ية ال ديلة بأن معلمة المجتمع اك ر أو 

 .[32]المجتمع المتتر ة    مجرد أنها تختلف
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 [32]( مستوى الداللة اإلحصائية ومنطقة الرفض من طرفين4.5شكل )ال

 مستوى المعنوية: 4.5.5

واحكككدا مكككن أهكككم المصكككطلحات المسكككتخدمة فكككي دراسكككة   امســـتوى المعنويـــةايعت كككر مصكككطلح  

هكككو  احتمكككال حكككدوث الخطكككأ مكككن النكككو   نظريكككة اختبكككارات التكككروض. والمقصكككود بمسكككتوى المعنويكككة 

 األول . أو نسبة حدوثه  أل احتمال رفض الترض العدمي  ينما هو صحيح . 

وأشكهر  يمتكين لمسكتوى المعنويكة   يرمز إلى مستوى المعنوية بالرمز البتيني ألتكا  وعادة ما

   ولكن ليس هنا  ما يمنع من أن يأخ   يما أخرى % 1، %5هما ، 

هو أن  مستوى المعنويكة   والك ل يسكمى أحيانكًا  مسكتوى الداللكة   ومن المبحظات المهمة هنا

أو واحككد صككحيح. فكك، ا كانككت درجككة  %100وعهمككا يسككاول هككو المكمكك  لدرجككة الثقككة، بمعنككى أن مجم

فك،ن   %5. والعككس صكحيح فك، ا ككان مسكتوى المعنويكة %5ف،ن مستوى المعنوية يسكاول  %95الثقة 

 . % 95ه ا يعني أن درجة الثقة 

ولعكك  مككن أهككم المبحظككات هنككا هككو اسككتخدام تع يككر  مسككتوى المعنويككة  فككي حككاالت اختبككارات 

  التروض،  ينما يستخدم مصطلح  درجة أو مستوى الثقة   في حاالت التقدير.

فسكوى  . ولكن إ ا خت كنا ويمكننا  بط أو تحديد احتمال ارتكاب خطأ من النو  األول 

، اللهكم إال إ ا رفعنكا حجكم العينكة ،ككاب خطكأ مكن النكو  الثكاني ن طر إلى   كول احتمكال أك كر الرت

والتككرة األساسكية فكي اختبكار التكرض ، مسكتوى الثقكة لبختبكار  - 1مستوى المعنوية، و  وتسمى 
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هككي تقسككيم المسككاحة تحككت المنحنككى إلككى منطقتككين: أحككداهما تسككمى  منطقككة الق ككول  أل منطقككة   ككول 

 منطقككة الككرفض  أل منطقككة رفككض التككرض العككدمي والتككي تسككمى  التككرض العككدمي. واألخككرى تسككمى

  .   Critical regionأحيانا   بالمنطقة الحرجة 

والنقطككة الجككديرة بالمبحظككة هنككا هككي أن منطقككة الق ككول تمثكك  درجككة الثقككة،  ينمككا تمثكك  منطقككة 

 .[32] الرفض مستوى المعنوية

 : خطوات إجرا  اإلختبار اإلحصائي 5.5.5
 معلميكاً   د يكون متعلقا بعينة واحدة او عينتين او اكثر و د يكون اختبكاراً  إلحصائيااالختبار 

وهك ر الخطكوات يمككن إيجازهكا  ككان نوعكه بعكدة خطكوات أيكاً ويجكب أن يمكر االختبكار  او غير معلميكاً 

  :[32]في التالي

شكك    يسككاول   فمككثًب إ ا كككان المطلككوب  –عككادة  –والكك ل يأخكك  :  Hoصــياغة الفــرض الصــفر   .1

 سنة ف،ن ه ا الترض يصاا كما يلي:  20هو اختبار ما إ ا كان متوسط عمر الناخب هو 

𝐻𝑜: 𝜇 = 20  
  وال ل يأخ  أحد أشكال ثبثة إما ::  H1صياغة الفرض البديل  .2

  ال يساول    

 أو  أك ر من  

  أو   أ   من 

 ف،ن الترض ال دي   د يأخ  شك  أحد الصيغ التالية:   وبالرموز 

𝐻1: 𝜇 < 20 𝐻1: 𝜇 > 20 𝐻1: 𝜇 ≠ 20 
، هكو مكدى ا تنكا  الباحكث  ك ل  أو مكدى تكوفر المعلومكات األوليكة وال ل يحدد شك  الترض ال دي 

إ ا كانككت وجهككة نظككر الباحككث أن متوسككط عمككر الطالككب مو ككع الدراسككة ال يمكككن أن يقكك   فمــثال :

سككنة ف،نككه يختككار التكرض ال ككدي   أك ككر مككن   والعكككس صككحيح إ ا كككان يعتقككد أن متوسككط   20عكن 
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سكنة ف،نكه يختكار التكرض ال كدي   أ ك  مكن   أمكا إ ا   20عمر الطالكب مو كع الدراسكة ال يزيكد عكن 

 . لم يكن لديه أل تصور أو أل معلومات ف،نه يختار الترض ال دي    ال يساول 

ة بكافتراض أن التكرض حصائية التي يتم حسا ها مكن  يانكات العينكوهي اإلإحصائية االختبار:  .3

  ويتو ف شك  اإلحصائية على العوام  التالية: ، العدمي صحيح

  توزيع المجتمع، وه  هو ط يعي أم ال، وه  تباينه معروى أم ال. .أ 

  حجم العينة، وه  هو ك ير أم صغير. .ب 

 ... إلخ.النسبة أو التباين أو االرتباط الترض العدمي المراد اختبارر وه  هو عن الوسط أو  .ج 

والتكككرة األساسككية )غالبككًا( فككي إحصككائية االختبككار هككي: حسككاب التككرق  ككين  يمككة المعلمككة التككي 

نتتر ككها للمجتمككع )فككي التككرض العككدمي( والقيمككة المقا لككة لهككا فككي العينككة أل التككابع اإلحصككائي، ثككم 

 .نقسم )أو ننسب(  ه ا الترق إلى الخطأ المعيارل للتابع اإلحصائي 

 و ل   ناًء على الجداول اإلحصائية والتي تعتمد على: :  لرفضتحديد منطقتي القبول وا .4

 .أو...( tتوزيع المعاينة )وه  هو ط يعي أو  .ب 

والترض ال دي  )وه  هو ال يساول أو أك ر من أو أ   من  أل ه  يستخدم اختبار الطكرفين  .ج 

  أو الطرى األيمن أو األيسر(.

  أو غير  ل (. %5أو  %1ومستوى المعنوية )وه  هو  .د 

بمعنككى أن نقككارن  يمككة اإلحصككائية )المحسككوبة مككن الخطككوة الثالثككة( بحككدود :  المقارنــة والقــرار .5

منطقتككي الق ككول والككرفض )والتككي حككددناها فككي الخطككوة الرابعككة(. فكك، ا و عككت  يمككة اإلحصككائية 

إ ا و عكت  يمكة اإلحصكائية  داخ  منطقة الق ول فك،ن القكرار هكو:    كول التكرض الصكترل. أمكا

فككي منطقككة الككرفض فككك،ن القككرار هككو رفكككض التككرض الصككترل، وفككي هككك ر الحالككة نق كك  التكككرض 

ال دي . مع مبحظة أن القرار مرتبط بمستوى المعنوية المحدد. بمعنى أن القرار  د يتغيكر إ ا 
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يتو كف علكى تغير مستوى المعنوية المستخدم )وفكي بعكض الحكاالت  كد ال يتغيكر القكرار، فهك ا 

  (.في منطقة الق ول أو منطقة الرفض  يمة اإلحصائية وما إ ا كانت تقع

 وهي: قرار فى االختبارات االحصائيةالوجد طريقتين التخا  أل أنه ت

 نككككاء علككككى نككككو   ةحسككككاب احصككككاء االختبككككار ومقارنتككككه بقيمككككة جدوليككككه وتحككككدد القيمككككة الجدوليكككك 

 .  Two Tail Testطرفين  أو  و  One Tail Testتبار  و طرى واحدخاال

 ةحساب ما يسمى بالقيمة االحتمالي P-value  بالرمز بعض ال رامج اإلحصائية  يويرمز لها ف

Sig.  فكككا ا ككككان االختبكككار  و طكككرى واحكككد تقكككارنSig.  بالقيمكككةα  لككككن ا ا ككككان االختبكككار  و

 . α/2  طرفين تقارن بالقيمة

 (:تحليل البيانات اإلحصائية )الجز  العملي 6.5
تمتككع  هككا تو لكك  للمزايككا التككي  ؛كوسككيلة لجمككع ال يانككات مككن مجتمككع الدراسككة االسككتبانةتككم اسككتخدام 

وك ل  الحصول علكى معلومكات مكن عكدد ك يكر مكن  ،التقيد بالمحددات المكانية موالتي منها عد االستبانة

أيسككككر وسككككيلة لجمككككع  وتعت ككككر وأي ككككا أ كككك  جهككككد وتكلتككككة ،النككككاس تتككككوق أل أداة أخككككرى لجمككككع المعلومككككات

و كد  لكغ  ،بطريقكة تسكه  علكى المشكاركين تقكديم المعلومكات المطلوبكة االستبانةو د تم تصميم  ،المعلومات

%( وبعكد فحصكها 94أل  نسكبة ) ،اسكتمارة (108)استلم منهكا  ،استمارة (115)عدد االستمارات الموزعة 

 :[32]( 2.5) ا هو مو ح بالجدولكم، %(90( أل ما نس ته )104للتحلي  )ت ين أن القا   منها 

 [32]الموزعة والمستلمة االستبانة( استمارات 2.5الجدول )

 النسبة العدد البيان
 %100 115 االستمارات الموزعة
 %94 108 االستمارات المستلمة

 %90 104 االستمارات الصالحة للتحلي 
 %3.5 4 االستمارات غير الصالحة

 %6 7 االستمارات المتقودة
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 :التحليل اإلحصائي 7.5
 (ليكككرت)بعككد تجميككع إجابككات أفككراد عينككة الدراسككة، تككم ترميككز تلكك  اإلجابككات باسككتخدام مقيككاس 

الخماسي ثم إدخالها إلى الحاسكب اآللكي عكن طريكق ال رنكامج اإلحصكائي   الحكزم اإلحصكائية للعلكوم 

 (ليككرت)مقيكاس (، و كد تكم اسكتخدام SPSS)(Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعيكة  )

 1وهو متوسكط القكيم ) (3) ىإل مساوياً  الحسا يحيث كان المتوسط  ،االستبانةفي جميع أسئلة  الخماسي

و ككد تككم حسككاب  (0.79) يسككاول طككول التتككرة المسككتخدمة  وكككان،  الخمككس( لةجابككات 5،  4،  3،   2، 

%( فككككي 95م درجككككة الثقككككة )ااسككككتخدتككككم  كمككككا ،(5،  4،  3،  2،  1طككككول التتككككرة علككككى أسككككاس القككككيم )

، حيث إن ه ر النسبة مناسبة لط يعكة البحكث%(، 5بما يعني إن احتمال الخطأ يساول ) اتختبار اال

 .[32]( ي ين طول خبيا المقياس3.5والجدول )
 [32]خاليا المقياس طوليبين ( 3.5جدول )ال

 الرأ اتجا   المتوسط المرجح
 غير موافق بشدة 1.79 – 1

 غير موافق 2.59 – 1.8
 محايد 3.39 – 2.6
 موافق 4.19 – 3.4

 موافق بشدة 5 – 4.2

 األساليب اإلحصائية: 8.5
 . التوزيع التكرار :1

 ىككك  إجابككة، منسككوبا إلكك عبككارة عككنهككي تحديككد عككدد التكككرارات، والنسككبة المئويككة للتكككرار التككي 

ويعطككي صككورة أوليككة عككن إجابككة أفككراد  ،إجمككالي التكككرارات، و لكك  لتحديككد األهميككة النسكك ية لككك  إجابككة

 عينة الدراسة على العبارات المختلتة.

 : (x)المتوسط الحسابي .2
، ويمكككن حسككابه اسككتخدامًا فككي النككواحي التط يقيككة مككن أهككم مقككاييس النزعككة المركزيككة، وأكثرهككا
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  يانات من أنوا  متعددة :لل

 إذا كانت البيانات مفردة : 
يعرى المتوسط الحسكا ي  بشكك  عكام علكى أنكه مجمكو  القكيم مقسكوما علكى عكددها. فك، ا ككان 

 x1 , x2 , x3 , . . . , xn:  من القيم ، و ُرِمز  لها بالرمز (n )لدينا  

 :يحسب من المعادلة التالية (x)ف،ن المتوسط الحسا ي له ر القيم ن رمز له بالرمز 

 المتوسط الحسا ي =
 مجمو  القيم

 أل أن
 عدد القيم

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +  … … . . +𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
… … … … … … … … … … … . . (1) 

 .يرمز للمجمو  حيث 

 المتوسط الحسابي المرجح(x) : 
، ، أو ترجيحكاتاً انكمن  كيم المتغيكر أهميكة نسك ية تسكمى أوز في بعض األحيان يكون لك   يمة 

ع ككرة عككن الوسككط تكككون القيمككة الم االعتبككار عنككد حسككاب الوسككط الحسككا يوعككدم أخكك  هكك ر األوزان فككي 

االعتبككار هكك ر األهميككة النسكك ية، حيككث تككم إعطككاء  عككينلكك ا يتوجككب األخكك  فككي  الحسككا ي غيككر د يقككة؛

(، وثكبث درجكات لةجابكة موافكق، وأر كع درجكات لةجابكة  كك )(موافكق بشكدةخمس درجات لةجابة  ك )

 .(غير موافق بشدة(، ودرجة واحدة لةجابة  ك )غير موافق(، ودرجتان لةجابة  ك )محايد ك )

حكول درجكات  ركز إجابات المبحوثين عن ك  فقرةلتحديد درجة تمويستعم  المتوسط المرجح 

، و لكك  لمعرفككة مككدى تككوفر موافككق بشككدة، موافككق، محايككد، غيككر موافككق، غيككر موافككق بشككدةالمقيككاس: 

، ولحسككاب المتوسكككط الحسكككا ي نسكككتعم  العب كككة الريا كككية متغيككرات كككك  محكككور مكككن محكككاور الدراسكككة

 .هانتس السابقة

�̅� =
𝑥1𝑓1 + 𝑥2𝑓2 + 𝑥3𝑓3 + … … … + 𝑥𝑘𝑓𝑘

𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + … … … … + 𝑓𝑘
=

∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

… … … … … … … (2) 
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 حيث:

𝑥  :العينة. متردات 

f.عدد تكرارات العينة : 

 :() االنحراف المعيار  . 3
لقيكاس تشكتت اإلجابكات ومكدى انحرافهكا عكن متوسكطها الحسكا ي، يستخدم االنحراى المعيارل 

 , x1, x2)على الصورة  (n)ف، ا كانت لدينا مجموعة من ال يانات من مجتمع إحصائي عدد مترداته 

x3 , …, xn)  وكان متوسط هك ر ال يانكات(x)  فك،ن مر كع انحرافكات هك ر القكيم عكن وسكطها الحسكا ي

 يكون على الصورة:

(x1 − �̅�), (x2 − �̅�), (x3 − �̅�), … … … , (xn − �̅�) 

  :وبالتالي ف،ن  يمة االنحراى المعيارل تحسب من العب ة

𝜎 = √
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (3) 

يمثكك  المتوسكككط  (X)يمثكك  عككدد المتككردات،  (n)تمثكك  االنحككراى المعيككارل ،  ()حيككث إن 

 :حسابه من المعادلة في حالة ال يانات الم وبةأي ًا ويمكن  ،الحسا ي

𝜎 =
√ ∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖 −
 (∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖)2

𝑛
𝑛

… … … … … … … … … … … … … … … … … … . . (4) 

 .عدد المتردات (n)يمث  عدد التكرارات، (  f )حيث إن

المكككأخو ة مككن المجتمككع فكك،ن االنحكككراى المعيككارل فككي هككك ر  (n)أمككا فككي حالككة العينكككة التككي حجمهككا 

 ( ويكتب بالصورة:n – 1ويعرى بقسمة مجمو  مر عات االنحرافات على ) (S)الحالة يرمز له بالرمز 

𝑆 = √
1

𝑛 − 1
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1
… … … … … … … … … … … … … … … … … . (5) 
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وكلما كان االنحراى صغيرا، كان معنار أن القيم متجمعكة حكول متوسكطها الحسكا ي، وبالتكالي 

 ف،ن  يمة المتوسط تمث  إجمالي اإلجابات تمثيب صاد ا.

 : لالستبانة الصدق والثباتاختبارات  9.5
مككدى  يككاس أل  ، يككاس المتغيككرات التككي صككممت لقياسككها ى ككدرة االسككتبانة علككالصككدق ب يقصككد .1

ن من  ين أف   الطرق لقياس الصدق هو الصدق الظاهرل التقرا  ،ت للظاهرة المراد  ياسها، وا 

 البحكككثعككرض فقكككرات المقيككاس علكككى مجموعككة مكككن الخ ككراء األككككاديميين فككي مجكككال والكك ل هكككو 

عككككض التعككككديبت فككككي صككككياغة تم إجككككراء بيككككعلككككى صككككبحيتها، و نككككاء علككككى مبحظككككاتهم للحككككم 

ا عككادة ترتيككب بعككض التقككرات والجمكك ، و ككد تحقككق صككدق المقيككاس ظاهريككًا مككن خككبل الكلمككات و 

، أمككا )المحكمككين( دارة الهندسككيةاإلمجككال عككرض التقككرات علككى مجموعككة مككن المتخصصككين فككي 

ى مشكا هة الثبات فيعني إمكانية الحصول على نتائج مشا هة في حالة تكرار الدراسكة فكي ظكرو 

لتحديد درجة تبكاث  (ألتا كورنباخ)ه ر الدراسة تم استخدام مقياس وفي  ،وباستخدام االداة نتسها

 :[32]وهي كالتالياألداة 

α = [ 
𝑁

𝑁 − 1
] [1 −

∑ 𝜎2 𝑞

𝜎𝑡2
] … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (6) 

 حيث:

αمعام  الثبات التا : 

 : مقدار ثا ت1

Nعدد ال نود : 

: 𝜎2𝑞 تباين ك   ند من  نود المقياس 

𝜎𝑡 2 تباين المقياس كك : 

وجككد أن  يمككة ألتككا لجميككع  (SPSS) حصككائيا االختبككار باسككتخدام ال رنككامج اإلتط يككق هكك  وعنككد



  81 

مكانية الحصول علكىاالستبانةثبات أداة  على ويعت ر مؤشرا ممتازاً  (%82.7)المتغيرات تساول   ، وا 

لقيكاس صكدق  (ألتكا)نتائج مشا هة فكي حالكة تككرار البحكث مكرة أخكرى، كمكا تكم تط يكق معامك  الثبكات 

%( وهو مؤشكر جيكد لصكدق 90.9داة باستخدام طريقة الصدق ال اتي، حيث  لغ معام  الصدق )األ

 المقياس المستخدم في الدراسة.
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 :ةاناالستبتحليل  10.5
لكى جكزئين الجكزء األول يتعلكق بالمعلومكات إسكؤااًل  سكمت  (54)من عدد  ةتم تصميم االستبان

والشكككهادة اإلداريكككة  ،والمؤهككك  العلمكككي ،والعمكككر ،ةالوظيتككك ،ككككالجنس ،العامكككة للمشكككاركين فكككي الدراسكككة

 ،والمنهجيكة المطبقكة بالشكركة التكي تعمك   هكا ،نشكائيومجال العمك  اإل ،ومدة الخ رة ،الحاص  عليها

سكؤااًل مقسكمة علكى  (47)فكي حكين ت كمن الجكزء الثكاني  ؟وانتهاء المشكاريع فكي الو كت المحكدد أم ال

 : ثبثة محاور على النحو التالي

 .نواعها الحديثة في التخطيط والتنتي أالمحور األول: استخدام الجدولة الزمنية ب

 .ة في تحديد وتحلي  أسباب التأخيرالمحور الثاني: استخدام الطرق العلمي

كك  محكور  ؛المحور الثالث: عدم اتبا  شركات المقاوالت منهجية إدارة المشاريع خبل التنتي 

و كد تكم صكياغة هك ر التر كيات  ،الختبار فرض مكن فر كيات الدراسكة من ه ر المحاور تم تصميمه

 .ةصناعة المقاوالت في مدينة مصرات لمعرفة أسباب معو ات

 :: المعلومات العامة للمشاركين في الدراسةاالستبانةتحليل الجز  األول من  :أوال  

 :الجنس .1

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5.5الشكل )
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( يت كح أن أغلكب المشكاركين فكي الدراسكة هكم مكن الك كور، حيكث 4.5من خبل الجدول ر م )

%(  ينمككككا كانككككت نسككككبة المشككككاركين فككككي الدراسككككة مككككن اإلنككككاث حككككوالي 98.1 لغككككت نسكككك تهم حككككوالي )

%( من إجمكالي عكدد المشكاركين، وهك ر النسكبة تعككس الوا كع حيكث أن أغلكب العكاملين فكي هك ا 1.9)

 كور.المجال هم من ال 

( توزيع عينة الدراسة حسب الجنس4.5الجدول )  

 النسبة العدد الجنس
 %98.1 102 ال كور
 %1.9 02 اإلناث
 %100 104 المجمو 

 

 :العمر. 2
 

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئات العمرية6.5الشكل )
 

المشكككاركين فكككي الدراسكككة تتكككراود  %( مكككن44.2( أو )46( نبحكككم أن )5.5مكككن الجكككدول ر كككم )

( سككنة، أمككا 44-36%( أعمككارهم تتككراود  ككين )32.7( أو )34( سككنة  ينمككا )35-25أعمككارهم  ككين )

 %( من عدد المشاركين.15.4( أو )16( فقد  لغ )55-45ال ين أعمارهم من )

 

44% 

33% 

15% 
8% 

 سنة 35-25من 

 سنة 44-36من 

 سنة 55-45من 

 سنة 65-55من 
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئات العمرية5.5جدول )ال

 النسبة العدد الفئة العمرية
 %44.2 46 سنة 35-25من 
 %32.7 34 سنة 44-36من 
 %15.4 16 سنة 55-45من 
 %7.7 8 سنة 65-55من 

 %100 104 المجمو 
 

 :المؤهل العلمي. 3

 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي7.5الشكل )

 

المؤه  العلمي للمشاركين فكي الدراسكة، حيكث  لكغ عكدد المشكاركين  ( يو ح6.5الجدول ر م )

%(  ينما  لغ عكدد الحكاملين لمؤهك  د لكوم عكالي 61.6(  نسبة )64ال ين يحملون مؤهبت جامعية )

( فككردًا 11%( مككن حجككم العينككة أمككا األفككراد الكك ين يحملككون مؤهكك  د لككوم متوسككط )27.9(  نسككبة )29)

ن غالكككب العينكككة هكككي مكككن فئكككة الشكككباب المتحصكككلين علكككى شكككهادة %(، حيكككث ات كككح أ10.6 نسكككبة )

، ممكككا يعطكككي انطباعكككًا علكككى تكككوفر القكككدرات العلميكككة القكككادرة علكككى أداء العمككك  واسكككتيعاب البككككالوريوس

 .التدريب والتأهي 

5% 
13% 

43% 

28% 

11% 

 دكتوراه

 ماجستير

 بكالوريوس

 دبلوم عالي

 دبلوم متوسط
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي6.5الجدول )

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %4.8 5 دكتورار
 %13.5 14 ماجستير
 %43.3 45 بكالوريوس
 %27.9 29 د لوم عالي
 %10.6 11 د لوم متوسط
 %100 104 المجمو 

 :  المهنيةالشهادة . 4
 

 

 المهنية( توزيع عينة الدراسة حسب الشهادة 8.5الشكل )

( يت ح أن أغلب المشاركين في الدراسة ال يوجكد لكديهم شكهادات 7.5من خبل الجدول ر م )

(، P.M ( )10%(  ينما  لغ عدد ال ين يحملون شهادة ماجستير )76.0، حيث  لغت نس تهم )مهنية

( علككى التككوالي. هكك ا يعكككس غيككاب التككدريب 7( و)8( بعككدد )MBA(، ثككم شككهادة )PMPثككم شككهادة )

الوظيتي في شركات المقاوالت، وعدم اهتمام الشركات بمنهجيكة إدارة المشكاريع، ممكا يعطكي انطباعكًا 

لكى أن هنككا   ككعف ك يككر فككي عمليككة التككدريب والتأهيكك  لككدى شككركات المقككاوالت وأنهككا غيككر مهتمككة ع

 بعملية التطوير.
 

8% 
7% 

0% 

9% 

76% 

PMP

MBA

PRINCES

 P.Mماجستير في 

 اليوجد
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 المهنيةالشهادة  حسب ( توزيع عينة الدراسة7.5الجدول )

 النسبة العدد مهنيةالشهادة ال
 8 7.7% (PMP)إدارة المشاريع االحترافية 
 7 6.7% (MBAماجستير إدارة األعمال )

 0 0.00% (PRINCESمنهجية إدارة المشاريع ال ريطانية )
 10 9.6% (P.M) مدير المشرو 

 %76.0 79 يوجد ال
 %100 104 المجمو 

 

 :رةبالخ. 5

 

 حسب سنوات الخبرة( توزيع عينة الدراسة 9.5الشكل )

حجككم العينككة خ ككرتهم تزيككد عككن  %( مككن44.2( أو )46( أن )8.5يت ككح مككن خككبل الجككدول ر ككم )

( سككنة 14-10%( مككن حجككم العينككة خ ككرتهم تتككراود مككا  ككين )18.3( أو )19( سككنة، فككي حككين أن )15)

( سكككككنوات. وسكككككنوات الخ كككككرة الطويلكككككة 9 -5%( مكككككن المشكككككاركين خ كككككرتهم مكككككا  كككككين )37.55( أو)39و)

اة للوا ككككع الكككك ل عاشككككه للمشككككاركين فككككي الدراسككككة تككككدعم الثقككككة فككككي إجابككككاتهم، فتلكككك  اإلجابككككات هككككي محاككككك

 المستجي ين.

38% 

18% 

18% 

16% 

10% 

 سنوات 9-5من 

 سنة 14 -10من 

 سنة 19 -15من 

 سنة 24-20من 

 سنة فأكثر 25
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 سنوات الخبرة حسب ( توزيع عينة الدراسة8.5الجدول )

 النسبة العدد سنوات الخبرة
 %37.5 39 سنوات 9-5من 
 %18.3 19 سنة 14 -10من 
 %18.3 19 سنة 19 -15من 
 %16.3 17 سنة 24-20من 
 %9.6 10 سنة فأكثر 25

 %100 104 االجمالي
 

 نشائي:العمل اإل  مجال. 6
 

 

 مجال العمل اإلنشائي( توزيع عينة الدراسة حسب 10.5الشكل )

%( مكككككن المشكككككاركين فكككككي الدراسكككككة 60.6( أو )63( أن )9.5يت كككككح مكككككن خكككككبل الجكككككدول ر كككككم )

%( يشككتغلون فككي أعمككال الكهر ككاء والهككاتف،  ينمككا بككا ي 23.2( أو )24 ينمككا ) ال نككاءيشككتغلون فككي مجككال 

%( علكككى التكككوالي، 8.7%( و)2.9علكككى مجكككالي الطكككرق والصكككرى الصكككحي  نسكككبة ) المشكككتركين مكككوزعين

حيككث أن  طككا  ال نككاء يعكككس اهتمككام الدولككة  هكك ا القطككا ، والكك ل جككاء نتيجككة للزيككادة الم ككطردة فككي عككدد 

 السكان، كما أن االهتمام بأعمال ال نية األساسية جاء متأخرًا جدًا في السنوات األخيرة.

60% 

3% 

9% 

23% 

5% 

 بناء

 طرق

 شبكات مياه وصرف صحي

 أعمال كهرباء وهاتف

 أعمال أخرى
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 مجال العمل اإلنشائي( توزيع عينة الدراسة 9.5الجدول )

 النسبة العدد مجال العمل
 %60.6 63  ناء
 %2.9 3 طرق 

 %8.7 9 شبكات ميار وصرى صحي
 %23.2 24 أعمال كهر اء وهاتف

 %4.8 5 أعمال أخرى 
 %100 104 االجمالي

 
 

 المنهجية المتبعة إلدارة المشروعات:. 7

 

 المنهجية المتبعة إلدارة المشروعاتنوع ( توزيع عينة الدراسة حسب 11.5الشكل )

%( من المشاركين في الدراسكة يطبقكون منهجيكة 41.3( يت ح أن )10.5من خبل الجدول ر م )

 حيث أنهم يعتمدون على الخ رة الشخصية لهم في مجال تخطيط وتنتي  المشكاريع الخاصكة  هكم، خاصة،

الدراسككة لككيس لككديهم منهجيككة محككددة )ممككا يعكككس  %( مككن المشككاركين فككي53.8( أو )56فككي حككين أن )

غيككاب التخطككيط إلدارة وتطككوير الجهككات العامككة فككي لي يككا التككي تعمكك  فككي مهنككة المقككاوالت وا عككادة التقيككيم 

للخطط ومعالجة األخطاء حال ظهورها مما أدى إلى عدم وجود خطط وا عادة اسكتثمارها رغكم اإلمكانيكات 

 م تقديمه إلى ه ر الجهات عند إنشائها.والدعم ال ل ت

1% 4% 

54% 

41% PMI

PRINCES

 ال توجد منهجية

 منهجية خاصة
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 المنهجية المتبعة إلدارة المشروعات نوع ( توزيع عينة الدراسة حسب10.5الجدول )

 النسبة العدد المنهجية
PMI 1 1.00% 

PRINCES 4 3.8% 
 %53.8 56 ال توجد منهجية
 %41.3 43 منهجية خاصة

 %100 104 جمالياإل
 

 

 : المعلومات المتعلقة باختبار فرضيات الدراسةاالستبانةتحليل الجز  الثاني من  :ثانيا  

 (في التخطيط والتنفيذ الجدولة الزمنية بأنواعها الحديثةاستخدام أوال : تحليل المحور األول )
سككؤااًل تككم صككياغتها لمعرفككة مككدى اسككتخدام الجدولككة الزمنيككة  (15)يحتككوى هكك ر المحككور علككى عككدد 

حصكككاء ( والككك ل يو كككح اإل11.5ر كككم ) وهكككو مكككدون بالجكككدولبأنواعهكككا الحديثكككة فكككي التخطكككيط والتنتيككك  ، 

حيككث أن إجابككات المشككاركين فككي الدراسككة  ككد تراوحككت  ككين  ،الوصككتي واالتجككار العككام إلجابككات المشككاركين

 (4.346)و  (4.259)حيككث  لككغ المتوسككط الحسككا ي لهكك ر التقككرات  ككين  ،(15، 14موافككق بشككدة للتقككرات )

حيككككث تككككراود المتوسككككط  ،علككككى التككككوالي وموافككككق لبككككا ي التقككككرات (0.800)و (0.797)وبككككانحراى معيككككارل 

 على التوالي. (1.065)و (1.104)وبانحراى معيارل  (4.144)و (3.528)الحسا ي لها  ين 

اسككتخدام الجدولككة بعككدم إلجابككات المشككاركين فككي الدراسككة تتيككد ممككا سكك ق يت ككح أن االتجككار العككام 

، حيككث لككدى شكركات المقكاوالت المحليكة فككي مدينكة مصكراتة الزمنيكة بأنواعهكا الحديثكة فككي التخطكيط والتنتيك 

تككم مككن خككبل اإلجابككات الككواردة علككى أسككئلة االسككتبانة مككن جهككة، ومككن خككبل المقككاببت والمككداوالت مككع 

 :اآلتيملين في صناعة المقاوالت في مدينة مصراتة التوص  إلى بعض المختصين والعا

 و كع خطكة لتنتيك  المشكرو  وأن هك ر الخطكة تتغيكر مكن مقكاول إلككى  ون أغل يكة المقكاولين يقومك .1

آخر وأن التقنيات والطرق المستخدمة في أساليب التخطيط لكدى الشكركات تختلكف مكن مقكاول 
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وتعقيككدات المشككرو ، وعمككر المشككرو  ومككدير المشككرو ، إلككى آخككر، و لكك  اعتمككادًا علككى حجككم 

 .واختيار التقنية السهلة في االستعمال ويعتمد ك ل  على خ رة المشرى

والتقنيات المتقدمة للمشاريع اإلنشائية في لي يا بصورة عامة  االهتمام باستخدام األساليبعدم  .2

 وفي مهنة المقاوالت بصورة خاصة والمتمثلة في:

  هيككككك  التجزئككككة لألعمككككال( التحليكككك طريقككككة مخطككككط( (WBSن الطريقككككة المتبعككككة فككككي  (، وا 

 انت وشبكات األعمال.تخطيط المشاريع تعتمد على مخطط ج

  دارة ن السياسككككات المتبعككككة فككككي التخطككككيط وا  فكككي اسككككتخدام أسككككاليب تنتيكككك  خطككككة المشكككرو  وا 

 المشرو  تعتمد على الخ رة والتجر ة.

  ن أغلب المشاريع تعتمد على حكم الخ ير.ف،في استخدام أساليب تخطيط الموارد 

 .في استخدام أساليب وأدوات تنمية التريق 

  عككن طريككق  التنككاظراسككتخدام األسككاليب والتقنيككات فككي تقككدير التكككاليف تعتمككد علككى أسككلوب

 تكلتة فعلية مسبقة أو مشرو  مشابه.
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 الدراسةحصا  الوصفي واالتجا  العام إلجابات المشاركين في ( اإل11.5جدول )ال
 (عها الحديثة في التخطيط والتنفيذاستخدام الجدولة الزمنية بأنوا)محور األول لل
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التكككزام وا كككح مكككن   كك  اإلدارة العليكككا بالشكككركة  كككدعم وتنتيككك   ال يوجككد 1
 التخطيط والجدولة .

17 49 16 20 02 1.041 3.567 

فق
موا

 

 3.885 1.027 03 10 13 48 30 و ع الجداول الزمنية للمشرو  . يتتوافر الخ رة فال  2

3 
يكتم اسككتخدام المخططكات الشككبكية مثك  )مخطككط جانكت ، مخطككط ال 

 الحرج ، مخطط  يرث ( في تمثي  المشرو  .المسار 
25 54 06 17 02 1.046 3.798 

تقكككوم الشكككركة باسكككتخدام مقكككاييس ومعكككايير وا كككحة لقيكككاس األداء ال  4
 في المشرو  .

31 36 19 16 02 1.104 3.750 

يككككككتم تحككككككديث الخطككككككة وفقككككككا للعمكككككك  المنجككككككز بمطابقتككككككه مككككككع الخطككككككة ال  5
 المو وعة .

18 43 20 22 01 1.042 3.528 

 3.702 1.051 02 16 17 45 24 إيجا ي مع األنشطة المتأخرة .ال يتم التعام  بشك   6

 3.952 0.907 01 09 12 54 28 توجد  صعوبة في  التن ؤ بالو ت البزم إلنهاء المشرو  أو التحكم فيه. 7

توجككككد صككككعوبة فككككي التمييككككز  ككككين األعمككككال الحرجككككة وغيككككر الحرجككككة  8
 والتي تؤدل الي إطالة عمر المشرو  لما خطط له .بالمشرو  

49 35 10 06 04 1.065 4.144 

 3.923 1.049 13 10 45 34 17 لزام بالتخطيط في الشركة .إغالبا ال يوجد  9

 4.106 0.891 01 06 12 47 38 هدر المال والو ت . ىيؤدى التنا ض  ين الوسائ  واألهداى إل 10

فق
موا

 

 ككعف التنسككيق  ككين كككادر المشككرو  واإلدارات المختلتككة فككي الشككركة  11
 هدر الو ت . إلىيؤدل 

32 48 16 08 00 0.881 4.000 

عتمكاد علككي طكرق علميكة فككي در مكوارد الشكركة يككتم بسك ب عكدم االهك 12
 تنظيم العم  المستق لي .

30 46 14 14 00 0.978 3.885 

يوجككد فككي الشككركة إحصككائيات عككن نتككائج التخطككيط والجدولككة فككي ال  13
 المشاريع السابقة .

25 58 08 11 02 0.954 3.894 

 4.259 0.800 00 05 08 46 45 يوجد في الشركة جهاز فني مختد يساهم في  رارات التخطيط.ال  14

شدة
ق ب
مواف

 

تتتقكككر الشكككركة لنظكككام حكككوافز لمكافكككأة مكككن يشكككار  ويلتكككزم بكككالتخطيط  15
 والجدولة .

52 41 06 05 00 0.797 4.346 
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 (استخدام الطرق العلمية في تحديد وتحليل أسباب التأخيرثانيا : تحليل المحور الثاني )
فكي  ( سكؤااًل تكم صكياغتها لمعرفكة مكدى اسكتخدام الطكرق العلميكة14ه ر المحكور علكى عكدد) يحتوى 

حصكككاء الوصكككتي ( والككك ل يو كككح اإل12.5ومكككن خكككبل الجكككدول ر كككم ) ،تحديكككد وتحليككك  أسكككباب التكككأخير

واالتجكككار العكككام إلجابكككات المشكككاركين يت كككح أن إجابكككات المشكككاركين فكككي الدراسكككة  كككد تراوحكككت  كككين موافكككق 

 (3.528)( حيككث تككراود المتوسككط الحسككا ي لهكك ر التقككرات  ككين 12، 11، 10، 9، 8، 5، 3، 2)للتقككرات 

موافككق بشككدة  لبككا ي التقككرات حيككث تككراود المتوسككط  (،0.817)و (1.253)وبككانحراى معيككارل  (4.144)و

 على التوالي. (0.636)و (0.806)وبانحراى معيارل  (4.452)و (4.240)الحسا ي  ين 

االتجككار العككام إلجابككات المشككاركين فككي الدراسككة تتيككد بالموافقككة علككى عككدم  ممككا سكك ق يت ككح أن

ممكا يكدل علكى أن هنكا  غيكاب التكدريب  استخدام الطرق العلمية في تحديد وتحلي  أسباب التأخيرات

والتأهي  على وجود  وى عاملكة تكدعم المقكاول فكي تنتيك  أعمكال المشكرو  وتسكاعد علكى نجكاد العمك  

وتساهم في ختض التكاليف من خبل عدم إعادة األعمال والتنتي  الصكحيح و د كة مكن المكرة األولكى 

على المقاول وزيادة سكمعته فكي  تعكس أر احاً ويعكس  ل  فائدة مالية مباشرة وفائدة من زمن العم  

حيث تم استنتاج أن هنا  عدد ك ير من الصكعوبات التكي تواجكه صكناعة المقكاوالت فكي  المجال ه ا

 مدينة مصراتة وهي كاآلتي:

 .العلمية في تحديد أسباب التأخير عدم اإللمام والخ رة في استخدام الطرق والتقنيات .1

 .في تحديد أسباب التأخير توفر  ول الخ رة والمعرفة في مجال التقنيات والطرق العلمية عدم .2

 غير معروفة وغير مطبقة. رفي دراسة وتحلي  أسباب التأخي الطرق العلمية الحديثة .3

 .في دراسة وتحلي  أسباب التأخير تط يق التقنيات الحديثة  االهتمام الجيدعدم  .4

 .أغلب الشركاتفي  نقد الخ رة لدى المدير .5

 عدم وجود فريق فني كتؤ يساعد مدير المشرو  ونقد اإلمكانيات المتاحة. .6
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 .بالطرق الحديثة  صور في النواحي التنية واإلدارية وعدم الدراية العلمية إلدارة المشاريع .7

 حصا  الوصفي واالتجا  العام إلجابات المشاركين في الدراسة( اإل12.5جدول )ال

 في تحديد وتحليل أسباب التأخير تخدام الطرق العلميةاس: ثانيالمحور ال
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1 
 لةنجكككاز والقيكككاس ةتحديكككد األهكككداى القا لككك إلكككى ةالشكككركتتتقكككر 

 والتخطيط السليم لها.
 موافق بشدة 4.240 0.806 00 06 06 49 43

 3.528 1.253 07 18 21 29 29 القدرة  على تحديد مهام وا حة ومحددة لألفراد. إلىتتتقر الشركة  2

فق
موا

 4.144 0.949 02 07 07 46 42 الوعي بأهمية عنصر التكلتة. إلىتتتقر الشركة  3 

 موافق بشدة 4.452 0.636 00 02 02 47 53 الوعي بأهمية عنصر الو ت. إلىتتتقر الشركة  4

 موافق 4.077 0.942 00 09 15 39 41 .الوعي بأهمية عنصر الجودة إلىتتتقر الشركة  5

 4.404 0.744 00 02 10 36 56 فهم الواجبات التعا دية. إلىتتتقر الشركة  6

 موافق بشدة
7 

عمكككككال وفكككككق البكككككاطن لتنتيككككك  األالتنسكككككيق الجيكككككد مكككككع مقكككككاولي 
 الجدول الزمنى غير كاى.

49 51 03 01 00 0.602 4.423 

اسكككككتخدام نظكككككام ادارة المعلومكككككات  علكككككىالشكككككركة غيكككككر  كككككادرة  8
 (.MISاإلدارية )

37 50 13 03 01 0.817 4.144 

فق
موا

 

دارة تخطكككككككيط إاسكككككككتخدام نظكككككككام  علكككككككىالشكككككككركة غيكككككككر  كككككككادرة  9
 .(MRPمن المواد ) االحتياجات

26 49 18 09 02 0.963 3.846 

 38 50 10 04 02 0.881 4.134 (.ERPدارة الموارد )إاستخدام نظام  علىالشركة غير  ادرة  10

11 
سككككلوب القككككيم المكتسككككبة أاسككككتخدام  علككككىالشككككركة غيككككر  ككككادرة 

(EVM.إلدارة مشاريعها ) 
25 54 13 12 00 0.906 3.884 

12 
اسككككتخدام  ككككرامج الحاسككككوب إلدارة  علككككىالشككككركة غيككككر  ككككادرة 

(  لقيكككاس Primavera& MS .Project) :مثككك  ،المشكككاريع
 وتحلي  زمن التأخير.

36 47 10 08 03 1.009 4.009 

( CPMباسكككككتخدام طريقككككة المسكككككار الحكككككرج )الشكككككركة تقككككوم ال  13
 .وتحليله رلقياس  زمن التأخي

47 41 12 04 00 0.812 4.259 

شدة
ق ب
مواف

 تحليك  الجدولكة الزمنيكة  واسكطة  المخططكات الشكركة تقوم  ال 14 
 الشريطية.

48 40 10 06 00 0.856 4.250 
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 (عدم اتباع شركات المقاوالت لمنهجية إدارة المشاريع خالل التنفيذثالثا : تحليل المحور الثالث )
إدارة ( سؤااًل تم صكياغتها لمعرفكة مكدى تط يكق منهجيكات 18يحتوى ه ر المحور على عدد ) 

حصاء وال ل يو ح اإل( 13.5ومن خبل الجدول ر م ) ،المشاريع الحديثة داخ  شركات المقاوالت

الوصككتي واالتجككار العككام إلجابككات المشككاركين يو ككح أن إجابككات المشككاركين فككي الدراسككة  ككد تراوحككت 

 (4.250)( حيث تراود المتوسط الحسا ي لهك ر التقكرات  كين 14، 12، 4للتقرات ) بشدة  موافق ين 

لبككا ي التقككرات حيككث تككراود المتوسككط  موافككقو  (0.669)و (0.797)وبككانحراى معيككارل  (4.307)و

 على التوالي. (0.848)و (0.964)وبانحراى معيارل  (4.192)و (3.634)الحسا ي  ين 

ممككا سكك ق يت ككح أن االتجككار العككام إلجابككات المشككاركين فككي الدراسككة تتيككد بالموافقككة علككى عككدم 

 حيث تتتقر الشركات إلى اآلتي: ت المقاوالت لمنهجية إدارة المشاريع خبل فترة التنتي اتبا  شركا

عدم توفر فريق عم  كتؤ والمدرب بالطريقة العلمية على استخدام الجداول الزمنية وعدم  درة  .1

العمالة على اتقان أساليب وطرق العم  الحديثة نتيجكة لكنقد و كعف خطكط  كرامج التكدريب 

 ل رامج العلمية إلعداد العمالة التنية المطلوبة في العم  لتنتي  المشاريع.والتأهي  وا

ن  .2 ال يوجككد اهتمككام ك يككر  ككين مقارنككة سككير العمكك  بمككا هككو مخطككط باسككتخدام الحاسككب اآللككي، وا 

 .Microsoft Projectوجد ف،ن أغل ها تتم  واسطة  رنامج 

لتكزم  تط يكق طريقكة مخطكط جانكت تختلف تقنيات متابعة سير العم   ين المقاولين فبع هم ي .3

ويككرى أنهككا األسككه  واألو ككح ويمكككن عككن طريقهككا تو ككيح التوزيككع الزمنككي لألنشككطة ومتابعككة 

  ل ، وبع هم يرى طريقة المسار الحرج هي األف  .

أهميكككة فكككي القيكككام بعمليكككة موازنكككة  كككين زمكككن إنجكككاز المشكككرو  وكميكككة  يكككوليأن أغلكككب المقكككاولين  .4

ن أهككم األسكالي ب المسككتخدمة هكي أسككلوب المكدرج التكككرارل ألن اسكتخدامه يتيككد متخكك  المكواد، وا 

 القرار في إدارة المشرو  في عرض ما هو متوفر من موارد خبل سقف زمني محدد.
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 حصا  الوصفي واالتجا  العام إلجابات المشاركين في الدراسة( اإل13.5جدول )ال
 إدارة المشاريع خالل فترة التنفيذ.عدم اتباع شركات المقاوالت منهجية المحور الثالث: 

 الفقـــــــرات ت

 درجات الموافقة
ر  
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ابي
حس
ط ال
وس
لمت
ا

ات 
جاب
 لإل
عام
  ال
تجا
اال

 

شدة
ق ب
واف
م

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 
غ

ق  
واف
ر م
غي

شدة
ب

 

المرحليكككككة  باالحتياجكككككاتالمعرفكككككة  علكككككىالشكككككركة غيكككككر  كككككادرة  1
 للمشاريع.

40 53 02 09 00 0.848 4.192 

فق
موا

 

 3.634 1.207 07 13 20 35 29 التن ؤ بالمخاطر المحتملة ألو ا  السوق. علىالشركة غير  ادرة  2

الشكركة لككيس لككديها معرفككة  وسكائ  تط يككق المنهجيككات اإلداريككة  3
 الحديثة.

32 48 14 08 02 0.964 3.961 

 موافق بشدة 4.307 0.669 00 01 09 51 43 .إدارة المشاريعاإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تط يق منهجية  4

مواكبكة التكنولوجيكا الحديثكة فكي مجكال  علكىالشركة غير  ادرة  5
 ادارة المشاريع.

31 48 17 08 00 0.881 3.980 

فق
موا

 

 4.144 0.897 00 08 11 43 42 الشركة ال يوجد  ها هيك  تنظيمي وا ح ومحدد. 6

 4.144 0.805 00 06 09 53 36 الشركة ليس لديها  رنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلتة. 7

عككككدم التنسككككيق  ككككين األ سككككام المختلتككككة بالمشككككرو  يككككؤدى إلككككى  8
 .صعوبة متابعة العم  بشك  وا ح

40 42 15 06 01 0.919 4.096 

 3.807 0.966 02 09 21 47 25 الشركة ال تمتل   رامج االتصال الداخلية الحديثة. 9

 4.173 0.907 02 05 08 47 42 سرعة اتخا  القرارات. علىالشركة غير  ادرة  10

 3.894 1.004 03 10 10 53 28 إصدار التقارير بالو ت المناسب. علىالشركة غير  ادرة  11

 موافق بشدة 4.250 0.734 00 03 09 51 41 ال تتوافر المعلومات والتقارير البزمة لمتخ  القرارات بالد ة الكافية. 12

مكككدراء المشكككاريع فكككي الشكككركة غيكككر مكككؤهلين مكككن جهكككات دوليكككة  13
 معتمدة.

 موافق 3.980 0.945 01 09 14 47 33

 موافق بشدة 4.250 0.797 00 05 08 47 44 .لهم المحددةال يوجد التزام من     العاملين بالمهام  14
 4.067 0.803 00 07 09 58 30  ين األفراد للعم   رود التريق. ال يوجد تعاون جاد 15

فق
موا

 

 4.076 0.899 01 06 14 46 37 لتريق العم . التدري يةتحديد ال رامج  علىالشركة غير  ادرة  16

 4.000 0.903 02 06 12 54 30 وجود نظام وا ح لتحتيز فريق العم  بالمشرو . إلىتتتقر الشركة  17

الشكككركة ال تقكككوم بمواكبكككة التكنولوجيكككا الحديثكككة فكككي مجكككال إدارة  18
 المشاريع.

39 49 11 04 01 0.837 4.163 
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 حصا  االستنتاجي واختبار فرضيات الدراسة:اإل
 ىحصككاء الكك ل يسككتخدم لبسككتدالل علككسككتنتاجي أو االسككتداللي هككو  لكك  اإلحصككاء االإن اإل

جكدًا  اً ومن المعلوم أن الشكك  الك ل تأخك ر ال يانكات مهمك ،معلمات المجتمع من خبل معلمات العينة

ولمعرفكة خصكائد ال يانكات ، سكلوب إحصكائيأفي تحليلها ووصتها كخطوة تس ق  رار اسكتخدام أل 

 Kolmogorov_Smirnov)جراء اختبار إتم  اتجميعها ومن تم تحديد االختبارات المناسبة لهتم التي 

Test (K.S) ) اته على النحو التاليوال ل تم صياغة فر ي: 

Ho  ال يانات تتبع التوزيع الط يعي : 

H1  ال يانات ال تتبع التوزيع الط يعي : 

( والمتعلقكة باألسكئلة الخاصكة بكالمحور األول 14.5وبالنظر إلى النتائج الواردة بالجكدول ر كم )

( لجميكع P- Value يمة ))استخدم الجدولة الزمنية بأنواعها الحديثة في التخطيط والتنتي ( نبحم أن 

% مما يعني أن جميكع التقكرات ال تتبكع التوزيكع 5أ   من مستوى المعنوية  االستبانةالتقرات الواردة ب

 الط يعي.

 .[32اسب لمث  ه ا النو  من ال يانات ]ويعت ر ه ا االختبار من
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 :والتنفيذاستخدام الجدولة الزمنية بأنواعها الحديثة في التخطيط المحور األول: 
 Kolmogorov_Smirnov Test( نتائج اختبار 14.5الجدول )

 الفقــــــــــرات ت
ر  
عيا
الم
ف 
حرا
االن

بي 
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

P
- 

V
a

lu
e

 

كة  كدعم وتنتيك  التخطكيط التكزام وا كح مكن   ك  اإلدارة العليكا بالشكر  ال يوجكد 1
 .والجدولة

1.041 3.567 0.000 

 0.000 3.885 1.027 و ع الجداول الزمنية للمشرو  . يتتوافر الخ رة فال  2

)مخطككككط جانككككت ، مخطككككط  :مثكككك  ،يككككتم اسككككتخدام المخططككككات الشككككبكيةال  3
 المسار الحرج ، مخطط  يرث( في تمثي  المشرو .

1.046 3.798 0.000 

تقكككككوم الشكككككركة باسكككككتخدام مقكككككاييس ومعكككككايير وا كككككحة لقيكككككاس األداء فكككككي ال  4
 المشرو .

1.104 3.750 0.000 

 0.000 3.528 1.042 يتم تحديث الخطة وفقا للعم  المنجز بمطابقته مع الخطة المو وعة.ال  5

 0.000 3.702 1.051 التعام  إيجا ي مع األنشطة المتأخرة .ال يتم  6

 0.000 3.952 0.907 توجد صعوبة في  التن ؤ بالو ت البزم إلنهاء المشرو  أو التحكم فيه. 7

صككعوبة فككي التمييككز  ككين األعمككال الحرجككة وغيككر الحرجككة بالمشككرو  توجككد  8
 .لي إطالة عمر المشرو  لما خطط لهوالتي تؤدل ا

1.065 4.144 0.000 

 0.000 3.923 1.049 لزام بالتخطيط في الشركة.إ غالبا ال يوجد 9

 0.000 4.106 0.891 هدر المال والو ت. إلىيؤدى التنا ض  ين الوسائ  واألهداى  10

 ككعف التنسككيق  ككين كككادر المشككرو  واإلدارات المختلتككة فككي الشككركة يككؤدل  11
 هدر الو ت. إلى

0.881 4.000 0.000 

طككرق علميككة فككي تنظككيم  ىعلكك االعتمككادهككدر مككوارد الشككركة يككتم بسكك ب عككدم  12
 العم  المستق لي.

0.978 3.885 0.000 

والجدولكة فكي المشكاريع يوجد في الشركة إحصائيات عن نتكائج التخطكيط ال  13
 السابقة.

0.954 3.894 0.000 

 0.000 4.259 0.800 يوجد في الشركة جهاز فني مختد يساهم في  رارات التخطيط.ال  14

 0.000 4.346 0.797 .ويلتزم بالتخطيط والجدولةتتتقر الشركة لنظام حوافز لمكافأة من يشار   15

 

 



  98 

( والمتعلقكككة باألسكككئلة الخاصكككة بكككالمحور الثكككاني 15.5ر كككم )وبكككالنظر إلكككى النتكككائج الكككواردة بالجكككدول 

( لجميكع التقكرات P- Value( نبحكم أن  يمكة )ة في تحديد وتحليك  أسكباب التكأخيراستخدام الطرق العلمي)

 % مما يعني أن جميع التقرات ال تتبع التوزيع الط يعي.5أ   من مستوى المعنوية  االستبانةالواردة ب

 الثاني: استخدام الطرق العلمية في تحديد وتحليل أسباب التأخير المحور
 Kolmogorov_Smirnov Test (K.S)( نتائج اختبار 15.5الجدول )

 الفقــــــــــرات ت

ر  
عيا
الم
ف 
حرا
االن

ابي 
حس
ط ال
وس
لمت
ا

 

P
- 

V
a
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e

 

 0.000 4.240 0.806 والتخطيط السليم لها. لةنجاز والقياس ةتحديد األهداى القا ل إلى ةتتتقر الشرك 1

 0.000 3.528 1.253 القدرة  على تحديد مهام وا حة ومحددة لألفراد. إلىتتتقر الشركة  2

 0.000 4.144 0.949 الوعي بأهمية عنصر التكلتة. إلىتتتقر الشركة  3

 0.000 4.452 0.636 الوعي بأهمية عنصر الو ت. إلىتتتقر الشركة  4

 0.000 4.077 0.942 الوعي بأهمية عنصر الجودة. إلىتتتقر الشركة  5

 0.000 4.404 0.744 فهم الواجبات التعا دية . إلىتتتقر الشركة  6

 0.000 4.423 0.602 عمال وفق الجدول الزمنى غير كاى.التنسيق الجيد مع مقاولي الباطن لتنتي  األ 7

 0.817 4.144 0.000 (.MISدارة المعلومات اإلدارية )إاستخدام نظام  علىالشركة غير  ادرة  8

 0.963 3.846 0.000 (.MRPاستخدام نظام ادارة تخطيط اإلحتياجات من المواد ) علىالشركة غير  ادرة  9

 0.881 4.134 0.000 (.ERPاستخدام نظام ادارة الموارد ) علىالشركة غير  ادرة  10

 0.000 3.884 0.906 ( إلدارة مشاريعها.EVMاستخدام اسلوب القيم المكتسبة ) علىالشركة غير  ادرة  11

 &Primaveraاسكتخدام  ككرامج الحاسكوب إلدارة المشككاريع مثك  ) علككىالشكركة غيككر  كادرة  12

MS .Project.لقياس وتحلي  زمن التأخير  ) 
1.009 4.009 0.000 

 0.000 4.259 0.812 .تحليلهو  ( لقياس  زمن التأخيرCPMالشركة باستخدام طريقة المسار الحرج )ال تقوم  13

 0.000 4.250 0.856 الشركة  تحلي  الجدولة الزمنية  واسطة  المخططات الشريطية.ال تقوم  14

 

عكدم ) الثالكث( والمتعلقة باألسكئلة الخاصكة بكالمحور 16.5وبالنظر إلى النتائج الواردة بالجدول ر م )

( لجميكع التقكرات P- Value( نبحكم أن  يمكة )منهجية إدارة المشكاريع خكبل التنتيك اتبا  شركات المقاوالت 

 % مما يعني أن جميع التقرات ال تتبع التوزيع الط يعي.5أ   من مستوى المعنوية  االستبانةالواردة ب
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 :المحور الثالث: عدم اتباع شركات المقاوالت منهجية إدارة المشاريع خالل التنفيذ
 Kolmogorov_Smirnov Tes (K.S)( نتائج اختبار 16.5الجدول )

 الفقــــــــــرات ت
ر  
عيا
الم
ف 
حرا
االن

ابي 
حس
ط ال
وس
لمت
ا
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- 

V
a
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e

 

 0.002 4.192 0.848 المرحلية للمشاريع. باالحتياجاتالمعرفة  علىالشركة غير  ادرة  1

 0.000 3.634 1.207 التن ؤ بالمخاطر المحتملة ألو ا  السوق. علىالشركة غير  ادرة  2

 0.000 3.961 0.964 الشركة ليس لديها معرفة  وسائ  تط يق المنهجيات اإلدارية الحديثة. 3

 0.000 4.307 0.669 اإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تط يق منهجية إدارة المشاريع. 4

 0.000 3.980 0.881 المشاريع.دارة إمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال  علىالشركة غير  ادرة  5

 0.000 4.144 0.897 الشركة ال يوجد  ها هيك  تنظيمي وا ح ومحدد. 6

 0.000 4.144 0.805 الشركة ليس لديها  رنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلتة. 7

إلككى صككعوبة متابعككة العمكك   لعككدم التنسككيق  ككين األ سككام المختلتككة بالمشككرو  يككؤد 8
 .بشك  وا ح

0.919 4.096 0.000 

 0.000 3.807 0.966 الشركة ال تمتل   رامج االتصال الداخلية الحديثة. 9

 0.000 4.173 0.907 سرعة اتخا  القرارات. ىالشركة غير  ادرة عل 10

 0.000 3.894 1.004 إصدار التقارير بالو ت المناسب. ىالشركة غير  ادرة عل 11

 0.000 4.250 0.734 ال تتوافر المعلومات والتقارير البزمة لمتخ  القرارات بالد ة الكافية . 12

 0.000 3.980 0.945 مدراء المشاريع في الشركة غير مؤهلين من جهات دولية معتمدة . 13

 0.000 4.250 0.797 لهم. ةال يوجد التزام من     العاملين بالمهام المحدد 14

 0.000 4.067 0.803 ال يوجد تعاون جاد  ين األفراد للعم   رود التريق. 15

 0.000 4.076 0.899 لتريق العم . ةتحديد ال رامج التدري ي ىالشركة غير  ادرة عل 16

 0.000 4.000 0.903 وجود نظام وا ح لتحتيز فريق العم  بالمشرو . إلىتتتقر الشركة  17

 0.000 4.163 0.837 التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المشاريع.الشركة ال تقوم بمواكبة  18
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  :الدراسة فرضيات اختبار
 عكدم أو رفكض بشكأن   كرار إلكى للوصكول الدراسكة فر كيات اختبكار التحلي  من الجانب ه ا تناول

 علكى الموزعكة اتاالسكتبان مكن عليهكا الحصكول تم التي ال يانات باستخدام و ل  ،الصترل  الترض رفض

هكك ا  اسككتخدام حيككث تككم (wilcoxon test) اإلحصككائي التحليكك  باسككتخدامة، الدراسكك فككي المشككاركين

 تتبكع ال ال يانكات تككون   عنكدما تجكرى  التكي البمعلميكة اإلحصكائية االختبكارات أحكد باعتبكارر االختبكار

( T test) الختيكار مقا   اختبار وكما  كرنا سابقا هو  ترتي ي ال يانات مقياس أن أو ، الط يعي التوزيع

تم صياغة الترض الصترل  االختباروإلجراء ه ا  K الط يعي التوزيع ال يانات تتبع عندما  يجرى  ال ل

 :[32]والترض ال دي  له على النحو التالي

 الصفر   الفرض H0 :(3)الوسيط =  محددة  يمة يساول  عبارة حول الموافقة درجة وسيط أن 

 البديل الفرضH1: (.3≠ الوسيط) القيمة ه ر  العبارة ال يساول  ه ر حول الموافقة درجة وسيط أن 

  والتخاذ قرار حول هذه الفرضية تم تطبيق القاعدة التالية:

 إ ا كانت  يمة مستوى المعنوية المشكاهد {P-value} فيككون القكرار عكدم رفكض ( 0.05) أك كر مكن

 .أل أنه ال يوجد موافقة حول ه ر العبارة ،الترض الصترل 

  إ ا كانت  يمة مستوى المعنوية المشاهد{P-value} فيككون القكرار  (0.05) ن أو تساول أصغر م

رفكككض التكككرض الصكككترل و  كككول ال كككدي  وهككك ا الق كككول لل كككدي  يعنكككي عكككدم المسكككاواة  كككين الوسكككيط 

مجمو  الرتب الموجبة والسالبة إ ا كان مجمو  الرتكب  إلىوبالنظر  ،يالمتترض والوسيط الحقيق

التقكرات  ىأك ر من مجمو  الرتكب الموجبكة فهك ا يعنكي موافقكة المشكاركين فكي الدراسكة علك السالبة

ن المشكككاركين فكككي الدراسكككة ال يوافقكككون علكككى تلككك  أوا  ا حكككدث العككككس يعنكككي  ،االسكككتبانةالكككواردة ب

 .ن إجاباتهم تتجه نحو عدم الموافقةأمما يعني  ،التقرات

 



  101 

الزمنيـة الحديثـة فـي تخطـيط وتنفيـذ المشـاريع الهندسـية عدم استخدام الجدولـة )الفرضية األولى: 

 :(()المقاوالت

لجميع التقكرات أ ك  ( P-value)( إلى أن  يمة 12.5تشير نتائج التحلي  الواردة بالجدول ر م )

لككى مجمككو  الرتككب السككالبة إوبككالنظر  ،ممككا يعنككي رفككض التككرض الصككترل و  ككول ال ككدي  (%5)مككن 

مما يعني موافقة  ؛تر ية األولى نجد أنها أك ر من مجمو  الرتب الموجبةلجميع التقرات المتعلقة بال

عكدم اسكتخدام الجدولكة الزمنيكة الحديثكة فكي تخطكيط وتنتيك  المشكاريع ك  المشاركين في الدراسة على 

 (.المقاوالت)الهندسية 

 هم المبحظات التي  دمها المشاركون في الدراسة كاآلتي :أ أما فيما يتعلق بالسؤال المتتود ف،ن 

  لككن يكككون هنككا  جدولككة زمنيككة وتخطككيط صككحيحان للتنتيكك  مادامككت الجهككات المالكككة للمشككاريع

وعجزهككا عكن و ككع حلكول للمشككاك  والعرا يكك   ،تطكرد مشككاريعها  كدون دراسككة وتخطكيط جيككدين

م تحديكككد المواصكككتات التنيكككة للمكككواد والتكككي مكككن  ينهكككا عكككد ،والصكككعوبات التكككي تواجكككه المشكككاريع

ووجككود تككداخ   ككين أعمككال التصككميم والتنتيكك  علككى الوا ككع فككي معظككم  ،المسككتخدمة فككي التنتيكك 

 يتم معالجتها جزئيا ومرحليًا. المشاريع وال

 عملون باتجار يو الموظتين على أساس التخصد وال ال تتم هيكلة المشاريع  تقسيم العاملين أ

 مشرو .هدى محدد مسبقًا لل

 تؤثر سلبًا على عمليكة التخطكيط المكتقن  في سوق العم  توفر موارد بشرية ثا تة ومستقرة عدم

 ات كتكككاءة عاليكككة وعمالكككة مدر كككة فكككي الو كككت  ر ل  التكككزام المقكككاول  تكككوفير ككككوادككككو  ،للمشكككرو 

 .المحدد
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عدم استخدام الجدولة الزمنية )للفقرات المتعلقة بالفرضية األولى    Wilcoxon test( نتائج اختبار 17.5الجدول )
 (.المقاوالت)الحديثة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الهندسية 

 الفقــــــــــرات ر.م
Wilcoxon test 

 القرار
P_value 

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

   ول 858 3058 0.00 .التزام وا ح من     اإلدارة العليا بالشركة  دعم وتنتي  التخطيط والجدولة ال يوجد 1

   ول 520 3666 0.00 تتوافر الخ رة فى و ع الجداول الزمنية للمشرو .ال  2

)مخطككككط جانككككت ، مخطككككط المسككككار الحككككرج ،  :مثكككك  ،يككككتم اسككككتخدام المخططككككات الشككككبكيةال  3
 مخطط  يرث( في تمثي  المشرو .

   ول 782 4069 0.00

   ول 562 3093 0.00 تقوم الشركة باستخدام مقاييس ومعايير وا حة لقياس األداء في المشرو .ال  4

   ول 801 2769 0.00 يتم تحديث الخطة وفقا للعم  المنجز بمطابقته مع الخطة المو وعة.ال  5

   ول 645 3183 0.00 إيجا ي مع األنشطة المتأخرة.ال يتم التعام  بشك   6

   ول 366 3912 0.00 توجد  صعوبة في  التن ؤ بالو ت البزم إلنهاء المشرو  أو التحكم فيه. 7

 إلككىتوجككد صككعوبة فككي التمييككز  ككين األعمككال الحرجككة وغيككر الحرجككة بالمشككرو  والتككي تككؤدل  8
 إطالة عمر المشرو  لما خطط له.

   ول 398 4067 0.00

   ول 536.5 3928.5 0.00 لزام بالتخطيط في الشركة.إغالبا ال يوجد  9

   ول 235 4043 0.00 هدر المال والو ت. ىيؤدى التنا ض  ين الوسائ  واألهداى إل 10

   ول 228 3688 0.00 .هدر الو ت إلىتة في الشركة يؤدل  عف التنسيق  ين كادر المشرو  واإلدارات المختل 11

   ول 427 3668 0.00 .علمية في تنظيم العم  المستق لي طرق  ىعل االعتمادهدر موارد الشركة يتم بس ب عدم  12

   ول 551 4105 0.00   .يوجد في الشركة إحصائيات عن نتائج التخطيط والجدولة في المشاريع السابقةال  13

   ول 130 4526 0.00 يوجد في الشركة جهاز فني مختد يساهم في  رارات التخطيط.ال  14

   ول 117.5 4733.5 0.00 تتتقر الشركة لنظام حوافز لمكافأة من يشار  ويلتزم بالتخطيط والجدولة. 15

 

 (:تحليلهعدم اتباع الطرق العلمية في تحديد  أسباب التأخير وحسابه وتقنيات ) :الفرضية الثانية

لجميكع التقكرات أ ك  مكن ( P-value)( إلكى أن  يمكة 17.5تشير نتائج التحلي  الواردة بالجدول ر م )

،  ممككككا يعنككككي رفككككض التككككرض الصككككترل و  ككككول ال ككككدي  لجميككككع التقككككرات المتعلقككككة بالتر ككككية الثانيككككة (5%)

ممككا يعنككي موافقككة ككك   ؛مجمككو  الرتككب السككالبة نجككد أنهككا أك ككر مككن مجمككو  الرتككب الموجبككة إلككىوبككالنظر 

وحسكككابه  العلميككة فكككي تحديككد  أسكككباب التككأخيرطكككرق الشككركات للعككدم اتبكككا   علكككىالمشككاركين فكككي الدراسككة 

األمكككر الككك ل يكككؤ ل إلكككى تعكككرض المشكككاريع إلكككى مشكككاك  التكككأخير، لككك ل  فعلكككى شكككركات  وتقنيكككات تحليلكككه
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ماتها للتقليكك  مككن درجككة تعككرض المقككاوالت االهتمككام  رفككع مسككتوى كتككاءة العككاملين  هككا ومسككتوى كتككاءة خككد

 المشاريع العاملة  ها إلى مشاك  التأخير.

 ككاى المشككاركون بككأن تككأخر الجهككات المالكككة للمشككاريع فككي فيمككا يتعلككق بالسككؤال المتتككود فقككد أأمككا 

ومككن تكككم فقككدان القككدرة علكككى  ،صككرى مسككتحقات الجهككات المنتككك ة مككن شككأنه شكك  حرككككة الشككركات المنتكك ة

ة وتأهيليككة للعناصككر والكككوادر التنيككة والعجككز عككن و ككع مخطككط عككام السككتخدام و ككع أل  ككرامج تدري يكك

، الطككرق العلميككة الحديثككة التككي تسككاهم فككي تقككدم الشككركات المحليككة وجعلهككا فككي مصككاى الشككركات العالميككة

 حيث تم التوصية باآلتي:

المقكككاول بعكككد يومكككًا التكككي حكككددتها البئحكككة كمهلكككة لتسكككديد مستخلصكككات  15إعكككادة النظكككر فكككي مكككدة  .1

تسليمها للمال ، ودراسة ه ر المدة ومحاولة تمديكدها حيكث أنهكا غيكر كافيكة لمراجعكة المستخلصكات 

تمككام إجراءاتهككا وتسككديدها، ويبحككم اتتككاق هكك ا المقتككرد مككع مككا ورد فككي الئحككة العقككود  باستتا ككة وا 

يخ تسكليم المسكتخلد اإلدارية الصادرة أخيرًا حيث تم تعدي  تل  المدة لتصبح ستة أسكا يع مكن تكار 

 للجهة المتعا دة.

التأكيكد علكى عكدم السككماد للمقكاول الك ل ال تتناسككب  درتكه الماليكة أو التنيككة أو خ رتكه مكع المشككرو   .2

بالتقكككدم بعطكككاء لتنتيككك   لككك  المشكككرو  والتأككككد عنكككد ال كككث فكككي العطكككاءات مكككن خ كككرة المقكككاول و درتكككه 

 . المالية والتنية على تنتي  المشرو 

راء لجميككع العككاملين بككاحترام وعككدل واالهتمككام باحتياجككاتهم وآرائهككم ومقترحككاتهم والعمكك  معاملككة المككد .3

 على تحقيقها ومساعدتهم على ح  مشاكلهم.

أن تقكوم شككركات المقكاوالت  ،عككداد  واعكد  يانككات إحصككائية عكن مشككاريعها السكابقة السككتخدامها فككي  .4

 مشاريعها المستق لية.

نا صكات لكديها بكك  الوسكائ  الحديثكة والككوادر المؤهلكة لتكتمكن أن تكدعم شكركات المقكاوالت  سكم الم .5

 من تقدير تكلتة مشاريعها  د ة عالية، األمر ال ل يجن ها الو ع في األزمات المالية.

أن تقوم شركات المقاوالت باالعتماد علكى ال كرامج الحاسكو ية الحديثكة فكي مجكال تخطكيط المشكاريع  .6
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 الجهد والمال.مث : ) يريميتيرا( ال ل يوفر 
العلمية في عدم اتباع الطرق )للفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية  Wilcoxon test( نتائج اختبار 18.5الجدول )

 (.تحليله توتقنيا تحديد  أسباب التأخير وحسابه

 الفقــــــــــرات ت
Wilcoxon test 

 القرار
P_value 

الرتب 
 الموجبة

الرتب 
 السالبة

   ول 168 4683 0.00 لةنجاز والقياس والتخطيط السليم لها. القا لةتحديد األهداى  إلى الشركةتتتقر  1
   ول 890.5 2595.5 0.00 القدرة  على تحديد مهام وا حة ومحددة لألفراد. إلىتتتقر الشركة  2
   ول 340 4413 0.00 الوعي بأهمية عنصر التكلتة. إلىتتتقر الشركة  3
   ول 50 5203 0.00 الوعي بأهمية عنصر الو ت. إلىتتتقر الشركة  4
   ول 220.5 3784.5 0.00 الوعي بأهمية عنصر الجودة. إلىتتتقر الشركة  5
   ول 39 4426 0.00 فهم الواجبات التعا دية. إلىتتتقر الشركة  6
   ول 26.5 5124.5 0.00 الزمنى غير كاى.عمال وفق الجدول التنسيق الجيد مع مقاولي الباطن لتنتي  األ 7
   ول 0.00 4032.5 153.5 (.MISدارة المعلومات اإلدارية )إاستخدام نظام  ىالشركة غير  ادرة عل 8
   ول 0.00 3330.5 410.5 (.MRPمن المواد ) االحتياجاتدارة تخطيط إاستخدام نظام  ىرة علالشركة غير  اد 9
   ول 0.00 4206 259 (.ERPدارة الموارد )إاستخدام نظام  ىركة غير  ادرة علالش 10
   ول 402 3784 0.00 ( إلدارة مشاريعها.EVMسلوب القيم المكتسبة )أاستخدام  ىالشركة غير  ادرة عل 11

 &Primavera) :مثكك  ،اسككتخدام  ككرامج الحاسككوب إلدارة المشككاريع ىعلككالشككركة غيككر  ككادرة  12

MS .Project وتحلي  زمن التأخير.(  لقياس 
   ول 449 4016 0.00

   ول 92 4186 0.00 وتحليله. ( لقياس  زمن التأخيرCPMباستخدام طريقة المسار الحرج )الشركة تقوم  ال 13
   ول 141 4324 0.00 . تحلي  الجدولة الزمنية  واسطة  المخططات الشريطيةالشركة تقوم  ال 14

 

 

 (دارة المشاريع في تنفيذ مشاريعهاإمنهجية لعدم اتباع شركات المقاوالت )الفرضية الثالثة 

لجميع التقكرات أ ك  ( P-value)( إلى أن  يمة 18.5تشير نتائج التحلي  الواردة بالجدول ر م )

ممككا يعنككي رفككض التككرض الصككترل و  ككول ال ككدي  لجميككع التقككرات المتعلقككة بالتر ككية الثالثككة  (%5)مككن 

مجمكو  الرتكب  إلكىوبكالنظر  ا(ادارة المشاريع في تنتيك  مشكاريعهمنهجية لدم اتبا  شركات المقاوالت )ع

ي ممكا يعنكي موافقكة كك  المشكاركين فك ؛السالبة نجد أنها أك ر من مجمو  الرتب الموجبة لجميع التقكرات

 .ريعهادارة المشاريع في تنتي  مشاإمنهجية لعدم اتبا  شركات المقاوالت  الدراسة على

و ككد  كككر المسككتجي ون فككي السككؤال المتتككود والمخصككد لكك كر األسككباب الرئيسككية المتسكك بة فككي 

 أهمها: ،العم  عدة أسباب عر لة
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   التأخر في صرى مستحقات الجهات المنت ة بس ب عدم رصد مبالغ لتغطية تكاليف المشرو

 مما ينتج عنه عدم معرفة الو ت البزم لبنتهاء من المشرو .

  ًوالتككي منهككا إهمككال جانككب مجككال المقككاوالت  جميككع أنواعهككا !السياسككة العامككة للدولككة سككيئة جككدا ،

جككراءات  حيككث يجككب علككى الجهككات المعنيككة بالتاهيكك  )كككوزارة العمكك ( و ككع أسككس و ككوابط وا 

صكككارمة إلدارة المشكككاريع تككككون مكككن شكككروطها إجكككراءات التأهيككك  للمكاتكككب الهندسكككية وشكككركات 

 .ي ه ا المجالالمقاوالت العاملة ف

  عككدم إمكانيككة الحصككول علككى الموافقككات مككن الجهككات  ات االختصككاد لجلككب وتككوفير المككواد

 البشرية البزمة لتنتي  المشروعات.

  ال ل أدى إلى تو ف غالب الشركات عن العم  للببد المتردلالو ع األمني. 

 امة )األيدل العاملة(.العزوى الكام  للشباب اللي ي عن العم  في مجال ال ناء واألشغال الع 

 تكي مكن يا في كافة المرافق العامة واليجب إعطاء الصبحيات الواسعة والمباشرة للوظائف الدن

لغكاء المركزيكة واإلجكراءات  ،شكرو  أو القسكم أو اإلدارةممكدير ال :مثك  ة، ينها الشركات العام وا 

 اإلدارية والمالية المعقدة.

  لمدراء المشاريع من     شركات المقاوالت والمكاتب يجب أن ال يكون األجر المادل المدفو  

 الهندسية عائقًا أمام اختيار العناصر  ات الكتاءة القيادية واإلدارية المهنية المحترفة.

  زيكككادة الحكككوار والنقكككا  المتتكككود  خصكككود منهجيكككة إدارة المشكككاريع  كككين جميكككع األطكككراى مكككن

 وصول إلى حلول وا عية.خبل الجامعات والجمعيات والنقابات المهنية لل

  تكوين فرق العم  المنسجمة والمحترفة مهنيًا في ه ا المجكال وتحقيكق انسكيا ية االتصكال فيمكا

  ينها إلدارة المشاريع، والعم  على ح  مشاكلها بالو ت المناسب.
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عدم اتباع شركات المقاوالت للفقرات المتعلقة بالفرضية الثالثة  (Wilcoxon test) ( نتائج اختبار19.5الجدول )
 دارة المشاريع في تنفيذ مشاريعهاإمنهجية ل

 الفقــــــــــرات ت
Wilcoxon test 

 القرار
P_value 

الرتب 
 الموجبة

الرتب 
 السالبة

   ول 283.5 4969.5 0.00 .حتياجات المرحلية للمشاريعة باالالمعرف ىعلالشركة غير  ادرة  1
   ول 784 2786 0.00 .بالمخاطر المحتملة ألو ا  السوق  التن ؤ ىعلالشركة غير  ادرة  2
   ول 375 3720.0 0.00 .ط يق المنهجيات اإلدارية الحديثةالشركة ليس لديها معرفة  وسائ  ت 3
   ول 26.5 4533.5 0.00 اإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تط يق منهجية إدارة المشاريع. 4
   ول 228 3600 0.00 دارة المشاريع.إمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال  ىعلالشركة غير  ادرة  5
   ول 208 4163 0.00 الشركة ال يوجد  ها هيك  تنظيمي وا ح ومحدد. 6
   ول 180 4380 0.00 الشركة ليس لديها  رنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلتة. 7
   ول 216 3789 0.00 .إلى صعوبة متابعة العم  بشك  وا ح لبالمشرو  يؤدعدم التنسيق  ين األ سام المختلتة  8
   ول 396.5 3089.5 0.00 الشركة ال تمتل   رامج االتصال الداخلية الحديثة. 9

   ول 281.5 4374.5 0.00 سرعة اتخا  القرارات. ىعلالشركة غير  ادرة  10
   ول 557 3908 0.00 المناسب. إصدار التقارير بالو ت ىعلالشركة غير  ادرة  11
   ول 82.5 4477.5 0.00 .ة لمتخ  القرارات بالد ة الكافيةال تتوافر المعلومات والتقارير البزم 12
   ول 330 3765 0.00 مدراء المشاريع في الشركة غير مؤهلين من جهات دولية معتمدة. 13
   ول 132.5 4523.5 0.00 . مله ةال يوجد التزام من     العاملين بالمهام المحدد 14
   ول 231 4329 0.00 ال يوجد تعاون جاد  ين األفراد للعم   رود التريق . 15
   ول 230.5 3864.5 0.00 لتريق العم . ةتحديد ال رامج التدري ي ىعلالشركة غير  ادرة  16
   ول 336 3942 0.00 تتتقر الشركة الى وجود نظام وا ح لتحتيز فريق العم  بالمشرو . 17
   ول 181.5 4189.5 0.00 الشركة ال تقوم بمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المشاريع. 18

  



   

  السادسالفصل 

 والتوصيات االستنتاجات
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 :االستنتاجات 1.6
 من خبل النتائج التي تم تحليلها في التص  السا ق تمكن الباحث من استنتاج ما يلي:

فكككي مدينكككة  هندسكككيةمشكككاريع عنكككد تخطكككيط وتنتيككك  الجدولكككة الزمنيكككة الحديثكككة  ق أسكككلوبطّ كككال يُ  .1

 .مصراتة

لطكككرق العلميكككة فكككي تحديكككد الشكككركات المحليكككة العاملكككة فكككي صكككناعة المقكككاوالت ل تبكككا ا  كككعف .2

 .وأسبابه وتحلي  التأخير

 في تنتي ها لمشاريعها. الحديثة ة المشاريعمنهجية إدار ال تلتزم بشركات المقاوالت  .3

، والقكوانين واللكوائح ال تل كي الحكد األدنكى اإلدارل للجهكات المالككة لغالكب المشكاريع االسكتقرار غياب .4

 .المطلوب لتطوير العم  وتحسينه

غيكككاب فكككي تحديكككد المشكككاريع و   للمشكككاريع  المالككك اعتبارهكككا بعكككدم وجكككود رؤيكككا وا كككحة للدولكككة  .5

 .التخطيط السليم

ر ك  المقكاول  اعدة  يانات متكاملة ومعايير محددة وثا تة يمكن االعتماد عليها مما ي ال توجد .6

 التطورات الحديثة في مجال إدارة المشاريع. وال يشجعه على مواكبة

 :مثككك  ،المتخصصكككة فكككي مجكككال إدارة المشكككاريع الهندسكككيةتحليككك  وتخكككزين المعلومكككات  أنظمكككة .7

(MIS. MRP. ERP)، في تخطيط وتنتي  المشاريع الهندسية ال يستتاد منها. 

غيككاب تككوفر الكتككاءات ، والتككي أدت إلككى غيككاب  ككرامج التككدريب التّعالككة فككي شككركات المقككاوالت .8

يككات اإلدارة الحديثككة فككي تصككميم ئيسككي فككي تط يككق منهجاإلداريككة المحترفككة والتككي لهككا الككدور الر 

 .لمشاريعوتنتي  ا
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 التوصيات: 2.6

 باآلتي:إلى الشركات والجهات المالكة من خبل ما تم تناوله باالستنتاجات يمكن التوصية 

وت نككي  ،اسككتخدام الطككرق الحديثككة فككي التخطككيط والجدولككة وا عطائهككا أهميككة ك يككرةت نككي و   ككرورة .1

 .ات الدولية المناسبة إلدارة المشاريعأحد المنهجي

 (.Prima vira رنامج ) :مث  ، رامج الحاسوب الحديثة في إدارة المشاريع إدخال .2

االستعانة بالخ رات األجن ية المتخصصة في مجال التخطيط والجدولة والر ابة في نق  الخ رة  .3

 وتطوير العم .

تناسككب والتطككور السككريع فككي مجككال إدارة لتتحككديث القككوانين واللككوائح اإلداريككة المعمككول  هككا  .4

زالة ك  الصعوبات  ،المشاريع، ودعم فكرة األخ  بالطرق الحديثة إلدارة المشاريعوتنتي   وا 

 والعوائق أمامها.

 نككود وا ككحة للدولككة فككي تنتيكك  مشككاريعها وخططهككا المسككتق لية وتحككديث رؤى وأهككداى محككددة  ت نككي .5

 لتحقيق ه ر الرؤى واألهداى.العقود 

إ كككرام عقكككود المشكككروعات   ككك  اسكككتكمال جميكككع الدراسكككات البزمكككة لهكككا وتككك لي  جميكككع العقبكككات  عكككدم .6

وتخصيد المبالغ المالية البزمة لها ل مان توفر  يمكة المشكرو  كاملكة عنكد التعا كد علكى  أمامها

 تنتي ر ليتسكنى تنظكيم تكدفق السكيولة النقديكة البزمكة لسكير التنتيك ، وكك ل  ل كمان تسكديد مسكتحقات

 .المقاول واألطراى األخرى في مواعيدها المحددة

تعزيككز الر ابككة والمتابعككة الداخليككة لككدى شككركات المقككاوالت للتأكيككد علككى التط يككق الجيككد والتعككال  .7

 لمنهجيات إدارة المشاريع.

مكع التوسكع فكي  تطوير منهجيات علمية وعملية إلدارة المشاريع تتناسب و يئة العم  فكي لي يكا .8

 .ة والتدري ية المتخصصة في مجال إدارة المشاريعال رامج العلمي



  110 

تطكككوير الهياكككك  التنظيميكككة إلدارات الجهكككات التكككي تملككك  مشكككاريع بمكككا يكتككك  الحكككد مكككن تعكككدد  .9

 المستويات اإلدارية ألن  ل  كثيرًا ما يساهم في حدوث التأخير.

مكن خ رتهكا أن تقوم شكركات المقكاوالت  ،يتكاد موظتيهكا المهكرة إلكى شكركات عريقكة لبسكتتادة  .10

ونقكك  هكك ر الخ ككرة إليهككا، وأن تقككوم هكك ر الشككركات  تأسككيس  سككم خككاد للتككدريب والتطككوير لنقكك  

 الخ رة المكتسبة لموظتيها بطريقة أكاديمية سليمة.

أن تعمكم شكركات المقككاوالت متهكوم أن اتبكا  ال رنككامج الزمنكي المنطقكي للمشككرو  هكو السكك ي   .11

 محدد.الوحيد لتنتي  ه ا المشرو  في و ته ال
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      .الوعي بأهمية عنصر الو ت إلىتتتقر الشركة  4
      .الوعي بأهمية عنصر الجودة إلىتتتقر الشركة  5
      .التعا ديةفهم الواجبات  إلىإن الشركة تتتقر  6
      .عمال وفق الجدول الزمنى غير كاىلجيد مع مقاولي الباطن لتنتي  األالتنسيق ا 7
      ( .MIS)دارة المعلومات اإلدارية الشركة غير  ادرة على استخدام نظام إ 8
      (.MRP) دارة تخطيط االحتياجات من الموادإاستخدام نظام  الشركة غير  ادرة على 9

      (.ERP)الموارد  دارةإ نظام استخدامعلى الشركة غير  ادرة  10
      .( إلدارة مشاريعهاEVM) سلوب القيم المكتسبةأالشركة غير  ادرة علي استخدام  11

 :مثكك  ،اسككتخدام  ككرامج الحاسككوب إلدارة المشككاريع الشككركة غيككر  ككادرة علككى 12
(Primavera& MS .Project)  .لقياس وتحلي  زمن التأخير 

     

( لقيكككاس  زمككككن CPMالشكككركة باسكككتخدام طريقككككة المسكككار الحكككرج )ال تقكككوم  13
      وتحليله.   التأخير

      الشركة  تحلي  الجدولة الزمنية  واسطة  المخططات الشريطية. ال تقوم  14

 

 ؟  افتهاأية مبحظات أو مقترحات تود إه  لدي    - 15 -2
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 عدم اتباع شركات المقاوالت منهجية إدارة المشاريع خالل التنفيذ ألنها تفتقر إلى اآلتي: –المحور الثالث 

 مالئمه العبارة م
 غير
 ةمالئم

 مالحظات تحذف تعدل

      .المرحلية للمشاريع باالحتياجاتالمعرفة  علىالشركة غير  ادرة  1
      .التن ؤ بالمخاطر المحتملة ألو ا  السوق  الشركة غير  ادرة على 2
      .الشركة ليس لديها معرفة  وسائ  تط يق المنهجيات اإلدارية الحديثة 3
      .اإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تط يق منهجية إدارة المشاريع 4
      .دارة المشاريعإمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال  الشركة غير  ادرة على 5
      .الشركة ال يوجد  ها هيك  تنظيمي وا ح ومحدد 6
      الشركة ليس لديها  رنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلتة. 7
      .إلى صعوبة متابعة العم  بشك  وا ح لعدم التنسيق  ين األ سام المختلتة بالمشرو  يؤد 8
      .الشركة ال تمتل   رامج االتصال الداخلية الحديثة 9

      .سرعة اتخا  القرارات ىالشركة غير  ادرة عل 10
      .إصدار التقارير بالو ت المناسب ىالشركة غير  ادرة عل 11
      ال تتوافر المعلومات والتقارير البزمة لمتخ  القرارات بالد ة الكافية. 12
      .المشاريع في الشركة غير مؤهلين من جهات دولية معتمدة مدراء 13
      .ة لهمال يوجد التزام من     العاملين بالمهام المحدد 14
      .ال يوجد تعاون جاد  ين األفراد للعم   رود التريق 15
      .لتريق العم  التدري يةتحديد ال رامج  ىالشركة غير  ادرة عل 16
      .وجود نظام وا ح لتحتيز فريق العم  بالمشرو  إلىتتتقر الشركة  17
      .الشركة ال تقوم بمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المشاريع 18

 ؟ لمتس بة في عر لة العم  في شركت في نظر  ما هي األسباب الرئيسية ا  -3-19
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.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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 امللحق )ب(
 قائمة بأسما  المحكمين



 

 

 لالستبانةون قائمة بأسما  المحكم

 مكان العـمـل التخـصص مــــــــــــــــــــــــــــــــاالس ر.م

 جامعة مصراتة هندسة مدنية أ. د. محمد امحمد شاهين  1

 جامعة مصراتة ميكانيكيةهندسة  جمال صالح محمود ياسينأ. د.   2

 المعهد العالي للصناعة هندسة كهر ائية أ. د. ستار جا ر العيساول   3

 جامعة مصراتة هندسة صناعية د. سليمان محمد سليمان  ليوان  4

 مهندس استشارل  هندسة مدنية م. إ راهيم محمد علي أ وسنينة  5

 شركة األشغال العامة مصراتة هندسة مدنية أ وشيبةم. متتاد إ راهيم متتاد   6

 شركة محاّصة أشغال مصراتة شكوروفا هندسة مدنية م. محمد ع د  اس يطة  7

 



 

 (امللحق )ج
 المعالجات اإلحصائية



 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 1380002. 1.019231 104 الجنس
 94569. 1.8654 104 العمر
 98528. 3.2596 104 المؤهل
 1.25735 4.3942 104 الشهادة
 1.38432 2.4231 104 الخبرة
 1.43541 2.0865 104 المجال
 60609. 3.3558 104 المنهجية
 87998. 2.5481 104 المشاريع

 1.04058 3.5673 104 اإلدارة العليا بالشركة بدعم وتنفيذ التخطيط والجدولة .ال يوجد التزام واضح من قبل 
 1.02690 3.8846 104 ال تتوافر الخبرة فى وضع الجداول الزمنية للمشروع

ال يتم استخدام المخططات الشبكية مثل ) مخطط جانت , مخطط المسار الحرر  , مخطرط بيرر  ي فري 
 تمثيل المشروع .

104 3.7981 1.04630 

 1.10383 3.7500 104 ال تقوم الشركة باستخدام مقاييس ومعايير واضحة لقياس األداء في المشروع .
 1.04237 3.5288 104 ال يتم تحدي  الخطة وفقا للعمل المنجز بمطابقته مع الخطة الموضوعة .

 1.05093 3.7019 104 اليتم التعامل بشكل إيجابي مع األنشطة المتأخرة .
 90714. 3.9519 104 توجد  صعوبة في  التنبؤ بالوقت الالزم إلنهاء المشروع أو التحكم فيه.

توجد صعوبة في التمييز بين األعمال الحرجة وغيرر الحرجرة بالمشرروع والتري ترؤدي الري إطالرة عمرر 
 المشروع لما خطط له .

104 4.1442 1.06505 

 1.04920 3.9231 104 غالبا ال يوجد الزام بالتخطيط في الشركة .
 89136. 4.1058 104 يؤدى التناقض بين الوسائل واألهداف إلي هدر المال والوقت .

 88131. 4.0000 104 ضعف التنسيق بين كادر المشروع واإلدارات المختلفة في الشركة يؤدي الي هدر الوقت .
 97848. 3.8846 104 العمل المستقبلي .هدر موارد الشركة يتم بسبب عدم اإلعتماد علي طرق علمية في تنظيم 

 95448. 3.8942 104 ال يوجد في الشركة إحصائيات عن نتائج التخطيط والجدولة في المشاريع السابقة
 80043. 4.2596 104 ال يوجد في الشركة جهاز فني مختص يساهم في قرارات التخطيط.

 79768. 4.3462 104 بالتخطيط والجدولة .تفتقرالشركة لنظام حوافز لمكافأة من يشارك ويلتزم 
 80647. 4.2404 104 تفتقر الشركه الي تحديد األهداف القابله لإلنجاز والقياس والتخطيط السليم لها .

 1.25378 3.5288 104 تفتقر الشركة الي القدرة  على تحديد مهام واضحة ومحددة لألفراد.
 94938. 4.1442 104 التكلفة .تفتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر 

 63674. 4.4519 104 تفتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر الوقت    .
 94193. 4.0769 104 تفتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر الجودة    .

 74416. 4.4038 104 تفتقر الشركة إلي فهم الواجبات التعاقدية .
 60246. 4.4231 104 لتنفيذ االعمال وفق الجدول الزمنى غير كاف .التنسيق الجيد مع مقاولي الباطن 

 81751. 4.1442 104 ي .SIMالشركة غير قادرة علي استخدام نظام ادارة المعلومات اإلدارية )
 96310. 3.8462 104 ي .SRMالشركة غير قادرة علي استخدام نظام ادارة تخطيط اإلحتياجات من المواد )

 88194. 4.1346 104 ي .PRMقادرة علي استخدام نظام ادارة الموارد )الشركة غير 
 90637. 3.8846 104 ي إلدارة مشاريعها   .PVSالشركة غير قادرة علي استخدام اسلوب القيم المكتسبة )

 MeM vareva SMالشرررركة غيرررر قرررادرة علررري اسرررتخدام بررررامج الحاسررروب إلدارة المشررراريع مثرررل )
.MeejrrPوتحليل زمن التأخير . ي  لقياس 

104 4.0096 1.00962 

 81247. 4.2596 104 ي لقياس  زمن التأخيرات وتحليلها .MMSال تقوم الشركة باستخدام طريقة المسار الحر  )
 85616. 4.2500 104 ال تقوم الشركة بتحليل الجدولة الزمنية بواسطة  المخططات الشريطية .

 84849. 4.1923 104 باإلحتياجات المرحلية للمشاريع .الشركة غير قادرة علي المعرفة 
 1.20724 3.6346 104 الشركة غير قادرة علي التنبؤ بالمخاطر المحتملة ألوضاع السوق .

 96465. 3.9615 104 الشركة ليس لديها معرفة بوسائل تطبيق المنهجيات اإلدارية الحديثة .
 66940. 4.3077 104 منهجية إدارة المشاريع .اإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تطبيق 

 88109. 3.9808 104 الشركة غير قادرة علي مواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال ادارة المشاريع .
 89679. 4.1442 104 الشركة ال يوجد بها هيكل تنظيمي واضح ومحدد .

 80554. 4.1442 104 الشركة ليس لديها برنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلفة .
 91926. 4.0962 104 عدم التنسيق بين األقسام المختلفة بالمشروع يؤدى إلى صعوبة متابعة العمل بشكل واضح

 96619. 3.8077 104 الشركة ال تمتلك برامج االتصال الداخلية الحديثة .
 90781. 4.1731 104 الشركة غير قادرة علي سرعة اتخاذ القرارات .

 1.00405 3.8942 104 الشركة غير قادرة علي إصدار التقارير بالوقت المناسب .
 73405. 4.2500 104 ال تتوافر المعلومات والتقارير الالزمة لمتخذ القرارات بالدقة الكافية .
 94490. 3.9808 104 مدراء المشاريع في الشركة غير مؤهلين من جهات دولية معتمدة .

 79745. 4.2500 104 من قبل العاملين بالمهام المحدده لهم  .ال يوجد التزام 
 80369. 4.0673 104 ال يوجد تعاون جاد بين األفراد للعمل بروح الفريق .

 89976. 4.0769 104 الشركة غير قادرة علي تحديد البرامج التدريبيه لفريق العمل .
 90307. 4.0000 104 بالمشروع .تفتقر الشركة الى وجود نظام واضح لتحفيز فريق العمل 

 83736. 4.1635 104 الشركة ال تقوم بمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المشاريع.
Median 104 3.0000 .00000 

Valid N (listwise) 104   

 



 

Frequencies 

 

Notes 
Output Created 2016 01:+02:00 00:27:10 

Comments   
Input Data C:\Users\Spider\Desktop\.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 104 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=العمر الجنس 

 Q1 Q2 المشاريع المنهجية المجال الخ رة الشهادة المؤه 

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

Q14 
    Q15 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X11 X12 X13 X14 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

M17 M18 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00.031 

Elapsed Time 00:00:00.031 

 

Statistics 

 المجال الخ رة الشهادة المؤه  العمر الجنس 
N Valid 104 104 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.019231 1.8654 3.2596 4.3942 2.4231 2.0865 

Std. Deviation .1380002 .94569 .98528 1.25735 1.38432 1.43541 

 

Statistics 

 المشاريع المنهجية 

ال يوجد التزام وا ح 
من     اإلدارة العليا 
بالشركة  دعم وتنتي  
 التخطيط والجدولة .

الخ رة فى  ال تتوافر
و ع الجداول الزمنية 

 للمشرو 

ال يتم استخدام المخططات 
الشبكية مث  ) مخطط جانت 
، مخطط المسار الحرج ، 
مخطط  يرث ( في تمثي  

 المشرو  .

N 
Valid 104 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.3558 2.5481 3.5673 3.8846 3.7981 

Std. Deviation .60609 .87998 1.04058 1.02690 1.04630 

 

  



 

 

Statistics 

 

ال تقوم الشركة باستخدام 
مقاييس ومعايير وا حة 
لقياس األداء في المشرو  

. 

ال يتم تحديث الخطة وفقا 
للعم  المنجز بمطابقته 
 مع الخطة المو وعة .

اليتم التعام  بشك  
إيجا ي مع األنشطة 

 المتأخرة .

في  التن ؤ  توجد  صعوبة
بالو ت البزم إلنهاء 
 المشرو  أو التحكم فيه.

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.7500 3.5288 3.7019 3.9519 

Std. Deviation 1.10383 1.04237 1.05093 .90714 

 

Statistics 

 

توجد صعوبة في التمييز  ين 
األعمال الحرجة وغير الحرجة 

والتي تؤدل الي إطالة  بالمشرو 
 عمر المشرو  لما خطط له .

غالبا ال يوجد الزام 
 بالتخطيط في الشركة .

يؤدى التنا ض  ين 
الوسائ  واألهداى إلي 
 هدر المال والو ت .

 عف التنسيق  ين 
كادر المشرو  واإلدارات 
المختلتة في الشركة 
 يؤدل الي هدر الو ت .

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.1442 3.9231 4.1058 4.0000 

Std. Deviation 1.06505 1.04920 .89136 .88131 

 
Statistics 

 

هدر موارد الشركة يتم 
بس ب عدم اإلعتماد علي 
طرق علمية في تنظيم 
 العم  المستق لي .

يوجد في الشركة  ال
إحصائيات عن نتائج 
التخطيط والجدولة في 
 المشاريع السابقة

ال يوجد في الشركة جهاز 
فني مختد يساهم في 

  رارات التخطيط.

الشركة لنظام  تتتقر
حوافز لمكافأة من يشار  
ويلتزم بالتخطيط والجدولة 

. 
N Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.8846 3.8942 4.2596 4.3462 

Std. Deviation .97848 .95448 .80043 .79768 

 
Statistics 

 

تتتقر الشركه الي تحديد 
األهداى القا له لةنجاز 
والقياس والتخطيط السليم 

 لها .

تتتقر الشركة الي القدرة  
على تحديد مهام وا حة 
 ومحددة لألفراد.    

تتتقر الشركة إلي الوعي 
 بأهمية عنصر التكلتة .

تتتقر الشركة إلي الوعي 
بأهمية عنصر الو ت    

. 
N Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.2404 3.5288 4.1442 4.4519 

Std. Deviation .80647 1.25378 .94938 .63674 

 
Statistics 

 

تتتقر الشركة إلي الوعي 
بأهمية عنصر الجودة    

. 

تتتقر الشركة إلي فهم 
 الواجبات التعا دية .

التنسيق الجيد مع مقاولي 
الباطن لتنتي  االعمال وفق 
 الجدول الزمنى غير كاى .

الشركة غير  ادرة علي 
استخدام نظام ادارة المعلومات 

 ( .1IMاإلدارية )

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.0769 4.4038 4.4231 4.1442 

Std. Deviation .94193 .74416 .60246 .81751 

 
  



 

 
Statistics 

 

الشركة غير  ادرة علي 
استخدام نظام ادارة تخطيط 
اإلحتياجات من المواد 

(1RM. ) 

الشركة غير  ادرة علي 
استخدام نظام ادارة 

 ( .PRMالموارد )

 ادرة علي الشركة غير 
استخدام اسلوب القيم 

( PV1المكتسبة )
 إلدارة مشاريعها   .

الشركة غير  ادرة علي استخدام 
 رامج الحاسوب إلدارة المشاريع 

 MeM vareva 1Mمث  )
.MeejrrP لقياس وتحلي  زمن  )

 التأخير .

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.8462 4.1346 3.8846 4.0096 

Std. Deviation .96310 .88194 .90637 1.00962 

 
Statistics 

 

ال تقوم الشركة باستخدام 
طريقة المسار الحرج 

(MM1 لقياس  زمن )
 التأخيرات وتحليلها .

ال تقوم الشركة  تحلي  
الجدولة الزمنية  واسطة  
 المخططات الشريطية .

الشركة غير  ادرة علي 
المعرفة باإلحتياجات 
 المرحلية للمشاريع .

الشركة غير  ادرة علي 
التن ؤ بالمخاطر المحتملة 

 ألو ا  السوق .

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.2596 4.2500 4.1923 3.6346 

Std. Deviation .81247 .85616 .84849 1.20724 

 
Statistics 

 

الشركة ليس لديها معرفة 
 وسائ  تط يق المنهجيات 

 اإلدارية الحديثة .

اإلدارة العليا في الشركة ال 
تدعم تط يق منهجية إدارة 

 المشاريع .

الشركة غير  ادرة علي 
مواكبة التكنولوجيا الحديثة 
 في مجال ادارة المشاريع .

الشركة ال يوجد  ها 
هيك  تنظيمي 
 وا ح ومحدد .

N 
Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.9615 4.3077 3.9808 4.1442 

Std. Deviation .96465 .66940 .88109 .89679 

 
Statistics 

 

الشركة ليس لديها 
 رنامج موحد إلدارة 
 مشاريعها المختلتة .

عدم التنسيق  ين األ سام المختلتة 
بالمشرو  يؤدى إلى صعوبة متابعة 

 بشك  وا حالعم  

الشركة ال تمتل  
 رامج االتصال 
 الداخلية الحديثة .

الشركة غير  ادرة علي 
 سرعة اتخا  القرارات .

N Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.1442 4.0962 3.8077 4.1731 

Std. Deviation .80554 .91926 .96619 .90781 

 
Statistics 

 

الشركة غير  ادرة علي 
إصدار التقارير بالو ت 

 المناسب .

ال تتوافر المعلومات 
والتقارير البزمة لمتخ  
 القرارات بالد ة الكافية .

مدراء المشاريع في 
الشركة غير مؤهلين من 
 جهات دولية معتمدة .

ال يوجد التزام من     
العاملين بالمهام المحددر 

 لهم  .
N Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.8942 4.2500 3.9808 4.2500 

Std. Deviation 1.00405 .73405 .94490 .79745 

 
Statistics 

 

ال يوجد تعاون جاد  ين 
األفراد للعم   رود التريق 

. 

الشركة غير  ادرة علي 
تحديد ال رامج التدري يه 

 لتريق العم  .

تتتقر الشركة الى وجود 
وا ح لتحتيز فريق نظام 

 العم  بالمشرو  .

الشركة ال تقوم بمواكبة 
التكنولوجيا الحديثة في 
 مجال إدارة المشاريع.

N Valid 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.0673 4.0769 4.0000 4.1635 

Std. Deviation .80369 .89976 .90307 .83736 



 

 

Frequency Table 
 

 الجنس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 98.1 98.1 98.1 102  كر 

 100.0 1.9 1.9 2 أنثى

Total 104 100.0 100.0  

 

 العمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25-35 46 44.2 44.2 44.2 

36-44 34 32.7 32.7 76.9 

45-54 16 15.4 15.4 92.3 

55065 8 7.7 7.7 100.0 

Total 104 100.0 100.0  

 

 المؤه 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.8 4.8 4.8 5 دكتوراة 

 18.3 13.5 13.5 14 ماجستير

 61.5 43.3 43.3 45 بكالوريوس

 89.4 27.9 27.9 29 د لوم عالي

 100.0 10.6 10.6 11 متوسط د لوم

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشهادة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PMP 8 7.7 7.7 7.7 

MBA 7 6.7 6.7 14.4 

 M.1 10 9.6 9.6 24.0ماجستير في 

 100.0 76.0 76.0 79 اليوجد

Total 104 100.0 100.0  

 

 الخ رة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5-9 39 37.5 37.5 37.5 

10-14 19 18.3 18.3 55.8 

15-19 19 18.3 18.3 74.0 

20-24 17 16.3 16.3 90.4 

 100.0 9.6 9.6 10 فأكثر 25

Total 104 100.0 100.0  

 

 المجال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 60.6 60.6 60.6 63  ناء 

 63.5 2.9 2.9 3 طرق 

 72.1 8.7 8.7 9 شبكات الميار والصرى الصحي

 95.2 23.1 23.1 24 أعمال الكهر اء والهاتف

 100.0 4.8 4.8 5 أعمال أخرى 



 

 المجال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 60.6 60.6 60.6 63  ناء 

 63.5 2.9 2.9 3 طرق 

 72.1 8.7 8.7 9 شبكات الميار والصرى الصحي

 95.2 23.1 23.1 24 أعمال الكهر اء والهاتف

 100.0 4.8 4.8 5 أعمال أخرى 

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 المنهجية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PMI  1.0 1.0 1.0 1 األمريكي االدارة معهد منهجية 

PRINCE2 4.8 3.8 3.8 4 ال ريطانية المنهجية 

 58.7 53.8 53.8 56 ال توجد منهجية إلدارة المشاريع بالشركة

 100.0 41.3 41.3 43 منهجية خاصة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 المشاريع
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 100% 7 6.7 6.7 6.7 

75% 53 51.0 51.0 57.7 

50% 24 23.1 23.1 80.8 

 100.0 19.2 19.2 20 %50أ   من 

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 والجدولة .ال يوجد التزام وا ح من     اإلدارة العليا بالشركة  دعم وتنتي  التخطيط 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 21.2 19.2 19.2 20 غير موافق

 36.5 15.4 15.4 16 محايد

 83.7 47.1 47.1 49 موافق

 100.0 16.3 16.3 17 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ال تتوافر الخ رة فى و ع الجداول الزمنية للمشرو  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 3 غير موافق بشدة 

 12.5 9.6 9.6 10 غير موافق

 25.0 12.5 12.5 13 محايد

 71.2 46.2 46.2 48 موافق

 100.0 28.8 28.8 30 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

  



 

 

 ال يتم استخدام المخططات الشبكية مث  ) مخطط جانت ، مخطط المسار الحرج ، مخطط  يرث ( في تمثي  المشرو  .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 18.3 16.3 16.3 17 غير موافق

 24.0 5.8 5.8 6 محايد

 76.0 51.9 51.9 54 موافق

 100.0 24.0 24.0 25 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ال تقوم الشركة باستخدام مقاييس ومعايير وا حة لقياس األداء في المشرو  .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 17.3 15.4 15.4 16 غير موافق

 35.6 18.3 18.3 19 محايد

 70.2 34.6 34.6 36 موافق

 100.0 29.8 29.8 31 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 ال يتم تحديث الخطة وفقا للعم  المنجز بمطابقته مع الخطة المو وعة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 22.1 21.2 21.2 22 غير موافق

 41.3 19.2 19.2 20 محايد

 82.7 41.3 41.3 43 موافق

 100.0 17.3 17.3 18 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 اليتم التعام  بشك  إيجا ي مع األنشطة المتأخرة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 17.3 15.4 15.4 16 غير موافق

 33.7 16.3 16.3 17 محايد

 76.9 43.3 43.3 45 موافق

 100.0 23.1 23.1 24 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 في  التن ؤ بالو ت البزم إلنهاء المشرو  أو التحكم فيه. توجد  صعوبة 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 9.6 8.7 8.7 9 غير موافق

 21.2 11.5 11.5 12 محايد

 73.1 51.9 51.9 54 موافق

 100.0 26.9 26.9 28 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  



 

 

 

 توجد صعوبة في التمييز  ين األعمال الحرجة وغير الحرجة بالمشرو  والتي تؤدل الي إطالة عمر المشرو  لما خطط له .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.8 3.8 3.8 4 غير موافق بشدة 

 9.6 5.8 5.8 6 غير موافق

 19.2 9.6 9.6 10 محايد

 52.9 33.7 33.7 35 موافق

 100.0 47.1 47.1 49 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 غالبا ال يوجد الزام بالتخطيط في الشركة . 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 14.4 12.5 12.5 13 غير موافق

 24.0 9.6 9.6 10 محايد

 67.3 43.3 43.3 45 موافق

 100.0 32.7 32.7 34 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 يؤدى التنا ض  ين الوسائ  واألهداى إلي هدر المال والو ت .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 6.7 5.8 5.8 6 غير موافق

 18.3 11.5 11.5 12 محايد

 63.5 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 36.5 36.5 38 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

  عف التنسيق  ين كادر المشرو  واإلدارات المختلتة في الشركة يؤدل الي هدر الو ت .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 8 غير موافق 

 23.1 15.4 15.4 16 محايد

 69.2 46.2 46.2 48 موافق

 100.0 30.8 30.8 32 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 هدر موارد الشركة يتم بس ب عدم اإلعتماد علي طرق علمية في تنظيم العم  المستق لي .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 13.5 13.5 13.5 14 غير موافق 

 26.9 13.5 13.5 14 محايد

 71.2 44.2 44.2 46 موافق

 100.0 28.8 28.8 30 موافق بشدة



 

 هدر موارد الشركة يتم بس ب عدم اإلعتماد علي طرق علمية في تنظيم العم  المستق لي .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 13.5 13.5 13.5 14 غير موافق 

 26.9 13.5 13.5 14 محايد

 71.2 44.2 44.2 46 موافق

 100.0 28.8 28.8 30 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 يوجد في الشركة إحصائيات عن نتائج التخطيط والجدولة في المشاريع السابقة ال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 12.5 10.6 10.6 11 غير موافق

 20.2 7.7 7.7 8 محايد

 76.0 55.8 55.8 58 موافق

 100.0 24.0 24.0 25 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ال يوجد في الشركة جهاز فني مختد يساهم في  رارات التخطيط.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.8 4.8 4.8 5 غير موافق 

 12.5 7.7 7.7 8 محايد

 56.7 44.2 44.2 46 موافق

 100.0 43.3 43.3 45 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقرالشركة لنظام حوافز لمكافأة من يشار  ويلتزم بالتخطيط والجدولة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.8 4.8 4.8 5 غير موافق 

 10.6 5.8 5.8 6 محايد

 50.0 39.4 39.4 41 موافق

 100.0 50.0 50.0 52 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقر الشركه الي تحديد األهداى القا له لةنجاز والقياس والتخطيط السليم لها .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.8 5.8 5.8 6 غير موافق 

 11.5 5.8 5.8 6 محايد

 58.7 47.1 47.1 49 موافق

 100.0 41.3 41.3 43 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

  



 

 

 تتتقر الشركة الي القدرة  على تحديد مهام وا حة ومحددة لألفراد.    
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.7 6.7 6.7 7 غير موافق بشدة 

 24.0 17.3 17.3 18 غير موافق

 44.2 20.2 20.2 21 محايد

 72.1 27.9 27.9 29 موافق

 100.0 27.9 27.9 29 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر التكلتة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 8.7 6.7 6.7 7 غير موافق

 15.4 6.7 6.7 7 محايد

 59.6 44.2 44.2 46 موافق

 100.0 40.4 40.4 42 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر الو ت    .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق 

 3.8 1.9 1.9 2 محايد

 49.0 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 51.0 51.0 53 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقر الشركة إلي الوعي بأهمية عنصر الجودة    .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 8.7 8.7 8.7 9 غير موافق 

 23.1 14.4 14.4 15 محايد

 60.6 37.5 37.5 39 موافق

 100.0 39.4 39.4 41 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 تتتقر الشركة إلي فهم الواجبات التعا دية .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق 

 11.5 9.6 9.6 10 محايد

 46.2 34.6 34.6 36 موافق

 100.0 53.8 53.8 56 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 



 

 التنسيق الجيد مع مقاولي الباطن لتنتي  االعمال وفق الجدول الزمنى غير كاى .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق 

 3.8 2.9 2.9 3 محايد

 52.9 49.0 49.0 51 موافق

 100.0 47.1 47.1 49 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ( .1IMالشركة غير  ادرة علي استخدام نظام ادارة المعلومات اإلدارية )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 3.8 2.9 2.9 3 غير موافق

 16.3 12.5 12.5 13 محايد

 64.4 48.1 48.1 50 موافق

 100.0 35.6 35.6 37 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ( .1RMالشركة غير  ادرة علي استخدام نظام ادارة تخطيط اإلحتياجات من المواد )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1.9 1.9 1.9 2 موافق بشدةغير 

 10.6 8.7 8.7 9 غير موافق

 27.9 17.3 17.3 18 محايد

 75.0 47.1 47.1 49 موافق

 100.0 25.0 25.0 26 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ( .PRMالشركة غير  ادرة علي استخدام نظام ادارة الموارد )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 5.8 3.8 3.8 4 غير موافق

 15.4 9.6 9.6 10 محايد

 63.5 48.1 48.1 50 موافق

 100.0 36.5 36.5 38 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 مشاريعها   .( إلدارة PV1الشركة غير  ادرة علي استخدام اسلوب القيم المكتسبة )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 11.5 11.5 11.5 12 غير موافق 

 24.0 12.5 12.5 13 محايد

 76.0 51.9 51.9 54 موافق

 100.0 24.0 24.0 25 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 



 

 

 (  لقياس وتحلي  زمن التأخير .MeM vareva 1M .MeejrrPإلدارة المشاريع مث  )الشركة غير  ادرة علي استخدام  رامج الحاسوب 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 3 غير موافق بشدة 

 10.6 7.7 7.7 8 غير موافق

 20.2 9.6 9.6 10 محايد

 65.4 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 34.6 34.6 36 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ( لقياس  زمن التأخيرات وتحليلها .MM1ال تقوم الشركة باستخدام طريقة المسار الحرج ) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.8 3.8 3.8 4 غير موافق 

 15.4 11.5 11.5 12 محايد

 54.8 39.4 39.4 41 موافق

 100.0 45.2 45.2 47 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 ال تقوم الشركة  تحلي  الجدولة الزمنية  واسطة  المخططات الشريطية . 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.8 5.8 5.8 6 غير موافق 

 15.4 9.6 9.6 10 محايد

 53.8 38.5 38.5 40 موافق

 100.0 46.2 46.2 48 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة غير  ادرة علي المعرفة باإلحتياجات المرحلية للمشاريع .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 8.7 8.7 8.7 9 غير موافق 

 10.6 1.9 1.9 2 محايد

 61.5 51.0 51.0 53 موافق

 100.0 38.5 38.5 40 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة غير  ادرة علي التن ؤ بالمخاطر المحتملة ألو ا  السوق .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.7 6.7 6.7 7 غير موافق بشدة 

 19.2 12.5 12.5 13 غير موافق

 38.5 19.2 19.2 20 محايد

 72.1 33.7 33.7 35 موافق

 100.0 27.9 27.9 29 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 



 

 الشركة ليس لديها معرفة  وسائ  تط يق المنهجيات اإلدارية الحديثة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 9.6 7.7 7.7 8 غير موافق

 23.1 13.5 13.5 14 محايد

 69.2 46.2 46.2 48 موافق

 100.0 30.8 30.8 32 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 اإلدارة العليا في الشركة ال تدعم تط يق منهجية إدارة المشاريع .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق 

 9.6 8.7 8.7 9 محايد

 58.7 49.0 49.0 51 موافق

 100.0 41.3 41.3 43 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة غير  ادرة علي مواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال ادارة المشاريع .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 8 غير موافق 

 24.0 16.3 16.3 17 محايد

 70.2 46.2 46.2 48 موافق

 100.0 29.8 29.8 31 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة ال يوجد  ها هيك  تنظيمي وا ح ومحدد .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 8 غير موافق 

 18.3 10.6 10.6 11 محايد

 59.6 41.3 41.3 43 موافق

 100.0 40.4 40.4 42 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة ليس لديها  رنامج موحد إلدارة مشاريعها المختلتة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.8 5.8 5.8 6 غير موافق 

 14.4 8.7 8.7 9 محايد

 65.4 51.0 51.0 53 موافق

 100.0 34.6 34.6 36 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

  



 

 

 عدم التنسيق  ين األ سام المختلتة بالمشرو  يؤدى إلى صعوبة متابعة العم  بشك  وا ح
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 6.7 5.8 5.8 6 غير موافق

 21.2 14.4 14.4 15 محايد

 61.5 40.4 40.4 42 موافق

 100.0 38.5 38.5 40 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 

 الشركة ال تمتل   رامج االتصال الداخلية الحديثة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 10.6 8.7 8.7 9 غير موافق

 30.8 20.2 20.2 21 محايد

 76.0 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 24.0 24.0 25 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 الشركة غير  ادرة علي سرعة اتخا  القرارات .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 6.7 4.8 4.8 5 غير موافق

 14.4 7.7 7.7 8 محايد

 59.6 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 40.4 40.4 42 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 الشركة غير  ادرة علي إصدار التقارير بالو ت المناسب .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 3 غير موافق بشدة 

 12.5 9.6 9.6 10 غير موافق

 22.1 9.6 9.6 10 محايد

 73.1 51.0 51.0 53 موافق

 100.0 26.9 26.9 28 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 ال تتوافر المعلومات والتقارير البزمة لمتخ  القرارات بالد ة الكافية .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 3 غير موافق 

 11.5 8.7 8.7 9 محايد

 60.6 49.0 49.0 51 موافق

 100.0 39.4 39.4 41 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 



 

 مدراء المشاريع في الشركة غير مؤهلين من جهات دولية معتمدة .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 9.6 8.7 8.7 9 غير موافق

 23.1 13.5 13.5 14 محايد

 68.3 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 31.7 31.7 33 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 ال يوجد التزام من     العاملين بالمهام المحددر لهم  .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.8 4.8 4.8 5 غير موافق 

 12.5 7.7 7.7 8 محايد

 57.7 45.2 45.2 47 موافق

 100.0 42.3 42.3 44 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 ال يوجد تعاون جاد  ين األفراد للعم   رود التريق .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.7 6.7 6.7 7 غير موافق 

 15.4 8.7 8.7 9 محايد

 71.2 55.8 55.8 58 موافق

 100.0 28.8 28.8 30 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 الشركة غير  ادرة علي تحديد ال رامج التدري يه لتريق العم  .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 6.7 5.8 5.8 6 غير موافق

 20.2 13.5 13.5 14 محايد

 64.4 44.2 44.2 46 موافق

 100.0 35.6 35.6 37 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 تتتقر الشركة الى وجود نظام وا ح لتحتيز فريق العم  بالمشرو  .
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 7.7 5.8 5.8 6 غير موافق

 19.2 11.5 11.5 12 محايد

 71.2 51.9 51.9 54 موافق

 100.0 28.8 28.8 30 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

  



 

 

 الشركة ال تقوم بمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المشاريع.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 4.8 3.8 3.8 4 غير موافق

 15.4 10.6 10.6 11 محايد

 62.5 47.1 47.1 49 موافق

 100.0 37.5 37.5 39 موافق بشدة

Total 104 100.0 100.0  

 

 
 
 

Reliability 
 

Notes 

Output Created 01- 00:28:25 02:00+:01 2016-يون 
Comments   

Input Data C:\Users\Spider\Desktop\عتط.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 104 
Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for 

all variables in the procedure. 
Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 M1 M2 M3 M4 

M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

M16 M17 M18 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
 

Resources Processor Time 00:00:00.000 

Elapsed Time 00:00:00.000 

 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 104 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 104 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.827 47 

 
  



 

 
Notes 

Output Created 01- 00:29:18 02:00+:01 2016-يون 
Comments   

Input Data C:\Users\Spider\Desktop\عتط.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 104 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 
Cases Used Statistics for each test are based on all cases 

with valid data for the variable(s) used in that 
test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 X1 X2 X3 

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00.016 

Elapsed Time 00:00:00.016 

Number of Cases Alloweda 15728 

a. Based on availability of workspace memory. 
 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ال يوجد التزام وا ح من     
اإلدارة العليا بالشركة  دعم وتنتي  

 التخطيط والجدولة .

ال تتوافر الخ رة فى 
و ع الجداول الزمنية 

 للمشرو 

ال يتم استخدام المخططات الشبكية مث  ) 
مخطط جانت ، مخطط المسار الحرج ، مخطط 

  يرث ( في تمثي  المشرو  .
N 104 104 104 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3.5673 3.8846 3.7981 
Std. 

Deviation 
1.04058 1.02690 1.04630 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .296 .295 .336 
Positive .175 .167 .183 
Negative -.296- -.295- -.336- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.017 3.006 3.428 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ال تقوم الشركة باستخدام 
مقاييس ومعايير وا حة 
 لقياس األداء في المشرو  .

ال يتم تحديث الخطة وفقا 
للعم  المنجز بمطابقته مع 

 الخطة المو وعة .

اليتم التعام  بشك  
إيجا ي مع األنشطة 

 المتأخرة .
N 104 104 104 

Normal Parametersa,b Mean 3.7500 3.5288 3.7019 
Std. Deviation 1.10383 1.04237 1.05093 

Most Extreme Differences Absolute .234 .261 .275 
Positive .129 .153 .158 
Negative -.234- -.261- -.275- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.384 2.661 2.806 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
  



 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

توجد  صعوبة في  التن ؤ  
بالو ت البزم إلنهاء 
 المشرو  أو التحكم فيه.

توجد صعوبة في التمييز  ين األعمال 
الحرجة وغير الحرجة بالمشرو  والتي تؤدل 
 الي إطالة عمر المشرو  لما خطط له .

غالبا ال يوجد  
الزام بالتخطيط 
 في الشركة .

N 104 104 104 
Normal Parametersa,b Mean 3.9519 4.1442 3.9231 

Std. Deviation .90714 1.06505 1.04920 
Most Extreme Differences Absolute .310 .260 .289 

Positive .210 .211 .152 
Negative -.310- -.260- -.289- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.157 2.655 2.946 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

يؤدى التنا ض  ين 
الوسائ  واألهداى إلي 
 هدر المال والو ت .

 عف التنسيق  ين كادر 
المشرو  واإلدارات المختلتة في 
 الشركة يؤدل الي هدر الو ت .

هدر موارد الشركة يتم بس ب عدم 
اإلعتماد علي طرق علمية في 
 تنظيم العم  المستق لي .

N 104 104 104 
Normal Parametersa,b Mean 4.1058 4.0000 3.8846 

Std. Deviation .89136 .88131 .97848 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .270 .269 .278 
Positive .182 .192 .165 
Negative -.270- -.269- -.278- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.754 2.746 2.832 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ال يوجد في الشركة إحصائيات 
عن نتائج التخطيط والجدولة في 

 المشاريع السابقة

ال يوجد في الشركة جهاز 
فني مختد يساهم في 

  رارات التخطيط.

تتتقرالشركة لنظام حوافز 
لمكافأة من يشار  ويلتزم 
 بالتخطيط والجدولة .

N 104 104 104 
Normal Parametersa,b Mean 3.8942 4.2596 4.3462 

Std. Deviation .95448 .80043 .79768 
Most Extreme Differences Absolute .342 .255 .294 

Positive .215 .194 .206 
Negative -.342- -.255- -.294- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.490 2.603 2.996 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

تتتقر الشركه الي تحديد األهداى 
القا له لةنجاز والقياس والتخطيط 

 السليم لها .

تتتقر الشركة الي القدرة  على 
تحديد مهام وا حة ومحددة 

 لألفراد.    
تتتقر الشركة إلي الوعي 
 بأهمية عنصر التكلتة .

N 104 104 104 
Normal Parametersa,b Mean 4.2404 3.5288 4.1442 

Std. Deviation .80647 1.25378 .94938 
Most Extreme Differences Absolute .267 .204 .286 

Positive .204 .129 .184 
Negative -.267- -.204- -.286- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.727 2.082 2.914 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
  



 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
تتتقر الشركة إلي الوعي 
 بأهمية عنصر الو ت    .

تتتقر الشركة إلي الوعي 
 بأهمية عنصر الجودة    .

تتتقر الشركة إلي فهم 
 الواجبات التعا دية .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.4519 4.0769 4.4038 

Std. Deviation .63674 .94193 .74416 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .315 .237 .327 
Positive .251 .164 .212 
Negative -.315- -.237- -.327- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.212 2.414 3.334 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

التنسيق الجيد مع مقاولي الباطن 
االعمال وفق الجدول الزمنى  لتنتي 

 غير كاى .

الشركة غير  ادرة علي 
استخدام نظام ادارة المعلومات 

 ( .1IMاإلدارية )

الشركة غير  ادرة علي استخدام 
نظام ادارة تخطيط اإلحتياجات من 

 ( .1RMالمواد )
N 104 104 104 

Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.4231 4.1442 3.8462 

Std. Deviation .60246 .81751 .96310 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .302 .267 .285 
Positive .288 .214 .187 
Negative -.302- -.267- -.285- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.080 2.718 2.902 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

الشركة غير  ادرة 
ستخدام نظام علي ا

 .(PRMادارة الموارد )

الشركة غير  ادرة علي 
استخدام اسلوب القيم المكتسبة 

(PV1.   إلدارة مشاريعها ) 

الشركة غير  ادرة علي استخدام  رامج 
الحاسوب إلدارة المشاريع مث  

(MeM vareva 1M .MeejrrP لقياس  )
 وتحلي  زمن التأخير .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.1346 3.8846 4.0096 

Std. Deviation .88194 .90637 1.00962 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .285 .310 .294 
Positive .195 .209 .163 
Negative -.285- -.310- -.294- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.912 3.164 3.001 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ال تقوم الشركة باستخدام طريقة المسار  
( لقياس  زمن التأخيرات MM1الحرج )

 وتحليلها .

ال تقوم الشركة  تحلي   
الجدولة الزمنية  واسطة  
 المخططات الشريطية .

الشركة غير  ادرة علي 
المعرفة باإلحتياجات 
 المرحلية للمشاريع .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.2596 4.2500 4.1923 

Std. Deviation .81247 .85616 .84849 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .271 .271 .305 
Positive .181 .191 .205 
Negative -.271- -.271- -.305- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.762 2.764 3.106 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
  



 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
الشركة غير  ادرة علي التن ؤ بالمخاطر 

 المحتملة ألو ا  السوق .

الشركة ليس لديها معرفة 
 وسائ  تط يق المنهجيات 

 اإلدارية الحديثة .

اإلدارة العليا في الشركة 
منهجية  ال تدعم تط يق

 إدارة المشاريع .
N 104 104 104 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 3.6346 3.9615 4.3077 
Std. Deviation 1.20724 .96465 .66940 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .234 .285 .264 
Positive .129 .176 .264 
Negative -.234- -.285- -.263- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.390 2.908 2.689 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
الشركة غير  ادرة علي مواكبة التكنولوجيا 

 الحديثة في مجال ادارة المشاريع .
الشركة ال يوجد  ها هيك  
 تنظيمي وا ح ومحدد .

الشركة ليس لديها  رنامج موحد 
 إلدارة مشاريعها المختلتة .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 3.9808 4.1442 4.1442 

Std. Deviation .88109 .89679 .80554 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .268 .253 .285 
Positive .193 .170 .225 
Negative -.268- -.253- -.285- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.736 2.584 2.904 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
المختلتة بالمشرو   عدم التنسيق  ين األ سام

 يؤدى إلى صعوبة متابعة العم  بشك  وا ح
الشركة ال تمتل   رامج 
 االتصال الداخلية الحديثة .

الشركة غير  ادرة علي 
 سرعة اتخا  القرارات .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.0962 3.8077 4.1731 

Std. Deviation .91926 .96619 .90781 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .247 .271 .280 
Positive .163 .181 .181 
Negative -.247- -.271- -.280- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.517 2.766 2.857 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
الشركة غير  ادرة علي إصدار 
 التقارير بالو ت المناسب .

ال تتوافر المعلومات والتقارير البزمة 
 لمتخ  القرارات بالد ة الكافية .

غير مدراء المشاريع في الشركة 
 .مؤهلين من جهات دولية معتمدة

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 3.8942 4.2500 3.9808 

Std. Deviation 1.00405 .73405 .94490 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .321 .251 .277 
Positive .189 .239 .175 
Negative -.321- -.251- -.277- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.271 2.563 2.828 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
  



 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
ال يوجد التزام من     العاملين 

 بالمهام المحددر لهم  .
ال يوجد تعاون جاد  ين 
 األفراد للعم   رود التريق .

الشركة غير  ادرة علي تحديد 
 ال رامج التدري يه لتريق العم  .

N 104 104 104 
Normal 

Parametersa,b 
Mean 4.2500 4.0673 4.0769 

Std. Deviation .79745 .80369 .89976 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .252 .313 .264 
Positive .200 .245 .178 
Negative -.252- -.313- -.264- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.569 3.190 2.692 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
تتتقر الشركة الى وجود نظام وا ح لتحتيز فريق 

 العم  بالمشرو  .
الشركة ال تقوم بمواكبة التكنولوجيا الحديثة 

 في مجال إدارة المشاريع.
N 104 104 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 4.0000 4.1635 
Std. Deviation .90307 .83736 

Most Extreme 

Differences 
Absolute .308 .269 
Positive .212 .202 
Negative -.308- -.269- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.138 2.741 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Median - اإلدارة     من وا ح التزام يوجد ال 

 . والجدولة التخطيط وتنتي   دعم بالشركة العليا

Negative Ranks 66a 46.33 3058.00 

Positive Ranks 22b 39.00 858.00 

Ties 16c   

Total 104   

Median - الجداول و ع فى الخ رة تتوافر ال 

  للمشرو  الزمنية

Negative Ranks 78d 47.00 3666.00 
Positive Ranks 13e 40.00 520.00 

Ties 13f   

Total 104   

Median - الشبكية المخططات استخدام يتم ال 

 , الحرج المسار مخطط , جانت مخطط ) مث 

 . المشرو  تمثي  في (  يرث مخطط

Negative Ranks 79g 51.51 4069.00 
Positive Ranks 19h 41.16 782.00 

Ties 6i   

Total 104   

Median - مقاييس باستخدام الشركة تقوم ال 

 . المشرو  في األداء لقياس وا حة ومعايير

Negative Ranks 67j 46.16 3093.00 
Positive Ranks 18k 31.22 562.00 

Ties 19l   

Total 104   

Median - للعم  وفقا الخطة تحديث يتم ال 

 . المو وعة الخطة مع بمطابقته المنجز

Negative Ranks 61m 45.39 2769.00 
Positive Ranks 23n 34.83 801.00 

Ties 20o   

Total 104   

Median - مع إيجا ي بشك  التعام  اليتم 

 . المتأخرة األنشطة

Negative Ranks 69p 46.13 3183.00 
Positive Ranks 18q 35.83 645.00 

Ties 17r   

Total 104   

Median -  بالو ت التن ؤ  في صعوبة  توجد 

 .فيه التحكم أو المشرو  إلنهاء البزم

Negative Ranks 82s 47.71 3912.00 
Positive Ranks 10t 36.60 366.00 

Ties 12u   

Total 104   

Median - ين التمييز في صعوبة توجد  

 والتي بالمشرو  الحرجة وغير الحرجة األعمال

Negative Ranks 84v 48.42 4067.00 
Positive Ranks 10w 39.80 398.00 

Ties 10x   



 

   Total 104 . له خطط لما المشرو  عمر إطالة الي تؤدل

Median -  في بالتخطيط الزام يوجد ال غالبا 

 . الشركة

Negative Ranks 79y 49.73 3928.50 
Positive Ranks 15z 35.77 536.50 

Ties 10aa   

Total 104   

Median - الوسائ   ين التنا ض يؤدى 

 . والو ت المال هدر إلي واألهداى

Negative Ranks 85ab 47.56 4043.00 
Positive Ranks 7ac 33.57 235.00 

Ties 12ad   

Total 104   

Median - المشرو  كادر  ين التنسيق  عف 

 هدر الي يؤدل الشركة في المختلتة واإلدارات

 . الو ت

Negative Ranks 80ae 46.10 3688.00 
Positive Ranks 8af 28.50 228.00 

Ties 16ag   

Total 104   

Median - عدم بس ب يتم الشركة موارد هدر 

 العم  تنظيم في علمية طرق  علي اإلعتماد

 . المستق لي

Negative Ranks 76ah 48.26 3668.00 
Positive Ranks 14ai 30.50 427.00 

Ties 14aj   

Total 104   

Median - عن إحصائيات الشركة في يوجد ال 

 السابقة المشاريع في والجدولة التخطيط نتائج

Negative Ranks 83ak 49.46 4105.00 
Positive Ranks 13al 42.38 551.00 

Ties 8am   

Total 104   

Median - فني جهاز الشركة في يوجد ال 

 .التخطيط  رارات في يساهم مختد

Negative Ranks 91an 49.74 4526.00 
Positive Ranks 5ao 26.00 130.00 

Ties 8ap   

Total 104   

Median - من لمكافأة حوافز لنظام تتتقرالشركة 

 . والجدولة بالتخطيط ويلتزم يشار 

Negative Ranks 93aq 50.90 4733.50 
Positive Ranks 5ar 23.50 117.50 

Ties 6as   

Total 104   

Median - األهداى تحديد الي الشركه تتتقر 

 . لها السليم والتخطيط والقياس لةنجاز القا له

Negative Ranks 92at 50.90 4683.00 
Positive Ranks 6au 28.00 168.00 

Ties 6av   

Total 104   

Median - تحديد على  القدرة الي الشركة تتتقر 

     .لألفراد ومحددة وا حة مهام

Negative Ranks 58aw 44.75 2595.50 
Positive Ranks 25ax 35.62 890.50 

Ties 21ay   

Total 104   

Median - بأهمية الوعي إلي الشركة تتتقر 

 . التكلتة عنصر

Negative Ranks 88az 50.15 4413.00 
Positive Ranks 9ba 37.78 340.00 

Ties 7bb   

Total 104   

Median - بأهمية الوعي إلي الشركة تتتقر 

 .    الو ت عنصر

Negative Ranks 100bc 52.03 5203.00 
Positive Ranks 2bd 25.00 50.00 

Ties 2be   

Total 104   

Median - بأهمية الوعي إلي الشركة تتتقر 

 .    الجودة عنصر

Negative Ranks 80bf 47.31 3784.50 
Positive Ranks 9bg 24.50 220.50 

Ties 15bh   

Total 104   

Median - الواجبات فهم إلي الشركة تتتقر 

 . التعا دية

Negative Ranks 92bi 48.11 4426.00 

Positive Ranks 2bj 19.50 39.00 
Ties 10bk   

Total 104   

Median - الباطن مقاولي مع الجيد التنسيق 

 . كاى غير الزمنى الجدول وفق االعمال لتنتي 

Negative Ranks 100bl 51.25 5124.50 
Positive Ranks 1bm 26.50 26.50 

Ties 3bn   

Total 104   

Median - استخدام علي  ادرة غير الشركة 

 . (MIS) اإلدارية المعلومات ادارة نظام

Negative Ranks 87bo 46.35 4032.50 
Positive Ranks 4bp 38.38 153.50 

Ties 13bq   

Total 104   

Median - استخدام علي  ادرة غير الشركة Negative Ranks 75br 44.41 3330.50 
Positive Ranks 11bs 37.32 410.50 



 

 المواد من اإلحتياجات تخطيط ادارة نظام

(MRP) . 

Ties 18bt   

Total 104   

Median - استخدام علي  ادرة غير الشركة 

 . (ERP) الموارد ادارة نظام

Negative Ranks 88bu 47.80 4206.00 
Positive Ranks 6bv 43.17 259.00 

Ties 10bw   

Total 104   

Median - استخدام علي  ادرة غير الشركة 

 مشاريعها إلدارة (EVM) المكتسبة القيم اسلوب

  . 

Negative Ranks 79bx 47.90 3784.00 
Positive Ranks 12by 33.50 402.00 

Ties 13bz   

Total 104   

Median - استخدام علي  ادرة غير الشركة 

 مث  المشاريع إلدارة الحاسوب  رامج

(Primavera& MS .Project)  وتحلي  لقياس 

 . التأخير زمن

Negative Ranks 83ca 48.39 4016.00 
Positive Ranks 11cb 40.82 449.00 

Ties 10cc   

Total 104 
  

Median -  طريقة باستخدام الشركة تقوم ال 

 التأخيرات زمن  لقياس (CPM) الحرج المسار

 . وتحليلها

Negative Ranks 88cd 47.57 4186.00 
Positive Ranks 4ce 23.00 92.00 

Ties 12cf   

Total 104   

Median -  الجدولة  تحلي  الشركة تقوم ال 

 . الشريطية المخططات   واسطة الزمنية

Negative Ranks 88cg 49.14 4324.00 
Positive Ranks 6ch 23.50 141.00 

Ties 10ci   

Total 104   

Median - المعرفة علي  ادرة غير الشركة 

 . للمشاريع المرحلية باإلحتياجات

Negative Ranks 93cj 53.44 4969.50 
Positive Ranks 9ck 31.50 283.50 

Ties 2cl   

Total 104   

Median - التن ؤ علي  ادرة غير الشركة 

 . السوق  ألو ا  المحتملة بالمخاطر

Negative Ranks 64cm 43.53 2786.00 
Positive Ranks 20cn 39.20 784.00 

Ties 20co   

Total 104   

Median - وسائ  معرفة لديها ليس الشركة  

 . الحديثة اإلدارية المنهجيات تط يق

Negative Ranks 80cp 46.50 3720.00 
Positive Ranks 10cq 37.50 375.00 

Ties 14cr   

Total 104   

Median - تدعم ال الشركة في العليا اإلدارة 

 . المشاريع إدارة منهجية تط يق

Negative Ranks 94cs 48.23 4533.50 
Positive Ranks 1ct 26.50 26.50 

Ties 9cu   

Total 104   

Median - مواكبة علي  ادرة غير الشركة 

 . المشاريع ادارة مجال في الحديثة التكنولوجيا

Negative Ranks 79cv 45.57 3600.00 
Positive Ranks 8cw 28.50 228.00 

Ties 17cx   

Total 104   

Median - تنظيمي هيك   ها يوجد ال الشركة 

 . ومحدد وا ح

Negative Ranks 85cy 48.98 4163.00 
Positive Ranks 8cz 26.00 208.00 

Ties 11da   

Total 104   

Median - موحد  رنامج لديها ليس الشركة 

 . المختلتة مشاريعها إلدارة

Negative Ranks 89db 49.21 4380.00 
Positive Ranks 6dc 30.00 180.00 

Ties 9dd   

Total 104   

Median - المختلتة األ سام  ين التنسيق عدم 

 العم  متابعة صعوبة إلى يؤدى بالمشرو 

 وا ح بشك 

Negative Ranks 82de 46.21 3789.00 
Positive Ranks 7df 30.86 216.00 

Ties 15dg   

Total 104   

Median - االتصال  رامج تمتل  ال الشركة 

 . الحديثة الداخلية

Negative Ranks 72dh 42.91 3089.50 
Positive Ranks 11di 36.05 396.50 

Ties 21dj   

Total 104   

Median - اتخا  سرعة علي  ادرة غير الشركة 

 . القرارات

Negative Ranks 89dk 49.15 4374.50 
Positive Ranks 7dl 40.21 281.50 

Ties 8dm   

Total 104   



 

Median - إصدار علي  ادرة غير الشركة 

 . المناسب بالو ت التقارير

Negative Ranks 81dn 48.25 3908.00 
Positive Ranks 13do 42.85 557.00 

Ties 10dp   

Total 104   

Median - والتقارير المعلومات تتوافر ال 

 . الكافية بالد ة القرارات لمتخ  البزمة

Negative Ranks 92dq 48.67 4477.50 
Positive Ranks 3dr 27.50 82.50 

Ties 9ds   

Total 104   

Median - غير الشركة في المشاريع مدراء 

 . معتمدة دولية جهات من مؤهلين

Negative Ranks 80dt 47.06 3765.00 
Positive Ranks 10du 33.00 330.00 

Ties 14dv   

Total 104   

Median - العاملين     من التزام يوجد ال 

 .  لهم المحددر بالمهام

Negative Ranks 91dw 49.71 4523.50 
Positive Ranks 5dx 26.50 132.50 

Ties 8dy   

Total 104   

Median - األفراد  ين جاد تعاون  يوجد ال 

 . التريق  رود للعم 

Negative Ranks 88dz 49.19 4329.00 
Positive Ranks 7ea 33.00 231.00 

Ties 9eb   

Total 104   

Median - تحديد علي  ادرة غير الشركة 

 . العم  لتريق التدري يه ال رامج

Negative Ranks 83ec 46.56 3864.50 
Positive Ranks 7ed 32.93 230.50 

Ties 14ee   

Total 104   

Median - وا ح نظام وجود الى الشركة تتتقر 

 . بالمشرو  العم  فريق لتحتيز

Negative Ranks 84ef 46.93 3942.00 
Positive Ranks 8eg 42.00 336.00 

Ties 12eh   

Total 104   

Median - التكنولوجيا بمواكبة تقوم ال الشركة 

 .المشاريع إدارة مجال في الحديثة

Negative Ranks 88ei 47.61 4189.50 

Positive Ranks 5ej 36.30 181.50 

Ties 11ek   

Total 104   

 
  



 

 
Test Statisticsb 

 

Median - التزام يوجد ال 

 اإلدارة     من وا ح

 وتنتي   دعم بالشركة العليا

 . والجدولة التخطيط

Median - الخ رة تتوافر ال 

 الزمنية الجداول و ع فى

 للمشرو 

Median - استخدام يتم ال 

 ) مث  الشبكية المخططات

 المسار مخطط , جانت مخطط

 في (  يرث مخطط , الحرج

 . المشرو  تمثي 

Median - الشركة تقوم ال 

 ومعايير مقاييس باستخدام

 في األداء لقياس وا حة

 . المشرو 

Z -4.882-a -6.475-a -6.135-a -5.752-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Test Statisticsb 

 

Median - تحديث يتم ال 

 المنجز للعم  وفقا الخطة

 الخطة مع بمطابقته

 . المو وعة

Median - التعام  اليتم 

 مع إيجا ي بشك 

 . المتأخرة األنشطة

Median -  توجد  

 بالو ت التن ؤ  في صعوبة

 أو المشرو  إلنهاء البزم

 .فيه التحكم

Median - في صعوبة توجد 

 الحرجة األعمال ن ي التمييز

 والتي بالمشرو  الحرجة وغير

 المشرو  عمر إطالة الي تؤدل

 . له خطط لما

Z -4.669-a -5.634-a -7.224-a -7.152-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Test Statisticsb 

 
Median -  يوجد ال غالبا 

 الشركة في بالتخطيط الزام

. 

Median - التنا ض يؤدى 

 إلي واألهداى الوسائ   ين

 . والو ت المال هدر

Median - عف  

 المشرو  كادر  ين التنسيق

 في المختلتة واإلدارات

 هدر الي يؤدل الشركة

 . الو ت

Median - موارد هدر 

 عدم بس ب يتم الشركة

 علمية طرق  علي اإلعتماد

 المستق لي العم  تنظيم في

. 

Z -6.638-a -7.670-a -7.485-a -6.805-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Test Statisticsb 

 

Median - في يوجد ال 

 عن إحصائيات الشركة

 والجدولة التخطيط نتائج

 السابقة المشاريع في

Median - في يوجد ال 

 مختد فني جهاز الشركة

  رارات في يساهم

 .التخطيط

Median - تتتقرالشركة 

 من لمكافأة حوافز لنظام

 بالتخطيط ويلتزم يشار 

 . والجدولة

Median - الشركه تتتقر 

 القا له األهداى تحديد الي

 والتخطيط والقياس لةنجاز

 . لها السليم

Z -6.833-a -8.294-a -8.446-a -8.270-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Test Statisticsb 

 

Median - الشركة تتتقر 

 تحديد على  القدرة الي

 ومحددة وا حة مهام

     .لألفراد

Median - الشركة تتتقر 

 عنصر بأهمية الوعي إلي

 . التكلتة

Median - الشركة تتتقر 

 عنصر بأهمية الوعي إلي

 .    الو ت

Median - الشركة تتتقر 

 عنصر بأهمية الوعي إلي

 .    الجودة

Z -4.002-a -7.571-a -8.880-a -7.530-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
  



 

 
Test Statisticsb 

 Median - الشركة تتتقر 

 التعا دية الواجبات فهم إلي

. 

Median - الجيد التنسيق 

 لتنتي  الباطن مقاولي مع

 الجدول وفق االعمال

 . كاى غير الزمنى

Median - غير الشركة 

 نظام استخدام علي  ادرة

 اإلدارية المعلومات ادارة

(MIS) . 

Median - غير الشركة 

 نظام استخدام علي  ادرة

 اإلحتياجات تخطيط ادارة

 . (MRP) المواد من

Z -8.569-a -8.915-a -7.945-a -6.568-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Test Statisticsb 

 

Median - غير الشركة 

 نظام استخدام علي  ادرة

 . (ERP) الموارد ادارة

Median - غير الشركة 

 اسلوب استخدام علي  ادرة

 (EVM) المكتسبة القيم

 .   مشاريعها إلدارة

Median - علي  ادرة غير الشركة 

 إلدارة الحاسوب  رامج استخدام

 &Primavera) مث  المشاريع

MS .Project)  وتحلي  لقياس 

 . التأخير زمن

Median -  الشركة تقوم ال 

 المسار طريقة باستخدام

  لقياس (CPM) الحرج

 . وتحليلها التأخيرات زمن

Z -7.699-a -7.051-a -6.962-a -8.228-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Test Statisticsb 

 

Median -  تقوم ال 

 الجدولة  تحلي  الشركة

   واسطة الزمنية

 . الشريطية المخططات

Median - غير الشركة 

 المعرفة علي  ادرة

 المرحلية باإلحتياجات

 . للمشاريع

Median - غير الشركة 

 بالمخاطر التن ؤ علي  ادرة

 . السوق  ألو ا  المحتملة

Median - ليس الشركة 

 تط يق  وسائ  معرفة لديها

 اإلدارية المنهجيات

 . الحديثة

Z -8.142-a -8.111-a -4.617-a -6.988-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Test Statisticsb 

 

Median - العليا اإلدارة 

 تط يق تدعم ال الشركة في

 . المشاريع إدارة منهجية

Median - علي  ادرة غير الشركة 

 في الحديثة التكنولوجيا مواكبة

 . المشاريع ادارة مجال

Median - يوجد ال الشركة 

 وا ح تنظيمي هيك   ها

 . ومحدد

Median - ليس الشركة 

 إلدارة موحد  رنامج لديها

 . المختلتة مشاريعها

Z -8.642-a -7.426-a -7.828-a -8.093-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 
Test Statisticsb 

 

Median - األ سام  ين التنسيق عدم 

 إلى يؤدى بالمشرو  المختلتة

 وا ح بشك  العم  متابعة صعوبة

Median - ال الشركة 
 االتصال  رامج تمتل 

 . الحديثة الداخلية

Median - غير الشركة 

 اتخا  سرعة علي  ادرة

 . القرارات

Median - غير الشركة 

 التقارير إصدار علي  ادرة

 . المناسب بالو ت

Z -7.549-a -6.387-a -7.725-a -6.597-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
  



 

 
Test Statisticsb 

 

Median - المعلومات تتوافر ال 

 القرارات لمتخ  البزمة والتقارير

 . الكافية بالد ة

Median - المشاريع مدراء 

 مؤهلين غير الشركة في

 . معتمدة دولية جهات من

Median - التزام يوجد ال 

 بالمهام العاملين     من

 .  لهم المحددر

Median - تعاون  يوجد ال 

 للعم  األفراد  ين جاد

 . التريق  رود

Z -8.435-a -7.176-a -8.287-a -7.958-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Test Statisticsb 

 

Median - ادرة غير الشركة  

 التدري يه ال رامج تحديد علي

 . العم  لتريق

Median - الى الشركة تتتقر 

 فريق لتحتيز وا ح نظام وجود

 . بالمشرو  العم 

Median - تقوم ال الشركة 

 في الحديثة التكنولوجيا بمواكبة

 .المشاريع إدارة مجال

Z -7.565-a -7.314-a -7.941-a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 


