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قواعد النشر في المجلة

مثلام يرحب العميد ابو الفضل )عليه السالم( بزائريه من أطياف اإلنسانية، ُتَرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل 
وفق الرشوط االتية:

1. ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة 
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.

2. أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى، وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.
3. أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث، واسم الباحث او الباحثني، وجهة العمل، ورقم اهلاتف باللغتني 
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك. 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  االنكليزية  باللغة  اخلالصة  اعاله  الفقرات  بعد  تايت  العربية  باللغة  البحث  كون  حالة  ويف 
االنكليزية، ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث، أما اذا كان البحث 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  العربية  باللغة  اخلالصة  والعناوين  واالسامء  العنوان  فقرات  بعد  فتكون  االنكليزية  باللغة 

العربية ايضًا، ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.
   albahir@alameedcenter.iq او albahir.alkafeel.net 4. ترسل البحوث اىل املجلة الكرتونيًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة
. Word ِعرَب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث )الباحثني( بصيغة مستند

5. اعداد الصفحة )2 سم للجهات االربع للصفحة(.
6. يكون نوع اخلط Time new roman للغة االنكليزية و Simplified Arabic للغة العربية، وحجم اخلط لعنوان 

البحث الرئيس   )16غامق ( اما العناوين الثانوية )14غامق( ومادة البحث )14(.
7. نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص )بال( قبل النص :)0( بعد النص )0( تباعد االسطر )مفرد ( قبل النص )0( بعد النص)0(.

8. عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .
)10( أو )10( سم.  cm 9. عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني، وبعده وحدة القياس بدون اقواس مثاًل

10.  تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث، حسب التسلسل 
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة )Modern Language Association )MLA كام يف املثال التايل:-

اسم املؤلف/ املؤلفون، اسم املجلة رقم املجلد، الصفحات من-اىل، )السنة(.
ال  البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة  اما يف متن  اليسار.  البدأ من  الصيغة اعاله بمجرد  وللغة االنكليزية تكون نفس 
الفقرة  اكثر من رقم بحث يف هناية  بالشكل [رقم املصدر] ويف حالة كتابة  الكتابة  Superscript وانام يكتب بنفس نمط 

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها ]رقم املصدر , رقم املصدر[.
11. اسم الشكل يكتب حتته متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل:- 

Fig. )اسمه أو توضيح حمتواه :)رقم الشكل 
شكل )رقم الشكل(: اسمه او توضيح حمتواه

اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت:-



Table )اسمه أو توضيح حمتواه: )رقم اجلدول 
جدول )رقم اجلدول(: اسمه أو توضيح حمتواه

12. تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل 
scan  يف االشكال البيانية.

13. تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.
 table وبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة .Fig يف متن البحث تكتب بالشكل Figure 14. اينام وردت كلمة

بحرف T كبري اينام وردت ايضَا.
15.  التتجاوز عدد الصفحات )25( صفحة.

Math Type  16. تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج
ترتيب  وخيضع  اإلصدار  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة  تعرّب  وال  كاتبيها  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  تعرب    .17

البحوث املنشورة ملوجبات فنية.
18.  ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالحّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت:-

أ - يبّلغ الباحث بتسّلم بحثه خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم .
ب - يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت- خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .
ث - البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها، تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات 

املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة  هنائية خالل مدة أقصاها )أربعة أسابيع( من تاريخ إرسال التعديالت.
ج- يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .
19. يراعى يف أسبقية النرش :

أ - البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب - تاريخ استالم البحث.

ت - تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته. 

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.
20. عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني 

21. ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.







L
كلمة العدد

رب ارشح يل صدري، ويرس يل امري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا 
الطيبني  حممد  وال  حممد  عىل  اللهم  وصل  العاملني  رب  هلل  واحلمد  قويل 

الطاهرين.
هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة، وقد تضمن جمموعة 
من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية، ونامل منها ان تسد 
العناية  تستحق  علمية  ظاهرة  وتؤرش  املتخصصون،  يرقبها  علمية  ثغرة 
البحوث  بتنوع  املوضوعات  تنوع  عىل  حرصنا  وقد  الباحثون.  يتأملها 
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة، التي باتت اليوم 
وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى - وقد قطعت شوطا البأس به 
- اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباط 

بدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.
ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم 
اىل قسم  التابع  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  اصداراتنا -يف 
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة- عىل السعي احلثيث 
والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف 
يواكب تطورات  البحث  امال بخلق جيل جديد من  ربوع عراقنا واالمة  
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق 

وخارجه.
واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.
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بناء نموذج رياضي للتنبؤ بعدد أيام التوقف عن العمل في 

مشاريع المدارس في محافظة بغداد

غافل كريم اسود و حممد نعمه امحد الغانمي
قسم اهلندسة املدنية، كلية اهلندسة، جامعة كربالء، العراق
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Abstract 
This study was conducted to examine the influence of the project size (CV), financial efficiency 

)CFS( and the rank of the contractor )CR( to predict the number of work stoppage days )WS( before 
work starts. The historical data of )59( secondary schools having )18( classes in Baghdad city that 
completed in )2005-2011( are used to develop the nonlinear regression model. Based on the study 
analysis, it was found that the number of days of work stoppagecould be predicted )at pre-tendering 
stage) using the size of the project, the financial efficiencyand the rank degree of the contractoras 
independent variables to build the mathematical model with coefficient of determination (R2= 
66.5%(. Model validation test showed the goodness of prediction for the number of work stoppage 
days with )R2=82%( and deviation )-0.07( to )-0.52(.

Keywords
Work stoppage, nonlinear regression, School projects, Execution time, Claims, Change order.
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اخلالصة
اجريت هذه الدراسة ألختبار تأثري حجم املرشوع)CV(  والكفاءة املالية للمقاولCFS(( ودرجة تصنيفه )CR(عىل امكانية 
ذات  ثانوية  مدرسة   )59( من  لعينة  التارخيية  البيانات  دراسة  تم  العمل.  بدء  قبل   )WS( العمل  عن  التوقف  ايام  بعدد  التنبؤ 
)18( صف يف مدينة بغداد واملنفذة لألعوام )2005-2011( لبناء نموذج االنحدار غري اخلطي املتعدد.تبني بعد اجراء التحليل 
للبيانات انه يمكن التنبؤ بعدد ايام التوقف عن العمل )قبل مرحلة التعاقد( بأستخدام حجم املرشوع والكفاءة املالية للمقاول 
ودرجة تصنيفه كمتغريات مستقلة لبناء النموذج الريايض بمعامل حتديد =R2(%66.5(.بنّي التحقق من صحة النموذج الريايض 
انه جيد جدا يف التنبؤ بعدد أيام التوقف عن العمل وبمعامل حتديدR2 =82%( ( وبانحراف يرتاوح بني ) -0.07(  إىل )0.52(.

الكلامت املفتاحية
توقف العمل، االنحدار غري اخلطي،مشاريع املدارس، زمن التنفيذ، املطالبات، أوامر الغيار.
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  (Introduction) 1. املقدمة
تم بناء )2716( مدرسة يف العراق وتعترب مشاريع املدارس 
من املشاريع املتكررة حيث تقدر وزارة التخطيط حاجة العراق 
و)2250(  ثانوية  مدرسة   )791( لبناء   )2017( عام  لغاية 
والثالثي[1].  الثنائي  الدوام  ظاهرة  إلهناء  ابتدائية  مدرسة 
يتضح من هذه اإلحصائيات إن هناك زيادة مطردة يف احلاجة 
ظاهرة  وإلهناء  الطبيعي  السكاين  النمو  بسبب  املدارس  لبناء 
األمور   من  الزمنية  اإلخفاقات  والثالثي.تعد  املزدوج  الدوام 
التي ال يمكن ضامن عدم حصوهلا يف املرشوع اإلنشائي وينتج 
عنها مطالبات ومنازعات كثرية بني املقاول ورب العمل. يتأثر 
املرشوع اإلنشائي خالل فرتة التنفيذ بجملة من العوامل التي 
ما  العوامل  هذه  من  املرشوع.  لتنفيذ  التعاقدي  الوقت  تؤخر 
ما  ومنها  املرشوع  زمن  متديد  طلب  يف  للمقاول  حق  يرتب 
يتطلب التعويض والتمديد معا.معظم هذه العوامل غري قابلة 
للقياس الكمي أو ال تتوفر بيانات تارخيية لقياسها لعدم وجود 
يكون  أن  املهم جدا  املشاريع. من  إدارات  اغلب  لدى  توثيق 
لدى رب العمل تصور أويل أو معرفة بالوقت املتوقع النجاز 
اطالع  حد  )عىل  نوعه  من  األول  هو  البحث  مرشوعه.هذا 
الباحثني( الذي استخدم عوامل قابلة للقياس وحتت يد رب 
العمل يف مرحلة حتليل العطاءات وقبل بدء التنفيذ للتنبؤ بعدد 
والتي  للعمل  إضافية  كمدد  املقاول  يطلبها  إن  املتوقع  األيام 

تساعد رب العمل يف توقع تاريخ اإلنجاز الفعيل ملرشوعه.

Work Stoppage)) 1. 1. توقف العمل
الذي  املرشوع  إكامل  بوقت  التمديد  مقدار  بأنه  يعرف 

يستحقه املقاول لألسباب التالية [2]:
1. أي تغيري كبري بالكميات الواردة بجدول الكميات املتعاقد عليها.
2. أي سبب تم ذكره بالعقد يعطي املقاول حق طلب متديد الوقت.

3. الظروف املناخية السيئة واالستثنائية.

4. النقص أو الشحة يف بضائع أو عاملة بسبب اإلجراءات 
احلكومية غري متوقعة.

أو  العمل  رب  إجراءات  بسبب  حيصل  تأخري  أي   .5
موظفيه أو املتعاقدين معه.

املدنية  اهلندسة  أعامل  ملقاوالت  العامة  الرشوط  أما 
احلاالت  تضمنت  فقد  واألربعون  اخلامسة  فياملادة  العراقية 
التي حيق للمقاول فيها طلب متديد مدة إكامل العمل وخالل 

ثالثون يوما من نشوء سبب التمديد[3]:
أو نوعا  إذا طرأت أي زيادة أو تغري يف األعامل  كام  أ- 
وكان من شان ذلك أن يؤثر عىل سري األعامل بحيث ال إكامهلا 

ضمن مدة إكامل األعامل .
ب- إذا كان تأخري إكامل األعامل ألسباب أو إجراءات 
العمل أو ألية جهة خمولة قانونا أو ألسباب  تعود لصاحب 

تعود ملقاولني آخرين يستخدمهم صاحب العمل .
يد  ال  استثنائية  ظروف  التعاقد  بعد  وجدت  إذا  ج- 
وترتب  تفادهيا  أو  توقعها  بالوسع  يكن  ومل  فيها  للمقاول  

عليها تأخري إكامل األعامل ضمن هذه إكامل األعامل.
هذا البحث يتناول التنبؤ باملدد اإلضافية التي قد يستحقها 

املقاول بموجب الرشوط أعاله وقبل املبارشة بالتنفيذ.

(Research Justi�cations) مربرات البحث  .2
كثرة الطلب عىل مشــاريع بنــاء املدارس حســب خطة البلد 
يرافقهــا عــدم انجاز هــذه املشــاريع يف الوقت املحدد هلــا وكثرة 
مطالبات املقاولني لتمديد مدة املرشوع اإلنشائي من أهم املربرات 
التي حفزت الباحث عىل إجراء هذا البحث للتحري عن إمكانية 
حتديد عــدد أيام التوقفــات املحتمل أن يطالب هبــا املقاول املنفذ  
للمرشوع اإلنشــائي اخلاص باملــدارس ملســاعدة كل من املقاول 
ورب العمل يف اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة خماطر متديد العمل.

وبالتايل حتقيق املرشوع ضمن اخلطة الزمنية املثبتة عقد املقاولة.
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(Research Objectives) 3. أهداف البحث
باستخدام  ريايض  موديل  )نموذج(  بناء  إىل  البحث  هيدف 
أيام  للتنبؤ بعدد   Nonlinear Regression االنحدار غري اخلطي  
التوقف عن العمل يف مشاريع املدارس يف حمافظة بغداد ملساعدة رب 
العمل يف اختاذ القرار قبل مرحلة التعاقد ويف مرحلة حتليل العطاءات.

(Research Hypothesis) 4. فرضية البحث
يمكن  العطاءات،  حتليل  مرحلة  ويف  العمل  أحالة  قبل 
املرشوع  وحجم  وتصنيفه  املالية  املقاول  كفاءة  بان  القول 
مستقلة(  )متغريات  تنبؤية  عوامل  هي  التعاقدية(  )كلفته 
جيدة ملعرفة عدد األيام املتوقعة للتوقف عن العمل وبالتايل 

معرفة الزمن النهائي املتوقع إلنجاز املرشوع. 

  (Literature Review) 5. األدبيات السابقة
دراسة )العجييل وعبد السالم، 2016)[4] تضمنت رسد 
العديد من الدراسات يف خمتلف بلدان العامل لتحديد العوامل 
التي تؤدي إىل التأخري الزمني لتنفيذ املرشوع اإلنشائي وحتديد 
أمهية ووزن )weight( كل عامل وبيان مسؤولية كل طرف 
مــن فريق املرشوع عن هذا التأخــري دون حماولة حتديد العدد 
[5]ِ(2016,(Kolawole(         املتوقع أليام التأخري. دراسة

تناولــت فحــص واختبار تأثــري حجم املــرشوع والفرق بني 
الكلفــة التخمينيــة واملبلــغ التعاقــدي االويل للمــرشوع يف 
Vasilyeva-) التنبــؤ بمعدل أوامر الغيار. دراســة كل مــن
تناولتــا   [7]  (Braimah,2013)و  [6](Lyulina,2015

اســتعراض للطرق او النامذج الرياضية املســتخدمة يف حتليل 
التأخــري الزمنــي يف املشــاريع وجوانب القصــور يف كل منها 
 Net Impact,Global Impact Method وهــي 
 Impact  ,As-Planned vs. As-Built,Method

 Window  ,Collapse As-Built  ,As-Planned

 S-Curve ,Time Impact Analysis ,Analysis

or )dollar-to-time relationship(. دراسة (سوسن 

وعالء,2014([8] تناولت التحديد النوعي والكمي للخطر 
وكيفيــة االســتجابة للخطر واملطالبات الناشــئة عن املخاطر 
وذكــرت العديــد مــن الدراســات والبحوث التــي تناولت 
موضــوع املخاطر التي تواجه املرشوع اإلنشــائي وتؤدي إىل 

تأخري تسليم املرشوع يف الوقت املحدد له.
هذه الطرق اســتخدمت يف حل املنازعات واملطالبات الناشــئة 
بــني املقاول ورب العمل عن طريق تتبــع تنفيذ املرشوع كام خمطط له 
مقابل املدة الفعلية للفقرة املنفذة او للمرشوع ككل وتوزيع املسؤولية 

النامجة عن التأخري عىل طريف العقد )املقاول ورب العمل(. 
[9] تناولت حســاب مقدار  (John, 2003 ) دراســة
الوقــت اإلضــايف لتغطيــة اخلطــر الناتــج من عامــل الوقت 
باعتامد نســبة احتاملية من الوقت التعاقدي للعمل للحصول 
عــىل الوقت املتوقع إلنجاز العمل. مل جيد الباحثون )عىل حد 
اطالعهم( دراســة تناولت التنبؤ بعــدد ايام التوقف املحتملة 

للعمل وقبل التعاقد مع املقاول الفائز بالعطاء.

SPSS 6. الربنامج اإلحصائي
 Statistical package for social( أو SPSS برنامج ال
للعلوم االجتامعية، هو عبارة عن  sciences( احلزم اإلحصائية 

عىل  وحيتوي  وحتليلها.  البيانات  إلدخال  متكاملة  حاسوبية  حزم 
يف  الفائقة  بقدرته  يمتاز  )تقريًبا(  اإلحصائية  االختبارات  معظم 
معاجلة البيانات وتوافقه مع معظم الربجميات املشهورة مما جعل منه 
برنامج .يستطيع  العلمية  البحوث  أنواع  لتحليل شتى  فاعلة  أداة 

يستخدمها  ثم  امللفات  أنواع  معظم  من  البيانات  قراءة   SPSS

األمر  أشكال  أو  إحصائية  تقارير  هيئة  عىل  النتائج  الستخراج 
 )1( والشكل  الربنامج  هذا  استخدام  عىل  الباحث  شجع  الذي 

يبني واجهة الربنامج مع جزء من البيانات املستخدمة يف البحث.
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 SPSSشكل رقم (1): واجهة الربنامج اإلحصائي

(Research Methodology) 7. طريقة البحث
تم احلصول عىل البيانات املستخدمة يف هذا البحث من 
العراقية.  الرتبية  وزارة  يف  املدرسية  لألبنية  العامة  املديرية 
بطريقة  )18( صف حمالة  ذات  ثانوية  ملدارس  البيانات هي 
عدد  ونفس  اإلنشائي  التصميم  نفس  وهلا  العطاءات  أوطأ 
بغداد  حمافظة  يف  نفذت  اإلمجالية  املساحة  وبنفس  الطوابق 
بني األعوام )2005-2011( امللحق )A(. تم اختيار )59( 
حالة )مدرسة( بطريقة عشوائية لبناء النموذج الريايض. تم 
فحص البيانات باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 
اخلطية  العالقة  الختبار  اإلصدار)23(   )SPSS(االجتامعية
لكل   )Scatter Plot( النقطي  املخطط  رسم  طريق  عن 
ريايض  نموذج  بناء  اىل  نتوصل  ومل  حدة  عىل  مستقل  متغري 
أو أية عالقة منتجة ألي من املتغريات املستقلة والشكل رقم 

)2( يبن اختبار العالقة اخلطية ألحد هذه املتغريات. بطريقة 
ختمني املنحني )curve estimation( لكل متغري مستقل 
عىل حدة تم احلصول عىل القيم األولية للثوابت واملعامالت 
التابع.  واملتغري  مستقل  متغري  كل  بني  العالقة  نوع  وعىل 
الشكل رقم )3( يبني أفضل عالقة رياضية بني كفاءة املقاول 
استخدام  تم  الفعلية.  العمل  عن  التوقف  أيام  وعدد  املالية 
اخلطي  غري  االنحدار  تقنية  يف  املعامالت  وقيم  العالقة  هذه 
بني  من  األفضل  الريايض  النموذج  عىل  للحصول  املتعدد 
)10( نامذج رياضية يوفرها برنامج )SPSS(. تم عزل )5( 
حاالت )مدارس( بطريقة عشوائية مل تستخدم يف بناء املوديل 
لغرض استخدامها يف فحص كفاءة التنبؤ للنموذج الريايض.
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شكل رقم (2): أختبار العالقة اخلطية بني املتغري املستقل كفاءة 
املقاول املالية مع عدد ايام التوقف عن العمل

شكل رقم (3): أفضل عالقة رياضية تم احلصول عليها للمتغري 
املستقل كفاءة املقاول املالية مع عدد أيام التوقف عن العمل

(Nonlinear Regression) 1.7. االنحدار غري اخلطي
خمتلف  يف  التنبؤ  يف  فعالة  اداة  االنحدار  حتليل  يعترب 
يف  املتغريات  بني  العالقة  لتخمني  وتستخدم  املجاالت 
النموذج. ويتم ذلك عن طريق فحص كيفية ترصف العالقة 
اذا ماتم تثبيت بقية  بني املتغري املعتمد ومتغري مستقل واحد 
العوامل )املتغريات املستقلة(. يمكن أيضا بتحليل االنحدار 
طريق  عن  االنحدار  دالة  يف  التابع  املتغري  يف  التغري  وصف 
التوزيع االحتاميل [10]. من اهم ميزات حتليل االنحدارغري 
والعالقات  الدوال  العديد من  استخدام  امكانية  اخلطي هو 
غري اخلطية والتي تالئم معظم الظواهر والعمليات الفيزيائية 
أوالعلمية. يمكن التوصل اىل تقدير جيد للعوامل غري املعّرفة 
 .[11] البيانات  من  نسبيا  قليلة  عينة  باستخدام  النموذج  يف 
اجلدول )1( يبني بعض الدوال غري اخلطية التي يتعامل معها 

.[12]SPSS برنامج

SPSS جدول :(1) انواع الدوال غیر الخطیة في برنامج

Quadratic y=x2+b*x+c 

Cubic y=a*x3+b*x2+c*x+d 

Quartic y=a*x4+b*x3+c*x2+d*x+e 
Exponential y=a*eb*x 
Logarithmic y=a+b*lnx

Power y=a*xb 
Inverse y=a+(b⁄x(

S-curve y=e(a+(b⁄x(

Compound y=a*bx

Growth y=ea+b*t

Logistic y=1/(1⁄u+(a*(bx(((, u is the upper boundary value.
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Model Develop-) الريايض  النموذج  بناء   .7
(ment

الريايض  النموذج  لبناء    )SPSS( برنامج  استخدام  تم 
Levenberg-( بتقنية  اخلطي  غري  االنحدار  باستخدام 
الربنامج  يف  االفرتاضية  التقنية  باعتبارها   )Marquardt

 )iterations(الدورات من  عدد  بأقىص  تسمح  والتي 
إدخال  عىل  التقنية  هذه  تعتمد   .[12] النموذج  لفحص 
قيم  لبعض  وفقا  اخلطية  غري  املعادلة  يف  املستقلة  املتغريات 

التحديد  معامل  قيمة  بواسطة  وفحصها  املعادلة  معلامت 
يف  للمعلامت  قيم  أفضل  عىل  احلصول  يتم   .)R2( الناجتة 
التكرارات  عملية  خالل  من   )2( جدول  يف  كام  املعادلة 
تم  الذي  التحليل  وحسب   .)B( امللحق  يف  كام  للفحص 
بني  العالقة  تصف  التي  الرياضية  املعادلة  فأن  سابقا  وصفه 
الكفاءة  من  )WS(وكل  العمل  لتوقف  املتوقعة  األيام  عدد 
التعاقدية  أو كلفته  للمقاول )CFS( وحجم املرشوع  املالية 

)CV( ودرجة تصنيف املقاول )CR( هي:

(WS) جدول (2): القیم المقدرة لمعلمات النموذج الریاضي

ومن رسم املخطط النقطي للبواقي )Residuals( شكل 
رقم )4( يتضح ان النقاط ال تتبع شكال بيانيا معني بل تتوزع 

عىل  يدل  وهذا  الصفر  بنقطة  املار  املستقيم  اخلط  جانبي  عىل 
مقبولية النموذج الريايض للتنبؤ بعدد ايام التوقف عن العمل.
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شكل رقم (4): املخطط النقطي للبواقي

 (Model Validation)8. التحقق من صحة النموذج
أختبار  هو  الرياضية  النامذج  بناء  يف  اهلامة  اخلطوات  من 
مدى دقتها وكفائتها يف التنبؤ.تتم هذه اخلطوة بأختبار النموذج 
اي مرحلة من  مل تستخدم يف  التي  البيانات  بواسطة عينة من 
مراحل بناء النموذج الريايض. يف هذا البحث تم اختيار عينة 
الدراسة  جمتمع  نفس  من  أضافية  مشاريع  مخسة  من  عشوائية 
.)Excel 2013( برنامج  باستخدام  وحتليلها  فحصها  وتم 
)النموذج( مل تكن  املوديل  املختارة لفحص  املشاريع اخلمسة 
النموذج.  لبناء  التي استخدمت  الــ )59( مرشوع  من ضمن 
املعلامت )Parameters( االحصائية املستخدمة للتحقق من 
امكانية تعميم النموذج الريايض وكفاءته يف التنبؤ بعدد األيام 
املطلقة  للقيمة  املئوية  النسبة  العمل هي  للتوقف عن  املتوقعة 
 RMSE الرتبيعي ملعدل مربع اخلطأ  MAPE، اجلذر  اخلطأ 

,معدل النسبة املئوية للدقة AA و معامل التحديد R2 حيث:

حيث ان:
 =n،القيمة املحسوبة من املوديل =E ،القيمة الفعلية = A

عدد احلاالت )cases( )5 حالة(
العمل  عن  التوقف  أليام  املتوقع  العدد  حساب  تم 
للمشاريع اخلمسة باستخدام املعادلة التي تم احلصول عليها 
للنموذج الريايض ومقارنتها بالعدد الفعيل املسجل )املشاهد( 
التنبؤ  يف  جدا  جيد  الريايض  املوديل  ان  وتبن  التوقف  أليام 
يرتاوح  واالنحراف   )R2=82%( حتديد  وبمعامل  بالنتائج 
باجلدول  مدرجة  والنتائج   )-20.5 اىل   -  0.07( مقداره 
رقم )3(. ولتقييم صحة املعادلة املشتقة حلساب عدد االيام 
املتوقعة لتوقف العمل يف املشاريع تم رسم العالقة بني عدد 
ايام توقف العمل الفعلية وعدد االيام املحسوب من املعادلة 
االنحدار  نموذج  تعميم  امكانية   )5( الشكل  من  ويتضح 
اجلذر  البيانات.  من  النوع  هذا  بمثل  العمل  يف  اخلطي  غري 
الريايض  للنموذج   )RMSE( اخلطا  مربع  ملعدل  الرتبيعي 
بلغت   )AA( للدقة  املئوية  النسبة  ومعدل   )6.82( بلغت 

)%73( والنتائج كام يف اجلدول رقم )5(.

(WS) جدول رقم (3): مقارنة بني القيم الفعلية أليام التوقف عن العمل واملحسوبة من النموذج الريايض

رقم احلالة ايام التوقف الفعلية ايام التوقف املحسوبة  Deviation*
االنحراف%

Residuals
البواقي

60 17 12.30 -0.28 -0.72154
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61 9 10.38 0.15 -5.71341
62 30 19.89 -0.34 0.386729
63 4 3.74 -0.07 -0.30885
64 20 9.69 -0.52 6.357076

[Deviation %= {(Predicted days – Observed days)/Observed days*100}[17*

( WS)شكل رقم (5): القيم الفعلية لعدد ايام التوقف عن العمل مرسومة مقابل املحسوبة من النموذج الريايض

(WS) جدول رقم (4): نتائج فحص كفاءة االداء للنموذج الريايض

الوصفقيم املعلامت اإلحصائية

% 26.95581MAPEالنسبة املئوية للقيمة املطلقة اخلطأ

6.820657645RMSEاجلذر الرتبيعي ملعدل مربع اخلطأ

73.04419%AAمعدل النسبة املئوية للدقة

82%R2 معامل التحديد

  (Conclusions)9. األستنتاجات
تبني من نتائج الدراسة انه يمكن التنبؤ بعدد ايام التوقف 
العراقية  )احلكومية(  العامة  املدارس  مشاريع  يف  العمل  عن 
نموذج  بأستخدام  باملناقصة  الفائز  املقاول  مع  التعاقد  وقبل 
ريايض يعتمد عىل حتليل االنحدار غري اخلطي. باعتبارالكفاءة 
املالية للمقاول، حجم املرشوع ودرجة تصنيف املقاول هي 

التنبؤي  النموذج  لبناء  استخدمت  التي  املستقلة  املتغريات 
دقة  وبدرجة   )66.5%( )R2(مقداره  حتديد  وبمعامل 
كفاءة  فحص  أظهر  البحث.  فرضية  صحة  وتبني   )73%(
النموذج درجة تنبؤ جيدة جدا وبمعامل حتديد )R2( مقداره 
اهدافه.رب  حقق  قد  البحث  ان  القول  ويمكن   )82%(
العمل يمكنه االستفادة من هذا النموذج الريايض يف معرفة 
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عدد ايام التوقف عن العمل التي حيتمل ان يطالب هبا املقاول 
الذي سيتم التعاقد معه وبالتاليمعرفة الزمن الذي سيتم فيه 
االنتهاء من تسليم املرشوع.باملقابل فان املقاول ايضا يمكنه 
املمكنة  احتياطاته  ألخذ  الريايض  النموذج  هذا  استخدام 

لتاليف النتائج العكسية لتاخري املرشوع.

(Recommendations) 10. التوصيات
عدم اعتامد مبدأ اإلحالة ألوطأ العطاءات.  .1

بأول  أول  األحداث  وتسجيل  بالتوثيق  االهتامم   .2
التمديد  املقاول  فيها  يستحق  التي  احلاالت  تسجيل  لضامن 

وفق الرشوط العامة ملقاوالت أعامل اهلندسة املدنية.
إعداد جدول تقدم عمل حقيقي باستخدام الربامج   .3

اهلندسية املعروفة واملواظبة عىل حتديثه باستمرار.
وأعداد  للمرشوع  املتكامل  بالتصميم  االهتامم   .4

جدول كميات دقيق بحيث يتم جتنب أوامر الغيار.
من  أخرى  خمتلفة  أنواع  عىل  مماثلة  دراسات  أجراء   .5

املشاريع اإلنشائية للتنبؤ بعدد أيام التوقف عن العمل.
املدارس  مشاريع  كلف  حول  تنبؤية  دراسة  أجراء   .6
نسبة  اخذ  مع  املتوفرة  البيانات  هذه  نفس  عىل  باالعتامد 

التضخم بعني االعتبار .
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امللحق (A): بيانات مدارس ذات 18 صف ملحافظة بغداد

No. School Name Year CFS CV CD CR WS

1 Khawla Bint AlAzwr 2007 2.29E+08 8.64E+08 240 4 75

2 AlRawabi 2007 4.75E+08 9.89E+08 240 4 111

3 AlAdala 2007 5.22E+08 9.92E+08 240 5 100

4 AlGhzaliya 2008 4.57E+08 9.11E+08 240 3 125

5 AlShmus 2005 3.42E+08 7.41E+08 240 4 99

6 AlUkhaydir 2006 2.79E+08 8.27E+08 240 4 114

7 AlZubair 2005 1.24E+08 7.8E+08 240 4 67

8 Aum AlMuminin 2005 93722057 4.86E+08 240 4 77

9 Dhu AlNurain 2006 1.34E+08 7.16E+08 240 4 64
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10 AlIkhlass 2007 89515205 1.02E+09 240 5 55

11 AlManar 2006 1.07E+08 9.21E+08 240 5 45

12 Dhahab AlAswad 2006 1.46E+08 8.53E+08 240 5 59

13 AlBilad 2011 1.06E+08 9.95E+08 360 2 80

14 Aweys AlQarani 2006 1.45E+08 6.95E+08 240 4 63

15 AlAmal 2005 40000000 8.29E+08 240 5 15

16 Sanaa 2006 2E+08 6.38E+08 240 4 65

17 AlBukhari 2010 2.45E+08 9.5E+08 360 3 65

18 AlThyir AlArabi 2005 1.96E+08 7.5E+08 240 4 52

19 AlAfaq 2008 1.5E+08 9.86E+08 240 5 44

20 AlMuthana 2011 2.31E+08 9.13E+08 360 2 30

21 Akad 2005 47000000 5.93E+08 240 5 35

22 AlBashir 2007 98257456 1E+09 240 4 45

23 AlAnhar 2005 55000000 7.83E+08 240 4 25

24 Ibn Rushd 2005 94210369 6.37E+08 240 5 34

25 AlNashat AlRiadi 2005 1.42E+08 6.39E+08 240 5 15

26 AlTasamuh 2005 1.71E+08 6.48E+08 240 5 30

27 AlKarnak 2004 45867777 5.24E+08 240 4 33

28 AlSaja 2005 60405201 6.05E+08 240 4 42

29 AlTassami 2006 1.07E+08 5.43E+08 240 3 55

30 Wadi AlRafidain 2004 40000000 5.27E+08 240 4 44

31 AlKawthar 2004 82452010 5.27E+08 240 3 36

32 Wahran 2005 43000000 5.81E+08 240 4 47
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33 Fajr AlKhair 2004 44000000 5.25E+08 240 1 46

34 AlNoor 2005 84525620 5.9E+08 240 4 15

35 AlNile 2004 55000000 7.44E+08 240 5 70

36 AlSamaha 2005 1E+08 7.43E+08 240 1 55

37 AlSadrain 2005 55202444 4.9E+08 240 4 60

38 AlMaari 2004 90201250 6.05E+08 240 1 21

39 Badr 2005 1.85E+08 6.05E+08 240 2 30

40 Rusafa AlAwala 2005 91254588 5.65E+08 240 2 30

41 Hittin 2004 39045860 5.65E+08 240 2 35

42 Syd AlShuhada 2005 50000000 5.9E+08 240 5 10

43 Ibn Aqeel 2006 4.1E+08 8.27E+08 240 4 72

44 Ayimmat AlBaqie 2008 1.5E+08 7.48E+08 240 3 35

45 AlAnwar 2005 1.25E+08 5.24E+08 240 2 55

46 Ruqaih 2006 2.02E+08 5.67E+08 240 5 68

47 AlSaqiah 2006 4E+08 8.23E+08 240 4 71

48 AlIthad 2006 1.54E+08 8.28E+08 240 4 57

49 Hussien AlZubaidi 2005 2.46E+08 6.04E+08 240 5 72

50 AlBaraem 2006 1.03E+08 5.85E+08 240 4 75

51 Aisha 2008 2.55E+08 9.84E+08 240 5 60

52 AlIsra 2005 75125680 9.72E+08 240 4 40

53 Ur 2005 1E+08 7.67E+08 240 3 67

54 Ibn Majid 2005 92520660 5.9E+08 240 2 55

55 AlIntifada 2005 1.11E+08 6.33E+08 240 5 29
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56 AlRuia 2005 2.02E+08 8.3E+08 240 4 37

57 AlShabab 2008 4.75E+08 9.89E+08 240 4 111

58 AlNidhal 2007 4.1E+08 8.27E+08 240 4 72

59 AlRumaila 2010 45867777 5.24E+08 240 4 33

60 Sidrat AlMuntaha 2005 88152000 4.74E+08 240 5 66

61 AlMasrah 2005 56782103 4.28E+08 240 5 35

62 AlGhassassana 2007 1E+08 5.08E+08 240 1 30

63 Imam Shafii 2005 59483216 4.11E+08 240 5 16

64 AlMasar 2005 50786123 4.03E+08 240 2 20

     Iteration Historyb)B) الملحق
It-

 eration
Num-
bera

 Residual
 Sum of
Squares

b0

Parameter

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10

1.0
6.13E+38 3.000 1.400E-5 4.100E-7 9.400E-8 20.000 6.400E-5 8.700E-8 26.000 30.000 16.000 2.000

1.1
2.18E+22 3.000 1.400E-5 4.828E-7 3.542E-16 20.000 6.400E-5 1.838E-8 26.000 30.000 16.000 2.000

2.0
2.18E+22 3.000 1.400E-5 4.828E-7 3.542E-16 20.000 6.400E-5 1.838E-8 26.000 30.000 16.000 2.000

2.1
4482921 -4.911- 4.312E-6 7.322E-15 -6.038E-24 98.556 5.212E-7 -1.036E-16 -103.105- 40.561 39.745 5.381

3.0
4482921 -4.911- 4.312E-6 7.322E-15 -6.038E-24 98.556 5.212E-7 -1.036E-16 -103.105- 40.561 39.745 5.381

3.1
12202.79 -449049.800- 2.109E-7 7.333E-16 1.297E-24 -7641124.436- 1.211E-7 8.762E-17 8090241.506 43.930 18.198 2.132

4.0 12202.791 -449049.800- 2.109E-7 7.333E-16 1.297E-24 -7641124.436- 1.211E-7 8.762E-17 8090241.506 43.930 18.198 2.132

4.1 12203.371 -7665500.764- 2.087E-7 7.306E-16 1.300E-24 7949562.858 1.173E-7 8.523E-17 -283994.771- 45.815 18.821 2.194

4.2 12202.566 -6008230.263- 2.084E-7 7.292E-16 1.298E-24 -2171413.075- 1.175E-7 8.535E-17 8179710.465 45.385 18.685 2.181

5.0 12202.566 -6008230.263- 2.084E-7 7.292E-16 1.298E-24 -2171413.075- 1.175E-7 8.535E-17 8179710.465 45.385 18.685 2.181

5.1 12201.528 -3296811.765- 2.124E-7 7.440E-16 1.312E-24 -3420035.941- 1.262E-7 9.067E-17 6716917.033 44.428 18.388 2.152

6.0 12201.528 -3296811.765- 2.124E-7 7.440E-16 1.312E-24 -3420035.941- 1.262E-7 9.067E-17 6716917.033 44.428 18.388 2.152

6.1 12201.773 -4131713.928- 2.125E-7 7.424E-16 1.309E-24 634979.389 1.286E-7 9.226E-17 3496804.738 44.438 18.383 2.150

6.2 12201.782 -3710254.593- 2.123E-7 7.412E-16 1.307E-24 -1411995.287- 1.288E-7 9.243E-17 5122320.213 44.491 18.405 2.153

6.3 12201.790 -3496483.920- 2.121E-7 7.406E-16 1.306E-24 -2450252.409- 1.290E-7 9.252E-17 5946806.728 44.519 18.416 2.154

6.4 12201.795 -3389153.891- 2.121E-7 7.403E-16 1.306E-24 -2971540.780- 1.290E-7 9.257E-17 6360765.104 44.532 18.422 2.155

Derivatives are calculated numerically b

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the 

right of the decimal.
b. Run stopped after 27 model evaluations and 6 derivative evaluations because the relative reduction 

between successive parameter estimates is at most PCON = 1.00E-008.


