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رض لمشاريع تتعاغلب هذه رغم الدور الهام الذي تمثله المشاريع االنشائية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي في بالدنا، إال ان أ الملخص:

ود بعض الدراسات غم وجر .تأخر المشاريع في صناعة االنشاءات الليبية أستدعي ضرورة دراسة هذه الظاهرة تكرارأخير فيها. تإلى مشكلة ال

ن هنا جاءت ملظاهرة. متعمقة اكثر حول هذه ا اتهناك حاجة ملحة لعمل دراسالخجولة حول مشكلة تأخر المشاريع االنشائية في ليبيا، إال أنه 

ف ن خالل التعرموذلك ، حالة الدراسة طرابلس" –لتي تهدف إلى "التحقيق في أسباب تأخير المشاريع االنشائية في ليبيا ، واة سأهمية هذه الدرا

نشائية لمشاريع االاافة في ، وخاصة المنفذة منها في بلدية طرابلس صاحبة اكبر كثالليبية على األسباب الرئيسية للتأخير في المشاريع اإلنشائية

مدت ل إلى هذا الهدف اعتم التي تعتبر فترة االزدهار في صناعة االنشاءات الليبية. للوصو 2011إلى 2000فترة الزمنية الواقعة ما بين لخالل ا

يبيا، لاءات في صناعة االنشالتأخير في مشاريع قطاع منهجية البحث في هذه الدراسة على: نهج  "مراجعة األدب" المتعمقة لتحديد اسباب 

بب من أسباب التأخير )تم س( 66النهج الكمي" باستخدام تقنية االستبيان لجمع البيانات، حيث هدف االستبيان بشكل اساسي لتقييم )"إلى  ةباإلضاف

ام دتخستبيان واسوزيع االت، حيث تم من حيث أهميتها و تكرارية حدوثها في المشاريع االنشائية الليبية استنتاجها من الدراسات االدبية النقدية(

ها هذه حصلت عليتمن أهم النتائج التي  أسلوب النصف عشوائي الممثل لمختلف مجتمع البحث والمكون من المالك والمقاولين واالستشاريين.

 ةقسباب المتعلميع االجالدراسة: أن المقاول هو المتسبب األول لحدوث التأخير في المشاريع اإلنشائية من وجهة نظر المستجيبين ، حيث تحصلت 

ذلك كم جداً(. الدراسة (، والتي تعني أن لها مستوى شدة عالي األهمية )غاية في األهمية و مه4,5سبب( على درجة قيمة الوسيط ) 23بالمقاول )

 في حالة الدراسة "طرابلس العاصمة". رتبت وصنفت اسباب التأخير حسب اهميتها وكذلك حسب تكرارية حدوثها 
  

  استبيان.;النهج الكمي ;حالة الدراسة ;التكرارية ;االهمية ;اسباب التأخير ;ع االنشائية الليبية يالمشار الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 :ةـــــــالمقدم. 1

أكبر الصناعات في  كإحدى صناعة االنشاءاتُصنفت 

 .قدم الصناعات التي عرفها االنسانالعالم وهي من أ

 ةبدأت صناعة االنشاءات تحتل اهمية اقتصادي مؤخراً 

اً تقريبكبيرة في جميع دول العالم حيث بلغ حجم انتاجها 

% من 50ويستثمر  % من ناتج الدخل القومي10

 إجمالي االموال المستثمرة في مشاريع الصناعة سنوياً 

( تها. وكما اشار المؤتمر الدولي )االبتكارات وتطبيقا[1]

نظمته المؤسسة االمريكية لبحوث الهندسة المدنية في 

، ان صناعة االنشاءات من 2001م اواشنطن ع

 .[2] نافسية بسبب انتشارها في العالمالصناعات االكثر ت

دورا هاميييا  صيييناعة اإلنشييياءات لعبيييتفيييي ليبييييا كيييذلك، 

فيييييي نميييييو وازدهيييييار االقتصييييياد اليييييوطني منيييييذ بدايييييية 

مييييين القطاعيييييات كثيفييييية العمالييييية  عتبيييييرتو الخمسيييييينات

 % مييين اجميييالي العمالييية فيييي 3.2سييياهم بنسيييبة تحييييث 

شييييهد االقتصيييياد  م،2007 مييييع بداييييية سيييينة .[3]ليبيييييا 

تزايييييداً فيييي النمييييو حييييث وصييييل اليييى مييييا يزيييييد الليبيييي 

% بعيييييد اكبييييير عمليييييية اصيييييال  اقتصيييييادي 6.5عليييييى 

علييييى مييييدار خطيييية الليبييييية  وإداري قامييييت بهييييا الدوليييية

تنموييييية اللمييييدة خمييييس سيييينوات وميييين خييييالل الخطييييط 

مليييييار دوالر فييييي  350علييييى كافيييية المسييييتويات فاقييييت 

ى التحتيييييييية والمطيييييييارات واالسيييييييكان والسيييييييكك نيييييييالب

السييينوي لمجليييس  اوضيييحه التقرييييرا [. كمييي2] الحديديييية

التخطييييط باللجنييية الشيييعبية العيييام للتخطييييط )سيييابقاُ( فيييي 

المخصصيييييييية  تعاقييييييييداتقيميييييييية الليبيييييييييا ان إجمييييييييالي 

إلييييى سيييينة  2000ميييين سيييينة لمشيييياريع البنييييى التحتييييية 

 )وهييييي المرحليييية المعنييييية فييييي هييييذا الدراسيييية( 2011

عيييدد  تبلغيييحييييث ، مليييار 126.976قيمييية قيييدرها غ لييب

 [.1] ( عقييييداً 19843)العقييييود للمشيييياريع اإلنشييييائية 
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التقريييير السييينوي لمجليييس التخطييييط باللجنييية كميييا اشيييار 

ن أالييييييى (، 2009للتخطيييييييط سييييييابقاً )الشييييييعبية العييييييام 

معييييدل التنفيييييذ العييييام فييييي جميييييع مشييييروعات التنمييييية 

االنجيييياز  عليييى المسييييتوى الكلييييي والمعبييير عنهييييا بنسييييبة

بنسييييبة  2008 الفنييييية والمالييييية بلييييغ فييييي نهاييييية العييييام

 .%( على التوالي26.6%( و )3.3)

صيييييييناعة االنفراديييييييية التيييييييي تتمييييييييز بهيييييييا لطبيعييييييية ا

واحتوائهيييا عليييى مجموعييية مييين  ومشييياريعها االنشييياءات

ه الفعاليييييييات المتغيييييييرات والمتناقضييييييات وعييييييدم تشيييييياب

لقييييييي اعبيييييياء جسيييييييمة علييييييى تواألنشييييييطة للمشيييييياريع، 

ت المنفيييييذة التيييييي تواجيييييه تحيييييديات كبييييييرة فيييييي االجهييييي

ي والتيييي ،التيييأخيرات الزمنيييية اثنييياء التنفييييذالتعاميييل ميييع 

تييييؤدي الييييى عييييدم انجيييياز وإكمييييال المشيييياريع االنشييييائية 

فيييي هيييذه الدراسييية سييييتم  فيييي الوقيييت المخصييي  لهيييا.

اسيييتخدام مصيييطلأ "التيييأخير فيييي المشييياريع اإلنشيييائية" 

 ميييا روعشيييلم الوقيييت تجييياوز" عليييى أنيييهُ عرييييف واليييذي ي

، [4] "فييي العقييد عليييه المتفييق تسييليملا وقييت بعييد مييا إلييى

[5]. 

هيييذا التييييأخير فييييي المشيييياريع االنشييييائية اصييييبأ ظيييياهرة 

 المثيييال، سيييبيل فعليييىعالميييية أكثييير منيييه حالييية دراسييية. 

 فيييي البنييياء مشييياريع مييين٪ 70تبيييين احيييد الدراسيييات أن 

 أشيييكال بعيييض مييين تعييياني السيييعودية العربيييية المملكييية

راسييية اخيييرى فيييي ماليزييييا حيييددت ان د. [6] التيييأخير

عاميييية تواجييييه المشييييروعات ميييين ال 417% ميييين 17.3

التيييأخير فيييي التسيييليم مييين ناحيييية الوقيييت المحيييدد بمعيييدل 

 .[7]م 2005ثالثة اشهر في سنة 

تهيييدف كانيييت  اإلقليميييية والعالميييية كثيييير مييين الدراسيييات

فيييييي المشييييياريع  التيييييأخير وآثيييييار أسيييييبابمييييين  لتحقيييييق

محليييياً عنهيييا الحقييياً(، إال أنيييهُ  )سييييتم اإلشيييارة االنشيييائية

دراسيية  فييي ليبيييا مييازال هنيياك الكثييير ميين القصييور فييي

التييييأخير فييييي المشيييياريع االنشييييائية الليبييييية، سييييواء ميييين 

أن حييييث و حييييث عيييدد الدراسيييات أو مجيييال تركيزهيييا.

 متكيييررة مشيييكلة هيييي المشييياريع اإلنشيييائيةفيييي  تيييأخيرال

 الوقييييت حيييييث ميييين المشيييروع نجييييا  علييييى سييييلبا تيييؤثر

جيييياءت هييييذه الدراسييييية ، والسييييالمة والجييييودة لفييييةكوالت

"التحقيييييييق فييييييي أسييييييباب تييييييأخير التييييييي تهييييييدف إلييييييى 

وتقييمهيييييا مييييين حييييييث  المشييييياريع االنشيييييائية فيييييي ليبييييييا

حاليييييييية الدراسييييييييية  –تكراييييييييية حييييييييدوثها  و أهميتهييييييييا

 ."طرابلس

ه الورقيية بنيياًء علييى ذسيييتم عييرض هييذه الدراسيية فييي هيي

المراحييييل التيييييي اتخيييييذت إلنجازهيييييا عليييييى ميييييدى سييييينة 

 يف. نو

 

  رية:ــــــــات النظــــــــالدراس. 2

تتكيييون مييين ثيييالث أجيييزاء مرحلييية الدراسيييات النظريييية 

اسييييييباب  عيييييين دراسيييييية يقييييييدم: الجييييييزء األول اساسيييييييه

التيييأخير فيييي مشييياريع صيييناعة االنشييياءات فيييي المحييييط 

حييياالت الدراسييية  العربيييي مييين خيييالل عيييرض عيييدد مييين

 ةفيييي التيييأخير فيييي المشييياريع اإلنشيييائية فيييي دول عربيييي

اسيييتعراض بعيييض الجيييزء الثييياني يشيييمل بينميييا ، مختلفييية

ميييين حيييياالت الدراسيييية التييييي اجريييييت لمعرفيييية اسييييباب 

، و فيييييي التييييأخير فيييييي المشيييياريع االنشيييييائية فييييي ليبيييييية

الجييييزء الثالييييث ميييين الدراسيييية النظرييييية سيييييتم تلخييييي  

وتصييينيف االسيييباب االساسيييية التيييي قيييد تكيييون شييياركت 

 يبي.   لفي تأخير المشاريع في قطاع االنشاءات ال

  

. التأأأأأفخير مأأأأأ  الماأأأأأارين اةناأأأأأا ية  المن قأأأأأة 1.2

 العر ية:

ً في المحيط العربي بشكل عام و   انجاز، خصوصا

 الرئيسية االهداف منيعد  المحدد الوقت في المشروع

 اثار له المشروع فتأخر، المشاريع إدارة في والمهمة

 بعناصر مرتبطة العقد اعمال لكون العقد قيمة على سلبية

 والعمالة، المواد، مثل المشروع موارد في تتمثل لفةكم

 سيعود بالمشروع تأخير فأي. المالي والتمويل، والمعدات

( والمقاول المالك) العقد أطراف على ضررلبا شك بال

التحقيقات  من عدد نستعرضهنا . [8] سوأ حد على
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في التأخير في المشاريع االنشائية و التي أخذت  سابقةال

  .دراسة حاالتكمختلفة  دول عربية

مأأأأأأأ   التأأأأأأأفخيرات ا ناأأأأأأأا ية"دراسييييييية بعنيييييييوان  -1

تحديييييد إلييييى  توصييييلت "المملكأأأأة العر يأأأأة السأأأأع دية

إكميييال المشييياريع اإلنشيييائية تيييأخير فيييي لل( سيييبب 63)

تقسييييم وتصييينيف هيييذه األسيييباب  ثيييم تيييم فيييي المملكييية،

فيييييي اربيييييع مجموعيييييات رئيسيييييية حسيييييب مصيييييدرها 

، الماليييكلقييية بعوهيييي كالتيييالي: مجموعييية العواميييل المت

ومجموعيييية العوامييييل المتعلقيييية بالمقيييياول، ومجموعيييية 

العواميييييييييل المتعلقييييييييية باالستشييييييييياري، والمجموعييييييييية 

. وبعيييد أن الرابعييية هيييي مجموعييية العواميييل الخارجيييية

 وجييدحسييب درجيية أهميتهييا هييذه االسييباب  ترتيييبتييم 

أسييييباب تييييؤدي إلييييى التييييأخير كانييييت:  أن اهييييم عشييييرة

فيييي نظيييام  ( اختييييار العيييرض األدنيييى واألقيييل سيييعر1

( التيييييأخير بسيييييبب عميييييل 2. المناقصيييييات الحكوميييييية

( سييييييوء التأهيييييييل وضييييييعف 3. المقيييييياولين بالبيييييياطن

. المهييييارات والخبييييرات لييييدى الطيييياقم الفنييييي للمقيييياول

(  سيييييوء التخطييييييط والجدولييييية الزمنيييييية للمشيييييروع 4

( التيييأخير فيييي اليييدفعات المقدمييية 5 .مييين قبيييل المقييياول

. ينل( نقيييي  المهندسييييين المييييؤه6. ميييين قبييييل المالييييك

( التييييييييأخر فييييييييي إعييييييييداد المخططييييييييات التنفيذييييييييية 7

. ( مشييياكل التيييدفق النقيييدي ليييدى المقييياول8. للمشيييروع

( 10. ( عيييييدم كفايييييية التخطييييييط المبكييييير للمشيييييروع9

 .[9] عدم االستعانة بإدارة تعاقدية

دراسيييية فييييي المملكيييية الهاشييييمية األردنييييية أجريييييت  -2

حالأأأأة  -  ناأأأأا يةر مأأأأ  الماأأأارين ايالتأأأأفخ"بعنيييوان 

لتعييييييييرف علييييييييى تهييييييييدف إلييييييييى ا "األردن الدراسأأأأأأأة

األسييييييباب الرئيسييييييية للتيييييييأخير فييييييي قطيييييياع تشيييييييييد 

مييييين تهيييييا أهميحيييييدات السيييييكنية األردنيييييية ولتقيييييييم الو

وجهييييييييية نظييييييييير اطيييييييييراف المشييييييييياريع السيييييييييكنية: 

وقييييييد خلصييييييت  االستشيييييياري و المقيييييياول و المالييييييك.

إلييييى أن اهييييم أسييييباب التييييأخير فييييي إكمييييال الدراسيييية 

"الصييييعوبات  يالمشيييياريع اإلسييييكانية فييييي األردن هيييي

"طلبييييات التغيييييير الكثيييييرة  و المالييييية لييييدى المقيييياول"

 و مييييين قبيييييل الماليييييك"، بينميييييا  "الظيييييروف الجويييييية"

"التغييييرات فيييي الليييوائأ الحكوميييية " كانيييت هيييي اقيييل 

 .[10]األسباب أهمية 

 مقارنأأأأأة لع امأأأأأف التأأأأفخير مأأأأأ  الماأأأأأارين" فييييي  -3

ملكأأأة مأأأ  المملكأأأة العر يأأأة السأأأع دية  الم ا ناأأا ية

دراسييية عليييى عينييية عشيييوائية مييين  أظهيييرت "المتحأأأد 

المقيييييييياولين واالستشيييييييياريين والمييييييييالكين للمشيييييييياريع 

 6مدينيييية مييين المملكييية المتحييييدة و  24اإلنشيييائية فيييي 

أن هنيييييياك اخييييييتالف فييييييي بعييييييض  مييييييدن سييييييعودية،

ففيييييي  .بيييييين السيييييعودية والمملكييييية المتحيييييدةاالسيييييباب 

 مجموعيييييةالالسيييييعودية كانيييييت اهيييييم مجموعييييية هيييييي 

 مجموعيييييييةالاول يليهيييييييا قيييييييالمتعلقييييييية بالماالسيييييييباب 

المتعلقييييييية بالماليييييييك، وكانيييييييت مجموعييييييية األسيييييييباب 

المتعلقييييية باالستشييييياري هيييييي األقيييييل أهميييييية. وفيميييييا 

يتعليييييق بترتييييييب اسيييييباب التيييييأخير ، كيييييان مييييين اهيييييم 

صيييييعوبات ( 1 المتعلقييييية بالماليييييك:  اسيييييباب التيييييأخير

 (2، التموييييييييل ومشييييييياكل فيييييييي التيييييييدفقات النقديييييييية 

مييييين قبيييييل  التيييييأخير فيييييي تسيييييوية متطلبيييييات المقييييياول

( 1: بالمقيييييياول المتعلقييييييةسييييييباب وأهييييييم األالمالييييييك. 

 (2، غيييير المناسيييب فعالييية والتخطييييطالغيييير  الجدولييية

( 3،  ضيييييعف مراقبييييية سيييييير العميييييل فيييييي المشيييييروع

ضييييييعف التنسيييييييق مييييييع األطييييييراف المشيييييياركة فييييييي 

أمييييا فييييي المملكيييية المتحييييدة فييييإن الوضييييع  .المشييييروع

كانييييت اهييييم مجموعيييية هيييييي ، يختلييييف إلييييى حييييد ميييييا

ميييين بيييييين و المتعلقييييية بالمالييييك،سييييباب الا مجموعييييةال

 األسيييباب األكثييير أهميييية فيييي المملكييية المتحيييدة كانيييت

( 2( تغييييير األحيييييوال الجويييييية فييييي موقيييييع العميييييل، 1

( ميييييدة العقيييييد 3التغيييييييرات فيييييي نطيييييا  المشيييييروع، 

ي اتخيييياذ القييييرارات ميييين ( بييييطء فيييي4الغييييير واقعييييية، 

 [.11] قبل المالك

اسأأأأأ ا  بعنيييييوان " الدراسييييية فيييييي لبنيييييان، حيييييددت -4

سييبب  64 "تأأفخير مأأ    أأاا اةناأأابات مأأ  ل نأأانلا



ICTS24632019-AC5061 
893 

 

مييييين أسيييييباب التيييييأخير فيييييي المشييييياريع اإلنشيييييائية تيييييم 

( 1مجموعييييييات رئيسييييييية هييييييي:  10تقسيييييييمها إلييييييى 

( 4( المعييييييييدات، 3( القييييييييوى العامليييييييية، 2المييييييييواد، 

( التعليميييييات الحكوميييييية، 6( التغييييييرات، 5التموييييييل، 

( ظييييييروف موقييييييع  العمييييييل،  8( إدارة المشييييييروع، 7

كيييييان  هنيييييا ( العالقيييييات التعاقديييييية.10و  ،( البيئييييية9

 األسيييييباب أعطيييييى أهميييييية كبييييييرة اليييييىقيييييد الماليييييك 

والعوامييييييل المالييييييية ومواعيييييييد المقيييييياولين بالبيييييياطن، 

بينمييييا المقيييياول أعطييييى أهمييييية كبيييييرة إلييييى العالقييييات 

التعاقدييييية، أمييييا الشييييركات الهندسييييية والمعمارييييية فقييييد 

أهميييية كبييييرة اليييى األسيييباب المتعلقييية بيييإدارة ييييت أعط

 لمشيييييييروع والرسييييييييومات والمخططيييييييات التنفيذيييييييييةا

[12.] 

التأأأأفخير مأأأأ  بعنييييوان "دراسيييية اظهييييرت سييييورياُ،  -5

% ميييييين  83" أن ماأأأأأأارين التاأأأأأأييد مأأأأأأ  سأأأأأأ ريا

المشييياريع اإلنشيييائية فيييي القطييياع العيييام التيييي اشيييترك 

وأن  مشيييييكلة التيييييأخير.تعرضيييييت لفيهييييا المسيييييتجيبون 

إلييييى معييييدل تييييأخر  منهييييا تعييييرض%  31أكثيييير ميييين 

% مييييييين زمييييييين  100ر مييييييين ثيييييييزمنيييييييي يبليييييييغ أك

اهييييم أسييييباب التييييأخير ولخصييييت الدراسيييية  المشييييروع.

"ظيييييروف ترجيييييع اليييييى هيييييه المشييييياريع فيييييي إنجييييياز 

المييييياه الجوفيييية وغيرهييييا("،  –الموقيييع )نييييوع التربييية 

"نظيييام المناقصييييات الحكييييومي اليييذي يختييييار العييييرض 

األقيييل سيييعرا"، "الصيييعوبة فيييي تموييييل المشيييروع مييين 

فيييييي  فات".صيييييعيييييدم مالئميييية الموا"قبييييل المقييييياول، و

حميييييل المشيييييياركون فيييييي االسييييييتبيان هيييييذه الدراسيييييية 

الماليييييك المسييييييؤولية الكبييييييرى عييييين التييييييأخير بنسييييييبة 

% عييييين التيييييأخير فيييييي مشييييياريع التشيييييييد فيييييي 46.5

ميييييين خييييييالل مقارنيييييية العوامييييييل المسييييييببة  سييييييورية.

للتييييأخير فييييي مشيييياريع القطيييياع العييييام اإلنشييييائي فييييي 

والمرتبيييييية حسييييييب أهميتهييييييا مييييييع العوامييييييل ا سييييييوري

ال  وجيييد انيييه ،تيييأخير فيييي البليييدان المجييياورةلالمسيييببة ل

تختلييييييف العوامييييييل المسييييييببة للتييييييأخير فييييييي البلييييييدان 

المتجيييييييياورة جغرافيييييييييا ولكيييييييين تلعييييييييب الظييييييييروف 

االقتصيييييييادية و االجتماعيييييييية و التعليميييييييية و التقنيييييييية 

السيييييائدة فيييييي كيييييل بليييييد دورا أساسييييييا فيييييي اخيييييتالف 

 [.13] ترتيب هذه العوامل

خير مأأأأ  فتحليأأأأف اسأأأأ ا  التأأأأ"بيييي معنونيييية  دراسيييية -6

أن اهييييييم  بينييييييت" الماأأأأأأارين اةناأأأأأأا ية الم أأأأأأرية

إليييى التيييأخير فيييي إكميييال  قيييودترئيسيييية  عشيييرة أسيييباب

المشييييياريع اإلنشيييييائية فيييييي مصييييير مييييين وجيييييه نظييييير 

( التمويييييييل 1 األطييييييراف الثالثيييييية للمشييييييروع هييييييي:

( التغييييرات فيييي 2 ،مييين قبيييل الماليييك تاليييدفعا تيييأخيرو

( 3، نطييييا  العمييييل ميييين قبييييل المالييييك أثنيييياء التشييييييد

أثيرات الظييييروف الجوفييييية مثييييل التربيييية و ارتفيييياع تيييي

( انخفيييييياض مسييييييتوى 4 ،منسييييييوب المييييييياه الجوفييييييية

 ( التخطييييييط والجدولييييية الزمنيييييية5 ،إنتاجيييييية العميييييال

( 6 ،فعاليييييية للمشييييييروع ميييييين قبييييييل المقيييييياولالغييييييير 

، صيييعوبات فيييي تموييييل المشيييروع مييين قبيييل المقييياولال

( اختيييييار المقيييياول ذو العييييرض الضييييعيف واألقيييييل 7

( 9 ،  المييييواد المطلوبييية فييييي السييييو قيييي( ن8 ،سيييعر

التيييأخير مييين قبيييل الماليييك فيييي مراجعييية واقيييرار وثيييائق 

 .[14] مؤهلةال( القوى العاملة غير 10 ،التصميم

 

 أن نستنتج أن يمكنمن خالل الدراسات العربية أعاله، 

اسباب التأخير في المشاريع االنشائية تتنوع من دراسة 

االعتماد عليه  نالى اخرى وال يوجد نموذج واحد يمك

في تحديد وتصنيف اسباب التأخير، حيُث كل دراسة 

كان لها تصور مختلف في تقسيم وتصنيف اسباب 

من خالل  التأخير بما يتناسب مع طبيعة الدراسة.

التحقيق في عدد من حاالت الدراسة التي تم استعراضها 

يمكن مالحظة أن معظم تلك الدراسات اعتمدت في 

ير إلى أربع مجموعات رئيسية خاسباب التأ تصنيف

( مجموعة العوامل المتعلقة 1: )مسببها( وفقا لمصدرها

( 3( مجموعة العوامل المتعلقة بالمقاول، 2بالمالك، 
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( عوامل 4، الستشاريبامجموعة العوامل المتعلقة 

 اخرى.

ية المشاريع اإلنشائ تأخيركذلك من خالل مقارنة اسباب 

االت الدراسة حالمندرجة تحت كل مجموعة بين 

اب ، وجد أنهُ ال تختلف أسباعاله في البلدانالمختلفة 

 الدراسة تلك، حاالتالتأخير بشكل جذري أو كبير بين 

 وأن االختالف البسيط في ترتيب هذه االسباب قد يكون

ة يميناجماً عن الظروف االقتصادية و االجتماعية و التعل

 .و التقنية السائدة في كل بلد )حالة دراسة(

 

 :اــــلي ي   اا ا ناابات م ماارين م   . التفخير2.2

ة كشفت العديد من الدراسات المحلية والتقارير المتعلق

 يعالمشار أغلب ان ،بتأخير المشاريع االنشائية في ليبيا

ها. هذا والتأخير خالل تنفيذتواجه التعثر االنشائية 

ن مر ثمرحلة او اك قد ينتج عنهُ تأخر التأخير أوالتعثر 

. وفي مراحل المشروع او توقف المشروع بالكامل

قد نجد بعض المشاريع تم إبرام عقودها  حاالت أخرى، 

وربما تسديد جزء من مستخلصاتها ولم تبدأ مباشرة 

 .[16] [15]العمل بتنفيذ تلك العقود لسبب أو ألخر

رغم وجود دراسات قليلة عن أسباب التأخير في 

ن أول الدراسة تحاية، إال أن هذا بالمشاريع االنشائية اللي

ومن ثم أليه تلك الدراسات،  تستعرض أهم ما توصلت

لخ  ماورد فيها من أسباب التأخير في مشاريع ت

 صناعة اإلنشاءات في ليبيا.

 

ة اللي ية تفخير الماارين اةناا ي"بعنوان دراسة  -1

هدفت إلى تحديد أسباب " خالف مرحلة الت ميم

لتصميم و تقييم مدى أهمية االتأخير خالل مرحلة 

االسباب حسب مصدرها للمالك واالستشاري والطرف 

إلى أن مسئولية التأخير وخلصت الدراسة . االخر

خالل مرحلة التصميم تقع على عاتق المالك 

قة واالستشاري وطرف اخر، وان االسباب المتعل

باإلضافة إلى .  [17]  بالمالك كانت اعلى درجة أهمية

في المشاريع  اسباب التأخير دراسةلا ذلك، لخصت

. باإلضافة (1الجد ف ر م )كما في يبية لاالنشائية ال

مسؤولية اي طرف من  الدراسة أن تؤكدلذلك 

االطراف على التأخير ال تلغي مسؤولية االطراف 

 ألخرى

 [17]دراسة الاسباب التأخير في  (:1الجدول )

مصدر 

 التأخير
 سبب التأخير

 
لم

)ا
ل 

عم
ال
ب 

ح
صا

ا
) 

ك
ل

 

 تأخير اعتماد المستخلصات وتسديد الدفعات، 

  عقبات وتعقيد اإلجراءات ووجود مشاكل مع جهات

 اخرى

 مركزية اإلدارة وعدم االستقرار اإلداري، 

 قلة المعلومات وعدم تحديثها،  

 بطء إجراءات اتخاذ القرار.  

ي
ار

ش
ست

ال
ا

 

 سوء اختيار استشاري بالباطن،  

 الالزمة نقص التمويل المالي والدفعات،  

 قلة المورد البشرية، 

  عدم تعريف المشروع وتقييم المخاطر وعدم

 ،االستعداد له

 مركزية اإلدارة وعدم االستقرار االداري.  

ى
خر

ا
 

 مركزية اإلدارة وعدم االستقرار االداري.  

 كثرة المتطلبات والصالحيات القانونية والتحويالت،  

 ها.رتقلب اسعار ومعدالت التصريف وعدم استقرا  

 

بتقييم أهمية أسباب  [18]دراسة في حين أهتمت  -2

التأخير في المشاريع االنشائية في ليبيا من وجهة نظر 

المقاول، ونتج عن هذه الدراسة أن من أهم أسباب 

عدم تسديد دفعات ( 1: التأخير في تلك المشاريع

نق  المواد محلياً، عدم مراعاة ( 2االعمال المنتهية، 

التصميم واألخطاء أثناء التغيير في  (3شروط العقد، 

تأخير موردين ومقاولين بالباطن أقترحهم ( 4 التنفيذ،

 (5و المالك في تنفيذ أعمالهم في الوقت المحدد،

 رتبت أخرى [. دراسة18الظروف الجوية القاهرة( ]

أهمية أسباب التأخير في المشاريع االنشائية في ليبيا 
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الى أن اهم  تو خلص من وجهة نظر مشرف المالك،

لك لمستحقات عدم صرف الما( 1  :هذه األسباب هي

يات المقاول عدم مالئمة إمكان (2المقاول في حينها، 

التأخير في تجهيز مواد او  (3ماليا مع المشروع، 

 (4ضمن مسؤولية المالك في العقد،  معدات تقع

 (5اللوائأ والقوانين المستجدة والروتين اإلداري، 

 (6ير الوافية للمشروع وظروفه، غل دراسة المقاو

. [17]تعديل التصاميم واالضافات أثناء مرحلة التنفيذ

من خالل ما سبق يتضأ أن المقاول ومشرف المالك 

اتفقا على أن "عدم التزام المالك بتسديد دفعات األعمال 

المنتهية" و "تعديل التصاميم واإلضافات أثناء مرحلة 

 في ليبيا. رالتنفيذ" من اهم اسباب التأخي

أس ا  التفخير "في مدينة بنغازي، دراسة بعنوان  -3

حالة دراسة مدينة  –م   ناعة ا ناابات م  لي يا 

لمعرفة التأخير في المشاريع  تاجري"  نغازي

 . ومن أهم االسباب التي خرجتالمدينةاالنشائية في 

 اريعبها الدارسة فيما يتعلق بأسباب التأخيرات في المش

( 6مدينة بنغازي يمكن تلخيصه في عدد ) ياالنشائية ف

 (2الفائدة من قبل اصحاب المنفعة، انعدام  (1: نقاط

ت، ادراج المشاريع في القائمة السوداء من قبل السلطا

 (5السمعة السيئة،  (4الفاقد في المال والزمن،  (3

أ السالمة داخل منظمة المقاول، ضعف قواعد ولوائ

 . رغمي من قبل المقاولني المسأ الميداالتأخير ف (6

هُ من الدراسات الجيدة، إال أن أن هذه الدراسة تعتبر

بالنظر إلى نتائجها ومقارنتها مع نتائج الدراسات 

، نستطيع أن نرى عدم منطقية بعض االسباب األخرى

مثل "ادراج المشاريع في القائمة السوداء من قبل 

 . [2]السلطات" وكذلك " السمعة السيئة" 

"دراسة التفخيرات م  الماارين نوان عدراسة ب -4

 :[2]  حالة الدراسة لي يا" –ا ناا ية  س   المالك 

ب ترتيب أسباب التأخير العائدة إلى المالك حسب قامت

 :مبين في الجدول أهميتها من وجهة نظر المالك كما

 

 

 [2] اسباب التأخير في دراسة (:2الجد ف )

 اسباب تأخير المشاريع الليبية

 راء دراسات جدية جعدم إ

 شاملة للمشروع

 قصر المدة المحددة للتنفيذ 

  تأخر توفير المعلومات

االزمة حول المشروع 

 وظروفه

  كثرة االعمال االضافية

 والتعديالت أتناء التنفيذ

  وجود مشاكل إجرائية مع

 –بعض الجهات "الرقابة 

 الضرائب "

  الحوافز للعاملين في مؤسسة

 المالك

 لعدم استخدام المقاو 

 للتقنيات الحديثة في التنفيذ

  طول السلسلة التي يمر بها

اتخاد القرارات واإلجراءات 

 أو تعقيدها

  عدم قدرة المالك على

مواجهة ما يترتب على العقد 

 من التزامات مالية

 التأخر في تسديد مستخلصات 

  عدم انتظام التدفق السيولة

النقدية الخاصة بالمشروع 

 لدى المالك

 ءة المالية اعدم تناسب الكف
 للمقاول مع المشروع

  تأخر توفير مواد او معدات

مسئولية المالك تقع ضمن 

 بالعقد

  قلة العناصر البشرية

المؤهلة ذات الكفاءة 

الالزمة إلتمام إجراءات 

 المشروع

  الالمباالة وعدم تقدير

المسئولية من قبل بعض 

 العاملين التابعين للمالك.

  تأخر تسليم الموقع او

 ه من العوائقءتأخر إخال

  عدم اتباع نظام محدد

لتوثيق تدفق البيانات 
 المشروع

  عدم اتباع منهجية محددة

لمتابعة المشاريع واتمام 

 إجراءاتها

  البطء او التردد في اتخاد

االجراءات الخاصة 

 بالمشروع

  تقصير مقاولين بالباطن

 رشحهم المالك

  سماحية العقد في حالة

تجاوز الزمن والتكاليف 

 نالمحددي

  عدم االهتمام بتدريب

وتطوير العناصر المكلفة 

 بإتمام إجراءات المشروع

  قلة االستقرار األدري

 للجهة المالكة

  واجبات ومسئوليات

وحقوق االطراف غير 
 معرفة بدقة في الع

 

في المملكة المتحدة   اجريتمن خالل دراسة  -5

أس ا  التفخير م  ماارين  ناعة "بعنوان 

التي  تأخيرالأهم اسباب تلخي   مت "اةناابات اللي ية

النق  في المواد : والتي تضمنتمصدرها المقاول، 

تأخير في تسليم المواد من قبل المقاول، ال والمطلوبة 

صعوبات في تمويل المشروع من قبل المقاول، التأخر 

الباطن من قبل المقاول الرئيسي، بفي السداد للمقاول 
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األخرى،  فالتنسيق م مع األطراوالتواصل ضعف 

الباطن بسبب عملهم بالمقاولين  فيالتغيير المتكرر 

أساليب  ،تأخير في أداء الفح  واالختبار غير فعال،

التأخير في الموافقة على و ،البناء غير الئقة تنفيذها

 التغييرات الرئيسية في نطا  العمل من قبل المقاول

[19]. 

 يهذا باإلضافة إلى العديد من االسباب االخرى الت

تقارير المتابعة المعدة من قبل ًضمنت في العديد من 

 في الجهات الليبية ذات العالقة بمتابعة تنفيذ المشاريع

التي لم يتم ذكرها في هذه  صناعة االنشاءات الليبية

التقرير السنوي لمجلس التخطيط  :منهاالورقة، 

 (. 2008(، والتقرير السنوي لجهاز الرقابة )2009)

 

 :ه الدراسةذدراسة النظرية م  هلنتا ج ا. 3.2

في على الدراسات النظرية حول اسباب التأخير  بناءً 

في  تهاالمشاريع االنشائية في ليبيا ، وبالمقارنة مع نظيرا

، نقوم هنا بتلخي  أعاله الدراسات العربية المذكورة

 لتسهيل عملية تحليل هذا المحورادناه. تللك االسباب 

ام تأخير المجمعة تحت أربع أقسلتم جدولة أسباب ا الحقا

)مصدر( هذا هرئيسية، كالً حسب الجهة المسئولة عن

 التأخير:

( 4( االستشاري، و 3( المقاول، 2( صاحب العمل، 1 

 أسباب أخرى )خارجه عن الجهات الثالثة السابقة(، كما

تم وضع كود لكل سبب من أسباب التأخير كما هو 

  (3)رقم  موضأ في الجدول

 

 لليبية في المشاريع االنشائية ا اسباب التأخير (:3ف ) الجد

 من الدراسات النظرية االتي تم استنباطه
 

 المصدر
 الكود

 الجديد
 سبب التأخير

 
ل 

عم
 ال

ب
ح

صا

) 
ك

ال
لم

)ا
 

 

OCD1 

ة مليكثرة وتعدد التغييرات في أوامر المالك أثناء ع
 اد،التنفيذ:  بما في ذلك التغيير في مواصفات المو

ت الفنية على التصميمات، و األعمال الالتعدي
 اإلضافية.

OCD2  عدم وضع معايير مناسبة الختيار أطراف

 المصدر
 الكود

 الجديد
 سبب التأخير

 المشروع األخرى.

OCD3 

 مواجهة ما يترتب علىللمالك المالية ل عدم قدرة
عدم انتظام تدفق السيولة و العقد من التزامات

 .النقدية الخاصة بالمشروع

OCD4 
ي فوالمعنوية للعاملين  االفتقار للحوافز المادية

 مؤسسة المالك.

OCD5 
 وضع مدد غير واقعية لتنفيذ المشروع.

OCD6 
القصور في تدريب الكوادر الفنية والوظيفية  

 وتأهيلها  إلتمام إجراءات المشروع.

OCD7 
عدم وضوح الواجبات والحقوق و تسلسل 

 المسؤولية والسلطات في العقد.

OCD8 
ستحقات المشرف او مالتأخير في تسديد 

 االستشاري او كالهما.

OCD9 
ات نظام محدد لتوثيق تدفق بيانالمالك لعدم إتباع 
 المشروع.

OCD10 
تأخر توفير مواد او معدات تقع ضمن مسؤولية 

 المالك في العقد.

OCD11 
عدم توفير المعلومات الالزمة حول المشروع 

 وظروفه في الوقت المناسب.

OCD12 

استخدام أو  منهجيه محددةالمالك ع اعدم إتب
ومراقبة  التجهيزات والبرمجيات الحديثة لمتابع

 .تنفيذ المشروع

OCD13 
ن عتأخر تسليم الموقع او تأخر إخالئه من العوائق 

 الموعد المحدد بالموقع.

OCD14 
 قلة االستقرار اإلداري للجهة المالك.

OCD15 
والشكاوي  ةالتأخير في تسوية الدعوات القانوني

 الفنية بين المالك والمقاول.

OCD16 

التأخير والترداد في اتخاد القرارات الخاصة 
طول الدورة اإلجرائية واالعتمادية و  بالمشروع

 .يمر بها اتخاذ القرارات و اصدر التعليمات التي

OCD17 

سماحية العقد في حالة تجاوز الزمن والتكاليف 
توقيع الجزاءات و  تراخي المالك فيو  المحددين

خصم غرامة التأخير المستحقة على بعض 
 المقاولين.

OCD18 
ضعف التنسيق من قبل المالك مع مختلف 

 األطراف خالل بناء.

OCD19 
 ة.البيروقراطية المفرطة من قبل المالك في اإلدار

OCD20 

ضعف االتصال بين المالك و السلطات اإلدارية 
اكل اجرائية مع شوجود م، ووالفنية الحكومية

 -بعض الجهات الحكومية: مصلحة الضرائب 
 والجهات الرقابية.

OCD21 
التعليق الغير مجدول للعمل من قبل المالك دون 

 مبرر.
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 المصدر
 الكود

 الجديد
 سبب التأخير

OCD22 
 التخطيط الغير مبكر للمشروع.

ول
قا

لم
ا

 

CCD1 
 عدم تناسب الكفاءة المالية للمقاول مع المشروع

CCD2 

لفريق عملِه اثناء  قصور مراقبة مشرفي المقاول
الة االفتقار للمراقبة و المتابعة الفعو  ،التنفيذ

 العمال تنفيذ المشروع.

CCD3 
عدم تناسب خبرة المقاول او كفاءته  الفنية مع 

 المشروع

CCD4 
مواد البناء والمعدات  و نقل التأخير في توريد

 والعمالة الالزمة لتنفيذ المشروع.

CCD5 
او عدم كفاية المعدات  ءنقص في مواد البنا

 المطلوبة أثناء تنفيذ المشروع.

CCD6 
 سوء إدارة المقاول لموقع المشروع

CCD7 

أو عدم  عدم وجود خطة عمل)أو  ضعف التخطيط
قبل  لتنفيذ المشروع من والجدولة الزمنية  (إتباعها

 دالمقاول. مثالً: احتواء الجدول الزمني على مد
 غير مدروسة ألنشطة.

CCD8 

 عدم كفاءة اآلالت والمعدات للعمل واالفتقار أو
نقص للعمالة ذو للمهارات الفنية في وسط 

 المقاول.

CCD9 

ي التأخير في الموافقة على التغييرات الرئيسية ف
د التباطؤ في إعدا، و نطاق العمل من قبل المقاول

 وتنفيذ أوامر التغيير المطلوبة من قبل المالك.

CCD10 
مواد البناء والموارد بما في ذلك  ضعف إدارة

 العمالة من قبل المقاول

CCD11 

عدم االلتزام بالمواصفات الفنية والتشغيلية 
و  والتخزينية للمواد المستخدمة في المشروع

استخدام أساليب البناء الغير مناسبة من قبل 
 المقاول.

CCD12 
 سوء اختار و التحكم في المقاولين بالباطن.

CCD13 
م المرونة في التفاعل مع قرارات المالك دع

 واالستشاري من قبل المقاول.

CCD14 
ذ نفيتالتداخل في أعمال المقاولين بالباطن في أثناء 

 العمل.

CCD15 
 اخلعدم االلتزام في أتباع قواعد ولوائح السالمة د

 منظمة المقاول

CCD16 

 هاتياكفأو عدم  ضعف الدراسة الفنية أو عدم دقتها 
من قبل  )أو المشروع بشكل عام( للموقع وظروفه

 المقاول خالل مرحلة تقديم العطاءات.

CCD17 
عدم الدقة في تعريف المشروع وتقييم المخاطر 

 المحتملة، وضعف آليات الحد منها أو مقاومتها.

CCD18 
ي فاالفتقار للحوافز المادية والمعنوية للعاملين 

 مؤسسة المقاول.

CCD19 بين المقال وباقي  و التنسيق تواصللضعف ا

 المصدر
 الكود

 الجديد
 سبب التأخير

 األطراف المشاركين في المشروع.

CCD20 

أو ، عدم فعالية إدارة الجودة )تحكم بالجودة(
االفتقار آللية فعالة لمراقبة الجودة من قبل 

 المقاول.

CCD21 

ة مشاكل تدفق السيولة النقديو  الصعوبات المالية
تخلق  لالخاصة بالمشروع التي يواجهها المقاو

 مشاكل بين المقاول الرئيسي والمقاولين بالباطن
 فيما يخص الدفعات المالية.

CCD22 
إعادة العمل بسبب األخطاء التنفيذية ألعمال 

 المشروع.

CCD23 
 المقاولين المقاول الرئيسي أو التأخير في أعمال

 بالباطن.
 

ي
ار

ش
ست

ال
ا

 

    

ECD1 
 دقيقة. رالمواصفات التصميمية غير كافية او غي

ECD2 
 ذيةالتأخير في إعداد الرسومات التصميمية و التنفي

  تأخر في توفير المعلومات المطلوبة للمشروع.أو 

ECD3 
عدم اهتمام المشرف بدراسة عقدي التنفيذ 

 واإلشراف.

ECD4 
 ضعف في إدارة العقد.

ECD5 
تدني مستوى جودة مراقبة جهة اإلشراف لسير 

 العمل بموقع.

ECD6 

، أو التأخر في االستالمات أو اعتماد التعديالت
التأخير في أداء الفحص واالختبار من قبل 

 االستشاري.

ECD7 

ضعف في مؤهالت فريق مهندسي االستشاري 
عدم مالئمة أوالمكلفين باإلشراف على المشروع 

خبرة وكفاءة مهندس اإلشراف مع متطلبات 
 المشروع.

ECD8 
صميم أو  قصور في توجود أخطاء فنية في 

 المستندات الفنية والتعاقدية للمشروع.

ECD9 
تدني مستوى جودة نظم المعلومات والتوثيق لدى 

 جهة اإلشراف.

ECD10 
التأخير في الموافقة على طلبات والرد على 

 استفسارات المقاول من قبل استشاري.

ECD11 
 تأخر في مراجعة و اعتماد المستخلصات.

ECD12 
لتنسيق واالتصال من قبل االستشاري مع اضعف 

 مختلف األطراف المشاركة في المشروع.

ى
خر

ا
 

SCD1 
 صعوبات في الحصول على تصاريح العمل.

SCD2 

البطء في تطبيق المخططات تأخر االعتماد و 

العمرانية على أرض الوقع والتأخر في إنجاز 
المخططات العمرانية للجيل الثالث مما أثر على 

 التحويل وسبب تأخرها. مشاريع

SCD3 
تأثيرات الظروف تحت السطحية )نوع من التربة 

 أو خطوط المرافق، المياه الجوفية(.
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 المصدر
 الكود

 الجديد
 سبب التأخير

SCD4 
 .والسياسية تأثيرات الظروف االجتماعية والثقافية

SCD5 
 األحداث القاهرة  حروب واضطرابات

SCD6 
–أمطار-الظروف الجوية الغير اعتيادية )ثلوج

 رياح

SCD7 
 –تذبذب والتغير في أسعار الموارد )المواد 

 والعمالة(

SCD8 
 البرامج والخطط المفروضة من الدول.

SCD9 
 اللوائح والقوانين المستجدة والروتين اإلداري.

 

 : منهجية ال حث. 3

  المستخدمة:  التقنيةالنهج  .3.1

 هناك العديد من طر  البحث، إال أن اغلبها تندرج تحت

سيان من أساليب البحث: النهج النوعي انوعان اس

Qualitative)(والنهج الكمي )Quantitative ،)

تحديد منهجية البحث المراد استخدامها تعتمد على 

 الغرض من الدراسة ونوع وتوافر المعلومات المطلوبة

[20].  

حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو "التحقيق في 

حالة دراسة  -ة في ليبيا، يأسباب تأخير المشاريع االنشائ

مدينة طرابلس"، األمر الذي يستوجب عمل تحقيق على 

، فإن في هذا  [21] [8] نطا  واسع من منطقة الدراسة

 Quantitativeالبحث تم  استخدام النهج الكمي )َ

Approach( بتقنية االستبيان )Handed 

Questionnaire وذلك كون االستبيان نهج مناسب ،)

انات من المناطق الكبيرة وذلك بعدد كبير لجمع البي

أقل تكلفة. تم إعداد االستبيان على أساس النتائج التي وب

تم الحصول عليها من مراجعة األدبيات في الدراسات 

النظرية والتي تتمثل في تحديد اسباب تأخير المشاريع 

وفي ليبيا بشكل  بشكل عام ياالنشائية في المحيط العرب

تقييم تلك االسباب من حيث شدة  لغرض وذلكخا . 

تأثيرها )اهميتها( في تأخير المشاريع االنشائية في 

العاصمة طرابلس ومدى تكراريتها في تلك المشاريع، 

وتحديد أي أسباب تأخير أخرى في المشاريع االنشائية 

لدراسات في حالة الدراسة طرابلس لم تتضمنها نتائج ا

 النظرية السابقة.

 
بعد عمل ل يانات  تقنيات تحليلها: الية جمن ا .3.2

( على نموذج Pilot Study) التجريبيةالدراسة 

استبانة إلى خبراء  60،  تم تسليم ما مجموعه ةاالستبان

منها فقط من  48متخصصين، إال أنهُ تم استالم 

 35المستجوبين. في عملية التحليل تم استخدام عدد 

ستبانة على استبانة فقط، حيث تمت إزالة ثالثة عشرة ا

أنها غير مكتملة أو تحوي بيانات غير صالحة. من أجل 

توفير تحليل قوي ومنظم تم استخدام حزمة البرمجيات 

( لتحليل بيانات االستبيان. SPSS 22اإلحصائية )

وبالتالي تم تحليل البيانات التي تم تجميعها من 

خدام الداالت اإلحصائية التكرارية االستبيانات باست

(Frequency( وتقاطع الجداول )Cross-

Tabulation وقد أخذت مسألة موثوقية البيانات .)

اء عملية تحليل وصحتها ومصداقيتها بعين االعتبار أثن

عملية إدخال وتحليل البيانات بعدد  تالبيانات، حيث مر

المسأ. من المراحل التي تتفق مع منطق معالجة بيانات 

 Descriptive)ثم استخدم التحليل الوصفي اإلحصائي 

Statistics Analysis لتحليل النتائج والبيانات )

الخاصة باالستبيان، حيث أن التحليل الوصفي يتعامل 

بشكل رئيسي مع تقييم وترتيب المتغيرات، والتي تمثل 

في حالتنا أسباب التأخير في المشاريع اإلنشائية الليبية. 

ل  لسهولتها وقدرتها علي تمثيل البيانات بشكنظراً 

 .[22] مناسب، وبالذات لتحديد ترتيب عناصر ما 

  
 المقاييس  الم ازين المستخدمة م  التقييم: .3.3

لغرض تقييم وترتيب المتغيرات )اسباب التأخير(، 

( Mean Scoreاستخدم مقياس درجة المتوسط )

كراريتها. إال أن لترتيب أسباب التأخير حسب أهميتها وت

 المتوسط حساس جداً مما أن مقياس ايرو [23] [8]
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يجعله أقل تمثيل في حالة مجموعة من البيانات. لهذا 

( باإلضافة Medianالسبب يوصي باستخدام الوسيط )

إلى المتوسط ليرسم االختالفات االستداللية بين ترتيب 

المتغيرات أو العناصر، حيث أن الوسيط يعطي منظور 

. تقييم مجموعة من العناصرثر شمولية في وصف وأك

على ما سبق، لغرض تقييم أسباب التأخير في  بناءً 

المشاريع اإلنشائية الليبية من حيث أهميتها وتكراريتها، 

( Mean Scoreتم استخدام كل من قيم المتوسط )

 (.Median Valueوقيم الوسيط )

ر التأخي كان يشمل تقييم أسباب في هذه الدراسة التقييم

 ئيةى المشاريع اإلنشامن حيث شدة أهميتها في التأثير عل

في منطقة الدراسة )طرابلس(، وكذلك من حيث مدى 

يم إلجراء هذا التقي تكرارية حدوثها في منطقة الدراسة.

اب طُلب من المستجوبين تقييم أهمية وتكرارية هذه األسب

 باستخدام مقياس ليكرت. لتقييم أهمية هذه األسباب

مهم، = غير 1استخدم خمسة نقاط من مقياس ليكرت: 

= مهم جداً، 4= متوسط األهمية، 3= بسيط األهمية، 2

ه( = غاية في األهمية، ولتقييم تكراريتها )تكرار حدوث5

= 1من خالل استخدام خمسة نقاط من مقياس ليكرت: 

= يحدث احياناً، 3= نادر الحدوث، 2ال يحدث ابدا، 

 .= دائم الحدوث5= متكرر الحدوث، 4

 

 :ا منا اته النتا جتحليف . 4

 :للمستج  ين الملف الاخ   .4.1

يهدف  ، والذيمحور االول من االستبيانالنتائج  تحليل

إلى الحصول على معلومات اساسية تتعلق بالملف 

أن أكبر عدد من تظهر  ،الشخصي للمستجوب

هم مدراء المشاريع بأعلى نسبة وهي  المستجوبين

يليها على التوالي  مهندس التخطيط   %(51.4)

%(، مدير 17.1(، مهندس استشاري )22.9%)

%(، من ثم مدراء موقع البناء التي مثلت 5.7تنفيذي )

( 1%(. الشكل )2.9أقل نسبة من المستجوبين بنسبة )

يمثل هذه النسب بيانياً. االمر الذي قد يعطي إشارة إلى 

نشائي مما يبين مدى صلة المستجوب بتنفيذ المشروع اال

 .ومات المتحصل عليهامدى موثوقية ومصداقية المعل

 

 

 

 

 

 

 

  

 ينت المستجوباالنسبة المئوية لصف (:1) الشكل         

 

ظهر أن الغالبية العظمى من ي (4جدول رقم )ال

سنوات في  10المستجوبين يملكون خبرة أكثر من 

 %، بينما94.3مجال صناعة اإلنشاءات في ليبيا بنسبة 

ركة سنوات. مشا 5% منهم تقل خبرتهم عن 5.7فقط 

% من ذوي الخبرات العليا التي تزيد 22.9ما نسبتهُ 

 . سنة في هذا االستبيان 20-16خبرتهم بين 

 

سنوات لالنسبة المئوية التكرارية و  (:4الجدول )          

 الخبرة

 النسبة% التكرارية سنوات الخبرة

10-5 7 %20.0 

15-11 6 %17.1 

20-16 8 %22.9 

25-21 5 %14.3 

>25 7 %20.0 

 100.0% 35 اخرى

 

يعني أن هؤالء لديهم معرفة كبيرة حول أسباب هذا 

ون ملكالتأخير في المشاريع اإلنشائية الليبية، وبالتالي ي

فهم أكبر في تقييم هذه األسباب. مع مثل هذه الخبرة 

ها من الطويلة، يمكن القول أن المعلومات التي تم جمع

ل معقول، هذا الستبيان كانت واقعية وصحيحة بشك

ي تالاألمر الذي يزيد من موثوقية و مصداقية النتائج وبال

 البحث بأكمله. 

 

51.4%

5.4%
2.9%

17.1%

مدير مشروع    22.9%

مدير تنفيذي    

مدير موقع البناء    

استشاري    مهندس    

مهندس تخطيط المشروع    
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 :أداب الماارين ا ناا ية اللي ية. 4.2

ة المشاريع اإلنشائية المنفذة لدى بلديفيما يخض أداء 

طرابلس، والتي شارك فيها المستجوبين خالل الفترة 

  م استخدامت (،2011الزمنية الواقعة ما قبل وحتى سنة )

، Cross Tabulation)طريقة الجداول المتداخلة )

 :ثرتساعد في استقراء العالقة بين  متغيرين أو أكوالتي 

ي نسبة المشاريع المتأخرة من إجمالي عدد المشاريع الت

تم  النتائج التي شارك المستجوبين في تنفيذ أو إدارتها.

رقم  في الجدول صول عليها من االستبيان والملخصةالح

%( 48.5يقارب نصف المستجوبين ) ( تبين أن ما5)

مشروع انشائي ليبي. من بين  25شاركوا في أكثر من 

من  %34.5% )أي ما نسبتهُ 70.5هؤالء، 

المستجوبين(  منهم أقروا بوجود تأخير في المشاريع 

 التي شاركوا فيها.  

 

      زها نجاالعالقة بين عدد المشاريع التي تم ا (:5الجدول )      

  وعدد المشاريع المتأخرة منها         
 

 

 الدراسةهذه النتيجة قد تبين لكل ذي بصيرة أهمية هذا 

 هدف إلى معرفة وتقييم األسباب التي تؤدي إلىت والتي

ر عتبالتأخير في المشاريع اإلنشائية الليبية، والتي قد ت

إلى طوة األولى في الحد من هذه األسباب وصوالً الخ

مشروع إنشائي ينجز في الوقت المحدد وفي حدود 

 السعر المتوقع وحسب المواصفات المطلوبة.   

 

   

 

 :تقييم اس ا  تفخير الماارين اللي ية. 4.3

مم المحور الرئيسي في هذا االستبيان، وقد صُ  ،هذايمثل 

 من أسباب التأخير في( سبباً 66) ستونالستة ولتقييم 

 نليبية التي تم الحصول عليها مالمشاريع اإلنشائية ال

ل شم. التقييم يه الدراسةالدراسة النظرية المتعمقة في هذ

 تقييم أسباب التأخير من حيث شدة أهميتها في التأثير

 على المشاريع اإلنشائية في منطقة الدراسة )طرابلس(،

في منطقة  وكذلك من حيث مدى تكرارية حدوثها

 الدراسة.

 

 :المتعلقة  المالكتفخير التقييم اس ا  . 4.3.1

 نتائج تقييم أسباب التأخير المتعلقة بصاحب العمل

من حيث شدة أهميتها ومدى تكرار حدوثها  )المالك(

الجدول  يوضأ ترتيب أسباب  (.6قُدمت في الجداول )

وتكرية  التأخير المتعلقة بصاحب العمل من حيث أهميتها

( و Median Valueعلى قيمة الوسيط ) بناءً  حدوثها

. Mean Score/Value)قيمة أو درجة المتوسط )

يمكن  (،6في الجدول رقم ) بالنظر إلى قيمة الوسيط

اثنان وعشرون سبب من  اسباب تسعةمالحظة أن 

 OCD1)من  (5) لها نفس قيمة الوسيطمتعلقة بالمالك 

مستوى شدة  عني أن لها نفسوهذا ي ،(OCD02وحتى 

إلى قيمة  هُ بالنظراألهمية )غاية األهمية(، إال أن

( يمكن تحديد السبب األكثر Mean Valueالمتوسط )

: قلة OCD14حيُث كان السبب " .أهميه بينها

االستقرار اإلداري للجهة المالك " يعتبر السبب األكثر 

أهمية في أسباب التأخير المتعلقة بصاحب العمل وذلك 

( يبين كذلك  أن 6( . الجدول )4.31ط )بقيمة متوس

، و OCD10 ،OCD04 ،OCD11التأخير:  أسباب

OCD09 ( 3ذات أقل أهمية حسب مستوى الوسيط =

على قيمة المتوسط، السبب  مية(، وبناءً متوسط األه

عدم إتباع المالك لنظام “ "OCD09:األقل أهمية هو 

"، حيث تحصل محدد التوثيق تدفق بيانات المشروع

 (.  2.94أقل قيمة للمتوسط ) على

عدد المشاريع 

التي شاركت 

 فيها 

 كم عدد المشاريع المتأخرة منها

 المجموع
<5 10-5 15-11 20-16 >25 

 

10-5 5.7% 11.4% 0 0 0 17.1% 

15-11 8.5% 14.2% 0 0 0 22.8% 

20-16 5.7% 2.8% 2.8% 0 0 11.4% 

>25 0 5.7% 2.8% 5.7% 34.2% 48.5% 

 مجموع
20% 34.2% 5.7% 5.7% 34.2% 100% 
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ك من تقييم اسباب التأخير المتعلقة بالمال (:6الجدول )     

       حيث أهميتها وتكرارية حدوثها
 

تقييم اس ا  التفخير ت عاً 
 لتكراريتها

(Frequency Evaluation) 

 ً   تقييم اس ا  التفخير ت عا
 ألهميتها

(Importance Evaluation) 

 
الترتي

     
 

 R
a

n
k

 

 

ط
سي

لو
ا

 M
ed

ia
n

 

ط
س

تو
لم

ا
 

M
a
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خ 
تأ
ال
ب 

سب
ير

 C
.D

 C
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d

e
 

 

ط
سي

لو
ا

 M
ed
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n

 

ط
س

تو
لم

ا
 

M
a
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ير 
خ

تأ
ال
ب 

سب
 C

.D
 C

o
d

e
 

 

5 4.26 OCD03 5 4.31 OCD14 1 

4 3.86 OCD20 5 4.06 OCD03 2 

4 3.74 OCD08 5 4.00 OCD20 3 

4 3.71 OCD02 5 3.97 OCD22 4 

4 3.71 OCD06 5 3.92 OCD16 5 

4 3.65 OCD14 5 3.91 OCD13 6 

4 3.63 OCD04 5 3.91 OCD18 7 

3 3.63 OCD22 5 3.89 OCD01 8 

3 3.51 OCD12 5 3.82 OCD02 9 

3 3.43 OCD19 4 3.80 OCD19 10 

3 3.37 OCD01 4 3.74 OCD8 11 

3 3.29 OCD07 4 3.74 OCD21 12 

3 3.26 OCD13 4 3.54 OCD05 13 

3 3.17 OCD05 4 3.54 OCD06 14 

3 3.17 OCD17 4 3.54 OCD15 15 

3 3.14 OCD16 4 3.51 OCD12 16 

3 3.14 OCD18 4 3.51 OCD17 17 

3 3.03 OCD09 4 3.46 OCD7 18 

3 3.03 OCD11 3 3.43 OCD10 19 

3 3.03 OCD15 3 3.34 OCD4 20 

2 2.97 OCD10 3 3.26 OCD11 21 

2 2.91 OCD21 3 2.94 OCD9 22 

 

أسباب التأخير حسب تكرار حدوثها، فيما يخ  تقييم 

( يوضأ ترتيب أسباب التأخير المتعلقة 6الجدول )

شاريع اإلنشائية من حيث تكرارية حدوثها في الم بالمالك

 Medianعلى قيمة الوسيط ) بناءً  .في طرابلس

Value( و قيمة المتوسط )(Mean Value ، يمكن

المالية  عدم قدرة :"OCD3"" السببمالحظة أن 

عدم و تمواجهة ما يترتب على العقد من التزامالالك لمل

 حصل" ت.انتظام تدفق السيولة النقدية الخاصة بالمشروع

السبب وكان (، = دائم الحدوث5على درجة وسيط )

األكثر حدوثاً: ، حيث تحصل على أعلى قيمة متوسط 

 و OCD110 ،OCD21 السببين(. 4.26)

OCD27 الحدوث، ( نادر 2أقل قيمة للوسيط ) ىسجل

التعليق الغير ": OCD21 وكان أقلها حدوثا السبب "

مجدول للعمل من قبل المالك من دون مبرر" بقيمة 

 (. 2.91متوسط )

وبمقارنة درجة االهمية مع درجة  (6الجداول )من 

اهمية اي سبب أن مالحظة يمكن  التكرارية لألسباب،

ليست لها عالقة بمدى تكرارية حدوثها في المشاريع 

ير ية الكثأل تما خلصنشائية الليبية. وهذا يؤكد على اال

 من الدراسات السابقة.

 

 :تقييم اس ا  التفخير المتعلقة  المقا ف. 4.3.2

قة ظهر نتائج تقييم أسباب التأخير المتعلي( 7الجداول )

 بالمقاول من حيث شدة أهميتها ومدى تكرار حدوثها.

باب التأخير أس ثلثيمن وجهة نظر المستجوبين أكثر من 

ة سبعباألهمية، حيث وجد المتعلقة بالمقاول تعتبر غاية 

عشرون الالثالثة وسبب من أسباب التأخير  (17عشر )

المتعلقة بالمقاول تحصلت علي قيمة مستوى وسيط 

: CD12 " السبب ارائسه=غاية في االهمية( على 5)

ار و التحكم في المقاولين بالباطن" الذي يسوء اخت

(، وبالتالي 4.37أعلى درجة متوسط )تحصل على 

ة سبب األهم في أسباب تأخير المشاريع المتعلقيعتبر ال

( يمكن مالحظة أنه ما 7ل )دوكذلك من الج بالمقاول.

  قيمة مستوى وسيط تبقى من أسباب قد تحصل على 

 مدى وهذا ممكن أن يعطي مدلول على. (مهم جداً =4)

ع اول بالمقارنة مأهمية أسباب التأخير المتعلقة بالمق

د ، وهذا يؤكعلقة بصاحب العملأهمية أسباب التأخير المت

على أغلب نتائج الدراسات السابقة التي تميل إلى أن 

 اسباب التأخير المتعلقة بالمقاول أكثر أهمية من تلك

 . المتعلقة بصاحب العمل
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ول من تقييم اسباب التأخير المتعلقة بالمقا (:7الجدول )     

       أهميتها وتكرارية حدوثهاحيث 
 

  التفخير ت عاً تقييم اس ا
 لتكراريتها

(Frequency Evaluation) 

 ً   تقييم اس ا  التفخير ت عا
 ألهميتها

(Importance Evaluation) 

 
الترتي
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k
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5 4.17 CCD15 5 4.37 CCD12 1 

4 4.06 CCD18 5 4.34 CCD15 2 

4 3.69 CCD03 5 4.26 CCD05 3 

4 3.69 CCD07 5 4.23 CCD03 4 

4 3.60 CCD16 5 4.23 CCD08 5 

4 3.60 CCD21 5 4.20 CCD20 6 

4 3.54 CCD17 5 4.20 CCD09 7 

4 3.51 CCD02 5 4.14 CCD10 8 

3 3.49 CCD06 5 4.14 CCD07 9 

3 3.43 CCD04 5 4.14 CCD23 10 

3 3.37 CCD09 5 4.11 CCD21 11 

3 3.37 CCD11 5 4.09 CCD22 12 

3 3.37 CCD12 5 4.06 CCD04 13 

3 3.37 CCD20 5 4.06 CCD16 14 

3 3.37 CCD23 5 4.06 CCD17 15 

3 3.34 CCD08 5 4.03 CCD11 16 

3 3.34 CCD10 5 3.91 CCD18 17 

3 3.29 CCD01 4 3.89 CCD01 18 

3 3.29 CCD05 4 3.89 CCD06 19 

3 3.11 CCD19 4 3.80 CCD02 20 

3 3.06 CCD22 4 3.80 CCD13 21 

3 3.03 CCD14 4 3.66 CCD14 22 

3 2.91 CCD13 4 3.63 CCD19 23 

     

 
فيما يخ  تقييم أسباب تأخير المشاريع اإلنشائية 

ن حيث تكرارية حدوثها في المشاريع المتعلقة بالمقاول م

( 7ة الليبية في حالة الدراسة طرابلس، الجدول )اإلنشائي

: عدم االلتزام في أتباع قواعد ”CCD15يبين أن السبب

هو السبب الوحيد  ”ولوائأ السالمة داخل منظمة المقاول

( اي الوحيد الذي يمكن 5المتحصل على قيمة وسيط )

التالي يعتبر السبب االكثر أن يوصف "دائم الحدوث" وب

بالمقاول مع قيمة  باب التأخير المتعلقةتكرارية في األس

 السبب ": أن كما يبين الجدول  (.4.17متوسط )

CCD13” : عدم المرونة في التفاعل مع قرارات

المالك واالستشاري من قبل المقاول" هو السبب االقل 

 (.2.91حدوثاً بقيمة متوسط )

 :ري  التفخير المتعلقة  اةستااتقييم اس ا. 4.3.3

ئج ( يبين نتا8يم االسباب السابقة، الجداول )كما في تقي

لقة بالمقاول من حيث شدة تقييم أسباب التأخير المتع

 مدى تكرار حدوثها تللك األسباب.  و أهميتها

، ECD02أن االسباب: تظهر النتائج في الجدول 

ECD08  ،ECD07 ECD01 ،ECD06 و ،

ECD03 بالغ 5لت علي قيمة مستوى وسيط )تحص =

: التأخير في ECD2السبب "  ارائسهعلى األهمية( 

 إعداد الرسومات التصميمية و التنفيذية" بقيمة متوسط

 المستخدمةلدراسات النظرية (. بالرجوع الى ا4.26)

، نجد أن هذا السبب كان من االسباب ه الدراسةفي هذ

 في اغلب الحاالتالمهمة في تأخير المشاريع الهندسية 

 هالتي تم استعراضها في هذ لعربية(الدراسة )البلدان ا

الدراسات النظرية  هألي ما خلصت. وهذا يؤكد الدراسة

ة تتشابه أسباب التأخير بشكل كبير بين حاالدت الدراس"

 )البلدان العربية(، وقد يكون هناك اختالف طفيف جداً 

أن أقل  ( يبين8الجدول ) في ترتيب هذه االسباب".

ضعف : ECD12 ":السبب اسباب التأخير أهمية كان

التنسيق واالتصال من قبل االستشاري مع مختلف 

على  تحصل حيث االطراف المشاركة في المشروع"

أقل قيمة و= متوسط األهمية(، 3أقل قيمة وسيط )

 (.3.46متوسط )

: ECD01من حيث تكراريتها، يُعد السبب "

فية او غير دقيقة" هو المواصفات التصميمية غير كا

في  التأخيرمن بين أسباب  السبب األكثر تكرارية

الة الدراسة طرابلس المتعلقة ح –المشاريع الليبية 

. حيث كان الوحيد في المستوي الرابع من باالستشاري

= متكرر الحدوث( واألعلى في قيمة 4ليكرت )

 (. في حين أنهُ السبب األقل التكرارية3.51المتوسط )

الموافقة على الطلبات : التأخير في ECD10 "كان 

" وذلك بأقل مستوى والرد على استفسارات المقاول

 (. 2.91( و بأقل قيمة متوسط )يحدث احياناً = 3وسيط )
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 شاريباالست  تقييم اسباب التأخير المتعلقة (:8الجدول )     
       من  حيث أهميتها وتكرارية حدوثها

    

 

جد نبالمقارنة مع نتائج الدراسة النظرية في هذا البحث، 

: المواصفات التصميمية ECD1أنهُ رغم كون السبب "

 .... :ECD06 غير كافية او غير دقيقة" و السبب "

التأخير في أداء الفح  واالختبار من قبل مهندس 

أخير لمدرجة في أسباب التستشاري" من بين اسباب ااال

ير لهذا السبب أي ذكر في اسباب التأخ دال يوج، الليبية

التي تم استخالصه من حاالت الدراسة بالدول العربية 

المختلفة. السبب في ذلك، من وجهة نظر فريق البحث، 

 قد يكون ناتجاً عن كون عملية الفح  واالختبار وكذلك

ات التصميمية ليست من مهام وضع المواصف

 .لب البلدان العربية )حاالت الدراسة(االستشاري في أغ

 

 :تقييم اس ا  التفخير المتعلقة  فخرى. 4.3.4

، ه الدراسةالنظرية المتعمقة في هذ من خالل الدراسات

 تسعةهذا االستبيان،  اوالذي بُنيت على أساس نتائجه

ً من أسباب التأخير في المشا09) ريع اإلنشائية ( سببا

( 09ل )ورى". الجدية ُصنفت تحت "أسباب أخالليب

ظهر نتائج تقييم هذه االسباب من حيث أهميتها ي

 وتكراريتها.

من   أخرىتقييم اسباب التأخير الخاصة ببند  (:9الجدول )     

   حيث أهميتها وتكرارية حدوثها
 

 تقييم اس ا  التفخير ت عاً 
 لتكراريتها

(Frequency Evaluation) 

 ً   تقييم اس ا  التفخير ت عا
 هاألهميت

(Importance 

Evaluation)  
الترتي

     
 

 R
a
n

k
 

 

ط
سي

لو
ا

 M
ed

ia
n

 

ط
س

تو
لم

ا
 

M
a
in

ير 
خ

تأ
ال
ب 

سب
 C

.D
 C

o
d

e
 

 

ط
سي

لو
ا

 M
ed

ia
n

 

ط
س

تو
لم

ا
 

M
a
in

ير 
خ

تأ
ال
ب 

سب
 C

.D
 C

o
d

e
 

 

5 4.34 SCD02 5 4.66 SCD02 1 

4 3.57 SCD05 4 4.49 SCD05 2 

4 3.20 SCD09 4 3.80 SCD07 3 

4 3.17 SCD03 4 3.80 SCD09 4 

3 3.17 SCD04 4 3.71 SCD08 5 

3 3.14 SCD07 4 3.49 SCD01 6 

3 2.83 SCD01 4 3.49 SCD04 7 

2 2.77 SCD08 3 3.34 SCD03 8 

2 2.20 SCD06 2 2.86 SCD06 9 

 

 

تأخر  SCD02:: "السببمن حيث األهمية، ُصنف 

تطبيق المخططات العمرانية على  البطء فياالعتماد و 

والتأخر في إنجاز المخططات العمرانية قع اأرض الو

للجيل الثالث مما أثر على مشاريع التحويل وسبب 

، يمثل أهم سبب من أسباب التأخير االخرى" تأخرها.

= غاية في 5على مستوى وسيط ) حيُث تحصل

 ا(. في نفس الوقت، هذ4.66االهمية( وبقيمة متوسط )

ائم = د 5االكثر تكرارية بقيمة وسيط ) سبب يمثلال

(. يمكم مالحظة ان 4.34الحدوث( وقيمة متوسط )

التي  التأخير" هو من بين اسباب SCD2السبب "

أخرى في حاالت  تأخيرصنفت تحت أهم اسباب 

  الدراسة العربية.

: SCD06 " ( يبين أيضاً، أن السبب9الجدول )

ريا (" –أمطار-)ثلوج اعتياديةالظروف الجوية الغير 

في اسباب  واألقل تكرارية أقل االسباب أهمية كان

= 2، = بسيط األهمية2التأخير األخرى بقيمة وسيط )

عاً تقييم اس ا  التفخير ت 
 لتكراريتها

(Frequency Evaluation) 

ً تقي   يم اس ا  التفخير ت عا
 ألهميتها

(Importance 

Evaluation)  
الترتي
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4 3.51 ECD01 5 4.26 ECD02 1 

3 3.43 ECD11 5 4.17 ECD08 2 

3 3.40 ECD07 5 4.11 ECD01 3 

3 3.22 ECD02 5 4.09 ECD07 4 

3 3.20 ECD06 5 3.89 ECD06 5 

3 3.17 ECD03 5 3.83 ECD03 6 

3 3.17 ECD08 4 3.80 ECD09 7 

3 3.14 ECD05 4 3.77 ECD05 8 

3 3.03 ECD12 4 3.74 ECD10 9 

3 3.00 ECD04 4 3.66 ECD11 10 

3 3.00 ECD09 4 3.63 ECD04 11 

3 2.91 ECD10 3 3.46 ECD12 12 
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على  2.20و  2.86مة متوسط )ي( وبقنادر الحدوث

بالمقارنة مع الدراسة النظرية يمكن مالحظة  (.التوالي

" الذي أعتبر األقل أهمية واالقل  SCD06 السبب "أن 

كثر أهمية تكرارية في هذه الدراسة هو من  االسباب اال

ما  هذه النتيجة تأكد وتكرارية في المملكة المتحدة.

أن هناك اختالف في وهوى:  [11]الية دراسة  تخلص

التأخير في المشاريع االنشائية بين الدول النامية سباب ا

)دول العالم الثالث: مثل الدول العربية( وبين الدول 

 ة. المتقدم

 

سة مدينة . أس ا  تفخير جديد  م  حالة الدرا4.4

  را لس العا مة:

أي أسباب تأخير جديدة  اكتشافإلى  هذا المحوريهدف 

 حالة الدراسة طرابلس، –في المشاريع االنشائية الليبية 

غير مذكورة في أسباب التأخير المدرجة في االستبيان 

 .هذا البحث والتي تم استنتاجها من الدراسة النظرية في

مستجوب، هم  35عشرة مستجوباً من أصل  18فقط 

أجابتهم  وكانتمن أجابوا على سؤال هذا المحور، 

ً اعتبروهم اسباب جديدة  تتلخ  في أثنى عشرة سببا

إال أنهُ لتأخير المشاريع االنشائية في مدينة طرابلس. 

بمقارنة هذه االسباب المقترحة مع أسباب التأخير 

، لوحظ أن اغلب هذه االسباب ستبياندرجة في االمال

الستة والستون  التأخيرهي مدرجة في اسباب  الجديدة

قد تكون مكتوبة بصيغة إما لهذه الدراسة، إال انها 

ً في تلك االسباب. على سبيل  مختلفة أو مدرجة ضمنيا

تلك االسباب التي صنفت على أنها  ثالث من المثال: 

التأخير " :كانتبيان لم تذكر في االست جديدة و اسباب

قعة في مسارات الطر  وعدم في حصر الممتلكات الوا

"التأخير في إعداد المخططات  صرف التعويضات" و

"غياب  العامة وخاصة منظومة الصرف الصحي" و

. هذه االسباب ه كامل لمصلحة التخطيط العمراني"شب

ندرج تحت فئة دمجت في هذه الدراسة في  سبب ي

تأخر االعتماد و : " SCD2 " بالسباسباب أخرى: 

ق المخططات العمرانية على أرض البطء في تطبي

 قع والتأخر في إنجاز المخططات العمرانية للجيلاالو

الثالث مما أثر على مشاريع التحويل وسبب  الثاني و

 ."تأخرها

أسباب بعد دراسة هذه االسباب الجديدة ومقارنتها مع 

 من بين االسبابأن  ، وجددرجة في استبيانمالتأخير ال

أسباب جديدة من قبل عشرة المقترحة ك االثني

 المستجوبين، فقط ثالث أسباب تعتبر أسباب جديدة وغير

 كما في الجدول مدرجة في االستبيان، وتلك االسباب هي

 : (10رقم )

 

يع اسباب التأخير المصنفة "جديدة" في المشار(: 10الجدول )
 االنشائية بالعاصمة طرابلس

 

 الفئة التابع لها سبب التأخير المقترح رقمال

1 
عدم تحديد االهداف والسياسات 

 .بشكل واضح داخل المشاريع
 

 المقاول

2 

التوسع في اعتمادات المشاريع 
االنشائية والبدء في تنفيذها دون 

مراعاة القدرة االستيعابية لالقتصاد 
 .الوطني

 

 المالك

3 
ي والعلم التطور التقني ةدم متابعــع

 .في مواصفات ومواد االنشاء
 االستشاري

 

 

 :الخاتمة  الت  يات. 5

لمعرفة بدأت من الحاجة الملحة  للدراسةالفكرة األساسية 

اسباب التأخير في المشاريع االنشائية اللبيبة وبالذات 

الموجودة منها في طرابلس )صاحبة االكثر عدداً وتنوعاُ 

ك لمحاولة الحد في المشاريع االنشائية في ليبيا(، وذل

مشروع ليبي من  و يخلوأصبأ ال تمنها بعد ما تفاقم

هذا التأخير. ولتحقيق ذلك تم صياغة الهدف الرئيسي 

ير المشاريع "التحقيق في أسباب تأخ هذه الدراسةمن 

 ."حالة الدراسة طرابلس العاصمة – االنشائية في ليبيا

لعديد نهج انتقائي يتضمن التحقيق هذا الهدف تم استخدام 

 معمقة في ةمن األنشطة البحثية بما في ذلك مراجع
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حقيق في المرتبطة بموضوع الدراسة، الت األدبيات

وتصنيف اسباب التأخير  لتحديدالدراسات السابقة نظرياً 

عمل مسح االنشائية الليبية، ومن ثم في المشاريع 

م ت لتقييم هذه األسباب. بعد ذلك استبياني واسع نسبياً 

لتحقيق نتائج بشكل نقدي وتلخيصها وتوظيفها مناقشة ال

 الليبيةعلى حاالت الدراسة  وبناءً  الدراسة.اهداف 

التي تم وبالمقارنة مع نظيراتها في الدراسات العربية 

( 66) ستة وستون، تم تحديد وتصنيف وجدولة عرضها

في المشاريع اإلنشائية  التأخيرأهم أسباب  اعتبرتسبب 

 (. 3في الجدول رقم )الليبية كما هو موضأ 

 يانالكمي باستخدام تقنية االستب من خالل استعمال النهج

 أخيرتقييم شدة أهمية أسباب التوالتحليل اإللكتروني، تم 

نشائية في حالة وتكرارية حدوثها في المشاريع اال

كال حسب مصدرها )مالك، مقاول،  الدراسة طرابلس

( الى 6)استشاري، و أخرى( كما في الجداول من رقم 

ما ك نقدي متعمق بشكلهذه النتائج تم مناقشتها (. 9رقم )

 تم ذكرها انفاً.

في  لتحديد أسباب التأخير ملحةال حاجةال ،راً يـــــاخ

ية بحثلادراسات الاالفتقار إلى والمشاريع االنشائية الليبية 

بشكل عام ومدينة طرابلس في ليبيا  في هذا المجال

 خالل دراسة من ههذ أهمية ظهرتُ بشكل خا ، 

 .والمجتمع المعرفة إلى مهايقد أن يمكن التي المساهمة

 النهج النظرينهجين معاً: باإلضافة إلى ذلك، استخدام 

استخدام احدث الحزم البرمجية والمسأ الكمي و 

( وكذلك أفضل مقاييس التحليل SPSS22االحصائية )

الوصفي اإلحصائي )الوسط و الوسيط( في جمع وتحليل 

قية ( وموثوReliabilityتائج، يرفع من مصداقية )الن

(Validity.النتائج وبالتالي البحث بأكمله ) قد هذا و

 للدراسات والبحوث المستقبلية في نفس حقل أساسا وفري

 الدراسة هذا.

 
 الت  يات:

  الدراسةالقيود المكانية و الزمانية التي أحاطت هذا 

لتأخير في على دراسة مشاكل واسباب ا ها ركزتتجعل

دينة طرابلس . حيث لم المشاريع االنشائية الليبية في م

يسمأ هذا النطا  المحدود للمشروع البحثي لفريق 

البحث بتغطية جميع المسائل المتعلقة بموضوع اسباب 

التأخير في المشاريع اإلنشائية. وبالتالي، لمزيد من 

 البحث، يوصى بالمواضيع التالية:

 اء لموارد المالية الكافية إلجريوصى بإعطاء الوقت وا

يشمل عددا أكبر من مشاريع البناء  تحقيق أوسع؛

)دراسات الحالة( و حجم أكبر في العينة المستخدمة 

لتحليل، حيُث الزال هناك حاجة إلى بحوث إضافية 

الستكشاف اسباب تأخير إضافية،  قد تشمل محيط 

 أكبر من مدينة طرابلس العاصمة.

 حثي المختلط، وذلك بإضافة النهجاستخدام النهج الب 

خالل استخدام تقنية المقابالت الشخصية النوعي من 

القرار في صناعة اإلنشاءات الليبية، و  بال صحا

تقنية الزيارات الموقعية للمشاريع االنشائية قيد 

اإلنشاء، وذلك لعمل تحقيق اكثر واقعية والحصول 

وقية ( وموثReliabilityعلى نتائج أكثر مصداقية )

(Validity.) 
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