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 إلعزة وإلكرإمة... شهدإء فلسطني إ ىل من أ انروإ لنا دروب

 أ رسإان إلبوإسل يف جسون الاحتالل...إ ىل  

مت عىل يدهيا أ جبدايت إلعمل وإملعرفة ورمست يل طريق الاجهتاد إ ىل من تعل

 رمحها هللا...روح وإدليت إلغالية  إ ىلوإلنجاح...

 ...روح وإدلي إلغايل رمحه هللا إ ىل

 ...زوجيت إلغاليةقرة إلعني إ ىل 

 ...واتالدمية  إبنيت إلغاليتني إ ىل

 ...لك من علمين حرفا إ ىل

 ....وأ صدقايئ وأ قاريب أ حبايئ إ ىل

لهيم مجيعا أ هدي هذإ إلعمل إملتوإضع...  إ 

 يتقبهل وينتفع به...أ ن  إملوىل عز وجل سائالا 

 أبو حمديه دالباحث: محم
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 عرفانو شكر 
 

  ومن وصــحبالحمد هلل رب العالمين والصــ ة والســ م على أشــرف المرســلين ســيدلا محمد وعلى  ل  
التي ألعمت علي ووفقتلي في إتمام رســـــــــــــــالتي هذه، يوم الدين، أحمدك ربي على لعمك  إلىاتبع هداه 

 ورفعت درجتي فلك الحمد ولك الشكر وبعد.

 لجازإكل من ساعدلي في إلى  أتقدم بجزيل الشكر وعميق االمتلان أن البحث ايسعدلي في بداية هذ
 الفاضل الدكتور سهيل سلطان، الذي أكرملي وشرفلي باإلشراف أستاذيهذه الرسالة، واخص بالشكر 

 وقدم لي التوجي  واإلرشاد واللصح طوال فترة إعداد الرسالة. على هذه الرسالة

 اوتصــــــحيحه هاتقويمملاقشــــــة الرســــــالة و  وأشــــــكر أعضــــــاق لجلة الملاقشــــــة الكرام الذين تحملوا عبق
غلائها بمقترحاتهم القيمة، يبة جامعة جامعتي الحبإلى  بالشــــــــــــــكر الجزاق، وأتقدمفجزاهم اهلل علي خير  وا 

 دارةوأخص بالذكر أســـــاتذة قســـــم إ يل وكلية الدراســـــات العليا والبحث العلمي، إدارة وهيئة تدريســـــية،الخل
 خ ل مرحلة الدراســـــة لما قدموه لي من مســـــاعدة ومســـــالدة بمســـــيرة  ابتة في مســـــيرتي العلميةاألعمال 

 .الجعبري والدكتور محمدأبو فارة  فيوس الدكتور وأخص بالذكر

 البحث اإلتاحتهم الفرصــــــة لي على إجراق هذموظفي ومهلدســــــي بلدية الخليل ى إل كما وأتقدم بالشــــــكر
شـــــركات المقاوالت في محافظة الخليل إلى  بجزيل الشـــــكر وأتقدم ،واخص بالذكر المهلدس أمجد عبيدو
جراق بعض المقاب ت للجهد المبذول ملهم لتعبئة االستبالة  .وا 

وأعتز بها جامعة بوليتكلك فلسطين على  إليها ألتمي تيال المؤسسةإلى  وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان
ملحي الفرصـــــة إلتمام دراســـــتي، والى زم ئي في المكتبة والهيئتين اإلدارية واألكاديمية في الجامعة لما 

 .شحادة خص بالذكر السيد وهيب الشريف والدكتور عدلانوأ قدموه من مساعدة وتشجيع

 كل خير. وجزاهم اهلل لكل هؤالء جميعًا أكرر شكري وتقديري
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 باللغة العربية الملخص
 اإلنشائية في بلدية الخليل أسباب التأخير في المشاريع

 إعداد
 محمد إبراهيم أحمد أبو حمديه

 إشراف
سهيل سلطاند.   

 الملخص
ية على لجاح   ار ســـــلب التأخير في المشـــــاريع اإللشـــــائية، والتأخير ل مشـــــكلة  إلىبلدية الخليل  تتعرض

واحي الحياة لى ل، وتلعكس هذه األ ار الســــلبية عالوقت والتكاليف تجاوزالمشــــاريع اإللشــــائية من حيث 
 وعلى المجتمع ككل، والذي يســــــتدعي ضــــــرورة دراســــــة هذه الظاهرة عن طريق التعرف على األســــــباب

إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة من الملفذة  إكمال المشــــــــــاريع اإللشــــــــــائيةفي تأخير للالرئيســــــــــية 
هذه   لملي الذي تصل لز وذلك من خ ل التعرف على المدى ا، لدى بلدية الخليل في فلسطين م0202

 شدةودرجة  حدوث على تكرار اعتماداً تؤدي إلى التأخير أهم األسباب التي  وتحليل وترتيبالتأخيرات، 
 البحثملهجية  .من وجهة لظر طرفي المشـــــــــروع)المقاول واالســـــــــتشـــــــــاري( األســـــــــبابهذه  أهمية دليلو 

الة المقاب ت ودراســة الح اســتخدام م، حيث تختلطة )الكمي واللوعي(اســتخدام الطريقة الماعتمدت على 
الســـــــتبالة ااحتوت حيث  ،كأداة لجمع البيالات الكمية واعتماد االســـــــتبالة كأدوات لجمع البيالات اللوعية

وزيع تحيث تم مجموعات رئيســـية،  أربع( ســـبب محتمل من أســـباب التأخير تم تقســـيمهم إلى 11على )
المقاولين  المكون منو مجتمع البحث بكامل  م لواســـــــــتخدام أســـــــــلوب المســـــــــح الشـــــــــامل المت االســـــــــتبالة

( اســتبالة 14)، وتم اســترداد تشــارييناســتبالات ل ســ (1)و  للمقاوليناســتبالة  (11)بواقع واالســتشــاريين 
 .صالحة للتحليل

بلدية  لدى تم تلفيذهاالتي اإللشــــــــــائية  بلغت المشــــــــــاريعوأظهرت الدراســــــة مجموعة من النتائج أهمها 
( مشــــروع 31)ملها تأخر ( مشــــروع 14) م0202إلى  0202 ما بينفترة الزملية الواقعة خ ل الالخليل 
ع في المشـــــــــاري متوســـــــــط الفترة الزملية للتأخيرإلى أن اللتائج  أظهرتكما ، (% 11.4ا لســـــــــبت  )أي م

المشــــــــروع المخطط ل  في العقد، كما أظهرت من زمن  (%32إلى  %12اإللشــــــــائية تراوح مداها من )
هة لظر جو من في المشــــــاريع اإللشــــــائية أن المقاول هو المتســــــبب األول لحدوث التأخيرات  لىاللتائج إ

إلى  أعلى خمســــــة أســــــباب تؤديكما توصــــــلت الدراســــــة إلى أن ، (%2014المســــــتجيبين ككل بلســــــبة )
المشــاريع اإللشــائية في بلدية الخليل حســب درجة األهمية من وج  لظر المســتجيبين  إكمالالتأخير في 

لمالك، للمقاول من قبل االتأخر في دفع وصــــــــــرف المســــــــــتحقات والدفوعات المالية  فهي بالترتيب:ككل 
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اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســــــعر من قبل المالك، التأخير في الدفعات للموردين من قبل 
  .المقاول، الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول، المشاكل مع الجيران
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Abstract 

Hebron Municipality has a problem in finishing the construction projects in due time which 

has a negative impact on the success of these projects such as, exceeding the time limit, 

increasing the cost estimates. These negative effects reflect themselves on the different 

spheres of life and the whole society in general. It is important to investigate this 

phenomenon in the period between 2010-2014 through studying the causes behind it. 

This research aimed to investigate the main causes of delay in the completion of construction 

projects in Hebron Municipality in Palestine, and to identify the average of time overrun. It 

also analyzed and ranked the most important causes of delay according to their frequency of 

occurrence, degree of severity and the important index from the point of view of contractors 

and consultants. 

The method used for the analysis was mixed method research design (quantitative & 

qualitative) as a research approach for this research, while the interview tool and case study 

were selected to collect qualitative data and a questionnaire tool has been designed to collect 

the quantitative data. The field survey of a questionnaire contained (69) possible causes for 

the delay categorized into four major groups. The questionnaire was distributed to the sample 

of the study that included 24 participants, which is at the same time the population. The 

population included (16) contractors and (8) eight consultants which represents two main 

parties in construction projects, and the interview tool was selected to studying two cases 

with two projects exposed to time and cost overrun. 

The research showed  delay in many construction projects conducted for Hebron 

Municipality during the period between 2010-2014, where there was a delay in ( 38) projects 

out of (74), and this represent (51.4%) of the projects. Moreover, the study indicated 

that average of time overrun is between (10% and 30%) of the original time of the projects. 

The study also showed that (41.7%) of the respondents believe that the main reason of the 

delay is the contractor. However, the results concluded that the following are the top five 

delay causes arranged according to the importance index: 

1. The delay in paying the financial dues to contractors by the client. 

2. Award project to lowest bid price (selecting the contractor who has the lowest bid). 

3. The delay in due payments to the suppliers by contractor. 

4. Difficulties in financing the project by the contractor. 

5. Dispute with neighbors. 
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 اإلطار العام للدراسة :الفصل األول
 

، حدود البحث، أســئلة البحث، أهداف أهمية البحث ،البحث، مشــكلة البحث مقدمةيتضــمن هذا الفصــل 
 .اإلجرائية، والتعريفات البحثية وهيكل ،البحث ومحددات 

 البحث مقدمة 0.0

، دولي جميع الالتلموي فو  االقتصــاديفي المجال لعب دورا أســاســيا ت صــلاعة اإللشــاقاتو  لعدة قرون
 .Nasser,2013)) من اهم القطاعات الرئيســـــية التي توفر العلاصـــــر الهامة لتطوير االقتصـــــاد هيو 

القوة الدافعة ( وهي Al-Najjar, 2008صـــلاعة اإللشـــاقات أحد أهم الصـــلاعات في فلســـطين )تعتبر 
 اهدور لى إ ، باإلضـــــــافةفي توفير فرص عمل للقوى العاملة تســـــــاهم في االقتصـــــــاد الفلســـــــطيلي حيث

اإلضـــــافة إلى ، بالعامة والبلية التحتية للمؤســـــســـــات االقتصـــــادية االجتماعي في توفير الملازل والمرافق
 الجهاز المركزي لإلحصـــاق الفلســـطيلي كما تشـــير بيالات ،(Mahamid, 2012) زيادة اللاتج المحلي

أن قيمة اللاتج المحلي لقطاع اإللشـــــــــــــــاقات من اللاتج المحلي اإلجمالي في فلســــــــــــــطين في عام إلى 
( أصــــــــــــــبحـــت مـــا 1211( مليون دوالر أمريكي وفي عـــام )111.1) من ( كـــالـــت مـــا يقرب1212)

في  ( من قيمة اللاتج المحلي اإلجمالي%1.02أمريكي، أي ما لســــــــــــــبت ) ( مليون دوالر111.1يقرب)
تلامي اإللتاج إلى  ، وهذا يعطي مؤشــــــــــر(0202، الفلسطيلي لإلحصــــــــــاق الجهاز المركزي)فلســــــــــطين 

صــــــادية مختلف القطاعات االقت على بالتالي فإل  يؤ ر بقوةو  المحلي لقطاع اإللشــــــاقات في فلســــــطين،
ديد من لعاإلى  تعرضــــــت في فلســــــطين اإللشــــــاقات . إن صــــــلاعةفي فلســــــطين التعليميةو  واالجتماعية

اجع مقارلة في تر  وأصـــبحت، في بلاق االقتصـــاد الفلســـطيلي اض دورهاالخف إلىأدت االلتكاســـات التي 
 .(Enshassi; et al., 2006) ينلفلسطالبلدان والدول المجاورة  مع

والبلديات في فلســــطين من المؤســــســــات التي تلعب دورا مهما وحيويا  تعتبر المجالس والهيئات المحلية
من خ ل تطوير اللواحي الخـدمـاتيـة واالقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـاعية وال قـافيـة في في دفع عجلـة التلميـة 
واقمهــا ط عن طريق التحتيــة البليــة تقــديم خــدمــاتعلى وتعمــل البلــديــات عــادة المجتمع الفلســــــــــــــطيلي، 

التي تشــــــمل مشــــــاريع الطرق و  بتقديم هذه الخدمات أخرى مؤســــــســــــةأو  شــــــركةأن تكلف أو  ،البشــــــرية
إلشــــــــــاق الملاطق الصــــــــــلاعية  و والكهرباق والمياه والصــــــــــرف الصــــــــــحي( لمتلزهاتالحدائق واوالمبالي)

تســــاهم في  المشــــاريع اإللشــــائيةوهذه  ، (0222حباس،  وأشــــتية )والخدمات العامة والمحميات الحرفية
ى تمع و تؤ ر عللما تقدم  من خدمات ت مس حاجة المج الفلســــطيلي لمو مقومات االقتصــــاد الوطلي
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عن طريق زيادة معدالت اللشـــــاط واســـــتيعاب  والمســـــاهمة بشـــــكل كبير في اللاتج المحليلواحي الحياة 
 العمالة.

مديلة الخليل ل والبلية التحتيةر مســــــــــتوى الخدمات يتطو لمو و  إلىبلدية الخليل  وملهاالبلديات تســــــــــعى 
 دارةإراتيجيات وممارســــــات ســــــليمة في اســــــتخدام اســــــتو  المشــــــاريع اإللشــــــائية أداقرفع وذلك عن طريق 

 علجاح المشـــــــرو  إن .توجي  الموارد المادية والبشـــــــرية وتلســـــــيقها من خ ل حياة المشـــــــروعو  المشـــــــاريع
 ،(Burke, 1999)وتحقيق الجودة الملاســـبة في حدود الوقت والتكلفة المحددةه إلجاز يتطلب  اإللشـــائي

لبؤ والتي قابلة للتال والعوامل غيرت التغيراالتقلبات و معرضـــــــة للعديد من  المشـــــــاريع اإللشـــــــائية أنكما 
الع قات و  د، والظروف البيئية،لمشـــــروع، ومدى توافر الموار شـــــتركة في االم األطراف أداق بســـــببتلتج 

دم عشــــــــــروع و تأخير في إلجاز الم، مما يســــــــــبب وغيرها من العوامل المؤ رة على المشــــــــــروع التعاقدية،
 .(Assaf & Al-Hejji, 2006)المحدد الوقتفي   اكتمال

 والتأخير هو من اك ر، شـــــــــــائعة في كل البلدان هي ظاهرة عالمية المشـــــــــــاريع اإللشـــــــــــائيةفي  تأخيرال
 تكلفةالوقت والول  تأ ير ســــلبي على لجاح المشــــروع من حيث  اإللشــــاقات قطاع المشــــاكل شــــيوعا في

لى اطراف المشـــروع )المالك، المقاول، االســـتشـــاري( ســـلبية ع   ارل  التأخير  أنكما  ،واألمانوالجودة 
ام الشــــــعور العإلى  من حيث زيادة العدائية بين األطراف وعدم ال قة ووجود محاكم ودعاوي باإلضــــــافة

 Mahamid et) وفي فلســـــطين ومن خ ل دراســـــة، (Ahmed et al., 2003)األخربالخوف اتجاه 

al. (2012  مشــاريعلاالتأخير في  لدراســة مشــكلةوهي الدراســة الوحيدة التي أجريت في الضــفة الغربية 
أن مشككة ا تأخيرير ظرةرش ئككرفيا لم تأيشككرنشا تة شككرفيا لم  أظهرتحيث الطرق  اإللشـــائية في مجال

 .تأضفا تأغربيا

ه تقف وراق هذ التي الرئيســــــــــية ســــــــــباباألللتعرف على اهم محاولة في هذه الدراســــــــــة ومن هلا جاقت 
كمال إلجازفي التأخير  إلى تؤدي الظاهرة والتي  تجلبمحاولة ل بلدية الخليل في المشــاريع اإللشــائية وا 

  .المستقبلفي  وتقليصها والسيطرة عليهاهذه األسباب  وتفادي

 البحثمشكلة  4.0

لها و حجم ي تشغالت األيديمن حيث حجم  الخليل محافظةفي  مؤسساتالاكبر  من تعتبر بلدية الخليل
ة لهذا تعد بلدية الخليل المؤســـــــســـــــة و القو  ،تقوم بها التي المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةتقدمها و  التيالخدمات 

من  يةالمشـــــــاريع اإللشـــــــائتعالي فلســـــــطين وفي ، الخليل و تطورهامديلة الرئيســـــــية المحركة لعملية لمو 
، ومن خ ل (Al-Najjar, 2008; Enshassi, 2009) التأخير في  إكمالها ضـــــــــــــمن الوقت المحدد

وهي الدراســــــة الوحيدة التي أجريت في الضــــــفة الغربية لدراســــــة  Mahamid et al. (2012) دراســــــة 
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ة في اإللشـــــــائي مشـــــــاريعالأســـــــباب التأخير في إكمال المدى الزملي الذي تصـــــــل ل  هذه التأخيرات واهم 
حيث أظهرت أن مشكككة ا تأخيرير ظرةرش ئكككرفيا لم تأيشكككرنشا ، اعتمادا على دليل الشــــــدة الطرق مجال

إللشــــائية في المشــــاريع ا معدل الفترة الزملية للتأخيرأن جدت الدراســــة و و  ،اتة شككرفيا لم تأضككفا تأغربي
قام الباحث بزيارة بلدية الخليل كما ، مدة المشــــــــــروع األصــــــــــلي من (%32إلى  %12تراوح مداها من )
 مشـــكلةض لتتعر ، فوجد أن بلدية الخليل المشـــاريع اإللشـــائيةتأخير في إكمال مشـــكلة الللتأكد من وجود 

المشـــــــاريع  لجاح  ار ســـــــلبية علىول    ك يرة التأخير ل  أســـــــباب أنو ، في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية التأخير
، (Ndekugri I, 2008)وتدلي مســـتوى الجودة للمشـــروع  تكاليفال الوقت و زيادةمن حيث  اإللشـــائية

هذه  والذي يستدعي ضرورة دراسة وتلعكس هذه األ ار السلبية على لواحي الحياة وعلى المجتمع ككل،
خ ل ة إكمال المشـاريع اإللشـائية الملفذالمشـكلة عن طريق التعرف على األسـباب الرئيسـية للتأخير في 

لك من خ ل التعرف لدى بلدية الخليل في فلســـــــــــطين، وذ م0202إلى  0202الفترة الزملية الواقعة من 
إلى التأخير  تؤديعلى المدى الزملي الذي تصل ل  هذه التأخيرات، وتحليل وترتيب أهم األسباب التي 

اعتمــــادًا على تكرار حــــدوث ودرجــــة شـــــــــــــــــدة ودليــــل أهميــــة هــــذه األســــــــــــــبــــاب من وجهــــة لظر طرفي 
 المشروع)المقاول واالستشاري(.

 وتكمن المشكلة الرئيسية:

إلى  0202خالل الفترة الزمنية الواقعة من  المنفذة المشـــــــاريع اإلنشـــــــائية يف رتأخيال أســـــــبابما 
 ة الخليل؟بلدي لدى م0202

 البحثأهمية  4.0

 .من خالل ما يلي: البحثتتضح أهمية 

 للبحثاألهمية العلمية  0.4.0

  دود علم في ح) باللغة العربية الدراســـــــــــــــات اللادرة والقليلة التي تكتبتعتبر هذه الدراســـــــــــــــة من
والتي تقوم بدراسة التأخيرات في المشاريع اإللشائية في الوطن العربي، كما تعتبر هذه  (الباحث

من الدراســـات المحلية التي تقوم بدراســـة التأخيرات في )في حدود علم الباحث( الدراســـة األولى 
الطرق، المبالي، الصــــــرف الصــــــحي( في الضــــــفة الغربية في فلســــــطين، )المشــــــاريع اإللشــــــائية 

تالي تعمل الدراســــــــــة على إ راق المكتبة العربية والفلســــــــــطيلية بالبحوث الميدالية التي تتلاول وبال
 .تأخير في إكمال المشاريع اإللشائيةالموضوع أسباب 
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   اللتائج التي توصـــلت اليها الدراســـة  معرفةإلى  الباح ين اهتمام الحالية لدراســـةا تلفتيمكن أن
ذه من هودراســــة كل ســــبب  اإللشــــائيةتأخير المشــــاريع  إلىاهم خمس أســــباب تؤدي  معرفة في

 .كل على حدة األسباب

 للمبحوثينالعملية األهمية  4.4.0

  االط ع على لتائج وتوصــــــــــــــيات هذه الدراســــــــــــــة من خ ل الخليل  البحث لبلدية أهميةتكمن
وتجلب هذه األســـــــباب ومحاولة  المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةومعرفة اهم أســـــــباب التأخير في إكمال 

 خ ل مرحلة التلفيذ، وبالتالي من تخفيف ملها في مراحل مبكرة من دورة حياة المشـــــــــروع أوال
المشـــاريع اإللشـــائية الملفذة من  أنحيث  ،المحددة لهاإلجاز المشـــاريع ضـــمن الوقت والتكلفة 

واحي ؤ ر على لوتلمو االقتصــــــــــــاد  تمس جوهر مديلة الخليل وتســــــــــــاهم في قبل بلدية الخليل
والتأخير في هذه المشــــــاريع يلعكس ســــــلبا على المجتمع المحلي  طن الفلســــــطيلي،للمواالحياة 

وخاصـــة أهالي مديلة الخليل في التقليل من فقدان المجتمع لفرص االســـتفادة من خدمات تلك 
 المشاريع اإللشائية.

  م في االط ع على اه (واالســـتشـــاري المقاولاإللشـــائي )المشـــروع  لطرفيتكمن أهمية البحث
، والتي يكون هو مصدرها وتقع تحت مسؤوليات  المشاريع اإللشائيةإكمال  فيالتأخير  أسباب

مما يعمل على تجلب هذه األســــــــــــــباب ومحاولة التخفيف ملها خ ل مرحلة التلفيذ، وبالتالي 
المحددة لها، مما يقلل من الوقوع في لزاعات بين إلجاز المشــــــــــــــاريع ضــــــــــــــمن الوقت والتكلفة 

غرامات أو تجاوزات للتكاليف أو تراكمات أو أي مشــــــــاكل أخرى قد  أطراف المشــــــــروع أو أي
 تسببها مشكلة التأخير لدي .

 للباحث البحثأهمية  4.4.0

  راق إل في هذا المجال البحث إجراقفي  ي للباحث من رغبة شــــــــــــخصــــــــــــية لد البحثتلبع أهمية 
 .المشاريع اإللشائيةفي موضوع  عمق معرفت تو ، خبرات 

 البحث أهداف 2.0

 ما يلي: إلى يهدف البحث
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 لدية الخليلب الملفذة لدى المشــاريع اإللشــائيةفي التأخير التي تؤدي إلى  ســباباألالتعرف على  .1
 واألطرافاعتمادا على الدراســـــات الســـــابقة  م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة من 

 .اإللشاقاتالع قة في مجال ذات 

إلى التأخير في إلجاز المشــــاريع اإللشــــائية الملفذة لدى  التعرف على أهم خمســــة أســــباب تؤدي .1
اعتمــادا على تكرار حــدو هـا  م0202إلى  0202خ ل الفترة الزمليــة الواقعــة من بلــديــة الخليــل 

 ودرجة شدتها ودليل أهميتها.
 ل خالتعرف على الطرف األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير في المشاريع اإللشائية الملفذة  .3

 في بلدية الخليل. م0202إلى  0202زملية الواقعة من الفترة ال
لدى  لفذةالم المشــــاريع اإللشــــائيةفي  اتتأخير الهذه  ل التعرف على المدى الزملي الذي تصــــل  .4

 .م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة من  بلدية الخليل

 البحثأسئلة  9.0

 لإلجابة على األسئلة التالية: البحث يسعى هذا

خ ل  بلدية الخليل الملفذة لدىالتأخير في المشــــــــاريع اإللشــــــــائية التي تؤدي إلى  ســــــــباباألما  .1
واألطراف ذات اعتمادا على الدراســــــــات الســــــــابقة  م0202إلى  0202الفترة الزملية الواقعة من 

 ؟اإللشاقاتالع قة في مجال 
 الخليل لدى بلدية لملفذةاالمشاريع اإللشائية  إلجاز إلى التأخير في خمسة أسباب تؤدي أهمما  .1

ودرجة شــــــــــدتها  اعتمادا على تكرار حدو ها م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة من 
 ؟ودليل األهمية

في المشــاريع اإللشــائية الملفذة لدى بلدية التأخير  الطرف األعظم مســؤولية عن حدوث من هو .3
في بلــديـة والتي حــدث فيهــا تــأخير  م0202إلى  0202خ ل الفترة الزمليــة الواقعــة من الخليــل 
 ؟الخليل

ما المدى الزملي الذي تصـــــــــل ل  التأخيرات في المشـــــــــاريع اإللشـــــــــائية الملفذة والتي حدث فيها  .4
 ؟م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة من تأخير لدى بلدية الخليل 

 البحثحدود  1.0

 في فلسطين. الخليل على بلدية البحث اقتصر هذا :المكانيةالحدود  0.1.0
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 المشـــــــروعطرفي على  من اللاحية البشـــــــرية البحث اقتصـــــــر هذي : ســـــــوفالبشــــريةالحدود  4.1.0
ها تأخير التي حدث في لدى بلدية الخليل و المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةفي تلفيذ شـــــــاركا  اللذيناإللشـــــــائي 

 وهما: م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة بين 

 ل الفترة خ الملفذة  المشــــــاريع اإللشــــــائيةالمشــــــاركون في  مع بلدية الخليل دونالمتعاق المقاولون
لدى  نو والمســـــــــجل نو والمصـــــــــلف فيها تأخير حدث والتي م0202إلى  0202الزملية الواقعة بين 

 .اتحاد المقاولين الفلسطيليين

 0202ة من اقعخ ل الفترة الزملية الو الملفذة  المشــاريع اإللشــائيةفي  االســتشــاريون المشــاركون 
 .لدية الخليللدى ب حدث فيها تأخير والتي م0202إلى 

ع المشــــــــــاريإكمال  فيالتأخير  أســــــــــبابللتعرف على  تم إجراق هذا البحث :نيةاالحدود الزم 4.1.0
خ ل فذة المل المشـــــاريع اإللشـــــائيةوالتي اقتصـــــرت هذه الدراســـــة على  ،لدى بلدية الخليل اإللشـــــائية

( 2)الفترة ، وتم اعتماد هذه ريتأخوالتي حدث فيها  م0202إلى  0202 بين ما عةالواق الزملية الفترة
ير لدى حدث في  تأخ مشـــــروع إلشـــــائيفيها تلفيذ  زملية تم طول فترةن أاربع ســـــلوات على اســـــاس أ

 محطة مواقف السيارات المركزية(   ث سلوات ولصف السلة لمشروع 2.3هي) كالت بلدية الخليل
 .م0202إلى  0202 بينخ ل الفترة الزملية الواقعة الملفذ  في مديلة الخليل

ع المشــــاريإكمال  فيالتأخير  أســــبابهذا البحث على دراســــة  اقتصــــر :الموضــوعيةالحدود  2.1.0
 .ستشاريواال المقاولمن وج  لظر  والتي حدث فيها تأخير بلدية الخليل الملفذة من قبل اإللشائية

 البحثمحددات  7.0

 ، من أهمها:جمع البيالاتلبعض الصعوبات في  تعرض الباحث

صعوبة جمع البيالات من األقسام اإللشائية في بلدية الخليل بسبب عدم وجود لظام معلومات  .1
محوسب للبيالات التي تتعلق بالمشاريع اإللشائية، حيث معظم األرشيف للمشاريع اإللشائية لدى 

 لموظفين في األقسام اإللشائية في بلدية الخليبلدية الخليل هو ورقي، كما يوجد لقص في عدد ال
ظار ، وللتغلب على هذه الصعوبة قام الباحث بالتجمع البيالات التي احتاجها الباحث والتي يمكلهم

من ( اغهموقت فر  أ لاق)البيالات تمكلوا من جمع  فترة من الزمن حتىالموظفين في قسم اإللشاقات 
 .للباحثبشكل يدوي وتقديمها  سج ت البلدية

ا أدى إلى ممصعوبة الوصول إلى المقاولين بسبب عدم القدرة على تحديد أماكلهم، لطبيعة عملهم،  .1
غلب على ، وللتوعمل مقاب ت مع بعضهم ومعرفة أوقات فراغهم لتعبئة االستبالة صعوبة إيجادهم
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أوقات  في هذه الصعوبة قام الباحث بتحديد موعد مع المقاولين عن طريق الهاتف للجلوس معهم
 .فراغهم

 البحثهيكلية  9.0

 على اللحو اآلتي:من خمسة فصول  البحث الحالي تكون 

 ة،يهمواأل، والمشـــكلة، مقدمةيحتوي على اإلطار العام للدراســـة، ويتكون من: ال: الفصــل األول 
 وهيكلية الدراسة، والتعريفات اإلجرائية.والمحددات، والحدود، ، واألسئلة، هدافواأل

 الدراســـــــات إلى  الخاص بالدراســـــــة الحالية باإلضـــــــافةاإلطار اللظري  يشـــــــمل: ثانيالفصـــــل ال
 السابقة.

 جراقاتها يحتوي على ملهجية الدراســة :الفصــل الثالث مجتمع و  : تصــميم الدراســة،المتضــملة وا 
ات ، والمعوقواألساليب اإلحصائية المستخدمة، أداة الدراسةو ومصادر جمع البيالات، ، الدراسة

 .ها الباحثالتي واجه
 وملاقشتها والتي تجيب عن أسئلة الدراسة عرض لتائج الدراسة: الفصل الرابع. 
 في ضوق تلك اللتائج ، وتقديم التوصياتلتائج الدراسةعرض ملخص : الفصل الخامس. 

 اإلجرائيةالتعريفات  9.0

 اإلكمال  خ: يعرف التأخير في المشـــــــــاريع اإللشـــــــــائية بأل  تجاوز الوقت إلى ما بعد تاريالتأخير
العقد، ســـــواق كان المالك يســـــمح بتمديد الوقت أو ال يســـــمح، أو ترتب على التأخير المحدد في 

 .(Al-Ghafly, 1995)غرامة أو جزاق 

 محتملتأخير  إلى الذي يؤدي هو الحدث :تأخيرال سبب(Falqi, 2004). 

 بداية   للتيجة فريدة، أو  عبارة عن لشــــاط مؤقت يتم البدق في  إللشــــاق ملتج، خدمة :المشـــروع
علد إلهاق المشــــــــروع بســــــــبب أو  حقيق أهداف المشــــــــروعولهاية محددة، ويتم بلوغ اللهاية علد ت

 .(PMI, 2013)موجودا يعد لم المشروع لهذا الحاجة تكون علدماأو  تعذر تحقيق أهداف 

 ها من يتم تطوير هو عبارة عن فكرة من قبل المالك، المشـــروع اإللشـــائي  :المشــاريع اإلنشــائية
من قبل المقاول، حيث يقوم المقاول بإرجاعها بعد تلفيذها  إلتاجهاقبل المصــــــــــــــممين،  م يتم 

 .(Gould & Joyce, 2009)المالكإلى  بالشكل المطلوب

 والمصـــلف والمســـجل  ةاإللشـــائييمارس مهلة المقاوالت  معلويأو  طبيعيشـــخص  أي: المقاول
لظـــام اتحـــاد المقـــاولين الفلســــــــــــــطيليين لعـــام  أحكـــاموفق لـــدى اتحـــاد المقـــاولين الفلســــــــــــــطيليين 

 .(PCU, 1994)م0992
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 وهي المسؤولة عن تلفيذ المشروع المدرج بلدية الخليلويقصد ب  هلا  :صاحب العملأو  المالك 
 ضمن موازلتها وخططها.

 المشـــــــروع واإلشـــــــراف على عمل المقاول  اتمســـــــؤول عن تصـــــــميمال الطرفهو :االســــتشــــاري
 وعقــد و ــائقفي مســــــــــــــتلــدات و  التقيــد التــام في ضــــــــــــــوقالمشــــــــــــــروع  تلفيــذويضــــــــــــــمن أن يتم 

 .(Falqi, 2004)المشروع
  :(0222، باسوحأشتية ) هي وحدة الحكم المحلي في لطاق جغرافي إداري معينالبلدية.   
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 النظري والدراسات السابقة رإلطاالثاني: االفصل 
 

ى الكتب عل االط عمن خ ل  البحثبموضــــوع  ةالمتعلق يات البحثدبمراجعة ألالفصــــل ال الي يتلاول 
 ربية واألجلبيةوالعمكتبات الجامعات الفلســـطيلية  اإللكترولية فيأو  العلمية الورقيةواألبحاث والدراســـات 
ار اإلط تلاول المبحث األول مبح ين؛ل هذا الفصــــــــــل على اشــــــــــتم األلترلت وقدعبر شــــــــــبكة الموجودة 
 األجلبيةو المحلية والعربية  الدراســــات الســــابقةتلاول  المبحث ال اليو  الدراســــةالمتعلق بموضــــوع  اللظري

 ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 المبحث األول: اإلطار النظري 0.4

وخصــــــــائص وأهداف ودورة حياة وألواع  مفهوم إدارة المشــــــــاريعإلقاق الضــــــــوق على المبحث تم في هذا 
لقاق الضــــوق على مفهوم وألواع التأخيرات ، وصــــلاعة المشــــروع اإللشــــاقات، والبلديات في فلســــطين، وا 
 وأسبابها.

 المقدمة 0.0.4

يث يساهم ، حاإللشاقاتمن المواضيع الهامة في قطاع  المشاريع اإللشائيةفي التأخير  موضوعيعتبر 
 ،(0202 ،الفلسطيلي ل حصـــــاق الجهاز المركزي)الفلســـــطيلي الوطلي قتصـــــادفي اال اإللشـــــاقاتقطاع 

واج  تلذلك يجب أن تكون صــــــــلاعة اإللشــــــــاقات ديلاميكية لتكون قادرة على االســــــــتجابة للتغيرات التي 
واقتصادية وتكلولوجية وهذا يتطلب استخدام إدارة المشاريع بشكل  اجتماعيةالم باستمرار من تحديات الع

تلفيذ المشروع و  بشكل جيد، إدارة المشروععتمد على كيفية تلفيذ مؤسسة ي بقاق وتقدم أي، و وفعال لاجح
 .الجودة المطلوبة الحفاظ علىفي الوقت والتكلفة المحددة مع 

 لمشاريعا إدارة 4.0.4

 مفهوم المشروع  2.1.2.1

والســلبي  يجابيا اإليهجالبب تعلي والمشــكلة ، لة للحلالعالم جوران هو مشــكلة مجدو المشــروع كما عرف  
ين ، لم حتةشجربيامن تأنرحيا  أهرشنظر  مشككككككة ا تطوشر منخج جدشد ةومشـــــــــــــروع  العلى ســـــــــــــبيل الم ف

 .(Heagney, 2012)ةالسلبي  وع من أ وتع تأيشركل مشروع تنظيف تأبيئا
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عبارة عن بأل  المشــروع  (Project Management Institute)اتإدارة المشــروع مؤســســة تكما عرف
وغ بداية ولهاية محددة، ويتم بلل  لتيجة فريدة، أو  خدمة أو لشـــــــــــاط مؤقت يتم البدق في  إللشـــــــــــاق ملتج

 تكون دمالعأو  إلهاق المشــــروع بســــبب تعذر تحقيق أهداف علد أو  اللهاية علد تحقيق أهداف المشــــروع
لها أ "مؤقت" ال تعلي بالضــــرورة قصــــر الفترة الزملية، كما ةوكلمموجودا،  يعد لم المشــــروع لهذا الحاجة

حيث أن معظم المشــــــروعات يتم ، التي يفرزها المشــــــروع  الملتجأو  الخدمةال تلطبق بشــــــكل عام على 
ل على المشــروع الذي يشــتمالحصــول على لتيجة من المتوقع لها أن تســتمر وتدوم، فعلى ســبيل الم ال 

بلاق لصـــب تذكاري ســـيتم الحصـــول مل  على لتيجة من المتوقع لها أن تســـتمر طوال قرون من الزمن، 
في  بيئية تفوق المشـــروعات لفســـهاأو  اقتصـــاديةأو  كما أن المشـــروعات قد تكون لها تأ يرات اجتماعية

 (PMI, 2013)االستمرارية

ا هدف معين في فترة زملية محددة له إلجازإلى  بال  لشــاط بشــري ملظم يهدف أيضــا ويعرف المشــروع
متلوعة من العاملين والمســـــــــتلزمات الفلية والطاقة والمواد الموارد ال وباســـــــــتخداممحددة البدايتها ولهايتها 

لعبيدي، ا والفضــل )تمام المشــروعوا   إلجاز زمة لعملية المعلومات ال ولات ابيوالاألولية والموارد المالية 
0223). 

وعة من ل  مجم، خدميأو  حرفي أو صـــلاعيأو  لشـــاط تجاري بأل  (0222عبد المقصـــود )كما عرف  
لتهي المشــروع علد االلتهاق من تلفيذها، ويحقق أغراض معيلة، ول  ميزالية ياللشــاطات والعمليات التي 

مقيدة، ويعتبر كل لشــــــاط في المشــــــروع ل  بداية ولهاية محددة، وتعتمد اللشــــــاطات على الموارد المادية 
ى الموارد البشــــــــــــــرية وال يمكن تلفيذ أي لشــــــــــــــاطات بدون والمعدات والمواد الخام وكذلك عل اآلالتم ل 
 .(0222عبد المقصود، )موارد

( و البرلامج Projectالتالية : المشـــروع) عمل تمييز  بين المصـــطلحاتب Meredith (2009)وقد قام 
(Programوالمهمـ )(ةTask) الزم وح(عمـلWork Packages) ،هـدف إلى  حيـث يشــــــــــــــير البرلـامج

من المشـــــروعات  م تتم تجزئة هذه المشـــــروعات اك ر مجموعة إلى  كبير جدا وطويل المدى تتم تجزئت 
، (Work Units)حزم عمل والتي تتكون بلفســــــــــــــها من وحدات عمل إلى  من مهام والتي تتم تجزئتها

و أ المشـــروع مهمة معيلة محددة يراد تحقيقها ســـواق كان على مســـتوى كبير ، يكوناألوســـعوفي المعلى 
وع يمكن رؤية المشـر   ألمدى قصـير فليس هذا ملاسـبا بل الملاسـب هو أو  على مدى طويلأو  صـغير

كوحدة واحدة، وهلاك خواص تميز المشــــــــــــــروعات هي وضــــــــــــــوح الغرض مل  ودورة حياة المشــــــــــــــروع 
 ع.والتداخ ت وااللفرادية واللزا
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معيلـــــــة من  ألواعفيتم ـــــــل بعمليـــــــة تحويـــــــل ( ICOMلموذج) إطـــــــارمفهوم المشــــــــــــــروع في  أمـــــــا
( Constraint( محـــــددة في ظـــــل مجموعـــــة من القيود)Outputمخرجـــــات)إلى  (Inputالمـــــدخ ت)
لجازو  إلتمام( مختلفة Mechanismsليات )وباستخدام   (.0.0) في الشكل هو موضحكما المشروع  ا 

المشروع

(Constraints)  القيود
الزمن
التكلفة
الجودة
القيم
البيئة
 التأ يرات غير

المباشرة

(OUTPUTS) مخرجات
إشباع الحاجات 

(INPUTS) مدخ ت
رغبات -حاجات

(Mechanisms) أليات
األفراد
المعرفة والخبرة
األدوات
الموارد المالية
التكلولوجيا

  
 (ICOM)نموذج اطار في المشروع(: 0.4) الشكل

 (4119العبيدي,  والفضل ) :المصدر

 إدارة المشاريعمفهوم  1.1.2.1

بالها الوظيفة التي تتضــمن مســؤولية تحديد)األهداف، التلظيم التخطيط، الجدولة، تعرف إدارة المشــاريع 
 والفضـــــــــــــــل )الميزاليات التقديرية، التوجي  والرقابة( لتحقيق المعايير الفلية والزملية والمالية للمشــــــــــــــروع
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إدارة (  Project Management Institute)اتإدارة المشــروع ،كما عرفت مؤســســة(1221العبيدي، 
ل المعرفة والمهارات واألدوات واألساليب حتى تفي ألشطة المشروع ااستعم عن عبارةبالها ات المشروع

من  عملية( 41) وأربعينوالدمج الملاســـب لســـبع من خ ل التطبيق  إدارة المشـــروعتلفيذ  بمتطلبات  ويتم
يط البدق والتخط هي خمس مجموعات فيات والتي يتم تجميعها بشـــــكل ملطقي إدارة المشـــــروععمليات 

العملية اإلدارية التي ، وتعرف إدارة المشــــــــــــــاريع بالها (PMI, 2013)واإلقفالوالتلفيذ والمراقبة والتحكم 
المشــــــــــــــروع بكفــاقة وفــاعليــة وبتكلفــة محــددة خ ل الوقــت  لجــازتســــــــــــــتغــل جميع اإلمكــالــات المتــاحــة إل

 .(Rahman, 1993)المخصص لذلك

 خصائص المشروع 3.1.2.1

 الخصائص هذهالروتيلية في المؤسسة ومن اهم األلشطة  يزه عن باقييتميز كل مشروع بخصائص تم
 : على اللحو التالي Meredith (2009)كما يراها 

 األهمية (Importance:)  

ك وذل اإلدارة العليابها المشــــــــــــروع هي االهتمام الكافي من قبل يمتاز  أناهم خاصــــــــــــية يجب 
يا ، وعدم اهتمام اإلدارة العلللملظمة ظيمية خاصــة خارج الهيكل الروتيليإلشــاق وحدة تلبهدف 

 فشل .إلى  بالمشروع يؤدي

  الهدفالتوجه نحو (Purpose): 

، يهائج اللهائية المرغوب فاللتا لتحقيقلمرة واحدة فقط  يحدث لشاط محددل  المشروع وهو أن 
مهام جزئية يجب تلفيذها إلى  تجزئة المشــــــــروع مما يتطلب ومن صــــــــفات المشــــــــروع ال  معقد

ر الوقت علاصــــــإلى  المهام الجزئية ومراقبة العمل باللســــــبة ويتطلب تلســــــيق، لتحقيق األهداف
 واألداق.  والجودةوالكلفة 

  حياة المشروعدورة (Life Cycle) : 

حيث ل  دورة حياة تبدأ بطيئة وتتقدم لحجمها البلائي، وتزداد  بالكائن العضـــوي أشـــب المشـــروع 
كمال الذروة  م تبدأ في االلخفاض لتلتهي مع إتمامإلى  تسارعا حتى تصل وع، وعادة المشر  وا 

 .الكائلات م ل اإللهاقما تقاوم المشروعات 

 التداخالت (Interdependencies):  
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في لفس الوقت  األمعات مع مشـــــــــروعات أخرى تؤديها الملظمة المشـــــــــرو  يوجد تداخل فيعادة 
، ذلك صـــــليع وما شـــــاب والتوالتمويل م الوظيفية للملظمة م ل التســـــويق األقســـــاويوجد تداخل مع 

خ ت في كل مرحلة من مراحل ايمتلك مدير المشـــــروع صـــــورة واضـــــحة عن هذه التد أنويجب 
 .األزماتالمشروع ملعا للصراع وحدوث 

 يةاالنفراد (Uniqueness:) 
أو  إللشــاقلف  يوجد مشــروعان  ،األخرىعن المشــاريع  لكل مشــروع خصــوصــيت  التي يتفرد بها

شـــكال أ في معظمها ةاإللشـــائيوتتخذ المشـــروعات  ،مشـــاريع لابحاث والتطوير متشـــابهان تماما
لية اتتميز المشــــــــروعات بدرجة ع، و حد ما أك ر من مشــــــــروعات األبحاث والتطويرإلى  روتيلية

من الخصـــوصـــية وبســـبب اعتبارات وجود المخاطرة فإن المشـــروعات لخصـــوصـــيتها اللســـبية ال 
لك ير من لوجود ا هلاك مرولة في التعامل مع الواقعيمكن أن تتقلص لتصـــــــــــــبح روتيلية بحتة. ف

 االست لاقات.

 النزاع والصراع (Conflict) : 

ت بين ز بالصراع فتتلافس المشروعايعيش مدير المشروع أك ر من بقية المدراق في عالم يتميّ 
األقســام على الموارد واألفراد، وفي داخل الملظمات متعددة المشــاريع يتلازع المشــروع مع بقية 

كما يلشــــــــــأ الصــــــــــراع لتيجة تعدد األطراف المشــــــــــروعات على توزيع الموارد التابعة للملظمة، 
 ون، الممولون، المستفيد المباشر، المورداألمالمهتمة بالمشروع م ل )فريق المشروع، الملظمة 

 ...الخ(.من المشروع

 الموارد (Resourse) : 

هي المعلوماتية و أو  الماديةالموارد أو  لافرادلها ميزاليات محدودة سواق  أنيميز المشاريع ما 
 واألقسام.محور الصراع بين اإلدارات 

 األساسية للمشروع األهداف 2.1.2.1

زن فيما وتحقيق التوا الزبونأو  العميلجب تحقيقها بلاًق على متطلبات ي أولية أهدافمشـــــــــــروع  ألي إن
المحددة  أهداف ة   لاعلى  ترتكز، وهي (1221العبيدي،  والفضـــــــل )بيلها، وهلاك من ســـــــماها قيود 

 (:1.1في الشكل ) ةموضح كما هيعلى كل محور من المحاور ال   ة 
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 والتكلفة والوقت, االداء, :المشروع مقاصد( 4.4) لشكلا

 (Meredith, 2009) المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:

، وســــــيوضــــــح الباحث مفهوم كل Mantel (2001) م ل (Scope) لطاقاألداق بالوالبعض اســــــتبدل  
 ، Fewings (2005)ودراســـــــــة  Heravi (2014)دراســـــــــة ادا على هدف من أهداف المشـــــــــروع اعتم

 :األداق بالجودة على اللحو التالي اللذان استبدال

 (الوقتTime:) 

لوقت المشــروع في اإكمال  المشــروع، وااللتهاق من لجازإلجميع المشــاريع مقيدة بفترة زملية محددة 
للجاح المشــــــروع من قبل المالك والمقاول المشــــــاريع ومعيار رئيســــــي  إلدارةالمحدد هو تحدي كبير 

 .(Bowen et al., 2002)واالستشاري

 الكلفة (Cost):  
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عبيدي، ال والفضـــــــل )تعتبر عام  أســـــــاســـــــيا في اســـــــتمرارية عمليات تلفيذ المشـــــــروعلموارد المالية ا
ال  كلما قلت تكاليف المشــــــــــــــروع كلما زادت  )صــــــــــــــاحب المشــــــــــــــروع(المالك يعتيرحيث  ،(1221
 واختيـــار العروض ، ومن هلـــا ك ير من المـــالكين يقوم بتقييم(Bowen et al., 2002)أربـــاحـــ 

 اعتمادا على السعر المقدم من المقاول.

 (الجودةQuality): 

المشــــــــــــــروع ومراحــل تلفيــذه و مطــابقــة أو  بــالمعــايير المعتمــدة لقبول الملتج اللهــائي تتم ــل الجودة
 ، (1221العبيدي،  والفضل )المواصفات المطلوبة

 المشروع أهدافالعالقة بين  2.1.2.1

 نأالمشـــــروع) الوقت، الكلفة، الجودة( خ ل تلفيذ المشـــــروع حيث  أهدافهلاك ع قات قوية تربط بين 
طرأ ي ، وان أي تغيراألخراللقص في الطرف أو  الزيادةإلى  اللقص في احد األهداف يؤديأو  الزيادة

يتأ ر بذلك التغير، فعلى ســـبيل الم ال، اذا تم  أنمن المحتمل  األخرعلى احد العلاصـــر فان العلصـــر 
ية ورفع تكاليف إضـــــــــــافإلى  تقليص الفترة الزملية والجدول الزملي ال زم إلكمال المشـــــــــــروع فهذا يحتاج

يادة لم يكن هلاك قدرة على ز اذا  أمالفس المشـــروع في وقت اقل،  لجازالميزالية إلضـــافة موارد تكفي إل
الميزالية،  المشروع في وقت اقل وبلفسأو  الجودة لتسليم لفس الملتجأو  الميزالية فقد يتم خفض اللطاق

 ادراً يكون فريق المشـــــــــروع ق أنوهلاك تظهر المخاطر لتيجة التغييرات في متطلبات المشـــــــــروع، ويجب 
، (Project Management, 2013)المشــــــــــــــروع على تقييم الموقف وموازلة الطلبات كي يتم إلجاح

واســـــتخدام  كلفة ممكلةباقل المشـــــروع ضـــــمن الوقت المحدد  إلى إلجاز لك المشـــــروعوعادة ما يهدف ما
 .(1221عبد المقصود، )الجيد للموارد

 بوقت المشروع والمخاطرة قة التكلفةعال 

قفال  قرب التهاق وتزداد معتلخفض تكلفة التغييرات وتصـــــــــحيح األخطاق علد بدق المشـــــــــروع  وا 
اعلى درجاتها في إلى  المشروع، كما أن المخاطر والشكوك المحيطة بأصحاب المصالح تصل

جة در  أدلىإلى  تصــــل أنإلى  بداية المشــــروع وتلخفض هذه العوامل على مدار حياة المشــــروع
 ( يوضح هذه الع قة:3.1المشروع، والشكل ) إقفالعلد 
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 المشروع وقت حسب المتغير تأثير :(4.4) الشكل

 (PMI, 2013) المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:

 دورة حياة المشروع 2.1.2.1

هـــذه المراحـــل عـــادة مـــا تكون و تطور مختلفـــة خ ل فترة حيـــاتهـــا،  معظم المشــــــــــــــروعـــات تمر بمراحـــل
 كما الوتســــــمى المراحل هذه بدورة حياة المشــــــروع،  ،وقت واحد فيتتم األحيان  وفي بعض متســــــلســــــلة

لماتتلاســــــــب مع جميع المشــــــــاريع  قياســــــــيةتوجد دورة حياة  ه عدد هذ، و ى  خرإل من مشــــــــروع تختلف وا 
تياجات اح باإلضـافة إلى تعتمد على طبيعة ومجال تطبيق المشـروع  خ ل دورة حياة المشـروع المراحل
المشــروع  ويمكن تحديد تشــكيل دورة حياة  المشــروع فيالتي تشــترك  المؤســســاتأو  المؤســســةأو  اإلدارة
 للمشــروع و  ، المشــروعفي مســتخدمة ال (التقليةأو  الصــلاعية )الجوالب الفريدة الخاصــة بالمؤســســةحســب 

بشكل  لقطتين ترتبط بالمشروعمحددة تحدث بين هاتين ال ألشطةوهلاك لهاية محددة لقطة لقطة بداية و 
  .(PMI, 2013)كبير

 : (PMI, 2013)فهي اربع مراحل على اللحو التاليالمراحل التي تمر بها دورة حياة المشروع  أما

 .مرحلة بدق المشروع -أ
 واإلعداد.مرحلة التلظيم  -ب
 .تلفيذ عمل المشروع -ت
 .إقفال المشروع -ث
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 : (1221) لعلياكما يراها  األربعة التي تمر بها دورة حياة المشروعالمراحل   (4.1وبين الشكل )

 

 المشروع حياة دورة :(2.4) الشكل

 (0222, لعليا)المصدر: 

 العوامل التي تؤثر في تنفيذ المشروع 7.1.2.1

 وهي على اللحو التالي:  (1221العبيدي ) والفضل تتأ ر بيئة المشروع بعدد من العوامل كما يراها 

 مراحل  ىوتؤ ر عل: هي العوامل التي تؤ ر في بيئة ومحيط تلفيذ المشــــــروع العوامل الخارجية
 وتتكون من: تلفيذه،
 م ل الحروب وااللق بات والصراعات والوضع السياسي. العوامل السياسية .أ
  ل الركود واالزدهار االقتصادي والتضخم.م العوامل االقتصادية .ب
 م ل التقاليد والعادات والرغبات اتجاه المشاريع المزمع إقامتها. العوامل االجتماعية .ت
 الطقس.أو  م ل ظروف الملاخالعوامل الجغرافية  .ث

 :و أ وهي المؤ رات التي تلبع من داخل الملظمة التي تقوم بتلفيذ المشـــــــــــــروع العوامل الداخلية
 المشروع لفس ، وتتكون من: من داخل
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م ل المركزية وال مركزية في تفويض الص حيات والمسؤوليات  العوامل التنظيمية .أ
والسلطة، ال قافة التلظيمية والسلوك التلظيمي، القيادة، إدارة المعرفة، التوسع 

 وااللكماش التلظيمي.
 يفية.م ل مهارة العاملين، االختصاصات المهلية والوظ العوامل البشرية .ب
وم ال ذلك التقليات الحدي ة المستخدمة والتي هي بحوزة المؤسسة  العوامل التكنولوجية .ت

 التي سوف تقوم بإلجاز المشروع.
 وم ال ذلك الموارد المالية المستخدمة لتمويل إلجاز المشروع. العوامل المالية .ث

 أنواع المشاريع 8.1.2.1

 لىعتلفة للمشــاريع في الواقع العملي وذلك اعتمادا يرى المتخصــصــون في العلوم اإلدارية تقســيمات مخ
 و الفضـــــلالهدف الذي يؤســـــس من أجل  المشـــــروع، ومن هذه التقســـــيمات كما ذكرها أو  طبيعة القطاع

 كالت على اللحو التالي:   (1221العبيدي )

وم ال ذلك برلامج مواجهة الكســـــــــاد  Economic Projects)) مشـــــاريع اقتصـــــادية -أ
 والبطالة وبرامج مواجهة التضخم.

وم ال ذلك حم ت التكافل االجتماعي  Social Projects)) مشـــــــــاريع اجتماعية -ب
 وحم ت مكافحة الجريمة.

تصميم أو  مشكلة علمية ذلك معالجة( وم ال Scientific Projects) مشاريع علمية -ت
 لظام معلوماتي.

 م ال ذلك تسويق ملتج جديد.و ( Service Projects) مشاريع خدمية -ث
بلاق ســـفن أو  ومعامل ذلك مصـــالع ( وم الIndustry Projects) مشــاريع صــناعية -ج

 خطوط التتاج.أو  وطائرات
أو  ســكليةالالعمارات بلاق ( وم ال ذلك Construction Projects) مشـاريع إنشـائية -ح

 المرافق.أو  جامعاتالمستشفيات و الم عب و ال أو سدودالجسور و الطرق و ال

 اإلنشاءاتصناعة  4.0.4

بألها مجموعة صــــلاعات وألواع متعددة من الفعاليات والملتجات وتشــــمل  اإللشــــاقاتصــــلاعة توصــــف 
لشاقات اإل تعد، كما ملهاوالقديمة ادة تأهيل وأعمار القائمة اإللشاق الجديد للمبالي والملشآت وكذلك إع

المفتاح الرئيســي للحكومات في ســعيها المتواصــل لحو تحســين مســتوى الحياة العامة لافراد وقد شــهدت 
تعتبر  فضـــ  عن ذلك فأن اإللشـــاقاتام، لموًا واســـعًا ومتزايدًا باعتبارها جزقًا من اللمو االقتصـــادي الع
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ويمكن أن  ،قطاب العديد من الموارد البشرية والمادية المتم لة بالقوى العاملة ورؤوس األموالمركزًا الست
 .(1114لوارة،  والجاراهلل )توصف بألها عبارة عن صلاعة ومهلة خدمات في  ن واحد

 المشروع اإلنشائي 2.3.2.1

عبارة عن فكرة تعرف من قبل المالك  م  Gould and Joyce (2009)كما عرف  المشـروع اإللشـائي 
بعد  هابإرجاعمن قبل المقاول، حيث المقاول يقوم  إلتاجهايتم تطويرها من قبل المصــــــــــــــممين،  م يتم 

 المالك.إلى  تلفيذها بالشكل المطلوب

 من اك ر المشــاريع شــيوعا في الواقع العملي ويرد تحت هذا العلوان بلاق المشــاريع اإللشــائيةتعتبر كما 
وبلاق الطرق والجســــــــور والســــــــدود الخاصــــــــة بالزراعة والطاقة  ،الملحقة بها واألبليةالعمارات الســــــــكلية 

الكهربائية وبلاق الم عب والمشـــــــافي والجامعات والمدارس وبلاق القواعد والمرتكزات األســـــــاســـــــية لكافة 
ة لبلية التحتيعليها البعض ا علمية، ويطلقأو  خدمية أمالمشـــــــــــاريع األخرى ســـــــــــواق كالت صـــــــــــلاعية 

 .(1221الفضل & العبيدي، )للمشروع

 العقد "Contract" 

، خاصــةلعامة والوالشــروط ا اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض الملاقصــة،  يشــمل العقد
و أ اتفاقية العقد فيوجدت ( مدرجة  إنوالمواصفات والمخططات، والجداول، وأية و ائق أخرى ) 

صـــــــــــــــاحب  و ليقين المقاو هي االتفاقية المبرمة بين الفر  عقدباتفاقية الولعلي ، كتاب القبول في
ان على اذا اتفق الطرف إالمن بعد تسلم المقاول لكتاب القبول،  مالية وعشرين يومًا خ ل  العمل

) خطاب الترسية ( الموقع من قبل صاحب العمل هو القبول الرسمي  و كتاب القبولغير ذلك، 
واذا لم  ،ا بين الطرفين، ويقومان بتوقيعهاشــامً  ألية مذكرات يتم االتفاق عليه لو ائق الملاقصــة،

دها " اتفاقية العقد "، وعليتم إصــــدار كتاب القبول ) خطاب الترســــية ( فإن هذا المصــــطلح يعلى 
خطاب الترســية  كتاب القبول ) إصــداريعتبر التاريخ الذى يتم في  توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ 

قع عليها التي و فهي الو يقة التي تشمل العرض المتعلق باألشغال  كتاب عرض المناقصة أما، (
 غالاألشـــقة التي تحدد مواصـــفات المواصـــفات فهي الو ي أما صـــاحب العمل،إلى  وقدمها المقاول
 .(FIDIC, 1999)العقد ألحكاموفقا  عليهاإضافات أو  في العقد واي تعدي ت المشمولة

 " تاريخ المباشرةCommencement Date  " 
يتعــــــين علــــــى "هـــــو التــــــاريخ الــــــذي يــــــتم تحديـــــد فيــــــ  مباشــــــرة العمـــــل، حيــــــث  تــــــاريخ المباشــــــرة
( أيــــــام علــــــى 4إشــــــعارًا "بتــــــاريخ المباشــــــرة"، قبــــــل )المقــــــاول إلــــــى يرســــــل  أن مهلــــــدس المشــــــروع
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ــــك فــــي الشــــروط الخاصــــة، فــــإن تــــاريخ المباشــــر  ومــــا لــــماألقــــل.  ــــد غيــــر ذل ــــتم تحدي ة يجــــب أن ي
علــــــى المقــــــاول يتعــــــين و  ( يومــــــا مــــــن تــــــاريخ تســــــلم المقــــــاول لكتــــــاب القبــــــول20يكــــــون خــــــ ل )

ــــــاريخ المباشــــــرة"، وأن يســــــتمر فــــــي  ــــــًا، بعــــــد "ت ــــــول عملي ــــــت معق ــــــي أقــــــرب وق ــــــذ ف مباشــــــرة التلفي
، وزارة األشـــــــغال العامـــــــة واإلســــــــكان)" .العمـــــــل بعـــــــد ذلــــــــك بالســـــــرعة الواجبـــــــة دون أي تــــــــأخير

 .(14، ص1213
  جازاإلنمدة : "Time for Completion " 

مـــــن تـــــاريخ المباشـــــرة، كمـــــا يـــــتم تحديـــــدها فـــــي  والمحـــــددة محســـــوبةالهـــــي المـــــدة  اإللجـــــازمـــــدة 
ـــــاول الجـــــازو ، ملحـــــق عـــــرض الملاقصـــــة ـــــى المق ـــــي يلبغـــــي عل ـــــع الت االشـــــغال او أي قســـــم  جمي

لو االختبــــارات علــــد اإللجــــاز،  لجــــاحتحقيــــق  بمــــا فــــي ذلــــك، ملهــــا ان وجــــد جــــاز كــــل األشــــغال ا 
ـــــةا ـــــد كمـــــا هـــــي مطلوب ـــــت ألغـــــراض لمحـــــددة فـــــي العق ـــــد اكتمل ـــــث يمكـــــن اعتبارهـــــا ألهـــــا ق ، بحي

 .(FIDIC, 1999)تسلمها

 المشروع اإلنشائي أطراف 1.3.2.1

وســـلقوم  Falqi, 2004))المالك والمقاول واالســـتشـــاريهم    ة اطراف رئيســـية  ل المشـــروع اإللشـــائي 
 :األطرافخ ل هذه الفقرة بتوضيح مفهوم كل طرف من هذه 

الجهة أو  الجهة صـــــاحبة العملأو  صـــــاحب المشـــــروعأو  ول  تســـــميات ك يرة صـــــاحب العمل:  المالك
ق حالشخص المسمى بصاحب العمل في ملونقصد به  العميلأو  الجهة المتعاقدةأو  صاحبة المشروع

 ،شخص المالك يكون أنيمكن ، و (FIDIC, 1999)نيعرض الملاقصة ويشمل كذلك خلفاقه القالولي
إلى  ســــــــــــــعىبلدية توربما يكون ، اســــــــــــــتجابة للتطور التكلولوجيالتغيير  تريدملظمة كبيرة  يكون أن أو

 ، فمهما كانعلى كســــــب المال عن طريق ســــــد حاجة الســــــوق مطور يعملأو  ن بليتها التحتية،تحســــــي
دخل ي الذي يحدد لوع المالك الذي هو مصــــــــدر التمويلوالدة المشــــــــروع، و يولد علد الدافع فهلاك مالك 

 .(Gould & Joyce, 2009)خاصأو  سواق كان مالك عام التشييدفي عملية 

على عمل المقاول ويضمن أن يتم المشروع واإلشراف  اتالمسؤول عن تصميم الطرفوهو :االستشاري
 كما قام .(Falqi, 2004)المشـــــــروع وعقد و ائقفي مســـــــتلدات و  التقيد التام في ضـــــــوقالمشـــــــروع  تلفيذ
(FIDIC (1999 الشــــــخص الذى يعيل  صــــــاحب العملعلى ال   بتعريف مصــــــطلح المهلدس)المالك( 

 أي، أو بالمهندسملحق عرض الملاقصة  فيوالمسمى تلفيذ المشروع للقيام بمهام  المهلدس ألغراض 
شــــــــــــــخص أخر يقوم صـــــــــــــــاحب العمل بتعييل  كبديل للمهلدس من وقت ألخر ويبل  المقاول عن ذلك 

 .FIDIC, 1999))التعيين
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والمصـــــــلف والمســـــــجل وفق  ةاإللشـــــــائييمارس مهلة المقاوالت  معلويأو  طبيعيشـــــــخص  أي: المقاول
الشخص بأل  يعرف المقاول ، كما (PCU, 1994)م0992لظام اتحاد المقاولين الفلسطيليين لعام  أحكام

كتاب عرض الملاقصـــة الذى وافق علي  صـــاحب العمل، ويشـــمل  في) األشـــخاص ( المســـمى بالمقاول 
حســــب التعليمات الصــــادرة في تعليمات ن و ويصــــلف المقاول ،(FIDIC, 1999)وليينكذلك خلفاقه القال

 ،ب( )أ،تألوأى ع ى تأنحو تأخرأم:ريس لئرت  فهي   (1114)الفلســـــــطيليين لســـــــلة تصـــــــليف المقاولين 

 تأخرمسا. ،تأرتبيا ،تأثرأثا، تأثر يا

  شـــــخص أيأو  ،فرعيالعقد كمقاول  فيشـــــخص يســـــمى  أي:يعلى ()الباطنيالفرعيالمقاول 
، والخلفــــاق القــــالوليين ألى من األشــــــــــــــغــــاللتلفيــــذ جزق مــــا من  فرعييتم تعييلــــ  كمقــــاول 

 .(FIDIC, 1999)هؤالق
 :عهاألواة بمختلف والمشــــــــاريع الهلدســــــــي والملشــــــــآتوالطرق  األبلية إللشــــــــاقعقد  يه المقاولة 

 .(PCU, 1994)وتشغيلها وصيالتها 

 المقاوالت أشغالمجاالت  3.3.2.1

 ينالفلســــطيلي تعليمات تصــــليف المقاولينحســــب  المقاوالت تشــــمل خمســــة مجاالت أشــــغالمجاالت  إن
 على اللحو التالي: ( وهي1114)لسلة 

 .الطرق -أ
 لية.األب  -ب
 الكهروميكاليكي.  -ت
 المجاري.المياه/  -ث
 .العامة والصيالة األشغال  -ج

 البلديات في فلسطين 4.02.

 م2992البلديات في فلسطين بعد عام  2.2.2.1

م بدأت العمل للتخلص من التركة  0992الفلســطيلية في عام  لاراضــيبعد دخول الســلطة الفلســطيلية 
قالون  رإصـــــــــــــــداوتم  ،وزارة الحكم المحلي إلشـــــــــــــــاقالمحلية، فتم ال قيلة من القوالين والتعطيل للهيئات 

ـــة ـــات المحلي ـــات الحكم المحلي  ،االلتخـــاب ـــالون هيئ ـــةللوائح ام، وتم تطوير 0994ق ـــاكـــل  و اإلداري الهي
ومحاولة  إلدارةاالقروية والبلديات والهيئات المحلية، وتم التوج  لحو ال مركزية في للمجالس  التلظيمية

ســـــــــكالية البلية التحتية والتلمية ال إلشـــــــــاقوالعمل على  ،بين الملاطق الريفية والحضـــــــــر تقليص الفجوات
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 القوالين وتفعيل المجالس إصـــــــــــــــداروالعمرالية، وقد بدأت لهضـــــــــــــــة حقيقية في الحكم المحلي حيث تم 
 والبلديات والهيئات المحلية وتم عقد التخابات لهذه الهيئات وعمل مشـــــــاريع مختلفة ومخططات للتطوير

 .(0202الزعالين، ) الهيئات المحلية وفق سياسة واضحةواللهوض بالحكم المحلي و 

 للمجلس البلديمهام اهم ال 1.2.2.1

ية ضــــــــــمن حدود لفوذ ( مهام المجالس البلد03في المادة) 0994( لعام 0حدد القالون الفلســــــــــطيلي رقم)
 التالي:كالهيئة المحلية، وسلقوم بذكر بعض الوظائف التي تتعلق بموضوع اإللشاق والتشييد وهي 

 لغاؤها وتعديلها وتع لشـــاق أرصـــفتخطيط وفتح الشـــوارع وا  تها يين عرضـــها واســـتقامتها وتعبيدها وا 
لارتها وتســــــــــميتها ا وملع ترقيمها وترقيم بلاياتها وتجميلها وتشــــــــــجيرهأو  وصــــــــــيالتها وتلظيفها وا 

التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشــــوارع من األراضــــي المكشــــوفة وتكليف أصــــحابها بإقامة 
 األسوار حولها. 

  إلشاق األبلية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد  ةالبلاق: مراقبالمبالي ورخص
عطاق رخص إلجراق هذه لشــــــــاق الم جء وا  وتحديد موقع البلاية وشــــــــكلها األعمال  الكهربائية وا 

مســــاحة األرض الملوي إلشــــاؤها عليها وضــــمان توفر الشــــروط الصــــحية إلى  ولســــبة مســــاحتها
 فيها. 

 دارتها ومراقبتها. احالمجاري والمر  قالمجاري: إلشا  يض العامة وا 

 الســــــــــاحات والحدائق والملتزهات والحمامات ومح ت الســــــــــباحة في البرك  قالمتلزهات: إلشــــــــــا
 والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتلظيمها. 

  المتاحف والمكتبات العامة والمدارس واللوادي ال قافية  قوالرياضـــــية: إلشـــــاالمؤســـــســـــات ال قافية
 جتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتلسيق مع الجهات الحكومية المختصة. والرياضية واال

 بلدية الخليل 3.2.2.1

 م تحولت  ،ذاتية يشــــــــرف عليها الحاكم التركي بإدارةبدأت مديلة الخليل كغيرها من المدن الفلســــــــطيلية 
وتتابع م،  1111عام  تم تعيين لجلة من قبل الحكومة التركية تدار ذاتيا،  م شــــــــــــــب  مجلس محليإلى 

بطريق  أوالمجالس البلدية الذين جاق بعضــــــــــهم بطريق التعيين )لجان بلدية(  أوبعدها رؤســــــــــاق اللجان 
 .(1214بلدية الخليل، )االلتخاب )رؤساق بلديات(

لخدمات و ا وتقدم العاملة  األيدي في مديلة الخليل التي تشــــغلمؤســــســــات الاكبر  هي من بلدية الخليل
ســــية لهذا تعد بلدية الخليل المؤســــســــة و القوة الرئي ،و تطوير البلية التحتية للمديلة األعمالالمشــــاريع و 
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دة عــ فيتقــدم بلــديــة الخليــل خــدمــات مميزة وازدهــارهــا،  الخليــل و تطورهــامــديلــة المحركــة لعمليــة لمو 
دمات خ إلى إضــافةهذا  األبليةفاظ على البيئة و المياه، الطرق، الصــرف الصــحي، الح أهمها مجاالت

ل يكذلك تقدم بلدية الخل، متلوعة هامة للمديلة م ل الخدمات الموجهة للقطاع الصــــــــــــــلاعي و الزراعي
 .(0202بلدية الخليل، ) خدمات  قافية و رياضية متلوعة

 لدى بلدية الخليل المشاريع اإلنشائية أقسام 2.3.2.2.1

يث وجد ح, واإلشــــــراف عليهالدى بلدية الخليل  المشــــــاريع اإللشــــــائيةتلفيذ  هي األقســــــام المســــــؤولة عن
الباحث أن رؤساء أقسام المشاريع اإلنشائية في بلدية الخليل  يعملون كاستشاريين ومشرفين على 

 :على اللحو التاليهذه األقسام و  .المشاريع اإلنشائية في نفس الوقت

 مشـــــاريعتلفيذ واإلشـــــراف على القســـــم المســـــؤول عن  أوالجهة  : وهوقســـم العمارة والمشـــاريع -أ
 أوياضــــــــــــــية ر  أومبالي  قافية  ســــــــــــــواق كالت بلدية الخليلبها تقوم التي عامة المرافق األبلية وال
 إعدادة للمشـــاريع بداية من مرحوتلفيذ ا حيث يقوم هذا القســـم بإعدادأو بلاق مدارس،  اجتماعية

ابعتها على تلفيذ المشاريع ومت باألشرافالو ائق والمخططات ولهاية  إعداد إلىالدراسات التقاال 
ف المهلدســـين والفليين بمختل التشـــغيل ويحوي هذا القســـم على مجموعة منحتى مرحلة ما بعد 

التي قام  ةالمشاريع اإللشائيعلى ، ومن األم لة المشاريع اإللشائيةالتخصصات يعزى لهم تلفيذ 
محطة الصالة الرياضية المغلقة و و ستاد الحسين بن علي بها هذا القسم في مديلة الخليل: بلاق 

يل، الخل بلدية)مواقف الســـــــــــيارات المركزية والمشـــــــــــروع الكوري والعديد من المشـــــــــــاريع المتلوعة
0202). 

مشاريع الطرق من حيث على القسم المسؤول عن تلفيذ واإلشراف  أووهو الجهة  :قسم الطرق -ب
عادةشــــــــق الطرق  لشــــــــاق دواوير وأرصــــــــفة تأهيلها وتعبيدها وا  تعتبر و  ،(1214بلدية الخليل، )وا 
اتها وقطاع للمديلة واللموصـــــ ت والطرق في مديلة الخليل احد اهم عوامل التطور شـــــبكة الموا
 . التجارية أو الصلاعية أو الزراعية سواق المختلفة

القســم المســؤول عن تلفيذ واإلشــراف على مشــاريع شــبكة  أووهو الجهة  :قسم الصرف الصحي -ت
لصــــرف الصــــحي و ذلك متابعة توســــيع شــــبكة امن حيث  الصــــرف الصــــحي في مديلة الخليل،

و تشــــغيل و صــــيالة شــــبكة  إدارةباإلضــــافة إلى  و اللمو الســــكالي العمراليتماشــــيا مع االمتداد 
 .(1214بلدية الخليل، )في مديلة الخليلالصرف الصحي 

ه، عن ع شبكة المياالجهة أو القسم المسؤول عن تلفيذ واإلشراف على مشاري و: وهقسم المياه -ث
 .بالكمية الملاسبة واللوعية الجيدة مديلة الخليلالمياه لسكان  طريق توفير
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 لدى بلدية الخليل المشاريع اإلنشائية أنواع 1.3.2.2.1

من خ ل زيارة الباحث الميدالية إلى بلدية الخليل واالط ع على األقســام التي تقوم باألعمال اإللشــائية 
 ألواع للمشاريع اإللشائية هي على اللحو التالي: أربعتبين أن هلاك 

 مشاريع األبلية والمرافق العامة. .1
 مشاريع الطرق. .1
 مشاريع الصرف الصحي. .3
 مشاريع المياه. .4

 اتتأخير ال 9.0.4

  مقدمة 2.2.2.1

مشكلة معقدة  رتأخيوال ،هشائعة بسبب تعدد مدخ ت  وتلوع موارد ظاهرة المشاريع اإللشائية في تأخيرال
من حيث األداق، وللمقاول من الوقت مهم جدا لكل من المالك  أنكلفة ومحفوفة بالمخاطر، حيث وم

لجازو إكمال  فيالتأخير  كما أن ،حيث المال  ائيةعد ع قاتإلى  يؤدي ما غالبا المشـــــاريع اإللشـــــائية ا 
 يم،والتحك والتقاضـــــي ال قة، وعدم ،( الخ ...ســـــتشـــــاريواال، والمقاول المالك)  المصـــــلحة أصـــــحاب بين

 يسببكما  ،(Ahmed et al., 2003)البعض  بعضهم تجاه اطراف المشروع تخوف من العام والشعور
زيادة و  ،في وقت  المحدد في العقد المشــــــــــــروع إلجازوعدم  ،تعطيل العمل وخســــــــــــارة اإللتاجإلى التأخير 
شؤثر تأخيرير  كير أن، (Majid, 2006)إلهاق العقدبومطالبات  لزاعاتإلى التأخير  ، كما يسببالتكاليف

ع ى جودش  ر شؤثرمي تجي ه شييل بشككككككةل تءل كفر ش مير ةو مفخر أو  ع ى سككككككير تلدا عيل تأيلرو 

 . (Ndekugri I, 2008) تأيشروع

 تأخيرمفهوم ال 1.2.2.1

المدرج  الفرق الزملي بين تاريخ إلهاق المشروع أوبأل  االخت ف  المشاريع اإللشائيةويعرف التأخير في 
كمال المحدد في العقد وبين التاريخ الفعلي  لإللهاق أو  أو، (0202جليد، ؛ Falqi, 2004)المشــــــــــروع وا 

 & Arditi) المشــــــــــــــروعلشــــــــــــــطة مســــــــــــــبقا والوقت الفعلي أل لوقت المخطط ل بين اهو الفرق الزملي 

Robinson, 1995)، اريخ ما بعد تإلى  بأل  تجاوز الوقت المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةفي التأخير  كما يعرف
ان المالك ســــواق كفق علي  األطراف لتســــليم المشــــروع ما بعد التاريخ الذي يتأو  المحدد بالعقد، لجازاإل

 عرفكما  ، (Al-Ghafly, 1995) جزاق أوترتب علي  غرامة  أو ،ال يســـــــــمح أميســـــــــمح بتمديد الوقت 
لشـــــــــــــــــــاط في الجـــــدول  تـــــأخرأو  على الـــــ  حـــــدوث شــــــــــــــيق غير متوقع وغير مخطط لـــــ التـــــأخير 
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 ،بال  الحراف عن الجدولة المخططة Al-Saggaf (1998)كما عبر عل   ،(Trauner, 2009)الزملي
تمــديــد الزمن إلى  حــدث يؤديأو  فعــلأو  بــألــ  تصــــــــــــــرفالتــأخير  فبتعري Stumpf (2000)كمــا قــام 
 ،تمديد الزمن ال زم إللهاق ألشــــطة في اطار العقدأو  ألداق مهام معيلة مطلوبة بالعقد وال زم المطلوب

 ت فيال تشمل تغيراأو  ة للشاط ما، وقد تشملتأخر بداية مأو  كأيام عمل إضافية،التأخير  حيث يظهر
المشـــــــروع يصـــــــبح  إلجازات المشـــــــروع هي تلك التي تجعل تاريخ تأخير ، و 'Scope'عقد اللطاق ومجال 

 .Al-Gahtani, 2007))تأخرم

 المشاريع اإلنشائيةفي  اتتأخير ال أنواع 3.2.2.1

غير ما تأخيرات ه لوعين رئيســيينإلى  المشــاريع اإللشــائيةفي  اتتأخير البعض الدراســات قامت بتقســيم 
كما هو ، Tumi et al (2009)ودراسة   Ibironke et al ( 2013) م ل دراسة معذورة وتأخيرات معذورة

دراسة  رئيسية م ل ألواع   ة ات إلى تأخير الوبعض الدراسات قامت بتقسيم ، (1.1) الشكلموضح في 
(Alaghbari et al. (2007  ودراســـــــــة(Ahmed et al. (2003 ، ودراســـــــــة(Hamzah et al. (2011 

كمــا هو ، ات متزاملــةتــأخير و  ات معــذورةتــأخير ات غير معــذورة و تــأخير وهي  Majid (2006)ودراســــــــــــــــة 
 :(3.0) موضح في الشكل

أنواع التأخيرات

تأخيرات  ير معذورةتأخيرات متزامنة

تأخيرات معذورة

تأخيرات معذورة قابلة 
للتعويض

تأخيرات معذورة  ير قابلة 
للتعويض

  
 : أنواع التأخيرات(9.4) الشكل

 (Hamzah et al., 2011) المصدرعن  الباحثترجمة  المصدر:
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  (Non-excusable Delays) معذورةالغير  اتتأخير ال 2.3.2.2.1

 موردهأو  مقاوللالتي يتسبب بحدو ها ا اتتأخير الهي  غير المبررة اتتأخير أو ال ةالغير معذور  اتتأخير ال
بعــــدم  أو  يم لــــ  ســــــــــــــواق كــــان بتصــــــــــــــرف المقــــاولأو  تبعــــ من يأو  الفرعي )البــــاطلي( مقــــاولــــ أو 

الغير  اتتأخير الفقام بتعريف   Trauner (2009)أما ، (Kraiem & Diekmann, 1987)تصــــــــــــــرف 
شــــــاريع المشــــــائعة في مختلف  اتتأخير الوهذه ، التي تقع ضــــــمن ســــــيطرة المقاول األحداثمعذورة بالها 

بعقد التلفيذ  إخ لوتعتبر  ،(Ibironke et al., 2013) خسائر كبيرة ألطراف المشروع وتسبب اإللشائية
ــــاطليمقــــاول الحصــــــــــــــول على تعويض من حيــــث يســــــــــــــتطيع ال ،من طرف المقــــاول أو  المقــــاول الب

 إعفاقأو  تعويضأو  على إغا ة الحصــــــــــــول ال يحق للمقاول، لكن (Alaghbari et al., 2007)المورد
لى الحصــــول عأو  حيث ال يســــمح للمقاول بتمديد مدة العقد ا،التي ســــببه األضــــرارعن من قبل المالك 

وهلا يكون المقاول أمام حالتين الحالة  ،(Trauner, 2009)من قبل المالك تأخيرالتكاليف المصـــــاحبة لل
 المشـروع  من اجل إلجازاإلسـراع في من خ ل  المفقود أوالضـائع الوقت  المالك عن تعويضاألولى: 

المشــــــروع وهلا يلفق المقاول مصــــــاريف إضــــــافية، وفي الحالة إكمال  فيتأخير  تجلب دفع أي غرامات
ع المشــــــــروع عن موعده المحدد بالعقد، وهلا يدف تأخري يال الية: يبقى الوضــــــــع على ما هو علي  وبالتال

ار تعويضــات عن األضــر أو  تعويضــات مقطوعةويدفع التعويضــات ســواق كالت التأخير  المقاول غرامة
التأخير  غرامةوتفرض قيمة  ،(MOHAMMED & ISAH, 2012) الفعلية التي يطالب بها المالك

 ,.Callahan et al) على المقاول حســــــب شــــــروط وبلود العقد، وتخصــــــم هذه الغرامات من مســــــتحقات 

;1992Kraiem & Diekmann, 1987).الغير معذورة  اتتأخير ال أسبابعلى  األم لة ومن(Hamzah 

et al., 2011) : 

 من قبل المقاولعلي  ف إدارة الموقع واإلشراف ضع. 

  في تمويل المشروع من قبل المقاولصعوبات. 

 المقاول علد طاقم الموظفين الفليينلدى  ضعف المؤه ت. 

  لجازو  إلتمامفشــــــل المقاول في توفير األيدي العاملة الكافية لوقت في ا المشــــــروع ا 
 .Majid, 2006))المحدد

 (0202، جليد) اللاتج عن لقص المواد والمعدات ال زمة للعمل تأخيرال. 

 (Excusable Delays) معذورةال اتتأخير ال 1.3.2.2.1

أو  لمقاولســيطرة او إرادة  خارجالتي تقع  األحداثالتي تحدث لتيجة  اتتأخير الالمعذورة هي  اتتأخير ال
 اتر تأخيإلى ال التي تؤدي ســــــــــــــباباألعلى  األم لةومن  ،، وعادة ما تكون غير متوقعةالمقاول الباطلي
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العمالية، الحرائق، الفيضـــــــــــالات، القضـــــــــــاق والقدر، تغيرات تحدث علد المالك،  : اإلضـــــــــــراباتالمعذورة
والمواصـــــفات م ل  المخططات في والســـــهو الخطأ الطقس ال يمكن التلبؤ ب ، اخت ف ظروف الموقع، 

 حول على القاســــية الملاخية ة، الظروفمخفي شــــروطأو  الموقع ظروف مشــــاكل في التصــــميم، اخت ف
ة، الحكومي والجهات عدم اتخاذ إجراقات من قبل الهيئاتخارجية،  جهات قبل من التدخل عادي،  غير

 .(Trauner, 2009)وفحص البلاق م ل التفتيش

 : Kraiem and Diekmann (1987)المعذور كما يراها التأخير  رئيسية تم ل حاالتوهلاك    ة 

 مســــتقبلية وليســــت موجود ة حاليا  أحداثإلى  تشــــير أســــباب وهي متوقعة: ير  أحداث
م ل األحوال الجوية التي ال يمكن التلبؤ بها، القضـــــــــــاق  المقاولســـــــــــيطرة  ة عنوخارج

 .والقدر، الزالزل
 التي تحدث وال يستطيع المقاول  سبابهي تلك األ سيطرة المقاول: ة عنأحداث خارج

 .م ل اإلضرابات  تقع ضمن مسؤوليت السيطرة عليها أو ال
  التي يكون فيها المقاول بريق  األحداثوهي : إهمالأو  خطأأو  تقصـــيرأحداث بدون

 .تغييرات من قبل المالك وليس ل  أي ع قة م ل

ير قابلة معذورة غ اتتأخير و ابلة للتعويض ات معذورة قتأخير  قســـــــــــمين:إلى  المعذورة اتتأخير الوتقســـــــــــم 
 (Hamzah et al., 2011; Hegazy, 2012;; Ibironke et al., 2013Trauner, 2009 ) للتعويض
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الـــذي يوضــــــــــــــح احـــد التفســــــــــــــيرات في تقســــــــــــــيم التـــأخيرات (2.0)الشــــــــــــــكـــل كمـــا هو موضــــــــــــــح في 
فئات وألواع التأخير

تأخيرات معذورةتأخيرات غير معذورة

تمديد الوقت
إعفاق المقاول من األضرار

تأخيرات معذورة قابلة للتعويضتأخيرات معذورة غير قابلة للتعويض

الية التعويض المالي عن احتم
.التأخير

 ضمن سيطرة المالك

تغييرات من قبل المالك
األحوال الجوية التي ال يمكن التنبؤ 

بها
اختالف ظروف الموقع

اإلضرابات

بطء التقدم من قبل المقاول

المقاول الفرعي او اباطني

معدات معطلة

ال لتمديد الوقت
 عدم إعفاق او تعويض المقاول

عن األضرار التي سببها

تغييرات من قبل المالك

اختالف ظروف الموقع

ال يوجد تعويض مالي
خارجة عن سيطرة المالك

ألحوال الجوية التي ال يمكن 
التنبؤ بها
اإلضرابات

 

 المعذورة والغير معذورة  التأخيرات :(1.4) الشكل

 (Trauner, 2009) المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:

 (Compensable Excusable Delays) المعذورة القابلة للتعويض اتتأخير ال .أ

ل  في ما يم أو  من وك ئ أو  وتكون ضــــــمن ســــــيطرت المالك  ســــــببهاالتي يكون  اتتأخير الهي 
أو  تكون لاتجة بسبب خطأ لاجم من المالكأو  ،(Alaghbari et al., 2007)المشروع اإللشائي

االســــــــتشــــــــاري أو  تكون لاتجة عن المهلدسأو  ،(Kraiem & Diekmann, 1987)إهمال مل 
 ,Majid) عدم تصـــــــــرف أو  ســـــــــواق بتصـــــــــرف المالك ،(Hamzah et al., 2011)التابع للمالك

لى إ زيادة في المدة الزملية للمشـــــــــروع ويعرض المالكإلى التأخير  وغالبا ما يؤدي هذا، (2006
ويحق للمقاول ، (Tumi et al., 2009)بالتعويض أضــــــــــــــرار مادية ومطالبات من قبل المقاول

التعويض اللقـــدي عن أو  أن يطلـــب تمـــديـــد الوقـــتالتـــأخير  علـــدمـــا يواجـــ  م ـــل هـــذا اللوع من
الظروف  وفي بعض الحــاالت و، (Majid, 2006)التــأخير  تي تحــدث من هــذااألضــــــــــــــرار ال
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القابل للتعويض ال يعلي إعطاق المقاول الحق في زيادة مدة تلفيذ المشروع بل التأخير  الخاصة
عتمــد على مــا هو متفق في ت، (Hegazy, 2012)أحيــالــا تكون هلــاك تكــاليف تعويضــــــــــــــيــة فقط

 .(Trauner, 2009)العقد

صل من هي التغييرات التي تح القابلة للتعويض اتتأخير الحدوث إلى  التي تؤدي سبابومن األ
يقاف قبل المالك واخت ف ظروف الموقع، ، (Ahmed et al., 2003)العمل من قبل المالك وا 

كما ذكرها  اتتأخير الهذا اللوع من  حدوثإلى  التي تؤدي ســـــــــــباباأل أيضـــــــــــا على األم لةومن 
(Hamzah et al. (2011: 

 المالك في تسليم الموقع للمقاول تأخر. 
 قفي  تأخرال  .رار و ائق التصميم من قبل المالكمراجعة وا 

 وعيلات المواد التلفيذية الرسوماتعلى  في الموافقة تأخرال. 

  المشروع أطرافضعف االتصال والتلسيق بين. 

  من قبل المالكالقرار  اتخاذبطق في عملية. 

  من قبل المالكتعليق العمل. 
  ستشارياالعدم مرولة. 

 قرار و ائق التصميم من قبل  في تأخرال  .ستشارياالمراجعة وا 

 ( المدفوعات تأخيرالمشاكل المالية )لدى المالك.، والصعوبات المالية 

 ضـــــــــــــــافة أعمال جديدة تغيير في  ،المشــــــــــــــروع إلى تعدي ت العقد )اســــــــــــــتبدال وا 
 .المواصفات(

 االستشاري لدى قلة الخبرة. 

 و ائق غير كاملةال. 

  موقع العمل عنغياب االستشاري. 

 No)تحت بلود ما يســمى "ال ضــرر"  في العقد شــروط بوضــعالمالك  يقوماألحيان  في بعض

Damage)   ة لتعويض مسئولي أيلملع  والمسؤولية التي تقع علي  وذلكيوضح في  التعويض
لمقاول فوق االتأخير  وأضراروهذه البلود والشروط تضع المخاطر ، تأخيرالهذا  ألجلالمقاول 

 .Trauner, 2009))في حدود التمديد الزملي فقط إالوال تلزم المالك 

 (Non-compensable Excusable Delays)للتعويض  ةالغير قابل ةالمعذور  اتتأخير ال .ب
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طرف  الث  التي تلتج بســــــــــبب اتتأخير اللها المعذورة الغير قابلة للتعويض بأ اتتأخير التعرف 
(third party) أو المقاول طرفي العقد وســــــــيطرة كل منإرادة  خارجة عنحوادث بســــــــبب  أو 

   Hamzah et al., 2011; Ibironke et al., 2013; ; MOHAMMED & ISAH) المالك

2012 ; Tumi et al., 2009)، يســـــــــمح للمقاول بالحصـــــــــول على تمديد  اتتأخير ال وفي هذه
 ,Leon;المصـــــاحبة األضـــــراردون دفع  مهلدســـــ  أو لمالكا عقد حســـــب ما يراهالزملية لل مدةال

1987) (Tumi et al., 2009، المقاول يجب  أووكل طرف من اطراف المشــروع ســواق المالك
ومن  ،(Pickavance, 2005)تأخيراليدفع الجزق الخاص ب  من الكلفة اللاجمة عن  أنعلي  
 ، الفيضـــــــــــــالات،تالتأخير: اإلضـــــــــــــراباهذا اللوع من  إلىالتي تؤدي  األســـــــــــــبابعلى  األم لة

والقضــــــــاق والقدر والطقس الشــــــــديد غير المتوقع، الكوارث البيئية)أعاصــــــــير، براكين، الحرائق، 
 .(;Falqi, 2004Trauner, 2009) اإلجراقات الحكوميةو  زالزل(،الحروب،

بتعريف مصــطلح "   ( FIDIC)للمهلدســين االســتشــاريين الدولياالتحاد  قام وقد :القاهرةالقوة 
رة أي فريق من اطراف القوة القاهرة" بال  أي ظرف اســــــــــــــت لائي أو واقعة خارجة عن ســــــــــــــيط

المشــــــــــــــروع، ولم يكن بقدرة ذلك الفريق أن يتحرز من هذه الواقعة بصــــــــــــــورة معقولة قبل إبرام 
ة معقولة بصور  هذه الواقعةيتجلب  أنوتوقيع العقد، كما لم يكن بوسع أي من اطراف المشروع 

القوة  على لةاألم األخر، ومن ال يعزى للفريق  تأخيرالحدث المســـــــــبب لل أنحدو ها، كما علد 
 : FIDIC (1999)للمهلدسين االستشاريين الدولياالتحاد القاهرة كما ذكرها 

 لم تعلن(.أو  الحرب أعللتالعدوالية )سواق األعمال  أو الحرب 

 ة.الحرب األهليأو  االستي ق على الحكم بالقوة،أو  العصيانأو  ال ورةأو  التمرد 
 أو  اإلضـــــــــــراباتأو  باللظام، اإلخ لحركات أو  المشـــــــــــاغباتأو  االضـــــــــــطرابات

لدى حصــار من قبل أشــخاص من غير أشــخاص المقاول والمســتخدمين اآلخرين ال
 المقاول والمقاولين الفرعيين.

 عاتباإلشعاالتلوث أو  ،األيولية اإلشعاعاتأو  المواد المتفجرةأو  األعتدة الحربية 
و أ اســــــــــتخدام المقاول لم ل هذه األعتدةإلى  اللووية، باســــــــــت لاق ما يمكن أن يعزى

 اإلشعاعات.و أ المتفجرات
 اللشـــــــــــــاط أو  العواصـــــــــــــف العاتيةأو  األعاصـــــــــــــيرأو  كوارث الطبيعة م ل الزالزل

 .البركالي

أو تعذر على أحد الفريقين  ال  اذا  (FIDIC)للمهلدسين االستشاريين الدولياالتحاد كما ذكر 
 أنن يمن التزامات  التعاقدية بســـبب حصـــول القوة القاهرة، فإل  يتع أي أداق كان ســـيتعذر علي 
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القوة القاهرة،  تشكل التي الواقعةأو  بالظروف االست لائيةالفريق اآلخر يعلم  إلى  إشعارايرسل 
 أو ســــــــيصــــــــبح متعذرًا علي  فعلها، اصــــــــبح التيتلك االلتزامات  األشــــــــعارهذا  حيث يحدد في

 ل خ األشــعاريصــدر هذا  أن على الطرف المتضــرر والتي حصــلت مع  القوة القاهرة يتعينو 
لذى الظرف اأو  على دراية بالحادث الفريق  هذا ي( يومًا من بعد التاريخ الذى أصـــــــــــبح ف02)

لتزامات اال أداقمعذورًا من  األشــــعار بإرســــاليعتبر الفريق الذى قام  يشــــكل القوة القاهرة، حيث
 .أدائهاالملوه علها طيلة بقاق مفعول القوة القاهرة المالعة ل  من 

المعــذورة  ات الغير تــأخير اتجــاه الواع ال يــة المــالــك والمقــاولمســــــــــــــؤول (1.1) الشــــــــــــــكــلويبين 
 .(Yang et al., 2007)ضات المعذورة بشقيها القابلة للتعويض والغير قابلة للتعويتأخير وال

 

 المسؤولية حسب التأخيرات أنواع :(7.4) الشكل

 (Yang et al., 2007)  المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:
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 (Concurrent Delays)ات المتزامنة تأخير ال 3.3.2.2.1

لمشــــــروع ا أو اك ر يؤخران ا لين عاملينات التي تحدث لتيجة وجود تأخير ات المتزاملة هي التأخير ال
 & Al-Aghbari)يكون هلـــاك تـــداخـــل بيلهمـــا أومليـــة في لفس الفترة الز ويحـــد ـــان اإللشـــــــــــــــــائي 

Abdulmoghni, 2005) ،ين أو اك ر يحد ان في لفس الوقتتأخير الذي يصــــــــــــف التأخير  هو أو 
 ،(Rubin, 1983) حيث يؤ ر ملهما اذا حدث ملفردا على موعد اســــتكمال المشــــروع وتاريخ التهائ 

حو وهي على الل المتزاملة اتتأخير إرشادات لتصليف هذا اللوع من البوضع   Majid (2006)وقام 
 التالي:

 في لفس الوقتبشـــــــــــكل متزامن و معذور غير  تأخيرمعذور و تأخير  في حالة حدوث، 
 زيادة في مدة تلفيذ المشروع.هلا يملح المقاول فقط 

 ضعويمعــذور غير قــابــل للت تــأخيرمعــذور قــابــل للتعويض و تــأخير  في حــالــة حــدوث 
زيادة في مدة تلفيذ المشــــــــــروع وال  بشــــــــــكل متزامن وفي لفس الوقت، هلا يحق للمقاول

 .يعوض عن األضرار
  لمقاول هلا يحق ل ين معذورين وقابلين للتعويض بشـــكل متزامن،تأخير في حالة حدوث

 مدة تلفيذ المشروع.في  الحصول على تعويض مادي عن األضرار اللاجمة وزيادة

توفير التصـــــــــــاميم التفصـــــــــــيلية في  المالك فشـــــــــــل أنهو  المتزامنر التأخي وم ال على
عمال كان ال قابل للتعويض(، وفي الوقت لفســـــــــــــــ ، معذور تأخيرلتركيب الماكيلات)

ابل معذور غير ق تأخير)إضــــــــــــــرابالذين يجب عليهم تركيب تلك الماكيلات كالوا في 
ذور قابل معتأخير  في بسبب حدوث متزامنتأخير  فان هذه الحالة تم ل للتعويض(، 
معذور غير قابل للتعويض في لفس الوقت، هلا يحق للمقاول زيادة  تأخيرللتعويض و 

 .(Majid, 2006)في مدة تلفيذ المشروع وال يعوض عن األضرار

 المشاريع اإلنشائيةفي  اتتأخير ال أسباب 2.2.2.1

 لجازإبتوضـــيح األســـباب الرئيســـية لتأخير المشـــروع وع قتها مع  Shi et al. ( 2001)دراســـة قامت 
كمال ، أي أن المشــــــروع يتكون من مجموعة من واللشــــــاطات مراعاة تســــــلســــــل األحداثالمشــــــروع مع  وا 

األلشــطة، وقد يتأخر إكمال أي لشــاط بســبب البداية المتأخرة لهذا اللشــاط أو بســبب تمديد المدة الزملية 
معين يكون ســـــــبب  أحيالا التأخير في لشـــــــاط ســـــــابق، والذي يســـــــبب في تأخير ل ، والتأخير في لشـــــــاط 

لجاز المشروع الكلي، والتأخير يمكن أن يحدث  األلشطة ال حقة والذي بدوره يسبب تأخير في إكمال وا 
في جميع األلشـــــــــــــطة أو في لشـــــــــــــاط محدد، وقد تكون هذه التأخيرات متزاملة في لفس الوقت أو تكون 
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 ره على أ وأي األلشــــــــــطة الفردية ، وهلاك ع قة بين الســــــــــبب المؤدي للتأخير وتأ يره لتيجة تراكمات ف
 ( على اللحو التالي:1.1كما هو موضح في الشكل) المشاريع اإللشائية

 
 المشاريع اإلنشائية في بالنتيجة السبب عالقة :(9.4) الشكل

 (Shi et al., 2001) المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:

أخرى وال يوجد لموذج واحد يمكن االعتماد علي  في إلى  تتلوع وتختلف من دراســـــــــــــة التأخير أســــــــباب
 ســـــبابأ، وكل دراســـــة كان لها تصـــــور مختلف في تقســـــيم وتصـــــليف تأخيرال أســـــبابتحديد وتصـــــليف 

، ومعظم الدراســـــــــــات األخيرة اعتمدت في (Falqi, 2004)طبيعة الدراســـــــــــة  مع لاســـــــــــبتبما يالتأخير 
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 تصليفاتمعظم الال، وسلقوم بذكر اعتمادا على الدراسات السابقة في هذا المجالتأخير  أسبابتصليف 
 مجموعات كما وردت في الدراسات السابقة. إلىالتي اعتمدت في تقسيم أسباب التأخير 

 دراسة  (Sweis et al. (2008  اعتمادا على لظام التحويل التأخير  أسبابقامت بتجميع وتقسيم
 (،1.1) كما هو موضح في الشكل (Drewin’s open conversion system)لمفتوح لدروين ا

  ث إلى  المشــــــاريع الســــــكليةإكمال  فيالتأخير  أســــــباب( ســــــبب محتمل من 42حيث تم تقســــــيم )
 :مجموعات رئيسية هي

 ( مجموعات فرعية هي:3: والتي يلدرج تحتها )(Input Factors)بالمدخ ت متعلقة  أسباب .1

 .(Labor) مالةع .أ
 .(Materials) مواد .ب
 .(Equipment)معدات  .ت

( مجموعات 3: ويلدرج تحتها )(Internal Environment) متعلقة بالبيئة الداخلية أســــــــبابو  .1
 فرعية هي:

 .(Contractor) المقاول -أ
 .(Owner) المالك -ب
 .(Consultant) االستشاري -ت

 فرعيتين هما:  ين: ويلدرج تحتها مجموعت(Exogenous Factors) خارجية أسباب .3
 (.Weather) الطقس -أ
 (.Government Regulationة )اللوائح الحكومي -ب
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 لدروين المفتوح التحويل نظام: (9.4) الشكل

 (Sweis et al., 2008) المصدرعن  ترجمة الباحث المصدر:

, حيث قام الباحث بذكر والعربية واألجنبيةالمحلية  الســـــــــابقة تالدراســـــــــا اهمقام الباحث بمراجعة 
التي تؤدي  ســـباباألفي تقســـيم  كل دراســـة التي اعتمدتهاوالمجموعات عدد األســـباب المجموعات و 

 .(0د.) جدولملحق)د(  , كما هو موضح فيالمشاريع اإلنشائية إنجازالتأخير في  إلى

تكلولوجيا  لية المخرجات
ملتجات  لية المدخ تالتحويل

ومشاريع

العمالة

راس المال

الطاقة

المواد

المعدات

الطقس، الظروف :عوامل خارجية م ل
االقتصادية، اللقابات، اللوائح الحكومية، 

.الخ
اضطراب اضطراب

اضطراب

عوامل مخرجات

تغذية راجعة

عوامل مدخ ت
البيئة الداخلية، الهيكل التلظيمي، االشراف، 
.اإلدارة، لطاق السيطرة، قواعد العمل، الخ

إعادة العمل

تغذية راجعة

اضطراب
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 احث في تقسيم أسباب التأخيرالب التقسيم الذي تبناه 2.2.2.1

 التأخير ســــبابأالباحث في تقســــيم واعتمدها  اتبلاه التي الرئيســــية والفرعية التقســــيمات والتصــــليفات أما
، حيث تم تقســــــيم  (1211حبتور )ودراســـــــة  Falqi (2004)باألســـــــاس على كل من دراســـــــة  تاعتمد
 اربع مجموعات رئيسية وفقا لمصدرها على اللحو التالي:إلى التأخير  أسباب

 : (Contractor related factors) بالمقاول المتعلقةعوامل ال مجموعة (0
المســـــؤولية عن تشـــــييد  معظم ويتحمل المشـــــروع، أعمال إجراق عن المســـــؤول الطرف هو المقاول

المشروع، وتقع على المقاول الرئيسي المسؤولية اإلدارية الكاملة عن المشروع وعن حماية المالك 
يكون للمقاول القدرة الســـــتكمال المشـــــروع ضـــــمن الوقت المخطط  أنالمشـــــروع، ويجب تأخير  من

األخرى، ومســــــــــتوى المســــــــــؤولية يختلف األعمال  معقد للغاية مقارلة معل ، ويعتبر عمل المقاول 
 .(Falqi, 2004)وفقا للعقد الموقع مع المالك

لوقت المشـــــروع با إلجازفي التأخير  التي تســـــبب ســـــبابجميع األألها  تعرف هذه المجموعة على
عات فرعية هي على اللحو المقاول، ويلطوي تحتها خمس مجمو إلى  المحدد والتي تعود مصــدرها

 : (1211حبتور، ؛ Falqi, 2004 ؛Al-Khalil & Al-Ghafly, 1999) التالي

 :(Materials)مجموعة العوامل المتعلقة بالمواد  -أ
باباألجميع ألها  موعة علىوتعرف هذه المج  إكمال فيالتأخير  إلى التي تؤدي ســــــــــــــ

المواد التي يوفرها المقاول إلتمام إلى  المشــــــــــــــروع في وقت  المحدد ويرجع مصـــــــــــــــدرها
 عموقإلى  المواد توريد في تأخرالمطلوبة، ال المواد م ل لقص(1211حبتور، )المشروع 

 .(Assaf et al., 1995)المواد مواصفات في العمل، التغيير
دارة الكلفة ويم ل ،مشروع إلشائي أي في مهم علصر هي المواد  من وادالم الرئيسية، وا 
محل اهتمام ليســـــــت فقط في مرحلة التشـــــــييد والبلاق ولكن مهمة ل  أيضـــــــا  المقاول قبل

يلجأ المقاول في حال األحيان  وفي ك ير من. األولية والجدولة التخطيط مراحل خ ل
 مزود ذو أســــعار مرتفعة حتى يوفر الوقت ويتجلبإلى  المواد المطلوبة وجود لقص في

 لىإ التغيير في مواصـــــفات المواد من قبل المقاول يؤدي أن،كما  في المشـــــروعالتأخير 
 .(Falqi, 2004)المشروع بسبب االلتظار للموافقة عليها من قبل المالكتأخير 

 (:Equipment) مجموعة العوامل المتعلقة بالمعدات -ب
 ليفهاتصــــ المعدات التي يقتليها المقاول، ويمكنإلى  التي ترجع ســــبابهي مجموعة األ 

معــــدات تشــــــــــــــغيليــــة تبقى في موقع العمــــل م ــــل الرافعــــات إلى  اعتمــــادا على عملهــــا
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والممهدات، ومعدات لافلة للقل المواد من والى موقع العمل م ل الشــــــاحلات، وقد تكون 
تكون هذه المعدات ملك األحيان  ملك للمقاول، وفي اغلبأو  هذه المعدات مســــــــــتأجرة 

ظم، واختيار اللوع الملاســب من المعدات هي من مهام للمقاول أللها تســتخدم بشــكل ملت
 ,Falqi)المشــــــــــروع إلجازوتباطؤ في تأخير  إلى المقاول، وفشــــــــــل هذه المعدات يؤدي

 & Chan) على هــــذه المجموعــــة لقص المعــــدات المطلوبــــة األم لــــة، ومن (2004
Kumaraswamy, 1997) . 

 :Manpower))مجموعة العوامل المتعلقة بالقوة العاملة  -ت

 ببلمشـــروع والتي تســـلالموارد البشـــرية المطلوبة ترجع إلى  التي ســـبابهي مجموعة األ
اختيار عدد ولوعية القوى  في الفشــل إن،  (1211حبتور، )المشــروع إلجازفي التأخير 

 لفشــلاإلى  في المشــروع وقد يؤدياألعمال  العاملة يؤ ر بشــدة على جودة وتكلفة وتقدم
على هـــــذه المجموعـــــة لقص  األم لـــــة، ومن Drewin, 1982))للمشــــــــــــــروع الكـــــامـــــل
 .Assaf et al., 1995))العمالة

 :Project management)) إدارة المشروعمجموعة العوامل المتعلقة ب -ث
 من قبل المقاول والتي تســـــبب إدارة المشـــــروع أداقاللاتجة عن  ســـــبابهي المجموعة األ

 من المقاول يتطلب أي مشــروع ولجاح المشــروع على الوقت المحدد،إكمال  فيالتأخير 
 .Falqi, 2004))عال علي الف واإلشرافالتخطيط والتلسيق وجدولة المشروع 

ل ة وتلســـيقها من خ فن توجي  الموارد المادية والبشـــريألها  على إدارة المشـــروع توعرف
الحـدي ـة، لتحقيق األهـداف المحـددة،  التقليـات، من خ ل اســــــــــــــتخـدام حيـاة المشــــــــــــــروع

المشـــــــــروع، وذلك بتلفيذ مضـــــــــمون ما جاق في ، ومراعاة  إلجازبالطريقة التي تمكن من 
على هــذه المجموعــة  األم لــة، ومن (Burke, 1999)ةعوامــل الجودة والتوقيــت والتكلفــ

 .Al-Khalil & Al-Ghafly, 1999))تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع
 :(Project finance)مجموعة العوامل المتعلقة بتمويل المشروع  -ج

تمويل المشــــــروع من قبل المقاول والتي  إدارةاللاتجة عن ســــــوق  ســــــبابهي مجموعة األ
جهها ايو  دق التي المشـــــروع على الوقت المحدد، والصـــــعوباتإكمال  فيالتأخير  تســـــبب

ث المباشـــــــــرة، حي وغير المباشـــــــــرة دفع التكاليف على القدرة و عدمالتأخير  المقاول هي
 يف ولفقات ومصــــاريف المقاول الباطلي، العاملة، واليد المواد التكاليف المباشــــرة تشــــمل

 إلشــــرافا م ل المباشــــرة،األلشــــطة  تدعم التي اللفقات هي المباشــــرة غير حين التكاليف
 قد ســـــبابا يواج  المقاول مشـــــاكل مع الموردين بســـــبب الدفع وكل هذه األوالتخزين، كم
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مال  سلدي  رأ أنالتأكد من  المشـــروع، ولذلك على المقاول إلجازفي  تأخرال في تســـهم
 .Falqi, 2004))المشروع  إلجاز من كافي لتمكيل 

 (:Consultant related factors)مجموعة العوامل المتعلقة باالستشاري  (4
كمال إ فيالتأخير  االســـــتشـــــاري والتي تســـــببإلى  عود مصـــــدرهاالتي ي ســـــبابهي مجموعة األ

 .(1211حبتور، )لمشروع في الوقت المحدد ل  حسب العقدا
 المشــروع متصــمي المالك يقوم بتعيين اســتشــاري للقيام بمهام المشــروع ومن مهام االســتشــاري هو

 أيضـــاات  ، ومن مســـؤولي(والكهربائية والميكاليكية، ةاإللشـــائيو  المعمارية التصـــاميم ذلك في بما)
 ما، ك(الملاقصـــة وو ائق الكميات وجداول والمواصـــفات الرســـومات م ل) المشـــروع و ائق إعداد

 يكون فوســـــــو  الجودة، ومراقبة التكاليف وتقدير وجدولة المشـــــــاريع تخطيط تقع علي  مســـــــؤولية
 مراجعة من بدقا التشـــــــــــــييد، مرحلة أ لاق في هذه المجموعة على مهام االســـــــــــــتشـــــــــــــاري تركيزلا
 مالاألع تلفيذ على واإلشـــــــــــراف المقاولين أداق مراقبة  م الرســـــــــــومات، تصـــــــــــميم على والموافقة

(Falqi, 2004). 
 (:Owner related factors)مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك  (4

 يفالتأخير  حدوثإلى  التي تعود في مصــــــــــــــدرها للمالك والتي تؤدي بابســــــــــــــهي مجموعة األ
ة تتطلب دراي األلشـــــاقواجبات المالك مرهقة الن طبيعة مشـــــاريع  أنالمشـــــروع، وبســـــبب إكمال 
بتوظيف مدير مشـــــــاريع بم ابة مم ل عل ، األحيان  المشـــــــاريع فان المالك يقوم في اغلب بإدارة
 ك:المالإلى  المشـــــــــــاريع وترجعإكمال  فيالتأخير  إلى تؤديالتي  ســـــــــــبابعلى األ األم لةومن 

 .(Falqi, 2004)المدة الزملية للتلفيذ في العقد غير واقعية 

 :(Others factors) أخرىعوامل  (2

 من أخرى مجموعة أيإلى  تلتمي ال التي ســـباباأل تحتها يلطوي التي ســـبابوهي مجموعة األ
 :مجموعتين فرعيتين هما من وتتكون السابقة المجموعات

 ((Early planning and designالمبكر  والتصميم التخطيط -أ
ملية ع أ لاق المشـــــــــاريع اإللشـــــــــائية إلجازفي التأخير  إلى التي تؤدي ســـــــــبابألهي تلك ا

 خطيطالت جودة أنعملية التخطيط والتصـــــــميم المبكر، حيث إلى  التلفيذ ويعود مصـــــــدرها
التخطيط الجيد للمشــــروع يعمل  أنالمشــــروع، كما  حياة دورة على يؤ ر والتصــــميم المبكر

 لتقديم نذاهبو  لحن كيف لمشروع ويجيب على سؤال:على التزام اطراف المشروع بتلفيذ ا
 أن، كما (Carnell, 2000)الميزالية؟  وضــــــــمن حدود المحدد الوقت في المشــــــــروع هذا
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لق جو لطيف للعمل وعدم وجود و ائق واضحة ومواصفات وتصميم واضح يعمل على خ
 لطيف جو وخلق المقاول، التزامات تخفيف والتصــــميم والمواصــــفات تأخيرذرائع لل إعطاق
 .تأخيرالمسببة  لل الذرائع إعطاق وعدم للعمل،

 العديدإلى  يؤدي والرســــومات المواصــــفات في وتلاقضــــات وجود غموض وأخطاق أنكما 
 عطاقإإلى  باإلضافة المشروع، أطول مدة وبالتالي مرحلة التشييد، خ ل اإلضرابات من

 عدائية بين لزاعاتإلى  ســـيؤدي اطراف المشـــروع، والذي بدورهإلى  صـــورة غير واضـــحة
عطاقاطراف المشــــروع،   نأ المبكر يمكن والتصــــميم التخطيط مرحلة الوقت الكافي في وا 
 .(Falqi, 2004)في اللزاعات الغرق وتجلب المشروع إلجازيسرع من عملية 

 :(External factors)العوامل الخارجية  -ب

ي الرئيســية للمشــروع والت األطرافرة عليها من التي ال يمكن الســيط ســبابوهي مجموعة األ 
 Ahmed)المشـــروع إلجازفي التأخير  والتي تســـبب ،..الخالطقس.ال يمكن التلبؤ بها، م ل 

et al., 2003). 

راج المجموعة الفرعية " أسباب اعتمدت على أد (1211حبتور )ودراسة  Falqi (2004دراسة )
قـام  البـاحـث متعلقـة بـالتعليمـات الحكوميـة"  والتـابعـة للمجموعـة الرئيســــــــــــــيـة "عوامـل أخرى"، لكن

أسباب التأخير الموجودة ضمن هذه المجموعة الفرعية  وذلك النهذه المجموعة الفرعية  باستبعاد
 .المشاريع اإللشائيةال تلطبق على بلدية الخليل وال تؤخر 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 4.4

لتي ا عربية واألجلبية الســـــــــابقةالالمحلية و الدراســـــــــات  اهمالتعرف على إلى  بحثيهدف هذا الجزق من ال
ي وأهم اللتائج الت ،كل دراســــــــة ومجتمع أهدافو ، المشــــــــاريع اإللشــــــــائيةفي  اتتأخير التلاولت موضــــــــوع 

 ويتضمن هذا المبحث العلاوين اآلتية: ،تأخيرال بابأسمن حيث اهم  توصلت إليها هذه الدراسات

 )الدراسات المحلية)الفلسطيلية. 

 الدراسات العربية. 

 الدراسات األجلبية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة. 

 أهم ما يميز الدراسة الحالية. 

 المحليةالدراسات  0.4.4

ها من ت باللغة العربية أو غير ســــــواق كال أجريت في فلســــــطين التي الســــــابقة يقصــــــد بها تلك الدراســــــات
 اللغات.

  دراسة(Mahamid et al. (2012  في مجال مشاريع اإلنشائيةال"أسباب التأخير في بعنوان 
  "الطرق

"Causes of delay in road construction projects"  
 أسباب التأخيرات  في مشاريع تشييد الطرق في الضفة الغربية التعرف علىهدفت هذه الدراسة إلى 

 ة لظر االســــــتشــــــاريين وشــــــدة أســــــباب التأخيرات من  وجه، وهدفت إلى التعرف على في فلســــــطين
 من وج  لظر التأخيرات أســــــــــــــبابهدفت إلى اختبار االتفاق على ترتيب  شـــــــــــــــدة ، كما المقاولين

قامت الدراســـة بتحديد أســـباب التأخير وذلك عن طريق مراجعة الدراســـات المقاولين واالســـتشـــاريين، 
ة االســــــتبالة لجمع الدراســــــة أدا تواســــــتخدمواألدبيات ذو الع قة ومراجعة بعض اطراف المشــــــروع، 

ســــاري  الذين يحملون تســــجيل ونوالمقاول وناالســــتشــــاريهم ، والمســــتهدفين في هذه الدراســــة البيالات
م توزيع ، وتفي تخصــــــــــــص الطرق في الضــــــــــــفة الغربية نالفلســــــــــــطيلييولين االمفعول من اتحاد المق

قاولين اتحاد الم لالمشـــاركين من القائمة المتاحة من قب منعيلة عشـــوائية بســـيطة االســـتبالات على 
 االســــتبيانولم يشــــمل ,، اســــتشــــاري (32)مقاول و  (34) الميداليحيث شــــمل المســــح  نالفلســــطيليي

المالك ألن معظم المشـــــــاريع بلاق الطرق والمشـــــــاريع العامة ممولة من قبل الحكومة )العميل(، وهذا 
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تقســـيمها خير تم ســـبب من أســـباب التأ (11شـــملت الدراســـة على )عميل واحد فقط،  يعلي أن هلاك
( مجموعات رئيســــة اعتمادا على مصــــدر التأخير هي: المشــــروع، المالك، المقاول، المعدات 1في )

 والمواد، العمالة، التصميم، مجموعة العوامل الخارجية.

بية في الضــــفة الغر  الطرقتشــــييد مشــــاريع معدل الوقت الذي تأخرت ب  إلى أن  ت الدراســــةوخلصــــ 
يين من االســــــــتشــــــــار ( ٪ 12) ومن وجهة لظر االســــــــتشــــــــاريين لمقاولينمن ا (٪ 11من وج  لظر )

، كما توصلت مدة المشروع األصلي ( من٪ 32إلى  % 12)ما بين يتراوح  المشاركين في الدراسة
الدراســة إلى أن أعلى خمســة أســباب تؤدي إلى تأخير إكمال مشــاريع الطرق في الضــفة الغربية هي 

ض اختيار المقاول ذو العر ربية وحركة محدودة بين الملاطق، الوضــع الســياســي، وتجزئة الضــفة الغ
 من قبل المالك، ولقص في المعدات. اتتأخر الدفع سعر، األدلى واألقل

   دراســـــــة(Al-Najjar (2008 وتكلفة الزمنية المدة زيادة على تؤثر التي عواملال" بعنوان 
  زة" قطاع في اإلنشاءات مشاريع

"Factors Influencing Time and Cost Overruns on Construction 
Projects in the Gaza Strip" 

 دي إلىالعوامل التي تؤ العوامل التي تؤ ر على زيادة المدة الزملية و  تقييم إلىهدفت هذه الدراســـــــــــة 
خ ل  الدراســـــــة من أهدافلتحقيق البيالات في قطاع غزة، وتم جمع  التشـــــــييدتكلفة مشـــــــاريع زيادة 

تم توزيعها إلى شـــــــركات المقاوالت، والمكاتب ، اســـــــتبالةتصـــــــميم وتطوير  عن طريقامرين: األول 
حاالت من مشـــــاريع وال الي عبر دراســـــة خمس  االســـــتشـــــارية والمؤســـــســـــات المالكة في قطاع غزة،

مالك ( 31)مقاول و  (11)على  الستبالةتعرضت للتأخير وزيادة الكلفة، حيث تم توزيع ا ة ملفصل
عامل مؤ رة لتجاوز  (112)عامل، ملهم  (111)اســـتشـــاري ، وقد شـــملت االســـتبالة على  )11(و 

حيث تم تحديد العوامل المؤ رة لتجاوز  ،عامل تؤ ر على زيادة التكلفة (41باإلضافة إلى )الوقت ، 
مجموعة، وهذه المجموعات هي: المشــــــــــــاريع ذات الصــــــــــــلة،  (11)وقت في مشــــــــــــاريع البلاق في ال

تو يق، المهلية، التصــميم وال المالكين، اإلدارةمســؤولية المقاولين، مســؤولية االســتشــاريين، مســؤولية 
 جية. خار المواد والتلفيذ، والعمالة، والمعدات، والع قة التعاقدية، والع قة الحكومية، والعوامل ال

ي قطاع ف المشـــــاريع اإللشـــــائيةوالتي تتعلق بأهم أســـــباب التأخير في  ومن أهم لتائج هذه الدراســـــة
المعابر  المالك، االســــــــــــــتشـــــــــــــــاري، المقاول( هي: إغ ق)غزة من وج  لظر أطراف المشــــــــــــــروع 

في  خيرأ، والتلدرة المواد في األســواق، و واالجتياحات اإلســرائيلية المتكررة على قطاع واإلضــرابات
 المواد صلقو  للموقع، ومشـــــــــــاكل التدفقات اللقدية أ لاق عملية التشـــــــــــييد لدى المقاول،توريد المواد 
الموقع، وســـــوق إدارة الموقع من قبل المقاول، عدم االلتزام بمعايير تخزين المواد في  في اإللشـــــائية
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 ، الخ فات(وغيرها التضــــــــــــــخم، ومعدل العملة،) الســــــــــــــيئة االقتصــــــــــــــادية موقع العمل، والظروف
 موظفينال من كافي الغير المقاول، العددأو  المالك قبل من العمل الرئيســـــية، تعليق والمفاوضـــــات
 لدى المقاول.

 العربيةالدراسات  4.4.4

 .كتبت باللغة العربيةيقصد بها تلك الدراسات التي 

  التأخير في المشــــــاريع اإلنشــــــائية الحكومية: اليمن كحالة  " بعنوان: (4100حبتور )دراســــــة
 ة.دراس

المشـــــــــاريع اإللشـــــــــائية في القطاع  إلجازفي  التأخيراتللتعرف على مشـــــــــكلة أجريت هذه الدراســـــــــة 
التعرف على مدى تكرار حدوث حيث تهدف هذه الدراســـــــــــــــة إلى الحكومي في الجمهورية اليملية، 

ســباب التعرف على اهم أو  التأخيرات،هذه  االتعرف على المدى الزملي الذي تصــل اليهو  التأخيرات،
 ىودرجة شــــــــدتها، والتعرف عل ييد الحكومية اعتمادا على تكرار حدو هاالتأخير في مشــــــــاريع التشــــــــ

كل من األطراف ال   ة الرئيسية )المالك، االستشاري، المقاول( في أسباب  إدراكاتاالخت فات في 
المالك واالســـــــتشـــــــاري والمقاول يوافقون على ترتيب األهمية ألســـــــباب   أنر فرضـــــــية التأخير، واختبا

ف على الطرف األعظم مســـــــــــــؤولية عن حدوث التأخير في المشـــــــــــــاريع اإللشـــــــــــــائية التعر ، و التأخير
، وألجل تحقيق أهداف الدراســــــة وتجميع البيالات المتعلقة بتحديد ألواع وأســــــباب الحكومية في اليمن

راجعة مالتأخير في إكمال المشــــاريع اإللشــــائية الحكومية في الجمهورية اليملية قامت الدراســــة على 
 مم لي الســـلطة اليملية والمقاولينعمل ملاقشـــات ومقاب ت مع بعض و  الســـابقة ألدبياتواالدراســـات 

في مجال المشـــاريع اإللشـــائية اجل تحديد أســـباب التأخير في المشـــاريع  واالســـتشـــاريين المختصـــين 
( ســــبب 11، وصــــياغة البيالات التي تم الحصــــول عليها إلى اســــتبالة شــــاملة تتكون من )اإللشــــائية
مل، تم تجميع هذه األســباب في مجموعات متجالســة حســب مصــدرها إلى اربع مجمعات تأخير محت

وعة ومجم، المتعلقة بالمقاولاألســــــباب مجموعة ، و المتعلقة بالمالك األســــــبابمجموعة رئيســــــية هي 
وتم قياس تكرار الحدوث ودرجة ، الخارجية األســــــبابمجموعة ، و المتعلقة باالســــــتشــــــاري األســــــباب 

 ن طريق مقياس خماسي األبعاد.الشدة لكل سبب ع

ميع ج هموتم توزيع االســـــــــــــتبالة على عيلة عشـــــــــــــوائية من مجتمع البحث المكون من    ة اطراف 
شــركات ومؤســســات المقاوالت في المشــاريع الحكومية والمســجلة  في ســج ت وزارة األشــغال العامة 

( مقاول، 11لبال  عددهم )والطرق اليملية والمصــــــــــــــلفين ضــــــــــــــمن الدرجة األولى والدرجة ال الية وا
والطرف ال الي جميع الشـــــركات والمكاتب الهلدســـــية واالســـــتشـــــارية العاملة في المشـــــاريع اإللشـــــائية 
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( شـــركة 41الحكومية والمســـجلة في ســـج ت وزارة األشـــغال العامة والطرق اليملية  والبال  عددهم )
حكومية العاملة في المشــــــاريع ومكتب هلدســــــي واســــــتشــــــاري، والطرف ال الث المالكون أو الجهات ال

( فردا، تم 131مجتمع الدراســـة )يث بل  ( وزارة، ح31اإللشـــائية الحكومية المركزية والبال  عددهم )
( اســـــــــــــتبالة تم 111توزيع لموذجين من االســـــــــــــتبالة التي تم تطويرها على عيلة عشـــــــــــــوائية بلغت )

استشاري  (31)مقاول و  (31)تشمل (  % 14.1( استبالة كمعدل استجابة يبل  ) 11استرجاع )
 مالك.  (13)و 

يث بلغت ح ،لقد توصـــــلت هذه الدراســـــة إلى وجود تأخيرات كبيرة في المشـــــاريع اإللشـــــائية الحكومية
 (411)مشروع وقد تأخر من هذه المشاريع  (111)العيلة  أفرادالمشاريع الحكومية التي شارك فيها 

جميع األطراف يتحملون  أناللتائج إلى  ارتأشــــ. كما (%11)بلســــبة مشــــروع إلشــــائي حكومي أي 
جزقا من المســـــــؤولية عن حدوث التأخيرات في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية الحكومية ولكن أفراد العيلة قد 

 (%42)باعتباره المتســبب الرئيســي في التأخير بلســبة  المقاولحملوا المســؤولية بالدرجة األولى إلى 
تأخير في المشـــــاريع اإللشـــــائية الحكومية حســـــب درجة كما توصـــــلت الدراســـــة إلى أن اهم أســـــباب ال

األهمية األســــاســــية من وج  لظر المســــتجيبين ككل فهي بالترتيب: تأخر المالك في دفع مســــتحقات 
ير في ، التغيواألقل سعر المقاول، متطلبات اللظام الحكومي في اختيار المقاول ذي العرض األدلى

اللقدية لدى المقاول، اخت ف ظروف الموقع التضــاريســية  أســعار المواد، مشــاكل الســيولة والتدفقات
 عن و ائق العقد.

  في مشاريع التشييد في سوريةالتأخير "بعنوان  (4101نيد )جدراسة" 
مشــــكلة التأخير في مشــــاريع التشــــييد في ســــورية في القطاع  لتعرف علىإلى االدراســــة  هدفت هذه

األســــــــباب والعوامل المؤدية لحدوث التأخير في مشــــــــاريع التشــــــــييد، كما هدفت إلى وتحديد  ،العام
ومن ، أهميتها من وج  لظر العاملين في القطاع اإللشـــــائيترتيب هذه األســـــباب والعوامل حســـــب 

( خبير في مجال صــــــــــــلاعة التشــــــــــــييد في 11خ ل المراجع العلمية والمقاب ت التي أجريت مع )
تم تقســـــيمها إلى   ث  المشـــــاريع اإللشـــــائية( عام  من عوامل التأخير في 11ســـــوريا تم تحديد )

قة بالمالك، عوامل متعلقة بالمقاول، وعوامل متعلقة مجموعات رئيسية حسب ع قتها: عوامل متعل
( اســتبالة 121تم تصــميم اســتبالة تشــمل هذه األســباب، وتم توزيع )البيالات باالســتشــاري، ولجمع 

على عيلة ملتقاة بشــــكل عشــــوائي من شــــركات ومؤســــســــات القطاع العام، وكان عدد االســــتبالات 
( مشــــــــروعا تلوعت هذه 1341المشــــــــارك بها )( اســــــــتبالة، و بل  عدد المشــــــــاريع 11المســــــــتردة )

رلامج ت الدراســــة بواســــتخدم المشــــاريع على المشــــاريع التجارية والصــــلاعية والحكومية والســــكلية، 
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Excel" "  وبرلامج"SPSS"   ،ائج إلى اللتوتوصلت الدراسة ألجراق المعالجة والتحليل اإلحصائي
  :التالية

 إللشائيافي القطاع العام  المشاريع اإللشائيةإلجاز  أظهرت اللتائج أن اهم أسباب التأخير في 
(، لظام خ.الالمياه الجوفية.. –)لوع التربة الموقع ظروف كالت على اللحو التالي:  في ســــــــوريا

الملاقصـــات الحكومي الذي يختار العرض األقل ســـعرا، الصـــعوبة في تمويل المشـــروع من قبل 
 .المقاول، عدم م ئمة المواصفات

  المســــتجيبون ضــــمن القطاع العام إلى مشــــكلة  فيها اشــــتركمن المشــــاريع التي  (%13)تعرض
 .التأخير

 ون إلى معدل تأخر زملي جيبمن المشــــــاريع التي اشــــــترك بها المســــــت (%31)من  تعرض أك ر
 .من زمن المشروع( %122)من  أك ريبل  

 أك رة في الكلفون خضعت لزيادة جيبمن المشاريع التي اشترك بها المست (%41)من  أن أك ر 
 .من الكلفة المخطط لها( %122)من 

  عن  (%41.1)لكبرى عن التأخير بلســـــبة المالك المســـــؤولية االمشـــــاركون في االســـــتبيان حمل
 .التأخير في مشاريع التشييد في سورية

  في ســـــــــورية اإللشـــــــــائيفي مشـــــــــاريع القطاع العام  للتأخيرمن خ ل مقارلة العوامل المســـــــــببة 
 تختلف ال أل : دفي البلدان المجاورة وج للتأخيرهميتها مع العوامل المســــــــببة أ والمرتبة حســــــــب

في البلدان المتجاورة جغرافيا ولكن تلعب الظروف )االقتصــــــــــــــادية،  للتأخيرالعوامل المســــــــــــــببة 
 .االجتماعية، التعليمية، التقلية( السائدة في كل بلد دورا أساسيا في اخت ف ترتيب هذه العوامل

 األجنبيةاسات الدر  4.4.4

 أي لغة غير اللغة العربية أو اإللجليزيةكتبت باللغة وهي تلك الدراسات التي 

 ( دراســــةMarzouk and El-Rasas (2014  تحليل أســــباب التأخير في المشــــاريع بعنوان"
 اإلنشائية المصرية"

 "Analyzing delay causes in Egyptian construction projects"   
المشــــاريع اإللشــــائية في مصــــر من وج  لظر أجريت هذه الدراســــة لتحليل أســــباب التأخير في إكمال 

تحديد أســـــباب التأخير من خ ل مراجعة  اطراف المشـــــروع)المالك، المقاول، االســـــتشـــــاري(، حيث تم
األدبيات الســــابقة وعمل ملاقشــــات ومقاب ت مع المتخصــــصــــين في مجال المشــــاريع اإللشــــائية، وتم 

( 1( ســــبب محتمل من أســــباب التأخير تم تقســــيمها إلى )43تصــــميم وتطوير اســــتبالة تشــــمل على )
اري، المقاول، أسباب متعلقة باالستش: أسباب متعلقة بالمالك، أسباب متعلقة بمجموعات رئيسية هي
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أسباب متعلقة بالمواد، أسباب متعلقة بالعمالة والمعدات، وأسباب متعلقة بالمشروع، وأسباب خارجية. 
حيث قام الباحث بقياس درجة تكرار كل ســــــــبب ودرجة شــــــــدة حدوث وتأ ير كل ســــــــبب من أســــــــباب 

 ،التأخير
اف المشــــــــــــــروع وهم المالكون مم لي المشــــــــــــــاريع ( خبير يم لون أطر 33تم توزيع االســــــــــــــتبالة على )

االســــــت مارية الكبيرة واالســــــتشــــــاريين ذوي الخبرة والمصــــــلفين من الدرجة األولى في لقابة المهلدســــــين 
وكذلك المقاولون مم لي الشــركات من الدرجة العالية والمســجلة في االتحاد المصــري لمقاولي التشــييد 

( خبير 11ث مجموعات متســـــاوية تتكون كل مجموعة من )والبلاق، وتم تقســـــيم المســـــتجيبون إلى   
لكل طرف، وجميع المســتجيبون يشــغلون ملاصــب قيادية في العمل ذات الصــلة. كما تم دراســة حالة 

 ةت الدراســواســتخدم أكتوبر وتحديد أســباب التأخير في ، 1أحد المشــاريع اإللشــائية الملفذة في مديلة 
التوافق في  الختبار ANOVAباســــــــــــــتخدام تحليل التباين في التحليل اإلحصــــــــــــــائي  SPSSبرلامج 

 بين أطراف المشروع.التأخير  ترتيب أسباب

( أســباب تؤدي إلى التأخير في إكمال المشــاريع اإللشــائية في 12توصــلت الدراســة إلى أن اهم )ولقد 
 مصــــــــــــــر من وج  لظر األطراف ال   ة للمشــــــــــــــروع هي: التمويل والدفعات من قبل المالك، طلبات
التغيير) التغيرات في اللطاق من قبل المالك أ لاق التشــــــــــــــييد، تأ يرات الظروف الجوفية)لوع التربة، 
ملســــــوب المياه،...(، تأ يرات الظروف الجوفية )م ل التربة، وارتفاع ملســــــوب المياه الجوفية، الخ( ، 

 ل المقاول،من قب تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشــــــــــــــروعالخفاض مســــــــــــــتوى إلتاجية العمال، 
، ســــــــعر اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقلصــــــــعوبات في تمويل المشــــــــروع من قبل المقاول، 

قرار و ائق التصـــــميم، قوى  في المطلوبة المواد لقص الســـــوق، التأخير من قبل المالك في  مراجعة وا 
 عمل غير مؤهلة.

وجدول المشـــــــــروع الغير فعالة، هي التخطيط فكالت اهم أســـــــــباب التأخير من وجهة لظر المالك أما 
والصــعوبات في تمويل المشــروع من قبل المقاول، اخت ف األوامر والتغيرات في لطاق المشــروع من 
قبل المالك أ لاق عملية التشـــــــــــييد، وســـــــــــوق إدارة الموقع واإلشـــــــــــراف علي ، وتقديم العطاقات إلى اقل 

)لوع التربة، ملســــــــــــــوب الجوفية ف الظرو  وتأ يراتالعمال،  إلتاجيةمســــــــــــــتوى  والخفاضاألســــــــــــــعار، 
(، والقوى العاملة غير المؤهلة، ولقص مواد البلاق في السوق، والتأخر في العمل من قبل المياه...الخ

 المقاولين الباطليين. 

من  الملجزة لاعمالمن وجهة لظر المقاول فكالت اهم أســـباب التأخير هي التمويل والمدفوعات  أما
قرار و ائق التصــــــــــــــميم من قبل المالك، وتدخل المالك، وتعليق ف والتأخيرقبل المالك،  ي مراجعة وا 

العمل، واألخطاق والتلاقضـــــات في و ائق التصـــــميم، ولقص مواد البلاق في الســـــوق، اخت ف األوامر 
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 تأ يراتو وبطق في اتخاذ القرارات،  التشييد،والتغيرات في لطاق المشروع من قبل المالك أ لاق عملية 
 (، وتقديم العطاقات إلى اقل األسعار.المياه...الخ)لوع التربة، ملسوب جوفية الالظروف 

ة، )لوع التربالجوفية الظروف  تأ يراتمن وجهة لظر االســـــــــتشـــــــــاري فكالت اهم األســـــــــباب هي  أما 
العمال، وصــــــــــعوبات في تمويل المشــــــــــروع من قبل  إلتاجيةمســــــــــتوى  الخفاضملســــــــــوب المياه...(، 
ول المشــــــــــــــروع الغير فعالة، ســــــــــــــوق إدارة الموقع واإلشــــــــــــــراف علي ، التمويل المقاول، التخطيط وجد

والقوى العاملة األســــــــــــــعار، وتقديم العطاقات إلى اقل  المالك،الملجزة من قبل  لاعمالوالمدفوعات 
قرار و ائق التصــميم من قبل  والتأخيرغير المؤهلة،  غيرات اخت ف األوامر والت المالك،في مراجعة وا 
 لمشروع من قبل المالك أ لاق عملية التشييد. في لطاق ا

 ( دراســــــــــةAlbogamy et al. (2012  بعنوان "التأخيرات اإلنشــــــــــائية في المملكة العربية
 السعودية"

 "Addressing Construction Delays in the Kingdom of Saudi Arabia " 

أجريت هذه الدراســــة للتعرف على األســــباب الرئيســــة للتأخير في إكمال مشــــاريع المبالي اإللشــــائية  
العامة في الســــــعودية من وجهة لظر اطراف المشــــــروع)المالك، والمقاول، واالســــــتشــــــاري( وذلك عن 

ة اللســبية لكل ســبب من أســباب التأخير، حيث جرى طريق تحديد تكرار حدوث ودرجة شــدة واألهمي
( ســبب من 13اســتعراض الدراســات الســابقة لتحديد أســباب التأخير  م تصــميم اســتبالة  تتكون من )

أســـباب التأخير تم تقســـيم وتصـــليف هذه األســـباب في اربع مجموعات رئيســـية حســـب مصـــدرها هي 
ومجموعــة  بــالمقــاول، المتعلقــة عــة العوامــلومجمو  مجموعــة العوامــل المتعلقــة بــالمــالــك أو الزبون،

( 111توزيع ) وتم الخارجية، والمجموعة الرابعة هي مجموعة العوامل العوامل المتعلقة باالستشاري،
 استبالة. (11) استبالة على أطراف المشروع واسترجاع ما مجموع 

ية حســـب ع اإللشـــائتوصـــلت الدراســـة إلى ترتيب المجموعات التي تســـبب التأخير في إكمال المشـــاري
األهمية من األعلى إلى األقل وكالت كالتالي: مجموعة األسباب المتعلقة بالمقاول  م يليها مجموعة 
األســــــــباب المتعلقة بالمالك أو الزبون يليها مجموعة األســــــــباب المتعلقة باالســــــــتشــــــــاري وفي األخير 

إلى التأخير كالت:  ( أســــــــــــــباب تؤدي12مجموعة العوامل الخارجية. كما توصــــــــــــــلت إلى أن اهم )
الحكومية، التأخير بســـبب عمل المقاولين  الملاقصـــات اختيار العرض األدلى واألقل ســـعر في لظام

 خطيطالت لدى الطاقم الفلي للمقاول، ســــــــــوق والخبرات وضــــــــــعف المهارات ســــــــــوق التأهيل الباطليين،
 من قبل المالك، لقص الدفعات المقدمة قبل المقاول، التأخير في من للمشــــــــــــــروع الزملية والجدولة
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 لمقاول،لدى ا اللقدي التدفق التلفيذية، مشــــــاكل المخططات إعداد في التأخر المؤهلين، المهلدســــــين
 عدم االستعالة بإدارة تعاقدية محترفة. للمشروع، المبكر التخطيط كفاية عدم

 ( دراسةKazaz A (2012 "بعنوان "أسباب التأخيرات في المشاريع اإلنشائية في تركيا 
"Causes of Delays in Construction Projects in Turkey" 

شـــــاريع المإكمال  العوامل األســـــاســـــية التي تؤدي إلى التأخير في أجريت هذه الدراســـــة للتعرف على
مية هذه العوامل، ومقارلتها في اإللشـــــــــــــــائية في تركيا من وجهة لظر المقاولين، والتعرف على أه

ســـــــــــــبب للتأخير في المشـــــــــــــاريع  (41الدول األخرى المجاورة لتركيا، وقد قامت الدراســـــــــــــة بتجميع )
ق مع عيلة من المقاولين األعضا مقابلة اإللشائية عن طريق استبالة أولية  والتحقق ملها من خ ل

ل ومســــــــــــــبب للتأخير وبقي ما مجموع  ( عام11المقاولين التركية وبعد ذلك تم إزالة ) جمعية في
ــــــــــــ ومن األسباب التي تم حذفها األمطار 34) ( عامل مسبب للتأخير في المشاريع اإللشائية التركيةـ

 تســــــببت وقام بتقســــــيم األســــــباب التي  الغزيرة و الفيضــــــان لصــــــالح عامل الظروف الجوية الســــــيئة،
التالي:  اللحو تصـــــــليفها على تم ومجموعات رئيســـــــية  (1المشـــــــاريع اإللشـــــــائية إلى ) فيالتأخير  
 لقائمةا اإلدارية، العوامل العاملة، العوامل اليد على القائمة المالية، العوامل البيئية، العوامل العوامل
 الموارد. أساس على القائمة القائمة على المشروع، العوامل المالك، العوامل على

المقاولة العاملة في هذا المجال، حيث  ( من الشــــــــــــــركات141تم توزيع االســــــــــــــتبالة اللهائية على )
( ٪44.4و ) المشاريع مديري ( من٪11.1( شركة مقاولة لطلب المسح وكان ملهم )11استجابت )

 من مديري الموقع.

لتغيرات ا  ومن اهم اللتائج التي توصـــلت لها الدراســـة أن اهم األســـباب التي تؤدي إلى التأخير هي:
 لمقاولالمشـــاكل المالية ل اللقدي، و التدفق مشـــاكل و المدفوعات، رفي التصـــميم والمواد، يليها تأخي

المالية ومجموعة  ضــــــــــــــعف إلتاجية األيدي العاملة، أما أهم المجموعات فكالت مجموعة العوامل و
البيئية األقل فعالية في التأخير، كما  كالت مجموعة العوامل حين في العوامل المتعلقة بالعمالة،

 هي من اهم األسـباب التي تسـبب تأخير المشـاريع في البلدان اإلدارية ألسـبابا الحظت الدراسـة أن
 .فقط اللامية البلدان في المالية األسباب شهدت حين في ، واللامية المتقدمة

 ( دراســةAl-Kohlani (2009  " التحقيق في أســباب ومدى التأخير وزيادة التكلفة في  بعنوان
 ."ي اليمنمشاريع بناء المدارس ف

 "An investigation of the causes and extent of delay and cost overrun 
in school construction projects in Yemen" 
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 في مدارسال بلاق مشــــــاريع في التكلفة وزيادةالتأخير  أســــــباب أهم هذه الدراســــــة إلى تحديد هدفت 
 لــ  هــذه المشــــــــــــــــاريع، تتعرض التي كلفــةالت وزيــادةالتــأخير  مــدى كمــا هــدفــت إلى تحــديــد اليمن

 كما اســــــــتخدمت الدراســــــــة، إلتمام أولية كأدوات المالك وبيالات واســــــــتخدمت الدراســــــــة االســــــــتبيان
لتأخير ا تســــــبب التي العوامل أهم لتحديد وقياس واألهمية التأ ير شــــــدة و الحدوث تكرار مؤشــــــرات

 المدرســية مشــاريعالأســباب التأخير في أن أهم أظهرت اللتائج و  في المشــاريع اإللشــائية المدرســية،
فاقة أســـعار المواد و لقص الك والتأرجح في البيروقراطية في المؤســـســـات الحكومية هي في اليمن 

إلى  واالستشاري ، كما أظهرت الدراسة أن هلاك أتفاق بين مم لي المالكالمقاول لدى عمالالفلية 
 لمالكان أن يعزى ذلك جزئيا إلى أن مم لي يمك ومعظم أسباب التأخير  أهمية حد ما على ترتيب

ومن ير عن التأخ المســئولينالمقاولين أول ، كما أظهرت اللتائج أن ييقوموا بدور االســتشــار أحيالا 
 عالت شيدت التي المدارس من (٪ 12-12 العظمى)من الغالبية أن كشفت الدراسة  م المالك، و

 التأخير. من
 (  دراسةSweis et al. (2008 .بعنوان "التأخيرات في المشاريع اإلنشائية: حالة األردن 

"Delays in construction projects: The case of Jordan" 
 الســـــكلية الوحدات تشـــــييد قطاع في للتأخير الرئيســـــية األســـــباب أجريت هذه الدراســـــة للتعرف على

ف المشـــــــــاريع الســـــــــكلية ) اطرا لظر وجهة من األســـــــــباب لهذه اللســـــــــبية األهمية ولتقييم األردلية؛
( ســبب للتأخير 42االســتشــاري، المقاول، المالك(، وقامت الدراســة بتصــميم اســتبالة شــملت على )

( فئات رئيســــــية هي أســــــباب متعلقة 3في المشــــــاريع اإللشــــــائية، وقد قســــــمت هذه األســــــباب إلى )
ي ، المالك، االســتشــار بالمدخ ت) عمالة، مواد، معدات ( وأســباب متعلقة بالبيئة الداخلية) المقاول

( اســــتبالات على عيلة عشــــوائية 112( وأســــباب خارجية) الطقس، اللوائح الحكومية(، وتم توزيع )
( اســـتشـــاري و 32من مجتمع البحث والمتم لة بالعاملين في بلدية عمان شـــملت هذه العيلة على )

( 31شـــــاري و )( اســـــت11( اســـــتبالة تتم ل في )11( مالك، وتم اســـــترجاع )32( مقاول، و )12)
( مالك، وطلب من المسـتجيبين إعطاق رايهم في كل سـبب من أسـباب التأخير على 11مقاول و )

 أساس مقياس لكرت الخماسي.
وقد توصــــلت الدراســــة إلى أن اهم أســــباب التأخير في إكمال المشــــاريع اإلســــكالية في األردن هي 

قبل المالك، كما توصـــــــــــــلت إلى أن  الصـــــــــــــعوبات المالية لدى المقاول، طلبات التغيير الك يرة من
الظروف الجوية والتغيرات في اللوائح الحكومية هي اقل األســـــــــــــباب أهمية من وجهة لظر أطراف 

 المشروع.
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 ( دراســةAlaghbari et al. (2007  بعنوان "العوامل الرئيســية المســببة للتأخير في المشــاريع
 اإلنشائية في ماليزيا."

"The significant factors causing delay of building construction 
projects in Malaysia" 

قد أجريت هذه الدراسة للتعرف على العوامل الرئيسية المسببة للتأخير في المشاريع اإللشائية في ف
المقـــاول،  )المـــالـــك،مـــاليزيـــا، كمـــا هـــدفـــت إلى التعرف على إدراكـــات مختلف أطراف المشــــــــــــــروع 

بشــــــأن أســــــباب التأخير ومســــــؤوليات اطراف المشــــــروع عن هذه األســــــباب وألواع   االســــــتشــــــاري(
في المشــــاريع اإللشــــائية في ماليزيا، ولقد اســــتخدم الباحث أداة االســــتبالة لجمع البيالات التأخيرات 

الدراســـة تم توزيع االســـتبالة على عيلة عشـــوائية من مجتمع الدراســـة بلغت  هدف تحقيق أجل ومن
( اســــــــــــــتبالة وزعت عن طريق البريد على كل من المقاولين والمقاولين الباطليين والمالكين 412)

( استبالة، 11تشاريين والمصممين والمهلدسين المشاركين في مشاريع البلاق، حيث تم جمع )واالس
( عامل من عوامل المســــــــــببة لتأخير المشــــــــــاريع اإللشــــــــــائية تم 31ولقد احتوت االســــــــــتبالة على )

 المقاول، ( مجموعات رئيســـــية حســـــب مســـــؤولية اطراف المشـــــروع وهي: مســـــؤولية4تجميعها في )
إلى  1الخارجية، وتم استخدام مقياس لكرت من )  المالك، العوامل ري، مسؤوليةاالستشا مسؤولية

 ( لقياس أهمية هذه األسباب.4
وأظهرت الدراســـــــــــــــة أن في المرتبة األولى تأتي المشـــــــــــــــاكل المالية، وهي األك ر تأ يرا  في تأخير 

ي تأخير المشاريع  الية فمشاريع البلاق في ماليزيا، يليها مشاكل التلسيق والتي تأتي في المرتبة ال
 اإللشائية، تليها المشاكل المتعلقة بالمواد.

أما اهم األســباب والعوامل المتعلقة بالمقاول والتي تؤدي إلى التأخير في مشــاريع البلاق في ماليزيا 
الموقع، أخطاق البلاق والعمل،  إدارة موقع العمل، ســـــــــوق في المواد المالية، لقص فهي: المشـــــــــاكل

في تســليم المواد إلى موقع العمل، مشــاكل التلســيق مع األخرين، لقص العمالة في الموقع التأخير 
والخفاض إلتاجية العمالة، وضــــــــــــــعف مهارات وخبرات المقاولين، وضــــــــــــــعف مهارات المقاولين 

 موقع العمل. في واألدوات ولقص المعدات العمل في موقع الموظفين ولقص الباطليين
المتعلقة بالمالك والتي تؤدي إلى التأخير في المشــــــاريع االلشــــــائية في  أما اهم األســــــباب والعوامل

، (ديةاالقتصــــــا والمشــــــاكل الصــــــعوبات، والمالية المدفوعات تأخير) المالية ماليزيا فهي: المشــــــاكل
ضــــــــافة اســــــــتبدال) العقد القرارات، تعدي ت اتخاذ في البطق  في رتغيي للمشــــــــروع؛ جديدة أعمال وا 

 المقاول، ولقص المعرفة في العمل. مع تلسيقال ، عدم(المواصفات
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أما اهم األســـــباب والعوامل المتعلقة باالســـــتشـــــاري والتي تؤدي إلى التأخير في مشـــــاريع البلاق في 
لدى االســــــــتشــــــــاري، لقص عدد  الخبرة ماليزيا فهي: البطق في اتخاذ القرارات واإلرشــــــــادات، لقص

 االستشاريين.
قة باالســــتشــــاري والتي تؤدي إلى التأخير في مشــــاريع البلاق في ماليزيا أما اهم األســــباب والعوامل المتعل

 ســوق، ســوقال في واألدوات المعدات الســوق، ضــعف البلية التحتية للموقع، لقص في لقص المواد فهي:
 تغييرات، ال(الخ التضخم، ومعدل العملة،) السيئة االقتصادية الجوية، تأخيرات اللقل، الظروف األحوال

 واللوائح لينالقوا في

 دراســـة (Assaf and Al-Hejji (2006   بعنوان " أســـباب التأخير في المشـــاريع اإلنشـــائية
 الكبيرة".

"Causes of delay in large construction projects " 

 شــــائيةفي إكمال المشــــاريع اإلل األســــباب الرئيســــية للتأخيرهذه الدراســــة للتعرف على  أجريتفقد  
لتأخير ا أســباب أهميةإلى اختبار  أيضــا هدفتبالســعودية، و رقية في الملطقة الشــ العامة والخاصــة

روع للمشـــــال   ة  لاطراف اإلدراكيةدراســـــة االخت فات  وأيضـــــا األطراف،بين كل مجموعتين من 
 ، االستشاري(المالك المقاول)

من خ ل مراجعة األدبيات والدراســــــــات الســــــــابقة وملاقشــــــــة بعض ( ســــــــبب تأخير 13) تحديدوتم 
وفقا  ( مجموعات رئيسية1في ) األسبابوقد قسمت هذه ف المشاركة في قطاق اإللشاقات األطرا

لمصـــدر التأخير، وتم اســـتخدام االســـتبالة لتحقيق أهداف الدراســـة والقســـمت إلى قســـمين رئيســـيين: 
القســــــم األول يحتوي على معلومات عامة عن الشــــــركة والمســــــتجيب ومدى التأخير في المشــــــاريع 

قسـم ال الي يحتوي على أسـباب التأخير حيث تم تحليل هذا القسـم عن طريق حسـاب اإللشـائية، وال
لى ع الميداليةهذه الدراسة  وأهمية كل سبب من هذه األسباب، وأجريت درجة شدةتكرار حدوث و 

 .( مالك11و ) استشاري( 11( مقاول و)13)

 أهمية يبترت في ألطرافا من مجموعتين كل بين لســبيا جيد اتفاق هلاك أنتوصــلت الدراســة إلى 
 حين في المالك واالستشاري، ( بين ٪ 11.4 هي) االتفاق من درجة أسباب التأخير فكالت أعلى

من المقاولين  (%11) المالك والمقاول، وتوصـــــلت إلى أن بين (٪ 11.1) أدلى لســـــبة هي كالت
من  (%32 ىإل %12 ) معدل تجاوزات الوقت كان بين أن  أشــاروامن االســتشــاريين  (%11 )و

 %32( من االســــتشــــاريين أن  معدل تجاوزات الوقت كان بين ) %11األصــــلي، وأشــــار) الوقت 
 ال   ة مجتمعة من وج  لظر األطرافاعظم سبب للتأخير  (، كما توصلت الدراسة أن%12إلى 
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 م، في حين يرى المالك واالســـــتشـــــاري أن اهمرحلة التشـــــييد أ لاقالمالك  من قبل التغييرامر هو أو 
 المالك أنالدراســــــة  وأظهرت ،ســــــعر واألقلاألدلى ســــــبب للتأخير هو ملح العطاق والمشــــــروع إلى 

 ، في حين يرى المقاول أن اهم األسبابالمقاول والعمالة هم السبب الرئيسي للتأخير أنإلى  أشار
 لهي األســـباب المتعلقة بالمالك، وهلاك أســـباب أخرى اتفق عليها طرفان من اطراف المشـــروع م 

التأخير في الدفوعات، تخطيط وجدولة غير فعالة من قبل المقاول، ســــــوق إدارة الموقع واإلشــــــراف 
من قبل المقاول، لقص العمالة وصــــــــــــعوبات في التمويل من قبل المقاول، بيلما األســــــــــــباب األقل 

ة قيود الحركــأهميــة من وجــ  لظر جميع األطراف هي التغيرات في اللوائح واأللظمــة الحكوميــة،  
ـــة على موقع العمـــل ـــة على موقع العمـــل، المروري ـــافي ـــأ يرات الظروف االجتمـــاعيـــة وال ق  ، وجودت

 حوادث أ لاق التشييد.

تأخرت أي أن ما لســـــبت   مشـــــروع (11) أصـــــل مشـــــروع من (41أن )الدراســـــة إلى  توصـــــلتوقد 
 أشـــارك المال أنالدراســـة إلى  وأظهرت إلكمالها،المشـــاريع قد تجاوزت الوقت المحدد  ( من12%)

ســـــــبب المالك هو ال أنالمقاول والعمالة هم الســـــــبب الرئيســـــــي للتأخير بيلما المقاول اعتبر  أنإلى 
 .لحدوث التأخير األول

  دراسة(Falqi (2004  المشروع: دراسة مقارنة لعوامل التأخير في  إنجاز"التأخيرات في  بعنوان
 ".المشاريع اإلنشائية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

"Delays in Project Completion :A comparative study of construction 
delay factors in Saudi Arabia and the United Kingdom"    

اريع في المشــــــــــــ التأخيراتهذه الدراســــــــــــة لتحديد وتقييم ومقارلة اهم العوامل التي تســــــــــــبب أجريت 
ل تكرار هذه العوامقياس  اإللشـــــــــــــائية في المملكة العربية الســـــــــــــعودية والمملكة المتحدة  من حيث

مدى اتفاق األطراف ال   ة للمشــــــــــــروع)المالك، المقاول،  لتحديد هميتها، باإلضــــــــــــافةوأ وشــــــــــــدتها
 هذه الدراسة على عيلة عشوائية من المقاولين إجراقتم و  ،واالستشاري( على ترتيب أهمية التأخير
( مدن 1( مديلة من المملكة المتحدة و )14في ) اإللشــــــائيةواالســــــتشــــــاريين والمالكين  للمشــــــاريع 

 تبارالدراســـة واخ أهداف البيالات ولتحقيقلجمع  االســـتبالة أداة، واســـتخدمت هذه الدراســـة ســـعودية
عامل تأخير  مقســـمة إلى اربع فئات رئيســـية هي عوامل  (11) وتكولت االســـتبالة من فرضـــياتها،

عوامل و ت ع قة بالمالك، اعوامل ذو عوامل ذات ع قة باالســــــــــــتشــــــــــــاري، و ذات ع قة بالمقاول، 
كتابة االســـــتبالة بصـــــيغتين مختلفتين تلاســـــب كل من الســـــعودية والمملكة المتحدة، وتم  أخرى، وتم

توزيع االســتبالة في الســعودية بشــكل شــخصــي واســت مها بشــكل يدوي، إما في المملكة المتحدة تم 
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( اســـــــــتبالة على اطراف المشـــــــــروع 112إرســـــــــال االســـــــــتبالات عن طريق البريد، حيث تم توزيع )
( 13وتم اســـــــترجاع )للمالكين  (11)ل ســـــــتشـــــــاريين  و (121)للمقاولين و  ةاســـــــتبال (122)ملهم

  .من المشاريع اإللشائية (1122استبالة، وشملت الدراسة على اك ر من )

متقدمة التأخير أك ر من الدول ال يعالونأن المشاريع اإللشائية في البلدان اللامية توصلت الدراسة 
بين  أخرىف في بعض العوامــل وتشــــــــــــــــابــ  في عوامــل هلــاك اخت  أناللتــائج  أظهرت، حيــث 

، ففي الســــــــعودية كان هلاك توافق بين اطراف المشــــــــروع ال   ة على الســــــــعودية والمملكة المتحدة
ترتيب أهمية المجموعات المســـــبب لتأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية وكالت اهم مجموعة هي مجموعة 

المتعلقة بالمالك، وكالت مجموعة األســـــــباب  األســـــــباب المتعلقة بالمقاول يليها مجموعة األســـــــباب
ان من اهم ك الفرديةالتأخير  عوامل المتعلقة باالســــــــتشــــــــاري هي األقل أهمية، وفيما يتعلق بترتيب

أســـــــــباب التأخير صـــــــــعوبات التمويل ومشـــــــــاكل في التدفقات اللقدية من قبل المقاول والتأخير في 
اك أســـــباب أخرى تتعلق بالمقاول ملها جدولة تســـــوية مطالبات المقاول من قبل المالك، وأيضـــــا هل

 األطراف مع التلســــــيق ضــــــعف و المشــــــروع في العمل ســــــير وتخطيط غير فعال، ضــــــعف مراقبة
 المشروع. في المشاركة

 أطراف بين ما، وكان هلاك اخت ف كبير حدإلى  مختلف الوضــــــــــــــعفإن  المتحدة أما في المملكة
 تبين أن المقاولين واالســـــــــــتشـــــــــــاريين اتفقا على ترتيبالمشـــــــــــروع ال   ة على ترتيب األهمية، وقد 

 اباألســــــــــــب بين كان هلاك اخت ف مع المالك، ومن المتعلقة بأســــــــــــباب التأخير بيلما المجموعات
 لطاق يف العمل، التغييرات موقع في الجوية األحوال ســـــــوق هي أهمية في المملكة المتحدة األك ر

 تخاذ القرارات من قبل المالك. واقعية، بطق في ا غير العقد مدة المشروع،

 ( دراســــــــةAhmed et al. (2003 لقطاع  موجزة دراســــــــة: اإلنشــــــــاءات بعنوان "التأخير في
 اإلنشاءات في فلوريدا "

"Delays in Construction: A Brief Study of the Florida Construction 
Industry"  
أجريت هذه الدراســـــــة للتعرف على األســـــــباب الرئيســـــــية للتأخير في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية في مجال 

كما هدفت إلى التعرف على ادراك المقاول بشــأن اهم أســباب التأخير وقد دا، فلوري المبالي في والية
قامت الدراســة بتحديد المســؤولية عن هذه األســباب)مســؤولية المالك، المقاول االســتشــاري، الحكومة، 
مســــــؤولية مشــــــتركة( وتحديد لوع التأخير )معذور قابل للتعويض، معذور غير قابل للتعويض، غير 

من أســــــــــباب التأخير، وتم جمع البيالات األولية لهذا البحث من خ ل مراجعة  معذور( لكل ســــــــــبب
األدبيات الســـابقة بشـــكل مفصـــل واســـتخدام االســـتبالة التي تســـتهدف المقاولين في والية فلوريدا، وتم 
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( مجموعات رئيسية هي :حوادث القضاق 1( سبب من أسباب التأخير تم تصليفها إلى )41تحديد )
بالتصــــميم أســــباب متعلقة بعملية التشــــييد، أســــباب متعلقة بالتمويل والوضــــع  متعلقة والقدر، أســــباب

االقتصـــادي، أســـباب متعلقة باإلدارة والعمليات اإلدارية، أســـباب متعلقة بالقوالين واللوائح، وتم توزيع 
ات لاالســتبالة على شــركات المقاوالت عن طريق البريد اإللكترولي واأللترلت حيث بل  عدد االســتبا

 كمعدل استجابة. %1.11( استبالة بمعدل 31( استبالة وتم استرجاع )312الموزعة )
توصلت الدراسة إلى أن اهم أسباب التأخير في المشاريع اإللشائية في والية فلوريدا األمريكية كالت 

باب ســــــالمجموعة المتعلقة بالقوالين، يليها مجموعة األســــــباب المتعلقة بالتصــــــميم، يليها مجموعة األ
( أســباب تؤدي إلى التأخير في إكمال المشــاريع 12المتعلقة بعملية التشــييد، وتوصــلت إلى أن اهم )

 مرحلة  لخ اتخاذ القرار المواصفات، امر التغيير، في البلاق، التغيير هي : الموافقة على تصاريح
 تطوير كاملة، يرغ التلفيذية، الو ائق رســــــــــــــومات، الموافقة على الرســــــــــــــومات في التطوير، التغيير
العظمى  واللوائح، كما توصلت إلى أن المسؤولية في القوالين التفتيش، التغييرات التصميم، عمليات

بلسـبة  (، والمالك%44عن أسـباب التأخير ترجع  حسـب الترتيب إلى :المقاول بلسـبة مئوية بلغت )
 (،٪11) ة مئوية بلغت(، ومشترك بلسب٪14بلسبة مئوية بلغت ) الحكومة (، و%14مئوية بلغت )

(، وتوصــــــلت إلى أن لوع التأخير األك ر شــــــيوعا هو التأخير ٪1واســــــتشــــــاري بلســــــبة مئوية بلغت )
( ٪1 و) (٪44) غير المعذور بلســبةالتأخير  يليها (،٪41) المعذور القابل للتعويض بلســبة بلغت 
 للتأخير المعذور الغير قابل للتعويض.

 ( دراسةOdeh and Battaineh (2002 التقليدية. العقود: اإلنشاءاتتأخير  بعنوان "أسباب 
"Causes of construction delay: traditional contracts" 

أجريت هذه الدراسة للتعرف على اهم األسباب الرئيسية للتأخير في المشاريع اإللشائية الكبيرة العامة 
 األســباب من وجهة لظر طرفين من والخاصــة في األردن، كما تهدف إلى تقيم األهمية اللســبية لهذه

اطراف المشــروع وهما المقاول واالســتشــاري فقط، وشــملت الدراســة مشــاريع المبالي، ومشــاريع الطرق 
ومشاريع المياه والصرف الصحي والتي تبل  قيمة العقد لها اكبر من مليون ديلار اردلي ولوع العقود 

ع ســـتبالة لتحقيق أهداف الدراســـة، حيث تم توزيفي هذه المشـــاريع تقليدي، وقد اســـتخدمت الدراســـة اال
( 112( اســـــــــتشـــــــــاري أي ما مجموع  )12( مقاول و )122االســـــــــتبالة على عيلة عشـــــــــوائية من  )

( من االســتشــاري، وقد شــملت 11( من المقاول و )11( اســتبالة ملها )121اســتبالة، تم اســترجاع )
لشــائية في األردن مقســمة ومصــلفة إلى ( ســبب من أســباب التأخير للمشــاريع اإل11االســتبالة على )

( مجموعــات رئيســــــــــــــيــة هي: عوامــل متعلقــة بــالزبون، عوامــل متعلقــة بــالمقــاول، عوامــل متعلقــة 1)
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باالســتشــاري، عوامل متعلقة بالمواد، عوامل متعلقة بالعمالة والمعدات، عوامل متعلقة بالعقد، عوامل 
 متعلقة بالع قات التعاقدية، وعوامل خارجية.

الدراسة اللي أن هلاك موافقة بين االستشاري والمقاول على أن اهم العوامل المسببة للتأخير  توصلت
هي: الخبرة غير الكافية لدى المقاول، تدخ ت المالك، التمويل والدفعات، إلتاجية العمالة، بطق في 

 اتخاذ القرارات، التخطيط غير السليم، المقاول الباطلي.

 ( دراسةAl-Momani (2000 ير في اإلنشاءات: تحليل كمي"بعنوان "التأخ 
"Construction delay: a quantitative analysis" 
هدفت هذه الدراســـــــة إلى تحديد أســـــــباب التأخير وتحديد مســـــــتوى المدة الزملية المتأخرة في مشـــــــاريع 

مشــــــــروع من ملاطق مختلفة  )132(األبلية العامة في األردن وذلك عن طريق اخذ عيلة مختارة من 
م(، ولقد شملت الدراسة المشاريع اإلسكالية 1111- 1112والتي تم تلفيذها خ ل الفترة )من األردن 

والمدارس واالتصاالت والمكاتب الحكومية والمراكز الصحية، وقد قامت الدراسة بقياس الوقت الفعلي 
 المتأخر عن طريق عرض لموذج للع قة بين مدة المشـــــروع الفعلية ومدة المشـــــروع المخطط لها في

 العقد.
توصــلت الدراســة إلى أن اهم األســباب التي تؤدي إلى التأخير في مشــاريع األبلية العامة في األردن 

، أحوال الطقس، ظروف موقع العمــل، طلبــات التغييرهي ضــــــــــــــعف التصــــــــــــــميم، إهمــال المــالــك، 
 التسليمات المتأخرة، الظروف االقتصادية، والزيادة في الكميات.

 ( دراســــةAl-Khalil and Al-Ghafly (1999 " مشــــاريع فيالتأخير  أســــباب أهم بعنوان 
 السعودية" ربيةالع بالمملكة العامة المرافق

"Important causes of delay in public utility projects in Saudi Arabia"  
العامة في الســــــــعودية حيث  المرافق مشــــــــاريع فيالتأخير  أســــــــباب أهم لتحديد الدراســــــــة هذه أجريت

اقتصــرت الدراســة على المشــاريع في مجال المياه والصــرف الصــحي المشــيدة في محافظتي الشــرقية 
 اســـتلادا إلى اســـتعراض األدبيات الســـابقة و عملالتأخير  أســـباب لرياض بالســـعودية، وقد تم تحديدوا

الحكومية ومهلدســــــــــــــي المقاول والمهلدســــــــــــــين  الســــــــــــــلطة مم لي بعض مع والملاقشــــــــــــــات المقاب ت
اة اجري مســح ميدالي باســتخدام أد وقد الصــحي، والصــرف المياه مشــاريع االســتشــاريين العاملين في

( 1( ســـبب مقســـمة إلى )12الة صـــممت لتحقيق هدف الدراســـة، حيث تتكون االســـتبالة من )االســـتب
مجموعات رئيســـــية، تم توزيعها على عيلة عشـــــوائية مختارة من المقاولين واالســـــتشـــــاريين وأصـــــحاب 

( مقاول 12( من أصـحاب مشـاريع المياه والصـرف الصـحي و )12المشـاريع حيث شـملت الدراسـة )
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شــــــدة كل ســــــبب من أســــــباب درجة حدوث و  ى أســــــاس التعرف على تكرار( اســــــتشــــــاري عل11و )
 التأخير.

 المالك المقاول واالســــتشــــاري()وتوصــــلت الدراســــة إلى أن هلاك توافق بين أطراف المشــــروع ال   ة 
على ترتيب أهمية أســــــباب التأخير، ومن اهم أســــــباب التأخير من وجهة لظر األطراف ال   ة هي: 

دية وصـــــعوبات التمويل من قبل المقاول، وصـــــعوبة الحصـــــول على التراخيص مشـــــاكل التدفقات اللق
 .السابقة المؤه تإلى  اللظر دون سعر واألقلاألدلى  رضاختيار العال زمة، 

أما من وجهة لظر المالك فكالت اهم مجموعة تســــــــــــــبب التأخير في مشــــــــــــــاريع المرافق العامة هي  
لى تأخر المالك في الموافقة عمن اهم األسباب فيها كالت مجموعة األسباب المتعلقة بادراه المالك و 

ــدفوعــات المــاليــة  بطق في اتخــاذ القرارات، المقــاول،طلبــات   للمقــاول،التــأخر في دفع وصــــــــــــــرف ال
 .في إدارة المالكالزائدة البيروقراطية 

أما من وجهة لظر المقاول فكالت اهم مجموعة تســــــــــــــبب التأخير هي مجموعة األســــــــــــــباب المتعلقة  
ومن  ،التغيرات في لطاق المشـــروعبالتخطيط والتصـــميم المبكر وكان اهم ســـبب في هذه المجموعة هو 

األســـــباب الهامة جدا والتي تســـــبب تأخير من وجهة لظر المقاول هي مشـــــاكل التدفقات اللقدية من قبل 
، ومن عو تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشر المقاول، وصعوبة الحصول على التراخيص ال زمة، و 

وجهة لظر االستشاري فكالت اهم مجموعة تسبب التأخير هي مجموعة األسباب المتعلقة بأداق المقاول 
ومن اهم األســباب التي تؤدي إلى التأخير  كالت مشــاكل التدفقات اللقدية و صــعوبات التمويل من قبل 

ة تخطيط وجدولاقصـــــــات، و المقاول، دراســـــــة غير ســـــــليمة للعقد من قبل المقاول خ ل مرحلة تقديم المل
األدلى  رضاختيار العفي اتخاذ الطلبات المطلوبة، باإلضـــــــــافة إلى تأخر ، زملية غير فعالة للمشـــــــــروع

 السابقة لدى المقاول. المؤه تإلى  اللظر دون سعر واألقل

 ( دراســـــةMezher and Tawil (1998  بعنوان "أســـــباب التأخيرات في قطاع اإلنشـــــاءات في
 لبنان"

 "Causes of delays in the construction industry in Lebanon" 
ي قطاع ف المشـــاريع اإللشـــائيةإكمال  هدفت الدراســـة إلى التعرف على األســـباب الرئيســـية للتأخير في

ن، وتقييم األهمية اللســـبية لهذه األســـباب، حيث اقتصـــرت الدراســـة على المشـــاريع اإللشـــاقات في لبلا
( مليون دوالر، وقد أجريت الدراســة على 12العامة والخاصــة الكبيرة في لبلان والتي تتجاوز تكلفتها )

مرحلتين المرحلة األولى : تحديد أسباب التأخير عن طريق مراجعة األدبيات السابقة وعمل مقاب ت 
ع اطراف المشـــــــــــــروع)المالك، والمقاول، المكاتب الهلدســـــــــــــية والمعمارية( في لبلان، حيث تم تحديد م
( مجموعات 12( ســـبب من أســـباب التأخير للمشـــاريع اإللشـــائية وتم تقســـيم هذه األســـباب إلى )14)
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لمشــروع، ا رئيســية هي: المواد، القوى العاملة المعدات، التمويل، التغيرات، التعليمات الحكومية، إدارة
 ظروف موقع العمل البيئة، الع قات التعاقدية.

( 11( مالك و )11وفي المرحلة ال الية تم تطوير اســـتبالة وتوزيعها على عيلة عشـــوائية تتكون من )
( شـــــــركة هلدســـــــية ومعمارية وتم عمل مقابلة مع االســـــــتبالة لتوضـــــــيح أســـــــئلة وفقرات 12مقاول و )
 االستبالة.

جميع أطراف المشـــــــروع عموما اتفقوا على ترتيب األقســـــــام والمجموعات  توصـــــــلت الدراســـــــة إلى أن
الرئيســـــــــية لعوامل التأخير، وكان المالك أعطى أهمية كبيرة إلى األســـــــــباب والعوامل المالية ومواعيد 
المقاولين الباطليين، بيلما المقاول أعطى أهمية كبيرة إلى الع قات التعاقدية، أما الشركات الهلدسية 

ارية فقد أعطت أهمية كبيرة إلى األســــــباب المتعلقة بإدارة المشــــــروع والرســــــومات والمخططات والمعم
 التلفيذية.

 ابأســـــب هموقام باســـــتعراض أ ,والعربية واألجنبيةالســـــابقة المحلية  تقام الباحث بمراجعة الدراســـــا
 ابقة,الدراسات السكل دراسة من  أجريت عليهاالتي  المشاريع اإلنشائيةومكان الدراسة ونوع  التأخير

 (.4.د( جدول )دالملحق) كما هو موضح في

   التعقيب على الدراسات السابقة 2.4.4

  تالي تلوعت وبال المشاريع اإللشائيةفي التأخير  أسبابتلوعت وتعددت الدراسات التي أجريت حول
دراســـات لالحظ الباحث ومن خ ل اســـتعراضـــ  ل حيث، الســـابقة الدراســـاتتوصـــلت لها  اللتائج التي

، فهلاك تتلوعت واختلفالسابقة أن األساليب والملهجية التي استخدمت في إجراق الدراسات السابقة 
من الدراســـــات من اســـــتخدم أســـــلوب المســـــح الميدالي باســـــتقصـــــاق أراق اطراف المشـــــروع عن طريق 

وملهم من   Falqi (2004)و  Assaf & Al-Hejji, (2006)استخدام أداة االستبالة م ل دراسة 
 Al-Najjar)  دراســــة بعض حاالت المشــــاريع م ل دراســــةإلى  اســــتخدم أداه االســــتبالة باإلضــــافة

المشــــــــاريع حاالت من  )1(دراســــــــة إلى  الذي قامت باســــــــتخدام أداه االســــــــتبالة باإلضــــــــافة 2008)
حاالت  (3)دراسـة إلى  الذي قامت باسـتخدام االسـتبالة باإلضـافة (1212جليد )ودراسـة  ،اإللشـائية

-Al، ومن الدراســـــات من اســـــتخدام أســـــلوب التحليل الكمي م ل دراســـــة  )المشـــــاريع اإللشـــــائيةمن 
Momani (2000 مشـــــــروع مختلف، لكن معظم  (132)ت الدراســـــــة بدراســـــــة ســـــــج ت محيث قا
 .ة كأداة قياساالستبالالدراسات استخدمت 

تلوعت الدراسات السابقة في استقصاق أراق مجتمع الدراسة والذي يشمل األطراف المشتملة في 
االستشاري، فهلاك من الدراسات من قام  و المالك)الزبون(، و وهم المقاول،  المشاريع اإللشائية
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-Al))(Assaf et al., 1995)باستقصاق أراق اطراف المشروع ال   ة المقاول والمالك واالستشاري 
Khalil & Al-Ghafly, 1999); Chan and Kumaraswamy (1997); (Falqi, 2004; 

Mezher & Tawil, 1998)((Al-Najjar, 2008; Alaghbari et al., 2007; Albogamy 
et al., 2012); Assaf and Al-Hejji (2006); (Marzouk & El-Rasas, 2014; Sweis 

et al., 2008 دراسات من قام باستقصاق أراق طرفاوهلاك من ال، (1211، حبتور؛ 1212، جليد؛ 
ودراسة  Odeh & Battaineh, (2002)المشروع وهما المقاول واالستشاري م ل دراسة  

(Mahamid et al. (2012 وهلاك من الدراسات من قام باستقصاق راي المقاول كطرف في ،
 Kazaz)ودراسة  Ahmed et al. (2003)المشروع فقط واست لى المالك واالستشاري م ل دراسة  

A (2012  

 لجازو إكمال  فيالتأخير  إلى التي تؤدي ســــــبابكما تلوعت الدراســــــات الســــــابقة في تحديد عدد األ  ا 
ســــبب  )11(ســــتة وخمســــون شــــملت  1995) .Assaf et al)، فم   دراســــة المشــــاريع اإللشــــائية

 )13(   ة و مالون شــملت  1997) Chan & Kumaraswamy)في الســعودية، بيلما دراســة  تأخيرلل
  Odeh & Battaineh (2002)، ، أما دراســـة هولج كولجفي التأخير  أســـبابســـبب مختلف من 

 دراسةشملت في األردن، أما في قطاع غزة التأخير  أسبابسبب من  )11( مالية وعشرون شملت 
(Al-Najjar, (2008  )112( بيلما اكتفى من أســـــــباب التأخير ســـــــبب ،(Kazaz A (2012  

لى إ في تركيا، ويعود هذا االخت ف بين الدراساتمن أسباب التأخير المحتملة سبب  (34بوضع )
 التي تم إجراق الدراسات عليها. ةاإللشائياخت ف القطاعات 

  معين  لوعشــــملت التي تم إجراق الدراســــات عليها، فهلاك دراســــات  ةاإللشــــائيكما تلوعت القطاعات
 Al-Momani, (2000)ودراســـــة  Assaf et al. (1995)اســـــة م ل در  المشـــــاريع اإللشـــــائيةمن 

 .Alaghbari et alو دراســــــــة  Falqi, (2004)ودراســــــــة  Ahmed et al. (2003)ودراســــــــة 
 Sweis)  ، بيلما دراسةاألبليةفي مجال  المشاريع اإللشائيةحيث ركزت الدراسات على  ((2007

et al. (2008 ي اك ر من قطاع إلشائشملت هلاك دراسات  بيلماالسكلية،  المشاريع قامت بدراسة
 المياه مجال في لشائيةالمشاريع اإلشملت حيث  Al-Khalil & Al-Ghafly (1999)م ل دراسة 
 المشاريع اإللشائية قامت بدراسة Odeh & Battaineh (2002)الصحي، بيلما دراسة  والصرف

 والصــــــــرف المياه ومشــــــــاريع الطرق ومشــــــــاريع المبالي الكبيرة العامة والخاصــــــــة في مجال مشــــــــاريع
 الصحي.

  م ل  يةالمشــــاريع اإللشــــائي وزيادة التكلفة فالتأخير  أســــباببعض الدراســــات الســــابقة قامت بدراســــة
 Al-Kohlani)  دراســـةو  Al-Najjar, (2008) دراســـةو  Mansfield et al., (1994)دراســـة  
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كلفة زيادة الت أسباب إلى دون التطرقالتأخير  أسبابشملت ، أما معظم الدراسات السابقة  2009)
 .المشاريع اإللشائيةفي 

   في الدراســـــات الســـــابقة من وجهة لظر  المشـــــاريع اإللشـــــائية إلجازفي التأخير  أســـــبابتلوعت اهم
أطراف المشروع، وهذا اعتمد على بيئة ومكان الدراسة، ولكن معظم الدراسات اعتبرت أن المشاكل 

 المشاريع.تأخير  إلى شيوعا والتي تؤدي سبابالمالية هي أك ر األ

 عن الدراسات السابقة البحث هذا زما يمي   9.4.4

 الدراسة عديدة تتميز فيها هذه أمورهلاك  أن تبين من خ ل الدراسات السابقة التي تم التطرق لها  لفا
 على اللحو التالي:

  مشــــــاريع لا إلجازفي التأخير  أســــــبابتعتبر هذه الدراســــــة من الدراســــــات اللادرة التي تبحث في
تتميز بدراســـــة مجتمع البلديات وخاصـــــة بلدية الخليل، ألها  في الضـــــفة الغربية، كما اإللشـــــائية

 المشاريع الخاصة.أو  حيث كالت معظم الدراسات السابقة تركز على المشاريع الحكومية
 بقة االتي تقوم بها بلدية الخليل تختلف عن بيئات باقي الدراسات الس المشاريع اإللشائيةبيئة  إن

 من حيث:
  التركيبة االجتماعية وال قافية والســــياســــية والتضــــاريســــية واالقتصــــادية والملاخية لمديلة

أخير الملفذة والتي حدث فيها ت المشـــاريع اإللشـــائيةالخليل والتي يقوم الباحث بدراســـة 
 فيها من قبل بلدية الخليل. 

  ي ف شــــــــــــاريع اإللشــــــــــــائيةالماخت ف التشــــــــــــريعات والقوالين واللوائح التي تلظم أعمال
 في البلديات هو امر ســـهل وال يؤخر التراخيص إصـــدارفعلى ســـبيل الم ال البلديات، 

 ســـبابأ أعظمالمشـــاريع البلدية بعكس المشـــاريع الخاصـــة التي تعتبر هذا الســـبب من 
 .التأخير

  ذين لالمقاولين واالســــــتشــــــاريين ا أراقكما تتميز هذه الدراســــــة بإجراق االســــــتقصــــــاق الميدالي على
ترة في بلدية الخليل خ ل فالملفذة والتي حدث فيها تأخير  المشـــــــــــاريع اإللشــــــــــــائيةشـــــــــــاركوا في 

ع المشـــــــاريولقد اســـــــت لي ملها المقاولين واالســـــــتشـــــــاريين الذي شـــــــاركوا في  م1214إلى  1212
 المذكورة سابقا. الزملية خ ل الفترة تأخير  التي لم يحصل فيها اإللشائية

 دام الباحث قام باســــــتخ أنعن الدراســــــات المحلية التي أجريت في فلســــــطين  تتميز هذه الدراســــــة
 تكرار الحدوثهما مقياس لقياس مدى  مقياســــــــــين ا لين لقياس كل ســــــــــبب من أســــــــــباب التأخير

الشـــــــــــدة وذلك للتعرف على دليل التكرار ودليل الشـــــــــــدة درجة هو مقياس لقياس  والمقياس ال الي
  .التأخيرودليل األهمية لكل سبب من أسباب 
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 البحثالثالث: منهجية الفصل 
 

 تمهيد 0.4

الب الج إلجازواإلجراقات التي تم االعتماد عليها في  البحثيتلاول هذا الفصـــــــــــــــل وصــــــــــــــفا لملهجية 
اهم  إلىرف وهو التع البحث أهدافالتطبيقي من الدراســـــة، ويعتبر محورا رئيســـــيا يتم من خ ل  تحقيق 

المطلوبة  البيالاتعن طريق الحصــــول على لدى بلدية الخليل  شــــائيةالمشــــاريع اإللأســــباب التأخير في 
 .البحثلتائج  إلىوالتوصل  اإلحصائيإلجراق التحليل 

جراقاتها المتضـــــــملةالبحث يتكون هذا الفصـــــــل من ملهجية  ، لبحثا وعيلة مجتمع ،البحث: تصـــــــميم وا 
ي بلاق ف اإلجراقات التي تم اتباعهاالمســـــتخدمة و  البحث، وأداة األولية وال الوية ومصـــــادر جمع البيالات

ها،  باتمن اجل التحقق من صــــــــــــدق األداة ومدى  والمقاييس المســــــــــــتخدمة فيها واالختبارات البحثأداة 
 .واألساليب اإلحصائية المستخدمة

 البحثمنهجية  4.4

والذي  في،الملهج الوصفي بشقي  الكمي والكي الباحث أهداف  استخدملتحقيق و  البحثاستلادًا إلى طبيعة 
كميا،  ويعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعّبر علها كيفيا 

فالتعبير الكيفي يصف للا الظاهرة ويوضح سماتها وخصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا 
حيث  ،(1991الساعاتي، )ألخرى يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر ا

)الكمي  Mixed Method Research Designاستخدام الطريقة المختلطة قام الباحث ب
والنوعي(, حيث تم استخدام المقابالت ودراسة الحالة كأدوات لجمع البيانات النوعية و اعتماد االستبانة 

  .كأداة لجمع البيانات الكمية

 حثالبتصميم  4.4

تلظيم البحث العلمي من اجل جمع لاســــــــتراتيجية  أو وضــــــــع وتطوير خطة إلىيشــــــــير  البحثتصــــــــميم 
 ألي، ولتجلب ســـــــــــوق الفهم (Polit & Hungler, 1985)الدراســـــــــــة أهدافو تحقيق البيالات وتحليل 

عطاق فهم كامل لجميع علاصـــر الدراســـ ة في تســـلســـل ملطقي بعيد عن علصـــر من علاصـــر الدراســـة وا 
 :على اللحو التالي أساسية مراحل خمسالدراسة في  إجراقاعتمد الباحث على  ،الغموض
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 ألهدافاديد وتح وتعريف المشــــكلةكتابة مقترح الدراســــة و  اختيار الموضــــوعاألولى: شــــملت  المرحلة 
والدراســـــــات  األدبياتمع مراجعة  وحدود ومجتمع وملهجية الدراســـــــة وتطوير خطة البحث واألســـــــئلة
 .السابقة

  :(المقابلة واالستبالة ودراسة الحالة)الدراسة تصميم وتطوير أداة المرحلة ال الية. 
 وعمل مقاب ت ،يدويا ائيبشكلها الله المسح الميدالي بتوزيع االستبالة إجراق: شملت ال ال ة المرحلة 

دراسة لالمبالي والطرق والصرف الصحي(، باإلضافة )الخليل مع رؤساق األقسام اإللشائية في بلدية 
في كل من قســــم المبالي وقســــم الصــــرف الصــــحي الملفذة والمتأخرة  اإللشــــائيةحالتين من المشــــاريع 
 .م1214 إلى 1212 الواقعة ما بين خ ل الفترة الزملية

 وبرلامج الحاســب اآللي لات باســتخداماللبي اإلحصــائي: تشــمل القيام بأجراق التحليل الرابعة ةالمرحل ،
(، Statistical Package for Social Sciences-SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 .اللتائج إلى( للوصول EXCEL)اكسلوبرلامج 
 والتوصيات. اللتائجملخص ووضع اللتائج وملاقشتها  إلى: الوصول الخامسة المرحلة 
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مقترح الدراسة

اختيار الموضوع

مراجعة االدبيات والدراسات السابقة 

الوصول الى النتائج  
والتوصيات 

المخطط العام للدراسة 

أداة الدراسة

إجراء المسح الميداني

التحليل االحصائي للبيانات

أهمية الدراسة

تعريف المشكلة

مجتمع الدراسة

لهجية الدراسةم

اهداف الدراسة

حدود الدراسة

الدراسات السابقة

أسئلة الدراسة

توزيع االستبالة األولية على  عيلة 
استط عية

تعديل االستبالة االولية

التحقق من صدق االداة

تصميم استبالة اولوية

التحقق من  بات االداة

تحديد أسباب التأخير في المشاريع 
اإلنشائية

مقابالت ومناقشات مع الخبراء في مجال 
في البلديات  المشاريع اإلنشائية

االستبالة اللهائية

االستبالة

مقاب ت دراسة حالة

 
 (الباحث إعداد) للبحث العام المخطط(: 0.4) الشكل
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 البحثمجتمع وعينة  2.4

 بلدية الخليل لدىالمنفذة  المشاريع اإلنشائيةوصف  0.2.4
 أن لباحثا فيها، ووجد المشـــــاريع اإللشـــــائيةقام الباحث بزيارة بلدية الخليل والتعرف على أقســـــام وألواع 

والمرافق  بليةاأل)مشـــاريع  قســـم العمارة والمشـــاريع هي المشـــاريع اإللشـــائيةبتلفيذ  تقومأقســـام  أربعةهلاك 
 ،)مشـــاريع شـــبكة الصـــرف الصـــحي( ســـم الصـــرف الصـــحيوق، )مشـــاريع الطرق( قســـم الطرقو ، العامة(

 ذاألقســـــام على اســـــتشـــــاريين لتلفي حيث يحوي كل قســـــم من هذه)مشـــــاريع شـــــبكة المياه(،  قســـــم المياهو 
 حيث وجد الباحث أن كل المشـاريع اإلنشـائية المنفذة و المتأخرة، المشــاريع اإللشــائية واألشــراف على

تم االشـــــــــراف عليها من قبل م 0202إلى  0202خالل الفترة الزمنية الواقعة بين  لدى بلدية الخليل
و إلى مكاتب أو شــركات هندســية أ تلجأ البلديةاســتشــاريين يعملون كموظفين لدى بلدية الخليل ولم 

ما كاســتشــارية خارجية بل قام مهندســوها باإلشــراف والتنفيذ على هذه المشــاريع اإلنشــائية المتأخرة, 
وجد الباحث ان رؤســـاء اقســـام المشـــاريع االنشـــائية الثالثة)المباني والطرق والصـــرف الصـــحي( في 

 ,على المشاريع االنشائية وهم جزء من مجتمع الدراسة بلدية الخليل يعملون كاستشاريين ومشرفين
 :، وطرح األسئلة التالية علي كل قسم لوحده رئيسمع  بعمل مقابلةقام الباحث حيث 
خــــالل الفتــــرة الزمنيــــة الواقعــــة لــــديكم فــــي القســــم الكليــــة المنفــــذة  المشــــاريع اإلنشــــائيةمــــا عــــدد  .0

 ؟م4102إلى  4101بين 
ـــديكم فـــي القســـم  المنفـــذة المشـــاريع اإلنشـــائيةمـــا عـــدد  .4 ـــأخيرل ـــرة  والتـــي حـــدث فيهـــا ت خـــالل الفت

 ؟م4102إلى  4101الزمنية الواقعة بين 
ما أســماء الشــركات المقاولة المشــاركة في المشــاريع اإلنشــائية المنفذة خالل الفترة الزمنية الواقعة  .4

 م والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل؟4102إلى  4101بين 
تشــاريين المشــاركين في تنفيذ المشــاريع اإلنشــائية المنفذة لدى بلدية الخليل خالل ما أســماء االســ .2

 م والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل؟4102إلى  4101الفترة الزمنية الواقعة بين 

 1222الفترة الزمنية الواقعة بين  مشاريع خاللالتي قامت بتنفيذ البلدية  اإلنشائية األقسام 2.2.2.3
 م1222إلى 

ــــــة عــــــن األســــــئلة  ــــــرة )ولإلجاب ــــــي الفق ــــــواردة ف ــــــام مســــــؤول كــــــل قســــــم إلشــــــائي( 1.4.3ال ــــــة  ق ــــــي بلدي ف
 عــــــنلــــــدى بلديــــــة الخليــــــل لإلجابــــــة  المشــــــاريع اإللشــــــائيةبــــــالرجوع إلــــــى أرشــــــيف و ســــــج ت  الخليــــــل

علـــــى المعلومـــــات التـــــي حصـــــل عليهـــــا الباحـــــث  بلـــــاقً و ، (1.4.3األســـــئلة األربعـــــة الـــــواردة فـــــي الفقـــــرة)
ــــة خــــ مــــن  ــــذ الســــؤال األول،  عــــنل اإلجاب ــــى أن األقســــام التــــي قامــــت بتلفي ــــين للباحــــث إل مشــــاريع تب

ــــــة الواقعــــــة بــــــين  إلشــــــائية ، قســــــم العمــــــارة والمشــــــاريعهــــــي م 1214إلــــــى  1212خــــــ ل الفتــــــرة الزملي
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لـــــم يقـــــم بتلفيـــــذ أي  قســـــم الميـــــاه أن أيضـــــا ، وقســـــم الصـــــرف الصـــــحي، وتبـــــين للباحـــــثقســـــم الطـــــرقو 
تبـــــين أن هلـــــاك  ـــــ ث ألـــــواع مـــــن  وبلـــــاًق علـــــى ذلـــــكالمـــــذكورة ســـــابقا، الفتـــــرة خـــــ ل  مشـــــروع إلشـــــائي

هــــي مشــــاريع األبليــــة يــــل وفقــــا إلــــى القســــم الــــذي تتبــــع لــــ  الملفــــذة فــــي بلديــــة الخل المشــــاريع اإللشــــائية
، أمـــــــا إجابـــــــات األســـــــئلة شـــــــبكة الصـــــــرف الصـــــــحيمشـــــــاريع و مشـــــــاريع الطـــــــرق، و والمرافـــــــق العامـــــــة، 

 على اللحو التالي: فكالت  (1.4.3في الفقرة )الواردة 

 م1222إلى  1222المنفذة لدى بلدية الخليل من تاريخ  المشاريع اإلنشائيةمقدار  1.2.2.3

( كالـــــت االجابـــــة علـــــى 1.4.3فـــــي الفقـــــرة ) األولالســـــؤال  إجابـــــةالمعلومـــــات الـــــواردة مـــــن  علـــــى بلـــــاقً 
 بـــــــين الواقعـــــــة الزمليـــــــة تـــــــرةالف خـــــــ ل الملفــــــذة المشـــــــاريع اإللشـــــــائية مقـــــــدار أنتبـــــــين اللحــــــو التـــــــالي: 

، مقســـــمة حســـــب القســــــم ولـــــوع المشـــــروع الملفــــــذ إلشــــــائيمشـــــروع ( 14)كالـــــت  م1214 إلـــــى 1212
أي مــــــا لســــــبت   مشــــــروع إلشــــــائي( 32قــــــام بتلفيــــــذ ) قســــــم العمــــــارة والمشــــــاريععلــــــى اللحــــــو التــــــالي: 

 شــــائيمشــــروع إل( 42( مــــن عــــدد المشــــاريع الكليــــة الملفــــذة، وفــــي قســــم الطــــرق تــــم تلفيــــذ )42.1%)
، وفــــــي قســــــم الصــــــرف الصــــــحي تــــــم مــــــن عــــــدد المشــــــاريع الكليــــــة الملفــــــذة (%14.1أي مــــــا لســــــبت  )

ـــــذ ) ـــــذة  المشـــــاريع اإللشـــــائية( مـــــن عـــــدد %1.4أي مـــــا لســـــبت  ) مشـــــاريع إلشـــــائية( 4تلفي ـــــة الملف الكلي
 اإللشــــــــائية لمشــــــــاريعل األعــــــــداد واللســــــــب المئويــــــــة( 0.2ويوضــــــــح الجــــــــدول )لــــــــدى بلديــــــــة الخليــــــــل،  

 اإللشــــــائية األقســــــام علــــــى موزعــــــة م1214 إلــــــى 1212 بــــــين الواقعــــــة الزمليــــــة الفتــــــرة لخــــــ  الملفــــــذة
  .الخليل بلدية في

 لفترةا خالل الخليل بلدية لدى المنفذة اإلنشائية للمشاريع المئوية والنسب األعداد(: 0.4) جدول  
 .اإلنشائية األقسام على موزعة م4102 إلى 4101 بين الواقعة الزمنية

نوع المشاريع  سم اإلنشائيالق الرقم
 المنفذة

لمشاريع ا أعداد
 اإلجمالي المنفذ

والغير  ةالمتأخر )
 (ةمتأخر 

 المشاريع المنفذةنسبة 
 أجمالي إلىفي كل قسم 

 المشاريع المنفذة

1 
قسم العمارة 
 والمشاريع

مشاريع األبلية 
 والمرافق العامة

30 42.1% 

 %14.1 40 مشاريع الطرق قسم الطرق 1

3 
الصرف قسم 

 الصحي
مشاريع شبكة 
 الصرف الصحي

4 1.4% 

 %011 74 المجموع الكلي
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ـــــالي يوضـــــح والشـــــكل  ـــــة لالت ـــــة الواقعـــــة  اإللشـــــائية لمشـــــاريعاللســـــب المئوي ـــــرة الزملي ـــــذة خـــــ ل الفت الملف
 .لدى بلدية الخليل حسب لوع المشروع الملفذم 1214إلى  1212بين 

 
 إلى 4101 بين الواقعة الزمنية الفترة خالل منفذةال مشاريعلل النسب المئوية(: 4.4) الشكل

 .المنفذ المشروع نوع حسب الخليل بلدية لدى م4102

 م1222إلى  1222تاريخ  بينالمتأخرة لدى بلدية الخليل  المشاريع اإلنشائيةمقدار  3.2.2.3

مـــــن  ابـــــةكالـــــت االج (1.4.3فـــــي الفقـــــرة ) الســـــؤال ال ـــــالي إجابـــــةالمعلومـــــات الـــــواردة مـــــن  علـــــى بلـــــاقً 
عـــــــن  ةالمتــــــأخر  المشــــــاريع أعــــــداد أنتبـــــــين   علــــــى اللحــــــو التــــــالي: اإللشـــــــائية األقســــــامقبــــــل رؤســــــاق 

 إلـــــى 1212 بـــــين الواقعـــــة الزمليــــة الفتـــــرة خـــــ للـــــدى بلديـــــة الخليــــل  لهـــــا فــــي العقـــــد المحـــــدد اموعــــده
حســــــــب القســــــــم الملفــــــــذ للمشــــــــاريع  ، مقســــــــمةمشــــــــروع إلشــــــــائي( 31و   ــــــــون)  مــــــــالي بلــــــــ  م1214
 قســــــم العمــــــارة والمشــــــاريعالمتــــــأخرة لــــــدى  المشــــــاريع اإللشــــــائيةعــــــدد ة علــــــى اللحــــــو التــــــالي: اإللشــــــائي

، وفـــــي قســـــم  الكليـــــة المتـــــأخرة( مـــــن عـــــدد المشـــــاريع %11.3أي مـــــا لســـــبت  ) مشـــــروع إلشـــــائي( 11)
( %41.1أي مــــــا لســــــبت  ) مشــــــروع إلشــــــائي( 11) المتــــــأخرة المشــــــاريع اإللشــــــائيةبلــــــ  عــــــدد الطــــــرق 

 المشـــــاريع اإللشـــــائيةبلـــــ  عـــــدد  ، وفـــــي قســـــم الصـــــرف الصـــــحيكليـــــة المتـــــأخرةمـــــن عـــــدد المشـــــاريع ال
ــــــأخر  ــــــة المتــــــأخرة( %1.1أي مــــــا لســــــبت  )واحــــــد،  مشــــــروع إلشــــــائي ةالمت ،  مــــــن عــــــدد المشــــــاريع الكلي

ــــــــة الفتــــــــرة خــــــــ ل لمتــــــــأخرةا لمشــــــــاريعل األعــــــــداد واللســــــــب المئويــــــــة( 1.3ويوضــــــــح الجــــــــدول )  الزملي
 ،الخليل بلدية في اإللشائية األقسام على موزعة م1214 إلى 1212 بين الواقعة

افق مشاريع االبنية والمر
العامة

41%

مشاريع الطرق
54%

ف مشاريع شبكة الصر
الصحي

5%

مشاريع االبنية والمرافق العامة

مشاريع الطرق 

مشاريع شبكة الصرف الصحي
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 لفترةا خالل الخليل بلدية لدى المتأخرة اإلنشائية للمشاريع المئوية والنسب األعداد(: 4.4) جدول  
 .اإلنشائية األقسام على موزعة م4102 إلى 4101 بين الواقعة الزمنية

 نوع المشاريع المنفذة القسم اإلنشائي الرقم

 أعداد
لمشاريع ا
إلجمالي ا

 المتأخر

لمشاريع النسب المئوية ل
 إجمالي إلىالمتأخرة 

 المشاريع المتأخرة

1 
قسم العمارة 
 والمشاريع

مشاريع األبلية والمرافق 
 العامة

11 11.3% 

 %41.1 11 مشاريع الطرق قسم الطرق 1

3 
قسم الصرف 
 الصحي

مشاريع شبكة الصرف 
 الصحي

1 1.1% 

 %011 49 المجموع الكلي

 

خـــــ ل الفتـــــرة الزمليـــــة الواقعـــــة  المتـــــأخرة لمشـــــاريع اإللشـــــائيةاللســـــب المئويـــــة لكل التـــــالي يوضـــــح والشـــــ
 .لدى بلدية الخليل حسب لوع المشروع الملفذم 1214إلى  1212بين 

 
 4101 بين الواقعة الزمنية الفترة خالل المتأخرة لمشاريع اإلنشائيةالنسب المئوية ل(: 4.4) الشكل

 .المنفذ المشروع نوع حسب الخليل يةبلد لدى م4102 إلى

افق مشاريع االبنية والمر
العامة  

55.3 %

مشاريع الطرق 
42.1%

مشاريع شبكة الصرف
الصحي

2.6%

مشاريع االبنية والمرافق العامة

مشاريع الطرق 

مشاريع شبكة الصرف الصحي



66 
 

 

ل لدى بلدية الخلي الكلية المنفذة المشاريع اإلنشائيةمقدار المشاريع المتأخرة مقارنة مع  2.2.2.3
 م1222إلى  1222من تاريخ 

( 14) م1214 إلى 1212 بين الواقعة الزملية الفترة خ لالكلية الملفذة  المشـــاريع اإللشـــائية أعدادبل  
 (% 11.4، أي ما لسبت  )مشروع إلشائي( 31) المتأخرة المشاريع اإللشائية، وبل  عدد شائيمشروع إل

م الملفذة والتي لم يكن فيها تأخير أي ت المشـــــــــــاريع اإللشـــــــــــائيةوبل  عدد  من المشـــــــــــاريع الكلية الملفذة،
المشاريع ( من %41.1أي ما لسبت  ) مشروع إلشائي( 31تلفيذها في الوقت المحدد لها حسب العقد )

حيث يرى الباحث أن نســـــبة المشـــــاريع المتأخرة إلى المنجزة في  الملفذة في بلدية الخليل، اإللشــــــــائية
يع المتأخرة المشار لسبة  قاربتت ، كماوقتها اكبر وهذا يعطي مؤشر أن التأخير ظاهرة في بلدية الخليل

قد  المتأخرةلســـــــــــــبة المشـــــــــــــاريع  أن أشـــــــــــــارتالتي  (1211)حبتور  مع لتيجة دراســـــــــــــة في هذا البحث
المشاريع المتأخرة ن لسبة أ إلى أشارت Falqi (2004)بيلما دراسة  ،( من المشاريع الكلية%11بلغت)

من  (%13)تعرض أظهرت  (1212جليد )، بيلما دراســــــــــة ( من المشــــــــــاريع الكلية%11كالت تقريبا )
والشكل التالي  ،ضمن القطاع العام إلى مشكلة التأخير فيها المستجيبون اشتركالتي  اإللشائية المشاريع
 المتأخرةلفذة و الم والمشـــاريع اإللشـــائية متأخرة والغير الملفذة اإللشـــائية للمشـــاريع المئوية اللســـب يوضـــح

 في بلدية الخليل.

 
 المشاريع اإلنشائيةو  متأخرة والغير المنفذة اإلنشائية للمشاريع المئوية النسب(: 2.4) الشكل

 .في بلدية الخليل المتأخرةالمنفذة و 

 كالـــــت فـــــي بلديـــــة الخليـــــل القســـــم اإللشـــــائيحســـــب لمشـــــاريع المتـــــأخرة ل األعـــــداد واللســـــب المئويـــــة أمـــــا
( 11تـــــأخر ملهـــــا ) مشـــــروع إلشـــــائي( 32لفيـــــذ )قـــــام بت قســـــم العمـــــارة والمشـــــاريععلـــــى اللحـــــو التـــــالي: 

48.6 %
51.4 % 

المشاريع االنشائية المنفذة والغير متأخرة

المشاريع االنشائية المنفذة وفيها تأخير
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، وفـــــي قســـــم م( مـــــن عـــــدد المشـــــاريع الملفـــــذة فـــــي هـــــذا القســـــ%12أي مـــــا لســـــبت  ) مشـــــروع إلشـــــائي
( %42أي مــــا لســـــبت  ) مشــــروع إلشـــــائي( 11تــــأخر ملهـــــا ) مشــــروع إلشـــــائي( 42الطــــرق تــــم تلفيـــــذ )

مشـــــاريع ( 4لفيـــــذ )، وفـــــي قســـــم الصـــــرف الصـــــحي تـــــم تفـــــي هـــــذا القســـــم مـــــن عـــــدد المشـــــاريع الملفـــــذة
ـــــأخر ملهـــــا مشـــــروع واحـــــد أي مـــــا لســـــبت  ) إلشـــــائية الملفـــــذة  المشـــــاريع اإللشـــــائية( مـــــن عـــــدد %25ت

 الملفــــــذة اإللشــــــائية لمشــــــاريعل األعــــــداد واللســــــب المئويــــــة( 2.2ويوضــــــح الجــــــدول )فــــــي هــــــذا القســــــم،  
 األقســـــام علـــــى موزعـــــة م1214 إلـــــى 1212 بـــــين الواقعـــــة الزمليـــــة الفتـــــرة خـــــ ل المتـــــأخرة والمشـــــاريع
ـــل بلديـــة فـــي اإللشـــائية ـــث يـــرى الباحـــث أن ، الخلي ـــائج الســـابقة تعطـــيحي ـــى أن مؤشـــر قـــوي  النت عل

التــــــأخير ظــــــاهرة ملتشــــــرة فــــــي المشــــــاريع اإللشــــــائية لــــــدى بلديــــــة الخليــــــل وخاصــــــة فــــــي قســــــم األبليــــــة، 
 قسم الصرف الصحي. وهي اقل التشارا في قسم الطرق، واقل التشارا في

 خالل المتأخرة والمشاريع المنفذة اإلنشائية للمشاريع المئوية والنسب داألعدا(: 4.4) جدول  
 .الخليل بلدية في اإلنشائية األقسام على موزعة م4102 إلى 4101 بين الواقعة الزمنية الفترة

 الرقم
القسم 
 اإلنشائي

نوع المشاريع 
 المنفذة

 أعداد
المشاريع 
المنفذة 
 الغير متأخرة
 عن موعدها

 أعداد
ع المشاري
 المتأخرة

 عن موعدها

لمشاريع ا أعداد
المتأخرة )المنفذة 

 والغير متأخرة(

النسب المئوية 
مشاريع المتأخرة لل
الكلية المشاريع  إلى

في كل قسم المنفذة 
 النسب المئوية()

1 
قسم 
العمارة 
 والمشاريع

مشاريع 
األبلية 
والمرافق 
 العامة

1 21 30 70% 

1 
قسم 
 الطرق

مشاريع 
 الطرق

14 16 40 40% 

3 
قسم 

الصرف 
 الصحي

مشاريع شبكة 
الصرف 
 الصحي

3 1 4 25% 

المجموع 
 الكلي

جميع 
 %90.2 72 49 41  األقسام
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دد عو عن موعدها المحدد،  الغير متأخرة الملفذة المشــــاريع اإللشــــائية أعداديبين  (1.3)والشــــكل 
لمشــــــروع لوع اوفقا لالخليل بلدية  لدى والمتأخرة عن موعدها المحدد الملفذة المشــــــاريع اإللشــــــائية

 .م1214 إلى 1212 بين الواقعة الزملية الفترةخ ل  في كل قسمالملفذ 

 
 .المنفذ المشروع نوع حسب المتأخرة والغير متأخرة المشاريع أعداد(: 9.4) لشكلا

 البحثمجتمع  4.2.4
الملفذة لدى  ع اإللشــائيةالمشــاري أعداد أن توضــحوالتي ( 1.3)الجدول المعلومات الواردة في  على بلاقً 

( 31م والتي حدث فيها تأخير كالت )1214 إلى 1212 بين الواقعة الزملية الفترةخ ل بلدية الخليل 
الذين و  مشـــروع اإللشـــائيلل األطراف الرئيســـيونوهم مجتمع البحث ، قام الباحث بتحديد مشـــروع إلشـــائي

 ألنهوذلك  وتم اســتبعاد المالكون واالســتشــاريون وهم المقاول المشــاريع اإللشــائيةفي تلفيذ هذه  اشــتركوا
 .يمثل جهة واحدة

والتي تم الحصـــــــــول  (1.4.3والرابع في الفقرة ) الســـــــــؤال ال الثالمعلومات الواردة من إجابة  على بلاقً و 
أســــماق المقاولين واالســــتشــــاريين حول عليها عن طريق المقابلة مع رؤســــاق أقســــام المشــــاريع اإللشــــائية 

م والتي 1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين الملفذة  المشــــــاريع اإللشــــــائيةي المشــــــاركين ف
ين يتكون من مجتمعمجتمع البحــث  أن للبــاحــث تبين وتوضــــــــــــــح لــدى بلــديــة الخليــلحــدث فيهــا تــأخير 

مجتمع تم ل في مجموعهما الو  اعتمادا على الدور الذي يلعب  كل فرد في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية فرعيين
  :وهما على اللحو التالي، هذا البحثضمن حدود لطاق  ،للبحثلكلي ا
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  الملفذة لدى بلدية الخليل خ ل المشـــــاريع اإللشـــــائيةفي جميع شـــــركات المقاوالت العاملة 
، والمســــــــــــــجلة في تأخير هاحدث في والتي م1214إلى  1212الفترة الزملية الواقعة بين 

 ( مقاول.11م )ال  عددهسج ت اتحاد المقاولين الفلسطيليين والب
  دى بلدية لالملفذة  المشـــاريع اإللشـــائيةفي  المهلدســـين المشـــاركون أوجميع االســـتشـــاريين

 تـــأخير والتي حـــدث فيهـــا م1214إلى  1212خ ل الفترة الزمليـــة الواقعـــة بين الخليـــل 
 اإلنشائية المنفذة و كل المشاريع أنالباحث  حيث وجد، ين( اسـتشـاري1والبال  عددهم )

لم تلجأ  م0202إلى  0202خالل الفترة الزمنية الواقعة بين  لدى بلدية الخليل المتأخرة
قام خارجية بل اســـــــتشـــــــارية  أوهندســـــــية  أو شـــــــركات مكاتب إلى الخليل بلديةفيها 

باحث وجد ال كما, المتأخرة المشــاريع اإلنشــائيةباإلشــراف والتنفيذ على هذه  مهندســوها
ي فنشــائية الثالثة)المباني والطرق والصــرف الصــحي( ان رؤســاء اقســام المشــاريع اال 

ة على المشاريع االنشائية المنفذة والمتأخر يعملون كاستشاريين ومشرفين بلدية الخليل 
 م0202الى  0202خالل الفترة الزمنية الواقعة ما بين 

  وهي ال تصــــــــــــــلح للتحليل ألل  مم ل بجهة واحدةتم اســــــــــــــتبعاد المالك وهو بلدية الخليل 
يع مشــــار المياه بســــبب عدم وجود  المشــــروع في قســــم أطراف، كما تم اســــتبعاد حصــــائياإل

 .م0202إلى  0202خ ل الفترة الزملية الواقعة بين ليهم ملفذة  إلشائية
 البحثعينة  4.2.4

مــــــن  %122، أي مــــــا لســــــبت  البحــــــثكامــــــل مجتمــــــع  البحــــــثأن تكــــــون عيلــــــة  إلــــــى ارتــــــأى الباحــــــث
ــــي للدراســــة  المشــــاريع اإللشــــائيةفــــي  ونالمشــــاركمجتمــــع البحــــث لظــــرًا لمحدوديــــة  حجــــم المجتمــــع الكل
ـــــل  ـــــدى بلديـــــة الخلي ـــــذة ل ـــــين الملف ـــــة الواقعـــــة ب ـــــرة الزملي ـــــي حـــــدث  م1214إلـــــى  1212خـــــ ل الفت والت

مشـــــروع ( 31شـــــاركوا فـــــي تلفيـــــذ مـــــا يقـــــارب ) ( مقـــــاول واستشـــــاري14) عـــــددهم البـــــال و فيهـــــا تـــــأخير 
لمجتمــــع البحــــث فــــي جمــــع  المســــح الشــــامل أســــلوبام اســــتخدحيــــث اعتمــــد الباحــــث علــــى ، إلشــــائي
  .األولية البيالات

بتصميم لموذج استبالة خاصة بالمقاول واالستشاري  قام الباحثبعد تحديد حجم عيلة المسح الشامل 
والجدول التالي يوضح عدد االستبالات التي  ،على كامل مجتمع البحثاالستبالة بتوزيع  وقام ،معا

الصالحة للتحليل، وكذلك معدل  االستبالاتوعدد  المستردة والمستبعدة الاتاالستبوعدد  وزعت،
 االستجابة:
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 االحصائية للمعالجة والصالحة والمستبعدة والمستردة الموزعة االستبانات عدد( : 2.4) جدول  
 المئوية ونسبها

 النسبة المئوية العدد الكلي االستشاريين المقاولين الصنف الرقم
 %122 14 1 11 ستبالات الموزعةعدد اال 1
 %122 14 1 11 عدد االستبالات المستردة 2
 %2 2 2 2 عدد االستبالات المستبعدة 3
عدد االستبالات الصالحة  4

 للتحليل
11 11 14 122% 

 %122 %122 %122 %122 معدل االستجابة 5
( 14استبالة، ارتجعت ملها )( 14( فان عدد االستبالات الموزعة بلغت )4.3الجدول )وكما يتضح من 

(، ولســـــبة االســـــتبالات الصـــــالحة للتحليل %122اســـــتبالة، وقد بل  معدل االســـــتجابة الكلي ما لســـــبت  )
كل على شـــــــ العيلة(، وهذه اللســـــــبة جاقت بســـــــبب قيام الباحث بالجلوس مع كل فرد من أفراد 122%)

 رة من فقرات االستبالة.مقابلة لتعريف  بأبعاد االستبالة وإلعطاق إجابة واضحة لكل فق

 :لدى بلدية الخليلالمنفذ المشروع اإلنشائي وفقا لنوع  البحث عينةتوزيع  .0
ي ف الســـــؤال ال الث والرابعالمعلومات التي حصـــــل عليها الباحث من خ ل اإلجابة عن  بلاًق علىو 

 ن في(، وذلك عن طريق الحصـــــول على أســـــماق المقاولين واالســـــتشـــــاريين المشـــــاركي1.4.3الفقرة )
م في كل 1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  والمتأخرة المشــــــاريع اإللشــــــائية الملفذة

خليل كما هو لدى بلدية ال الملفذ اإللشــائيوفقًا للوع المشــروع عيلة البحث توزيع قام الباحث بقســم، 
 موضح في الشكل التالي:

 يلالخل بلدية لدى المنفذ اإلنشائي المشروع لنوع وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع( 9.4)جدول  
 المئوية ونسبها

 نوع المشاريع المنفذة القسم اإلنشائي الرقم
عدد 

  المشاركين
النسبة 
 المئوية

 %11.1 11 مشاريع األبلية والمرافق العامة قسم العمارة والمشاريع 1
 %11.1 1 مشاريع الطرق قسم الطرق 1
 %1.3 1 ة الصرف الصحيمشاريع شبك قسم الصرف الصحي 3

 %011 42 المجموع
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ية الملفذة خ ل الفترة الزمل المشـــــاريع اإللشـــــائيةالمشـــــاركين في  أعداد يتضـــــح من الجدول الســـــابق أن

والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل في مجال مشــــــــــــاريع األبلية  م1214إلى  1212الواقعة بين 
 المشــــاريع اإللشــــائيةالمشــــاركين في  عدد ، كما جاقة الدراســــةعيلمن  ة( مفرد11) بل  والمرافق العامة

، في حين جاق عيلة الدراســــــةمن  ات( مفرد1) في الترتيب ال الي حيث بل في مجال مشــــــاريع الطرق 
 في الترتيب ال الث حيث بل  في مجال الصـــــــرف الصـــــــحي المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةالمشـــــــاركين في  عدد

أخر واحد قد ت مشروع إلشائيهلاك  أنوذلك بسبب يلة البحث ع فيمشاركين من ال( 1)عددهم ا لين 
  .لدى هذا القسم

 
 المشروع اإلنشائي لنوع وفقاً  البحث عينة لتوزيع المئوية النسبة: (1.4) الشكل

 المنفذ

ذة خ ل الفترة الملف المشــاريع اإللشــائيةلمشــاركين في اللســبة المئوية لي ظهر الرســم البيالي أع ه أن 
والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل في مجال مشاريع  م1214إلى  1212الواقعة بين  الزملية

لســــــــــــــبة  اقت م ج (،%11.1الترتيب األول حيث بلغت لســــــــــــــبتهم ) احتلت األبلية والمرافق العامة
ســـبتهم ل في مجال مشـــاريع الطرق في الترتيب ال الي حيث بلغت المشـــاريع اإللشـــائيةالمشـــاركين في 

 حي فيالص مجال الصرففي  المشاريع اإللشائيةفي حين جاقت لسبة المشاركين في  (،11.1%)
 .عيلة الدراسة( من %1.3) لسبتهم الترتيب ال الث حيث بلغت

 ائيةاإلنشـــــــــالعينة في المشـــــــــاريع  أفرادوفقًا للدور الذي يلعبه كل فرد من  البحث عينةتوزيع  .4
 :المتأخرة

ة مشاريع االبني
والمرافق العامة

62.5%

مشاريع الطرق 
29.2%

مشاريع شبكة 
الصرف الصحي

8.3% ةمشاريع االبنية والمرافق العام

مشاريع الطرق

مشاريع شبكة الصرف الصحي
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 يفليها الباحث من خ ل اإلجابة عن الســــؤال ال الث والرابع المعلومات التي حصــــل ع بلاًق علىو 
حصـــــول على أســـــماق المقاولين واالســـــتشـــــاريين المشـــــاركين في المشـــــاريع للوذلك (، 1.4.3الفقرة )

قام م في كل قســـــم، 1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين والمتأخرة اإللشـــــائية الملفذة 
 اإللشـــــائيةع العيلة في المشـــــاري أفرادقًا للدور الذي يلعب  كل فرد من وفعيلة البحث الباحث بتوزيع 

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 ائيةاإلنش المشاريع في فرد كل يلعبه الذي للدور وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع(: 1.4) جدول  
 المئوية والنسب المتأخرة

الدور الذي يلعبه المبحوث  الرقم
 (نشائيالمشروع اإل  طرفا)

 النسبة المئوية العدد

 %11.1 11 المقاول 1
 %33.3  1 االستشاري 1

 %011 42 المجموع
 

ذة خ ل الملف المشــاريع اإللشــائيةفي  المقاولين المشــاركين أعداديتضــح من الجدول الســابق أن 
 بل والتي حــدث فيهــا تــأخير لــدى بلــديــة الخليــل  م1214إلى  1212الفترة الزمليــة الواقعــة بين 

لملفذة ا المشـــاريع اإللشـــائيةالمشـــاركين في االســـتشـــاريين  عددو ، عيلة الدراســـةمن  مقاول( 11)
والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل  م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين 

  .عيلة الدراسةمن  استشاريين( 1) بل 

 
 للدور الذي يلعبه كل فرد في وفقاً  ثالبح عينة توزيعل المئوية النسبة(: 7.4) الشكل

 ةاإلنشائي اريعالمش

المقاولون
66.7%

االستشاريون
33.3%

المقاولون

االستشاريون
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ي يلعب  كل وفقًا للدور الذ البحثعيلة توزيع أفراد اللســـــــب المئوية ليبين الرســـــــم البيالي أع ه، 
والتي  م1214إلى  1212الملفذة خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  المشــــــاريع اإللشــــــائيةفرد في 

المقاولين ما  فئة شــكلت قدف الخليل ســواق كان مقاوال أو اســتشــاريا،حدث فيها تأخير لدى بلدية 
( من حجم %33.3)لســــبتها  فكالت االســــتشــــاريين فئة أما ،العيلةمن حجم  (%11.1) لســــبت 
 .العيلة

 بلدية في اإلنشائية األقسام على البحث عينة أفراد لتوزيع المئوية والنسب األعداد(: 7.4) جدول  
 اإلنشائية المشاريع في فرد كل يلعبه الذي رللدو  وفقاً  الخليل

 الرقم
القسم 
 اإلنشائي

نوع المشاريع 
 المنفذة

المشاريع  أعداد
عن  المتأخرة

 موعدها

عدد 
 المقاولين

عدد 
 االستشاريين

العدد 
 الكلي
 لألفراد

النسبة 
 المئوية

1 
قسم العمارة 
 والمشاريع

مشاريع األبلية 
 والمرافق العامة

21 12 1 11 11.1% 

 %11.1 1 1 1 16 مشاريع الطرق قسم الطرق 1

3 
قسم الصرف 
 الصحي

مشاريع شبكة 
الصرف 
 الصحي

1 1 1 1 1.3% 

 %011 42 9 01 49 المجموع
 

المقاولين المشـــــاركين في المشـــــاريع اإللشـــــائية الملفذة خ ل الفترة  يتضـــــح من الجدول الســـــابق أن عدد
من  مقاول( 11) حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل بل والتي  م1214إلى  1212الزملية الواقعة بين 

االســـتشـــاريين المشـــاركين في المشـــاريع اإللشـــائية  وعدد، إلشـــائي( مشـــروع 31قاموا بتلفيذ )عيلة البحث 
والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل  م1214إلى  1212الملفذة خ ل الفترة الزملية الواقعة بين 

، حيث يرى الباحث أن اللتيجة إلشــائي( مشــروع 31قاموا بتلفيذ )عيلة البحث من  اســتشــاريون( 1) بل 
السابقة تشير إلى أن المقاول والذي حصل في مشروع  تأخر في إكمال المشروع عن موعده  قد تعاقد 

  .مع بلدية الخليل اك ر من مرة

 لبياناتمصادر جمع ا 9.4
ــــــات ــــــي اعتمــــــدها  أمــــــا مصــــــادر البيال ــــــات لهــــــذالباحــــــث لغــــــرض جالت ــــــث امــــــع البيال ــــــم  البحــــــث، حي ت

 :من مصدرين هماالحصول عليها 
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 مراجعـــــةهـــــي المصـــــادر التـــــي مـــــدت الباحـــــث بالبيالـــــات مـــــن خـــــ ل : المصـــــادر الثانويـــــة 
 أوكـــــل مـــــا هـــــو جديـــــد ومراجعـــــة ، الســـــابقة والدراســـــات واألدبيـــــاتالمعلومـــــات فـــــي البحـــــوث 

ـــــــديم مـــــــن  ـــــــبق ـــــــوراه وماجســـــــتير ،ومراجـــــــع ،كت ـــــــاالت ،ورســـــــائل دكت ، ومواقـــــــع علميـــــــة ومق
ــــة   الشــــبكة العلكبوتيــــة "االلترلــــت"ملشــــورة عبــــر  محكمــــةعلميــــة  دوريــــاتو  أبحــــاثو الكترولي
ــــــي بشــــــكل ورقــــــي ةأو ملشــــــور  ــــــة ف ــــــات الجامعيــــــة المختلف ــــــة ب، المكتب ــــــي لهــــــا ع ق  هــــــذهوالت
، كمـــــــا تـــــــم جمـــــــع المعلومـــــــات التـــــــي تتعلـــــــق بأســـــــباب التـــــــأخير فـــــــي ، باإلضـــــــافة الدراســـــــة

ــــىخــــ ل الدراســــات الســــابقة باإلضــــافة مــــن  المشــــاريع اإللشــــائية ــــيعمــــل مســــح  إل مــــع  أول
 الستخ ص ما يتلاسب ملها مع بيئة بلدية ومديلة الخليل. بعض اطراف المشروع

 فــــي  مــــدت الباحــــث بالبيالــــات المباشــــرة والميداليــــة : هــــي المصــــادر التــــييــــةالمصــــادر األول
ــــك مــــن خــــ ل تصــــميم اســــتبالة ال ،موضــــوع الدراســــة ــــة المســــح فــــراد أستقصــــاق  راق وذل عيل

ـــــة الواقعـــــة بـــــين  ـــــرة الزملي ـــــي المشـــــاريع اإللشـــــائية الملفـــــذة خـــــ ل الفت الشـــــامل المشـــــاركين ف
ـــــى  1212 ـــــل م1214إل ـــــة الخلي ـــــدى بلدي ـــــأخير ل ـــــي حـــــدث فيهـــــا ت ـــــةوالت  ، واســـــتخدام المقابل

، باإلضــــــافة إلــــــى أســــــباب التــــــأخيرلوصــــــف المشــــــاريع ومعرفــــــة اهــــــم  مــــــع رؤســــــاق األقســــــام
ـــــــين دراســـــــة حـــــــالتين مـــــــن الم ـــــــة الواقعـــــــة ب ـــــــرة الزملي شـــــــاريع اإللشـــــــائية الملفـــــــذة خـــــــ ل الفت

و ــــــائق وســــــج ت عــــــن طريــــــق مراجعــــــة والتــــــي حــــــدث فيهــــــا تــــــأخير  م1214إلــــــى  1212
ــــــــــل ــــــــــة الخلي ــــــــــاب ت مــــــــــع اطــــــــــراف المشــــــــــروع  بلدي ــــــــــاول واالستشــــــــــاري(،وعمــــــــــل مق  )المق

 . ينوالمواطلون المجاورون لهذين المشروع

 البحثأداة  1.4
لعلمية اواألبحاث والمقاالت والرسائل الدراسات السابقة  فياألدوات المستخدمة  علىالباحث  بعد اط ع

 الدراســـــــات فيمســـــــتخدمة  ودراســــة الحالة االســــتبانةأداة  أن ، يرى الباحثالبحثالمتعلقة بموضـــــــوع 
 على ذلك اعتمد الباحثبلاًق و  (،1.3كما هو موضح في الجدول ) األولية السابقة كأداة لجمع البيالات

 مع طرفي المشروع اإللشائي)المقاول واالستشاري( مقابلة وجها لوجه(ال)من خالل بالمقابلة االستبانة
 ,واســــــــتخدام المقابالت ودراســــــــة الحالة كأدوات لجمع البيانات النوعية، كأداة لجمع البيانات الكمية

بين ما ية الواقعة لالفترة الزم خ للدى بلدية الخليل الملفذة  المشاريع اإللشائيةالتأخير في دراسة ل وذلك
يث ح من طرف الباحثوالمدارة  االســتبالة بالمقابلةعتمد الباحث في تطبيق وقد ا، م1214إلى  1212

، حيث يقوم ()وجها لوج في تعبئة االستبالة شكل مقابلة شخصية بين الباحث والمبحوث يأخذ هذا اللوع
إلزالــة الغموض وعــدم الوضــــــــــــــوح في عبــارات  للمبحوثالعبــارات أو يقولهــا من الــذاكرة  البــاحــث بقراقة

كن المبحوث متالمقابلة الشخصية  الةكما أن استب، بدرجة عالية ضمان صحة تم يل العيلةول االستبالة
هذه الطريقة  إلىولجأ الباحث ، (1221د، رشــــــــــــي) كاملةمن قراقة كل األســــــــــــئلة وبالتالي تكون إجابات  
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ستبالة المجتمع وخاصة المقاولين المراد توزيع اال أفرادبسبب ضعف المستوى التعليمي وال قافي لبعض 
وصـــــــــــحيحة وكاملة،  مو قة بيالات جمع توفر للباحث إمكالية عليهم، كما تم اختيار االســـــــــــتبالة كولها

 .وتو يقها والمعلومات ئقالحقا لجمع الطرق أفضل منواعتبارها 

 

 (الباحث إعداد) األولية البيانات لجمع السابقة الدراسات في المستخدمة األداة(: 9.4) جدول  

 األداة المستخدمة()البيانات طرق جمع  الدراسة السابقة الرقم
0 (Mansfield et al., 1994) االستبالة 
4 (Assaf et al., 1995) االستبالة 
4 (Chan & Kumaraswamy, 1997) االستبالة 
2 (Mezher & Tawil, 1998) االستبالة 
9 (Al-Khalil & Al-Ghafly, 1999) االستبالة 
1 (Al-Momani, 2000) تحليل كمي للبيالات 
7 (Odeh & Battaineh, 2002) استبالة 
9 (Ahmed et al., 2003) استبالة 
9 (Falqi, 2004) استبالة 

01 (Assaf & Al-Hejji, 2006) االستبالة 
00 (Alaghbari et al., 2007) االستبالة 
04 (Al-Najjar, 2008)  المشاريع اإللشائيةمن  حاالت 1استبالة ودراسة 
04 (Sweis et al., 2008) بالةاست 
 مشاريع إلشائيةحاالت من ال 3استبالة ودراسة  (1212جليد، ) 02
 االستبالة (1211حبتور، ) 09
01 (Albogamy et al., 2012) االستبالة 
07 (Mahamid et al., 2012) االستبالة 
09 (Kazaz A, 2012) االستبالة 
09 (Marzouk & El-Rasas, 2014)  يةالمشاريع اإللشائ أحداستبالة باإلضافة لدراسة حالة 

 

 )االستبانة(البحثأداة  0.1.4

 مراحل بناء االستبانة 2.2.2.3
 لقد تم تطوير االستبالة وفق اآلتي:
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 (لفةالدراسات السابقة المختعلى مصادر البيالات ال الوية )االط ع ل ستبالة من خ ل  أوليبلاق  .1
 .المشاريع اإللشائيةأسباب التأخير في وتحديد البحث  وأبعادفقرات  لتحديد

 .تغطيتها لموضوع الدراسةملاقشتها مع المشرف للتأكد من  م تم  .1
ع المشــــــــــاريومدراق واالســــــــــتشــــــــــاريين وبعض المقاولين عمل مقاب ت وملاقشــــــــــات مع الخبراق  م تم  .3

 أراقهمخذ أل دياتيلية وبيئة البلفي البيئة الفلســـط المشـــاريع اإللشـــائيةوالذين لهم خبرة في  اإللشـــائية
ن م األســــــبابهذه  حيث تم تصــــــفية ،التي تم جمعها من الدراســــــات الســــــابقة حول أســــــباب التأخير

الملفذة لدى  المشـــــاريع اإللشـــــائية أعمالمحتمل في  تأخير( ســـــبب 11)  إلىتأخير  ب( ســـــب111)
  "،لمقاولل قعالك في تســــــــليم المو الم األســــــــباب الغير م ئمة م ل "تأخرحيث تم إزالة ، بلدية الخليل

وبات في " الصعسبب  إزالةبدأ بعد تسلم المقاول للموقع، وتم مباشرة العمل تحيث وجد الباحث أن 
 ةالمشــــاريع اإللشــــائيؤ ر على تأخير هذا الســــبب ال ي أنالحصــــول على رخص" حيث وجد الباحث 

زالةالمتكرر   األســـــــباب إزالةوتم الن البلدية هي من تصـــــــدر هذه التراخيص،  ال  األســـــــباب التي وا 
عادة صــــــــياغة الفقرات بلدية الخليلتلاســــــــب بيئة  اب ، وتم لقل وتعديل على األســــــــبالغير مفهومة وا 

ولقلها من مجموعة إلى أخرى حســــب ما ي ئمها، وم ال ذلك " التغيير في أســــعار المواد " تم لقلها 
حيث وجد الباحث أن هذا الســـــبب ل   ية عوامل خارج إلىمن مجموعة األســـــباب المتعلق بالمقاول 

 . تأ ير على كل من المقاول والمالك
 أن، للتأكد من (ج)الظر ملحق  ،من المحكمين ةســــــــــتعرضــــــــــت االســــــــــتبالة األولية على بعد ذلك  .4

العبارات التي تحويها االســـــتبالة لها ع قة بأبعاد الدراســـــة، والتأكد من شـــــموليتها وتغطيتها لجوالب 
ت الواردة ، وان الفقراالمقاول واالســتشــاري()المشــروع اإللشــائي ت ئم طرفي  وألها، فةالدراســة المختل

وقد أدى ذلك إلى إضـــافة بعض الفقرات وتعديل فقرات أخرى لاهيك عن  قياســـ ، فيها تقيس ما يراد
 .أك ر وضوحًا وتحقيقًا لاهداف األخر لتكونحذف البعض 

تتكون من  (Pilot Study) يعها على عيلة اســــتط عيةز و وت تم إجراق اختبار تجريبي ل ســــتبالة م  .1
حديده الذي تم تمجتمع البحث من  بواقع    ة من المقاولين وا لين من االســـــتشـــــاريين خمســـــة أفراد

ومن اة، األدالتأكد من صــدق و بات  وتم وقد أ خذت الم حظات التي أبدوها بعين االعتبار، ،ســابقا
في  أصــــبحت االســــتبالة وعرضــــها على المشــــرف وبعد الموافقة أخرىمرة  االســــتبالةَ ّم تّم صــــياغة 
 .(أ، الظر ملحق )، حيث تم استخدام لموذج واحد لكل من المقاول واالستشاريشكلها اللهائي

 ()االستبانةالبحثأداة  مكونات 1.2.2.3
ن م عن طريق االط ع على اســــــتبالة كلالبحث اســــــتبالة في كتابة أســــــئلة وفقرات الباحث  اســــــترشــــــد
زالة  دة صياغة هذه األسئلة وتعديلهاوذلك بعد إعا  (1211حبتور )ودراسة  Falqi (2004)دراسة  وا 

هذا ها جرى عليوم ئمة للبيئة التي ي البحث وأهداف لتكون م ئمة وملاســـــــــــــبة ألغراض  البعض ملها
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اللحو  على قسـمين( من أكما هو موضـح في الملحق )، وقد تكولت األداة في صـورتها اللهائية البحث
 اآلتي:

ة الخليل الملفذة لدى بلدي المشــــاريع اإللشــــائية بأداقلة تتعلق أســــئيحتوي هذا القســــم على  :األولالقســـم 
والتي حدث فيها  م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  المبحو ون فيها فيها اشتركوالتي 
  :من االستبالة األول( في القسم 3( إلى )1ويتم ل باألسئلة من )، تأخير
 توياتول  خمسة مس مدة عقد المشروع األساسية إلىة سبمشاريع للل معدل فترة التأخير الزملي 

 إلى %31 من ،المشـــــروع زمن من %32 إلى %12 من ،المشـــــروع زمن من %12 من اقل)
 من %122 من أك رالمشـــــــروع،  زمن من %122 إلى %11 من، المشـــــــروع زمن من 12%
 .(المشروع زمن

 عزى سبب التأخير إلى المقاولوالذي ي بلدية الخليلالمتأخر الذي تغاضت عل   معدل الوقت 
 الوقت من %12،تقريبا المتأخر الوقت من %11 ،المتأخر الوقت كامل) ول  خمسة مستويات

ودفع المقاول غرامة  وقت أي عن تتغاضى لم، ريباتق المتأخر الوقت من %11، تقريبا المتأخر
 .(التأخير عن كل الوقت المتأخر

 مستويات أربعة ، ول المشاريع اإللشائيةر في الطرف األعظم مسؤولية عن حدوث التأخي 
 .(أخرى أطراف، المالك ،االستشاري ،المقاول)

لى اللحو ويقسم إلى جزئين ع في بلدية الخليل، المشاريع اإللشائيةفي  التأخيرسباب أ: الثانيالقسم 
 التالي:

 ( ســبب تأخير 11) مل قائمةوتشــ المشــاريع اإللشــائيةيتضــمن أســباب التأخير في  :الجزء األول
  ،(Falqi, 2004)محتمل، تم تجميع هذه األســــباب في مجموعات متجالســــة حســــب مصــــدرها 

تقســــــــيم أســــــــباب التأخير على كل من دراســــــــة  تصــــــــميم فقرات هذا الجزق و الباحث فيواعتمد 
(Falqi (2004   اربع ( 4)التأخير إلى حيث تم تقســـــــــيم أســـــــــباب  ،(1211حبتور )ودراســـــــــة

لى )مجموعات رئيســــية  هذه المجموعات يوضــــح والجدول اآلتي، ( تســــع مجموعات فرعية1، وا 
 ملها. مجموعةوعدد الفقرات في كل  الرئيسية والفرعية

  



78 
 

 قراتالف وعدد التأخير ألسباب الباحث اعتمدها التي والفرعية الرئيسية المجموعات( :9.4) جدول  
 منها مجموعة كل في

 المجموعة الفرعية الرقم المجموعة الرئيسية الرقم
عدد 
 الفقرات

العدد 
الكلي 
 للفقرات

 أسباب متعلقة بالمقاول 1

 3 المواد 0

44 
 1 المعدات 4
 1 القوى العاملة 4
 11 إدارة المشروع 2
 3 تمويل المشروع 9

 9 1 أسباب متعلقة باالستشاري 1 أسباب متعلقة باالستشاري 2
 04 13 أسباب متعلقة بالمالك 7 أسباب متعلقة بالمالك 3

 أسباب أخرى 4
 4 التخطيط والتصميم المبكر 9

09 
 11 أسباب خارجية 9
 19 19 المجموع

 

يها ف التأخير أسبابالمجموعات الرئيسية التي تم تجميع  أنومن خالل الجدول السابق يتضح 
 هي كالتالي:طبقا لمصدرها, 

 إلجازفي  التأخيرالتي تســــــــــــــبب  األســــــــــــــبابوهي مجموعة : بالمقاول المتعلقةعوامل ال مجموعة (0
 (31) إلى( 1من ) األسبابالمقاول، والتي تأخذ  إلىمصدرها في والتي تعود  ،المشاريع اإللشائية
 :مجموعات فرعية هي خمس إلىوتلقسم  الجزق األول من االستبالة،-في القسم ال الي

في القسـم ( 3) إلى( 1من ) األسـباب : وتتم ل فيبالموادمجموعة العوامل المتعلقة  .أ
 .من االستبالة األولالجزق -ال الي

في ( 1) إلى( 4من ) األســــــــــــــباب وتتم ل في: مجموعة العوامل المتعلقة بالمعدات .ب
 .من االستبالة األولالجزق -القسم ال الي 

( 14) إلى( 12من ) األسباب وتتم ل في: ة العوامل المتعلقة بالقوة العاملةمجموع .ت
  .من االستبالة األولالجزق -في القسم ال الي
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 إلى( 11من ) األســــــــــــباب وتتم ل في :إدارة المشــــــــروعمجموعة العوامل المتعلقة ب .ث
  .من االستبالة األولالجزق -في القسم ال الي( 11)
 إلى( 32من ) األســـــــــباب : وتتم ل فيتمويل المشــــــروعمجموعة العوامل المتعلقة ب .ج

 .من االستبالة األولالجزق -في القسم ال الي( 31)
 التأخير في إلجازالتي تســـــبب  األســـــبابوهي مجموعة  :مجموعة العوامل المتعلقة باالســـتشـــاري (4

 إلى (33من ) األســباب، والتي تأخذ االســتشــاري إلىمصــدرها في والتي تعود  ،المشــاريع اإللشــائية
 .الجزق األول من االستبالة-في القسم ال الي (41)
التأخير في إلجاز التي تســــــــــــــبب  األســــــــــــــبابوهي مجموعة مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك:  (4

من  األســـباب، والتي تأخذ )بلدية الخليل( المالك إلىمصـــدرها في والتي تعود  ،المشـــاريع اإللشـــائية
 .األول من االستبالة الجزق-القسم ال الي في (14) إلى( 41)

ريع المشاالتأخير في إلجاز التي تسبب  األسباب األخرىوهي مجموعة  :خرىاألعوامل مجموعة ال (2
)المقاول،  المشـــــــــــــروع ال   ة أطرافوالتي ال تعود في مصـــــــــــــدرها إلى أي طرف من  اإللشـــــــــــــائية

الجزق األول من -يفي القســم ال ال (11) إلى( 11من ) األســبابوالتي تأخذ  االســتشــاري، المالك(،
 :ماه مجموعتين فرعيتينتكون من وت االستبالة،

( 11من ) األســـــباب وتتم ل في :المبكر والتصـــميم التخطيطمجموعة العوامل المتعلقة ب -أ
 .من االستبالة األولالجزق -في القسم ال الي( 11) إلى

الجزق -في القســـــــــــم ال الي( 11( إلى )11وتتم ل في األســـــــــــباب من )العوامل الخارجية:  -ب
 .األول من االستبالة

 :المشــــــــــــــاريع  إن وجد تؤدي إلى التأخير في إلجاز أخرىأســـــــــــــباب    ث يشمل كتابة الجزء الثاني
 .م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين لدى بلدية الخليل  اإللشائية

 البحثالمستخدمة في أداة  المقاييس 3.2.2.3
 على لاقً ب مقياسين لقياس كل سبب من أسباب التأخير ن االستبالةم ال اليم الباحث في القسم استخد

ودراسة  Falqi (2004)ودراسة   Al-Khalil & Al-Ghafly (1999)دراسة  ملها الدراسات السابقة
(Assaf and Al-Hejji (2006   ودراســــــــــــــة  (1211حبتور )ودراســــــــــــــة  (1212جليد )ودراســــــــــــــة
(Albogamy et al. (2012   ودراســــة(Marzouk and El-Rasas (2014 وهما على اللحو ،

 التالي:
  تكرار الحدوث قياسمقياس يســــــــــــــتخدم لهو  :األولالمقياس (Frequency of Occurrence) 

ة، حيث حدد البلدي لدى المشاريع اإللشائيةتشييد  أ لاقأي مدى تحدث هذه األسباب  إلى ولعلي ب 
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( وكل بعد من البا، دائما، لادرا، أحيالا، غ)إط قاالتالية:  األبعادمقياس خماســـــــــي يشـــــــــمل  الباحث
 .التالييأخذ وزلا كما هو موضح في الجدول  األبعادهذه 

 

 .المقياس وخيارات أوزان:الحدوث تكرار مقياس(: 01.4) جدول

 (Frequency of Occurrence) تكرار الحدوث
 المعنى الخيار  الوزن
 أبداالسبب ال يحدث  إط قا 1
 السبب يحدث في أوقات لادرة لادرا 1
 واألحوالالسبب يحدث في بعض األوقات  أحيالا 3
 واألحوال األوقات اغلب في يحدث السبب غالبا 4
 واألحوال األوقات جميع في يحدث السبب دائما 1

 
 الشدة درجة قياس مقياس ل هو المقياس الثانيDegree of Severity) ) أي مدى  إلى ولعلي ب

لجاز إكماليؤ ر هذا السبب في تأخير   المحدد اهعن موعد لدى بلدية الخليل المشاريع اإللشائية وا 
 جدا، ديدش ،وبقوة جدا شديدالتالية: ) األبعاد، حيث حدد الباحث مقياس خماسي يشمل لها في العقد

 .تالياليأخذ وزلا كما هو موضح في الجدول  األبعاد( وكل بعد من هذه تأ ير ال، ما حد إلى، شديد
 

 .المقياس وخيارات أوزان: الشدة جةدر  مقياس(: 00.4) جدول

 (Degree of Severity) درجة الشدة
 المعنى الخيار الوزن
 المشروع تأخير في يذكر تأ ير ل  ليس السبب تأ ير ال 1
 المشروع تأخير في محدود تأ ير ل  السبب ما حد إلى 1
 المشروع تأخير في تأ ير ل  السبب شديد 3
 المشروع تأخير في جدا كبير تأ ير ل  السبب جدا شديد 4
 روعالمش تأخير في التأ ير من درجة اقصى ل  السبب وبقوة جدا شديد 1
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 أداة البحث)المقابلة( 4.1.4

ئيس في بلدية الخليل وهم ر  رؤســــاق األقســــام اإللشــــائية ال   ة المقابلة مع أداة قام الباحث باســــتخدام
لات لجمع البيا ، وذلكقســـــم الطرقرئيس صـــــحي و قســـــم الصـــــرف الورئيس  ،ريعقســـــم العمارة والمشـــــا

ئيس كل ر  على أســــئلة المقابلةبطرح  الباحث قام ، حيثو تكولت المقابلة من خمس أســــئلة، اللوعية
ألســـئلة ا فيللتعرف على مجتمع الدراســـة ووصـــف المشـــاريع اإللشـــائية كما هو مبين  ،قســـم إلشـــائي

أسباب التأخير أهم حول على رؤساق االقسام ؤال وتم طرح س ،(1.4.3الفقرة ) الموجودة في ةاألربع
إلى  1212بين  الواقعةخ ل الفترة الزملية في بلدية الخليل في المشاريع اإللشائية الملفذة والمتأخرة 

 .(1.4، راجع فقرة )م من وجهة لظر رئيس كل قسم1214

 دراسة حالة()البحث أداة  4.1.4

دراســـــــة حالتين من المشـــــــاريع  البيالات اللوعية عن طريق دراســـــــة الحالة لجمعقام الباحث باســـــــتخدام 
بشــــــــــــــكل  حدث فيها تأخيرالتي م و 1214إلى  1212اإللشــــــــــــــائية الملفذة خ ل الفترة الزملية ما بين 

صــف  لو  الرجوع إلى ســج ت البلدية للحصــول على معلومات عن المشــروعقام الباحث ب ، حيثمعمق
 إلظهارو مدى تجاوز الوقت والتكلفة لكل حالة  إلظهارزمة وصــــــفا دقيقا وللحصــــــول على البيالات ال 

دام المقابلة ، واســتخالمتبعة في تقييم العروض)الملاقصــات( واختيار المقاول من قبل البلدية اإلجراقات
اإلضافة ب ،التأخير في كل حالة أسباب اهم ألخذ رايهم فيمع اطراف المشروع )المقاول واالستشاري( 

ســـــلبية ال التأخيروع اإللشـــــائي المتأخر من حيث أ ار لمواطلين المجاورين للمشـــــر بعض ا اخذ راي إلى
 .عليهم

 الخاصة بأداة القياس االختبارات 2.1.4

 صدق األداة 2.2.2.3
 على قياس المقصــــــــود من قياســـــــ البحث المســــــــتخدمة في  اةهو قدرة األد األداةصــــــــدق المقصــــــــود من 

(Campbell & Stanley, 1963)،  تم اعتماد طريقة صدق المحتوى البحث  أداة صدق من للتحققو
(Content Validity؛) مكولات أوالمقابلة  أســــــئلةأداة الدراســــــة ســــــواق تمت ملاقشــــــة محتويات  حيث 

من المحكمين من ذوي  (2) م قام الباحث بعرضـــــــــها على االســـــــــتبالة مع المشـــــــــرف،دراســـــــــة الحالة أو 
إلبداق ، (جالملحق ) يظهر في كما المشــاريع اإللشــائيةاألعمال و  االختصــاص والخبرة في مجال إدارة

ألهداف ومضمون  الفقرات م قمةوضوح و : أهمهات من جاالرأيهم وم حظاتهم واقتراحاتهم في عدة م
وقام أيضـــًا الباحث  الفقرات، بين التكرار والتداخل اللغوية، وعدم والتراكيب صـــياغةال لدراســـة، وســـ مةا

أداة لى ع اللغة وغيرها من التعدي ت أودي ت التي أوصـــى بها المحكمون ســـواق بالصـــياغة بإجراق التع
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كما قام الباحث بتطبيق االســــتبالة على عيلة ، الفقرات بزيادة أو حذف بعض وذلك بتصــــحيح ،الدراســــة
م هللتعرف على مدى ف لمجتمع البحث الذين يلتمون عيلة البحث أفراد من  (3)مكولة من  اســـتط عية

، وقد أخذت الم حظات التي وردت بعين وضـــــــــوحهاودرجة أفراد العيلة للعبارات واأللفاظ المســـــــــتخدمة 
 االعتبار علد الصياغة اللهائية ل ستبالة.

 ثبات األداة 1.2.2.3
يعرف ال بات على مقياس الدقة بأل  قدرة األداة على إعطاق لفس اللتائج إذا تم تكرار القياس على لفس 

قرات فيعتمد على االتساق الداخلي والذي يعلي أن  ف بات األداة، ة مرات في لفس الظروفالشخص عد
وهلاك  ،(Carmines & Zeller, 1991) قياســــــ  المرادالبحث تصــــــب جميعها في غرض  االســــــتبالة

ألفا  – خكرو لباحساب معامل طريقة شيوعا هي  أك رهامن ، من الطرق اإلحصائية لقياس ال باتعدد 
(Cronbach's alphaالتي )  مع بعضـــــــــــها البعض ومع كل  لفقراتلتعتمد على االتســـــــــــاق الداخلي

التي تشــــمل لفقرات االســــتبالة  الداخلي االتســــاق معامل حســــابوقد قام الباحث ب، بصــــفة عامة الفقرات
 معادلة كرولباخ باســـتخدام ،مقياس تكرار الحدوث ومقياس درجة الشـــدة لكل ســـبب من أســـباب التأخير

 Statistical (SPSS) للعلوم االجتماعية  اإلحصـــائية الحزمة برلامج باســـتخدام تطبيقها تم التيألفا 

Package for Social Sciences  ، تيالجدول اآلوقد تم التوصل إلى اللتائج المبيلة في: 
 الدراسة ومجموعات لفقرات( ألفا كرونباخ) الداخلي االتساق معامل(: 04.4) جدول  

عدد  المجموعة الفرعية الرقم
 الفقرات

قيمة معامل كرونباخ 
 ألفا )تكرار الحدوث(

قيمة معامل 
)درجة  كرونباخ ألفا
 الشدة(

 2.112 2.132 3 المواد 1
 .1110 2.111 1 المعدات 1
 .1110 .1310 1 وى العاملةالق 3
 .1110 .1120 11 إدارة المشروع 4
 .1110 .1140 3 تمويل المشروع 1

أسباب متعلقة  1
 باالستشاري

1 1310. 1140. 

 .1340 .1340 13 أسباب متعلقة بالمالك 1

1 
التخطيط والتصميم 

 المبكر
4 1110. 1110. 
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عدد  المجموعة الفرعية الرقم
 الفقرات

قيمة معامل كرونباخ 
 ألفا )تكرار الحدوث(

قيمة معامل 
)درجة  كرونباخ ألفا
 الشدة(

 .1110 .1320 11 أسباب خارجية 1
  11 2.112 1310. 

 
قيمة معامل كرولباخ ألفا كالت مرتفعة، حيث أن  إلى الســــــــــــــابقتشــــــــــــــير المعطيات الواردة في الجدول 

( لكل فقرة من فقرات االســــــــــــــتبالة، وكالت قيمة معامل كرولباخ ألفا 6.006- .0160تراوحت بين )
فقرات  أن إلى(، وهذا يشــــــــــير 6.083درجة الشــــــــــدة )ل ، وقيمة معامل كرولباخ(6.00)لتكرار الحدوث 

 (6.06) وهو مقارلة بالحد األدلى تتمتع بدرجة عالية جدا من ال بات وأســــــــــباب التأخير في االســــــــــتبالة
، أداة القياس و بات مما يشـــــير إلى دقة، (Sekaran, 2003)لقبول قيمة معامل ال بات ألفا كرولباخ 

 .وص حيتها لتحليل اللتائج

 البحثإجراءات تطبيق أداة  9.1.4

 تم القيام باإلجراءات اآلتية:البحث لتطبيق أداة 

يل؛ امعة الخلج في-األعمالبرلامج ماجستير إدارة -الدراسات العليا  عميدالحصول على كتاب من  .1
من حيث عمل مقاب ت مع  بلدية الخليللمعلومات الميدالية من جمع ا في لتسهيل مهمة الباحث

ن صورة الذي يتضم (وملحق ) إلىوتعبئة االستبالة، الظر  وتوزيع ودراسة مشروعينرؤساق األقسام 
 .عن هذا الكتاب

وزيع تبعمل مقاب ت ودراسة مشروعين و عمل زيارات واتصاالت مع بلدية الخليل للسماح للباحث  .1
، وذلك من خ ل االتصال مباشرة مع مساعد المدير العام للشؤون الهلدسية جمع المعلوماتاالستبالة و 

 .المشاريع اإللشائيةورؤساق األقسام التي لها ع قة ب في بلدية الخليل
توزيع و  ائيةاإللش األقسامقام الباحث بعمل مقاب ت مع رؤساق بلدية الخليل بعد الحصول على موافقة  .3

حول  إلشائيتم جمع المعلومات من كل قسم  م ، سة حالتين من المشاريع المتأخرةودراستبالات اال
 تحديد تم، و م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  المشاريع الملفذة لدية والمتأخرة

لية مالمقاول، االستشاري( الملفذة والمتأخرة خ ل الفترة الز ) المشاريع اإللشائية المشاركة في طرافاأل
 .وبذلك تم تحديد مجتمع الدراسة ،م1214إلى  1212الواقعة بين 
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البحث أداة  صدق وتويعها على عيلة استط عية،  م تم قياس تم إجراق اختبار تجريبي ل ستبالة .4
استبالة على عيلة  (14)توزيع  حيث تم توزيع االستبالات وجمع المعلومات الميدالية،تم  م ، و باتها

جميع أن ( مقاول، حيث تم التأكد من 11والتي تتكون من  مالية استشاريين و )المسح الشامل 
مقاولين لظام اتحاد ال أحكاموفق لدى اتحاد المقاولين الفلسطيليين  ينومسجل ينمصلفالمقاولين 

تم تسليم االستبالات للجميع باليد والجلوس معهم إليضاح لهم فقرات ،  م م1114الفلسطيليين لعام 
وقد بلغت الفترة الزملية من توزيع االستبالات وحتى ، (14االستبالات المستردة ) بل  عدد، و الدراسة

 امع االستبالة ما يشير إلى أن هذ أرفق، ولقد ( يوماً 11قيد البحث ) األطرافاستردادها من جميع 
ع م جزق من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال بجامعة الخليل وه بحثال

التأكيد على الحفاظ على ِسرّية المعلومات التي سوف يتم الحصول عليها من قبل الباحث و سوف 
 فقط. البحثال تستخدم إال ألغراض 

 جهاز إلى إلدخالها ترقيمها استعداداً  تمالمستردة للتحليل،  االستبالاتجميع  ص حية من التأكد وبعد .1
  .إحصائيا لتحليلها اآللي الحاسب

 عالجة اإلحصائيةالم 7.4
، إدخالها إلى الحاســــــــــــب اآللي،  م قام بقام الباحث بمراجعتها عن طريق االســــــــــــتبالة البيالاتبعد جمع 

م لامج الرزمة اإلحصــــــــــــــائية للعلو ولتحليل البيالات ومعالجتها بشــــــــــــــكل دقيق قام الباحث باســــــــــــــتخدام بر 
ـــــك و  (Statistical Package for Social Science-SPSS 22) االجتمـــــاعيـــــة  برلـــــامجكـــــذل

(EXCEL 2013) ، عطائها أرقامًا معيلة، أي بتو البيالات  إدخالحيث قام الباحث ب  حويل اإلجاباتا 
باب من االستبالة مقياسين لقياس كل سبب من أس ال اليم الباحث في القسم استخد، و اللفظية إلى رقمية

تكرار حــدوث  دادت درجــةاز   بحيــث كلمــا ازدادت الــدرجــة  ،أوزانكــل مقيــاس خمس  وأعطي التــأخير
 لدى بلدية الخليل. المشاريع اإللشائيةالسبب ودرجة شدت  على تأخير 

 :التاليةوقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية 

الوصفي  اإلحصاق استخراج مقاييستم البحث  أسئلة عن واإلجابة الدارسة، لوصف عيلة .1
(Descriptive Statistic Measures وتتم ل في ،)،لمتوسطاتواواللسب المئوية،  التكرارات 

 .الحسابية

وذلك لترتيب أسباب التأخير اعتمادا على تكرار حدوث  :(Frequency Index) دليل التكرار .1
 :باستخدام المعادلة التالية وذلك (،Frequency of Occurrenceكل سبب )

Frequency Index (F.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 ................ ( 0معادلة رقم)  
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 حيث أن:

(F.I)( دليل التكرار :(Frequency Index. 

a: المعطاة لكل خيار األوزان. 

n: .تكرارات اإلجابات من قبل المستجيبين 

N: .العدد الكلي من المستجيبين 

 شدة السبب درجة وذلك لترتيب أسباب التأخير اعتمادا على :(Severity Index) دليل الشدة .3
Degree of Severity))وذلك باستخدام المعادلة التالية ،: 

Severity index: (S.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 ( 4معادلة رقم...................)  

 حيث أن: 

 (S.I) الشدة: دليل ((Severity Index: 

a: المعطاة لكل خيار. األوزان 

n: ين.تكرارات اإلجابات من قبل المستجيب 

N: .العدد الكلي من المستجيبين 

لكل سبب، وذلك باستخدام المعادلة  دليل األهمية( لتحديد Importance Index) دليل األهمية .4
 :التالية

Importance Index (IMP.I.)(%) = [F.I (%) ∗S.I (%)]/100...  ( 4معادلة رقم)  

 حيث أن:

: (IMP.I) دليل األهمية (Importance Index.) 

(F.I)( دليل التكرار :(Frequency Index. 

(S.I)( دليل الشدة :(Severity Index. 
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 .أداة الدراسة بات  لقياس( Cronbach's alpha) ألفا خمعامل كرونبا .1
على  بلاقً اعتمدها الباحث  ((4ة رقم )ل( ومعاد4( ومعادلة رقم )0)معادلة رقم ) السابقة المعادالت 

بتور حودراسة  Assaf and Al-Hejji (2006)راسة كل من د التي اعتمدتهاالدراسات السابقة 
 والمعادالت والجدول التالي يبين المقاييس، Albogamy et al. (2012)ودراسة  (1211)

ويرى  ,ها الدراسات السابقةكما اعتمدت المشاريع اإللشائيةفي أسباب التأخير  لمعالجةالمستخدمة 
 .يعطي معلومات أدق وافضل تأخيركل سبب  الباحث أن استخدام مقياسان لقياس

 

 (.الباحث إعداد) السابقة الدراسات في المستخدمة اإلحصائية المعالجة(: 04.4) جدول  

 المعادالت المقاييس المستخدمة الدراسة السابقة الرقم

0.  (Assaf et al., 
1995) 

دليل األهمية 
(Importance index)  

4.  
(Chan & 

Kumaraswam
y, 1997) 

دليل األهمية 
(Importance index)  

4.  
(Mezher & 

Tawil, 1998) 
دليل األهمية 

(Importance index)  

2.  
(Al-Khalil & 

Al-Ghafly, 
1999) 

دليل التكرار 
(Frequency Index)  

Severity Index  

دليل األهمية 
(Importance Index)  

9.  
(Odeh & 

Battaineh, 
2002) 

دليل األهمية النسبية 
(Relative 

Importance index) 
 

1.  (Falqi, 2004) 

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

 
 Severityدليل الشدة )

Index)  
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 المعادالت المقاييس المستخدمة الدراسة السابقة الرقم

دليل األهمية 
(Importance Index)  

7.  (Assaf & Al-
Hejji, 2006) 

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

Frequency Index (F.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/4 

 Severityدليل الشدة )
Index) 

Severity index: (S.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/4 

دليل األهمية 
(Importance Index) 

Importance Index (IMP.I.)(%) = [F.I (%) ∗S.I 
(%)]/100 

9.  (Alaghbari et 
al., 2007) mean score 

 

9.  
(Al-Najjar, 

2008) 
دليل األهمية 

(Importance Index)  

01.  (Sweis et al., 
2008) 

five-point Likert 
scale 

 

 (4101جنيد, )  .00

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

 Severityدليل الشدة ) 
Index) 

دليل األهمية  
(Importance Index) 

 

 (4100حبتور, )  .04

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

Frequency Index (F.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 

 Severityدليل الشدة )
Index) 

Severity index: (S.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 

دليل األهمية 
(Importance Index) 

Importance Index (IMP.I.)(%) = [F.I (%) ∗S.I 
(%)]/100 

04.  
(Albogamy et 

al., 2012) 

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

Frequency Index (F.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 

 Severityدليل الشدة )
Index) 

Severity index: (S.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 
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 المعادالت المقاييس المستخدمة الدراسة السابقة الرقم

دليل األهمية 
(Importance Index) 

Importance Index (IMP.I.)(%) = [F.I (%) ∗S.I 
(%)]/100 

02.  (Mahamid et 
al., 2012) 

 Severityدليل الشدة )
Index) 

Severity index: (S.I) (%) =∑a (n/N) ∗100/1 

 Kazaz)دراسة   .09
A, 2012) 

دليل األهمية النسبية 
(Relative 

Importance index)  

01.  
Marzouk & 
El-Rasas, 

2014) 

دليل التكرار 
(Frequency Index) 

 
 Severityدليل الشدة )

Index) 
دليل األهمية  

(Importance Index)  
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 البحثنتائج  ومناقشة عرضالرابع: الفصل 
 

 تمهيد 0.2

 ل خ الباحث منعرض وتحليل وملاقشـــــــــة اللتائج التي توصـــــــــل إليها البحث يتلاول هذا الفصـــــــــل من 
الة تم التي تم لت في اســــتبو  مجتمع الدراســــة، منالبحث باســــتخدام أداة البيالات األولية التي تم جمعها 

لعلوم لامج الرزمة اإلحصـــائية ل، وتمت معالجة وتحليل االســـتبالة باســـتخدام بر تخصـــيصـــها لهذا الغرض
ـــــك  (Statistical Package for Social Science-SPSS 22) االجتمـــــاعيـــــة  برلـــــامجوكـــــذل

(EXCEL 2013)، 

 االستبانة قساموأمحاور نتائج  ومناقشة عرض 4.2
ملاقشًة ، و باستخدام االستبالةمجتمع البحث التي حصل عليها من  يورد الباحث تحليً  للبيالات

 :من الجوالب المختلفةالبحث لمحاور 

 المستجيبون التي شارك فيها المشاريع اإلنشائيةأداء  :المحور األول 0.4.2
 ائيةالمشـــــاريع اإللشـــــأداق كون من أســـــئلة تتعلق بمن االســـــتبالة والذي يت األوليم ل هذا المحور القســـــم 

ترة الزملية خ ل الف المقاول واالســـــــتشـــــــاري()المســـــــتجيبون الملفذة لدى بلدية الخليل والتي اشـــــــترك فيها 
ويحلــل ويلــاقش هــذا ، المحــدد عن موعــدهــا والتي حــدث فيهــا تــأخير م1214إلى  1212الواقعــة بين 

دة عقد المشـــروع م إلىلســـبة  اإللشـــائيةللمشـــاريع الزملي  التأخير معدل فترةب تتعلق    ة أســـئلةالمحور 
من ة وأخيرا معرف، بلدية الخليل اتجاه المقاولين تغاضــــــت عل الذي  المتأخرمعدل الوقت ، و األســــــاســــــية

 وأاالســـتشـــاري  من وج  لظر المشـــاريع اإللشـــائيةي مســـؤولية عن حدوث التأخير ف هو الطرف األعظم
المعالجة اإلحصـــــــــائية ال زمة باســـــــــتخراج األعداد،  لتحليل هذا المحور الباحثم المقاول، ولقد اســـــــــتخد

 .اللسب المئويةو 

زمن  إلىنسبة  في بلدية الخليل اإلنشائيةفي المشاريع  تأخيرالزمنية للفترة المعدل  2.2.1.2
 المحدد له في العقد األصلي المشروع

 ة الخليلفي المشاريع اإللشائية في بلدي ملية للتأخيرالز فترة الما هو معدل التالي:  السؤال وج  الباحث
ي تلفيذ ف المشاركين( واالستشاريللمبحو ين )المقاول  ؟المحدد ل  في العقد زمن المشروع إلىلسبة 

فترة  معدل ، وذلك للتعرف علىم1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  المشاريع اإللشائية
ل ؤاولإلجابة عن هذا السالعقد، ب لهاالمحدد المخطط ل  و عن موعدها  اإللشائية المشاريعالتأخير لهذه 

خراج استتم ، و الخيارات أحد، وقد طلب ملهم اختيار قام الباحث بتحديد خمسة خيارات للمبحو ين
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لكل خيار من الخيارات الخمس من وجهة لظر طرفي المشروع )المقاول  واللسب المئويةالتكرارات 
 :كما هو موضح في الجدول اآلتي ي(،واالستشار 

 تأخيرال فترة معدل حول المشروع طرفي نظر لوجهات وفقاً  والتكرارات المئوية النسب(: 0.2)جدول  
 .الخليل بلدية في اإلنشائية المشاريع في

ي بلدية ف اإلنشائيةفي المشاريع  الزمنية للتأخيرفترة المعدل 
 له في العقدالمحدد  زمن المشروع إلىنسبة  الخليل

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 ككل المستجيبون ستشارياال مقاولال

0 

اقل من 
من  01%

زمن 
 المشروع
 المخطط له

 4 1 3 التكرارات
 %100.0 %25.0 %75.0 للتكرارات اللسبة المئوية

كلي الالتكرارات إلى العدد المئوية )النسبة 
 %16.7 %12.5 %18.8 لكل طرف(

كلي الالتكرارات إلى العدد )مئوية اللسبة ال
 لطرفي المشروع(

12.5% 4.2% 16.7% 

4 

 %01من 
 %41إلى 

من زمن 
 المشروع
 المخطط له

 16 6 10 التكرارات
 %100.0 %37.5 %62.5 اللسبة المئوية للتكرارات

كلي الالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 لكل طرف(

62.4% 75.0% 66.7% 

كلي الالتكرارات إلى العدد لمئوية )اللسبة ا
 %66.7 %25.0 %41.7 لطرفي المشروع(

4 

 %40من 
 %91إلى 

من زمن 
 المشروع
 المخطط له

 1 0 1 التكرارات
 %100.0 %0.0 %100.0 اللسبة المئوية للتكرارات

كلي الالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 لكل طرف(

6.3% 0.0% 4.2% 

كلي الالتكرارات إلى العدد وية )اللسبة المئ
 %4.2 %0.0 %4.2 لطرفي المشروع(

2 

 %90من 
إلى 
011% 

من زمن 
 المشروع
 المخطط له

 0 0 0 التكرارات
 %0 %0 %0 اللسبة المئوية للتكرارات

كلي الالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %0 %0 %0 لكل طرف(

كلي العدد التكرارات إلى الاللسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

0% 0% 0% 

9 
أكثر من 

011% 
 3 1 2 التكرارات

 %100.0 %33.3 %66.7 اللسبة المئوية للتكرارات



91 
 

ي بلدية ف اإلنشائيةفي المشاريع  الزمنية للتأخيرفترة المعدل 
 له في العقدالمحدد  زمن المشروع إلىنسبة  الخليل

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 ككل المستجيبون ستشارياال مقاولال

من زمن 
 المشروع
 المخطط له

كلي الالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %12.5 %12.5 %12.5 لكل طرف(

كلي الالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 طرفي المشروع(ل

8.3% 4.2% 12.5% 

 المجموع

 24 8 16 التكرارات
 %100.0 %33.3 %66.7 اللسبة المئوية للتكرارات

كلي الالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 %100.0 %100.0 %100.0 لكل طرف(

كلي الالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

66.7% 33.3% 100.0% 

  
دى بلدية لالملفذة  اإللشـــــــــائيةلمشـــــــــاريع في اللتأخير الجدول أع ه أّن معدل الفترة الزملية يتضـــــــــح من 

طرفي المشـــــــــــــروع )المقاول  لظر من وجهة م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين الخليل 
 التالي:كالت على اللحو والتي حدث فيها تأخير واالستشاري( 

جاق معدل فترة التأخير الزملية والذي  ول كانت النتائج على النحو التالي:من وجهة نظر المقا .1
على اعلى درجة في العقد المخطط ل   من زمن المشــــــــروع (%32إلى  %12)مداه ما بين يتراوح 

يليها فترة  وجهة لظر المقاولين، اإلجابات من ( من%62.4) وجاق بالمقدمة بلســــــــــــــبة مئوية بلغت
المخطط ل ( بلســــــــبة مئوية  من زمن المشــــــــروع %12اقل من يتراوح مداها  ) التأخير الزملية التي

 %122من  أك ر( ،  م في المرتبة ال ال ة فترة التأخير الزملية التي يتراوح مداها )%18.8بلغت )
(، وفي المرتبة الرابعة جاقت فترة %11.1المخطط ل ( بلســـــــــبة مئوية بلغت ) من زمن المشـــــــــروع
المخطط لــــــ ( بلســــــــــــــبــــــة مئويـــــة  من زمن المشــــــــــــــروع %12إلى  %31من التــــــأخير الزملي )

( %122إلى  %11)ما بين  والذي كانتأخير الفترة معدل حصــــــــــــل لم يفي حين  (،%6.3بلغت)
، كما المقاولين وجهة لظر اإلجابات من من ة مئويةلســــــبعلى أي  المخطط ل  من زمن المشــــــروع

 :(1.4)هو موضح في الشكل 
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 المشاريع في للتأخير الزمنية الفترة معدلالمقاولين حول  إلجاباتمئوية (: النسب ال0.2الشكل )

 .الخليل بلدية في االنشائية
 جاق معدل فترة التأخير الزملية على النحو التالي:من وجهة نظر االســتشــاري فكانت النتائج  أما .1

لى اعلى المخطط ل  في العقد ع من زمن المشـــــــروع (%22إلى  %02والذي يتراوح مداه ما بين )
يليها  جهة لظر االســتشــاريين،و  اإلجابات من من (%43)درجة وجاق بالمقدمة بلســبة مئوية بلغت 

رة توف المخطط لــ (  من زمن المشــــــــــــــروع %12اقــل من ) اي يتراوح مــداهــفترة التــأخير الزمليــة الت
من اإلجابات  (%11.1بلســــــــبة مئوية بلغت ) (من زمن المشــــــــروع المخطط ل  %122أك ر من )

 ما بين داهم يتراوح كان ذيوال حصل معدل فترة التأخيرفي حين لم ي، وجهة لظر االستشاريين من
 من زمن المشــــــروع (%022إلى  %30)بين  ومعدل الفترة الزملية للتأخير ما (%32إلى  %"20)

، (%2.2أي ما لسبت ) وجهة لظر االستشاريين من اإلجاباتمن  ة مئويةعلى أي لسبالمخطط ل  
 :(0.2)موضح في الشكل كما هو 

 
 اريعالمش في للتأخير الزمنية الفترة معدلاالستشاريين حول  إلجاباتالنسب المئوية (: 4.2) الشكل

 .الخليل بلدية في االنشائية

18.8%

62.4%

6.3%
0.0%

12.5% من زمن المشروع% 10اقل من 

من زمن المشروع% 30إلى % 10من 

من زمن المشروع% 50إلى % 31من 

من زمن المشروع% 100إلى % 51من 

من زمن المشروع% 100أكثر من 

12.5%

75.0%

0.0%

0.0% 12.5%

من زمن المشروع% 10اقل من 

من زمن المشروع% 30إلى % 10من 

من زمن المشروع% 50إلى % 31من 

من زمن المشروع% 100إلى % 51من 

من زمن المشروع% 100أكثر من 
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 :فكانت النتائج على النحو التالي)المقاول واالســتشــاري(  المســتجيبين ككلمن وجهة نظر  أما  .3
المشــــــــــــــروع من زمن  (%22إلى  %02)ما بين  مداه تراوحي الذيو الزملية  فترة التأخيرمعدل  جاق

من اإلجابات  (% 66.7)بلغت  مئوية بلسبةبالمقدمة  لى اعلى درجة وجاقع العقدفي  المخطط ل 
اقل من )معدل التأخير الذي يتراوح  في المرتبة ال الية فجاق أما، من وجهة لظر طرفي المشـــــــــــروع

، طرفي المشـــروع ( من وجهة لظر% 16.7بلســـبة مئوية )المخطط  ل   من زمن المشـــروع (02%
 من زمن المشــــــــــــــروع المخطط ل ( %022أك ر من )معدل فترة التأخير الزملية والذي يتراوح يليها 

معدل فترة التأخير الزملية يليها  ،من وجهة لظر طرفي المشـــــــــروع( %00.3بلســـــــــبة مئوية بلغت )
بلســـــــــــــبة مئوية بلغت   المخطط ل  المشـــــــــــــروع من زمن (%12إلى  %31من ) مداه والذي يتراوح

داه الذي يتراوح م أخيرالتفترة  معدلحصل لم يحين في ، من وجهة لظر طرفي المشروع( 2.0%)
 اإلجابات من على أي لسية مئوية من المخطط ل  من زمن المشروع (%022إلى  %30 )ما بين

، كما هو (%2.2ما لســـــبت  )أي  (االســـــتشـــــاري والمقاول  )المشـــــروع اإللشـــــائي وجهة لظر طرفي
 :(2.2)موضح في الشكل 

 
 في للتأخير الزمنية الفترة معدلالمستجيبين ككل حول  إلجاباتالنسب المئوية (: 4.2) الشكل

 .الخليل بلدية في االنشائية المشاريع
 جماعهلاك تشــاب   أنيتبين  الســابقة ومن خ ل اللتائج  عدلمبين المقاول واالســتشــاري حول  وا 

 أنت اللتائج أظهر  حيث ،الملفذة لدى بلدية الخليل اإللشـــــــــائيةة الزملية للتأخير للمشـــــــــاريع الفتر 
معدل التجاوز في  أن إلىأشــــــــارت  ( من اإلجابات من وجهة لظر طرفي المشــــــــروع% 22.4)

 .المحدد ل  األصلي المشروعمن زمن  (%22إلى  %02) الفترة الزملية ما بين
  المشــــــروع من زمن ( %22إلى  %02ي الفترة الزملية ما بين )معدل التجاوز فيرى الباحث أن

المشـروع  رافأطليسـت بالمدة الكبيرة لكن تأ يرها كبير ويلعكس على جميع  األصـلي المحدد ل 
ويلعكس ســــــــــــــلبا على المواطلين، حيث تلعكس مدة التأخير هذه على المقاول من حيث تجاوز 

16.7%

66.7%

4.2%
0.0%

12.5%
من زمن المشروع% 10اقل من 

من زمن المشروع% 30إلى % 10من 

من زمن المشروع% 50إلى % 31من 

من زمن المشروع% 100إلى % 51من 

من زمن المشروع% 100أكثر من 
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لمالك في عدم است مار المشروع واالستفادة من التكاليف وزيادة المصاريف، كما تلعكس على ا
 االستفادة من خدمات هذا المشروع. عوائده، وتلعكس على المواطلين في عدم

  اري مصــــدرها المقاول والمالك واالســــتشـــالســــابقة لتيجة أســــباب ك يرة  فترة التجاوزيوعز الباحث
وحقيقية في العقد قعية مدة وا عدم وجود من أهمهاوالمواطلون المجاورون لموقع المشــــــــــــــروع، 

، باإلضـــافة الى الصـــعوبات المالية التي يواجهها كل من تتلاســـب مع إمكاليات وقدرات المقاول
  المالك واالستشاري ا لاق تلفيذ المشروع، باإلضافة الى اعتراض الجيران على المشروع.

   مع لتيجة دراســــة لتيجة الســــؤال الســــابق قاربتيرى الباحث أن (Mahamid et al. (2012 
 إلى أشـــارت إجابات المبحو ين( من %43)  أنأظهرت أجريت في الضـــفة الغربية والتي التي 
المشــــــــــــــروع من زمن ( %22إلى  %02بين ) مــا  معــدل التجــاوز في الفترة الزمليــة تراوح أن

ا كم  ،هرة التأخير ظاهرة عامة وملتشــــــرة في الضــــــفة الغربيةهو مؤشــــــر على أن ظا األصــــــلي
-31) أظهرت أن التي  Falqi (2004) مع لتيجة دراســــــــــة لتيجة الســــــــــؤال الســــــــــابق تقاربت
من (  ٪32إلى  ٪12)من راوح تجاوز الوقت تن معدل أ إلى اإلجابات أشــــــــــــــارتمن  ( 41٪
التي  DAYI (2010)  هلاك تقارب مع دراســـــــة أنلمخطط ل  في العقد، كما المشـــــــروع ازمن 

تطابقت  كما   .( من زمن المشــــروع األصــــلي%11.4الوقت المتأخر كان ) معدلأن  أشــــارت
 التي أظهرت أن Assaf and Al-Hejji (2006) مع لتيجة دراســـة لتيجة هذا البحث واتفقت

 تجاوزمعدل  أن  أشــــارواريين االســــتشــــاإجابات من  (%11 )المقاولين و إجابات من (11%)
 .للمشروع األصلي من الوقت (%32 إلى %12 ) بين تراوح مداه ما الوقت 

   الملفذة  لشــائيةالمشــاريع اإلوالشــكل التالي يوضــح التكرارات لمتوســط الفترة الزملية للتأخيرات في
لظر طرفي لــدى بلــديــة الخليــل، من وجــ  م 1214إلى  1212خ ل الفترة الزمليــة الواقعــة بين 
 المشروع )المقاول واالستشاري(:
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المشاريع  في للتأخيرات الزمنية الفترةحول معدل  المبحوثين إلجابات التكرارات(: 2.2) الشكل

 من وجهة نظر طرفي المشروع. اإلنشائية

 المالك)البلدية(عنه  ىالوقت المتأخر الذي تغاض معدل 1.2.1.2
ع و ي المشر لطرف ؟المالك)البلدية(عل   ىلوقت المتأخر الذي تغاضا معدلكم  التالي: وج  الباحث السؤال

 1212ين خ ل الفترة الزملية الواقعة ب المشاريع اإللشائيةفي تلفيذ  المشاركين)المقاول و االستشاري( 
بب س والذي ،المالك)البلدية(عل   ىالوقت المتأخر الذي تغاض معدل ، وذلك للتعرف علىم1214إلى 

 غير معذور(، والمدةالتأخير  ) المقاول ومسؤوليةاألحداث التي تقع ضمن سيطرة  هوهذا التأخير 
م ولإلجابة عن هذا السؤال قا ،التغاضي عن الغرامة تحت سيطرة المالك أويرجع قرار تغريم  المتأخرة

ارات التكر  استخراجتم الباحث بتحديد خمسة خيارات للمبحو ين، وقد طلب ملهم اختيار احد الخيارات، و 
 لكل خيار من الخيارات الخمس من وجهة لظر طرفي المشروع )المقاول واالستشاري(، اللسب المئوية و

 :كما هو موضح في الجدول اآلتي
 الوقت معدل حول المشروع طرفي نظر لوجهات وفقاً  والتكرارات المئوية النسب(: 4.2)جدول1  

 (.الخليل بلدية)كالمال عنه تغاضى الذي المتأخر

 )سبب التأخير هو عنه البلدية تغاضتمعدل الوقت المتأخر الذي 
 المقاول(

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 ككل المستجيبون االستشاري المقاول

كامل الوقت  0
لم )المتأخر 

 15 3 12 التكرارات
 %100.0 %20.0 %80.0 اللسبة المئوية للتكرارات
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 )سبب التأخير هو عنه البلدية تغاضتمعدل الوقت المتأخر الذي 
 المقاول(

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 ككل المستجيبون االستشاري المقاول

يحتسب 
المالك أي 
  رامات(

ي الكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %62.5 %37.5 %75.0 لكل طرف(

لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 %62.5 %12.5 %50.0 لطرفي المشروع(

4 

من 75%
الوقت 
المتأخر 
 تقريبا

 8 4 4 التكرارات
 %100.0 %50.0 %50.0 اللسبة المئوية للتكرارات

ي الكلالتكرارات إلى العدد مئوية )النسبة ال
 %33.3 %50.0 %25.0 لكل طرف(

لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

16.7% 16.7% 33.3% 

4 

من  91%
الوقت 
المتأخر 
 تقريبا

 0 0 0 التكرارات
 %0 %0 %0 اللسبة المئوية للتكرارات

ي الكللعدد التكرارات إلى االنسبة المئوية )
 %0 %0 %0 لكل طرف(

لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 %0 %0 %0 لطرفي المشروع(

2 

من  49%
الوقت 
المتأخر 
 تقريبا

 1 1 0 التكرارات
 %100.0 %100.0 %0.0 اللسبة المئوية للتكرارات

ي الكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %4.2 %12.5 %0.0 لكل طرف(

لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

0.0% 4.2% 4.2% 

9 

لم تتغاضى 
 عن أي وقت

ودفع  متأخر
المقاول 
 رامة 

التأخير عن 
كل الوقت 
 المتأخر

 0 0 0 التكرارات
 %0 %0 %0 اللسبة المئوية للتكرارات

ي الكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %0 %0 %0 كل طرف(ل

لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

0% 0% 0% 

 24 8 16 التكرارات
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 )سبب التأخير هو عنه البلدية تغاضتمعدل الوقت المتأخر الذي 
 المقاول(

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 ككل المستجيبون االستشاري المقاول

 المجموع

 %100.0 %33.3 %66.7 اللسبة المئوية للتكرارات
لي الكالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )

 لكل طرف(
100.0% 100.0% 100.0% 

ي الكلارات إلى العدد التكر النسبة المئوية )
 لطرفي المشروع(

66.7% 33.3% 100.0% 

ع المشـــــــــاريالمالك)البلدية( في عل   ىالوقت المتأخر الذي تغاضـــــــــالجدول أع ه أّن معدل يتضـــــــــح من 
لظر من وجهة  م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين الملفذة لدى بلدية الخليل  اإللشـــائية
 ول واالستشاري(:المقا)المشروع طرفي 

كامل )تغاضـــــــــي البلدية عن جاقت فقرة  :التاليعلى النحو  ت النتائجنظر المقاول كانمن وجهة  .0
بلســـــــــــبة مئوية و بالمقدمة وبدرجة مرتفعة  (وعدم احتســـــــــــاب أي غرامة على المقاول الوقت المتأخر

من  %43ن)يليها فقرة تغاضــــــــــي البلدية ع المقاولين،من وجهة لظر من اإلجابات ( %11)بلغت 
بيلما  ( من اإلجابات من وجهة لظر المقاولين،%03.2( بلســــــبة مئوية بلغت)تقريباالوقت المتأخر 

من الوقت  %03)وفقرة (من الوقت المتأخر تقريبا %32)عنتغاضــــــــــــــي المالك  لم تحصــــــــــــــل فقرة
ودفع المقــاول غرامــة التــأخير عن كــل الوقــت لم تتغــاضــــــــــــــى عن أي وقــت ) وفقرة (تقريبــاالمتــأخر 

، كما (%2.2أي ما لســـبت ) وجهة لظر المقاولينمن من اإلجابات ة مئوية على أي لســـب (لمتأخرا
 :(3.2)هو موضح في الشكل 

 
 عنه تغاضت الذي المتأخر الوقت معدلالمقاولين حول  إلجاباتالنسب المئوية (: 9.2) الشكل

 بلدية الخليل.

 

75.0%

25.0%

0.0% 0.0% 0.0%
كامل الوقت المتأخر

من الوقت المتأخر تقريبا% 75

من الوقت المتأخر تقريبا% 50

من الوقت المتأخر تقريبا% 25

لم تتغاضى عن أي وقت ودفع المقاول غرامة 
التأخير لكل الوقت المتأخر
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لك تغاضــــي الما  حصــــلت فقرة :التاليعلى النحو النتائج كانت ف من وجهة نظر االســتشــاري أما .0
من ( %32على المرتبــة األولى وبلســــــــــــــبــة مئويــة  بلغــت ) (من الوقــت المتــأخر تقريبــا %43)عن

أي  وعدم احتساب كامل الوقت المتأخر)حصلت فقرة من وجهة لظر االستشاريين، فيما اإلجابات 
من  (%37.5) بلغتئوية  وبلســــــــــــــبة م ال اليةعلى المرتبة  من قبل المالك (غرامة على المقاول

من الوقت المتأخر  %03يليها فقرة تغاضـــــي البلدية عن) من وجهة لظر االســـــتشـــــاريين، اإلجابات
بيلما لم تحصـــل  االســـتشـــاريين، ( من اإلجابات من وجهة لظر%00.3( بلســـبة مئوية بلغت)تقريبا

 تعن أي وق المالك تغاضىيلم ) وفقرة (من الوقت المتأخر تقريبا %32)فقرة تغاضي المالك عن 
من اإلجابات ة مئوية على أي لســــــــــــــب( الوقت المتأخرعن كل ودفع المقاول غرامة التأخير  متأخر

 :(2.2)، كما هو موضح في الشكل (%2.2أي ما لسبت  ) االستشاريين من وجهة لظر

 
 نهع تغاضت الذي المتأخر الوقت معدلاالستشاريين حول  إلجاباتالنسب المئوية (: 1.2) الشكل

 .بلدية الخليل

جاقت فقرة تغاضــــــــــــي ت النتائج على النحو التالي: فجاء المســـــــتجيبين ككلمن وجهة نظر  أما .3
بالمقدمة بلســـــــبة مئوية  (وعدم احتســـــــاب أي غرامة على المقاول كامل الوقت المتأخر)البلدية عن 

ي تغاضـــــــــــــ بيلما جاقت فقرة ،المســــــــــــــتجيبين ككلوجهة لظر  اإلجابات من من (% 11.1)بلغت 
( %33.3بلغت ) في المرتبة ال الية بلســــــــــــــبة مئوية (من الوقت المتأخر تقريبا %11)المالك عن 

من  % 11تغاضي المالك عن ) بيلما جاقت فقرة، المستجيبين ككل ن وجهة لظرممن اإلجابات 
( من اإلجابات من وجهة %4.1بلســــــــــــــبة مئوية  بلغت ) ( في المرتبة ال ال ةالوقت المتأخر تقريبا

 %12 )تغاضي المالك عن  لسبة إجابة لكل من فقرة في حين كالت اقل ، المستجيبين ككل لظر
 ن كلعلم تتغاضــــــى عن أي وقت ودفع المقاول غرامة التأخير )فقرة و  (من الوقت المتأخر تقريبا

المشروع اإللشائي من أي طرف من اطراف  حيث لم تحصل على أي لسية مئوية (الوقت المتأخر

37.5%

50.0%

0.0%
12.5%

0.0%

كامل الوقت المتأخر

من الوقت المتأخر تقريبا% 75

من الوقت المتأخر تقريبا% 50

من الوقت المتأخر تقريبا% 25

ة لم تتغاضى عن أي وقت ودفع المقاول غرام
التأخير لكل الوقت المتأخر
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، اإلجابات من وجهة لظر المستجيبين ككل( من %2.2أي ما لسبت ) االستشاري أوول سواق المقا
 :(1.4)كما هو موضح في الشكل

 
 تغاضت الذي المتأخر الوقت معدلالمستجيبين ككل حول  إلجاباتالنسب المئوية (: 7.2) الشكل

 .بلدية الخليل عنه
 ة عن قاول واالستشاري حول تغاضي البلدييتبين أن هلاك اتفاق بين الم السابقة ومن خ ل اللتائج

حداث األذا التأخير هو كان المتســـــــبب في هوالذي  الوقت المتأخر في المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةكامل 
( من اإلجابات من وجهة % 11.1بلســبة مئوية بلغت ) ومســؤولية المقاولالتي تقع ضــمن ســيطرة 
 .عدم احتساب أي غرامة على المقاولو  ،لظر المستجيبين ككل

 ألســباب اقوى ا أحدالتأخير الحاصــل بســبب  هو من عدم تغريم البلدية للمقاول عن  أن يرى الباحث
ية عن ويرى الباحث أن تغاضــي البلد ،التي تؤدي إلى تأخير المشــاريع اإللشــائية لدى بلدية الخليل

 مقاول.يؤدي إلى تمادي وتكرار التأخير من قبل ال دون تغريم المقاول الوقت المتأخر
  ن مإلى عدم وجود لظام عقوبات فعال ضـــد من يتأخر من المقاولين  ويوعز الباحث هذه النتيجة

مارة بيلما يوعز رئيس قســم الع المقاول المتأخر،ضــد اتخاذ إجراقات عقابية والى عدم  ،قبل البلدية
ز البلدية و وجود صفقة بين المالك والمقاول بحيث تتجاوالمشاريع في بلدية الخليل هذه اللتيجة إلى 

عن بعض األمور ويتجاوز المقاول عن بعض األمور األخرى، باإلضــــــــــــــافة إلى عدم رغبة البلدية 
 .في الحاق خسارة في المقاول

  ( من اإلجابات %43التي أظهرت أن ) (1211)حبتور مع لتيجة دراسة  ،هذه اللتيجة قاربتتوقد
 ولم يفرض أي أن المالك تغاضـــــى عن كامل الوقت المتأخر في المشـــــاريع اإللشـــــائية إلى أشـــــارت

التي  Falqi (2004)متأخر، كما تقاربت لتيجة هذا البحث مع لتيجة دراســــة غرامة على الوقت ال

62.5%

33.3%

0.0% 4.2% 0.0%
كامل الوقت المتأخر

من الوقت المتأخر تقريبا% 75

من الوقت المتأخر تقريبا% 50

من الوقت المتأخر تقريبا% 25

امة لم تتغاضى عن أي وقت ودفع المقاول غر
التأخير لكل الوقت المتأخر
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ن المالك تغاضــــــــى عن كامل الوقت أ إلى أشــــــــارت( من إجابات المســــــــتجيبين %41) أنأظهرت 
 .الخياراتاحتلت المرتبة األولى من بين و المتأخر 

  في  المالك)البلدية(عل   ىالوقت المتأخر الذي تغاضـــــــــوالشـــــــــكل التالي يوضـــــــــح التكرارات للســـــــــبة
 م1214إلى  1212الزملية الواقعة بين خ ل الفترة الملفذة لدى بلدية الخليل  المشــــاريع اإللشــــائية

 .المقاول واالستشاري()المشروع من وجهة لظر طرفي 
 

 
 تغاضى الذي المتأخر الوقت معدلالمشروع االنشائي حول  طرفا إلجابات التكرارات(: 9.2) الشكل

 .(البلدية)المالك عنه

 لدى بلدية الخليل ئيةالمشاريع اإلنشاالطرف األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير في  3.2.1.2 
هو الطرف األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير في المشاريع اإللشائية  : منالتالي وج  الباحث السؤال
لمشاريع افي تلفيذ  المشاركين)المقاول و االستشاري( المشروع اإللشائي لطرفي  لدى بلدية الخليل؟

األعظم  الطرف، وذلك للتعرف على م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  اإللشائية
 ربعةأ، ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحديد  المشاريع اإللشائيةمسؤولية عن حدوث التأخير في 

تيار ، وقد طلب ملهم اخاطراف أخرى لم تذكر أمالمالك  أماالستشاري  أموهي المقاول  خيارات للمبحو ين
من وجهة  عاألربلكل خيار من الخيارات  اللسب المئوية و والرتب راتاستخراج التكراتم احد الخيارات، و 

 :كما هو موضح في الجدول اآلتيلظر طرفي المشروع )المقاول واالستشاري(، 
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 األعظم الطرف حول المشروع طرفي نظر لوجهات وفقاً  والتكرارات المئوية النسب(: 4.2)جدول  
 .شائيةاإلن المشاريع في التأخير حدوث عن مسؤولية

األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير في المشاريع  الطرف
 طرفي المشروع اإلنشائية من وجه نظر

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 المستجيبون ككل االستشاري المقاول

 المقاول 0

 10 5 5 التكرارات

 1 1 2 الترتيب

 الكلي لكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %41.7 %62.5 %31.3 طرف(

رفي الكلي لطالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 المشروع(

20.8% 20.8% 41.7% 

 االستشاري 4

 7 1 6 التكرارات

 2 2 1 الترتيب

 الكلي لكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 طرف(

37.5% 12.5% 29.2% 

رفي الكلي لطالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 المشروع(

25.0% 4.2% 29.2% 

4 
 المالك
)بلدية 
 الخليل(

 5 1 4 التكرارات

 3 2 3 الترتيب

 الكلي لكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %20.8 %12.5 %25.0 طرف(

رفي الكلي لطالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 المشروع(

16.7% 4.2% 20.8% 

أطراف  2
 أخرى

 2 1 1 التكرارات

 4 2 4 الترتيب

 الكلي لكلالتكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %8.3 %12.5 %6.3 طرف(

رفي الكلي لطالتكرارات إلى العدد اللسبة المئوية )
 المشروع(

4.2% 4.2% 8.3% 

 المجموع

 24 8 16 التكرارات

 %100.0 %33.3 %66.7 اللسبة المئوية للتكرارات

ل الكلي لكالتكرارات إلى العدد ية )اللسبة المئو 
 طرف(

100.0% 100.0% 100.0% 
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األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير في المشاريع  الطرف
 طرفي المشروع اإلنشائية من وجه نظر

 أطراف المشروعوجهة نظر 
 المستجيبون ككل االستشاري المقاول

في الكلي لطر التكرارات إلى العدد النسبة المئوية )
 %100.0 %33.3 %66.7 المشروع(

 المشــــــــاريع اإللشــــــــائيةفي  األعظم مســــــــؤولية عن حدوث التأخير الطرفأع ه أّن الجدول يتضــــــــح من 
طرفي  لظر من وجهــة م0202إلى  0202ترة الزمليــة الواقعــة بين خ ل الفالملفــذة لــدى بلــديــة الخليــل 

 :كان على اللحو التالي المقاول واالستشاري()المشروع 
كالت اعلى لســــــــــــــبة من وجهة لظر : كانت النتائج على النحو التالي ينمن وجهة نظر المقاول .0

ولية عن هو الطرف األعظم مســــــــئاالســــــــتشــــــــاري أشــــــــارت إلى أن ( والتي %37.5المقاولين هي )
المقاول بلســـــبة  ال الي الترتيب، يليها في الخليل لدى بلدية المشـــــاريع اإللشـــــائيةحدوث التأخير في 

أخرى  أطرافحصــــــلت  (، وفي األخير%25.0(،  م المالك بلســــــبة بلغت )%31.3مئوية بلغت )
 :(9.2)الشكل كما هو موضح في ، (%6.3على لسبة مئوية بلغت )

 
 التأخير حدوث عن مسؤولية األعظم الطرفالمقاولين حول  إلجاباتوية النسب المئ(:9.2) الشكل

 .اإلنشائية المشاريع في

كالت اعلى لســـــبة من وجهة : من وجهة نظر االســـتشـــاري فكانت النتائج على النحو التالي أما  .1
المقاول هو الطرف األعظم مســئولية عن أشــارت إلى أن ( والتي %62.5لظر االســتشــاريين هي )

 لمالكالدى بلدية الخليل، يليها في الترتيب ال الي كل من  المشــــــاريع اإللشــــــائيةأخير في حدوث الت
 :(12.4)(، كما هو موضح في الشكل %12.5بلسبة مئوية بلغت ) أخرى وأطرافواالستشاري 

المقاول
31.3%

ياالستشار
37.5%

(يلبلدية الخل)المالك
25%

أطراف أخرى
6.3%

المقاول

االستشاري

(بلدية الخليل)المالك

أطراف أخرى
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 حدوث عن مسؤولية األعظم الطرف حول االستشاريين إلجابات المئوية النسب(:01.2) الشكل

 .اإلنشائية اريعالمش في التأخير

كالت اعلى لســــــــبة من : فجاءت النتائج على النحو التالي المســـــتجيبين ككلمن وجهة نظر  أما .3
أشــارت إلى أن ( والتي %41.7المقاول واالســتشــاري( هي ))المشــروع اإللشــائي وجهة لظر طرفي 

ة الخليل، يلدى بلد المشاريع اإللشائيةهو الطرف األعظم مسئولية عن حدوث التأخير في  المقاول
(،  م المالك بلســــــــــبة بلغت %29.2بلســــــــــبة مئوية بلغت ) االســــــــــتشــــــــــارييليها في الترتيب ال الي 

، كما هو موضح (%8.3(، وفي األخير حصلت أطراف أخرى على لسبة مئوية بلغت )20.8%)
 :(11.4)في الشكل 

 
 حدوث عن وليةمسؤ  األعظم الطرف حول المستجيبين ككل إلجابات المئوية النسب(:00.2) الشكل

 .اإلنشائية المشاريع في التأخير

  ام ق المقاول واالســتشــاري() اإللشــائي المشــروع طرفيومن خ ل اللتائج يتبين أن كل طرف من
 لكن ،يتحمل كل طرف جزقا من المســـــــــــــؤولية حيث مســـــــــــــؤولية التأخير، األخربتحميل الطرف 

قام  المقاول مســـــــــؤولية، حيث أنال تحميلهلاك تباين واخت ف بين المقاول واالســـــــــتشـــــــــاري في 
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بلســـبة مئوية  إلى المقاول(  م %37.5االســـتشـــاري بلســـبة بلغت ) إلىبتحميل المســـؤولية األولى 
، بيلمــا وهي كلهــا لســــــــــــــــب متقــاربــة (%25بلســــــــــــــبــة بلغــت )المــالــك  إلى م  ،(%31.3بلغــت )

ا بلغت ة جدالمقاول بلســــــبة كبير  إلىاالســــــتشــــــاري قام بتحميل المســــــؤولية عن تأخير المشــــــاريع 
، ولكن اللتيجة من وجهة لظر المســــــــتجيبين ككل تظهر ( من إجابات االســــــــتشــــــــاريين20.3%)

 قاربتتوقد ، اإلجابات( من %20.4بلسبة مئوية بلغت ) تحمل المقاول مسؤولية حدوث التأخير
تحمل ( من اإلجابات %31.1التي أظهرت أن ) (1211)حبتور مع لتيجة دراسة  ،هذه اللتيجة

 ( من اإلجابات.%32.1ك بلسبة )لمالعن حدوث التأخير  م يلي  االمسؤولية األعظم  المقاول
  أظهرت اللتائج، أن الخيار الرابع وهو "أطراف أخرى" قد تم اإلجابة علي  من بعض المبحو ين

موقع العمل، أو ول أو المالك أو االســــــــتشــــــــاري م ل جيران على ال  طرف ليس ل  ع قة بالمقا
 ظروف الطقس أو االحت ل الصهيولي.

  والتي تبين أن المقاول هو الطرف األعظم مســـــــؤولية عن حدوث  اللتيجة الســـــــابقة الباحثيوعز
لمشــــــــــروع في تلفيذ ا التي تقع على عاتق المقاولعدد المهام والمســــــــــؤوليات الك يرة  التأخير إلى

لجازه في الوقت المحدد.   وا 

 قـاربـت لتـائج هـذا البحـث مع لتيجـة دراســـــــــــــــة ت(Falqi (2004  ( من %41) أنالتي أظهرت
المقاول هو الطرف األعظم مســــــــؤولية عن حدوث  أن إلى أشــــــــارت ككل إجابات المســــــــتجيبين

في الترتيب وخاصة  Falqi (2004)لتائج دراسة  معكان هلاك تباين واخت ف  التأخير، ولكن
 الية إلىالمرتبة ال في  المســــــؤولية قامت بتحميلحيث  للطرف األعظم مســــــؤولية وال الث ليال ا
لتيجة  في  . هلاك تباين(%11( وفي المرتبة األخيرة االســتشــاري بلســبة )%41لمالك بلســبة )ا

المالك هو  أنأظهرت  التي Assaf and Al-Hejji (2006) دراســـــــــــــةلتائج  هذا البحث مع
فقد  (1212جليد )دراســـــــة  أما، خير من وجهة لظر المقاولالطرف األعظم مســـــــؤولية عن التأ

كبرى لالمالك المســـؤولية االمشـــاركون في هذه الدراســـة حمل بحث حيث اختلفت مع لتائج هذا ال
 .عن التأخير في مشاريع التشييد في سورية (%41.1)عن التأخير بلسبة 

  شاري( المقاول واالست)اإللشائي المشروع من وجهة لظر طرفي  التكراراتوالشكل التالي يوضح
ل الملفذة لدى بلدية الخلي ع اإللشـــــائيةالمشـــــاري في التأخير حدوث عن مســـــؤولية األعظم لطرفل

 .م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين 
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 حدوث عن مسؤولية األعظم لطرفاحول  المستجيبين ككل إلجابات التكرارات(: 04.2) الشكل

 .المشروع اإلنشائي طرفي نظر وجهة من المشاريع اإلنشائية في التأخير

توى الموافقة بين طرفي المشروع على تحديد الطرف األعظم مسئولية عن مس إنالجدول السابق يظهر 
هلاك اخت ف بين وجهتي لظر المقاول واالستشاري  أنحدوث التأخير كان ضعيفا وملخفضا، حيث 

 وهي متعاكسة.

 أسباب التأخير المحور الثاني: 4.4.2
لمشاريع ل باب التأخير المحتملة يحتوي على أسمن االستبالة والذي  ال الييم ل هذا المحور القسم 

ويتكون هذا ، م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  اإللشائية الملفذة لدى بلدية الخليل
 لدى المشاريع اإللشائية( سبب تأخير محتمل لتأخير 11الجزق األول يتكون من ) ين:ئجز المحور من 

 ب التأخيرمن أسبالكل سبب  درجة الشدةالحدوث و كرار تكل من  بقياسبلدية الخليل، حيث قام الباحث 
ن وجهة من أسباب التأخير وترتيبهم م للتعرف على دليل التكرار ودليل الشدة ودليل األهمية لكل سبب

ل مجموعة في ك ترتيب أسباب التأخير  إلىباإلضافة  لظر المقاول واالستشاري والمستجيبين ككل،
والجزق  ،وترتيبهم من وجهة لظر اطراف المشروعالرئيسية والفرعية  عاتالمجمو رئيسية، وتحديد أهمية 
أخرى إن ب أسبالكتابة    ة  )المقاول واالستشاري(ينتم طرح  على المبحو  ال الي يتكون من سؤال

اقعة بين خ ل الفترة الزملية الو لدى بلدية الخليل  المشاريع اإللشائية وجد تؤدي إلى التأخير في إلجاز
 .وتحديد درجة التكرار والشدة لكل سبب م1214إلى  1212
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 التأخير أسباب وأهميةتكرار وشدة  2.1.1.2

تم تجميع و ( ســبب تأخير محتمل، 11بقائمة تشــمل )قام الباحث عن طريق االســتبالة بتزويد المبحو ين 
عات مجمو  تســــع (1( اربع مجموعات رئيســــية و )4هذه األســــباب في مجموعات متجالســــة مكولة من )

طرح الباحث أســــــــباب التأخير على ،  م  (1.3)رقم  جدول (1.1.3فرعية كما هو موضــــــــح في الفقرة )
كرار تمدى هما مقياس لقياس  مقياســــــــــين لقياس كل ســــــــــبب من أســــــــــباب التأخير المبحو ين واســــــــــتخدم

وذلك  (3.1.3كما هو موضــــــــــح في الفقرة )الشــــــــــدة درجة و المقياس ال الي هو مقياس لقياس  الحدوث
ن وجهة م للتعرف على دليل التكرار ودليل الشــدة ودليل األهمية لكل ســبب من أســباب التأخير وترتيبهم

لظر المقاول واالســــتشــــاري والمســــتجيبين ككل، وترتيب األســــباب في كل مجموعة رئيســــية حســــب دليل 
لنتائج ا ومناقشـــة بعرض وســـيقوم الباحث خالل هذه الفقرة, من وجهة لظر المســــتجيبين ككلاألهمية 
ن ملدى بلدية الخليل  اإلنشــائيةالتأخير في المشــاريع  إلىتؤدي ( خمســة أســباب 9بأعلى )المتعلقة 
المقاول واالســــــــــــــتشـــــــــــــــاري ة لظر همن وجوترتيبهم دليل التكرار ودليل الشـــــــــدة ودليل األهمية حيث 

  اقش الفقرات القادمة(، كما تل1.3الموجودة بالفقرة ) ال  ث المعادالتعلى باالعتماد  والمستجيبين ككل
اعلى ســــــــبب تأخير في كل مجموعة رئيســــــــية اعتمادا على دليل األهمية من وجهة لظر  وتحديدتحليل 

حصــائية المعالجة اإل لتحليل هذا المحور الباحث، ولقد اســتخدم المقاول واالســتشــاري والمســتجيبين ككل
وبرلامج اكســـــــــــــــل  (SPSS 21 )لامج الرزمة اإلحصـــــــــــــــائية للعلوم االجتماعيةباســــــــــــــتخدام بر ال زمة 

(EXCEL 2013.) 

  تكرار الحدوث.اعتمادًا على في المشاريع أعلى خمسة أسباب تؤدي إلى التأخير  2.2.1.1.2

، وتم بلديةال لدى المشـــاريع اإللشـــائيةتشـــييد  أ لاقأي مدى تحدث هذه األســـباب  إلى ب  الحدوث ولعليتكرار 
( في 1عن طريق المعادلة رقم ) الموضــــــــح (Frequency Indexدليل التكرار )قياســــــــ  عن طريق 

من حيث تكرار حدو ها  أســـــــبابخمســـــــة ( 1، وخ ل هذه الفقرة ســـــــيلاقش الباحث اعلى )(1.3الفقرة )
ري المقاول واالســـــــتشـــــــالدى بلدية الخليل من وجهة لظر  المشـــــــاريع اإللشـــــــائيةتأخير  إلىتؤدي  والتي

 .ووجهة لظر المستجيبين ككل
 من وجهة نظر المقاول التأخير ابأسب تكرار حدوث 

 لدى بلدية الخليل المشاريع اإللشائيةتأخير  إلى( اعلى خمسة أسباب تؤدي 4.4يظهر في الجدول)
جميع  (1.)هجدول ( كما يتضمن الملحق )هول مرتبة حسب تكرار الحدوث، من وجهة لظر المقا

 ر المقاول.من وجهة لظحدوث كل سبب وترتيبهم درجة تكرار أسباب التأخير و 
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 .الحدوث تكرار حسب مرتبة المقاول نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اعلى(:2.2)جدول  

الرقم  الترتيب
المجموعة  سبب التأخير المسلسل

 الرئيسية
المجموعة 
 الفرعية

تكرار الحدوث 
% 

1 41 
التأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات 

 للمقاولالمالية 
 %11.22 المالك المالك

 %11.12 المالك المالك رسع المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار  13 1

3 31 
التأخير في اعتماد مستحقات المقاول من قبل 

 .االستشاري
 %11.22 االستشاري االستشاري

 %11.11 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 31 4

1 34 
 لباتتأخر االستشاري في الموافقة على ط

 المقاول.
 %11.11 االستشاري االستشاري

 

الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةأن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير  الجدول أع هيتضح من 
التأخر في دفع وصــــــــــــــرف أوال حســـــــــــــــب الترتيب،  من وجهة لظر المقاولاعتمادا على درجة تكرارها 

ألدلى المقاول ذو العرض ااختيار   اليابلدية الخليل،  بلمن ق للمقاولالمســــــــــــــتحقات والدفوعات المالية 
 ،التأخير في اعتماد مســـــتحقات المقاول من قبل االســـــتشـــــاري، و ال ا من قبل بلدية الخليل ســـــعر واألقل
تأخر االســــــــتشــــــــاري في الموافقة على من قبل المقاول، وخامســــــــا   التأخير في الدفعات للموردين ورابعا

من ذلك أن المقاول قد اختار ســــــببين من بين اعلى خمســــــة أســــــباب يقعان في  ، ويتبينطلبات المقاول
مجموعة األســــباب المتعلقة بالمالك، وســــببان يقعان في مجموعة االســــتشــــاري، وســــبب واحد يقع ضــــمن 

من المســــــــــــــئوليـة للمـالـك  األكبرمجموعـة األســــــــــــــبـاب المتعلقـة بـالمقـاول، وهـذا يعلي الـ  يحمـل العـبق 
 .واالستشاري

 االستشاري دوث أسباب التأخير من وجهة نظرتكرار ح. 
لدى بلدية  المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 1.4يظهر في الجدول)

دول ج( هالملحق ) يتضمنالخليل من وجهة لظر االستشاري مرتبة حسب تكرار الحدوث، كما 
 ي.م من وجهة لظر االستشار حدوث كل سبب وترتيبهدرجة تكرار جميع أسباب التأخير و  (1.)ه
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 .الحدوث تكرار حسب مرتبة االستشاري نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اعلى(:9.2) جدول  

الرقم  الترتيب
 المسلسل

المجموعة  سبب التأخير
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

تكرار الحدوث 
% 

1 13 
 المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار 
 %11.12 المالك المالك سعر

 %12.22 إدارة المشروع المقاول تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع  12 1

 %11.12 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 31 3

 %12.22 أسباب خارجية أخرى المشاكل مع الجيران 11 4

1 32 
الصعوبات المالية في تمويل المشروع من 

 %12.22 ويل المشروعتم المقاول قبل المقاول.

 
ليل من قبل بلدية الخ سعر المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار  سبب الجدول أع ه أنيتضح من 

ن م تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشـــــروعالمرتبة األولى من وجهة لظر االســـــتشـــــاري، يليها  احتل
ضمن  رانالمشاكل مع الجيورابعا  المقاول، من قبل  التأخير في الدفعات للموردينو ال ا قبل المقاول،  

ين من ، ويتبالصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاولوخامسا مجموعة األسباب األخرى، 
من بين اعلى خمســـة أســـباب يقعان في مجموعة األســـباب     ة أســـبابقد اختار  االســـتشـــاريذلك أن 
، وســـــــبب واحد يقع ضـــــــمن األســـــــباب المتعلقة المالكة في مجموع يقع وســـــــبب واحد، بالمقاولالمتعلقة 

 .للمقاولمن المسئولية  األكبر، وهذا يعلي ال  يحمل العبق األخرىمجموعة األسباب 

 المستجيبين ككل تكرار حدوث أسباب التأخير من وجهة نظر. 
خليل للدى بلدية ا المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 1.4يظهر في الجدول)

ل جدو ( كرار الحدوث، كما يتضمن الملحق )همن وجهة لظر المستجيبين ككل مرتبة حسب ت
حدوث كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر المستجيبين درجة تكرار جميع أسباب التأخير و  (3.)ه

 ككل.
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 تكرار حسب مرتبة ككل المستجيبين نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اعلى(: 1.2) جدول  
 .الحدوث

الرقم  الترتيب
 المسلسل

المجموعة  سبب التأخير
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

تكرار الحدوث 
% 

1 13 
 المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار 
 %11.11 المالك المالك سعر

1 41 
التأخر في دفع وصرف المستحقات 

 %11.12 المالك المالك للمقاولوالدفوعات المالية 

 %11.11 تمويل المشروع المقاول دفعات للموردين.التأخير في ال 31 3

 %11.11 أسباب خارجية أخرى المشاكل مع الجيران 11 4

1 32 
الصعوبات المالية في تمويل المشروع 

 %11.12 تمويل المشروع المقاول من قبل المقاول.

 
الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 

 من وجهة لظر المســـــــتجيبين ككل حســـــــب الترتيب كالت على اللحو التالي:اعتمادا على درجة تكرارها 
صــرف التأخر في دفع و ،  اليا من قبل بلدية الخليل ســعر المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار أوال 

من  دينالتأخير في الدفعات للمور ال ا من قبل بلدية الخليل، و  للمقاولالمســــــــــــــتحقات والدفوعات المالية 
ة الصعوبات الماليوخامسا   ضمن مجموعة األسباب األخرى، المشاكل مع الجيران، ورابعا قبل المقاول

ين من بين ســــــبب واقد اختار المســــــتجيبين ككل ، ويتبين من ذلك أن في تمويل المشــــــروع من قبل المقاول
في  ، وســــــببان يقعان)بلدية الخليل(المتعلقة بالمالكاعلى خمســــــة أســــــباب يقعان في مجموعة األســــــباب 

 األخرى.، وسبب واحد يقع ضمن مجموعة األسباب المقاولمجموعة 

 شدةالدرجة على أعلى خمسة أسباب تؤدي إلى التأخير في المشاريع اعتمادًا  1.2.1.1.2

 إكمالأخير أي مدى يؤ ر هذا الســـــــبب في ت إلى ا( ولعلي به(Degree of Severityالشـــــــدة درجة 
دليل الشــــــــــــــدة وتم قياســــــــــــــ  عن طريق  المحدد،عن موعده لدى بلدية الخليل  المشــــــــــــــاريع اإللشــــــــــــــائية

(Severity Index) (، وخ ل هــذه الفقرة 1.3( في الفقرة )1عن طريق المعــادلــة رقم ) الموضــــــــــــــح
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 يةلشـــائالمشـــاريع اإلتؤدي إلى تأخير  من حيث درجة شـــدتها والتي ( أســـباب1ســـيلاقش الباحث اعلى )
 من وجهة لظر المقاول واالستشاري ووجهة لظر المستجيبين ككل.لدى بلدية الخليل 

 حدوث أسباب التأخير من وجهة نظر المقاول درجة شدة .1
 لدى بلدية الخليل المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 1.4يظهر في الجدول)

جميع  (1.)هجدول ( كما يتضمن الملحق )ه ،درجة شدتهامن وجهة لظر المقاول مرتبة حسب 
 حدوث كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر المقاول. شدةدرجة أسباب التأخير و 

 .شدتها درجة حسب مرتبة المقاول نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اعلى(: 7.2) جدول  

الرقم  الترتيب
 المسلسل

المجموعة  سبب التأخير
 الرئيسية

شدة  دليل المجموعة الفرعية
 % الحدوث

1 64 
التأخر في دفع وصرف المستحقات 

 للمقاولوالدفوعات المالية 
 %77.88 المالك المالك

التأخير في اعتماد مستحقات المقاول من  93 1
 .قبل االستشاري

 %78.88 االستشاري االستشاري

 أخرى خطأ في التصميم 88 3
التخطيط 

 والتصميم المبكر
84.68% 

 %88.88 تمويل المشروع المقاول لدفعات للموردين.التأخير في ا 96 4

 %88.88 أسباب خارجية أخرى ظروف الطقس القاسية على موقع العمل 83 1

 
الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 

أخر في التأوال يب هي على اللحو التالي: من وجهة لظر المقاول حسب الترت شدتهااعتمادا على درجة 
اعتماد  التأخير فيمن قبل بلدية الخليل،  اليا  للمقاولدفع وصرف المستحقات والدفوعات المالية 

 لموردينالتأخير في الدفعات ل، ورابعا خطأ في التصميم، و ال ا مستحقات المقاول من قبل االستشاري
يتبين من ذلك أن المقاول قد اختار ، و لقاسية على موقع العملالطقس ا وخامسا ظروفمن قبل المقاول، 

وعة المجمفي  يقع األخرى، وسببسببين من بين اعلى خمسة أسباب يقعان في مجموعة األسباب 
جموعة وسبب يقع ضمن م، باالستشاري، وسبب يقع ضمن مجموعة األسباب المتعلقة المتعلقة بالمالك

 .بالمقاولاألسباب المتعلقة 
 مع لتيجة دراسة ، (4.1اللتائج الواردة في الجدول )واتفقت  قاربتت وقد(Mahamid et al. (2012 

ر يتأخبب وس سعر،ختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل سبب التأخير المتعلق با أن أظهرتالتي 
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تأخير المشاريع  إلىهما من اعلى األسباب من حيث الشدة التي تؤدي  لمالكمن قبل ا اتالدفع
مع هذا البحث حيث  Mahamid et al. (2012كان هلاك تباين في لتائج دراسة )و ، اإللشائية

م من ه لقص في المعدات ومحدودة بين الملاطق، ال حركةالتجزئة الضفة الغربية و سبب اعتبرت أن 
هذه  ، بيلما رأى الباحث أناإللشائيةتأخير المشاريع  إلىعلى األسباب من حيث الشدة التي تؤدي أ

 األسباب ليس لها تصليف عالي من حيث الشدة في تأخير المشاريع في بلدية الخليل.
 شاريدرجة شدة حدوث أسباب التأخير من وجهة نظر االست .1

 لدى بلدية الخليل المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 1.4يظهر في الجدول)
جميع  (1.)هجدول ( ، كما يتضمن الملحق )هدرجة شدتهامرتبة حسب  االستشاريمن وجهة لظر 
 .االستشاريحدوث كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر  شدةدرجة أسباب التأخير و 

 .شدتها درجة حسب مرتبة االستشاري نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة علىا(: 9.2) جدول  

الرقم  الترتيب
المجموعة  سبب التأخير المسلسل

شدة دليل  المجموعة الفرعية الرئيسية
 % الحدوث

1 98 
الصعوبات المالية في تمويل المشروع 

 %76.88 تمويل المشروع المقاول من قبل المقاول.

زملية غير فعالة تخطيط وجدولة  68 1
 للمشروع

 %78.88 إدارة المشروع المقاول

 %88.88 إدارة المشروع المقاول لقص الخبرة لدى المقاول. 63 3

التأخر في دفع وصرف المستحقات  64 4
 للمقاولوالدفوعات المالية 

 %88.88 المالك المالك

المقاول ذو العرض األدلى اختيار  89 1
 سعر واألقل

 %86.88 المالك المالك

 
الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 

حسب الترتيب هي على اللحو التالي: أوال  االستشارياعتمادا على درجة شدتها من وجهة لظر 
 ة للمشروعة غير فعالتخطيط وجدولة زملي،  اليا الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول

ات التأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوع، ورابعا لقص الخبرة لدى المقاول، و ال ا المقاول من قبل
ن ذلك ، ويتبين مسعر المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار المالك، وخامسا من قبل  للمقاولالمالية 

ة تقع ضمن مجموعة األسباب المتعلقسة أسباب من بين اعلى خم    ة أسبابقد اختار  االستشاريأن 
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ق األكبر يحمل العب االستشاري في المجموعة المتعلقة بالمالك، وهذا يعلي أن انيقع ان، وسبببالمقاول
 .تقع ضمن مسؤولية المقاول من المسئولية لاسباب التي

 درجة شدة حدوث أسباب التأخير من وجهة نظر المستجيبين ككل .3
 لدى بلدية الخليل المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 1.4يظهر في الجدول)

 (3.)هجدول ( درجة شدتها، كما يتضمن الملحق )ه من وجهة لظر المستجيبين ككل مرتبة حسب
 حدوث كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر المستجيبين ككل. شدةدرجة جميع أسباب التأخير و 

 

 درجة حسب مرتبة ككل المستجيبين نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اعلى(: 9.2) دولج2  
 .شدتها

الرقم  الترتيب
المجموعة  سبب التأخير المسلسل

شدة دليل  المجموعة الفرعية الرئيسية
 % الحدوث

1 64 
التأخر في دفع وصرف المستحقات 

 %76.48 المالك المالك للمقاولوالدفوعات المالية 

الصعوبات المالية في تمويل المشروع  98 1
 من قبل المقاول.

 %88.79 تمويل المشروع المقاول

المقاول ذو العرض األدلى اختيار  89 3
 سعر واألقل

 %86.88 المالك المالك

 %86.88 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 96 4

ظروف الطقس القاسية على موقع  83 1
 العمل

 %86.88 أسباب خارجية ىأخر 

 
الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 

لي: حسب الترتيب هي على اللحو التاككل  المستجيبين لظر وجهة من تأخيراعتمادا على درجة شدتها 
عوبات الص،  اليا من قبل المالك للمقاولالتأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات المالية أوال 

من  عرس المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار ، و ال ا المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول
ة على ظروف الطقس القاسي، وخامسا المقاولمن قبل  التأخير في الدفعات للموردين، ورابعا قبل المالك
تقع  من بين اعلى خمسة أسباب سببين واقد اختار  ستجيبين ككلالم ، ويتبين من ذلك أنموقع العمل
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، قاولالتي تقع ضمن مسؤولية الم، وسببان يقعان في المجموعة المتعلقة بالمالك ضمن مجموعة األسباب
 .وسبب يقع ضمن مجموعة األسباب األخرى

 األهمية أعلى خمسة أسباب تؤدي إلى التأخير في المشاريع اعتمادًا على دليل 3.2.1.1.2
ألســباب التأخير هي حاصــل ضــرب دليل التكرار مع دليل الشــدة لكل ســبب من أســباب التأخير،  دليل األهمية

( في الفقرة 3المعادلة رقم )في موضــح ( كما هو Importance Index) دليل األهميةوذلك باســتخدام 
والتي تؤدي إلى  هميتهاأ( أســباب من حيث درجة 1(، وخ ل هذه الفقرة ســيلاقش الباحث اعلى )1.3)

من وجهة لظر المقاول واالســـــتشـــــاري ووجهة لظر المســـــتجيبين لدى بلدية  المشـــــاريع اإللشـــــائيةتأخير 
 ككل.
 من وجهة نظر المقاولأهمية أسباب التأخير  .0

ل لدى بلدية الخلي المشاريع اإللشائية( اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير 12.4يظهر في الجدول)
جميع  (4.)هجدول ( ، كما يتضمن الملحق )هأهميتهامقاول مرتبة حسب درجة من وجهة لظر ال
 كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر المقاول. أهميةدرجة أسباب التأخير و 

 درجة حسب مرتبة المقاول نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اهم أعلى(: 01.2) دولج  
 .األهمية

الرقم  الترتيب
ة المجموع سبب التأخير المسلسل

 دليل األهمية المجموعة الفرعية الرئيسية
% 

1 64 

التأخر في دفع وصرف 
المستحقات والدفوعات المالية 

 للمقاول
 %88.66 المالك المالك

التأخير في اعتماد مستحقات  93 1
 %48.88 االستشاري االستشاري .المقاول من قبل االستشاري

المقاول ذو العرض األدلى اختيار  89 3
 رسع واألقل

 %84.43 المالك المالك

 %89.66 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 96 4

 %63.76 أسباب خارجية أخرى المشاكل مع الجيران 47 1

الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 
أخر الت التالي: أوالهي على اللحو  وجهة لظر المقاول حســـــــــب الترتيب مناألهمية اعتمادا على درجة 

ر في اعتماد التأخيمن قبل بلدية الخليل،  اليا  للمقاولفي دفع وصـــــرف المســـــتحقات والدفوعات المالية 
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قبل  من ســــعر المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار ،  ال ا مســــتحقات المقاول من قبل االســــتشــــاري
  .يرانمع الج وخامسا المشاكلمن قبل المقاول،  التأخير في الدفعات للموردينل، ورابعا بلدية الخلي

  أن المقاول قد اختار ســــــــببين من بين اعلى خمســــــــة أســــــــباب يقعان في  اللتائج الســــــــابقةيتبين من
سبب واحد يقع ضمن مجموعة األسباب المتعلقة اختار أيضا مجموعة األسباب المتعلقة بالمالك، و 

يقع ضـــــمن مجموعة األســـــباب المتعلقة بالمقاول، وســـــبب يقع ضـــــمن  أخروســـــبب  ،تشـــــاريباالســـــ
 .من المسؤولية للمالك األكبروهذا يعلي ال  يحمل العبق  مجموعة األسباب األخرى،

  دراسة )مع لتيجة ( 12.4بعض اللتائج في الجدول ) واتفقت قاربتتوقدAssaf et al.  (1995 
 من وجهة لظر المقاول اإللشـــــائية اهم األســـــباب التي تؤدي إلى تأخير المشـــــاريع التي أظهرت أن

-Al، كما تقاربت اللتائج مع لتائج دراســة )من قبل المالك المقاول مســتحقاتهي التأخير في دفع 
Khalil and Al-Ghafly (1999  اهم األسباب التي تؤدي إلى تأخير المشاريع  أظهرت أنالتي

 التدفقات اللقدية من قبل المقاول.التمويل و اكل من وجهة لظر المقاول هي مش
 أهمية أسباب التأخير من وجهة نظر االستشاري .4

لدى بلدية  المشاريع اإللشائيةإلى تأخير  أعلى خمسة أسباب تؤدي أن (11.4يظهر في الجدول)
 (1.ه)جدول ( رجة أهميتها، كما يتضمن الملحق )هالخليل من وجهة لظر االستشاري مرتبة حسب د

 أهمية كل سبب وترتيبهم من وجهة لظر االستشاري.درجة و  ( سبب11)جميع أسباب التأخير
 درجة حسب مرتبة االستشاري نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اهم أعلى(: 00.2) جدول  

 .األهمية

 الترتيب
الرقم 
 سبب التأخير المسلسل

المجموعة 
 المجموعة الفرعية الرئيسية

 دليل األهمية
% 

1 68 
تخطيط وجدولة زملية غير فعالة 

 للمشروع 
 %46.88 إدارة المشروع المقاول

المقاول ذو العرض األدلى اختيار  89 1
 %83.74 المالك المالك سعر واألقل

الصعوبات المالية في تمويل المشروع  98 3
 من قبل المقاول.

 %88.88 تمويل المشروع المقاول

 %67.36 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 96 4

 %67.88 إدارة المشروع المقاول لقص الخبرة لدى المقاول. 63 1
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الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 
 أوال لي:هي على اللحو التا حســـــــــب الترتيب االســـــــــتشـــــــــارياعتمادا على درجة األهمية من وجهة لظر 

ى المقاول ذو العرض األدلاختيار ،  اليا من قبل المقاول تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشـــــــــــــروع 
ابعا ، ور الصـــــــــــعوبات المالية في تمويل المشـــــــــــروع من قبل المقاول،  ال ا المالكمن قبل  ســـــــــــعر واألقل

ذلك أن  ، ويتبين منلمقاوللقص الخبرة لدى امن قبل المقاول، وخامســــــا  التأخير في الدفعات للموردين
ة مجموعة األســباب المتعلق تقع ضــمنمن بين اعلى خمســة أســباب أربعة أســباب قد اختار  االســتشــاري

، واختار أيضا سبب واحد يقع ضمن مجموعة األسباب المتعلقة بالمقاول أي تقع تحت مسؤولية المقاول
 .المقاول إلىي تأخير المشاريع فمن المسئولية  األكبر، وهذا يعلي ال  يحمل العبق بالمالك

  دراســــــــــــــة ) بعض لتائجمع ( 11.4بعض اللتائج في الجدول ) قاربت واتفقتتوقدAssaf et al. 
جهة لظر االســـتشـــاري اهم األســـباب التي تؤدي إلى تأخير المشـــاريع من و  التي أظهرت أن 1995)

 Al-Khalil and Al-Ghaflyكما تقاربت اللتائج مع لتائج دراسـة ) هي المشـاكل المالية واللقدية.
اهم األســـباب التي تؤدي إلى تأخير المشـــاريع من وجهة لظر االســـتشـــاري  أظهرت أنالتي  1999)

ى ، باإلضـــــــــافة إلتخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشـــــــــروعصـــــــــعوبات التمويل من قبل المقاول، و 
 لدى المقاول.السابقة  المؤه تإلى  اللظر دون سعر واألقلاألدلى  رضاختيار الع

  دراســة ) بعض لتائجمع ( 11.4بعض اللتائج في الجدول ) قاربت واتفقتتوقدAssaf and Al-
Hejji (2006 اهم األســـــــــــباب التي تؤدي إلى تأخير المشـــــــــــاريع من وجهة لظر  التي أظهرت أن

 .سعر واألقلاألدلى االستشاري هي ملح العطاق والمشروع إلى 
 بين ككلأهمية أسباب التأخير من وجهة نظر المستجي .4

ة لدى بلدي المشاريع اإللشائيةإلى تأخير  أعلى خمسة أسباب تؤدي( اعلى 11.4يظهر في الجدول)
جدول  (رجة أهميتها، كما يتضمن الملحق )همرتبة حسب د من وجهة لظر المستجيبين ككلالخليل 

 .لمن وجهة لظر المستجيبين ككأهمية كل سبب وترتيبهم درجة جميع أسباب التأخير و  (1.)ه
 من وجهة لظر المستجيبين ككل
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 حسب مرتبة ككل المستجيبين نظر وجهة من تأخير أسباب خمسة اهم أعلى(: 04.2) جدول  
 .األهمية درجة

الرقم  الترتيب
المجموعة  سبب التأخير المسلسل

 دليل األهمية المجموعة الفرعية الرئيسية
% 

1 64 
التأخر في دفع وصرف المستحقات 

 .للمقاوللية والدفوعات الما
 %48.69 المالك المالك

 المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار  89 1
 .سعر

 %88.68 المالك المالك

 %84.34 تمويل المشروع المقاول التأخير في الدفعات للموردين. 96 3

الصعوبات المالية في تمويل المشروع من  98 4
 قبل المقاول.

 %84.43 تمويل المشروع المقاول

 %67.66 أسباب خارجية أخرى .المشاكل مع الجيران 47 1

الخليل  لدى بلدية المشاريع اإللشائيةالجدول أع ه أن اعلى خمسة أسباب تؤدي إلى تأخير يتضح من 
 حسب الترتيب هي على اللحو التالي: من وجهة لظر المستجيبين ككلاعتمادا على درجة األهمية 

  من قبل المالك للمقاولات والدفوعات المالية التأخر في دفع وصرف المستحقأوال 

ذ موازلتها بشــــــــــــــكل دقيق قبل البدق في تلفيل بلدية الخليل تقديريوعز الباحث هذا الســــــــــــــبب إلى عدم 
، باإلضـــــــافة إلى عدم التزام الجهات المالحة لكل مشـــــــروعتوفير مبال  احتياطية كافية وعدم المشـــــــروع، 

مالك من قبل ال المشـــــــــــروع، ويرى الباحث أن حدوث هذا الســـــــــــبب بالدفعات المالية التي تغطي تكاليف
على األداق المالي للمقاول والتزامات  المالية اتجاه الموردين أو األطراف األخرى يلعكس بشـــــــكل ســـــــلبي 

للمقاول  يســــببو  المشــــروع في الوقت المحدد، تلفيذعلى مما يضــــعف قدرة المقاول  ل المشــــروعفي تموي
 .خرى )المقاول الباطلي، العمال، المورد. الخ(مشاكل مع األطراف األ

 المالك.سعر من قبل  المقاول ذو العرض األدنى واألقلاختيار ثانيا 

على  اولاختيار المقعلى  لظام الملاقصـــات في بلدية الخليل الذي يعتمديوعز الباحث هذا الســـبب إلى 
 دون اللظر الىعلى اقل األســـــــــعار  اختيار المقاول أنويرى الباحث أدلى األســـــــــعار لتلفيذ المشـــــــــروع، 

 أداق ضـــعف نامن حيث  في المشـــاريع االلشـــائيةالتأخير مشـــكلة يســـبب خبرات  وكفاقت  واداقه الســـابق 
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يؤدي الى مشاكل وصراعات بين أطراف المشروع وخاصة مع المالك في تلفيذ المشروع  وخبرة المقاول
 العقد.من حيث مطابقة المواصفات والمواد لما هو موجود في 

قاولين يسبب تلافس شديد بين الم في اختيار المقاول اعتماد البلدية على اقل األسعار أنويرى الباحث 
افســــة بســــبب الملللمقاول ســــبب تدلي ســــعر الملاقصــــة مما يســــبب الخفاض هامش الربح أو الخســــارة يو 

 .في تلفيذ المشروع أداق المقاول الشديدة مما يلعكس سلبًا على

 .من قبل المقاول ر في الدفعات للموردينالتأخيثالثا 

الصـــــــعوبات المالية التي يتعرض لها المقاول والتي قد يكون مصـــــــدرها يوعز الباحث هذا الســـــــبب إلى  
لمورد يلعكس ســــــــلبا على ا من قبل المقاول التأخير في الدفعات للموردينالمالك، حيث يرى الباحث أن 

في توقيت الدفعات المالية التي قد يكون المورد في حاجة  العدام ال قة بين المقاول والموردمن حيث 
المورد في تزويد المقاول بالمواد األساسية لبلاق وتشييد المشروع مما  رأو تأخ توقف، مما يؤدي الى لها

، وقد يلجأ المقاول الى البحث عن مورد أخر لتزويده بالمواد المطلوبة تأخيرهيســــــــــــــبب توقف العمل أو 
 .وهذا يتطلب وقت لتلفيذ المشروع

 .الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاولرابعا 

 قبل نالمقدمة مالدفعات المالية الســبب إلى اعتماد المقاول في تمويل المشــروع على  ذايوعز الباحث ه
 لباحثيوعز ا، كما في اغلب االحيان والتي يرى الباحث ألها تتأخر عن وقتها )بلدية الخليل(مالكال

 لكل مشــروع قبل البدق بتلفيذه، قادرة على التلبؤ من قبل المقاول خطة مالية إلى عدم وجودهذا الســبب 
بكل الظروف الغير طبيعة التي تحدث خ ل تلفيذ المشـــــروع من لقص الســـــيولة لدى المقاول أو ارتفاع 

بعض احث ان دخول يرى البكما ، أجور العمال أو أســـــعار المواد أو وجود أعطال مفاجئة في المعدات
لقدرة على مالية وعدم ا مشـــاكل مفي لفس الوقت يســـبب لهالشـــائي  اك ر من مشـــروع تلفيذ في المقاولين

 (العمـــال. الخ)المقـــاول البـــاطلي، المورد، األخرى مع االطرافو قـــد االلتزام بمـــا هو متفق عليـــ  في الع
 .لتمويل المشروع

 .الجيرانالمشاكل مع خامسا 

 ر تك حيــثمتلوعــة وك يرة وتعتمــد على طبيعــة المشــــــــــــــروع،  الجيرانلمشــــــــــــــــاكــل مع ايرى البــاحــث أن "
ق من أجزااعتراضـات الجيران او المجاورين للمشـروع وخاصـة ان كان المشـروع مخطط ل  ان يلفذ فوق 

واق ساو بسبب ادعاق احد المواطلين ملكيت  لجزق من ارض المشروع او بالقرب ملها  أراضي المواطلين
واطراف ، مما يســــــــــــــبب لزاعات بين المجاورين ع طرق او مبالي او صــــــــــــــرف صــــــــــــــحيمشــــــــــــــرو الكان 

شــائية، الجاز المشــاريع اإللتأ ير قوي في تأخير  ، ولهذه المشــاكلالمشــروع)المالك، المقاول االســتشــاري(
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 عدم لجاحلشــــــــــــــرطة أو المحاكم وخاصــــــــــــــة في حال إلى اعدم لجوق المقاول أو البلدية  وذلك بســــــــــــــبب
 لحل المشاكل العالقة بيلهم. مع الجيران األساليب الودية

من بين اعلى خمســة أســباب تقع ضــمن مجموعة  ســببين واقد اختار  المســتجيبين ككلأن  ويرى الباحث
احد يقع ، ســـبب و بالمالك، وســـببان يقعان ضـــمن مجموعة األســـباب المتعلقة بالمقاولاألســـباب المتعلقة 

 األخرى.ضمن مجموعة األسباب 

  دراســة  ( مع بعض لتائج 11.4اللتائج في الجدول )بعض  تقاربتوقد(Al-Najjar (2008  حيث
أســــــــــباب التأخير من حيث األهمية من وجهة لظر المســــــــــتجيبين ككل هي أظهرت اللتائج أن أعلى 

ج أ لاق عملية التشــــــــــــــييد لدى المقاول، واختلفت في بعض اللتائ والمالية ر في التدفقات اللقديةالتأخي
لموقع، لفي توريد المواد  التأخير من اعلى األســــــباب أهمية م ل ســــــبب  ألهاالتي اعتبرتها الدراســــــة 

 ، حيث لم يرى الباحث أن هذه األســــــــــــــباب هي من اهم خمسالموقع في اإللشــــــــــــــائية المواد ولقص
مع  ذا البحثفي ه اللتائج وتطابقت بعض ، كما تقاربتأســباب تؤدي إلى تأخير المشــاريع اإللشــائية

أســـباب أظهرت اللتائج أن أعلى التي  Al-Khalil and Al-Ghafly (1999بعض لتائج دراســـة )
التأخير من حيث األهمية من وجهة لظر المســتجيبين ككل هي مشــاكل التدفقات اللقدية وصــعوبات 

 بقة.ساال المؤه تإلى  اللظر دون سعر واألقلاألدلى  رضاختيار العو التمويل من قبل المقاول، 
  دراســة ) ( مع بعض لتائج11.4بعض اللتائج في الجدول ) تقاربتكماOdeh and Battaineh 

أســــــــــــــبــــاب التــــأخير من حيــــث األهميــــة من وجهــــة لظر أظهرت اللتــــائج أن أعلى حيــــث  2002)
ت في فتمويل المشــــــــروع والتأخير في الدفعات والتخطيط غير الســــــــليم، واختلالمســــــــتجيبين ككل هي 

من اعلى األســــــــباب  ألها Odeh and Battaineh (2002دراســــــــة )بعض اللتائج التي اعتبرتها 
لم  ينفي ح، المقاول الباطلي، ، إلتاجية العمالةالخبرة غير الكافية لدى المقاولأهمية م ل ســــــــــــــبب 

 لمشاريع اإللشائية.يرى الباحث أن هذه األسباب هي من اهم خمس أسباب تؤدي إلى تأخير ا
   دراسةتقاربت بعض لتائج هذا البحث مع بعض لتائج كما (Assaf and Al-Hejji (2006  التي

من اطراف المشــــــــــروع اتفقا على اهم واعلى أســــــــــباب التأخير على اللحو التالي: أن طرفين أظهرت 
وع ر التأخير في الدفوعات، تخطيط وجدولة غير فعالة من قبل المقاول، الصـــعوبات في تمويل المشـــ

 Assaf and Al-Hejji (2006) دراسةت في بعض اللتائج التي اعتبرتها من قبل المقاول، واختلف
في حين لم يرى الباحث أن هذه األســــباب  ،من اعلى األســــباب أهمية م ل ســــبب لقص العمالة ألها

 هي من اهم خمس أسباب تؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية.
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 ( مع بعض لتائج دراســــــــــة  )11.4) كما تقاربت واتفقت بعض اللتائج في الجدولSweis et al. 
التي أظهرت أن من أهم أســــــــباب التأخير في إكمال المشــــــــاريع اإلســــــــكالية في األردن هي  2008)

 .Sweis et al دراســـــةي اعتبرتها ، واختلفت في بعض اللتائج التالصـــــعوبات المالية لدى المقاول
الميــــاه  –)لوع التربــــة الموقع ظروف ألهــــا من أعلى األســــــــــــــبــــاب أهميــــة م ــــل ســــــــــــــبــــب  2008)
تأخير  لىإهذا الســـــــبب ليس من أعلى األســـــــباب التي تؤدي  أنحيث تبين للباحث ، (.الخالجوفية..

 .المشاريع اإللشائية في بلدية الخليل
  أظهرت أن اهم التي  (1212جليد )تقاربت بعض لتائج هذا البحث مع بعض لتائج دراســـــــــــــــة كما

لظام ببها كان ســ في ســوريا اإللشــائيفي القطاع العام أســباب التأخير في إلجاز المشــاريع اإللشــائية 
ل من قب لصــــــــعوبة في تمويل المشــــــــروعوا ،كومي الذي يختار العرض األقل ســــــــعرالملاقصــــــــات الح

التي  (1211) حبتور ( مع  لتائج دراســــــــــــــة11.4الجدول ) بعض اللتائج فيتطابقت ، كما المقاول
إلى أن اهم أسباب التأخير في المشاريع اإللشائية الحكومية حسب درجة األهمية األساسية أظهرت 

تأخر المالك في دفع مســــــــــتخلصــــــــــات ومســــــــــتحقات المقاول، هي من وج  لظر المســــــــــتجيبين ككل 
بعض  يواألقل ســـــــعر، واختلفت ف متطلبات اللظام الحكومي في اختيار المقاول ذي العرض األدلى

التي تؤدي إلى التأخير في  من أهم األســــــــــــــباب ألها (1211تور )حب دراســــــــــــــةاللتائج التي اعتبرتها 
 اخت ف ظروف الموقع التضــاريســية عن و ائقو  التغيير في أســعار الموادم ل  المشــاريع اإللشــائية

 ير.التأخ إلىهذه األسباب ليست من أعلى األسباب التي تؤدي  أن، حيث تبين للباحث العقد

 األهميةاعتمادا على دليل  في كل مجموعة رئيسية يرسبب تأخ وأدنىعلى أ 2.2.1.1.2
دليل األهمية ألســباب التأخير هي حاصــل ضــرب دليل التكرار مع دليل الشــدة لكل ســبب من أســباب التأخير، 

( في الفقرة 3( كما هو موضــح في المعادلة رقم )Importance Index) دليل األهميةوذلك باســتخدام 
ي كل ف أهميت اعلى ســــبب وأدلى ســــبب من حيث بعرض اقش الباحث (، وخ ل هذه الفقرة ســــيل1.3)

جميع تم تحيث مجموعة رئيســـية من وجهة لظر المقاول واالســـتشـــاري ووجهة لظر المســـتجيبين ككل، 
( 1.1.3هو موضـــــــح في الفقرة )كما ( 4في أربع مجموعات رئيســـــــية ) ( ســـــــبب11أســـــــباب التأخير )

 ــاليــا مجموعــة العوامــل المتعلقــة و  ،بــالمقــاول المتعلقــةامــل عو ال مجموعــة: أوال ، وهي (1.3)رقم جــدول
، كما قام باالســــــــــــــتشــــــــــــــاري، و ال ا مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك، ورابعا مجموعة العوامل األخرى

من وجهة لظر المقاول واالســـــــــــــتشـــــــــــــاري في كل مجموعة رئيســـــــــــــية الباحث بترتيب أســـــــــــــباب التأخير 
 .(1.جدول )ه ملحق)ه(كما هو مبين في الوالمستجيبين ككل 
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  :أوال: مجموعة األسباب المتعلقة بالمقاول
 ، وسيعرضمجموعة رئيسة في قائمة األسباب أكبر ( سبب تأخير وهي31)تتكون هذه المجموعة من 

 المجموعة الرئيســــــــية المتعلقة بالمقاول من هذه ســــــــبب تأخير في وأدلىالباحث خ ل هذه الفقرة اعلى 
 (.1.اعتمادا على الملحق )ه( جدول )ه ستشاري والمستجيبين ككلوجهة لظر المقاول واال

 من وجهة نظر المقاول .0
يؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية لدى بلدية  اعلى سبب أن( 1.)ه( جدول في الملحق )هيظهر 
قاول من قبل الم التأخير في الدفعات للموردينهو من وجهة لظر المقاول في هذه المجموعة الخليل 
(، أما ادلى سبب يؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية %13.44) ذا السببله األهمية  دليل لب حيث

مقاول لدى ال لقص قطع غيار المعداتلدى بلدية الخليل في هذه المجموعة من وجهة لظر المقاول هو 
 ( 3)اعلى  قد اختار المقاول ويتبين من ذلك أن (، %1.11حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب )

(  أسباب 3وقد اختار ادلى )، بالتمويلالمتعلقة الفرعية  مجموعةالضمن  ( سبب31)أسباب من بين 
 .( سبب ضمن المجموعة  الفرعية المتعلقة بالمعدات31من بين )

 من وجهة نظر االستشاري .4
 ة( أن اعلى سبب يؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية لدى بلدي1.يظهر في الملحق )ه( جدول )ه

تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع هو  االستشاري الخليل في هذه المجموعة من وجهة لظر
(، أما ادلى سبب يؤدي إلى تأخير %14.22لهذا السبب ) األهميةمن قبل المقاول حيث بل  دليل 

إلتاجية اض الخفهو  االستشاريالمشاريع اإللشائية لدى بلدية الخليل في هذه المجموعة من وجهة لظر 
  االستشاري(، ويتبين من ذلك أن %11.11لدى المقاول حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب ) المعدات

بإدارة المشروع ( سبب ضمن المجموعة الفرعية المتعلقة 31(  أسباب من بين )3قد اختار اعلى )
المتعلقة  لفرعيةالمجموعة ا( سبب ضمن 31(  أسباب من بين )3، وقد اختار ادلى )وتمويل المشروع

 .والمجموعة الفرعية المتعلقة بالمواد بالمعدات

 من وجهة نظر المستجيبين ككل .4
( أن اعلى سبب يؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية لدى بلدية 1.يظهر في الملحق )ه( جدول )ه

ن قبل م التأخير في الدفعات للموردينهو  المستجيبين ككلالخليل في هذه المجموعة من وجهة لظر 
(، أما ادلى سبب يؤدي إلى تأخير المشاريع %11.11لهذا السبب ) األهميةالمقاول حيث بل  دليل 

ع غيار لقص قطهو  المستجيبين ككلاإللشائية لدى بلدية الخليل في هذه المجموعة من وجهة لظر 
ن المقاول  (، ويتبين من ذلك أ%11.11لدى المقاول حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب ) المعدات

 تمويل المشروعب( سبب ضمن المجموعة الفرعية المتعلقة 31(  أسباب من بين )3قد اختار اعلى )
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( سبب ضمن المجموعة الفرعية المتعلقة 31أسباب من بين )    ة (3دلى )أ، وقد اختار والقوى العاملة
 بالمعدات والمجموعة الفرعية المتعلقة بالمواد.

 المتعلقة باالستشاري:  : مجموعة األسبابثانيا
ـــــدى بلديـــــة ( 1تتكـــــون هـــــذه المجموعـــــة مـــــن ) أســـــباب تـــــؤدي إلـــــى تـــــأخير فـــــي المشـــــاريع اإللشـــــائية ل

، وســــــيعرض الباحــــــث خــــــ ل هــــــذه الفقــــــرة اعلــــــى وأدلــــــى الخليــــــل ويكــــــون مصــــــدرها هــــــو االستشــــــاري
ـــــأخير فـــــي  المجموعـــــة الرئيســـــية مـــــن وجهـــــة لظـــــر المقـــــاول واالستشـــــاري والمســـــتجيبين هـــــذه ســـــبب ت

 (.1.اعتمادا على الملحق )ه( جدول )ه كلك
 من وجهة نظر المقاول .0

ـــــي الملحـــــق )ه ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية 1.جـــــدول )ه( يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي ( أن اعل
ــــــاول هــــــو  ــــــي هــــــذه المجموعــــــة مــــــن وجهــــــة لظــــــر المق ــــــل ف ــــــة الخلي ــــــأخير فــــــي اعتمــــــاد لــــــدى بلدي الت

(، أمــــــا %12لهــــــذا الســــــبب ) هميــــــةاألحيــــــث بلــــــ  دليــــــل  مســــــتحقات المقــــــاول مــــــن قبــــــل االستشــــــاري
يـــــؤدي إلـــــى تـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية لـــــدى بلديـــــة الخليـــــل فـــــي هـــــذه المجموعـــــة مـــــن  أدلـــــى ســـــبب

ــــــاول هــــــو  ــــــاولوجهــــــة لظــــــر المق ــــــين االستشــــــاري والمق ــــــات ســــــابقة ب ــــــل  وجــــــود خ ف ــــــ  دلي ــــــث بل حي
 (.%12.11األهمية لهذا السبب )

 من وجهة نظر االستشاري .4
ـــــي الملحـــــق )ه( جـــــدول  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية 1.)هيظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي ( أن اعل

تـــــدلي المســـــتوى الفلـــــي هـــــو  االستشـــــاريلـــــدى بلديـــــة الخليـــــل فـــــي هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر 
ــــــى المشــــــروع للطــــــاقم الهلدســــــي االستشــــــاري المشــــــرف ــــــ  دليــــــل  عل لهــــــذا الســــــبب  األهميــــــةحيــــــث بل

شــــــائية لــــــدى بلديــــــة الخليــــــل فــــــي يــــــؤدي إلــــــى تــــــأخير المشــــــاريع اإلل أدلــــــى ســــــبب(، أمــــــا 31.13%)
 عـــــدم التـــــزام طـــــاقم االستشـــــاري بالـــــدوام الرســـــميهـــــو  االستشـــــاريهـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر 
 (.%11.21حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب )

 من وجهة نظر المستجيبين ككل .4
ـــــي الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية 1.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي ( أن اعل

التــــــأخير فــــــي ديــــــة الخليــــــل فــــــي هــــــذه المجموعــــــة مــــــن وجهــــــة لظــــــر المســــــتجيبين ككــــــل هــــــو لــــــدى بل
ــــــــ  دليــــــــل  اعتمــــــــاد مســــــــتحقات المقــــــــاول مــــــــن قبــــــــل االستشــــــــاري لهــــــــذا الســــــــبب  األهميــــــــةحيــــــــث بل

ســــــبب يــــــؤدي إلــــــى تــــــأخير المشــــــاريع اإللشــــــائية لــــــدى بلديــــــة الخليــــــل فــــــي  أدلــــــى(، أمــــــا 41.12%)
وجـــــود خ فـــــات ســـــابقة بـــــين االستشـــــاري هـــــو  هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر المســـــتجيبين ككـــــل

 (.%11.41حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب ) والمقاول
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 ثالثا: مجموعة األسباب المتعلقة بالمالك: 
إلـــــى تـــــأخير فـــــي المشـــــاريع اإللشـــــائية لـــــدى بلديـــــة  ســـــبب يـــــؤدي( 13تتكـــــون هـــــذه المجموعـــــة مـــــن )
هـــــذه الفقـــــرة اعلـــــى وأدلـــــى ســـــبب ، وســـــيعرض الباحـــــث خـــــ ل المالـــــكالخليـــــل ويكـــــون مصـــــدرها هـــــو 

ـــــأخير فـــــي  ـــــاول واالستشـــــاري والمســـــتجيبين ككـــــلهـــــذه ت  المجموعـــــة الرئيســـــية مـــــن وجهـــــة لظـــــر المق
 (.1.اعتمادا على الملحق )ه( جدول )ه

 من وجهة نظر المقاول .1
ـــــي  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل

ــــي هــــ ــــل ف ــــة الخلي ــــدى بلدي ــــاول هــــو ل ــــع وصــــرف ذه المجموعــــة مــــن وجهــــة لظــــر المق ــــي دف ــــأخر ف الت
لهـــــذا الســـــبب  األهميـــــةحيـــــث بلـــــ  دليـــــل  مـــــن قبـــــل المالـــــك للمقـــــاولالمســـــتحقات والـــــدفوعات الماليـــــة 

يــــــؤدي إلــــــى تــــــأخير المشــــــاريع اإللشــــــائية لــــــدى بلديــــــة الخليــــــل فــــــي  أدلــــــى ســــــبب(، أمــــــا 11.44%)
حيــــث بلــــ   "البلديــــة"لعمــــل مــــن قبــــل المالــــك إيقــــاف اهــــذه المجموعــــة مــــن وجهــــة لظــــر المقــــاول هــــو 

 (.%11.11دليل األهمية لهذا السبب )

 من وجهة نظر االستشاري .1
ـــــي  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل

اختيــــــار المقــــــاول ذو هــــــو  االستشـــــاريلـــــدى بلديــــــة الخليــــــل فـــــي هــــــذه المجموعــــــة مـــــن وجهــــــة لظــــــر 
ــــــــ ــــــــلى العــــــــرض األدل ــــــــك  ســــــــعر واألق ــــــــل المال ــــــــل مــــــــن قب ــــــــ  دلي ــــــــث بل ــــــــةحي لهــــــــذا الســــــــبب  األهمي

يــــــؤدي إلــــــى تــــــأخير المشــــــاريع اإللشــــــائية لــــــدى بلديــــــة الخليــــــل فــــــي  أدلــــــى ســــــبب(، أمــــــا 11.11%)
حيـــــث بلـــــ   لقـــــص االستشـــــاريين لـــــدى المالـــــكهـــــو  االستشـــــاري هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر

 (.%11.12دليل األهمية لهذا السبب )

 لمستجيبين ككلمن وجهة نظر ا .3
ـــــي  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل

ــــة الخليــــل فــــي هــــذه المجموعــــة مــــن وجهــــة لظــــر المســــتجيبين ككــــل  التــــأخر فــــي دفــــع هــــو لــــدى بلدي
ــــة  ــــدفوعات المالي ــــكوصــــرف المســــتحقات وال ــــل المال ــــاول مــــن قب ــــل  للمق ــــ  دلي ــــث بل ــــةحي لهــــذا  األهمي

ــــى(، أمــــا %11.13الســــبب ) ــــة الخليــــل  أدل ــــدى بلدي ــــأخير المشــــاريع اإللشــــائية ل ــــى ت ــــؤدي إل ســــبب ي
إيقــــــاف العمــــــل مــــــن قبــــــل المالــــــك هــــــو فــــــي هــــــذه المجموعــــــة مــــــن وجهــــــة لظــــــر المســــــتجيبين ككــــــل 

 (.%13.32حيث بل  دليل األهمية لهذا السبب ) "البلدية"

 رابعا: مجموعة األسباب المتعلقة باألسباب األخرى: 
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لـــــدى بلديـــــة ( ســـــبب يـــــؤدي إلـــــى تـــــأخير فـــــي المشـــــاريع اإللشـــــائية 11لمجموعـــــة مـــــن )تتكـــــون هـــــذه ا
المجموعــــــة  هـــــذه ، وســـــيعرض الباحـــــث خـــــ ل هـــــذه الفقـــــرة اعلـــــى وأدلـــــى ســـــبب تـــــأخير فـــــيالخليـــــل

الملحــــــق )ه( الرئيســـــية مـــــن وجهــــــة لظـــــر المقــــــاول واالستشـــــاري والمســــــتجيبين ككـــــل اعتمــــــادا علـــــى 
 .(1جدول )ه.

 من وجهة نظر المقاول .1
ـــــي يظهـــــ ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.ر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل

حيــــث  المشــــاكل مـــع الجيــــرانلـــدى بلديــــة الخليــــل فـــي هــــذه المجموعــــة مـــن وجهــــة لظــــر المقـــاول هــــو 
ــــــل  ــــــ  دلي ــــــةبل ــــــى(، أمــــــا %41.14لهــــــذا الســــــبب ) األهمي ــــــأخير المشــــــاريع  أدل ــــــى ت ــــــؤدي إل ســــــبب ي

ــــدى بلديــــة الخليــــل فــــي ــــة هــــذه المجموعــــة مــــن وجهــــة لظــــر المقــــاول هــــو  اإللشــــائية ل ــــوفر بلي عــــدم ت
حيـــــث بلـــــ  دليـــــل األهميـــــة لهـــــذا  (الـــــخ التلفـــــون،تحتيـــــة فـــــي موقـــــع العمـــــل )م ـــــل الميـــــاه، الكهربـــــاق/ 

 (.%11.13السبب )

 من وجهة نظر االستشاري .1
ـــــي  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل
جيـــــران المشـــــاكل مـــــع ة الخليـــــل فـــــي هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر االستشـــــاري هـــــو لـــــدى بلديـــــ

ســـــبب يـــــؤدي إلـــــى  أدلـــــى(، أمـــــا %41.12لهـــــذا الســـــبب ) األهميـــــةحيـــــث بلـــــ  دليـــــل  موقـــــع العمـــــل
تــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية لـــــدى بلديـــــة الخليـــــل فـــــي هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر االستشـــــاري 

ــــــهــــــو  ــــــة للحصــــــول عل ــــــر السياســــــة البلكي ــــــروضتغيي ــــــة لهــــــذا الســــــبب  ى ق ــــــل األهمي ــــــ  دلي ــــــث بل حي
(11.13%.) 

 من وجهة نظر المستجيبين ككل .3
ـــــي  ـــــأخير المشـــــاريع اإللشـــــائية  (1الملحـــــق )ه( جـــــدول )ه.يظهـــــر ف ـــــى ت ـــــؤدي إل ـــــى ســـــبب ي أن اعل

ـــــي هـــــذه المجموعـــــة مـــــن وجهـــــة لظـــــر المســـــتجيبين ككـــــل  ـــــل ف ـــــة الخلي ـــــدى بلدي المشـــــاكل مـــــع هـــــو ل
ــــ  دليــــل  جيــــران موقــــع العمــــل ــــةحيــــث بل ــــؤدي  أدلــــى(، أمــــا %41.41لهــــذا الســــبب ) األهمي ســــبب ي

ـــــــدى بلديـــــــة الخليـــــــل فـــــــي هـــــــذه المجموعـــــــة مـــــــن وجهـــــــة لظـــــــر  إلـــــــى تـــــــأخير المشـــــــاريع اإللشـــــــائية ل
حيــــث بلــــ  دليــــل األهميــــة هــــو تغييــــر السياســــة البلكيــــة للحصــــول علــــى قــــروض المســــتجيبين ككــــل 

 (.%11.14لهذا السبب )

 مجموعات التأخير أهمية 1.1.1.2
 ســـــــتونتســـــــعة و  مكولة من قائمةمن االســـــــتبالة تم تزويد المبحو ين ب ال اليق األول من القســـــــم في الجز 

تســــــــــع والى ( 4)مجموعات رئيســــــــــية  أربعســــــــــبب تأخير محتمل، تم تجميع هذه األســــــــــباب في  ( 11)
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عوامل ال وهي مجموعة ،(1.3)رقم جدول( 1.1.3كما هو موضــــــــــــــح في الفقرة )( 1)مجموعات فرعية 
مجموعة العوامل المتعلقة بالمواد ومجموعة  مجموعات فرعية هيخمس  إلىوتلقســـــــــم  لمقاولبا المتعلقة

دارة إجموعة العوامل المتعلقة بالقوة العاملة و مجموعة العوامل المتعلقة بمالعوامل المتعلقة بالمعدات و 
، ارية باالســـــتشـــــجموعة العوامل المتعلق،  اليا مو مجموعة العوامل المتعلقة بتمويل المشـــــروع المشـــــروع
تكون من مجموعتين وت مجموعـــة العوامـــل األخرى، ورابعـــا مجموعـــة العوامـــل المتعلقـــة بـــالمـــالـــكو ـــال ـــا 
، العوامــل الخــارجيــةومجموعــة  المبكر والتصــــــــــــــميم العوامــل المتعلقــة بــالتخطيطمجموعــة  :مــاه فرعيتين

الفرعية  مجموعاتال وأهمية ، المجموعات الرئيســـــــية وترتيبها أهميةخ ل هذه الفقرة وســـــــيلاقش الباحث 
، واعتبر (1( ورقم )1( ورقم )4معادلة رقم )اعتمادا  من وجهة لظر المقاول واالســــــــــــــتشــــــــــــــاريوترتيبها 
مجموعة العوامل المتعلقة باالســــــتشــــــاري و مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك هم مجموعتان ن أ الباحث

 .رئيسيتين وفي لفس الوقت مجموعتين فرعيتين
, حبتور)على أســاســين لكل مجموعة األهمية متوســطمية المجموعات قام الباحث بحســاب لتحليل أه
4100): 

األهمية لكل مجموعة ســواق رئيســية أو فرعية دون دليل األســاس األول هو باالعتماد على متوســط  .1
غض اللظر عن عدد األســــباب بأي ، اخذ االعتبار بوزن المجموعة باللســــبة للعدد الكلي لاســــباب

 (:4كما هو موضح في المعادلة ) في كل مجموعة رئيسية أو فرعية

مجموع دليل األهمية لاسباب في المجموعة= متوسط دليل األهمية للمجموعة 
 عدد األسباب في المجموعة

 (2.معادلة رقم )..
 عين في األخذمع  سواق فرعية أو رئيسية هو حساب متوسط األهمية لكل مجموعةاألساس ال الي  .1

، أي لأخذ باالعتبار ( ســــبب11و )باللســــبة للعدد الكلي لاســــباب وه االعتبار وزن هذه المجموعة
األهمية الموزون للمجموعة عن طريق وذلك باحتســــــاب متوســــــط  ،في كل مجموعة عدد األســــــباب

كما هو موضــح بالمعادلة رقم  متوســط دليل األهمية للمجموعةضــرب معامل الترجيح الموزون في 
 :(1ومعادلة رقم ) (1)
. معادلة ........للمجموعة. األهمية دليل متوســــط ×ح معامل الترجي متوســــط األهمية الموزون للمجموعة  

 (9رقم )

 :أنحيث 

 عدد األسباب في المجموعة  الموزون معامل الترجيح
عدد األسباب ككل (𝟔𝟗 سبب)

 (1.........معادلة رقم )

 (2معادلة رقم ) ...متوسط دليل األهمية للمجموعة 
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 هة نظر طرفي المشروعمن وج الرئيسية مجموعات التأخير أهمية 2.1.1.1.2
وملاقشـــــــــــة اللتائج التي تتعلق بمتوســـــــــــط دليل األهمية وترتيب قام الباحث خ ل هذه الفقرة بحســـــــــــاب 

 على اعتبارين هما: مجموعات رئيسية أربعوالتي يبل  عددها  لمجموعات التأخير الرئيسية
 :الرئيسية خذ االعتبار بوزن المجموعةأدون  -أ
غض اللظر عن عدد األســــــــباب في كل مجموعة رئيســــــــية باللســــــــبة للعدد قام الباحث في هذه الفقرة ب 

( متوسط دليل األهمية 13.4حيث يظهر في الجدول)، (4المعادلة رقم ) اعتمادا علىالكلي لاسباب 
عام المقاول واالســتشــاري( والمتوســط ال)المشــروع  لظر طرفيللمجموعات الرئيســية وترتيبهم من وجهة 

 لدليل األهمية.

 اخذ دون وترتيبهم الرئيسية التأخير أسباب لمجموعات االهمية دليل متوسط(: 04.2) جدول  
 .المجموعة بوزن االعتبار

 الرقم 
المجموعة 

 الرئيسية
 عدد الفقرات

وجهة نظر طرفي  األهمية منمتوسط 

 المشروع

 المتوسط العام

 االستشاري المقاول

متوسط 
دليل 
 %األهمية

الترتي
 ب

 متوسط دليل
 %األهمية

الترتي
 ب

متوسط دليل 
 الترتيب %األهمية

1 

أسبرب 

مخي لا 

 برأيلرو 
32 %27.15 4 %34.86 1 %31.00 4 

2 
أسبرب 

مخي لا 

 برالسخشرني
9 %40.81 2 %26.23 4 %33.52 2 

3 
أسبرب 

مخي لا 

 برأيرأك
13 %41.79 1 %33.28 2 %37.54 1 

 3 33.03% 3 32.55% 3 33.51% 15 أررىأسبرب  4

المجمو

 ع
 69       

األهمية لكل مجموعة رئيسية من وجهة نظر طرفي دليل متوسط السابق أن  جدوليتضح من 
 كانت على النحو التالي:المقاول واالستشاري( )المشروع 

المجموعات اعلى من اعتبر مجموعة األســــــباب المتعلقة بالمالك هي  :من وجهة نظر المقاول .1
 إلىؤدي تل أهمية من بين كل المجموعات الرئيســية والتي تحصــل على اعلى متوســط دليالتي 
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، باالستشاري متعلقةالسباب مجموعة األ، يليها لدى بلدية الخليل اإللشائيةالتأخير في المشاريع 
 ،متعلقة بالمقاولالســــــــــــباب األخرى، وفي المرتبة األخيرة مجموعة األســــــــــــباب يليها مجموعة األ

 لعبق األكبر من المسئولية إلى المالك.ويتبين من ذلك أن المقاول يحمل ا
فقد اعتبر مجموعة األســـــباب المتعلقة بالمقاول هي من اعلى  أما من وجهة نظر االســـتشـــاري .1

ا مجموعة يليه الخليل،المجموعات التي تؤدي إلى التأخير في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية لدى بلدية 
وفي المرتبة األخيرة مجموعة  األخرى،ســــــــــــــباب بالمالك، يليها مجموعة األمتعلقة الســــــــــــــباب األ
 لىإيحمل العبق األكبر  االســــــــتشــــــــاري، ويتبين من ذلك أن باالســــــــتشــــــــاريمتعلقة الســــــــباب األ

هلاك اخت ف مع لتيجة ، وأظهرت اللتائج الســـــــــــــابقة أن األســـــــــــــباب المتعلقة بالمقاول مجموعة
التي اعتبرت اهم مجموعة تسبب التأخير هي  Al-Khalil and Al-Ghafly (1999دراسة )

 مجموعة األسباب المتعلقة بأداق المقاول من وجهة لظر االستشاري.
فجاق ترتيب المجموعات الرئيســـية على اللحو التالي: جاقت  ط العام لدليل األهميةأما المتوســ .3

ة متعلقالســــــــــــــباب في المرتبة األولى مجموعة األســــــــــــــباب المتعلقة بالمالك، يليها مجموعة األ
األخرى، وفي األخير مجموعة األســـــــــــباب المتعلقة ســـــــــــباب باالســـــــــــتشـــــــــــاري، يليها مجموعة األ

( ري المقاول واالســــــتشــــــا طرفي المشــــــروع)ل توافق في وجهات اللظر لمقاول، ويتبين أن هلاكبا
بيلما  ،حيث احتلت المرتبة ال ال ة األهمية لمجموعة األســـــباب األخرىفي ترتيب متوســـــط دليل 

هلاك اخت ف في وجهات اللظر لدى طرفي المشــــــــــروع) المقاول واالســــــــــتشــــــــــاري ( في ترتيب 
اخت ف المســــــــئوليات لكل  إلىيســــــــية، وهذا يعود باقي المجموعات الرئل متوســــــــط دليل األهمية

)المقاول المشـــروع اإللشـــائي، ومن الظاهر أن كل طرف من طرفي طرف من اطراف المشـــروع
 واالستشاري( يسعيان للتقليل من درجة أهمية المجموعة التي تقع تحت مسئوليت .

 أخذ االعتبار بوزن المجموعة الرئيسية: -ب
ب في كل مجموعة رئيســية باللســبة للعدد الكلي لاســباب اعتمادا على أي اخذ االعتبار بعدد األســبا 

( متوســــــــــــــط دليــل األهميــة للمجموعــات 14.4حيــث يظهر في الجــدول)، (1ورقم ) (1المعــادلــة رقم )
المقاول واالســــــــتشــــــــاري( والمتوســــــــط العام لدليل )المشــــــــروع الرئيســــــــية وترتيبهم من وجهة لظر طرفي 

 األهمية.
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 اخذ مع وترتيبهم الرئيسية التأخير أسباب لمجموعات االهمية دليل وسطمت(: 02.2) جدول  
 . المجموعة بوزن االعتبار

 الرقم
المجموعة 

 الرئيسية

عدد 

 الفقرات

معامل 

الترجيح 

 الموزون

متوسط األهمية من وجهة نظر طرفي 

 المشروع

 المتوسط العام

 االستشاري المقاول

متوسط 
دليل 
 %األهمية

 بالترتي
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب

1 
أسباب 
متعلقة 
 بالمقاول

32 
0.4638 

%12.59 1 %16.17 1 %14.38 1 

2 
أسباب 
متعلقة 

 باالستشاري
9 

0.1304 
%5.32 4 %3.42 4 %4.37 4 

3 
أسباب 
متعلقة 
 بالمالك

13 
0.1884 

%7.87 2 %6.27 3 %7.07 3 

4 
أسباب 
 أخرى

15 
0.2174 

%7.29 3 %7.08 2 %7.18 2 

 69  المجموع
1 

      

 

مع احتساب معامل  الجدول السابق أن متوسط دليل األهمية لكل مجموعة رئيسيةيتضح من 
المقاول واالستشاري( كانت على )المشروع من وجهة نظر طرفي  الترجيح الموزون لكل مجموعة

 النحو التالي:

هي من اعلى المجموعات  المقاولموعة األسباب المتعلقة باعتبر مج :من وجهة نظر المقاول .1
ســــــــــباب التي تؤدي إلى التأخير في المشــــــــــاريع اإللشــــــــــائية لدى بلدية الخليل، يليها مجموعة األ

ب ســــــــــــــبااألخرى، وفي المرتبة األخيرة مجموعة األســــــــــــــباب ، يليها مجموعة األبالمالك متعلقةال
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لى إلمقاول يحمل العبق األكبر من المســــــــــئولية ، ويتبين من ذلك أن اباالســــــــــتشــــــــــاريمتعلقة ال
 .مجموعة األسباب التي تتعلق ب  والتي تقع تحت مسؤوليت 

فقد اعتبر مجموعة األســـــباب المتعلقة بالمقاول هي من اعلى  أما من وجهة نظر االســـتشـــاري .1
وعة ا مجميليه المجموعات التي تؤدي إلى التأخير في المشـــــــاريع اإللشـــــــائية لدى بلدية الخليل،

بة بالمالك، وفي المرتمتعلقة الســــــــــــــباب مجموعة األفي المرتبة ال ال ة  األخر، يليهاســــــــــــــباب األ
باالســـتشـــاري، ويتبين من ذلك أن االســـتشـــاري يحمل العبق متعلقة الســـباب األخيرة مجموعة األ

 مجموعة األسباب المتعلقة بالمقاول. إلىاألكبر 
يب المجموعات الرئيســـية على اللحو التالي: جاقت فجاق ترت أما المتوســط العام لدليل األهمية .3

يليها  األخرى،ســــباب ، يليها مجموعة األبالمقاولفي المرتبة األولى مجموعة األســــباب المتعلقة 
مجموعـــة األســــــــــــــبـــاب المتعلقــة  المرتبـــة األخيرةوفي  بـــالمـــالـــك،متعلقـــة الســــــــــــــبـــاب مجموعـــة األ

فق في وجهات اللظر لدى طرفي أن هلاك توامن الجدول الســــــــــــــابق ، ويتبين باالســــــــــــــتشــــــــــــــاري
تحميل العبق األكبر في المســؤولية عن تأخير المشــاريع  المشــروع) المقاول واالســتشــاري ( في

اك ، وكان هلاألولىحيث احتلت المرتبة  مجموعة األســــــــــباب المتعلقة بالمقاول إلى اإللشــــــــــائية
يل تيب متوســــط دلتر  علىفي وجهة لظر طرفي المشــــروع ســــواق المقاول أو االســــتشــــاري توافق 

يلما ب المتعلقة بالمقاول ومجموعة األســــباب المتعلقة باالســــتشــــاري، األهمية لمجموعة األســــباب
هلاك اخت ف في وجهات اللظر لدى طرفي المشــــــــــروع) المقاول واالســــــــــتشــــــــــاري ( في ترتيب 

 .لمجموعة األسباب المتعلقة في المالك ومجموعة األسباب األخرىمتوسط دليل األهمية 

 الفرعية من وجهة نظر طرفي المشروع مجموعات التأخير أهمية 1.1.1.1.2
وملاقشـــــــــــة اللتائج التي تتعلق بمتوســـــــــــط دليل األهمية  وترتيب قام الباحث خ ل هذه الفقرة بحســـــــــــاب

( 1.1.3تســــــع مجموعات فرعية كما هو موضــــــح في الفقرة )خير الفرعية والمكولة من لمجموعات التأ
م الباحث بملاقشـــــة متوســـــط دليل األهمية من وجهة لظر طرفي المشـــــروع ، حيث قا(1.3)رقم  جدول

 اعتبارين هما:)المقاول واالستشاري( على أساس 
 :الفرعيةدون أخذ االعتبار بوزن المجموعة  -أ
عدد باللســـــــــــــبة لل ن عدد األســـــــــــــباب في كل مجموعة فرعيةاللظر ع قام الباحث في هذه الفقرة بغض 

( متوسط دليل األهمية 11.4حيث يظهر في الجدول)(، 4لمعادلة رقم )الكلي لاسباب اعتمادا على ا
 المقاول واالســــتشــــاري( والمتوســــط العام)المشــــروع  لظر طرفيوترتيبهم من وجهة  الفرعيةللمجموعات 
 .دون اخذ االعتبار بوزن المجموعة لدليل األهمية
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 اخذ دون وترتيبهم يةالفرع التأخير أسباب لمجموعات االهمية دليل متوسط(: 09.2) جدول 
 . المجموعة بوزن االعتبار

 الرقم 
المجموعة 

 الفرعية

عدد 

 الفقرات

وجهة نظر طرفي  األهمية منمتوسط 

 المشروع

 المتوسط العام

 االستشاري المقاول

متوسط 
دليل 
 %األهمية

متوسط دليل  الترتيب
متوسط دليل  الترتيب %األهمية

 الترتيب %األهمية

 8 22.69% 7 26.94% 8 18.44% 3 المواد 1

 9 20.56% 9 24.60% 9 16.51% 6 المعدات 2

 5 33.11% 3 36.55% 6 29.67% 5 القوى العاملة 3

 6 32.75% 2 37.57% 7 27.93% 15 إدارة المشروع 4

5 
تمويل 
 1 46.94% 1 49.01% 3 المشروع

%47.97 
1 

 4 33.52% 8 26.23% 3 40.81% 9 االستشاري 6

 2 37.54% 5 33.28% 2 41.79% 13 لكالما 7

8 

التخطيط 
والتصميم 
 6 29.58% 5 33.04% 4 المبكر

%31.31 
7 

9 
أسباب 
 4 33.63% 4 33.68% 11 خارجية

%33.65 
3 

       69  المجموع
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من وجهة نظر طرفي  ط دليل األهمية لكل مجموعة فرعيةالجدول السابق أن متوسيتضح من 
 شاري( كانت على النحو التالي:المقاول واالست)المشروع 

 من قبل المقاول مجموعة األســـــــباب المتعلقة بتمويل المشـــــــروع اعتبرمن وجهة نظر المقاول:  .1
التي تؤدي إلى التأخير في المشــــــــاريع اإللشــــــــائية لدى بلدية  الفرعية هي من اعلى المجموعات

اقل وادلى مجموعة أما  ، (%41.21حيث بل  متوســـــــط دليل األهمية لهذه المجموعة ) الخليل
فرعية تؤدي إلى التأخير في المشـــــــــــــاريع اإللشـــــــــــــائية لدى بلدية الخليل من وجهة لظر المقاول 
فكالت مجموعة األســباب المتعلقة بالمعدات لدى المقاول حيث احتلت المرتبة التاســعة واألخيرة 

كبر من ، ويتبين من ذلك أن المقاول يحمل العبق األ( %11.11بمتوســـــــــــط دليل أهمية بل  )
 .إلى المقاولعن تأخير المشروع  المسئولية

 هلاك اخت ف مع لتيجة دراســـة (Al-Khalil and Al-Ghafly (1999  التي اعتبرت اهم
مجموعة تســــبب التأخير هي مجموعة األســــباب المتعلقة بالتخطيط والتصــــميم المبكر من وجهة 

 لظر المقاول.
اعتبر مجموعة األســـــباب المتعلقة بتمويل المشـــــروع من قبل  :أما من وجهة نظر االســـتشـــاري .1

ي تؤدي إلى التأخير في المشــاريع اإللشــائية لدى المقاول هي من اعلى المجموعات الفرعية الت
( ، أما اقل وادلى %41.14بلدية الخليل حيث بل  متوســــــــــــــط دليل األهمية لهذه المجموعة )

مجموعة فرعية تؤدي إلى التأخير في المشـــــــــــاريع اإللشـــــــــــائية لدى بلدية الخليل من وجهة لظر 
المقاول حيث احتلت المرتبة التاســـعة المقاول فكالت مجموعة األســـباب المتعلقة بالمعدات لدى 

( ، ويتبين من ذلك أن االســـتشـــاري يحمل العبق %14.12واألخيرة بمتوســـط دليل أهمية بل  )
 عن تأخير المشروع إلى المقاول. األكبر من المسئولية

 ( هلاك اخت ف وتباين مع لتيجة دراســـــــــــــــةMezher and Tawil (1998  التي اعتبرت أن
ن م اإللشــائيةتأخير المشــاريع  إلىمجموعة إدارة المشــروع هي من اهم المجموعات التي تؤدي 

 .وجهة لظر االستشاري
مقاول قبل ال مجموعة األســباب المتعلقة بتمويل المشــروع منل أما المتوسط العام لدليل األهمية .3

من اعلى المجموعات الفرعية التي تؤدي إلى التأخير في المشاريع اإللشائية لدى بلدية فجاقت 
متوســــــــط عام ادلى  ( ، أما%41.11الخليل حيث بل  متوســــــــط دليل األهمية لهذه المجموعة )

ليل خمجموعة فرعية تؤدي إلى التأخير في المشــــــــــــاريع اإللشــــــــــــائية لدى بلدية اللدليل األهمية ل
مجموعة األسباب المتعلقة بالمعدات لدى المقاول حيث احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة  فجاقت

العبق األكبر من المســــــــئولية عن  ، ويتبين من ذلك أن(%12.11بمتوســــــــط دليل أهمية بل  )
يتبين أن هلاك توافق في وجهات اللظر لدى كما ، المقاول تقع تحت مســــؤوليةتأخير المشــــروع 
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اعلى وادلى مجموعة فرعية تؤدي إلى المشــــــــــروع) المقاول واالســــــــــتشــــــــــاري ( في ترتيب طرفي 
، بيلما يةالخارج ، كما هلاك توافق في ترتيب مجموعة األســـباباإللشـــائيةالتأخير في المشـــاريع 

) المقاول واالســــــــــتشــــــــــاري ( في ترتيب ك اخت ف في وجهات اللظر لدى طرفي المشــــــــــروعهلا
 .الفرعيةي المجموعات متوسط دليل األهمية لباق

  دراسة )هلاك تقارب واتفاق مع لتيجةAssaf et al. (1995  التي اعتبرت أن مجموعة تمويل
ث حي ةاإللشـــــــــائيتأخير المشـــــــــاريع  إلىالمشـــــــــروع هي من اهم المجموعات الفرعية التي تؤدي 

 .أخذت المرتبة األعلى بين المجموعات وكالت األك ر توافقا بين اطراف المشروع
 :الفرعية أخذ االعتبار بوزن المجموعة -ب
باللســـــبة للعدد الكلي لاســـــباب اعتمادا على  األســـــباب في كل مجموعة فرعية أي اخذ االعتبار بعدد 

ط دليــل األهميــة للمجموعــات متوســــــــــــــ( 11.4حيــث يظهر في الجــدول)(، 1( ورقم )1المعــادلــة رقم )
 ة.المقاول واالستشاري( والمتوسط العام لدليل األهمي)المشروع وترتيبهم من وجهة لظر طرفي  الفرعية

 اخذ مع وترتيبهم الفرعية التأخير أسباب لمجموعات االهمية دليل متوسط(: 01.2) جدول  
 . المجموعة بوزن االعتبار

 الرقم
المجموعة 

 الرئيسية

عدد 

 الفقرات

معامل 

الترجيح 

 الموزون

متوسط األهمية من وجهة نظر طرفي 

 المشروع

 المتوسط العام

 االستشاري المقاول

متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب

 9 0.99% 9 1.17% 8 0.80%  0.0435 3 المواد 1

 8 1.79% 6 2.14% 7 1.44% 0.0870 6 المعدات 2

3 
القوى 
 5 2.65% 4 2.15% 0.0725 5 العاملة

%2.40 
5 

4 
إدارة 
 1 8.17% 2 6.07% 0.2174 15 المشروع

%7.12 
1 
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 الرقم
المجموعة 

 الرئيسية

عدد 

 الفقرات

معامل 

الترجيح 

 الموزون

متوسط األهمية من وجهة نظر طرفي 

 المشروع

 المتوسط العام

 االستشاري المقاول

متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب
متوسط 
دليل 
 %األهمية

 الترتيب

5 
تمويل 
 7 2.04% 5 2.13% 0.0435 3 المشروع

%2.09 
6 

 3 4.37% 4 3.42% 3 5.32% 0.1304 9 االستشاري 6

 2 7.07% 2 6.27% 1 7.87% 0.1884 13 المالك 7

8 

التخطيط 
والتصميم 
 8 1.71% 6 1.92% 0.0580 4 المبكر

%1.82 
7 

9 
أسباب 
 3 5.36% 9 0.80% 0.1594 11 خارجية

%3.08 
4 

 69  المجموع
1 

      

الجدول السابق أن متوسط دليل األهمية لكل مجموعة فرعية من وجهة نظر طرفي يتضح من 
 على النحو التالي: المقاول واالستشاري( كانت)المشروع 

هي من اعلى المجموعات  بالمالكاعتبر مجموعة األســــــباب المتعلقة من وجهة نظر المقاول:  .1
الفرعية التي تؤدي إلى التأخير في المشاريع اإللشائية لدى بلدية الخليل حيث بل  متوسط دليل 

تـــأخير في مجموعـــة فرعيـــة تؤدي إلى ال وأدلىأمـــا اقـــل  (،%1.11األهميـــة لهـــذه المجموعـــة )
 لخارجيةاالمشاريع اإللشائية لدى بلدية الخليل من وجهة لظر المقاول فكالت مجموعة األسباب 

ويتبين من ذلك أن  (،%2.12حيث احتلت المرتبة التاســعة واألخيرة بمتوســط دليل أهمية بل  )
 .المالكعن تأخير المشروع إلى  المقاول يحمل العبق األكبر من المسئولية
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من قبل  إدارة المشـــــــروعباعتبر مجموعة األســـــــباب المتعلقة  ة نظر االســــتشــــاري:أما من وجه .1
المقاول هي من اعلى المجموعات الفرعية التي تؤدي إلى التأخير في المشــاريع اإللشــائية لدى 

بل  متوســــــــــــــط دليـــل األهميـــة لهـــذه المجموعـــة احتلـــت المرتبـــة األولى  و بلـــديـــة الخليـــل حيـــث 
جموعة فرعية تؤدي إلى التأخير في المشـــــــــــاريع اإللشـــــــــــائية لدى ( ، أما اقل وادلى م8.17%)

 لدى المقاول الموادبفكالت مجموعة األســــــــــــــباب المتعلقة  بلدية الخليل من وجهة لظر المقاول
( ، ويتبين من ذلك %1.17حيث احتلت المرتبة التاســــــــعة واألخيرة بمتوســــــــط دليل أهمية بل  )

 سئولية عن تأخير المشروع إلى المقاول.أن االستشاري يحمل العبق األكبر من الم
ل من قبل المقاو  إدارة المشــــروعلمجموعة األســــباب المتعلقة ب أما المتوســط العام لدليل األهمية .3

فجاقت من اعلى المجموعات الفرعية التي تؤدي إلى التأخير في المشاريع اإللشائية لدى بلدية 
( ، أما ادلى متوســــــــــــط عام %7.12ة )الخليل حيث بل  متوســــــــــــط دليل األهمية لهذه المجموع

لدليل األهمية لمجموعة فرعية تؤدي إلى التأخير في المشــــــــــــاريع اإللشــــــــــــائية لدى بلدية الخليل 
لدى المقاول حيث احتلت المرتبة التاســــــعة واألخيرة  وادفجاقت مجموعة األســــــباب المتعلقة بالم

ألكبر من المســــــــــئولية عن ( ، ويتبين من ذلك أن العبق ا%0.99بمتوســــــــــط دليل أهمية بل  )
جهات في و  بســـــــيط قاول، كما يتبين أن هلاك اخت فتأخير المشـــــــروع تقع تحت مســـــــؤولية الم

ؤدي ت المجموعات الفرعية التياللظر لدى طرفي المشـــروع) المقاول واالســـتشـــاري ( في ترتيب 
اب اك ر أســـب المجموعات الفرعية التي تمتلك عدد أنالتأخير في المشـــاريع اإللشـــائية، كما  إلى

ه معامل الترجيح الموزون لهذ أنوذلك بســبب في متوســط دليل األهمية اعلى  مراتبقد احتلت 
المجموعات كبير، فم   مجموعة األســـــباب المتعلقة بإدارة المشـــــروع من قب المالك تتكون من 

لما ي( ســــــــــــــبب، ب13( ســــــــــــــبب تأخير، ومجموعة األســــــــــــــباب المتعلقة بالمالك تتكون من )11)
ليل قوعات األخيرة فهي التي تمتلك عدد قليل من األســباب ومعامل الترجيح الموزون لها المجم

أســــــــــــباب واحتلت المرتبة    ة ( 3وم ال ذلك مجموعة األســــــــــــباب المتعلقة بالمواد تتكون من )
أســـــــباب واحتلت  ســـــــتة (1التاســـــــعة، ومجموعة األســـــــباب المتعلقة بالمعدات والتي تتكون من )

 .المرتبة ال املة

 لدى بلدية الخليل المشاريع اإلنشائية أخرى تؤدي إلى التأخير في إنجازأسباب  3.1.1.2

ى ان وجد أخر أســــباب    ث ســــؤال على المبحو ين في لهاية االســــتبالة يشــــمل كتابةقام الباحث بطرح 
ة بلديلدى  المشـــــــاريع اإللشـــــــائية تؤدي إلى التأخير في إلجازوالتي ( 11في قائمة األســـــــباب) ولم تذكر
م من قبــل المبحو ين، فكــالــت اللتــائج على 1214إلى  1212خ ل الفترة الزمليــة الواقعــة بين الخليــل 

 اللحو التالي:
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 من وجهة نظر المقاول: .0

 مرتبة المقاول نظر وجهة من االخرى التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:07.2) جدول  
 .األهمية دليل حسب

 ألخرىا أسباب التأخير الترتيب
درجة تكرار 
 الحدوث
% 

درجة 
 الشدة %

دليل 
األهمية 
% 

 80% 100% 80% .عدم وجود تدريب وتأهيل كافي لقطاع المقاولة 0

4 
لى الحصول عالملافسة الشديدة بين المقاولين في 

 .تدلي سعر العرض إلىمما يؤدي الملاقصة 
%100 %60 %60 

4 
 أصحابالتأخير في حل مشاكل واعتراضات 

المجاورين والجيران والمح ت التجارية  ضياألرا
 .لموقع العمل

%60 %100 %60 

من مشروع لدى المقاول في لفس  أك روجود  2
 .الوقت

%80 %60 %48 

موقع المشروع يخضع تحت سيطرة االحت ل  9
 .الصهيولي

%40 %60 %24 

 
( والمشــار 11ي القائمة )الجدول أع ه أن من األســباب األخرى والتي لم يذكرها الباحث فيتضــح من 

 ل خلدى بلدية الخليل  اإللشائيةالتأخير في المشاريع  إلىوالتي تؤدي  (12.3) اليها في الجدول رقم
 من وجهة لظر المقاول مرتبة حســــــب دليل األهمية من م1214إلى  1212الفترة الزملية الواقعة بين 

الملافســــــة ، و يب وتأهيل كافي لقطاع المقاولةعدم وجود تدر  التالي: فهي على اللحو األقل إلىاألعلى 
ر في التأخي، مما يؤدي إلى تدلي ســــعر العرض الملاقصــــةفي الحصــــول على الشــــديدة بين المقاولين 

 ،حل مشــــــاكل واعتراضــــــات أصــــــحاب األراضــــــي والمح ت التجارية والجيران المجاورين لموقع العمل
قع المشــــروع يخضــــع تحت ســــيطرة االحت ل مو ، وجود اك ر من مشــــروع لدى المقاول في لفس الوقت

 .الصهيولي
 من وجهة نظر االستشاري: .4
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 ةمرتب االستشاري نظر وجهة من االخرى التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:09.2) جدول  
 .األهمية دليل حسب

 أسباب التأخير األخرى الترتيب
درجة تكرار 
 الحدوث
% 

درجة 
 الشدة %

دليل 
األهمية 
% 

0 
 في إلشائيمن مشروع  ألك رل في موقع العمل تداخ

لفس الوقت )م ال مشروع طرق مع مشروع صرف 
 .صحي(

%80 %100 %80 

 64% 80% 80% .تأهيل المقاولين غير كافي من قبل اتحاد المقاولين 4

4 
عدم وجود مواصفات فلسطيلية خاصة بالمقاوالت يلتزم 

 .بها المقاول
%80 %60 %48 

 24% 40% 60% .البلدية أقسامداخلي بين ضعف التلسيق ال 2

( والمشــار 11الجدول أع ه أن من األســباب األخرى والتي لم يذكرها الباحث في القائمة )يتضــح من 
 ل خلدى بلدية الخليل  اإللشـــائيةالتأخير في المشـــاريع  إلىوالتي تؤدي  (12.3) في الجدول رقم لها

من وجهة لظر االســـتشـــاري مرتبة حســـب دليل األهمية  م1214إلى  1212الفترة الزملية الواقعة بين 
تداخل في موقع العمل ألك ر من مشــروع إلشــائي في  فهي على اللحول التالي: األقل إلىمن األعلى 

تأهيل المقاولين غير كافي من قبل ، لفس الوقت )م ال مشــــــروع طرق مع مشــــــروع صــــــرف صــــــحي(
ف التلسيق ضع، ة خاصة بالمقاوالت يلتزم بها المقاولعدم وجود مواصفات فلسطيلي، اتحاد المقاولين

 .التي لها ع قة بتلفيذ المشروع الداخلي بين أقسام البلدية
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 تحليل المقابالت 4.2

ة مع رؤســـاق األقســـام اإللشـــائية ال   المقابلة، حيث قام بعمل   ث مقاب ت  قام الباحث باســـتخدام أداة
، ســـم الطرققرئيس قســـم الصـــرف الصـــحي و رئيس مارة والمشـــاريع و في بلدية الخليل وهم رئيس قســـم الع

 قســـــاماألرؤســـــاق  تم طرحها علىتكولت المقابلة من خمس أســـــئلة  حيث لجمع البيالات اللوعية،  وذلك
ملية الملفذة  في بلدية الخليل خ ل الفترة الز  للتعرف على مجتمع الدراســـة ووصـــف المشـــاريع اإللشـــائية

في األسئلة األربعة الموجودة  وموضح  كما هو مبين والتي حدث فيها تأخيرم  1214إلى  1212بين 
، وتحليلها من قبل الباحث من قبل رؤساق األقسام األسئلةعن هذه  اإلجابةحيث تم  (1.4.3في الفقرة )

الفترة  خ لأســــباب التأخير في المشــــاريع اإللشــــائية الملفذة والمتأخرة حول أهم خامس وتم طرح ســــؤال 
 على النحو االتي: م1214إلى  1212ملية بين الز 

أهم أســــــباب التأخير في المشــــــاريع اإلنشــــــائية المنفذة والمتأخرة خالل الفترة الســــــؤال الخامس: ما 
 ؟م من وجهة نظر رئيس القسم4102إلى  4101الزمنية بين 

 على النحو التالي كانت اإلجابة من وجهة نظر رئيس قسم العمارة والمشاريع

س قسم العمارة والمشاريع باإلجابة عن هذا السؤال بتقسيم األسباب التي تؤدي إلى التأخير في قام رئي
المشاريع اإللشائية إلى أسباب معذورة )مصدرها البلدية او الجهات الممولة( ومن أهمها: وجود أعمال 

ســــومات الر إضــــافية من قبل البلدية وطلب تعدي ت من حين ألخر من قبل البلدية، وعدم وضــــوح في 
والمخططات لدى المالك، وتأخير الدفع المالية من قبل المالك أو الممول، مشـــــــاكل الجيران ومجاوري 
موقع العمل، وجود رســــــــومات غير كاملة، االحت ل والوضــــــــع الســــــــياســــــــي، ظروف الطقس القاســــــــية 

 الخارجة عن الوضع الطبيعي.
لين في إدارة الوقت، او دم خبرة المقمصـــــــــــــــدرها المقاول( فكالت هي ع)أما األســــــــــــــباب الغير معذورة 

هي غير و مقاولون غير مؤهلون حيث أن تأهيلهم وتصــــليفهم يقع على عاتق لجلة التصــــليف الوطلية 
، عدم وجود كادر فلي مؤهل لدى المقاول، ضـــــعف خبرة المقاول في أداق المقاولة، بعض مؤهلة لذلك

ضــــــعهم المادي بالرغم من ان وضــــــعهم الحقيقي المقاولين يقدمون أوراق  بوتية مالية غير دقيقة عن و 
 يكون غير جيد وغير مستقر، كما أن عدم توفر المواد يسبب التأخير في المشاريع اإللشائية.

 ي البلدية عن معظم الوقت المتأخرتغاضـــــــــومن اهم األســـــــــباب التي ذكرها رئيس قســـــــــم العمارة هي  
 جود صـــــــفقة بين المالك والمقاول بحيثو أن هذا التغاضـــــــي ســـــــبب  حيث ذكر  والمتســـــــبب في  المقاول

تتجاوز البلدية عن بعض األمور ويتجاوز المقاول عن بعض األمور األخرى، باإلضـــــــــــــــافة إلى عدم 
 بلدية في الحاق خسارة في المقاول.رغبة ال
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 على النحو التالي: اإلجابةكانت  من وجهة نظر رئيس قسم الصرف الصحي
مشــاكل الجيران واعتراضــهم  سية، حدوث أعطال في المعدات،اهم أسباب التأخير ظروف الطقس القا

موقع المشــــروع يخضــــع ، وجود أك ر من مشــــروع لدى المقاول في لفس الوقتالحفريات،  أعمالعلى 
 وتأخر ،الصـــــعوبات المالية في تمويل المشـــــروع من قبل المقاول، تحت ســـــيطرة االحت ل الصـــــهيولي

 مقاول، مدة زملية غير واقعية في العقد.الدفعات المالية من قبل المالك إلى ال
 التالي:على النحو  اإلجابةكانت  من وجهة نظر رئيس قسم الطرق

اهم أسباب التأخير كما يراها رئيس قسم الطرق هي: الحصار الملافسة في بعض الشركات الضعيفة 
ع صة علد توسيوالمشاكل مع الجيران والمجاورين وخاماليا بسبب عدم وجود ملافسة أو بديل لها، 

أ يرات الظروف الجوفية )لوع التربة، ملسوب ، تظروف الطقس القاسية على موقع العمل الطرق،
ي مكتملة، أعطال فال، أعمال البلية التحتية غير الحركة المرورية على موقع العمل د(، قيو المياه،

 المعدات.
ي الة من حيث اهم األســـــــــــباب التيرى الباحث أن هلاك تطابق في لتائج المقاب ت مع لتائج االســـــــــــتب

 تؤدي إلى التأخير من حيث الصعوبات المالية لدى المالك ولدى المقاول، ومشاكل الجيران.

 دراسة الحالة 2.2
قام الباحث باســـــــتخدام دراســـــــة الحالة لجمع البيالات اللوعية عن طريق دراســـــــة حالتين من المشـــــــاريع 

م والتي حدث فيها تأخير وهما: دراسة 1214إلى  1212بين اإللشائية الملفذة خ ل الفترة الزملية ما 
حالة احد المشاريع الملفذة من قبل قسم العمارة والمشاريع، ودراسة حالة احد المشاريع الملفذة في قسم 

ســـــــــج ت البلدية للحصـــــــــول على معلومات عن  الصـــــــــرف الصـــــــــحي، حيث قام الباحث بالرجوع إلى
فة لكل مدى تجاوز الوقت والتكل إلظهارعلى البيالات ال زمة  المشروع لوصف  وصفا دقيقا وللحصول

اإلضــافة ب ،المتبعة في تقييم العروض)الملاقصــات( واختيار المقاول من قبل اإلجراقات وإلظهارحالة 
اســـتخدام المقابلة مع اطراف المشـــروع )المقاول واالســـتشـــاري( ألخذ رايهم في أســـباب التأخير في إلى 

إلى اخذ راي بعض المواطلين المجاورين للمشـــــروع اإللشـــــائي المتأخر من حيث  كل حالة، باإلضـــــافة
ائج كان هلاك صــــــــــلة بين لت إن، وللتعرف التعرف على األ ار الســــــــــلبية للتأخير في إلجاز المشــــــــــروع

 .االستبالة واللتائج التي لحصل عليها من المقابلة
 مركز طارق بن زياد المجتمعي()ع والمشاريي قسم العمارة المشاريع ف أحد ة حالةدراس 0.2.2

 (Project background)المشروع معلومات أساسية عن  0.0.2.2
المشاريع اإللشائية التي شهدت تجاوز في الوقت والتكاليف لدى بلدية  احدتعتبر هذه الحالة 

 1212خ ل الفترة الزملية الواقعة ما بين  قسم العمارة والمشاريع الخليل، والتي لفذت عن طريق
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، والمشروع عبارة عن مركز  قافي رياضي يتكون من بركة سباحة وغرفة ساولا وغرفة 1214إلى 
يقع في مديلة الخليل  1م1222جاكوزي وقاعة متعددة األغراض وملحقاتهم ويبل  مساحة المركز 

الف لسمة، وكان المشرف والمصمم لهذا المشروع من  12وكان يستهدف  بالملطقة الجلوبية،
والتهى  م1212-1-11، حيث بدأ هذا المشروع في تاريخ  شاريين العاملين في بلدية الخليلاالست

 .م1211-3-1فعليا في تاريخ 
 (المجتمعي زياد بن طارق مركز)المشروع وخصائص سمات(: 09.2) جدول  

 مركز طارق بن زياد المجتمعي  :اسم المشروع 
 بلدية الخليل :المالك. 
 الخليلبلدية  :الجهة الممولة. 
 الفردوس للمقاوالت العامةشركة  :المقاول. 
 :بلدية الخليلاستشاري من  من هو المصمم للمشروع. 
  من هو المشــــــــــــــرف على المشــــــــــــــروع

 :"مهلدس الموقع"
 .بلدية الخليلاستشاري من 

  المشروعوصف: 
مركز  قافي رياضي يتكون من بركة سباحة وغرفة 

غراض ســـــــــــــــاولا وغرفة جاكوزي وقاعة متعددة األ
 .1م1222وملحقاتهم ويبل  مساحة المركز 

 :مديلة الخليل بالملطقة الجلوبية  موقع وملطقة المشروع. 
  :لسمة 12222 مجموع عدد السكان المستهدفون. 
  م1212-1-11 :قداتفاقية العبدق المشروع حسب تاريخ. 
  اتفاقية تاريخ إلهاق المشـــــــــــروع حســـــــــــب

 العقد.
 .م11-1-1211

 يوم تقويمي. 111 .اتفاقية العقد مدة العقد حسب 
 م1211-3-1 تاريخ التسليم الفعلي للمشروع. 
 :يوم تقويمي 111 مدة المشروع الفعلية. 
  يوم تقويمي 421 ر"التأخيتجاوز الوقت "مدة مدة. 
 :)$( أمريكيدوالر  493702.9 المبل  المخطط في العقد. 
   يأمريكدوالر  612676.3 الفعلي )$(: المشروعمبل. 
  :)$(أمريكي.دوالر  111113.4 تجاوز التكاليف 
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 (Project History)المشروع  تاريخ 1.2.2.2

 :(Bidding stage) أو العطاءات مرحلة تقديم المناقصات 2.1.2.2.2
كلهم  تصــليفهم( مقاولين وكان 1اإللشــائي ســتة) لمشــروعللملاقصــة لهذا ن الذين تقدموا عدد المقاوليبل  

مقاولين الفلســــــــــــــطيليين، وقد قامت البلدية بتقديم و ائق إلى المقدمين من درجة  الية حســـــــــــــــب اتحاد ال
تحديد لجلة من الخبراق والفليين واالســتشــاريين والمهلدســين والمحاســبين في المقاولين، وذلك عن طريق 

ية، العامة والخاصـــة، والمواصـــفات الفل المواصـــفاتالبلدية لتحديد و ائق الملاقصـــات كاملة بما في ذلك 
تي مرت بها عملية الخطوات اليوم، أما  11، ولقد اســـتمر تقديم الملاقصـــة تورة الكميات والرســـوماتوفا

 االتي: اللحو فهي على تقديم العطاءات
  .اإلع ن عن العطاق في الجريدة-1
 .العرض أوبيع العطاق -1
 "أولية للموقع.زيارة -3
 .عمل جلسة افتتاحية-4
ع ن و   )مكولة من القسم الهلدسي(التقييمولجلة  العطاقات فتح فتح العطاقات من قبل لجلة--1 ا 

العروض المالية من خ ل جلســــــة مفتوحة بحضــــــور مم لين من قبل األطراف المعلية  بما في 
العروض واي خصــــــــــــومات  وأســــــــــــعارالمقاولين  أســــــــــــماقعن  اإلع نذلك المقاولين ويتم فيها 

عضو و ، وقسم العطاقات، وقسم المحاسبة، ، وتتكون لجلة فتح العطاق من قسم الهلدسةموجودة
 .مجلس بلدي، وملدوب حكم محلي

 .(Evaluation stage) العروضتقييم مرحلة  1.1.2.2.2
 )العطاءات( هي على النحو االتي:الخطوات المتبعة في تقييم العروض .أ

 .مكولة من القسم الهلدسي()للتقييم لجلة اعداد -1
ح ال، وضــــو  أو(. عن طريق التحقق من العرض بلعم األوليدراســــة أولية للعرض )الفحص -1

العرض، هل تم تقديم ضـــــــــمالات والكفاالت ال زمة العروض، اكتمال العرض واســـــــــتجابة 
 كبيرة من قبل المقاول. 

 . تصحيح األسعار والتأكد ملها. 3
 األسعار.. مراجعة 4
 قييم كل عرض.تقوم بت يينيين والمهلدسين والخبراق الفل. لجلة التقييم والمكولة من االستشار 1
 اإلحالةو . ترفع توصية من لجلة تقييم العطاقات ويصادق عليها من المجلس البلدي بالترسية 1

 الحد المقاولين.
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حالت  للمقاول. ترسية العطاق 1  .وا 
 وتصنيفاتهم المشاركون في هذا العطاء المقاولون-ب
 االختيار أولوية حسب وترتيبهم موتصنيفه العطاء في المشاركون المقاولون(: 41.2)جدول  

 تصليف  اسم المقاول الرقم
 األولــــيالــــفــــحــــص 

 راسب(-)لاجح
المقـــــــدم  قيمـــــــة العرض

 (دوالر أمريكي)
 493081 لاجح  الية  .أ 1
 501292 لاجح  الية  .ب 1
 510485 لاجح  الية  .ت 3
 543210 لاجح  الية  .ث 4
 583399 لاجح  الية  .ج 1
 597432 لاجح  الية  .ح 1

 
هم و المقدمين على هذا العطاق لهم لفس التلصــــــــــيف  الجدول الســــــــــابق أن جميع المقاولين يتضــــــــــح من

 لكن االخت ف في قيمة العرض لكل مقاول.مستوفون للشروط، 

 (Awarding stage) العطاءمرحلة منح  3.1.2.2.2
والمالي  التقييم الفليهي  اختيار وملح العطاق للمقاول من قبل بلدية الخليل في ةالطرق المســــــــــــتخدم 

 أوملقحة ، والبلدية الخليلفقا لتقرير تقييم العروض المقدم من قبل و و ، من قبل اللجان المختصـــــــــــــــة
ألقل ال  اقل قيمة عرض أي  )أ( الذي، تم ملح العقد إلى المقاولاســــــــــتشــــــــــاري البلديةالمدققة من قبل 

عار، ســـــــــــاختيار المقاول على اقل األهو  اختيار المقاول  الية، وكان الســـــــــــبب فيســـــــــــعرا وتصـــــــــــليف  
 ومستوفي الشروط.

 (Assessmentتقييم المشروع ) 3.2.2.2
المشروع وخاصة المقاول واالستشاري وتم استبعاد المالك  أطرافللتقييم المشروع قام الباحث بأخذ أراق 

الن االستشاري يعمل لدى بلدية الخليل، حيث أن تقرير االستشاري عن المشروع وأسباب تأخيره يم ل 
الوقت، وقام هلا الباحث بطرح سؤال على كل من المقاول واالستشاري على اللحو  المالك في لفس

 االتي:

 مقاول المشروع؟من وجهة نظر هم أسباب التأخير ما هي أ .أ
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 وكانت اإلجابة على النحو التالي
 من قبل بلدية الخليل. التأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات المالية للمقاول 
 وملعهم المقاول من تلفيذ أعمال . معرضة مجاوري األرض 
 عدم اللجوق إلى الشرطة أو المحاكم في حل خ فات مجاوري موقع العمل. 
  ضافة أعمال جديدة إلى المقاول.الرسومات غير كاملة  حيث تم توسيع المبلى وا 
  .الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول 
 عها.من حيث ارتفا التغيير في أسعار المواد 
 العملة.“الصرف  ارتفاع سعر 
  من مشروع لدى المقاول في لفس الوقت أك روجود. 

 " استشاري الموقعمن وجهة نظر هي اهم أسباب التأخير  ما-ب 
 سعر اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل 
  مشاكل مع الجيران()األرض معارضة مجاوري. 
 ة.توسيع المبلي أي تكليف المقاول بأعمال إضافي 
 من قبل المقاول تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع. 
 .الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول 
 ي الباحثأر  .ت

سج ت بلدية الخليل ومن وجهة االستشاري  منالمعلومات التي حصل عليها  يرى الباحث أن
لي  ســــــعر تتطابق ما توصــــــل ا والتي تفيد ال  تم اختيار المقاول على العرض ذو األدلى واألقل

الباحث خ ل لتائج تحليل بيالات االســـتبالة أن من اهم أســـباب التأخير هو اختيار المقاول ذو 
العرض األقل ســــعر، وتطابقت أيضــــا في اعتبار مشــــاكل الجيران هي من اهم أســــباب التأخير 

 في المشاريع اإللشائية.
مـــــدة تجـــــاوز الوقـــــت "مـــــدة  كاليف، حيث أنتجاوز الوقت أدى إلى تجاوز التويرى الباحث أن 

 (111113.4)إلى زيادة وتجاوز في التكاليف بل  وأدت، يوم تقويمي (421)كالت التأخير"
لــاك ه أنير حيــث من ذلــك بك  أكبرتجــاوز التكــاليف  إنكمــا  أمريكي، وهــذا مبل  كبيردوالر 

 أنما ، كلمدة المتأخرةواســــت ماره خ ل ا فرصــــة ضــــائعة من قبل المســــتفيدين من هذا المشــــروع
االت والكف اإلداريةتجاوز الوقت يؤ ر على الوضـــــع المالي للمقاول من حيث زيادة المصـــــاريف 

 والتأميلات مما يسبب خسارة للمقاول.
كما يرى الباحث أن مصــدر التأخير الرئيســي كان ســبب  المالك من حيث توســيع المبلى وطلب 

الي ، والمصدر ال التأخير في دفع مستحقات المقاول أعمال إضافية من المقاول باإلضافة إلى
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هو مشـــــــاكل الجيران وعدم الســـــــرعة في البت في حل هذه المشـــــــاكل ســـــــواق من قبل المالك أو 
 .المقاول

 في هذا المشروع رأي المواطنين .ث
ترتبت على تالتي  باآل ار رأيهمقام الباحث بسؤال المواطلين في المواقع المختلفة للمشروع عن 

لتأخير في إكمال المشروع، حيث اختار الباحث بعض من مجاوري موقع العمل سواق هذا ا
حيث يعتبر هذا المبلى م صق الحد والمعلمين  وطلبة المدرسةأصحاب مح ت أو ملازل، 

 على اللحو التالي:اإلجابات فكالت  زياد،المدارس ال الوية وهي مدرسة طارق بن 
  لتأخير ا  بعدم االستفادة من خدمات  واستغ لها خ ل فترة الحي بأكملكان ل  تأ ير سلبي على

 .فرصة ضائعة()
  الموقع وخاصة الطلبة أ لاق دراستهم والزعاجهم من عمليات  مجاوريتأ ر الحياة التعليمية لدى

 . من عام أك رالتي امتدت  البلاق
 تسبب في أزمات مرورية. 
 .تلوث البيئة أ لاق العمل وزيادة الضوضاق 
  على الملظر الحضاري للمديلةيؤ ر. 
 وجود خطر على المجاورين والمارة بجالب موقع العمل. 
تأهيل شبكة الصرف الصحي الداخلية )الصحي المشاريع في قسم الصرف  أحد ة حالةدراس 4.2.2

 (لمدينة الخليل

 (Project background)المشروع معلومات أساسية عن  0.4.2.2
 يع اإللشائية التي شهدت تجاوز في الوقت والتكاليف لدى بلدية الخليلتعتبر هذه الحالة احد المشار 

خ ل الفترة الزملية الواقعة ما بين  حدث فيها تأخير، والتي وهي تتبع قسم الصرف الصحي 
في  الخليل أهيل شبكة الصرف الصحي الداخلية لمديلةت، والمشروع عبارة عن 1214إلى  1212

ف و خط البصة و خط بئر شاهين وخط سلجر وخط وادي الهريا هي: خط جبل الشريعدة ملاطق 
الف لسمة،  32، وكان يستهدف  كريات اربع" الجعبري "مغتصبةوخط  غزالة أبووخط مدرسة 

وكان المشرف والمصمم لهذا المشروع من االستشاريين العاملين في بلدية الخليل ، حيث بدأ هذا 
م بمدة تجاوز بلغت 1211\21\121ليا في تاريخ والتهى فعم 1221\1\11المشروع في تاريخ 

 .يوم تقويمي 412
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 (الخليل لمدينة الداخلية الصحي الصرف شبكة تأهيل) المشروع وخصائص سمات(: 40.2)جدول 

 تأهيل شبكة الصرف الصحي الداخلية لمدينة الخليل  :اسم المشروع 
 بلدية الخليل :المالك 
 لتلميةالوكالة الفرلسية ل :الجهة الممولة 
 العربية واإللشاقاتشركة التعهدات  :المقاول 
 :استشاري من بلدية الخليل من هو المصمم للمشروع 
  من هو المشـــــــــرف على المشـــــــــروع

 :"مهلدس الموقع"
 الخليل "رئيس قسم الصرف الصحي"استشاري من بلدية 

  المشروعوصف: 
شــــــبكة الصــــــرف الصــــــحي في عدة  وتأهيل مشــــــروع إللشــــــاق
 لة الخليل.ملاطق في مدي

 :موقع وملطقة المشروع  
مختلفة هي: خط جبل الشـــريف و خط البصـــة  ملاطق-الخليل

و خط بئر شاهين وخط سلجر وخط وادي الهريا وخط مدرسة 
 غزالة أبو

  :لسمة 32222 مجموع عدد السكان المستهدفون 
 1221\21\11 :تاريخ توقيع اتفاقية العقد 
  تاريخ بدق المشـــــروع حســـــب اتفاقية

 :المباشرة" امر“لعقد ا
11\1\1221 

  إلهاق المشــروع حســب اتفاقية تاريخ
 :العقد

11\21\1212 

 يوم تقويمي 112 :مدة العقد حسب اتفاقية العقد 
 1211\21\21 :تاريخ التسليم الفعلي للمشروع 
 :يوم تقويمي 112 مدة المشروع الفعلية 
 "يوم تقويمي 412 :مدة تجاوز الوقت "مدة التأخير 
 يورو 11222 :(يورومبل  المخطط في العقد )ال 
   يورو 121222 الفعلي )$(: المشروعمبل 
  :)$(يورو 14222 تجاوز التكاليف 
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 (Project History)المشروع  تاريخ  1.1.2.2

 (Bidding stage) أو العطاءات مرحلة تقديم المناقصات 2.1.1.2.2
 تصليفهممقاولين وكان ( من ال1ا لان)اإللشائي  لمشروعللملاقصة لهذا عدد المقاولين الذين تقدموا بل  
حســـــــــــب اتحاد المقاولين الفلســـــــــــطيليين، وقد قامت البلدية بتقديم و ائق إلى المقدمين من  األولى أكلهم 

تحديد لجلة من الخبراق والفليين واالســتشــاريين والمهلدســين والمحاســبين في المقاولين، وذلك عن طريق 
ية، العامة والخاصـــة، والمواصـــفات الفل المواصـــفاتقصـــات كاملة بما في ذلك البلدية لتحديد و ائق الملا

 العطاق إع نتاريخ وهي تم ل من   يوم 32، ولقد اســتمر تقديم الملاقصــة وفاتورة الكميات والرســومات
الخطوات التي مرت بها عملية ، أما م1221\21\21 العطاق إع نتاريخ التهاق إلى  1221\24\21

 االتي: اللحو فهي على اتتقديم العطاق
  .اإلع ن عن العطاق في الجريدة-1
 .العرض أوبيع العطاق -1
 "أولية للموقع.زيارة -3
 .عمل جلسة افتتاحية--4
ع ن الهلدسي(مكولة من القسم )التقييم ولجلة  فتح العطاقات فتح العطاقات من قبل لجلة--1  وا 

ي ف المعلية بمالين من قبل األطراف العروض المالية من خ ل جلســـــــــة مفتوحة بحضـــــــــور مم 
العروض واي خصــــــــــــومات  وأســــــــــــعارالمقاولين  أســــــــــــماقعن  اإلع نذلك المقاولين ويتم فيها 

، وتتكون لجلة فتح العطاق من قسم الهلدسة، وقسم العطاقات، وقسم المحاسبة، وعضو موجودة
 .مجلس بلدي، وملدوب حكم محلي

  (Evaluation stage) العروضتقييم  مرحلة 1.1.1.2.2

 )العطاءات( هي على النحو االتي:الخطوات المتبعة في تقييم العروض .أ
 مكولة من القسم الهلدسي(.)للتقييم لجلة اعداد -1
ال، وضــــــــوح  أو(. عن طريق التحقق من العرض بلعم األوليدراســــــــة أولية للعرض )الفحص -1

رة ل العرض واستجابة كبيالعرض، هل تم تقديم ضمالات والكفاالت ال زمة العروض، اكتما
 من قبل المقاول. 

 . تصحيح األسعار والتأكد ملها. 3
 األسعار.. مراجعة 4
 . لجلة التقييم والمكولة من االستشاريين والمهلدسين والخبراق الفليين تقوم بتقييم كل عرض.1
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 اإلحالةو . ترفع توصــية من لجلة تقييم العطاقات ويصــادق عليها من المجلس البلدي بالترســية 1
 الحد المقاولين.

حالت  للمقاول. ترسي . 1  العطاق وا 
 وتصنيفاتهمالمشاركون في هذا العطاء  المقاولون-ب
 
 ياراالخت أولوية حسب وترتيبهم وتصنيفهم العطاء في المشاركون المقاولون(:44.2)جدول 

 تصليف  اسم المقاول الرقم
 األولــــيالــــفــــحــــص 

 راسب(-)لاجح
ـــــــــعـــــــــرض ـــــــــمـــــــــة ال ـــــــــي  ق

 و(المقدم)يور 
 11143 لاجح أ أولى أ 1
 11111 لاجح أ أولى ب 1

 
يتضــــــــــح من الجدول الســــــــــابق أن جميع المقاولين المقدمين على هذا العطاق لهم لفس التلصــــــــــيف وهم 

 مستوفون للشروط، لكن االخت ف في قيمة العرض لكل مقاول.

 :(Awarding stage) العطاءمرحلة منح  3.1.1.2.2
المالي هي التقييم الفلي و  اختيار وملح العطاق للمقاول خليل فيمن قبل بلدية ال الطرق المســــــــــــتخدمة 

 أوملقحة ، والبلدية الخليلفقا لتقرير تقييم العروض المقدم من قبل و و من قبل اللجان المختصـــــــــــــــة، 
ألقل ال  اقل قيمة عرض أي  )أ( الذي، تم ملح العقد إلى المقاولاســــــــــتشــــــــــاري البلديةالمدققة من قبل 

هو اختيار المقاول على اقل األســـــــــــعار،  اختيار المقاول ة، وكان الســـــــــــبب في اليســـــــــــعرا وتصـــــــــــليف  
 ومستوفي الشروط.

 (Assessmentتقييم المشروع ) 3.1.2.2
المشروع وخاصة المقاول واالستشاري وتم استبعاد المالك  أطرافللتقييم المشروع قام الباحث بأخذ أراق 

 تقرير االستشاري عن المشروع وأسباب تأخيره يم ل الن االستشاري يعمل لدى بلدية الخليل، حيث أن
المالك في لفس الوقت، وقام هلا الباحث بطرح سؤال على كل من المقاول واالستشاري على اللحو 

 االتي:

 مقاول المشروع؟من وجهة نظر ما هي اهم أسباب التأخير  .أ
 وكانت اإلجابة على النحو التالي

  من قبل االستشاري.التأخير في اعتماد مستحقات المقاول 
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  تداخل في ملطقة العمل ألك ر من مشروع حيث تداخل هذا المشروع مع مشروع طرق 
 قيود الحركة المرورية على موقع العمل. 
 .تكليف المقاول بأعمال إضافية من حين ألخر من قبل البلدية 
  خطوط المشروع أحدملع االحت ل تلفيذ. 
 ات المالية للمقاولالتأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوع. 
 المشاكل مع الجيران. 

  " رئيس قسم الصرف الصحي"؟استشاري الموقعمن وجهة نظر هي اهم أسباب التأخير  ما-ب 
 غير كافية". العقد غير واقعية الزملية للتلفيذ في مدةال" 
 .تأخر بلدية الخليل في الموافقة على طلبات المقاول 
 .تكليف المقاول بأعمال إضافية 
 معدات المقاول عن العمل. تعطل 
 العمل. موقع على القاسية الطقس ظروف 
 طرق. حيث تداخل هذا المشروع مع مشروع مشروع من ألك ر العمل ملطقة في تداخل 
 

 ي الباحثأر  .ت
من وجهة المعلومات التي حصل عليها من سج ت بلدية الخليل و  ومن خ ل يرى الباحث

حصل بسبب عدم تلفيذ خط الجعبري وذلك بسبب عدم تأخير هذا المشروع  أناالستشاري تفيد 
سلجر وملطقة وادي الهرية  الخط ملطقةالحصول على موافقة اإلسرائيليين وتم استبدال هذا 

 جديدة إلى المقاول من قبل المالك. أعمال إضافةتم  أيوملطقة مدرسة ابو غزالة، 

مـــــدة تجـــــاوز الوقـــــت "مـــــدة  أنويرى الباحث أن تجاوز الوقت أدى إلى تجاوز التكاليف، حيث 
يـــورو،  (14222) إلى زيادة وتجاوز في التكاليف بل  وأدت، يوم تقويمي (412كالت) التأخير"

كما أن هلاك فرصـــــــــة ضـــــــــائعة من قبل المســـــــــتفيدين من هذا المشـــــــــروع واســـــــــت ماره خ ل المدة 
المصـــــــــــاريف المتأخرة، كما أن تجاوز الوقت يؤ ر على الوضـــــــــــع المالي للمقاول من حيث زيادة 

 والكفاالت والتأميلات مما يسبب خسارة للمقاول. اإلدارية
 اهم األسباب التي أدت إلى تأخير هذا المشروع من وجهة نظر الباحث هي: آما 

 طرق حيث تداخل هذا المشروع مع مشروع مشروع من ألك ر العمل ملطقة في تداخل 
 .االحت ل الصهيولي 
 مستحقات المقاول وفي اعتمادالمقاول  تأخر بلدية الخليل في دفع مستحقات 
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 وتأخر بلدية الخليل في الموافقة على طلبات المقاول 
 وتكليف المقاول بأعمال إضافية من قبل بلدية الخليل 
 كما أن مشاكل الجيران عملت على تأخير المشروع 
 .الحركة المرورية الن هذا المشروع ملفذ في شوارع رئيسية في مديلة الخليل 
. 
 مواطنين في هذا المشروعرأي ال .ث

رتبت على التي ت باآل ار رأيهمقام الباحث بســــؤال المواطلين في المواقع المختلفة للمشــــروع عن 
ســـــــــــواق  المشـــــــــــروعهذا التأخير في إكمال المشـــــــــــروع، حيث اختار الباحث بعض من مجاوري 

 أصحاب مح ت أو ملازل...الخ.
  إعاقة حركة المواطلين(.)للسيارات ازم  مرورية 
 .تلوث البيئة المحيطة بموقع العمل 
  .تأ ير على األعمال األخرى م ل أعمال الطرق والكهرباق 
 .وجود خطورة على األشخاص المارين بجالب موقع العمل 
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 ملخص النتائج والتوصياتالخامس: الفصل 

 

  تمهيد 0.9

مبحو ين خصــائص المن  البحثاليها  يســتعرض الباحث خ ل هذا الفصــل ملخص اللتائج التي توصــل
  .الهامة باإلضافة إلى التوصيات ،وأسئلة الدراسة

 ملخص النتائج 4.9
 خصائص المبحوثينالنتائج المستمدة من ملخص  0.4.9

 1212 بين ةالواقع الزملية الفترة خ لعدد المشاريع اإللشائية الكلية الملفذة  أظهرت اللتائج، أن .1
مشـروع إلشـائي، وبل  عدد المشـاريع اإللشـائية المتأخرة ( 14)لدى بلدية الخليل بل   م1214 إلى

 ( من المشـــاريع الكلية الملفذة،% 11.4، أي ما لســـبت  )مشـــروع( 31عن موعدها المحدد )ملها 
التأخير ظاهرة ملتشــــــــرة في المشــــــــاريع  أنعلى مؤشــــــــر قوي هذه اللتائج تعطي ويرى الباحث أن 

 .بلدية الخليل في اإللشائية
( فردَا 14بل  ) اإلحصــــــــائيالعيلة التي خضــــــــعت بيالاتهم للتحليل  أفرادعدد أن  أظهرت اللتائج، .1

المقاولين المشـــــاركين في المشـــــاريع اإللشـــــائية  وهم يم لون كامل مجتمع الدراســـــة، حيث بل  عدد
والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية  م1214إلى  1212الملفذة خ ل الفترة الزملية الواقعة بين 

حدث  إلشائي( مشروع 31) بالمشاركة في تلفيذقاموا  من مجتمع البحث مقاول( 11) الخليل بل 
ويرى ، من مجتمع البحث اســتشــاريين مالية ( 1)االســتشــاريين المشــاركين  عددبل  و ، تأخير فيهم

 رحدث في مشــــــاريعها تأخيوالتي  بعض شــــــركات المقاولة أنالباحث أن هذه اللتيجة تشــــــير إلى 
 لدى بلدية الخليل. إلشائيمشروع  قامت بتلفيذ أك ر من

 أداء المشاريعالنتائج المستمدة من ملخص  4.4.9
داق المشـــــــــــــاريع اإللشـــــــــــــائية الملفذة لدى بلدية الخليل والتي اشـــــــــــــترك أل تم ل هذه الفقرة ملخص اللتائج

ي والت م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين فيها  المقاول واالســــــــتشــــــــاري()المســــــــتجيبون 
 عن موعدها المحدد. حدث فيها تأخير

 ( من اإلجابات %43و ) ين( من اإلجابات من وجهة لظر المقاول%62.4ن )أ، أظهرت النتائج
الزملية  فترةالإلى أن  ( من إجابات المســـــــــتجيبين ككل% 66.7من وجهة لظر االســـــــــتشـــــــــاريين و)

من زمن ( %22إلى  %02)بين  مابلدية الخليل تراوح مداها  فيتأخير في المشـــــاريع اإللشـــــائية لل
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 بين المقاول واالســــتشــــاري حولوتقارب هلاك اتفاق حيث ، األصــــلي المحدد ل  في العقد المشــــروع
 .الفترة الزملية للتأخير معدل

 أن إلى أشـــــــــارت من اإلجابات من وجهة لظر المســـــــــتجيبين ككل( % 20.3)ن أ ،أظهرت النتائج 
لتأخير أن هذا ابالرغم من في المشــاريع اإللشــائية  خركامل الوقت المتأبلدية الخليل تغاضــت عن 

اك ، ومن خ ل اللتائج يتبين أن هللتج بســـبب األحداث التي تقع ضـــن مســـؤولية وســـيطرة المقاول
اتفاق بين المقاول واالســــتشــــاري حول تغاضــــي البلدية عن الوقت المتأخر في المشــــاريع اإللشــــائية 

اقوى األســـــــــباب التي تؤدي إلى تأخير  أحدمن  هومقاول لعدم تغريم البلدية ل أن إلى يؤشـــــــــر وهذا
 المشاريع اإللشائية لدى بلدية الخليل.

 ( من اإلجابات من وجهة لظر المســــــــــتجيبين ككل تظهر أن الطرف %20.4)، أن أظهرت النتائج
المقاول، )األربعة جميع األطراف األعظم مســــــــــــــؤولية عن حدوث التأخير هو المقاول، ومع ذلك 

كل طرف من طرفي المشـــــــروع ي، المالك، أخرى( تحملوا جزقا من المســـــــؤولية، حيث االســـــــتشـــــــار 
 مسؤولية التأخير. المقاول واالستشاري( قام بتحميل الطرف األخر)اإللشائي 

 .أسباب التأخيرالنتائج المستمدة من ملخص  4.4.9

 والتي سبب ( 11) أصلمن ( خمسة أسباب من حيث تكرار حدو ها 1اعلى ) ن، أأظهرت النتائج
ين خ ل الفترة الزملية الواقعة ب لدى بلدية الخليلالملفذة تؤدي إلى تأخير المشـــــــــــــاريع اإللشـــــــــــــائية 

 على اللحو التالي:األقل تكرارا  إلىمرتبة من األك ر  م1214إلى  1212
o  من  للمقاولالتأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات المالية  :المقاولمن وجهة نظر

، من قبل بلدية الخليل اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســــــــــــــعرالخليل، بلدية قبل 
 التأخير في الدفعات للموردين، التأخير في اعتماد مســـــتحقات المقاول من قبل االســـــتشـــــاري

 .تأخر االستشاري في الموافقة على طلبات المقاولمن قبل المقاول، 
o  من قبل بلدية  عرض األدلى واألقل ســـعرالمقاول ذو ال اختيار :االســتشــاريمن وجهة نظر

ات التأخير في الدفعمن قبل المقاول،  تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشــــــــــــــروع، الخليل
ضــــــــــــــمن مجموعة األســــــــــــــباب األخرى،  المشــــــــــــــاكل مع الجيران، من قبل المقاول للموردين

 .الصعوبات المالية في تمويل المشروع من قبل المقاول
o  من قبل  المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســــــعر اختيار :تجيبينمن وجهة نظر المســــأما

بل بلدية من ق للمقاولالتأخر في دفع وصــــرف المســــتحقات والدفوعات المالية بلدية الخليل، 
وبات الصــــــع، المشــــــاكل مع الجيران، من قبل المقاول التأخير في الدفعات للموردين، الخليل

 .اولالمالية في تمويل المشروع من قبل المق
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 ( خمســة أســباب من حيث شــدتها تؤدي إلى تأخير المشــاريع اإللشــائية1اعلى )أن  ,أظهرت النتائج 
 إلى األعلىمرتبة من  م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين لدى بلدية الخليل الملفذة 
 على اللحو التالي: شدةاألقل 
o من  للمقاولقات والدفوعات المالية التأخر في دفع وصرف المستح: من وجهة نظر المقاول

أ في خط، التأخير في اعتماد مســـــــــتحقات المقاول من قبل االســـــــــتشـــــــــاريقبل بلدية الخليل، 
ظروف الطقس القاســــــــــــية على ، من قبل المقاول التأخير في الدفعات للموردين، التصــــــــــــميم
 .موقع العمل

o ن قبل المقاولالمالية في تمويل المشـــــــــروع م الصـــــــــعوبات :من وجهة نظر االســــــتشــــــاري ،
 ،لقص الخبرة لدى المقاولالمقاول،  من قبل تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشــــــــــــــروع

ار اختيالمالك، من قبل  للمقاولالتأخر في دفع وصـــــــــــــرف المســـــــــــــتحقات والدفوعات المالية 
 .المقاول ذو العرض األدلى واألقل سعر

o تحقات والدفوعات المالية التأخر في دفع وصـــــرف المســـــ :ككل من وجهة نظر المســـتجيبين
يار اخت، الصــــــــــعوبات المالية في تمويل المشــــــــــروع من قبل المقاولمن قبل المالك،  للمقاول

ن م التأخير في الدفعات للموردينمن قبل المالك،  المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســـــــعر
 .ظروف الطقس القاسية على موقع العملالمقاول، قبل 

 ( خمســـــــــــــة أســـــــــــــباب من حيث دليل األهمية تؤدي إلى تأخير 1على )أأن اهم و , أظهرت النتائج
 م1214إلى  1212خ ل الفترة الزملية الواقعة بين  لدى بلدية الخليلالملفذة  المشاريع اإللشائية

 على اللحو التالي: من األعلى إلى األقل أهمية مرتبة
o من  للمقاولالمالية التأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات : من وجهة نظر المقاول

يار اخت، التأخير في اعتماد مســــــــــــتحقات المقاول من قبل االســــــــــــتشــــــــــــاريقبل بلدية الخليل، 
 ينالتأخير في الدفعات للمورد، من قبل بلدية الخليل المقاول ذو العرض األدلى واألقل سعر

ر من بيتبين من ذلك أن المقاول يحمل العبق األك، و المشاكل مع الجيران، من قبل المقاول
 المسئولية للمالك.

o :للمشـــــروع من قبل المقاول، تخطيط وجدولة زملية غير فعالة  من وجهة نظر االســـتشـــاري
الصـــــــــــــعوبات المالية في المالك، اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســـــــــــــعر من قبل 

قص لمن قبل المقاول،  التأخير في الدفعات للموردين، تمويل المشــــــــــــــروع من قبل المقاول
، ويتبين من ذلك أن االســـتشـــاري يحمل العبق األكبر من المســـئولية في لخبرة لدى المقاولا

 .تأخير المشاريع إلى المقاول



151 
 

o التأخر في دفع وصـــــرف المســـــتحقات والدفوعات المالية من وجهة نظر المســـتجيبين ككل :
لمالك، للمقاول من قبل المالك، اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل ســــــــــــــعر من قبل ا

التأخير في الدفعات للموردين من قبل المقاول، الصـــــعوبات المالية في تمويل المشـــــروع من 
من ذلك أن المســـتجيبين ككل قد اختاروا ســـببين ويتبين قبل المقاول، المشـــاكل مع الجيران، 

من بين اعلى خمســة أســباب تقع ضــمن مجموعة األســباب المتعلقة بالمالك، وســببان يقعان 
ة األســـــــباب المتعلقة بالمقاول، ســـــــبب واحد يقع ضـــــــمن مجموعة األســـــــباب ضـــــــمن مجموع

 .األخرى
 ( والتي 11، أن من اهم األســــــــــــــباب األخرى والتي لم يذكرها الباحث في القائمة )أظهرت النتائج

 1212ن خ ل الفترة الزملية الواقعة بيتؤدي إلى التأخير في المشاريع اإللشائية لدى بلدية الخليل 
موقع  تداخل في، و "الملاقصة" العطاقالملافسة الشديدة بين المقاولين في اختيار هي  م1214إلى 

 .أك ر من مشروع إلشائي في لفس الوقتفي تلفيذ العمل 

 مجموعات التأخير أهميةنتائج ملخص  2.4.9

 وسط اعتمادا على متاألقل  إلىمن األعلى لمجموعات الرئيسية األربع ، أن ترتيب اأظهرت النتائج
 :كان على اللحو التالي اإللشائيمن وجهة لظر طرفي المشروع  دليل األهمية
o :جاقت في المرتبة األولى مجموعة  دون أخذ االعتبار بوزن المجموعة الرئيســـــــــية

األســــــــــباب المتعلقة بالمالك، يليها مجموعة األســــــــــباب المتعلقة باالســــــــــتشــــــــــاري، يليها 
 .ألسباب المتعلقة بالمقاولمجموعة األسباب األخرى، وفي األخير مجموعة ا

o في المرتبة األولى مجموعة األســــــــــــــباب  :أخذ االعتبار بوزن المجموعة الرئيســـــــــية
المتعلقة بالمقاول، يليها مجموعة األســـــباب األخرى، يليها مجموعة األســـــباب المتعلقة 

 .بالمالك، وفي المرتبة األخيرة مجموعة األسباب المتعلقة باالستشاري
 أعلى وأدلى ترتيب للمجموعات الفرعية التســــــــــع اعتمادا على متوســــــــــط دليل  ، أنأظهرت النتائج

 :كان على اللحو التالي اإللشائياألهمية من وجهة لظر طرفي المشروع 
o جــاقت في المرتبــة األولى مجموعــة  :دون أخــذ االعتبــار بوزن المجموعــة الفرعيــة

 فجاقت مجموعة دلىاألفي  األســــباب المتعلقة بتمويل المشــــروع من قبل المقاول، أما
 ب المتعلقة بالمعدات لدى المقاول.األسبا

o :في المرتبة األولى مجموعة األسباب المتعلقة  أخذ االعتبار بوزن المجموعة الفرعية
فجاقت مجموعة األســـــــباب المتعلقة  األدلىمن قبل المقاول، أما في  إدارة المشـــــــروعب

  بالمواد لدى المقاول.
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 التوصيات 4.9

 وصي باآلتي:يائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحث في ضوق اللت

 التوصيات المتعلقة ببلدية الخليل 0.4.9

توصـــــي الدراســـــة بضـــــرورة قيام بلدية الخليل بتقدير وتحديد موازلتها بشـــــكل دقيق قبل البدق في  (1
مشــــــــــروع لبحيث تغطي تكاليف ا، لكل مشــــــــــروعتلفيذ المشــــــــــروع، وتوفير مبال  احتياطية كافية 

واالعتمادات المالية لمســــــــــــــتحقات المقاولين، كما تغطي ارتفاع األســــــــــــــعار المصــــــــــــــاحبة لتلفيذ 
المشـــــــروع، وعمل تســـــــهي ت في صـــــــرف هذه المســـــــتحقات المالية للمقاولين ودفعها في الوقت 
المحدد وتوفير السيولة الكافية لذلك الن أي تأخر في الدفع يلعكس على المقاول ويضعف من 

اكل تمويل مشــأن على اللتائج التي أظهرت وجاقت هذه التوصــية بلاًق  ،ويل المشــروعقدرت  لتم
 .اإللشائيةهي من اهم أسباب التأخير في المشاريع  من قبل بلدية الخليل المشروع

 ســــياســــات واضــــحة اتجاه لظام الملاقصــــات ووضــــع بضــــرورة توصــــي الدراســــة بلدية الخليل   (1
بل  األسعار لتلفيذ المشروع، أدلىفي اختيار المقاول على  طفق عدم االعتماد، و اختيار المقاول

ع وأداقه الســـــــــــــــابق في المشـــــــــــــــاريالتركيز على كفاقة المقاول الفلية والمالية وخبرت  ومؤه ت  
الجودة المطلوبة  مواصــــــــــــــفات والشــــــــــــــروط و ال والتركيز على المقاول الذي يحقق، اإللشــــــــــــــائية
وجاقت ، ةالملاســبوالجودة  المحددة والتكلفةالوقت ضــمن  وقدرت  على تلفيذ المشــروع ،للمشــروع

قاول ذو اختيار المأن ســــــــــــبب التأخير المتعلق ب على اللتائج التي أظهرت هذه التوصــــــــــــية بلاقً 
من قبل بلدية الخليل هو من اهم أســـــــباب التأخير في المشـــــــاريع  العرض األدلى واألقل ســـــــعر

 اإللشائية.
حيث بوتغريم المقاول المتأخر  عقابيةخاذ إجراقات اتبضــــــــرورة  توصــــــــي الدراســــــــة بلدية الخليل (3

 ،لي ع وعدم التهاون في تطبيق العقوبات القالولية ل  تؤدي إلى التزام المقاول بالوقت المحدد
ب وضـــــع مدة واقعية في العقد لتجل إلىباإلضـــــافة  وتجلب اختياره في أي ملاقصـــــة مســـــتقبلية،

ي حقيقي يتلاســـــــــــــــب مع إمكاليات الجهة ، ووضــــــــــــــع جدول زملتجاوز الوقت من قبل المقاول
ن تغاضـــــــي بلدية الخليل عأشـــــــارت عن التي بلاًق على اللتائج  وجاقت هذه التوصـــــــية ،الملفذة
في المشاريع اإللشائية والذي لتج بسبب األحداث التي تقع ضن مسؤولية  الوقت المتأخر معظم
  المقاول

لتي ســـــج ت الل الكترولية رشـــــفةوأ محوســـــبلظام عمل  ضـــــرورةب بلدية الخليل يوصـــــي الباحث (4
التخطيط  يق بمتابعة وتو  يقوم هذا اللظامســحيث  ،الخليل لدى بلدية اإللشــائيةق بالمشــاريع تتعل

 تلفيذها والمشـــــــــاريع التي تم وأدائهمعن المقاولين  ةتوفير المعلومات ال زممشـــــــــاريع و والتلفيذ لل
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ولة الوصـــــــول اليها التخاذ أي قرار وســـــــهوذلك ل ســـــــتفادة من المعلومات الراجعة  ،من خ لهم
وجاقت هذه  ،أو اختيار المقاول لتلفيذ هذه المشــاريع اإللشــائيةالمشــاريع بتلفيذ مســتقبلي يتعلق 
جمع البيـالـات من بلـديـة  على المعوقـات التي وأجههـا والحظهـا البـاحـث أ لـاقالتوصــــــــــــــيـة بلـاًق 

 الخليل.
 مرحلة التخطيط والتصــــميم من مواصــــفاتالتركيز على توصــــي الدراســــة بلدية الخليل بضــــرورة  (1

عطائها الوقت الملاســـــب والكافي للدراســـــة، وعمل االختبارات الكافية قبل  ورســـــومات وكميات وا 
البدق في بلاق المشروع، وذلك لتجلب أي أخطاق أو تعارض أو إضافات ولتقليل من التعدي ت 

لتوصية وجاقت هذه ا فيذ المشروع،واألعمال اإلضافية التي تطلبها البلدية من المقاول خ ل تل
كليف تالتصـــــــــــميم وســـــــــــبب  أن ســـــــــــبب التأخير المتعلق بأخطاق أظهرتعلى اللتائج التي  بلاقً 

هما من اهم عشـــــــــرة أســـــــــباب للتأخير في المشـــــــــاريع  المقاول بأعمال إضـــــــــافية من حين ألخر
 اإللشائية لدى بلدية الخليل.

المرولة والصــــــ حيات في اتخاذ القرارات يوصــــــي الباحث البلدية بضــــــرورة ملح االســــــتشــــــاريين  (1
لتفادي المركزية، وعدم تهميش مهلدس الموقع، باإلضــافة إلى ســرعة اســتجابة اإلدارة لتفســيرات 

توضـــــيحات االســـــتشـــــاريين وســـــرعة صـــــرف الكشـــــوف المعتمدة ملهم للجهة الملفذة)المقاول(  أو
 والذي يلعب دور كبير في سرعة التلفيذ وت في التأخير.

 لخليلفي بلدية ا اإللشـــــــائيةفي المشـــــــاريع  )االســـــــتشـــــــاريين(تحفيز وتشـــــــجيع العاملين ضـــــــرورة (1
 دون تأخير وفي الوقت الملاســــــــــــــب اإللشــــــــــــــائيةالمواظبين ملهم على إتمام وتلفيذ المشــــــــــــــاريع 

 ملهم. المتهاولين ومحاسبة ، ومعاقبةومكافأتهم

 المقاولالتوصيات المتعلقة ب 4.4.9

رامج ودورات ب ضــرورة تعزيز دور التدريب وتقديمب ين الفلســطيلييناتحاد المقاول توصــي الدراســة (1
رفع لوذلك لتطوير قدراتهم اإلدارية والفلية و  ومقاولي الباطنوطاقم  اإلداري  للمقاولين تدريبة

لزملية ا المشـــروع من حيث التخطيط والجدولة إدارةالكتســـاب مهارات في  لديهممســـتوى الكفاقة 
ليات إدارة وكيفية اســــتخدام تق لعمالية وأســــاليب الرقابة على تقدم العملوكيفية تحســــين الكفاقة ا

كما يوصــي الباحث بعمل لدوات ومحاضــرات للمقاولين مع خبراق  ،المشــروع اإللشــائيعمليات 
في القالون والمجاالت المتعلقة في التعاقد مما يعمل على تقليل من حدوث لزاعات بين أطراف 

يلبغي أن تعقد هذه الدورات سـلويا، للحفاظ على مواكبة التطورات  و المشـروع في مرحلة التلفيذ
التي  على اللتائج ، وجاقت هذه التوصـــــــيات بلاقً ية ومســـــــاعدتهم على تحســـــــين أســـــــاليبهمالعالم

ن قبل م فعالة للمشــــــــــروعالزملية غير الجدولة أظهرت أن ســــــــــبب التأخير المتعلق بالتخطيط وال
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هما من اهم أســــــباب التأخير في المشــــــاريع اإللشــــــائية لدى  لالخبرة لدى المقاو المقاول ولقص 
 بلدية الخليل.

بل ق لكل مشــروع توصــي الدراســة المقاولين بتحديد مصــادر التمويل وضــرورة وضــع خطة مالية (1
ن بؤ بكل الظروف الغير طبيعة التي تحدث خ ل تلفيذ المشروع ملقادرة على الت ه،البدق بتلفيذ

مفاجئة  أعطالوجود  أوأســـــــعار المواد  أوارتفاع أجور العمال  أو لقص الســـــــيولة لدى المقاول
ق أظهرت أن ســـــــبب التأخير المتعلعلى اللتائج التي  وجاقت هذه التوصـــــــية بلاقً في المعدات، 

ع الصـــــعوبات المالية في تمويل المشـــــرو باإلضـــــافة إلى ســـــبب  للموردين المالية تأخير الدفعاتب
اب التي تؤدي إلى تأخير المشـــــــــاريع اإللشـــــــــائية في بلدية هما من اهم األســـــــــب من قبل المقاول

 الخليل
ن بيل  وبي شـــــديدة وغير محســـــوبة او مدروســـــة ضـــــرورة ابتعاد المقاول عن الدخول في ملافســـــة (3

المقدمين للملاقصـــــــــــــة مما ل  من عواقب غير مرغوب فيها وتصـــــــــــــبح هلاك  األخرينالمقاولين 
و أ هامش الربح مما يســــــــبب الخفاض قصــــــــةبســــــــبب تدلي ســــــــعر الملامن قبل المقاول مغامرة 
، وعلى المقاولين دراســـــة مما يلعكس ســـــلبًا على المشـــــروع الشـــــديدة بســـــبب الملافســـــة الخســـــارة

، ومراجعة و ائق العقد بشــــــــــكل علمي العروض دراســــــــــة دقيقة من جميع الجوالب الفلية والمالية
 ير أياعدة من الخبراق لتفســــالمشــــورة والدعم والمســــعليهم أخذ يلبغي ودقيق قبل توقيع العقد، و 
 ح الن من الصعوبة التعديل على العقد علد توقيع المقاول.ضوا بلد غامض أو شرط غير

 التوصيات العامة 4.4.9

ران جيمع  واللزاعات والمشـــاكل لخ فاتبســـرعة حل االبلدية  أوالمقاول كل من توصـــي الدراســـة  (1
 المحــاكم أوالشــــــــــــــرطــة  إلىريق اللجوق عن طموقع العمــل والبــت فيهــا دون ممــاطلــة او التظــار 

لتائج على ال وجاقت هذه التوصـــية بلاقً ، وخاصـــة في حال لم تلجح األســـاليب الودية مع الجيران
اللاتجة عن جيران موقع العمل هو من اهم المشــــــــــاكل أظهرت أن ســــــــــبب التأخير المتعلق بالتي 

 األسباب التي تؤدي إلى تأخير المشاريع اإللشائية
 زيادة التواصــــــــل والتفاعل بين اتحاد المقاولين الفلســــــــطيليين والبلديةســــــــة بضــــــــرورة توصــــــــي الدرا (1

قراض البلديات تطوير صلدوقو  والمكاتب االستشارية واجهها المشاكل التي ي وملاقشة لدراسة، وا 
والتي تســــــبب تأخير في المشــــــاريع )المقاول واالســــــتشــــــاري والمالك(  الرئيســــــية أطراف المشــــــروع

 .مستقب  وتفاديهالهذه المشاكل لوضع حلول  ، وذلكاإللشائية
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 يات المتعلقة بالبحوث المستقبليةالتوص 2.4.9
في هذا المجال  يوصــــــــي الباحث بضــــــــرورة إجراق المزيد من البحوث والدراســــــــات الميدالية (0

الســـــــــج ت المتوفرة لتلك  المتأخرة، من خ لالملفذة و  لحاالت واقعية للمشـــــــــاريع وخاصـــــــــة
قطاع الحكومي والقطاع التأخير في البلديات األخرى وللاســـــــــــات عن المشـــــــــــاريع، وعمل در 

 الخاص ومقارلتها مع هذه الدراسة.

 بلدية الخليلحول العديد من القضــــــــايا الهامة في ودراســــــــات بحوث  عمل هلاك حاجة إلى (0
 على اللحو التالي: وهي من هذا القبيل 

  الخليل.في بلدية  اإللشائيةأسباب زيادة التكاليف في المشاريع 

  اإللشائيةتأ ير الدفعات المتأخرة على المشاريع. 

  بلدية الخليل. في اإللشائيةالعوامل التي تؤ ر على تمويل المشاريع 

 المخاطر في المشاريع اإللشائية في بلدية الخليل. إدارة واقع تطبيق 

  بلدية الخليلفي  اإللشائيةالمشاريع أسباب الفشل في . 

 في بلدية الخليل. اإللشائيةريع أسباب تدلي جودة المشا 

 الملاقصات وكيفية حلولها.و ائق المشاكل في  دراسة 

   المشروع. أطرافواقع التحكيم في حل اللزاعات بين  
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 والمصادر المراجعقائمة 
 

 العربيةباللغة المراجع  0.1

 .١١ اآلية، سورة المجادلة، القر ن الكريم

ة يالبلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين: اللشأة الوظيف .(1224) .سامة، حباس، أ.محمدإشتية، 
ة االقتصــــــــادي الفلســــــــطيلي للتلمي ، فلســــــــطين: المجلسالقدس. ودورها في التلمية االقتصــــــــادية

 بكدار. واألعمار

جون  :الســـــــــعودية .إدارة المشـــــــــاريع الهلدســـــــــية(. 1114) .جمال محمد، لوارة، .محمد ابراهيم ،الجاراهلل
  .وايلي

اجراقات التعيين المتبعــة في التوظيف لبلــديــات بيــت حــالون وبيــت (. 1213. )محمــد جميــل ،الينالزعــ
 .فلسطين- غزةاإلس مية. الجامعة . رسالة ماجستير الهيا)دراسة مقارلة(.

تبســـــيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس  م الماجســـــتير وحتى (. 1111. )محمد امين ،الســـــاعاتي
 .المركز السعودي للدراسات االستراتيجية:  ةالقاهر  .الدكتوراه
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 المالحق

 
 الدراسة.(: استبانة أملحق ) .0

 مقابلةنموذج أسئلة ال ملحق)ب(: .0

 : قائمة بأسماء المحكمين.(ج)ملحق .4

 ملحق)د(:جداول خالصة الدراسات السابقة .2

من وجهة نظر المقاول واالستشاري  رالتأخي بتحليل وترتيب أسبا ل: جداوملحق)ه( .5
 .والمستجيبين ككل

 بلدية الخليل.لتسهيل مهمة الباحث في جمع البيانات من الخليل (: كتاب جامعة و)ملحق  .6
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 : االستبانة بصورتها النهائية(أ) ملحق
 

 

 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا

 برنامج ماجستير إدارة أعمال
 

 استبانة 

 أخي الكريم / أختي الكريمة المحترمين,
 تحية طيبة وبعد؛

ة الخليل لدى بلديالملفذة  المشاريع اإللشائيةدراسة ميدالية حول أسباب التأخير في  بإعداد الباحث يقوم
، وذلك اســـتكماال لمتطلبات والتي حدث فيها تأخير م1214إلى  1212 ل الفترة الزملية الواقعة بين خ

 .جامعة الخليلمن في إدارة األعمال  الماجستير درجة علىالحصول 
هذه االســــتبالة، يرجى من حضــــرتكم التكرم  إجراقهو  هذا البحثوكعلصــــر أســــاســــي الســــتكمال ولجاح 

المرفقة بعلاية وموضــــوعية، علما بأن جميع اإلجابات والمعلومات  واألســــئلةرات باإلجابة عن جميع الفق
 التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

مبليـة على الخبرة في هـذا المجـال بـدال من االســــــــــــــتلـاد لمعلومـات  اإلجـابـاتتكون  أنيجـب  :م حظـة
 .مشروع محدد

 حسن تعاونكم ,,,شاكرين لكم 
 سهيل سلطان رإبراهيم أبو حمدية                              إشراف: الدكتو  دالباحث: محم  
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المنفذة لدى بلدية الخليل خالل الفترة الزمنية الواقعة بين  المشاريع اإلنشائيةأداء : األولالقسم 

 والتي حدث فيها تأخير م0202إلى  0202

 :يناسبك الذي المكان في (x) عالمة وضع الرجاء

 مدة عقد المشروع األساسية؟ إلىالزمني لهذه المشاريع نسبة  التأخيرما هو معدل فترة  .0

 .المخطط ل  زمن المشروعمن  %32 إلى %12من  ☐  .المخطط ل  من زمن المشروع %12اقل من  ☐

 لمشروعزمن امن  %122 إلى %11من  ☐ .المخطط ل  زمن المشروعمن  %12 إلى %31من  ☐

 .من زمن المشروع %122من  أك ر ☐ .المخطط ل 

 ؟التأخير سببه المقاول()المالك عنه  ىتغاضالذي  المتأخركم معدل الوقت  .4

 المتأخرمن الوقت  %11 ☐ .(على المقاول لم يحتسب المالك أي غرامات)المتأخر كامل الوقت  ☐

عن  المالك تغاضىلم ي ☐ تقريبا. المتأخرمن الوقت  %11 ☐ تقريبا. المتأخرمن الوقت  %12 ☐ تقريبا.

 .ودفع المقاول غرامة التأخير عن كل الوقت المتأخر متأخر أي وقت

بناء على خبرتكم السابقة في المشاريع المتأخرة, من هو الطرف األعظم مسؤولية عن حدوث التأخير  .4

 من وجه نظرك؟ المشاريع اإلنشائيةفي 

 أطراف أخرى حدد ذلك................... ☐. بلدية الخليل()المالك  ☐االستشاري.  ☐المقاول.  ☐
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 4101بلدية الخليل من تاريخ  لدىالمنفذة  المشاريع اإلنشائيةفي  التأخير : أسبابالثانيالقسم 

 :4102 إلى

 :القسممالحظات توضيحية لإلجابة على هذا 

 البلدية. المشاريع اإللشائيةد تشيي أ لاقأي مدى تحدث هذه األسباب  إلىب   : لعليالحدوثتكرار 

 عن موعدهالمشروع اإللشائي  إكمالأي مدى يؤ ر هذا السبب في تأخير  إلى: وتعلي درجة الشدة
 المحدد.

 (Degree of Severity) درجة الشدة  (Frequency of Occurrence) تكرار الحدوث
 المعنى  الخيار الوزن المعنى الخيار الوزن 
 يف يذكر تأ ير ل  ليس السبب تأ ير  ال 1 أبدا يحدث ال السبب إط قا 1

 المشروع تأخير
 أخيرت في محدود تأ ير ل  السبب ما حد إلى 1 لادرة أوقات في يحدث السبب لادرا  1

 المشروع
 األوقات بعض في يحدث السبب أحيالا  3

 واألحوال
 تأخير في تأ ير ل  السبب شديد 3

 المشروع
 األوقات اغلب يف يحدث السبب غالبا 4

 واألحوال
 يف جدا كبير تأ ير ل  السبب جدا  شديد 4

 المشروع تأخير
 األوقات جميع في يحدث السبب  دائما 1

 واألحوال
 جدا شديد 1

 وبقوة 
 يرالتأ  من درجة اقصى ل  السبب
 المشروع تأخير في

من بة عليها ضقراءة العبارات اآلتية واإلجا ىيرج التأخير: أسباب تشمل أدناه القائمة .0

 :اإلجابة المناسبة لكل سبب لمقاب (√مقياس اإلجابة بوضع إشارة )
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  الفقرة

 درجة الشدة تكرار الحدوث

القا
إط

ادرا 
ن

يانا 
أح

البا 
 

ئما 
دا

 
 ال

ثير
تأ

 

 إلى
 ما حد
ديد
ش

 

ديد
ش

 
 جدا

ديد
ش

 
 جدا

قوة
وب

 

 بالمقاولأسباب متعلقة 

  )المقاول(المواد
            لقص المواد المطلوبة .1
           موقع العمل إلىالتأخر في توريد المواد  .1
           الموادالتغيير في مواصفات  .3

  )المقاول(المعدات
           لقص المعدات المطلوبة .4
           عن العمل في الموقع تعطل المعدات .1
           لقص قطع غيار المعدات .1
           الخفاض إلتاجية المعدات .1
           غير ملاسبة()ختيار الغير موفق للمعدات اال .1
           التوزيع الخاطء لمعدات المشروع .1

  )المقاول(القوى العاملة
           الماهرة في السوقلقص العمالة  .12
مشغلي )لقص مهارة العمال في موقع العمل  .11

 المعدات...الخ(
          

           اللقص في عدد عمال الموقع .11
           اإلدارة وفريق العمال بين الشخصي الخ ف .13
           سوق توزيع العمال في موقع العمل .14

  )المقاول(إدارة المشروع
           لقص الموظفين اإلداريين لدى المقاول .11
ذوي الخبرة الفلية في شركة  الموظفين لقص .11

 المقاول
          

 المقاول مع األطراف األخرى ضعف تواصل .11
 في المشروع
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  الفقرة

 درجة الشدة تكرار الحدوث
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المقاول مع األطراف األخرى  تلسيقضعف  .11
 في المشروع

          

           الباطليضعف رقابة المقاول على المقاول  .11
           تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع  .12
عدم فعالية الرقابة على مراحل تقدم المشروع  .11

 من قبل المقاول
          

           ة رقابة الجودة من قبل المقاولعدم فعالي .11
           األخرى واألطراف المقاول بين الصراع .13
استخدام البيروقراطية في تلظيم العمل داخل  .14

 الموقع
          

قضاق وقت طويل في إيجاد مقاولي الباطن  .11
 بأقل سعر للقيام بلشاطات المشروع

          

وظيفة عدم فهم الطاقم الفلي للمقاول ل .11
 االستشاري 

          

           عدم التزام المقاول بتعليمات االستشاري .11
اعتماد المقاول على مهلدس حديث التخرج  .11

ارة إدارة الفلية_اد“لكامل المسئوليات في الموقع 
 العاملين"

          

           لقص الخبرة لدى المقاول. .11
  )المقاول(تمويل المشروع

في تمويل المشروع من قبل  يةالمال الصعوبات .32
 .المقاول

          

التأخير في الدفعات للمقاولين  .31
 .الفرعيين)الباطليين(

          

           التأخير في الدفعات للموردين. .31
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  الفقرة

 درجة الشدة تكرار الحدوث
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 مهندس المشروع()باالستشاري  متعلقة أسباب
تدلي المستوى الفلي للطاقم الهلدسي  .33

 .االستشاري المشرف على المشروع
          

 طلباتفي الموافقة على  االستشاريتأخر  .34
 .المقاول

          

مع األطراف  االستشاريبين  ضعف التواصل .31
 .األخرى في المشروع

          

 مع األطراف االستشاريبين  التلسيقضعف  .31
 .األخرى في المشروع

          

في القيام بعملية الفحص واالختبار من  التأخير .31
 .قبل )المهلدس(

          

           .عدم التزام طاقم االستشاري بالدوام الرسمي .31
التأخير في اعتماد مستحقات المقاول من قبل  .31

 .االستشاري
          

           .تأخر االستشاري في اعتماد المواد للمقاول .42
           .وجود خ فات سابقة بين االستشاري والمقاول .41

 بالمالكأسباب متعلقة 
غير " العقد غير واقعية الزملية للتلفيذ في مدةال .41

 كافية"
          

           طلبات المقاولالموافقة على المالك في  تأخر .43
           "البلدية"إيقاف العمل من قبل المالك  .44
           تأخر المالك في تقديم طلبات التغيير .41
التأخر في دفع وصرف المستحقات والدفوعات  .41

 للمقاولة المالي
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  الفقرة

 درجة الشدة تكرار الحدوث
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ضعف تواصل المالك مع األطراف األخرى  .41
 للمشروع

          

المالك مع األطراف األخرى تلسيق ضعف  .41
 للمشروع

          

           البيروقراطية في إدارة المالك .41
تعديل في العقد من قبل المالك )تغيير في  .12

 ....الخ(المواصفات أو األعمال
          

           إضافية من حين ألخر بأعمالمقاول تكليف ال .11
           إعطاق المالك تعليمات شفوية .11
           سعر المقاول ذو العرض األدلى واألقلاختيار  .13
           لقص االستشاريين لدى المالك .14

 أخرىأسباب 
  التخطيط والتصميم المبكر

           خطأ في التصميم .11
           شروعالتغيرات في لطاق الم .11
           عدم وضوح المواصفات .11
           الرسومات غير كاملة .11

  خارجية أسباب
           ظروف الطقس القاسية على موقع العمل .11
 )لوع التربة، ملسوب الظروف الجوفية تأ يرات .12

 (المياه،
          

           قيود الحركة المرورية على موقع العمل .11
روف االجتماعية وال قافية على الظ تأ يرات .11

 موقع العمل
          



171 
 

  الفقرة

 درجة الشدة تكرار الحدوث
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ل م ) في موقع العمل بلية تحتيةعدم توفر  .13
 المياه، الكهرباق/ التلفون، الخ(

          

           والحواجز الغربية الضفة تجزئة .14
           العملة"“الصرف  سعر تقلبات .11
           روضق على للحصول البلكية السياسة تغيير .11
            التغيير في أسعار المواد .11
           المشاكل مع الجيران .11
تحكم تمويل الجهات المالحة في توجي   .11

 المشروعات
          

  

المشاريع  تؤدي إلى التأخير في إنجازوجد  إن أخرىأسباب ثالثة على خبرتكم. لطفا اكتب  بناءً  .4

مع كتابة تكرار  م,4102إلى  4101منية الواقعة بين خالل الفترة الز  بلدية الخليل لدى اإلنشائية

 .كل سبب ودرجة شدةحدوث 

 سبب التأخير

 درجة الشدة تكرار الحدوث
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1           

1           

3           

 .موتأبرشد تةأةخرو  تالسمو خرفجه شرجى كخربا  تأبحثحصو  ع ى لم حر  نغبخةم لم تأ مالحظة:

 ......................................../.تأبرشد تةأةخرو م   ............................. /.تالسم

  مع الشكر والتقدير لجهدك المبذول في اإلجابة على هذه االستبانة
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 نموذج أسئلة المقابلة ملحق)ب(:
 

 لة المقابلة:أسئ

مـــــا عـــــدد المشـــــاريع اإللشـــــائية الكليـــــة الملفـــــذة لـــــديكم فـــــي القســـــم خـــــ ل الفتـــــرة الزمليـــــة الواقعـــــة  .1

 م؟1214إلى  1212بين 

مــــا عــــدد المشــــاريع اإللشــــائية الملفــــذة لــــديكم فــــي القســــم والتــــي حــــدث فيهــــا تــــأخير خــــ ل الفتــــرة  .1

 م؟1214إلى  1212الزملية الواقعة بين 

اولة المشــاركة في المشــاريع اإللشــائية الملفذة خ ل الفترة الزملية الواقعة ما أســماق الشــركات المق .3

 م والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل؟1214إلى  1212بين 

ما أســـماق االســـتشـــاريين المشـــاركين في تلفيذ المشـــاريع اإللشـــائية الملفذة لدى بلدية الخليل خ ل  .4

 م والتي حدث فيها تأخير لدى بلدية الخليل؟1214إلى  1212الفترة الزملية الواقعة بين 

 1212أهم أســــباب التأخير في المشــــاريع اإللشــــائية الملفذة والمتأخرة خ ل الفترة الزملية بين ما  .1

 .من وجهة لظر رئيس القسم؟ م1214إلى 
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 (: قائمة بأسماء المحكمينج)ملحق
 

 الوظيفة أسماء محكمي االستبانة الرقم

في  ولظم المعلومات اإلداريةكلية العلوم  عميد د. غسان شاهين 0
 جامعة بوليتكلك فلسطين

مساعد المدير العام للشؤون الهلدسية في بلدية  عبيدالمهلدس أمجد  4

 الخليل

مدير دائرة األبلية واإللشاقات والصيالة في جامعة  المهلدس عماد دويك 4

 بوليتكلك فلسطين

 الشؤون الهلدسية بوزارة التربية والتعليم مدير دائرة المهلدس فخري الصفدي 2

 رئيس اتحاد المقاولين الفلسطيليين  جريس حلا عطا اهللالمهلدس  9

مكتب اتحاد المستشارين للهلدسة  استشاري في المهلدس موسى قديمات 1

دارة ة لقابالصلدوق في مجلس  أمين ،المشاريع وا 

 المهلدسين في الخليل
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 لدراسات السابقةا جداول خالصةملحق)د(:
 تقسيم في السابقة الدراسات اهم اعتمدتها التي األسباب وعدد المجموعات خالصة(:0.د) جدول  

 (.الباحث إعداد)التأخير أسباب

عدد أسباب  الدراسة الرقم
 التأخير

عدد 
مجموعات 
 التأخير

 المجموعات

1 (Mansfield et 
al., 1994) 

 امة.أسباب التأخير في المشاريع الع 1 11

1 (Assaf et al., 
1995) 

 مجموعة األسباب المتعلقة بالمواد. .1 1 11
 مجموعة األسباب المتعلقة بالعمالة. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالمعدات. .3
 مجموعة األسباب المتعلقة التمويل واألمور المالية. .4
 ة األسباب المتعلقة بالبيئة.مجموع .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالتغيرات. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالع قات الحكومية. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالع قات التعاقدية. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالجدولة والرقابة. .1

3 (Chan & 
Kumaraswamy

, 1997) 

 أسباب متعلقة بالمشروع. .1 1 13
 أسباب متعلقة بالزبون أو المالك. .1
 أسباب متعلقة بفريق التصميم. .3
 أسباب متعلقة بالمقاول. .4
 أسباب متعلقة بالمواد. .1
 اب متعلقة بالعمل.أسب .1
 أسباب متعلقة بالمعدات. .1
 أسباب خارجية. .1

4 (Mezher & 
Tawil, 1998) 

 المواد. .1 12 14
 القوى العاملة. .1
 المعدات. .3
 التمويل. .4
 التغيرات. .1
 التعليمات الحكومية. .1
 عإدارة المشرو  .1
 ظروف موقع العمل. .1
 البيئة. .1
 الع قات التعاقدية. .12
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عدد أسباب  الدراسة الرقم
 التأخير

عدد 
مجموعات 
 التأخير

 المجموعات

1 (Al-Khalil & 
Al-Ghafly, 

1999) 

( والتي تم تقسيمها Contractor performanceالمقاول )أداق  .1 1 12
 إلى خمسة تصليفات هي:

 (.Materialsالمواد ) .أ
 (.Equipmentالمعدات ) .ب
 (Manpowerالقوى العاملة ) .ت
 (.Project managementإدارة المشاريع ) .ث
 (.Project financeتمويل المشروع ) .ج

 (.Owner administrationإدارة مالك ) .1
 Early planning andيــم الــمــبــكــر )الــتــخــطــيــط والــتصــــــــــــــمــ .3

design.) 
 (.Government regulationsاللوائح والتعليمات الحكومية ) .4
 Site and environmentalالموقع والظروف البيئيـــــــة ) .1

conditions.) 
 (.Site supervisionاإلشراف على الموقع ) .1

1 (Odeh & 
Battaineh, 

2002) 

 عوامل متعلقة بالزبون. .1 1 11
 امل متعلقة بالمقاول.عو  .1
 عوامل متعلقة باالستشاري. .3
 عوامل متعلقة بالمواد. .4
 عوامل متعلقة بالعمالة والمعدات. .1
 عوامل متعلقة بالعقد. .1
 عوامل متعلقة بالع قات التعاقدية. .1
 عوامل خارجية. .1

1 (Ahmed et 
al., 2003) 

 حوادث القضاق والقدر. .1 1 41
 أسباب متعلقة بالتصميم. .1
 سباب متعلقة بعملية التشييد.أ .3
 أسباب متعلقة بالتمويل والوضع االقتصادي. .4
 أسباب متعلقة باإلدارة والعمليات اإلدارية .1
 أسباب متعلقة بالقوالين واللوائح .1

1 (Falqi, 2004) 11 4 1.  العوامل المتعلقة بالمقاول وهي تلقســـــــــــــم إلى مجموعات فرعية
 هي:

 .المواد .أ
 .المعدات .ب
 .العمالة .ت
 .أداق إدارة المشروع .ث
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عدد أسباب  الدراسة الرقم
 التأخير

عدد 
مجموعات 
 التأخير

 المجموعات

 .تمويل المشروع .ج

 مجموعة العوامل المتعلقة باالستشاري. .1
 امل المتعلقة بالمالك.مجموعة العو  .3
عوامل أخرى والتي يلطوي تحتها األســــــــــباب التي ال تلتمي إلى  .4

( 3أي مجموعة أخرى من المجموعات الســـــــــــــابقة وتتكون من )
 مجموعات فرعية هي 

 .التخطيط والتصميم المبكر .أ
 .اللوائح والتعليميات الحكومية .ب
 .عوامل خارجية .ت

1 (Assaf & Al-
Hejji, 2006) 

 .مجموعة األسباب المتعلقة بالمشروع .1 1 13
 مجموعة األسباب المتعلقة بالمالك. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالمقاول. .3
 مجموعة األسباب المتعلقة باالستشاري. .4
 مجموعة األسباب المتعلقة بفريق التصميم. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالمواد. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالمعدات. .1
 مجموعة األسباب المتعلقة بالعمالة. .1
 امل الخارجية.مجموعة العو  .1

12 (Alaghbari et 
al., 2007) 

 مسؤولية المقاول. .1 4 31
 الستشاري.مسؤولية ا .1
 مسؤولية متعلقة بالمالك. .3
 عوامل خارجية. .4

11 (Al-Najjar, 
2008) 

 العوامل المتعلقة بالمشروع. .1 11 112
 العوامل التي تقع تحت مسؤولية المقاولين. .1
 ؤولية االستشاريين.العوامل التي تقع تحت مس .3
 العوامل التي تقع تحت مسؤولية المالكين. .4
 اإلدارة المحترفة. .1
 التصميم والتو يق. .1
 المواد. .1
 التلفيذ. .1
 العمالة والمعدات .1
 الع قة التعاقدية. .12
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عدد أسباب  الدراسة الرقم
 التأخير

عدد 
مجموعات 
 التأخير

 المجموعات

 الع قة الحكومية. .11
 عوامل خارجية. .11

 Sweis)دراسة   11
et al., 2008) 

(: والتي يلدرج Input Factorsأســـــــــــــباب متعلقة بالمدخ ت ) .1 3 42
 ( مجموعات فرعية هي:3تحتها )

 .(Labor)عمالة  .أ
 .(Materials)مواد  .ب
 .(Equipment)معدات  .ت

: (Internal Environment)وأســــــــباب متعلقة بالبيئة الداخلية  .1
 ( مجموعات فرعية هي:3حيث تلدرج تحتها )

 (.Contractorالمقاول ) .أ
 (.Ownerالمالك ) .ب
 (.Consultantاالستشاري ) .ت

: ويلــدرج تحتهــا (Exogenous Factors)أســـــــــــــبــاب خــارجيــة  .3
 مجموعتين فرعيتين هما: 

 (.Weatherالطقس ) -أ
 (.Government Regulationاللوائح الحكومية ) -ب

 عوامل متعلقة بالمالك. .1 3 11 (1212جليد، ) 13
 عوامل متعلقة بالمقاول. .1
 عوامل متعلقة باالستشاري. .3

 (1211حبتور، ) 14
 

مجموعــة العوامــل المتعلقــة بــالمقــاول وهي تلقســـــــــــــم إلى خمس  .1 4 11
 مجموعات فرعية هي:

 المواد. -أ
 المعدات. -ب
 .العمالة -ت
 أداق إدارة المشروع. -ث
 تمويل المشروع. -ج

 مجموعة العوامل المتعلقة باالستشاري. .1
 مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك. .3
عوامل أخرى والتي يلطوي تحتها األســــــــــباب التي ال تلتمي إلى  .4

( 3أي مجموعة أخرى من المجموعات الســـــــــــــابقة وتتكون من )
 مجموعات فرعية هي:
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عدد أسباب  الدراسة الرقم
 التأخير

عدد 
مجموعات 
 التأخير

 المجموعات

 التخطيط والتصميم المبكر. -أ
 لوائح والتعليميات الحكومية.ال -ب
 عوامل خارجية. -ت

11 (Albogamy et 
al., 2012) 

 مجموعة العوامل المتعلقة بالمالك أو الزبون. .1 4 13
 مجموعة العوام المتعلقة بالمقاول. .1
 امل المتعلقة باالستشاري.ومجموعة العو  .3
 مجموعة العوامل الخارجية. .4

11 (Mahamid et 
al., 2012) 

 .المشروع .1 1 11
 .المالك .1
 .المقاول .3
 .المعدات .4
 .المواد .1
 .العمالة .1
 .التصميم .1
 .العوامل الخارجية .1

11 (Kazaz A, 
2012) 

 .العوامل البيئية .1 1 34
 .العوامل المالية .1
 .العوامل القائمة على اليد العاملة .3
 .العوامل اإلدارية .4
 .العوامل القائمة على المالك .1
 .العوامل القائمة على المشروع .1
 .العوامل القائمة على أساس الموارد .1

11 (Marzouk & 
El-Rasas, 

2014) 

 باب متعلقة بالمالك.أس .1 1 43
 أسباب متعلقة بالمقاول. .1
 أسباب متعلقة باالستشاري. .3
 أسباب متعلقة بالمواد. .4
 أسباب متعلقة بالعمالة والمعدات. .1
 أسباب متعلقة بالمشروع. .1
 أسباب خارجية. .1
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 (الباحث إعداد)السابقة  للدراسات التأخير أسباب أهم(: 4.د) جدول 4  

مكان  المشاريعنوع  راسةالد الرقم
 الدراسة

 اهم أسباب التأخير

1 (Mansfield
 et al., 

1994) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 العامة.

 التمويل والمشاكل المالية إللجاز العمل.  ليجيريا
 .سوق إدارة العقد 
 تغيرات في ظروف موقع العمل 
 .لقص المواد  

1 (Assaf et 
al., 1995) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 في مجال األبلية.

 بطق التحضير والموافقة على الرسومات.  السعودية
 .التأخير في دفع مستحقات المقاول 
 .التغييرات في التصميم من قبل المالك 
 .المشاكل اللقدية 
 .بطق في اتخاذ القرارات من قبل المالك 
 لتصميم.أخطاق في ا 
 .البيروقراطية لدى المالك 
   .لقص اليد العاملة 
 .ولقص في مهارة العمل 

3 (Chan & 
Kumaras

wamy, 
1997) 

لمشـــــاريع اإللشـــــائية ا
في الهلدســــــة المدلية 

 واألبلية.

ــــــــــــج  هــــــــــــول
 كولج

  على الموقع. واألشرافسوق اإلدارة 
   في موقع العمــل غير  األرضظروف التربــة ومواصــــــــــــــفــات

 متوقعة.
  .بطق في اتخاذ القرارات من قبل أطراف المشروع 
  .التغيرات المبدئية من قبل الزبون 
 .التبايلات الضرورية للعمل 

4 (Mezher 
& Tawil, 

1998) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
الــــكــــبــــيــــرة الــــعـــــــامـــــــة 

 والخاصة. 

 
 لبلان

 .األسباب والعوامل المالية 
 .تحديد المواعيد لدى المقاولين الباطليين 
 .الع قات التعاقدية 
  والرسومات والمخططات التلفيذية.إدارة المشروع 

1 (Al-Khalil 
& Al-

Ghafly, 
1999) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
ـــــــاه  في مجـــــــال المي

 والصرف الصحي.

محـــــــافظــــــة 
الشــــــــــــــرقيــة 
ـــــــاض  والـــري
 بالسعودية

 .مشاكل التدفقات اللقدية من قبل المقاول 
 .صعوبات التمويل من قبل المقاول 
 .صعوبة الحصول على التراخيص ال زمة 
  ـــــار العرض األدلى واألقـــــل ســــــــــــــعر دون اللظر إلى اختي

 المؤه ت السابقة.
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1 (Al-
Momani, 

2000) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
ـــــالي  في مجـــــال المب

 مة.العا

 ضعف التصميم.  األردن
 .إهمال المالك 
 .طلبات التغيير 
 .أحوال الطقس 
 .ظروف موقع العمل 
 .التسليمات المتأخرة 
 الظروف االقتصادية 
 .الزيادة في الكميات 

1 (Odeh & 
Battaineh, 

2002) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
الــــكــــبــــيــــرة الــــعـــــــامـــــــة 

 والخاصة:
  مشـــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــع

 المبالي.
 .مشاريع الطرق 
  المياه.مشاريع 
  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 الصحي

 الخبرة غير الكافية لدى المقاول.  األردن
 .تدخ ت المالك 
 .التمويل والدفعات 
 .إلتاجية العمالة 
 .بطق في اتخاذ القرارات 
 .التخطيط غير السليم 
 .المقاول الباطلي 

1 (Ahmed 
et al., 

2003) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 في مجال المبالي.

ـــــــدا -فـــلـــوري
ـــــــ ات الــــــوالي

ـــمـــتـــحـــــــدة  ال
 األمريكية

 .الموافقة على تصاريح البلاق 
 .التغيير في المواصفات 
 .امر التغيير 
 .اتخاذ القرار خ ل مرحلة التطوير 
 .التغيير في الرسومات 
 .الموافقة على الرسومات التلفيذية 
 .الو ائق غير كاملة 
 .تطوير التصميم 
 .عمليات التفتيش والفحص 
 ئح.التغييرات في القوالين واللوا 

1 (Falqi, 
2004) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 في مجال المبالي:

  مشــاريع المبالي
 لتجارية ا

الســــعودية، 
الــمــمــلــكـــــــة 

 المتحدة

 المملكة العربية السعودية هي:األسباب في 
 .صعوبات التمويل 
  مشــــــــــــــاكل في التدفقات اللقدية من قبل المقاول التأخير في

 تسوية مطالبات المقاول من قبل المالك.
 .جدولة وتخطيط غير فعال 
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  الــــــــــمــــــــــبــــــــــالــــــــــي
 الصلاعية 

  الــــــــــمــــــــــبــــــــــالــــــــــي
 الحكومية 

 المبالي السكلية 

 عف مراقبة سير العمل في المشروع.ض 
 .ضعف التلسيق مع األطراف المشاركة في المشروع 

 األسباب في المملكة المتحدة هي:
 .سوق األحوال الجوية في موقع العمل 
 .التغييرات في لطاق المشروع 
 .مدة العقد غير واقعية 
  .بطق في اتخاذ القرارات من قبل المالك 

12 (Assaf & 
Al-Hejji, 

2006) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 امة والخاصة.الع

ـــــــة  الــمــلــطــق
-الشــــرقية 
 السعودية

 .أوامر التغيير من قبل المالك أ لاق مرحلة التشييد 
 .ملح العطاق والمشروع إلى األدلى واألقل سعر 
 .التأخير في الدفوعات 
 .تخطيط وجدولة غير فعالة من قبل المقاول 
 .دارة الموقع من قبل المقاول  سوق اإلشراف وا 
 .لقص العمالة 
  التمويل من قبل المقاول.صعوبات في 

11 (Alaghbari
 et al., 

2007) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 مجال المبالي. في

 المشاكل المالية.  ماليزيا
 .مشاكل التلسيق 

11 (Al-
Najjar, 
2008) 

  مشـــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــع
 المبالي.

 .مشاريع الطرق 
  المياه والصــرف

 الصحي.
  ـــيـــكـــــــا ـــمـــيـــكـــــــال ال

 الكهربائية.

قطـــاع غزة 
 فلسطين-

  إغ ق المعابر واإلضـــــــــــــرابات واالجتياحات اإلســـــــــــــرائيلية
 المتكررة على قطاع غزة.

 .لدرة المواد في األسواق 
 .التأخير في توريد المواد للموقع 
  ول.عملية التشييد لدى المقا أ لاقمشاكل التدفقات اللقدية 
 .لقص المواد اإللشائية في الموقع 
 .سوق إدارة الموقع من قبل المقاول 
 لتزام بمعايير تخزين المواد في موقع العمل.عدم اال 
  ،الظروف االقتصــــــادية الســــــيئة )العملة، ومعدل التضــــــخم

 وغيرها(.
 .الخ فات والمفاوضات الرئيسية 
 .تعليق العمل من قبل المالك أو المقاول 
 .العدد الغير كافي من الموظفين لدى المقاول 
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13   (Sweis 
et al., 

2008)  

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
في مجال المشـــــــاريع 

 السكلية.

-عــــــــمــــــــان
 األردن

 الصعوبات المالية لدى المقاول 
 طلبات التغيير الك يرة من قبل المالك 

14 (Al-
Kohlani, 

2009) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
ـــــــاق  فـــي مـــجـــــــال بـــل

 المدارس.

 ت الحكومية.البيروقراطية في المؤسسا  اليمن
  المواد في أسعارالتأرجح. 
 لقص الكفاقة الفلية لدى عمال المقاول. 

ـــــــــــد، ) 11 ـــــــــــي جـــــــــــل
1212)  

  الــــــمشـــــــــــــــــــــاريــــــع
 اإللشائية في 

 .ملشات تجارية 
  مـــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــات

 صلاعية.
  مـــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــات

 حكومية.
 .ملشات سكلية 
 

 المياه الجوفية...الخ(. –ظروف الموقع )لوع التربة   سوريا
 .لظام الملاقصات الحكومي الذي يختار العرض األقل سعرا 
 .الصعوبة في تمويل المشروع من قبل المقاول 
 .عدم م ئمة المواصفات 

دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة  11
حـــــــــبـــــــــتـــــــــور، )

1211)   
 

 المشاريع اإللشائية:
 لي.مبا 
 .طرق 
 .سدود 
  مياه وصـــــــــــــرف

 صحي.
 .ديكور وتلسيق 
 .كهرو ميكاليك 

 تأخر المالك في دفع مستحقات المقاول  اليمن
  متطلبـــات اللظـــام الحكومي في اختيـــار المقـــاول ذي العرض

 األدلى واألقل سعر.
 .التغيير في أسعار المواد 
 .مشاكل السيولة والتدفقات اللقدية لدى المقاول 
 التضاريسية عن و ائق العقد. اخت ف ظروف الموقع 

11 (Albogam
y et al., 

2012) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
العـــــامـــــة في مجـــــال 

 المبالي.

اختيار العرض األدلى واألقل ســــعر في لظام الملاقصــــات   السعودية
 ية.الحكوم

 .التأخير بسبب عمل المقاولين الباطليين 
  سوق التأهيل وضعف المهارات والخبرات لدى الطاقم الفلي

 للمقاول.
 .سوق التخطيط والجدولة الزملية للمشروع من قبل المقاول 
 .التأخير في الدفعات المقدمة من قبل المالك 
 .لقص المهلدسون المؤهلون 
 التأخر في إعداد المخططات التلفيذية. 
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 .مشاكل التدفق اللقدي لدى المقاول 
 .عدم كفاية التخطيط المبكر للمشروع 
 .عدم االستعالة بإدارة تعاقدية محترفة 

11 (Mahamid
 et al., 

2012) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
 في مجال الطرق.

-فلســـــطين
الضــــــــــــــفــــــة 

 الغربية

 .الوضع السياسي 
 جزئة الضفة الغربية.ت 
 .حركة محدودة بين الملاطق 
 سعر. اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل 
 .تأخير الدفعات من قبل المالك، ولقص في المعدات 

11 (Kazaz A, 
2012)  

 التغيرات في التصميم والمواد.  تركيا المشاريع اإللشائية
 خير الدفوعات.تأ 
 .المشاكل في التدفق اللقدي 
 .المشاكل المالية للمقاول 
 .ضعف إلتاجية األيدي العاملة 

12 (Marzouk 
& El-

Rasas, 
2014) 

المشـــــاريع اإللشـــــائية 
في مجال الهلدســـــــــــة 

 .المدلية

 التمويل والدفعات من قبل المالك.  مصر
 لـــاق ل المـــالـــك أ طلبـــات لتغيير )التغيرات في اللطـــاق من قبـــ

 التشييد(.
 .)تأ يرات الظروف الجوفية )لوع التربة، ملسوب المياه...الخ 
 .الخفاض مستوى إلتاجية العمال 
 تخطيط وجدولة زملية غير فعالة للمشروع من قبل المقاول 
 .صعوبات في تمويل المشروع من قبل المقاول 
 .اختيار المقاول ذو العرض األدلى واألقل سعر 
 واد المطلوبة في السوق.لقص في الم 
 .قرار و ائق التصميم  التأخير من قبل المالك في مراجعة وا 
 .القوة العاملة غير مؤهلة 

 

  



184 
 

 رالتأخي بأسباوترتيب  جداول تحليل :ملحق)ه(
 المقاول نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اســــــباب واهمية وشــــــدة تكرار درجة:(0.ه) جدول .0

 .(N = 16)  حسب الرقم المسلسل

ي االستشار  نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة:(4.ول )هجد .4

 .(N = 8) حسب الرقم المسلسل 

بين المستجي نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة:(4.جدول )ه .4

 .(N = 24) ككل حسب الرقم المسلسل 

ب التأخير من وجهة نظر المقاول مرتبة حسب :درجة تكرار وشدة واهمية اسبا(2.جدول )ه .2

 .(N = 16دليل األهمية) 

االســـتشـــاري مرتبة  نظر وجهة من التأخير اســـباب واهمية وشـــدة تكرار درجة:(9.جدول )ه .9

 .(N = 8) حسب دليل االهمية 

بين المستجي نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة:(1.جدول )ه .1

 .(N = 24)  حسب دليل االهميةككل مرتبة 

 طرفي نظر وجهــة من التــأخير أســـــــــبــاب وترتيــب دليــل األهميــة متوســـــــــط(:7.جــدول )ه .7

 حسب الرقم المسلسل. (واالستشاري المقاول)المشروع

 هةوج من في كل مجموعة رئيسية وترتيبها التأخير ألسباب األهمية دليل : (9.جدول )ه .9
 ككل مرتبة حسب الرقم المسلسل.المقاول واالستشاري والمستجيبين  نظر
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 حسب المقاول نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:0.ه) جدول  

 (N = 16) المسلسل الرقم

الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 المجموعة الفرعية

درجة تكرار 
 الحدوث

 دليل األهمية درجة الشدة

تكرار 
الحدوث 

% 
 الترتيب

الشدة 
% 

الترتي
 ب

األهمية 
%  

 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

3..5 مواد المقاول 1
0% 

7. .7.
53
% 

3. 1..5.
% 

73 52 

0.0. مواد المقاول 5
0% 

73 .0.
00
% 

7. 17.00
% 

77 59 

3... مواد المقاول 5
0% 

.. .7.
53
% 

33 51.9.
% 

35 51 

7.5. معدات المقاول .
3% 

.9 .1.
53
% 

7. 19.02
% 

71 5. 

3.0. معدات المقاول 3
0% 

3. .5.
30
% 

71 19.15
% 

39 55 

3..5 معدات المقاول 7
0% 

79 52.
.3
% 

79 ..91 79 55 

3..5 معدات المقاول .
0% 

72 52.
.3
% 

72 1..35
% 

72 51 

..5. معدات المقاول 2
3% 

32 31.
53
% 

.. 55..5
% 

31 50 

..52 معدات المقاول 9
3% 

77 .1.
53
% 

77 13.92
% 

7. 50 

73.0 القوى العاملة المقاول 10
0% 

15 77.
53
% 

17 .5.07
% 

13 . 

70.0 القوى العاملة المقاول 11
0% 

5. 70.
00
% 

50 57.00
% 

59 7 

33.0 القوى العاملة المقاول 15
0% 

57 37.
53
% 

5. 50.9.
% 

57 11 

5.3. القوى العاملة المقاول 15
0% 

70 .1.
53
% 

73 1..35
% 

7. 57 

7.5. ةالقوى العامل المقاول .1
3% 

30 .3.
00
% 

32 50.21
% 

37 55 

7.5. إدارة المشروع المقاول 13
3% 

31 30.
00
% 

30 55.15
% 

.9 12 

7.5. إدارة المشروع المقاول 17
3% 

35 30.
00
% 

31 55.15
% 

30 19 

..2. إدارة المشروع المقاول .1
3% 

.. 30.
00
% 

.9 5..52
% 

.7 13 

3... إدارة المشروع المقاول 12
0% 

.2 .2.
.3
% 

35 55.17
% 

.2 1. 

..75 إدارة المشروع المقاول 19
3% 

12 77.
53
% 

1. .5.55
% 

19 3 

35.3 إدارة المشروع المقاول 50
0% 

.1 73.
00
% 

5. 5..15
% 

55 9 

..32 إدارة المشروع المقاول 51
3% 

59 70.
00
% 

51 53.53
% 

50 . 

..35 إدارة المشروع المقاول 55
3% 

52 37.
53
% 

59 50.55
% 

52 15 

..32 إدارة المشروع اولالمق 55
3% 

50 70.
00
% 

55 53.53
% 

51 2 

5.3. إدارة المشروع المقاول .5
0% 

71 .5.
.3
% 

70 12.39
% 

75 53 

33.0 إدارة المشروع المقاول 53
0% 

5. 37.
53
% 

52 50.9.
% 

5. 15 

1.5. إدارة المشروع المقاول 57
3% 

7. .5.
30
% 

75 1..35
% 

75 5. 

7.5. إدارة المشروع المقاول .5
3% 

35 31.
53
% 

.7 55..0
% 

.. 17 

37.5 إدارة المشروع المقاول 52
3% 

5. 3..
30
% 

55 55.5.
% 

5. 10 

..2. إدارة المشروع المقاول 59
3% 

.3 31.
53
% 

.3 5..92
% 

.3 1. 

77.5 تمويل المشروع المقاول 50
3% 

2 .5.
30
% 

2 .2.05
% 

. 5 

3..7 تمويل المشروع المقاول 51
0% 

. 7..
30
% 

13 .3.37
% 

15 5 

1.5. تمويل المشروع المقاول 55
3% 

. .3.
00
% 

. 35...
% 

. 1 

77.5 االستشاري االستشاري 55
3% 

9 73.
00
% 

19 .5.07
% 

17 . 

..72 االستشاري االستشاري .5
3% 

3 72.
.3
% 

1. ...5.
% 

10 5 

73.0 االستشاري االستشاري 53
0% 

1. 75.
.3
% 

53 .1...
% 

50 3 

73.0 االستشاري االستشاري 57
0% 

13 75.
30
% 

5. .0.75
% 

55 7 

75.3 االستشاري االستشاري .5
0% 

19 71.
53
% 

52 52.52
% 

53 . 
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الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 المجموعة الفرعية

درجة تكرار 
 الحدوث

 دليل األهمية درجة الشدة

تكرار 
الحدوث 

% 
 الترتيب

الشدة 
% 

الترتي
 ب

األهمية 
%  

 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

..35 االستشاري االستشاري 52
3% 

59 33.
00
% 

.5 59.37
% 

.1 2 

3.0. االستشاري االستشاري 59
0% 

5 20.
00
% 

5 70.00
% 

5 1 

77.5 االستشاري االستشاري 0.
3% 

10 .0.
00
% 

11 .7.52
% 

11 5 

5.3. االستشاري ارياالستش 1.
0% 

75 .2.
.3
% 

3. 50..5
% 

3. 9 

75.3 المالك المالك 5.
0% 

50 .0.
00
% 

15 .5..3
% 

1. . 

75.3 المالك المالك 5.
0% 

51 73.
00
% 

51 .0.75
% 

51 7 

5.3. المالك المالك ..
0% 

75 31.
53
% 

.2 51..2
% 

3. 15 

70.0 المالك المالك 3.
0% 

53 71.
53
% 

59 57..3
% 

5. 9 

23.0 المالك كالمال 7.
0% 

1 22.
.3
% 

1 .3...
% 

1 1 

75.3 المالك المالك ..
0% 

55 73.
00
% 

55 .0.75
% 

55 . 

3..3 المالك المالك 2.
0% 

51 77.
53
% 

12 52.09
% 

57 2 

3..3 المالك المالك 9.
0% 

55 75.
.3
% 

57 57.77
% 

52 10 

70.0 المالك المالك 30
0% 

57 .1.
53
% 

10 .5..3
% 

1. 3 

77.5 المالك المالك 31
3% 

11 .5.
30
% 

9 .2.05
% 

2 5 

3..3 المالك المالك 35
0% 

55 37.
53
% 

57 55.5.
% 

53 11 

3... المالك المالك 35
0% 

5 .5.
30
% 

7 37.19
% 

5 5 

..35 المالك المالك .3
3% 

.0 37.
53
% 

.0 50.55
% 

59 15 

75.3 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 33
0% 

55 .7.
53
% 

5 ...77
% 

9 5 

..2. طيط والتصميم المبكرالتخ أخرى 37
3% 

.7 35.
.3
% 

.5 57.50
% 

.. 11 

30.0 التخطيط والتصميم المبكر أخرى .3
0% 

.5 37.
53
% 

.1 52.15
% 

.5 10 

35.3 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 32
0% 

.5 3..
30
% 

5. 50.19
% 

.0 2 

73.0 أسباب خارجية أخرى 39
0% 

17 .3.
00
% 

3 .2..3
% 

7 5 

3.0. ةأسباب خارجي أخرى 70
0% 

33 .2.
.3
% 

35 51.9.
% 

35 15 

70.0 أسباب خارجية أخرى 71
0% 

5. 73.
00
% 

55 59.00
% 

5. 7 

77.5 أسباب خارجية أخرى 75
3% 

15 .0.
00
% 

15 .7.52
% 

15 . 

3.0. أسباب خارجية أخرى 75
0% 

37 .5.
30
% 

75 19.15
% 

70 13 

73.0 أسباب خارجية أخرى .7
0% 

1. 73.
00
% 

50 .5.53
% 

12 3 

37.5 أسباب خارجية أخرى 73
3% 

53 35.
30
% 

.. 59.35
% 

.5 9 

..5. أسباب خارجية أخرى 77
3% 

39 .5.
.3
% 

39 19.1.
% 

32 1. 

70.0 أسباب خارجية أخرى .7
0% 

52 37.
53
% 

53 55..3
% 

55 . 

..72 أسباب خارجية أخرى 72
3% 

7 .5.
30
% 

. .9.2.
% 

3 1 

3.0. أسباب خارجية أخرى 79
0% 

3. .7.
53
% 

37 50.21
% 

33 15 
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 بحس االستشاري نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:4.ه) جدول
 (N = 8)  المسلسل الرقم

الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

 درجة الشدة درجة تكرار الحدوث
 دليل األهمية

 

تكرار 
 الحدوث 

 الترتيب همية األ الترتيب الشدة  الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

 51 .7 %3..12 72 %30..5 37 %30.00 مواد المقاول 1

 .1 .5 %30..5 .5 %30..3 57 %70.00 مواد المقاول 5

 55 .. %37..5 30 %35.30 2. %35.30 مواد المقاول 5

 .5 30 %30..5 .3 %30.00 1. %33.00 معدات المقاول .

 59 70 %3..55 .3 %30.00 70 %30... تمعدا المقاول 3

 50 77 %19.15 77 %5.30. .7 %3.00. معدات المقاول 7

 55 79 %17.22 79 %30..5 77 %3.00. معدات المقاول .

 55 .. %3..52 55 %30..3 33 %30.00 معدات المقاول 2

 17 55 %51.75 52 %33.00 51 %30..3 معدات المقاول 9

 3 . %3.37. 2 %30..7 2 %30..7 املةالقوى الع المقاول 10

 50 59 %52.22 7. %35.30 57 %33.00 القوى العاملة المقاول 11

 2 15 %5.53. .1 %73.00 10 %73.00 القوى العاملة المقاول 15

 57 35 %00..5 .5 %70.00 73 %3.00. القوى العاملة المقاول 15

 11 .1 %59.07 50 %75.30 50 %75.30 القوى العاملة المقاول .1

 10 13 %5.00. 51 %70.00 7 %0.00. إدارة المشروع المقاول 13

 7 10 %3.30. 15 %73.00 . %0.00. إدارة المشروع المقاول 17

 51 1. %52.22 2. %35.30 0. %33.00 إدارة المشروع المقاول .1

 19 53 %50.00 35 %30.00 53 %70.00 إدارة المشروع المقاول 12

 .1 51 %51.75 .5 %33.00 59 %30..3 إدارة المشروع لالمقاو 19

 1 1 %00..7 5 %20.00 5 %20.00 إدارة المشروع المقاول 50

 . 2 %3.30. 7 %0.00. 9 %73.00 إدارة المشروع المقاول 51

 9 15 %5.53. 13 %73.00 11 %73.00 إدارة المشروع المقاول 55

 .5 .3 %57.53 33 %30.00 7. %35.30 إدارة المشروع المقاول 55

 12 .5 %50.53 0. %33.00 5. %33.00 إدارة المشروع المقاول .5

 53 9. %30..5 35 %30.00 .5 %33.00 إدارة المشروع المقاول 53

 52 .3 %57.15 70 %30... 5. %33.00 إدارة المشروع المقاول 57

 15 51 %.53.9 53 %30..3 12 %75.30 إدارة المشروع المقاول .5

 15 12 %59.00 .1 %73.00 55 %70.00 إدارة المشروع المقاول 52

 . 3 %3..2. 5 %3.00. 15 %73.00 إدارة المشروع المقاول 59

 5 5 %3...3 1 %25.30 3 %0.00. تمويل المشروع المقاول 50

 13 53 %15..5 12 %73.00 .. %35.30 تمويل المشروع المقاول 51

 5 . %.2.9. . %30..7 5 %5.30. تمويل المشروع المقاول 55

 1 50 %51.75 57 %33.00 .5 %30..3 االستشاري االستشاري 55

 3 31 %51..5 .5 %30..3 .3 %30... االستشاري االستشاري .5

 5 5. %3..52 51 %30..3 30 %30.00 االستشاري االستشاري 53

 . 2. %30..5 5. %33.00 31 %30.00 االستشاري االستشاري 57

 . 32 %.9..5 31 %35.30 32 %30... االستشاري االستشاري .5

 9 72 %12.07 .7 %5.30. 72 %5.30. االستشاري االستشاري 52

 2 75 %55.30 32 %30.00 75 %3.00. االستشاري االستشاري 59

 5 57 %59.53 19 %73.00 75 %3.00. االستشاري االستشاري 0.

 7 37 %57.15 5. %33.00 39 %30... االستشاري االستشاري 1.

 3 50 %15..5 11 %30..7 55 %33.00 المالك المالك 5.
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الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

 درجة الشدة درجة تكرار الحدوث
 دليل األهمية

 

تكرار 
 الحدوث 

 الترتيب همية األ الترتيب الشدة  الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

 7 52 %52.22 3. %35.30 .5 %33.00 المالك المالك 5.

 10 33 %57.53 37 %30.00 9. %35.30 المالك المالك ..

 15 71 %3..55 71 %30... 35 %30.00 المالك المالك 3.

 5 7 %7.22. . %3.00. .1 %75.30 المالك المالك 7.

 11 39 %3...5 .. %33.00 .7 %3.00. المالك المالك ..

 2 5. %3..52 55 %30..3 35 %30.00 المالك المالك 2.

 . .5 %52.22 1. %33.00 3. %35.30 المالك المالك 9.

 5 17 %0.75. 17 %73.00 .1 %75.30 المالك المالك 30

 . 19 %30..5 55 %70.00 17 %75.30 المالك المالك 31

 9 35 %00..5 75 %3.00. .5 %70.00 المالك المالك 35

 1 5 %39.21 3 %5.30. 1 %25.30 المالك المالك 35

 15 .7 %55.30 .7 %3.00. .3 %30.00 المالك المالك .3

 أخرى 33
التخطيط 

 2 52 %51.75 59 %30..3 55 %33.00 والتصميم المبكر

 أخرى 37
التخطيط 

 15 7. %37..5 9. %35.30 .. %35.30 والتصميم المبكر

 أخرى .3
التخطيط 

 10 55 %50.53 59 %33.00 59 %33.00 والتصميم المبكر

 أخرى 32
التخطيط 

 11 0. %52.22 .. %35.30 52 %33.00 والتصميم المبكر

 5 .1 %5.19. 10 %30..7 13 %75.30 أسباب خارجية أخرى 39

 5 11 %5.22. 9 %30..7 15 %73.00 أسباب خارجية أخرى 70

 9 59 %51.75 50 %30..3 53 %33.00 أسباب خارجية أخرى 71

 15 3. %52.30 39 %30... 51 %70.00 أسباب خارجية أخرى 75

 .1 75 %55.37 75 %30... 71 %30... أسباب خارجية أخرى 75

 3 55 %30..5 55 %70.00 52 %30..3 أسباب خارجية أخرى .7

 7 57 %55.07 52 %30..3 50 %30..3 أسباب خارجية أخرى 73

 13 73 %19.15 73 %3.00. 79 %5.30. أسباب خارجية أخرى 77

 . .5 %55.00 53 %33.00 55 %70.00 أسباب خارجية أخرى .7

 1 9 %3.30. 15 %73.00 . %0.00. أسباب خارجية أخرى 72

 . 55 %.53.9 57 %30..3 19 %75.30 أسباب خارجية أخرى 79
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 كلك المستجيبين نظر وجهة من وترتيبهم التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(: 4.ه) جدول4
 (N = 24)  المسلسل الرقم حسب

الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

 دليل األهمية درجة الشدة درجة تكرار الحدوث

تكرار 
 الحدوث 

 الترتيب األهمية  ترتيبال الشدة  الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

 50 .7 %12.07 .7 %5.55. .7 %.1.7. مواد المقاول 1

 53 70 %51.59 70 %3.25. .3 %.7.7. مواد المقاول 5

 55 33 %7..55 .3 %2.55. 33 %.9.1. مواد المقاول 5

 .5 39 %5..51 75 %.1... .3 %.9.1. معدات المقاول .

 57 75 %50.75 75 %3.00. 75 %3.25. معدات قاولالم 3

 55 79 %11.11 79 %55.55 79 %55.55 معدات المقاول 7

 51 72 %13.55 72 %52.55 72 %0.00. معدات المقاول .

 51 .3 %....5 .. %35.55 70 %3.25. معدات المقاول 2

 .5 71 %50.75 71 %3.25. 75 %3.00. معدات المقاول 9

 5 9 %5.29. .1 %.77.7 7 %73.25 القوى العاملة المقاول 10

 11 55 %.55.3 .5 %30..3 52 %32.55 القوى العاملة المقاول 11

 2 52 %31..5 50 %.39.1 57 %32.55 القوى العاملة المقاول 15

 52 75 %50.32 32 %30... 73 %5.55. القوى العاملة المقاول 15

 12 9. %57.57 30 %30.25 .. %.31.7 القوى العاملة المقاول .1

 17 5. %52.29 3. %35.55 5. %.1..3 إدارة المشروع المقاول 13

 .1 0. %9..59 0. %33.00 1. %.1..3 إدارة المشروع المقاول 17

 19 30 %.53.2 31 %30.25 31 %30.25 إدارة المشروع المقاول .1

 50 35 %0..53 37 %.9.1. 9. %.31.7 إدارة المشروع المقاول 12

 7 50 %.52.3 50 %75.30 13 %.71.7 إدارة المشروع المقاول 19

 . 10 %.5.1. 7 %0.00. .1 %.71.7 إدارة المشروع المقاول 50

 . 51 %52.35 12 %75.55 12 %70.25 إدارة المشروع المقاول 51

 10 50 %05..5 51 %.39.1 50 %30..3 إدارة المشروع المقاول 55

 15 53 %55.11 53 %.37.7 55 %.37.7 شروعإدارة الم المقاول 55

 55 32 %.55.1 39 %30... 37 %.7.7. إدارة المشروع المقاول .5

 13 1. %9..59 5. %.1..3 59 %33.00 إدارة المشروع المقاول 53

 59 73 %.50.5 77 %.1... 71 %3.25. إدارة المشروع المقاول 57

 .1 .. %37..5 7. %35.55 2. %.31.7 إدارة المشروع المقاول .5

 9 59 %30..5 52 %70.00 51 %30..3 إدارة المشروع المقاول 52

 15 .5 %55.03 55 %.39.1 0. %.1..3 إدارة المشروع المقاول 59

 5 . %31.19 5 %3.25. 3 %30..7 تمويل المشروع المقاول 50

 3 15 %.1.7. 13 %.77.7 15 %75.30 تمويل المشروع المقاول 51

 1 5 %31.97 5 %5.30. 5 %.1.7. تمويل المشروع اولالمق 55

 . 19 %59.07 55 %.71.7 11 %75.55 االستشاري االستشاري 55

 5 .1 %0.02. 17 %73.00 17 %.71.7 االستشاري االستشاري .5

 3 55 %00..5 .5 %.71.7 55 %70.00 االستشاري االستشاري 53

 7 53 %57.00 59 %70.00 .5 %70.00 االستشاري االستشاري 57

 . 55 %.55.3 55 %32.55 55 %30..3 االستشاري االستشاري .5
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الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

المجموعة 
 الفرعية

 دليل األهمية درجة الشدة درجة تكرار الحدوث

تكرار 
 الحدوث 

 الترتيب األهمية  ترتيبال الشدة  الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

 2 31 %5..53 35 %30.25 35 %30.00 االستشاري االستشاري 52

 1 . %3.30. . %0.00. 2 %73.00 االستشاري االستشاري 59

 5 13 %5..0. 15 %72.55 53 %.39.1 االستشاري االستشاري 0.

 9 .3 %3..55 35 %30.25 .7 %.1... ارياالستش االستشاري 1.

 3 .1 %1.30. 10 %.79.1 19 %70.00 المالك المالك 5.

 7 55 %57.30 .5 %70.25 55 %70.00 المالك المالك 5.

 15 37 %55.50 .3 %30.25 39 %3.25. المالك المالك ..

 10 57 %55.11 57 %.37.7 .5 %.37.7 المالك المالك 3.

 1 1 %73.55 1 %.1..2 5 %30... المالك المالك 7.

 . 57 %.9..5 53 %.71.7 57 %.37.7 المالك المالك ..

 2 .5 %25..5 19 %75.55 52 %33.00 المالك المالك 2.

 9 51 %.55.9 57 %70.25 .5 %33.25 المالك المالك 9.

 . 11 %5.02. 11 %.79.1 .1 %70.25 المالك المالك 30

 5 2 %5.... 15 %72.55 . %73.00 المالك المالك 31

 11 59 %50.75 9. %35.30 59 %32.55 المالك المالك 35

 5 5 %0...3 . %5.30. 1 %.9.1. المالك المالك 35

 15 7. %37..5 2. %35.30 .. %35.30 المالك المالك .3

 أخرى 33
التخطيط 

 5 15 %5.00. 2 %0.00. 51 %70.00 والتصميم المبكر

 أخرى 37
التخطيط 

 15 2. %.57.7 .. %35.55 35 %30.00 ميم المبكروالتص

 أخرى .3
التخطيط 

 10 .. %52.23 .5 %33.25 3. %.31.7 والتصميم المبكر

 أخرى 32
التخطيط 

 9 5. %2..59 52 %33.25 5. %35.55 والتصميم المبكر

 5 7 %7.35. 3 %5.30. 9 %.1..7 أسباب خارجية أخرى 39

 11 3. %5..52 1. %33.00 7. %.31.7 أسباب خارجية أخرى 70

 7 .5 %7..57 51 %75.30 .5 %32.55 أسباب خارجية أخرى 71

 . 17 %0.10. 55 %75.30 10 %.1..7 أسباب خارجية أخرى 75

 .1 .7 %.50.5 .7 %.1... 32 %3.25. أسباب خارجية أخرى 75

 3 12 %59.32 .1 %75.55 15 %75.30 أسباب خارجية أخرى .7

 2 52 %50.79 5. %.1..3 53 %.37.7 خارجية أسباب أخرى 73

 13 77 %.19.1 73 %.1... 77 %5.55. أسباب خارجية أخرى 77

 . .5 %55.30 59 %33.25 50 %70.00 أسباب خارجية أخرى .7

 1 3 %5..2. 9 %0.00. . %.79.1 أسباب خارجية أخرى 72

 15 35 %5..53 33 %30.00 30 %30.25 أسباب خارجية أخرى 79
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 دليل حسب مرتبة المقاول نظر وجهة من التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:2.ه) جدول
 (N = 16) األهمية

 الترتيب
الرقم 

 المسلسل
المجموعة 
 الرئيسية

 المجموعة الفرعية
درجة تكرار 

 الحدوث
 دليل األهمية  درجة الشدة 

 %...3. %3..22 %23.00 المالك المالك 7. 1

 %70.00 %20.00 %3.00. االستشاري شارياالست 59 5

 %37.19 %5.30. %30... المالك المالك 35 5

 %...35 %3.00. %1.53. تمويل المشروع المقاول 55 .

 %.9.2. %5.30. %3..72 أسباب خارجية أخرى 72 3

 %3..2. %3.00. %73.00 أسباب خارجية أخرى 39 7

 %2.05. %5.30. %77.53 تمويل المشروع المقاول 50 .

 %2.05. %5.30. %77.53 المالك المالك 31 2

 %77... %7.53. %75.30 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 33 9

 %.5... %3..72 %3..72 االستشاري االستشاري .5 10

 %7.52. %0.00. %77.53 االستشاري االستشاري 0. 11

 %7.52. %0.00. %77.53 أسباب خارجية أخرى 75 15

 %3.37. %30..7 %30..7 تمويل المشروع لمقاولا 51 15

 %3..5. %0.00. %75.30 المالك المالك 5. .1

 %5.07. %77.53 %73.00 القوى العاملة المقاول 10 13

 %5.07. %73.00 %77.53 االستشاري االستشاري 55 17

 %3..5. %1.53. %70.00 المالك المالك 30 .1

 %5.53. %73.00 %73.00 أسباب خارجية أخرى .7 12

 %5.55. %77.53 %3..75 إدارة المشروع المقاول 19 19

 %...1. %3..75 %73.00 االستشاري االستشاري 53 50

 %0.75. %73.00 %75.30 المالك المالك 5. 51

 %0.75. %73.00 %75.30 المالك المالك .. 55

 %0.75. %75.30 %73.00 االستشاري االستشاري 57 55

 %59.00 %73.00 %70.00 أسباب خارجية أخرى 71 .5

 %52.52 %71.53 %75.30 االستشاري االستشاري .5 53

 %52.09 %77.53 %30..3 المالك المالك 2. 57

 %3..57 %71.53 %70.00 المالك المالك 3. .5

 %57.77 %3..75 %30..3 المالك المالك 9. 52

 %57.00 %70.00 %70.00 القوى العاملة المقاول 11 59

 %53.53 %70.00 %3..32 إدارة المشروع المقاول 51 50

 %53.53 %70.00 %3..32 إدارة المشروع المقاول 55 51

 %15..5 %73.00 %35.30 إدارة المشروع المقاول 50 55

 %3..55 %37.53 %70.00 أسباب خارجية أخرى .7 55

 %.55.5 %30..3 %37.53 إدارة المشروع المقاول 52 .5

 %.55.5 %37.53 %30..3 المالك لمالكا 35 53
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 الترتيب
الرقم 

 المسلسل
المجموعة 
 الرئيسية

 المجموعة الفرعية
درجة تكرار 

 الحدوث
 دليل األهمية  درجة الشدة 

 %.50.9 %37.53 %33.00 القوى العاملة المقاول 15 57

 %.50.9 %37.53 %33.00 إدارة المشروع المقاول 53 .5

 %50.55 %37.53 %3..35 إدارة المشروع المقاول 55 52

 %50.55 %37.53 %3..35 المالك المالك .3 59

 %50.19 %30..3 %35.30 بكرلمالتخطيط والتصميم ا أخرى 32 0.

 %59.37 %33.00 %3..35 االستشاري االستشاري 52 1.

 %59.35 %35.30 %37.53 أسباب خارجية أخرى 73 5.

 %52.15 %37.53 %30.00 التخطيط والتصميم المبكر أخرى .3 5.

 %57.50 %3..35 %3..2. التخطيط والتصميم المبكر أخرى 37 ..

 %92..5 %31.53 %3..2. المشروعإدارة  المقاول 59 3.

 %52..5 %30.00 %3..2. إدارة المشروع المقاول .1 7.

 %0..55 %31.53 %7.53. إدارة المشروع المقاول .5 ..

 %55.17 %3..2. %30... إدارة المشروع المقاول 12 2.

 %55.15 %30.00 %7.53. إدارة المشروع المقاول 13 9.

 %55.15 %30.00 %7.53. عإدارة المشرو المقاول 17 30

 %5..55 %31.53 %3..5. معدات المقاول 2 31

 %.51.9 %7.53. %30... مواد المقاول 5 35

 %.51.9 %3..2. %3.00. أسباب خارجية أخرى 70 35

 %2..51 %31.53 %5.30. المالك المالك .. .3

 %50.21 %7.53. %3.00. أسباب خارجية أخرى 79 33

 %50.21 %3.00. %7.53. وى العاملةالق المقاول .1 37

 %5..50 %3..2. %5.30. االستشاري االستشاري 1. .3

 %.19.1 %3..5. %3..5. أسباب خارجية أخرى 77 32

 %19.15 %5.30. %3.00. معدات المقاول 3 39

 %19.15 %5.30. %3.00. أسباب خارجية أخرى 75 70

 %19.02 %1.53. %7.53. معدات المقاول . 71

 %12.39 %3..5. %5.30. إدارة المشروع المقاول .5 75

 %35..1 %5.30. %1.53. إدارة المشروع المقاول 57 75

 %35..1 %1.53. %5.30. القوى العاملة المقاول 15 .7

 %.5..1 %7.53. %30..5 مواد المقاول 1 73

 %17.00 %0.00. %0.00. مواد المقاول 5 77

 %13.92 %1.53. %3..52 معدات المقاول 9 .7

 %35..1 %3..52 %30..5 معدات المقاول . 72

 %91.. %3..52 %30..5 معدات المقاول 7 79
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 ليلد حسب مرتبة االستشاري نظر وجهة من التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(:9.ه) جدول
 (N = 8)  األهمية

 الترتيب
الرقم 

 المسلسل
المجموعة 
 الرئيسية

 يةالمجموعة الفرع
درجة تكرار 

 الحدوث
 دليل األهمية  درجة الشدة 

 %00..7 %20.00 %20.00 إدارة المشروع المقاول 50 1

 %39.21 %5.30. %25.30 المالك المالك 35 5

 %3...3 %25.30 %0.00. تمويل المشروع المقاول 50 5

 %.2.9. %30..7 %5.30. تمويل المشروع المقاول 55 .

 %3..2. %3.00. %73.00 لمشروعإدارة ا المقاول 59 3

 %7.22. %3.00. %75.30 المالك المالك 7. 7

 %3.37. %30..7 %30..7 القوى العاملة المقاول 10 .

 %3.30. %0.00. %73.00 إدارة المشروع المقاول 51 2

 %3.30. %73.00 %0.00. أسباب خارجية أخرى 72 9

 %3.30. %73.00 %0.00. إدارة المشروع المقاول 17 10

 %5.22. %30..7 %73.00 أسباب خارجية أخرى 70 11

 %5.53. %73.00 %73.00 القوى العاملة المقاول 15 15

 %5.53. %73.00 %73.00 إدارة المشروع المقاول 55 15

 %5.19. %30..7 %75.30 أسباب خارجية أخرى 39 .1

 %5.00. %70.00 %0.00. إدارة المشروع المقاول 13 13

 %0.75. %73.00 %75.30 المالك لمالكا 30 17

 %59.07 %75.30 %75.30 القوى العاملة المقاول .1 .1

 %59.00 %73.00 %70.00 إدارة المشروع المقاول 52 12

 %30..5 %70.00 %75.30 المالك المالك 31 19

 %15..5 %30..7 %33.00 المالك المالك 5. 50

 %.53.9 %30..3 %75.30 إدارة المشروع المقاول .5 51

 %.53.9 %30..3 %75.30 أسباب خارجية أخرى 79 55

 %30..5 %70.00 %30..3 أسباب خارجية أخرى .7 55

 %30..5 %30..3 %70.00 مواد المقاول 5 .5

 %15..5 %73.00 %35.30 تمويل المشروع المقاول 51 53

 %55.07 %30..3 %30..3 أسباب خارجية أخرى 73 57

 %55.00 %33.00 %70.00 ب خارجيةأسبا أخرى .7 .5

 %51.75 %30..3 %33.00 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 33 52

 %51.75 %30..3 %33.00 أسباب خارجية أخرى 71 59

 %51.75 %33.00 %30..3 االستشاري االستشاري 55 50

 %51.75 %33.00 %30..3 إدارة المشروع المقاول 19 51

 %51.75 %33.00 %30..3 معدات المقاول 9 55

 %50.53 %33.00 %33.00 التخطيط والتصميم المبكر أخرى .3 55

 %50.53 %33.00 %33.00 إدارة المشروع المقاول .5 .5

 %50.00 %30.00 %70.00 إدارة المشروع المقاول 12 53
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 الترتيب
الرقم 

 المسلسل
المجموعة 
 الرئيسية

 يةالمجموعة الفرع
درجة تكرار 

 الحدوث
 دليل األهمية  درجة الشدة 

 %59.53 %73.00 %3.00. االستشاري االستشاري 0. 57

 %52.22 %33.00 %35.30 المالك المالك 9. .5

 %52.22 %35.30 %33.00 المالك المالك 5. 52

 %52.22 %35.30 %33.00 القوى العاملة المقاول 11 59

 %52.22 %35.30 %33.00 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 32 0.

 %52.22 %35.30 %33.00 إدارة المشروع المقاول .1 1.

 %3..52 %30..3 %30.00 االستشاري االستشاري 53 5.

 %3..52 %30..3 %30.00 المالك المالك 2. 5.

 %3..52 %30..3 %30.00 معدات المقاول 2 ..

 %52.30 %30... %70.00 أسباب خارجية أخرى 75 3.

 %37..5 %35.30 %35.30 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 37 7.

 %37..5 %35.30 %35.30 مواد المقاول 5 ..

 %30..5 %33.00 %30.00 االستشاري االستشاري 57 2.

 %30..5 %30.00 %33.00 إدارة المشروع المقاول 53 9.

 %30..5 %30.00 %33.00 معدات المقاول . 30

 %51..5 %30..3 %30... االستشاري االستشاري .5 31

 %00..5 %70.00 %3.00. القوى العاملة المقاول 15 35

 %00..5 %3.00. %70.00 المالك المالك 35 35

 %57.53 %30.00 %35.30 إدارة المشروع مقاولال 55 .3

 %57.53 %30.00 %35.30 المالك المالك .. 33

 %57.15 %33.00 %30... االستشاري االستشاري 1. 37

 %57.15 %30... %33.00 إدارة المشروع المقاول 57 .3

 %.9..5 %35.30 %30... االستشاري االستشاري .5 32

 %3...5 %33.00 %3.00. المالك المالك .. 39

 %3..55 %30.00 %30... معدات المقاول 3 70

 %3..55 %30... %30.00 المالك المالك 3. 71

 %55.37 %30... %30... أسباب خارجية أخرى 75 75

 %55.30 %30.00 %3.00. االستشاري االستشاري 59 75

 %55.30 %3.00. %30.00 المالك المالك .3 .7

 %19.15 %3.00. %5.30. يةأسباب خارج أخرى 77 73

 %19.15 %5.30. %3.00. معدات المقاول 7 77

 %3..12 %30..5 %30.00 مواد المقاول 1 .7

 %12.07 %5.30. %5.30. االستشاري االستشاري 52 72

 %17.22 %30..5 %3.00. معدات المقاول . 79

  



195 
 

 مرتبة ككل المستجيبين رنظ وجهة من التأخير اسباب واهمية وشدة تكرار درجة(: 1.ه) جدول
 (N = 24)  األهمية دليل حسب

الرقم  الترتيب
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 درجة تكرار الحدوث المجموعة الفرعية
 

  دليل األهمية  درجة الشدة

 %48.69 %76.48 %88.88 المالك المالك 64 1
 %88.68 %86.88 %83.48 المالك المالك 89 5
 %84.34 %86.88 %84.48 مشروعتمويل ال المقاول 96 5
 %84.43 %88.79 %48.88 تمويل المشروع المقاول 98 .
 %67.66 %88.88 %43.48 أسباب خارجية أخرى 47 3
 %64.86 %86.88 %46.48 أسباب خارجية أخرى 83 7
 %68.88 %88.88 %48.88 االستشاري االستشاري 93 .
 %66.66 %47.99 %48.88 المالك المالك 84 2
 %69.73 %44.48 %48.79 القوى العاملة المقاول 48 9
 %69.48 %88.88 %44.48 إدارة المشروع المقاول 68 10
 %66.87 %43.48 %48.79 المالك المالك 88 11
 %66.88 %88.88 %48.88 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 88 15
 %64.48 %44.48 %46.88 تمويل المشروع المقاول 94 15
 %64.88 %43.48 %48.88 المالك الكالم 66 .1
 %68.69 %47.99 %83.48 االستشاري االستشاري 68 13
 %68.48 %46.88 %46.48 أسباب خارجية أخرى 46 17
 %68.87 %48.88 %44.48 االستشاري االستشاري 96 .1
 %93.87 %49.99 %46.88 أسباب خارجية أخرى 46 12
 %93.84 %44.48 %49.99 االستشاري االستشاري 99 19
 %97.86 %46.88 %44.48 إدارة المشروع المقاول 43 50
 %97.89 %49.99 %48.79 إدارة المشروع المقاول 64 51
 %98.88 %44.48 %48.88 االستشاري االستشاري 98 55
 %94.88 %48.79 %48.88 المالك المالك 69 55
 %94.64 %46.88 %87.99 أسباب خارجية أخرى 44 .5
 %94.88 %48.88 %48.88 االستشاري الستشاريا 94 53
 %96.36 %44.48 %84.48 المالك المالك 68 57
 %96.79 %49.99 %88.88 المالك المالك 67 .5
 %96.84 %83.48 %87.99 القوى العاملة المقاول 46 52
 %96.88 %48.88 %88.88 إدارة المشروع المقاول 67 59
 %96.86 %83.48 %88.88 إدارة المشروع المقاول 66 50
 %99.38 %48.79 %88.79 المالك المالك 63 51
 %99.86 %87.99 %88.88 االستشاري االستشاري 98 55
 %99.86 %88.88 %87.99 القوى العاملة المقاول 44 55
 %99.88 %88.79 %48.88 أسباب خارجية أخرى 48 .5
 %96.44 %84.48 %84.48 إدارة المشروع المقاول 69 53



196 
 

الرقم  الترتيب
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 درجة تكرار الحدوث المجموعة الفرعية
 

  دليل األهمية  درجة الشدة

 %96.44 %84.48 %84.48 المالك المالك 68 57
 %96.88 %83.48 %86.48 إدارة المشروع المقاول 63 .5
 %98.43 %86.48 %84.48 أسباب خارجية أخرى 48 52
 %98.49 %86.88 %87.99 المالك المالك 86 59
 %63.83 %88.88 %86.48 إدارة المشروع المقاول 44 0.
 %63.83 %86.48 %88.88 إدارة المشروع المقاول 68 1.
 %63.87 %88.79 %89.99 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 87 5.
 %67.73 %89.99 %86.48 إدارة المشروع المقاول 48 5.
 %67.78 %88.79 %84.48 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 88 ..
 %67.66 %88.88 %84.48 أسباب خارجية أخرى 48 3.
 %68.84 %86.88 %86.88 المالك المالك 86 7.
 %68.84 %89.99 %84.48 إدارة المشروع المقاول 68 ..
 %64.48 %89.99 %88.88 التخطيط والتصميم المبكر أخرى 84 2.
 %64.64 %88.79 %84.48 القوى العاملة المقاول 46 9.
 %68.76 %88.79 %88.79 إدارة المشروع المقاول 48 30
 %68.66 %88.79 %88.88 االستشاري االستشاري 97 31
 %68.66 %88.88 %88.79 أسباب خارجية أخرى 43 35
 %68.68 %63.48 %84.48 إدارة المشروع المقاول 47 35
 %66.66 %89.99 %68.79 معدات المقاول 7 .3
 %69.84 %67.99 %63.48 مواد المقاول 9 33
 %69.98 %88.79 %68.79 المالك المالك 66 37
 %66.68 %88.79 %66.48 ستشارياال االستشاري 64 .3
 %66.48 %68.88 %64.48 إدارة المشروع المقاول 66 32
 %64.86 %66.48 %63.48 معدات المقاول 6 39
 %64.93 %68.79 %64.48 مواد المقاول 6 70
 %68.49 %68.79 %68.88 معدات المقاول 3 71
 %68.49 %68.88 %68.79 معدات المقاول 8 75
 %68.87 %68.88 %69.99 القوى العاملة المقاول 49 75
 %68.66 %66.48 %68.79 أسباب خارجية أخرى 49 .7
 %68.66 %66.48 %68.79 إدارة المشروع المقاول 64 73
 %43.46 %66.48 %69.99 أسباب خارجية أخرى 44 77
 %47.84 %69.99 %64.48 مواد المقاول 4 .7
 %48.99 %97.99 %68.88 معدات المقاول 8 72
 %44.44 %99.99 %99.99 معدات المقاول 4 79
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 ولالمقا)المشروع طرفي نظر وجهة من التأخير أسباب وترتيب األهمية دليل متوسط(:7.ه) جدول 
 .المسلسل الرقم حسب( واالستشاري

الرقم 

 المسلسل
المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

 األهمية دليلمتوسط  االستشاريوجهة نظر  المقاولوجهة نظر 

دليل 

 األهمية
 الترتيب

دليل 

 األهمية
 الترتيب األهمية  الترتيب

الترتيب 

حسب 

المجموعة 

 الرئيسية

 50 .7 %12.03 .7 %3..12 73 %.5..1 مواد المقاول 1

 55 .3 %53.53 .5 %30..5 77 %17.00 مواد المقاول 5

 55 33 %....5 .. %37..5 35 %.51.9 مواد المقاول 5

 57 71 %55.59 30 %30..5 71 %19.02 معدات اولالمق .

 59 .7 %...51 70 %3..55 39 %19.15 معدات المقاول 3

 55 79 %15.35 77 %19.15 79 91.. معدات المقاول 7

 51 72 %0..13 79 %17.22 72 %35..1 معدات المقاول .

 51 35 %53.39 .. %3..52 31 %5..55 معدات المقاول 2

 53 39 %55.20 55 %51.75 .7 %13.92 تمعدا المقاول 9

 . 2 %51... . %3.37. 13 %5.07. القوى العاملة المقاول 10

 .1 .5 %...55 59 %52.22 59 %57.00 القوى العاملة المقاول 11

 9 55 %57.39 15 %5.53. 57 %.50.9 القوى العاملة المقاول 15

 .5 75 %.55.5 35 %00..5 .7 %35..1 القوى العاملة المقاول 15

 17 5. %.59.9 .1 %59.07 37 %50.21 القوى العاملة المقاول .1

 15 57 %55.37 13 %5.00. 9. %55.15 إدارة المشروع المقاول 13

 15 59 %51..5 10 %3.30. 30 %55.15 إدارة المشروع المقاول 17

 19 30 %57.75 1. %52.22 7. %52..5 إدارة المشروع المقاول .1

 50 31 %57.32 53 %50.00 2. %55.17 إدارة المشروع ولالمقا 12

 . 51 %57.95 51 %51.75 19 %5.55. إدارة المشروع المقاول 19

 5 3 %9.07. 1 %00..7 55 %15..5 إدارة المشروع المقاول 50

 3 15 %0.52. 2 %3.30. 50 %53.53 إدارة المشروع المقاول 51

 10 .5 %.57.5 15 %5.53. 52 %50.55 إدارة المشروع المقاول 55

 13 0. %3..50 .3 %57.53 51 %53.53 إدارة المشروع المقاول 55

 .5 37 %5...5 .5 %50.53 75 %12.39 إدارة المشروع المقاول .5

 12 7. %59.55 9. %30..5 .5 %.50.9 إدارة المشروع المقاول 53

 52 75 %51.25 .3 %57.15 75 %35..1 إدارة المشروع المقاول 57

 .1 5. %59.25 51 %.53.9 .. %0..55 إدارة المشروع المقاول .5

 11 53 %.53.7 12 %59.00 .5 %.55.5 إدارة المشروع المقاول 52

 2 55 %.57.2 3 %3..2. 3. %92..5 إدارة المشروع المقاول 59

 1 5 %35.29 5 %3...3 . %2.05. تمويل المشروع المقاول 50

 7 .1 %.59.2 53 %15..5 15 %3.37. روعتمويل المش المقاول 51

 5 . %31.19 . %.2.9. . %...35 تمويل المشروع المقاول 55

 5 19 %.5..5 50 %51.75 17 %5.07. االستشاري االستشاري 55

 . 50 %59..5 31 %51..5 10 %.5... االستشاري االستشاري .5

 3 .5 %53.09 5. %3..52 50 %...1. االستشاري االستشاري 53

 7 50 %07..5 2. %30..5 55 %0.75. االستشاري االستشاري 57

 . 52 %51.71 32 %.9..5 53 %52.52 االستشاري االستشاري .5

 2 32 %55.21 72 %12.07 1. %59.37 االستشاري االستشاري 52

 1 11 %1.53. 75 %55.30 5 %70.00 االستشاري االستشاري 59
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الرقم 

 المسلسل
المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

 األهمية دليلمتوسط  االستشاريوجهة نظر  المقاولوجهة نظر 

دليل 

 األهمية
 الترتيب

دليل 

 األهمية
 الترتيب األهمية  الترتيب

الترتيب 

حسب 

المجموعة 

 الرئيسية

 5 .1 %21..5 57 %59.53 11 %7.52. االستشاري االستشاري 0.

 9 70 %5..55 37 %57.15 .3 %5..50 االستشاري االستشاري 1.

 3 15 %...0. 50 %15..5 .1 %3..5. المالك المالك 5.

 7 52 %3...5 52 %52.22 51 %0.75. المالك المالك 5.

 15 .3 %05..5 33 %57.53 .3 %2..51 المالك المالك ..

 10 1. %50.53 71 %3..55 .5 %3..57 المالك المالك 3.

 1 1 %71.17 7 %7.22. 1 %...3. المالك المالك 7.

 9 53 %55.79 39 %3...5 55 %0.75. المالك المالك ..

 . 51 %5..55 5. %3..52 57 %52.09 المالك المالك 2.

 2 .5 %...55 .5 %52.22 52 %57.77 المالك المالك 9.

 . 10 %1.79. 17 %0.75. .1 %3..5. المالك المالك 30

 5 9 %...5. 19 %30..5 2 %2.05. المالك المالك 31

 11 .. %.59.7 35 %00..5 53 %.55.5 المالك المالك 35

 5 5 %32.00 5 %39.21 5 %37.19 المالك المالك 35

 15 35 %.57.5 .7 %55.30 59 %50.55 المالك المالك .3

التخطيط  أخرى 33
 والتصميم المبكر

...77% 9 51.75% 52 59.7.% 13 5 

التخطيط  أخرى 37
 والتصميم المبكر

57.50% .. 5..37% .7 57.22% .9 15 

التخطيط  أخرى .3
 والتصميم المبكر

52.15% .5 50.53% 55 59.19% .. 11 

التخطيط  أخرى 32
 والتصميم المبكر

50.19% .0 52.22% .0 59.35% .3 10 

 5 . %...3. .1 %5.19. 7 %3..2. أسباب خارجية أخرى 39

 2 55 %55.91 11 %5.22. 35 %.51.9 أسباب خارجية أخرى 70

 7 57 %53.51 59 %51.75 .5 %59.00 أسباب خارجية أخرى 71

 3 12 %....5 3. %52.30 15 %7.52. أسباب خارجية أخرى 75

 .1 73 %.50.2 75 %55.37 70 %19.15 أسباب خارجية أخرى 75

 . 17 %52.52 55 %30..5 12 %5.53. أسباب خارجية أخرى .7

 9 59 %51.50 57 %55.07 5. %59.35 أسباب خارجية أخرى 73

 13 77 %19.15 73 %19.15 32 %.19.1 أسباب خارجية أخرى 77

 . 55 %55.52 .5 %55.00 55 %3..55 أسباب خارجية أخرى .7

 1 7 %.7... 9 %3.30. 3 %.9.2. أسباب خارجية أخرى 72

 15 2. %52.52 55 %.53.9 33 %50.21 أسباب خارجية أخرى 79
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 نظر وجهة من رئيسية مجموعة كل في وترتيبها التأخير ألسباب األهمية دليل(: 9.ه) جدول
 .المسلسل الرقم حسب مرتبة ككل والمستجيبين واالستشاري المقاول

الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 وجهة نظر المستجيبين ككل اريوجهة نظر االستش وجهة نظر المقاول

دليل 
 األهمية

% 
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

دليل 
 األهمية

% 
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

دليل 
األهمية

%  
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

.5..1 المقاول 1
% 

73 52 12..3
% 

7. 51 12.0
7% 

7. 50 
17.00 المقاول 5

% 
77 59 5..30

% 
5. 1. 51.5

9% 
70 53 

.51.9 المقاول 5
% 

35 51 5..37
% 

.. 55 55..
7% 

33 55 
19.02 المقاول .

% 
71 5. 5..30

% 
30 5. 51..

5% 
39 5. 

19.15 المقاول 3
% 

39 55 55..3
% 

70 59 50.7
5% 

75 57 
19.15 55 79 91.. المقاول 7

% 
77 50 11.1

1% 
79 55 

35..1 المقاول .
% 

72 51 17.22
% 

79 55 13.5
5% 

72 51 
5..55 المقاول 2

% 
31 50 52..3

% 
.. 55 5...

.% 
3. 51 

13.92 المقاول 9
% 

7. 50 51.75
% 

55 17 50.7
5% 

71 5. 
5.07. المقاول 10

% 
13 . .3.37

% 
. 3 .5.2

9% 
9 5 

57.00 المقاول 11
% 

59 7 52.22
% 

59 50 55.3
.% 

55 11 
.50.9 المقاول 15

% 
57 11 .5.53

% 
15 2 5..3

1% 
52 2 

35..1 المقاول 15
% 

7. 57 5..00
% 

35 57 50.3
2% 

75 52 
50.21 المقاول .1

% 
37 55 59.07

% 
1. 11 57.5

7% 
.9 12 

55.15 المقاول 13
% 

.9 12 .5.00
% 

13 10 52.2
9% 

.5 17 
55.15 المقاول 17

% 
30 19 .3.30

% 
10 7 59..

9% 
.0 1. 

52..5 المقاول .1
% 

.7 13 52.22
% 

.1 51 53.2
.% 

30 19 
55.17 المقاول 12

% 
.2 1. 50.00

% 
53 19 53..

0% 
35 50 

5.55. المقاول 19
% 

19 3 51.75
% 

51 1. 52.3
.% 

50 7 
15..5 المقاول 50

% 
55 9 7..00

% 
1 1 .5.1

.% 
10 . 

53.53 المقاول 51
% 

50 . .3.30
% 

2 . 52.3
5% 

51 . 
50.55 المقاول 55

% 
52 15 .5.53

% 
15 9 5..0

5% 
50 10 

53.53 المقاول 55
% 

51 2 57.53
% 

3. 5. 55.1
1% 

53 15 
12.39 المقاول .5

% 
75 53 50.53

% 
5. 12 55.1

.% 
32 55 

.50.9 المقاول 53
% 

5. 15 5..30
% 

.9 53 59..
9% 

.1 13 
35..1 المقاول 57

% 
75 5. 57.15

% 
3. 52 50.5

.% 
73 59 

0..55 المقاول .5
% 

.. 17 53.9.
% 

51 15 5..3
7% 

.. 1. 
.55.5 المقاول 52

% 
5. 10 59.00

% 
12 15 5..3

0% 
59 9 

92..5 المقاول 59
% 

.3 1. .2..3
% 

3 . 55.0
3% 

5. 15 
2.05. المقاول 50

% 
. 5 3...3

% 
5 5 31.1

9% 
. 5 

3.37. المقاول 51
% 

15 5 5..15
% 

53 13 .1.7
.% 

15 3 
...35 المقاول 55

% 
. 1 .2.9.

% 
. 5 31.9

7% 
5 1 

5.07. االستشاري 55
% 

17 . 51.75
% 

50 1 59.0
7% 

19 . 
.5... االستشاري .5

% 
10 5 5..51

% 
31 3 .0.0

2% 
1. 5 

...1. االستشاري 53
% 

50 3 52..3
% 

.5 5 5..0
0% 

55 3 
0.75. االستشاري 57

% 
55 7 5..30

% 
.2 . 57.0

0% 
53 7 

52.52 االستشاري .5
% 

53 . 5..9.
% 

32 . 55.3
.% 

55 . 
59.37 االستشاري 52

% 
.1 2 12.07

% 
72 9 53..

5% 
31 2 

70.00 االستشاري 59
% 

5 1 55.30
% 

75 2 .3.3
0% 

. 1 
7.52. االستشاري 0.

% 
11 5 59.53

% 
57 5 .0..

5% 
13 5 

5..50 االستشاري 1.
% 

3. 9 57.15
% 

37 7 55..
3% 

3. 9 
3..5. المالك 5.

% 
1. . 5..15

% 
50 3 .1.3

0% 
1. 3 

0.75. المالك 5.
% 

51 7 52.22
% 

52 7 57.3
0% 

55 7 
2..51 المالك ..

% 
3. 15 57.53

% 
33 10 55.5

0% 
37 15 

3..57 المالك 3.
% 

5. 9 55..3
% 

71 15 55.1
1% 

57 10 
...3. المالك 7.

% 
1 1 .7.22

% 
7 5 73.5

5% 
1 1 

0.75. المالك ..
% 

55 . 5...3
% 

39 11 5..9
.% 

57 . 
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الرقم 
 المسلسل

المجموعة 
 الرئيسية

 وجهة نظر المستجيبين ككل اريوجهة نظر االستش وجهة نظر المقاول

دليل 
 األهمية

% 
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

دليل 
 األهمية

% 
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

دليل 
األهمية

%  
 الترتيب

الترتيب 
حسب 

المجموعة 
 الرئيسية

52.09 المالك 2.
% 

57 2 52..3
% 

.5 2 5..2
5% 

5. 2 
57.77 الكالم 9.

% 
52 10 52.22

% 
5. . 55.9

.% 
51 9 

3..5. المالك 30
% 

1. 3 .0.75
% 

17 5 .5.0
2% 

11 . 
2.05. المالك 31

% 
2 5 5..30

% 
19 . ....

5% 
2 5 

.55.5 المالك 35
% 

53 11 5..00
% 

35 9 50.7
5% 

59 11 
37.19 المالك 35

% 
5 5 39.21

% 
5 1 3...

0% 
5 5 

50.55 المالك .3
% 

59 15 55.30
% 

7. 15 5..3
7% 

.7 15 
77... أخرى 33

% 
9 5 51.75

% 
52 2 .5.0

0% 
15 5 

57.50 أخرى 37
% 

.. 11 5..37
% 

.7 15 57.7
.% 

.2 15 
52.15 أخرى .3

% 
.5 10 50.53

% 
55 10 52.2

3% 
.. 10 

50.19 أخرى 32
% 

.0 2 52.22
% 

.0 11 59..
2% 

.5 9 
3..2. أخرى 39

% 
7 5 .5.19

% 
1. 5 .7.3

5% 
7 5 

.51.9 ىأخر 70
% 

35 15 .5.22
% 

11 5 52..
5% 

.3 11 
59.00 أخرى 71

% 
5. 7 51.75

% 
59 9 57..

7% 
5. 7 

7.52. أخرى 75
% 

15 . 52.30
% 

.3 15 .0.1
0% 

17 . 
19.15 أخرى 75

% 
70 13 55.37

% 
75 1. 50.5

.% 
7. 1. 

5.53. أخرى .7
% 

12 3 5..30
% 

55 3 59.3
2% 

12 3 
59.35 أخرى 73

% 
.5 9 55.07

% 
57 7 50.7

9% 
52 2 

.19.1 أخرى 77
% 

32 1. 19.15
% 

73 13 19.1
.% 

77 13 
3..55 أخرى .7

% 
55 . 55.00

% 
5. . 55.3

0% 
5. . 

.9.2. أخرى 72
% 

3 1 .3.30
% 

9 1 .2..
5% 

3 1 
50.21 أخرى 79

% 
33 15 53.9.

% 
55 . 53..

5% 
35 15 
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 بلدية الخليلانات من لتسهيل مهمة الباحث في جمع البيالخليل (: كتاب جامعة و)ملحق


