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 الدراسة ملخص

 سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير معنى فهم على رئيس ي بشكل الدراسة بحث ركز لقد

 قطاع مشاريع في التأخير ظاهرة انتشار أن إلى اإلشارة تجدر عليها. التغلب يمكن التي والطريقة عمان

  أثر قد العالم من أخرى  وأجزاء عمان سلطنة في نشاءاتاال
 
 دراسة الباحث استخدم القطاع. على سلبا

 عمان سلطنة في نشاءاتاال اعقط شاريعمل الثالثة األطراف على وزعت لالستبيان مصممة استقصائية

 قبل من تنفيذها تم مشاريع أربعة حالة ةدراس إلى باإلضافة واملقاولين( واالستشاريين العمل أصحاب)

 الثانوية النتائج من والتحقق اختبار أجل من الصحي الصرف قطاع في الباحث بها يعمل التي الشركة

 للبيانات.

 في التأخير من ٪(50- ٪20) متوسط إلى تؤدي التي لرئيسيةا األسباب تحديد من الدراسة تمكنت وقد

 والتخطيط ،املواد لشراء مناسب برنامج وجود عدم مثل عمان سلطنة في نشاءاتاال بقطاع شاريعامل

 العمل، ألصحاب القرار صنع عملية في االستقرار وعدم املقاولين، قبل من والجدولة ،الفعال غير

 هذا مشاريع في التأخير زيادة في تساهم العوامل هذه كل التصاريح. معالجة ؤوبط ،ميماالتص في وتغيير

 بشكل املوارد من االستفادة على التأثير وزيادة التكاليف، وتجاوز  الوقت، تجاوز  إلى يؤدي مما القطاع

 املشاريع. وأهداف الناجح، واإلنجاز عام،

 تمكن أن يمكن التي املمكنة العالجية رالتدابي تحليل على أساسا الدراسة ركزت السياق، هذا وفي

 التدابير بعض فإن وباملثل، القطاع. هذا داخل السائد التأخير معالجة من نشاءاتاال قطاع مشاريع

 الثابت، والتخطيط العمل، أصحاب تدخل من الحد تشمل السياق هذا في تحديدها تم التي الرئيسية

 سليم بشكل املخاطر إدارة فإن ذلك، على وعالوة روع.املش إدارة فريق طرف من األعمال ورصد وجدولة

 جميع وتحديد عادل، بشكل املخاطر تتقاسم التي العقود وتحسين التأخير، تسبب أن يمكن التي
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 شاريعامل انجاز في التأخير من الحد في تساهم ان يمكن وضوحا أكثر بطريقة بدقة املشروع عناصر

    عمان. بسلطنة نشاءاتاال بقطاع

 مشكلة الدراسةمه عن قدم

يوجد العديد من املشاكل واملعوقات التي تؤثر على كفاءة ونجاح ادارة املشاريع في انجاز اعمالها  

وتحقيق متطلبات كفاءة االداء ومدى التزام االدارة بعناصر التكلفة والجودة والوقت، حيث الحظ 

 العريقةوهي أحد الشركات الحكومية  املدمجةالباحث من خالل عملة في شركة ظفار للخدمات 

بسلطنة عمان، والتي لديها مشاريع كبيرة على مستوى سلطنة عمان ومشاريع وتعاقدات مع شركات 

هندسية تسند إليها االعمال في قطاعات الكهرباء واملياه والصرف الصحي، أن هناك معوقات في 

إلى الشركات الهندسية التي تتعامل  ةاملدمجاستكمال االعمال التي تسندها شركة ظفار للخدمات 

معها. فهناك تأخير بصفة مستمرة في تسليم املشروعات من قبل الشركات املتعاقد معها، وقد قام 

على هذه املشاريع أتضح من خاللها أن هناك العديد من املعوقات  استطالعيةالباحث بعمل دراسة 

ضوح مفهوم التخطيط وأيضا النقص في الخبرة في التي تواجه تخطيط املشاريع في الشركات منها عدم و 

في عملية التنفيذ وتقدير تكاليف  والتأخيرإعداد املشاريع والقدرة على تنفيذ الخطط التي تم وضعها 

 املشروع

 الدراسة أهداف

 .املحدد وقتها في املشاريع إدارة كفاءة فاعلية على املؤثرة املعوقات اهم على التعرف .1

 املشروعات. تكلفة معوقات مستويات على التعرف .2

  املشاريع. إدارة في واملواصفات الجودة معوقات مستويات على التعرف .3

  املشاريع. إدارة في التخطيط معوقات مستويات معرفة.4
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 العلمية األهمية

 االتي: في لدراسةل العلمية هميةاال  تكمن 

 نجاح في واثره االنجاز في التأخير وهو املشاريع إدارة في عائق اهم وهو اال مهم ملوضوع تناوله ❖

 ،املشروع

 قدرة تحسين في أثر من لذلك ملا التخطيط عملية فاعلية مستوى  لزيادة مستمرة حاجة هناك ❖

 الخدمات أفضل تقديم على الحكومي القطاع أم الخاص القطاع في سواء املنظمات

 للمستفيدين.

 من وغيرها الدراسة بحث عليها طبقامل الجهة تستفيد أن راسةالد هذه خالل من الباحث يأمل ❖

  الدراسة. هذه وتوصيات نتائج من الجهات

 هذه إجراء على يحفز الذي األمر القطاع، هذا في شاملة دراسة توجد ال أنه بالذكر الجدير ❖

  البحثية. الدراسة هذه إجراء وأهمية قيمة على كذلك يدل هذا (.2015 )راميا، الدراسة

 العملية األهمية -ب

 وتحسينها املشاريع بإدارة باالرتقاء يساهم وعامل مرجع تكون  ان في الدراسة تساعد قد ،السياق هذا في 

 االتي: خالل من وذلك املستمر

 قطاع بمشاريع شركاتال تمارسها أن يمكن التي للعالجات مناسبة صورة على الحصول  ❖

 قيمة ذات بأنها بالفعل وصفها يمكن والتي عمان، سلطنة في عملياتها لتحسين نشاءاتاال

  كبيرة.

 عمان سلطنة في املقاوالت لشركات محتملة مدخالت بمثابة البحث هذا نتيجة تكون  أن يمكن ❖

 واملستقبلية. الحالية املشاريع فمختل في السائدة املشاريع ادارة معوقات مع للتعامل
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 وكلفه للوقت تمديد من عليه يترتب وما تأخير من االنشاءات مشاريع تواجه التي اإلشكاليات ❖

 ماليه

 وسبل املشاريع في التأخير اسباب حول  بمعلومات املشاريع إدارة على للقائمين بيانات توفير ❖

 تفاديها.

 

 نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير  ❖

 نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير  تعريف عن دراسات .1.3.2 ❖

 الفاصل يصور  التأخير مختلف. بشكل نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير تحديد يمكن ❖

 اعتبار يمكن (.2006 والحجي، )عساف هتنفيذ بتاريخ يتعلق فيما معين بمشروع املرتبط الزمني

 من واملقاولين املنشئات بين مناسب تنسيق وجود لعدم نتيجة أو الفهم سوء بمثابة التأخير

 (.Caletka & Keane ، 2015) اريوهاتالسين بعض في املشاريع مديري  وكذلك الباطن
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 في التأخير بتحديد يتعلق فيما متنوعة نظر وجهة Trauner & Theodore )2009( يحمل ❖

ا .نشاءاتاال اعقط مشاريع ا ،الثنائي لدراسة وفق   قطاع مشاريع في التأخير يتسم ما غالب 

 يتم التي القرض رسوم من الفائدة وزيادة ،املشروع مصروفات بزيادة ملشروعاتا أو نشاءاتاال

 نطاق على الشاملة البشرية املوارد و املوظفين تفاني عدم جانب إلى البنك من عليها الحصول 

ا يمكن واسع.  ، معين تأخير تأثير مستوى  خالل من القطاع هذا في التأخير تعريف تحديد أيض 

 وغيره. به امللتزم العمل بجودة والتشهير للمشروع، زائدة موازنة شكل في يكون  أن يمكن والذي

 على للحفاظ للمشروع مدراء وجود عدم أنه على التأخير (Callahan & Bramble 2010 ) عّرف ❖

ا. املحدد الزمني بالجدول  والوفاء العمل مكان في مناسب عمل تدفق  على تعريفه تم كما مسبق 

ا Callahan & mbleBra )2010( دراسة  كشفت معين. مشروع في تسارع وجود عدم أنه  أيض 

ا يحدد أن يمكن معين مشروع جدولة في املستمر التغيير أن  معين بناء مشروع في التأخير أيض 

 عام. بشكل

❖ )2010( .al et Kelleher السيناريو إلى يشير .االنشاءات قطاع ملشاريع املتزامنة الطبيعة حدد 

 يكون  أن يمكن للمشروع. الناجح اإلكمال ةاملتعدد األحداث تعيق حيث املشروع داخل املعقد

 العمل هذا في عام. بشكل اإلنسان صنع من أحداث أو أسباب أو طبيعية أسباب شكل في ذلك

 الذي Callahan & Bramble )2010( تعريف في النظر على التركيز سيكون  ،املحدد البحثي

 نحو املشروع ادارة في شروعامل مدير طرف من الكفاءة عدم من كجزء التأخير تقديم إلى يسعى

 مقنعة. بطريقة املحدد النهائي باملوعد الوفاء

 الدراسات السابقة

 أثر العوامل االستراتيجية في تحسين فاعلية تقويم األداء"( بعنوان: 2009دراسة )أمل العبيدي، 

في تطوير فاعلية  االستراتيجيةهذه الدراسة في معرفة تأثير العوامل  هدف تلخص ."اإلداري للمشاريع
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إلى مجتمع الدراسة. وقام  استناداوذلك عبر القيام بتحليل املسار واألثر وذلك  تقويم األداء اإلداري 

 مدير نما بي( من اإلدارة العليا واإلدارة التشغيلية للمشروع تفاوتت وظائفهم 30الباحث بجمع آراء )

الوصفية  اإلحصائيةالدراسة األساليب واستخدم الباحث في هذه  عام ومدير مشروع وفني وخبير.

مما ساهم  االستراتيجيةالنتائج منها: وجود دور إيجابي للعوامل  حيث توصل إلى عدد من واالستداللية

داري، كذلك وجد الباحث أن معيار املوقف التنافس ي كان أكثر في زيادة فاعلية تقويم األداء اال 

الباحث مجموعة من التوصيات منها: إلقاء الضوء على  بالعوامل االستراتيجية. وقدم تأثرهاملتغيرات 

املشاريع كذلك تبني معيار الجودة الشاملة واتخاذها  أهمية دور العوامل االستراتيجية في أداء أدارة

 الجودة وأهميتها. رفع مستوى الوعي بدور  انطالقةوذلك  استراتيجية

هدفت الدراسة إلى " إدارة املشروع وأثاره على نجاح املشروع"( Marley Carvalho، 2014دراسة )

وخلص  الصناعية، على اإلدارة الجيدة للمشروع ومعرفة دورها في إنجاح املشروع في املؤسسات التعرف

 للمعايير املتبعة دولية إلدارة املشاريع فإن اإلدارة الجيدة الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها: أنه وفقا

ضرورة العمل بالجودة في املشروعات. وقد أوص ى الباحث  للوقت والتكلفة والجودة تساعد على تحقيق

 .املشروع وفق خطة زمنية لعمر

 األهمية النسبية للمعايير التسعة الخاصة بدليل إدارة املشاريع أثناء"( Zwikael ،2009دراسة )

ء على أهمية العوامل التسعة التي قدمها هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضو ".التخطيط للمشروع

توصل لها الباحث أن أكثر العوامل تأثيرا على  املشاريع، وكان من أهم النتائج التي املعهد األمريكي اإلدارة

إدارة موارد املشروع( كما  -إدارة نطاق املشروع  -إدارة املخاطر  -إدارة الوقت )نجاح املشروع كانت 

على تحديد أنشطة املشروع وكذلك تحديد املسارات الحرجة  تركيز املدراءضرورة بالباحث  اوص ى

 باملشروع.
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( كشفت أن أهم آثار التأخير في صناعة البناء والتشييد هي تجاوز 2011اسة حسيب وآخرون )ر د

 ، املفاوضات، قضايا املحاكم والنزاعات.عن املشروع الوقت، تجاوز التكاليف، التخلي

 والتحكيم والنزاع التكلفة وتجاوز  الوقت تجاوز  أن (Jagboroو Aibinu , 2002) دراسة وجدت

 تأكد .نشاءاتاال قطاع مشاريع في لتأخيرل الستة اآلثار من املشروع عن التام والتخلي والتقاض ي

 تجاوزات شهدت الكبيرة نشاءاتاال مشاريع من ٪ 70 من يقرب ما أن (2006) والحجي عساف دراسة

 تسليم في التأخير في للتحقيق استقصائية دراسة 2002 في (Adhikaribو vazhiaMana ) أجرى  زمنية.

ا ووجدت الكبيرة البناء مواقع إلى واملعدات املواد ا تأثير   .التكاليف تجاوز  مثل مهم 

سلطنة  في العوامل املسببة لتأخير املشاريع اإلنشائية في القطاع العام" ) Buddhika ،2018دراسة )

حيث  على أسباب التأخير في املشاريع في سلطنة عمان، هذه الدراسة إلى التعرف هدفت ."عمان

يرجع إلى العديد من األسباب  خلصت هذه الدراسة الى أن تأخير تسليم املشاريع في الوقت املحدد

لتسليم مواد املشروع وكذلك التأخيرات املترتبة على دراسة املواد  واضحةأهمها: عدم وجود خطة 

على إدارة مشتريات املشروع  املشروع كما أوص ى الباحث بضرورة التركيز أطراف كافةقة عليها من واملواف

 التسريع في إجراءات املوافقة على املواد.

، بينما حددت دراسة خمسة أسباب رئيسية للتأخير Chan & Kumar W (1997)حددت دراسة 

Mansfield (2002) ادناه. خمسة أسباب رئيسية أخرى كما هو موضح في الشكلين 
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 Mansfield (2002) خمسة أسباب رئيسية للتأخير دراسة            Chan & Kumar W (1997)خمسة أسباب رئيسية للتأخير دراسة 

 مواد وطرق البحث

الدراسة الى أن تأخير تسليم االستبانة في جمع البيانات حيث خلصت هذه  استخدم الباحث أداة 

لتسليم مواد  واضحةيرجع إلى العديد من األسباب أهمها: عدم وجود خطة  املشاريع في الوقت املحدد

املشروع كما أوص ى  أطراف كافةاملشروع وكذلك التأخيرات املترتبة على دراسة املواد واملوافقة عليها من 

 املشروع التسريع في إجراءات املوافقة على املواد.على إدارة مشتريات  الباحث بضرورة التركيز

 نتائج وتوصيات الدراسة

 عمان. سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في املمكنة عالجال وسبل واآلثار األسباب في الباحث حقق

 واملستشارين العمل أصحاب) للمشاركين الثالثة األطراف على وتوزيعه استبيان مسح تنفيذ تم

 بقطاع مشاريع أربع حالةل شاملة ودراسة مراجعة باحثال أجرى  ذلك، إلى باإلضافة واملقاولين(.

ا واجهت االنشاءات  العمل. صاحب مع تأخير 

 البحث، أسئلة عن اإلجابة في يساعد أن يمكن معين استنتاج إلى التوصل يمكن الشامل، التحليل من

 قطاع شاريعمل فيه النظر تم الذي املحتمل التأخير مع التعامل في يساعد أن يمكن نفسه الوقت وفي

اهم 
اسباب 
التاخير 
في البناء

ضعف 
االشراف 
واالداره

طبيعة مواقع 
العمل الغير 

متوقعه

قرارات 
بطيئه

اوامر 
تغييريه 
بالعمل

اهم 
اسباب 
التاخير 

في 
مشاريع 

البناء

التقديرا
ت 

الخاطئه

تذبذب 
االسعار

التمويل 
والدفعي
ات 
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الرئيسية والتأثيرات والحلول الممكنة لمشكلة تأخر انجاز المشاريع بقطاع االنشاءات في سلطنة عماناألسباب   

 قادرة كانت والثانوية األولية املصادر من جمعها تم التي املعلومات هذه في عمان. سلطنة في نشاءاتاال

 عمان. سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير نع شامله صوره تقديم على

 نشاءاتاال قطاع مشاريع في للتأخير  الرئيسية األسباب .1.1.6

 سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في للتأخير الرئيسية األسباب بعض أن على البحث نوعي تحليل أكد

 تشمل: عمان

 العمل بصاحب املتعلقة األسباب .1.1.1.6

 وتأخير قاول امل واختيار ميماالتص وتغييرات الكلية املشروع اتعملي في العمل أصحاب تدخل مثل

 .العمل صاحب قبل من القرار

 والتخطيط املشروع مواد ملشتريات الصحيحة غير الجدولة باملقاول: املتعلقة األسباب .2.1.1.6

 املوقع. إدارة وضعف املوارد إدارة وسوء املقاولين نهاية من الفعالة غير والجدولة

 باالستشاري  املتعلقة األسباب .3.1.1.6

 واقعي. غير زمني جدول  إعداد مثل 

 الخارجية باألسبا .4.1.1.6

 املتوقعة. غير األرض وظروف للتصاريح البطيئة املعالجة مثل 

 نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير  آثار  .2.6

ا فهم تم الصدد، هذا في   في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير تأثير مختلفة مصادر دراسة من أيض 

 التي نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير آثار من بعض .شروعامل انجاز في للتأخير نتيجة عمان سلطنة

 من االنتهاء وقت وزيادة ،شروعامل تكلفة في زيادة تشمل بالذات الدراسة هذه في عليها الضوء تسليط تم

 وغيرهم. العمل أصحاب نهاية من واالستياء ،الجودة في وانخفاض املشروع،
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ا الجانب هذا تبرير تم   مشاريع اربع حالة دراسات من عليها الحصول  تم التي بالبيانات يتعلق فيما أيض 

 من هي والتكلفة الوقت تجاوزات أن الحالة تحليل اقترح .(5.4 )القسم املاض ي في نشاءاتاال قطاع في

 حددت فقد ذلك، ومع .شاءاتناال بقطاع لمشروعل الكلية العملية في للتأخير املؤثرة ثاراآل أكثر بين

ا الحالة دراسة نتيجة ا هي املحاكم على املعروضة والقضايا املنازعات أن أيض   األحيان بعض في أيض 

 املحدد. القطاع هذا في للتأخير نتائج

 الوقت تجاوز  .1.2.6

 أسباب عشرة أكثر بين من الوقت. تجاوز  على واملتعاقد العمل صاحبب املرتبطة العوامل تؤثر 

 مباشر بشكل العوامل هذه تؤثر باملقاول. وتتعلق العمل صاحبب مرتبطة عوامل سبعة هناك للتأخير،

 الوقت. تجاوز  في وتتسبب املشروع إكمال على

 التكلفة تجاوز  .2.2.6

ا التكلفة تجاوز  إلى تؤدي هذهو  يهتغيير  وامرأل  تؤدي بالعقد املرتبطة العوامل   تجاوز  يؤدي ما وغالب 

 نشاءاتاال بقطاع املشاريع تأخر على املترتبة اآلثار هذه وتأثير تمييز تم كما التكلفة. تجاوز  إلى الوقت

 .واألدبيات املجالت مثل ثانوية ادرمص من عليها الحصول  تم التي باملعلومات عمان سلطنة في

 منه الحد أو  التأخير  على للقضاء املمكنة حلول ال .3.2.6

 تقليل أو إلزالة املمكنة عالجال بسبل يتعلق فيما التوصيات بعض تقديم يمكن الدراسة، هذه على بناء   

 يلي: بما التوصيات تقديم يمكن عمان. سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير

 املشروع ملالك حلول  .1.3.2.6

 إصدار فقط، الحاجة عند تدخلال الخبرة، ذوي  املقاولين اختيار يجب املبكر، لإلنجاز حافز تبني 

ا يةالتغيير  وامراأل   املحدد. الوقت في والدفع فقط للمتطلبات وفق 
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 لمقاولينل حلول  .2.3.2.6

 التخطيط يكون  أن وينبغي جيدة، ماليه قدرة لديه يكون  أن وينبغي املبكر، لإلنجاز حافز تبني 

 تسبب أن يمكن التي املخاطر وإدارة األمثل، النحو على املوارد إدارة خالل من املناسبين والجدولة

 املناسبين. الفرعيين املتعاقدين واختيار التأخير

 بين صحيح بشكل العقد وصياغة املبكر، لإلنجاز حافز تبني :االستشاريينو  للخبراء حلول  .3.3.2.6

 واملراقبة البناء قبل ما مستندات على املوافقةو  ،املناسب الوقت في واملراجعة واملقاول، العمل صاحب

 االستشاري. قبل من النقصو  خطاءاال  وإخطارات العمل في املحرز  للتقدم الدقيقة

 والخدمية الحكومية لجهاتل حلول  .4.3.2.6

 التصاريح. على املناسب الوقت في املوافقةو  راجعةامل 

 القانونية للسلطات مقترحات .5.3.2.6

 الشراء مثل خاطرامل مساواة من باملزيد يتسم أفضل شكل وجود خالل من العقود شكل تحسين 

 األهداف على املشروع في املشاركين تركيز إلى تهدف التي الشراكة أو التعاونية املشتريات أو املتكامل

 .املحددة والجودة امليزانيةو  املحدد الوقت في املشروع تسليم في املتمثلة املشتركة

 عمان سلطنة في نشاءاتاال بقطاع شاريعامل تحسن أن يمكن العالجات هذه أن املجيبون  وكشف

 بشكل يساعد مما عملياتها تحسين على قادرة تكون  أن القطاع هذا في للشركات يمكن التي والطريقة

ا يمكن ان.عم سلطنة في البناء قطاع مشاريع في التأخير مواجهة نحو رئيس ي  خالل من ذلك تحسين أيض 

 املراقبة خالل من التأخير آثار تقليل جانب إلى التأخير تخفيف شكل في فعالة استراتيجيات اعتماد

 .شروعامل اتلعملي املستمرة

 توصيات .3.6
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 التي بالطريقة يتعلق فيما الرئيسية التوصيات بعض تقديم يمكن أعاله، املوضحة النقاط أساس على 

  البحثي. املوضوع هذا حول  دراسة بإجراء يتعلق فيما املستقبلية البحوث تحسين بها يمكن

 األولى التوصية .1.3.6

 داخل التأخير سبب لتحليل ينمع انشاءات بقطاع مشروع في ينظر أن يمكن املستقبل في البحث أن هي 

 املشروع. لتسليم خطة وأفضل القطاع

 الثانية التوصية .2.3.6

ا يمكنها السياق هذا في املستقبلية الدراسات أن هي   برامج أو SPSS باستخدام البحوث نتائج ربط أيض 

 ككل. الشاملة للدراسة دقيقة رقمية نتائج على الحصول  على قادرة لتكون  أخرى 

 الثالثة التوصية .3.3.6

 خفض او للقضاء أعاله املمكنة عالجال سبل في واملقاولون  واملستشارون العمل أصحاب ينظر أن هي 

  .ُعمان سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير

 على ما حد إلى تخفيفه يمكن عمان سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير أن مالحظة املهم من

 في اتباعها يجب التي األساليب أو الخطوات ببعض القيام يمكن املحددة. الخطوات بعض أساس

 املناسب التخطيط أساس على التأخير تخفيف خالل من عمان سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع

 أو املوظفين إشراك خالل من التأخير تخفيف مثل الطرق  أن الدراسة أوضحت كما الفعال. والتنفيذ

ا توصف أن يمكن املقاوالت شركات عمل عملية في العمالء  التأخير لتقليل محتمل عالجي نهج بأنها أيض 

 الفعال التنفيذ أساس على أنه تحديد يمكن وبالتالي، عمان. سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في

 القطاع داخل املوجود التأخير فإن عمان، سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع ضمن العالجية للعوامل

 ما. حد إلى منه الحد أو بالفعل عليه القضاء يمكن
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 االستبيان بين االندماج استخدمت قد الدراسة هذه أن باحثال يعترف املعرفة: في املساهمة .4.6

اأ يدرك باحثال أن إال املعرفة، في ُيسهم هذا أن من الرغم على الحالة. ودراسة  املرتبطة القيود يض 

 الحالة ودراسة الدراسة استبيان في مشارك كل تساءل كيف بعمق الرابع الفصل ناقش الدراسة. بهذه

 مزايا أن حين في املعرفة، إلى املدخالت لبعض الدراسة هذه ولتحقيق املطلوبة، واملوارد التعقيدات عن

 لها الدراسة هذه نتائج تكون  أن يمكن كان إذا ما الستنتاج للغاية املعقدة التحقيقات من مزيد إجراء

 عمان. سلطنة في املستقبلية نشاءاتاال قطاع مشاريع على إيجابي تأثير

 الدراسة وحدود الذاتي التفكير  .5.6

 العالجات من املزيد تحديد خالل من والهدف الشامل البحثي الهدف البحثية الدراسة هذه حققت 

 بعض هناك عمان. سلطنة في نشاءاتاال قطاع مشاريع في التأخير من التقليل او للقضاء املمكنة

 نقص يتضمن الرئيسية القيود أحد البحثية. الدراسة هذه إجراء عملية في مواجهتها تمت التي القيود

 مشاريع في التأخير بشأن املاض ي في األبحاث من أقل عدد إجراء تم املحدد. باملوضوع املتعلقة املعلومات

ا تستغرق  االستبيان ةعملي كانت أخرى، مرة عمان. سلطنة في العملية والعالجات نشاءاتاال قطاع  وقت 

 
 

ا، طويال ا هدد أو أعاق مما أيض   هذا يكون  أن يجب املحدد. الوقت في البحثية الدراسة إكمال أيض 

ا الجانب  األدوات استخدام عدم يؤدي قد أخرى، مرة املستقبلي. السياق في التحديد وجه على ضمني 

 عدد من الحد إلى باإلضافة املعني البحث وتعميم الكلية بالدقة اإلضرار إلى الدراسة هذه في العددية

 األسباب دراسات ضمن من تدرج ان ينبغي (19 – )كوفيد كورونا جائحة ان الى باإلضافة الكلمات.

 م.العال مستوى  على االنشاءات بقطاع املشاريع بعض لتأخر الرئيسية
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 الخاتمة

 انجاز تأخر ملشكلة املمكنة والحلول  والتأثيرات الرئيسية األسباب على التعرف إلى الدراسة هدفت

 .عمان سلطنة في االنشاءات قطاعب املشاريع

وتم  الدراسة، لطبيعة ملالءمته نظرا التحليلي، الوصفي املنهج إتباع تم الدراسة أهداف ولتحقيق

 مجتمع ات من فئ الثالث  على إجراؤها تم التي امليدانية للدراسة كأساس وذلك استبانة تصميم

في املختصين بإدارة مشاريع االنشاءات في سلطنة عمان من أصحاب عمل ومقاولين  املتمثلة الدراسة

 املعنيين بإدارة مشاريع الصرف الصحي استرد عينة على استبانة (150) توزيع تم واستشاريين، حيث

، املوزعة االستبيانات إجمالي %( من62نسبته ) ما أي استبانة ( 94  تحليل) وتم ،بانةاست 94منها 

التي  املدمجةباإلضافة الى دراسة أربعة مشاريع صرف صحي نفذت من قبل شركة ظفار للخدمات 

 . يعمل بها الباحث

 ٪20 ) متوسط إلى تؤدي التي الرئيسية األسباب تحديد: أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد

 لشراء مناسب برنامج وجود عدم مثل عمان سلطنة في االنشاءات بقطاع املشاريع في التأخير من ( 50٪-

 القرار صنع عملية في االستقرار وعدم املقاولين، قبل من والجدولة الفعال، غير والتخطيط املواد،

 زيادة في تساهم العوامل هذه كل التصاريح. معالجة وبطؤ التصاميم، في وتغيير العمل، ألصحاب

 على التأثير وزيادة التكاليف، وتجاوز  الوقت، تجاوز  إلى يؤدي مما االنشاءات قطاع مشاريع في التأخير

 .روعاملش وأهداف ،للمشروع الناجح واإلنجاز عام، بشكل املوارد من االستفادة

 يمكن التي املمكنة العالجية التدابير تطبيق: أهمها من التوصيات من مجموعة إلى راسةالد وخلصت

 من الحد تشمل التي القطاع هذا داخل السائد التأخير معالجة من نشاءاتاال قطاع مشاريع تمكن أن

 املشروع. إدارة فريق طرف من األعمال ورصد وجدولة الثابت، والتخطيط العمل، أصحاب تدخل

 التي العقود وتحسين التأخير، تسبب أن يمكن التي سليم بشكل املخاطر إدارة فإن ذلك، على وعالوة
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 ان يمكن وضوحا أكثر بطريقة بدقة املشروع عناصر جميع وتحديد ،عادل بشكل املخاطر تتقاسم

    عمان. بسلطنة نشاءاتاال بقطاع شاريعامل انجاز في التأخير من الحد في تساهم
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  لتنجح تكن لم الدراسة هذه
 
 والشكر الحمد له القدير هللا من توفيق بدون  أبدا

 وصبره السديد وتوجيهه دعمه على خريبش لطفي الدكتور  ملشرفي خاص شكر

 تشجيعي مصدر لكونهم واوالدي لزوجتي العميق وامتناني لي دعاؤهم على لوالدي جدا خاص شكر

 املستمرين ودعمي

،
 
  وأخيرا

 
  العمل، هذا إنجاز خالل من دعموني الذين لجميع شكرا

 
 الذين واملؤلفين للمستجيبين وأيضا

 البحث هذا نتائج في للغاية مفيدة أعمالهم كانت

 

 

 الزبيدي احمد بن معمر  م. / الباحث
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