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   Abstract
The purpose of this paper is to discuss the main factors that affect the construction cost of  school  

buildings in Kerbala. A survey of )16( supervising engineers, )11( implementing engineers and )9( 
contractors was performed The survey included )33( different factors affecting the construction cost 
of  school  buildings in Kerbala and their degree of importance. The severity of those factors was 
measured by the level of importance and ranked according to the severity index for supervising 
engineers، implementing engineers and contractors and a combination of all respondents.

There is an agreement )correlation( by each group and the overall ranking by all participants. It 
was concluded that Incorrect planning previous experience and design quality are the most severe 
factors with relatively high overall scoring.

The paper provides a holistic approach that considers all factors affecting school buildings in 
Kerbala and the interplay between them. It will serve as a guide to the focus areas to be considered 
in policy development aiming at improving conditions in the construction industry school buildings 
programs.
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اخلالصة
الغرض من هذا البحث هو مناقشة العوامل الرئيسة التي تؤثر عىل كلفة بناء األبنية املدرسية يف 
حمافظة كربالء .أجريت الدراسة عىل عينة تتكون من) 16( مهندسًا مرشفًا و)11( مهندسًا منفذ و)9(

، كام تضمنت الدراسة )33( عاماًل خمتلفًا يؤثر عىل كلفة بناء األبنية املدرسية يف كربالء ودرجة  مقاولنيْ
أمهيتها، وتم قياس خطورة كل عامل بواسطة مستوى أمهيتها وترتيبها طبقا ملؤرش اخلطورة لكل من 

املهندسني املرشفني واملهندسني املنفذين واملقاولني وكذلك ملجموع املشاركني .
وجد أن هناك توافق )ارتباط( بني تقييم كل جمموعة والتقييم العام الشامل ملجموع املشاركني . وتم 
التوصل إىل أن التخطيط غري الصحيح واخلربة السابقة وجودة التصميم هي العوامل األكثر تأثريا عىل 

كلفة بناء األبنية املدرسية يف كربالء لدرجاهتا العامة املرتفعة نسبيا.
يناء األبنية املدرسية  التي تؤثر عىل كلفة  العوامل  البحث يقدم هنجًا شاماًل يأخذ بنظر االعتبار مجيع 
يف كربالء والتفاعل فيام بينها يمكن أن خيدم يف توجيه جماالت الرتكيز للنظر يف وضع السياسات التي 

هتدف إىل حتسني ظروف برنامج إنشاء األبنية املدرسية يف كربالء.

الكلامت املفتاحية 
كربالء املقدسة، األبنية املدرسية، الكلفة، استغالل العمل، التصاميم اإلنشائية، صناعة البناء
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1.املقدمة
للوجود  احلاجات األساسية  املدرسية واحدة من  األبنية 
حياة  عىل  كبري  تأثري  له  ونوعيتها  املــدارس  توفر   . اإلنساين 
التطور االجتامعي واالقتصادي  تأثري مبارش عىل  الناس وله 
لألمم . تؤدي األبنية املدرسية بشكل أفضل إىل نمو واستقرار 
املجتمع كام يؤدي إىل زيادة التعليم بني املواطنني وهذا بدوره 
يؤدي إىل تطور البالد [1]. إن تكاليف بناء املدارس هي احد 
اكرب النفقات التي تتحملها احلكومة سواء املحلية أو املركزية 
يف الوقت احلايل وذلك بسبب النقص احلاد يف األبنية املدرسية 
إىل  املتعاقبة  للهجرات  نتيجة  وكذلك  السكاين  للنمو  نتيجة 
األوضاع  بسبب  خمتلفة  أماكن  من  املقدسة  كربالء  حمافظة 
صعبة  مهمة  أصبحت  فقد  عامة  بصورة  للبالد.  االستثنائية 
األبنية  لتوفري  البالد  اخلاص يف  القطاع  إىل  إضافة  للحكومة 
البناء يستدعي  . تصاعد تكاليف  بتكاليف مالئمة  املدرسية 

احلاجة ملعاجلة قضية هذا التصاعد .
املدارس  بناء  تكلفة  ارتفاع  يف  العوامل  من  عدد  يساهم 
التغيريات واالجتاهات  العوامل يشمل  يف كربالء بعض هذه 
اخلارج  من  اهلجرة  وتكوين  حجم  عن  الناجتة  الديموغرافية 
باإلضافة  املدرسية  األبنية  لبناء  األرايض  توفر  مدى  وكذلك 
إىل تكاليف مواد البناء وتكاليف األرايض وتكاليف العمل ، 
العوامل له عالقة بإجراءات إدارية مثل تقسيم  و بعض هذه 

املناطق وإجراءات التنازل لألرايض وموافقات البناء [2].
تكون  أن  يمكن  املدرسية  األبنية  إنشاء  كلفة  ختفيض  إن 
واحدة من التدابري اإلسرتاتيجية الفعالة يف وضع إسرتاتيجية 
لسد النقص يف األبنية املدرسية وهذا يتطلب حتديد ودراسة 
أهم العوامل املؤثرة عىل الكلفة يف اختاذ أي قرار ، وقد اجري 
بحثًا للتصدي هلذا املوضوع يف اململكة العربية السعودية [3] 
وقد تناول هذا البحث تكلفة البناء بصورة عامة وللمشاريع 

اخلاصة  املالمح  بعض  االعتبار  بنظر  يأخذ  ومل  فقط  الكبرية 
ببناء األبنية املدرسية وكذلك فإن طول املدة الزمنية واختالف 
األبنية  بناء  تؤثر عىل كلفة  التي  العوامل  البحث جعل  مكان 
املدرسية تتعرض للعديد من التغريات املهمة نتيجة للتغريات 
البناء ويف  املاضية يف صناعة  السنني  أثناء  التي حدثت  املهمة 
اختالف السياسات احلكومية واالقتصادية للبلدين. ولذلك  
التي  الرئيسية  هيدف هذا البحث إىل حتديد وترتيب العوامل 
فهم  يوفر  وهذا  املدرسية  األبنية  بناء  تكلفة  عىل  حاليا  تؤثر 
أفضل هلذه العوامل التي يتعني النظر فيها يف وضع إسرتاتيجية 
هناية  يف  تؤدي  أن  شأهنا  من  التي  البناء  تكلفة  عىل  للسيطرة 

املطاف إىل خفض تكلفة بناء األبنية املدرسية يف كربالء .

2. اجلانب النظري 
1.2. احلاجة إىل األبنية املدرسية 

احلد  إىل  التنفيذي  واملستوى  احلكومي  التمويل  يصل  مل 
املالية والتنفيذية واملؤسسية( لتصحيح  الناحية  املطلوب )من 
أو  املدرسية  األبنية  يف  العجز  لسد  احلاصلة  االخــتــالالت 
املستلزمات الرتبوية مما نجم عنه ازدياد يف عجز األبنية املدرسية 
اآليلة  تلك  أو  ترميم  إىل  حتتاج  التي  املــدارس  أعداد  وتزايد 
للسقوط نتيجة الضغط الناجم عن كثافة االستخدام بأكثر من 
وجبة دوام يف البناية الواحدة حيث بلغت أعداد املدارس التي 
ال متتلك بناية خاصة هبا والتي تشارك غريها يف البناية والتي 
تسمى املدرسة الضيف )219( مدرسة لالبتدائية و )100( 
مدرسة للثانوية و )319( مدرسة ملجموع املدارس يف عموم 
حمافظة كربالء املقدسة وهو يساوي عدد األبنية املدرسية التي 
يتوجب بناؤها يف الوقت احلايل لسد النقص املهول يف أعداد 
كام   ،[4]  )2014-2013( الدرايس  للعام  املدرسية  األبنية 

مبني يف اجلدول رقم )1( والشكل رقم )1( عىل التوايل.
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جدول رقم )1(: أعداد املدارس بالنسبة إىل السنة الدراسية واملرحلة واالستقاللية يف حمافظة كربالء]4[
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12009-201025318043310071171819361252613

22010-2011264193457107811889110380275655

32011-2012272200472108922009110389293682

42012-20132752104851101002109110394311705

52013-20142892195081191002199110417320737

شكل رقم (1): أعداد املدارس الكيل بالنسبة للسنة الدراسية واالستقاللية يف حمافظة كربالء
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الــدوام  ذات  املدرسية  األبنية  نسبة  ان  سبق  مما  يتضح 
الثنائي أو الثالثي هي )%43.11( لالبتدائية و)45.66%( 
وثانوية  )ابتدائية  املدارس  ملجموع  و)43.42%(  للثانوية 
األبنية  يف  العجز  نسبة  متثل  النسبة  هذه  إن  حيث  ومهنية( 

املدرسية يف حمافظة كربالء للعام الدرايس )2014-2013(.
يف  العجز  نسبه  حساب  [5]تــم  املصدر   عىل  باالعتامد 
كام  الدرايس  والعام  أملرحلة  حسب  أملدرسية  أالبنية  أعداد 

موضح يف جدول رقم )2(.

جدول رقم (2): نسبة العجز يف أعداد األبنية املدرسية حسب املرحلة والعام الدرايس 

الكليالتعليم المهنيالتعليم الثانويالتعليم االبتدائيالسنة الدراسيةت
12009-201041.5741.5211.1141.11
22011-201042.2343.0910.0041.98
32012-201142.3746.0010.0042.96
42013-201243.3047.6210.0044.11
52014-201343.1145.6610.0043.42

يتضح من اجلدول أنفا أن العجز الكيل احلاصل يف أعداد 
 )2014-2013( الــدرايس  العام  يف  بلغ  املدرسية  األبنية 
-2009( الـــدرايس  بالعام  مقارنة   )43.42%( ــوايل  ح

2010( الذي كانت نسبة العجز فيه )%41.11( وهذا يدل 

السكانية  للزيادة  نتيجة  العجز  نسبة  يف  مستمر  ارتفاع  عىل 
اهلائلة يف حمافظة كربالء املقدسة وكذلك فان قطاع الرتبية ال 

حيظى بالتمويل الكايف.
2.2. األطراف املشاركة يف تنمية قطاع الرتبية يف كربالء

بشكل  الرتبية  قطاع  تنمية  يف  اإلطراف  من  عدد  يشارك 
عام وبتوفري األبنية املدرسية بشكل خاص يف حمافظة كربالء 
املقدسة، احلكومة املركزية واحلكومة املحلية يف كربالء حيث 
تم حتشيد املوارد من قبلهام لبناء األبنية املدرسية يف كربالء، 
املدرسية يف كربالء  األبنية  لبناء  التمويل  توفري  فان  وعموما 

يتم من قبل [6] :
وزارة التربية / الحكومة المركزية االتحادية.  .1

محافظة كربالء المقدسة / تنمية األقاليم.  .2
بعض المنظمات الدولية مثل منظمة البنك الدولي.  .3

3.2. إعداد قائمة العوامل
أهم  تشمل  قائمة  وضع  تم  البحث  من  املرحلة  هذه  يف 
األبنية  بناء  كلفة  عىل  تؤثر  التي  العوامل  من  عاماًل   )33(

حددهتا  كام  املختلفة  املــرشوع  انجاز  مراحل  يف  املدرسية 
تتكون من  والتشييد والتي  البناء  دراسات خمتلفة يف صناعة 

املراحل الرئيسة اآلتية [7]:
1. مرحلة الدراسات

2. مرحلة إعداد التصميامت واملواصفات
3. مرحلة طرح املرشوع للمناقصة

4. مرحلة التعاقد
5. مرحلة التنفيذ

6. مرحلة تسليم املرشوع
التي  اإلحالة  يؤثر عىل كلف  العوامل  إن بعض هذه  كام 
يتحملها صاحب العمل وبعضها يؤثر عىل كلفة التنفيذ التي 
صاحب  من  كل  يتحمله  اآلخر  والبعض  املقاول  يتحملها 
العمل واملقاول معًا، اجلدول رقم )3( يوضح هذه العوامل 

ومرحلة التأثري واجلهة التي ستتحمل هذا التأثري [3].
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جدول رقم (3): قائمة بالعوامل املؤثرة ومرحلة تأثريها واجلهة التي تتحمل التأثري

العوامل البيئية

اجلهة التي تتحمل التأثريمرحلة التأثريالعاملت
املقاولالتنفيذتأثري الطقس1

التأثريات االجتامعية والثقافية2
الدراسة- اعداد التصميامت واملواصفات-

التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

موقع املرشوع3
الدراسة- اعداد التصميامت واملواصفات-

التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

صاحب العمل- املقاولطرح املرشوع للمناقصة-التعاقدمستوى املنافسني4

االستقرار االقتصادي5
الدراسات- إعداد التصميامت 

واملواصفات-التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

املقاولالتنفيذمستوى التعليم6

السياسات احلكومية7
الدراسات- اعداد التصميامت 

واملواصفات-طرح املرشوع للمناقصة
صاحب العمل

املقاولالتنفيذجنسية العاملة8

العوامل املتعلقة بالتنفيذ

اجلهة التي تتحمل التأثريمرحلة التأثريالعاملت

التخطيط غري الصحيح9
الدراسات-اعداد التصميامت 

واملواصفات- التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

غياب التنسيق10
الدراسات-اعداد التصميامت 

واملواصفات- التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

صاحب العمل- املقاولاعداد التصميامت واملواصفات- التنفيذجودة التصميم11

معيار املواد12
اعداد التصميامت واملواصفات-التنفيذ-

تسليم املرشوع
صاحب العمل- املقاول

املقاولالتنفيذسوء الرقابة املالية يف املوقع13

اخلربة السابقة14
الدراسات- اعداد التصميامت 

واملواصفات- طرح املرشوع للمناقصة- 
التعاقد- التنفيذ-تسليم املرشوع

صاحب العمل- املقاول

املنازعات يف املوقع15
اعداد التصميامت واملواصفات-طرح 

املرشوع للمناقصة-التنفيذ
صاحب العمل- املقاول
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العوامل املتعلقة بالعقد

اجلهة التي تتحمل التأثريمرحلة التأثريالعاملت

صاحب العمل- املقاولالتنفيذ-تسليم املرشوعإدارة العقود16

إجراءات العقد17
طرح املرشوع للمناقصة-التعاقد-التنفيذ-

تسليم املرشوع
صاحب العمل

صاحب العمل- املقاولالتنفيذاألعامل اإلضافية والتغيريات18
صاحب العمل- املقاولالتنفيذتغيري التصميم19
صاحب العمل- املقاولالتنفيذمدة العقد20

صاحب العمل- املقاولاعداد التصميامت وملواصفات-التنفيذعدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة21

عوامل تقدير الكلفة

اجلهة التي تتحمل التأثريمرحلة التأثريالعاملت
صاحب العمل- املقاولالتنفيذكلفة املواد22

صاحب العمل- املقاولالتنفيذكلفة اليد العاملة23

صاحب العمل- املقاولالتنفيذكلفة النقل24

صاحب العمل- املقاولالتنفيذكلفة اآلليات25

املقاولالتنفيذارتفاع كلف صيانة اآلليات26

املقاولالتنفيذارتفاع أسعار الفائدة27

املقاولالتنفيذعدم وجود معيار اإلنتاجية28

املقاولالتنفيذاستغالل موردي السلع29

عدم وجود بيانات تكلفة البناء30
الدراسات- اعداد التصميامت 

واملواصفات-التنفيذ
صاحب العمل- املقاول

عوامل التمويل

اجلهة التي تتحمل التأثريمرحلة التأثريالعاملت

31
طريقة التمويل والسندات 

واملدفوعات
املقاولالتنفيذ

املقاولالتنفيذضغط التضخم32

صاحب العمل- املقاولالتنفيذسعر رصف العملة33
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وقد تم اختيارهذه العوامل الهنا العوامل االكثر شيوعا 
وتأثريا عىل كلفة بناء االبنية املدرسية يف كربالء .

4.2.  مجع البيانات
 )36( حجمها  عينة  عىل  استبيان  عمل  البحث  هذا  يف  تم 
مهندس   )11( و  مرشفًا  مهندسًا   )16( كاأليت  موزعة  مستبينًا 
)9( مقاولني من العاملني يف قطاع بناء األبنية املدرسية  منفذ و 

يف كربالء.
استامرة   )50( توزيع  بواسطة  تنفيذه  تم  البيانات  مجع 
باجلواب  االستبيان  استهدفهم  الذين  من   )36( قام  استبيان 
عىل األسئلة التي تضمنتها استامرة االستبيان بعد أن تم تقديم 
رشح موجز لألسئلة املطروحة يف االستبيان وطريقة اإلجابة 
والغرض من االستبيان للتأكد من إن املشاركني يف االستبيان 

. قد فهموا قصد الباحث للوصول إىل معدل استجابة عالٍ
احتوت استامرة االستبيان عىل ثالثة أجزاء رئيسية األول 
عنوان االستبيان الذي يوضح الغرض من االستبيان واجلزء 
الثاين احتوى عىل معلومات عامة عن املستبني تتضمن طبيعة 
العمل والتحصيل الدرايس وسنوات اخلربة أما اجلزء الثالث 
من االستامرة فتضمن أهم العوامل التي تؤثر عىل كلفة بناء 
األجوبة  احد  اختيار  بواسطة  كربالء   يف  املدرسية  األبنية 
املطروحة عن تأثري كل عامل )مؤثر للغاية، مؤثر جدا، مؤثر، 
مؤثر نوعا ما ، غري مؤثر( لتقييم تأثري تلك العوامل عىل كلفة 

بناء األبنية املدرسية يف كربالء.
5.2.  املحددات

استهدف االستبيان  العنارص الرئيسة الثالثة التي تشرتك 
يف عملية تشييد األبنية املدرسية يف كربالء، املهندس املرشف 
واملهندس املنفذ واملقاول عىل أن ال تقل خربة كل مستبني عن 

مخس سنوات يف تنفيذ مشاريع األبنية املدرسية.
6.2.  التحليل والنتائج

تم احلصول عىل العوامل التي تؤثر عىل كلفة بناء األبنية 
يف  السابقة  الدراسات  حتليل  من  الدراسة  هذه  يف  املدرسية  
هذا املجال [3] كام أن قائمة العوامل التي تم حتديدها كانت 
أساس املسح الذي تم إجراءه باإلضافة إىل أن كل املشاركني 
ليكونوا  الالزمة  واإلدارية  الفنية  اخلربة  لدهيم  االستبيان  يف 
مؤهلني إلجراء هذا املسح يف دراستنا احلالية ، كام إن حتليل 

البيانات وعرض النتائج تم عمله بواسطة برنامج األكسل.
7.2.  مقياس اخلطورة

الكلفة  عىل  تؤثر  التي  العوامل  شدة  درجــة  قياس  تم 
كل  تأثري  شدة  يظهر  الذي  اخلطورة  شدة   مؤرش  باستخدام 
املهندسني  من  اإلجابات   اخذ  تم  وقد  الكلفة.  عىل  عامل 
املبارشة  إجاباهتم  خالل  من  واملقاولني  واملنفذين  املرشفني 
عىل استامرات االستبيان ، إن مستوى شدة العوامل التي تؤثر 
عىل الكلفة تم توزيعها من قبل الباحث عىل مخسة تصنيفات 
درجات  مخسة  من  مكون  مقياس  بواسطة  التأثري  لشدة  تبعا 
وذلك ابتدءا بتخصيص القيمة مخسة إىل مؤثر للغاية و انتهاءا 
مستوى  عىل  املستندة  القيم  كانت  وقد  مؤثر،  لغري  بواحد 

األمهية كاأليت:

غري مؤثرنوعا ما مؤثرمؤثرمؤثر جدامؤثر للغايةشدة التأثري

54321الوزن
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3. احلسابات ومناقشه النتائج:
1.3. ترتيب العوامل استنادا إىل إجابات املهندسني املرشفني
تم  املرشفني  املهندسني  إلجابات  طبقا  العوامل  ترتيب 
عىل  احلصول  تم  وقد   ،)4( رقم  اجلــدول  يف  كام  توضيحها 
التأثري كنسبة مئوية بواسطة جمموع وزن كل تصنيف  درجة 
عىل  الناتج  وقسمة  تصنيف  لكل  اإلجابات  بعدد  مرضوبا 
قيمة وزن خمصص  أعىل  الكلية املرضوبة يف  عدد اإلجابات 

كام يف املثال التايل:-
تأثري الطقس= 

/))1*1(+)2*7(+)3*5(+)4*2(+)5*1(((

53.75%=100%*((5*16(

شديد  عامال  الصحيح  غري  التخطيط  عامل  اعترب  وقد 
التأثري للغاية حسب إجابات املهندسني املرشفني كام يظهر من 

اجلدول أن إجاباهتم اعتربت بطريقة أو أخرى أن هناك ثالثة 
عوامل تعترب مؤثرة للغاية وان سبعة عوامل تعترب مؤثرة جدا 
كام إن الفرق بني درجة التأثري للعامل األول والعامل الثالث 
هي حوايل )5( والفرق بني درجة تأثري العامل الرابع والعارش 
هو اقل من )7( وهذا يشري إىل انه طبقا إلجابات املهندسني 
بنفس  حرجة  هي  تقريبا  العرشة  العوامل  مجيع  إن  املرشفني 
جدا(  ومؤثرة  للغاية  املؤثرة  درجة  حدود  يف  القدر)مجيعها 
وحتتاج إىل دراسة.وعالوة عىل ذلك فان حوايل ثلثي العوامل 
بناء  كلفة  عىل  تأثريها  يف  جدا  مؤثرة  أو  للغاية  مؤثرة  تعترب 
غري  يعترب  عامل  هناك  ليس  وانه  كربالء  يف  املدرسية  األبنية 
مؤثر عىل تلك الكلفة طبقا إلجابات املهندسني املرشفني كام 

موضح يف اجلدول رقم )4 ( واجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم (4): تكرار إجابات املهندسني املرشفني لكل عامل

العوامل البيئية

مؤثر العاملت
نوعا ما مؤثرمؤثر جداللغاية

مؤثر
غري 
مؤثر

عدد 
درجة التأثري%اإلجابات

125711653.75تأثري الطقس1

004841640التأثريات االجتامعية والثقافية2

249101668.75موقع املرشوع3

238211663.75مستوى املنافسني4

456101675االستقرار االقتصادي5

237311662.5مستوى التعليم6

446111671.25السياسات احلكومية7

126701656.25جنسية العاملة8
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العوامل املتعلقة بالتنفيذ
682001685التخطيط غري الصحيح9

2104001677.5غياب التنسيق10

374201673.75جودة التصميم11

176201668.75معيار املواد12

139301662.5سوء الرقابة املالية يف املوقع13

4102001682.5اخلربة السابقة14

225521656.25املنازعات يف املوقع15

العوامل املتعلقة بالعقد
256301667.5إدارة العقود16
037601656.25إجراءات العقد17
137501660األعامل اإلضافية والتغيريات18
555101677.5تغيري التصميم19
646001680مدة العقد20

عدم كفاية األيدي العاملة 21
428201670املتوفرة

عوامل تقدير الكلفة

457001676.25كلفة املواد22
464201675كلفة اليد العاملة23

253511662.5كلفة النقل24

065411660كلفة اآلليات25

042821650ارتفاع كلف صيانة اآلليات26

036431651.25ارتفاع أسعار الفائدة27

243611660عدم وجود معيار اإلنتاجية28

047501658.75استغالل موردي السلع29

عدم وجود بيانات تكلفة 30
213911652.5البناء

عوامل التمويل

146501661.25طرق التمويل والسندات واملدفوعات31

138311660ضغط التضخم32

125441650سعر رصف العملة33
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جدول رقم (5): ترتيب العوامل حسب إجابات املهندسني املرشفني

درجة التأثري %العاملالرتتيب
85التخطيط غري الصحيح1
82.5اخلربة السابقة2
80مدة العقد3
77.5غياب التنسيق4
77.5تغيري التصميم4

76.25كلفة املواد5
75االستقرار االقتصادي6
75كلفة اليد العاملة6
73.75جودة التصميم7
71.25السياسات احلكومية8
70عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة9
68.75موقع املرشوع10
68.75معيار املواد10
67.5إدارة العقود11
63.75مستوى املنافسني12
62.5مستوى التعليم13

62.5سوء الرقابة املالية يف املوقع13
62.5كلفة النقل13
61.25طريقة التمويل والسندات واملدفوعات14
60األعامل اإلضافية والتغيريات15
60كلفة اآلليات15
60عدم وجود معيار اإلنتاجية15

60ضغط التضخم15

58.75استغالل موردي السلع16
56.25جنسية العاملة17
56.25املنازعات يف املوقع17
56.25إجراءات العقد17
53.75تأثري الطقس18
52.5عدم وجود بيانات تكلفة املواد19
51.25ارتفاع أسعار الفائدة20

50ارتفاع كلف صيانة اآلليات21

50سعر رصف العملة21
40التأثريات االجتامعية والثقافية22
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2.3. ترتيب العوامل استنادا إىل إجابات املهندسني املنفذين
العوامل استنادا إىل  املنفذين وترتيب  املهندسني  إجابات 
تلك اإلجابات موضحة يف اجلدول رقم )6( واجلدول رقم 

)7( عىل التوايل .
دلت إجابات املهندسني املنفذين أن جودة التصميم الذي 
تأثريًا عىل  األكثر  العامل  )%87.27( هو  حصل عىل درجة 
وعالوة  للغاية(  )مؤثر  كربالء  يف  املدرسية  األبنية  بناء  كلفة 
اعتبارها  يمكن  األخرى  العوامل  من  ثالثة  فان  ذلك  عىل 
مؤثرة للغاية أيضا و ستة عوامل تصنف كمؤثرة جدا حسب 
شعور  فــأن  ذلــك  إىل  إضافة  املنفذين  املهندسني  إجابات 

املهندسني  من  نسبيا  اقوي  العوامل  جتاه  املنفذين  املهندسني 
األوىل  للعوامل  العالية  الدرجات  من  يتضح  كام  املرشفني 
الكلفة  النسبي جتاه  الوعي  ناتج عن  وذلك  الرتتيب  حسب 
فانه  وعموما  املــرشف.  باملهندس  مقارنة  املنفذ  للمهندس 
طبقا إلجابات املهندسني املنفذين فان عرشة عوامل صنفت 
كمؤثرة للغاية ومؤثرة جدا وان هناك عامل واحد فقط يمكن 
اعتباره  يمكن  ما مؤثر مع عدم وجود عامل  تصنيفه كنوعًا 
حسب  كربالء  يف  املدرسية  األبنية  بناء  كلفة  عىل  مؤثر  غري 

إجابات املهندسني املنفذين.

اجلدول رقم (6): تكرار إجابات املهندسني املنفذين لكل عامل

العوامل البيئية

مؤثر مؤثر للغايةالعاملت
نوعا ما مؤثرجدا

مؤثر
غري 
مؤثر

عدد 
اإلجابات

درجة التأثري%

112521149.09تأثري الطقس1

2
التأثريات االجتامعية 

والثقافية
012351138.18

134211161.81موقع املرشوع3

115311156.36مستوى املنافسني4

245001174.55االستقرار االقتصادي5

204321154.55مستوى التعليم6

225111165.45السياسات احلكومية7

016311152.73جنسية العاملة8

العوامل املتعلقة بالتنفيذ

631101185.45التخطيط غري الصحيح9

352011176.36غياب التنسيق10

551001187.27جودة التصميم11

233301167.27معيار املواد12
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303411160سوء الرقابة املالية يف املوقع13

532011180اخلربة السابقة14

230331156.36املنازعات يف املوقع15

العوامل املتعلقة بالعقد

225201167.27إدارة العقود16

044301161.82إجراءات العقد17

125301161.82األعامل اإلضافية والتغيريات18

335001176.36تغيري التصميم19

523011178.18مدة العقد20

21
عدم كفاية األيدي 

العاملة املتوفرة
412311167.27

عوامل تقدير الكلفة

434001180كلفة املواد22

332301170.91كلفة اليد العاملة23

031431147.27كلفة النقل24

032421150.91كلفة اآلليات25

122241149.09ارتفاع كلف صيانة اآلليات26

032421150.91ارتفاع أسعار الفائدة27

132321156.36عدم وجود معيار اإلنتاجية28

313311163.64استغالل موردي السلع29

30
عدم وجود بيانات 

تكلفة البناء
220431152.73

عوامل التمويل

31
طرق التمويل 

والسندات واملدفوعات
243201170.91

125301161.82ضغط التضخم32

012441140سعر رصف العملة33
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جدول رقم (7): الرتتيب حسب إجابات املهندسني املنفذين

الدرجة %العاملالرتتيب

87.27جودة التصميم1

85.45التخطيط غري الصحيح2

80اخلربة السابقة3
80كلفة املواد3
78.18مدة العقد4

76.36غياب التنسيق5

76.36تغيري التصميم5

74.55االستقرار االقتصادي6

70.91كلفة اليد العاملة7

70.91طريقة التمويل والسندات واملدفوعات7
67.27معيار املواد8
67.27إدارة العقود8

67.27عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة8

65.45السياسات احلكومية9

63.64استغالل موردي السلع10

61.82موقع املرشوع11

61.82إجراءات العقد11

61.82األعامل اإلضافية والتغيريات11

61.82ضغط التضخم11

60سوء الرقابة املالية يف املوقع12

56.36مستوى املنافسني13

56.36املنازعات يف املوقع13

56.36عدم وجود معيار اإلنتاجية13

54.55مستوى التعليم14

52.73جنسية العاملة15

52.73عدم وجود بيانات تكلفة البناء15

50.91كلفة اآلليات16
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50.91ارتفاع أسعار الفائدة16

49.09تأثري الطقس17

49.09ارتفاع كلف صيانة اآلليات17

47.27كلفة النقل18

40سعر رصف العملة19

38.18التأثريات االجتامعية والثقافية20

3.3.  ترتيب العوامل استنادا إىل إجابات املقاولني 
إلى تلك اإلجابات  العوامل استنادا  المقاولين وترتيب  إجابات 

موضحة في الجدول رقم (8) والجدول رقم (9) على التوالي .

دلت إجابات املقاولني أن التخطيط غري الصحيح الذي 
عىل  تأثريا  األكثر  العامل  هو   )93.33%( درجة  عىل  حصل 
وعالوة  للغاية(  )مؤثر  كربالء  يف  املدرسية  األبنية  بناء  كلفة 
اعتبارها  يمكن  األخرى  العوامل  من  اثنني  فان  ذلك  عىل 

جدا  كمؤثرة  تصنف  عوامل  أربعة  و  أيضا  للغاية  مؤثرة 
يمكن  العوامل  معظم  أن  كام   . املقاولني  إجابات  حسب 
تصنيفه  تم  ملا  مشابه  وذلك  جدا  مؤثرة  أو  كمؤثرة  تصنيفها 
ثالثة  أن  كام  واملنفذين،  املرشفني  املهندسني  إجابات  حسب 
من العوامل األخرى تصنف عىل أهنا نوعا ما مؤثرة مع عدم 
بناء  انه غري مؤثر عىل كلفة  وجود عامل يمكن تصنيفه عىل 

األبنية املدرسية يف كربالء حسب إجابات املقاولني. 

اجلدول رقم (8): تكرار إجابات املقاولني لكل عامل

العوامل البيئية

مؤثر العاملت
للغاية

مؤثر 
عدد غري مؤثرنوعا ما مؤثرمؤثرجدا

اإلجابات
درجة 

التأثري%

02142946.67تأثري الطقس1

01125935.56التأثريات االجتامعية والثقافية2

12600968.89موقع املرشوع3

00630953.33مستوى املنافسني4

13410968.89االستقرار االقتصادي5

01440953.33مستوى التعليم6

14202964.44السياسات احلكومية7

11331955.56جنسية العاملة8
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العوامل املتعلقة بالتنفيذ

63000993.33التخطيط غري الصحيح9

24300977.78غياب التنسيق10

43110982.22جودة التصميم11

21231960معيار املواد12

01341948.89سوء الرقابة املالية يف املوقع13

34200982.22اخلربة السابقة14

03024944.44املنازعات يف املوقع15

العوامل املتعلقة بالعقد
12231957.78إدارة العقود16
11340957.78إجراءات العقد17
11340957.78األعامل اإلضافية والتغيريات18

13410968.89تغيري التصميم19

32400977.78مدة العقد20

40320973.33عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة21

عوامل تقدير الكلفة

14400973.33كلفة املواد22
11340957.78كلفة اليد العاملة23
20043946.67كلفة النقل24
11043944.44كلفة اآلليات25
01044935.56ارتفاع كلف صيانة اآلليات26

11133946.67ارتفاع أسعار الفائدة27

11142948.89عدم وجود معيار اإلنتاجية28
12330962.22استغالل موردي السلع29
01242944.44عدم وجود بيانات تكلفة البناء30

عوامل التمويل

31
طرق التمويل والسندات 

واملدفوعات
03420962.22

00630953.33ضغط التضخم32

00144933.33سعر رصف العملة33
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جدول رقم (9): الرتتيب حسب إجابات املقاولني

درجة التأثري %العاملالرتتيب
93.33التخطيط غري الصحيح1

82.22جودة التصميم2

82.22اخلربة السابقة2

77.78غياب التنسيق3
77.78مدة العقد3
73.33عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة4
73.33كلفة املواد4

68.89موقع املرشوع5

68.89االستقرار االقتصادي5

68.89تغيري التصميم5

64.44السياسات احلكومية6

62.22استغالل موردي السلع7

62.22طريقة التمويل والسندات واملدفوعات7

60معيار املواد8

57.78إدارة العقود9

57.78إجراءات العقد9

57.78األعامل اإلضافية والتغيريات9

57.78كلفة األيدي العاملة9

55.56جنسية العاملة10

53.33مستوى املنافسني11

53.33مستوى التعليم11

53.33ضغط التضخم11

48.89سوء الرقابة املالية يف املوقع12

48.89عدم وجود معيار اإلنتاجية12

46.67تأثري الطقس13

46.67كلفة النقل13

46.67ارتفاع أسعار الفائدة13

44.44املنازعات يف املوقع14
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44.44كلفة اآلليات14

44.44عدم وجود بيانات تكلفة البناء14

35.56التأثريات االجتامعية والثقافية15

35.56ارتفاع كلف صيانة اآلليات15

33.33سعر رصف العملة16

4.3.  الرتتيب املركب للعوامل استنادا إىل مجيع اإلجابات
اإلجابات جمتمعة وترتيب العوامل استنادا إىل تلك اإلجابات 
موضحة يف اجلدول رقم )10( واجلدول رقم )11( عىل التوايل .
تم احلصول عىل الدرجة اإلمجالية لكل عامل بواسطة جمموع 
رضب الدرجــات الفرديــة للمهندســني املرشفــني واملهندســني 
املنفذيــن واملقاولــني بعدد إجابــات كل منهم مقســوما عىل عدد 

اإلجابات الكيل
دلــت الدرجــات املركبة عىل انه فقط )3( مــن جمموع )33(

عامــل تعترب مؤثرة للغاية عىل كلفة إنشــاء األبنية املدرســية و أن 
)6( مــن العوامل األخرى تصنف كمؤثرة جدا حســب إجابات 
األطــراف جمتمعــة ولكن هنــاك )32( من جممــوع )33( عامل 
تعتــرب عىل األقل مؤثرة عــىل كلفة بناء األبنية املدرســية كام انه ال 
يوجــد عامــل غري مؤثر. وهذا يــدل عــىل إن رأي أهم األطراف 
املشــاركة يف عمليــة بناء األبنية املدرســية يف كربــالء هو إن مجيع 
العوامل تلعب دورا مهام يف التأثري عىل كلفة األبنية املدرسية وان 

الشعور العام هلم هو إن هذه العوامل تؤثر بشدة عىل الكلفة . 

اجلدول رقم (10): تكرار إجابات األطراف جمتمعة لكل عامل

العوامل البيئية

مؤثر العاملت
للغاية

مؤثر 
نوعا ما مؤثرجدا

عدد غري مؤثرمؤثر
درجة التأثري%اإلجابات

2581653650.56تأثري الطقس1

02713143638.33التأثريات االجتامعية والثقافية2

4919313666.67موقع املرشوع3

3419823658.89مستوى املنافسني4

71215203673.33االستقرار االقتصادي5

44151033657.78مستوى التعليم6

71013243667.78السياسات احلكومية7

24151323655جنسية العاملة8

العوامل املتعلقة بالتنفيذ

18143103687.22التخطيط غري الصحيح9
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7199013677.22غياب التنسيق10

12156303680جودة التصميم11

51111813666.11معيار املواد12

44151123658.33سوء الرقابة املالية يف املوقع13

12176013681.67اخلربة السابقة14

4851093653.33املنازعات يف املوقع15

العوامل املتعلقة بالعقد

5913813665إدارة العقود16

18141303658.33إجراءات العقد17

36151203660األعامل اإلضافية والتغيريات18

91114203675تغيري التصميم19

14813013678.89مدة العقد20

12133713670عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة21

عوامل تقدير الكلفة

91215003676.67كلفة املواد22

8109903669.44كلفة اليد العاملة23

4841373653.89كلفة النقل24

11071083652.22كلفة اآلليات25

17414103646.11ارتفاع كلف صيانة اآلليات26

1791183650ارتفاع أسعار الفائدة27

4861353656.11عدم وجود معيار اإلنتاجية28

47131113661.11استغالل موردي السلع29

4451763650.56عدم وجود بيانات تكلفة البناء30

عوامل التمويل

31113903664.44طرق التمويل والسندات واملدفوعات31

2519913658.89ضغط التضخم32

13812123642.78سعر رصف العملة33
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جدول رقم (11): الرتتيب استنادا إىل إجابات األطراف جمتمعة

الرتتيب 
درجة التأثري %العاملاملركب

87.22التخطيط غري الصحيح1

81.67اخلربة السابقة2

80جودة التصميم3

78.89مدة العقد4

77.22غياب التنسيق5

76.66كلفة املواد6

75تغيري التصميم7

73.33االستقرار االقتصادي8

70عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة9

69.44كلفة اليد العاملة10

67.78السياسات احلكومية11

66.67موقع املرشوع12

66.11معيار املواد13

65إدارة العقود14

64.44طريقة التمويل والسندات واملدفوعات15

61.11استغالل موردي السلع16
60األعامل اإلضافية والتغيريات17
58.89مستوى املنافسني18
58.89ضغط التضخم18

58.33سوء الرقابة املالية يف املوقع19
58.33إجراءات العقد19
57.78مستوى التعليم20

56.11عدم وجود معيار اإلنتاجية21

55جنسية العاملة22
53.89كلفة النقل23
53.33املنازعات يف املوقع24
52.22كلفة اآلليات25
50.56تأثري الطقس26
50.56عدم وجود بيانات تكلفة البناء26
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50ارتفاع أسعار الفائدة27

46.11ارتفاع كلف صيانة اآلليات28

42.78سعر رصف العملة29
38.33التأثريات االجتامعية والثقافية30

5.3. العوامل العرشة األكثر تأثريا عىل كلفة بناء األبنية 
املدرسية

بناءا عىل درجات التأثري املركبة ألعىل عرشة عوامل فان 
ثالثة من هذه العوامل تعترب مؤثرة للغاية وستة عوامل مؤثرة 

جدا وعامل واحد مؤثر عىل كلفة بناء األبنية املدرسية كام أن 
نسبيا. للغاية  اعتبارها حرجة  يمكن  الثالثة األعىل  العوامل 
وبصورة عامة فان هلذه العوامل أعىل الدرجات يف تقييم كل 

طرف عىل حدة أيضا.وكام موضح يف اجلدول رقم )12(.

جدول (12): ملخص درجات التأثري ألعىل عرشة عوامل

األطراف جمتمعةاملقاولنياملهندسني املنفذيناملهندسني املرشفنيالعاملت
8585.4593.3387.22التخطيط غري الصحيح1
82.58082.2281.67اخلربة السابقة2
73.7587.2782.2280جودة التصميم3
8078.1877.7878.89مدة العقد4
77.576.3677.7877.22غياب التنسيق5
76.258073.3376.67كلفة املواد6
77.576.3668.8975تغيري التصميم7

7574.5568.8973.33االستقرار االقتصادي8
7067.2773.3370عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة9

7570.9157.7869.44كلفة اليد العاملة10

Correlation analysis 6.3. حتليل االرتباط

بني  عام  اتفاق  هناك  إن  هل  نعرف  أن  جدا  املهم  من 
اإلطراف عىل العوامل املحددة قبل وضع االستنتاج املتعلق 
املدرسية  األبنية  بناء  كلفة  عىل  تؤثر  التي  الرئيسة  بالعوامل 
يمكن  إحصائية  وسيلة  هو  االرتــبــاط  حتليل   . كربالء  يف 

استخدامها لتحقيق ذلك.
تستخدم  أن  يمكن  إحصائية  وسيلة  هو  االرتباط  حتليل 
لوصف الدرجة التي ترتبط هبا املتغريات مع بعضها البعض 
معامل  حتديد  هي  االرتــبــاط  قياس  طــرق  ــدى  إح خطيا، 

)  Pearson’s correlation coefficient( االرتباط 
العالقة  درجة  إلجياد  يستخدم   )r( االرتباط  ومعامل   )r(
القائمة بني عوامل آو أطراف خمتلفة [8,9]، يف هذا البحث 
فان اهلدف هو هل إن الرأي العام لألطراف جمتمعة يتفق مع 
رأي كل طرف عىل حدة وعىل وجه التحديد ما إذا كان هناك 

اتفاق بني كل من:
1. تقييم املهندسني املرشفني والتقييم الشامل جلميع األطراف.

2. تقييم املهندسني املنفذين والتقييم الشامل جلميع األطراف.
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3. تقييم املقاولني والتقييم الشامل جلميع األطراف.
حساب ارتباط التحليل لعينة إحصائية يمثل قوة وطبيعة 
بني  الرتابطات  الستكشاف  فعال  وهو  اخلطية  الرتابطات 
 )r( لبريسون  االرتــبــاط  ومعامل  املتغريات  من  العديد 
يستخدم لتقييم البيانات النموذجية كدليل عىل وجود عالقة 
خطية بني متغريين كميني ، وهو بدون وحدات ويستند عىل 

االفرتاضات التالية :
عشوائية  بصورة  عليها  احلصول  تم  املتغريين  بيانات   .1
لـ   املتوقعة  القيمة  فان  لذلك  متحيزة  غري  االختبار  وعملية 

)r( هي ارتباط حقيقي للمتغريين.

2. كال املتغريين له توزيع طبيعي تقريبا.
3. الرتابط )احلقيقي( بني املتغريات هو ترابط خطي.

قيمة معامل االرتباط لبريسون )r( ترتاوح بني )1-اىل 1+(، 
وأخريا  عكيس  ارتباط  يعني   )-1(  ، مثايل  ارتباط  يعني   )+1(
التالية  الصيغة   ، متغريين  بني  ترابط  وجود  عدم  يعني  )صفر( 
و  عينة  هي   )x،y( حيث  بريسون  معامل  حلساب  تستخدم 
)y̅,x̅( الوسط احلسايب للعينات وr  معامل االرتباط  [10،11]

            ..............)1(

تفسري قيم معامالت االرتباط لبريسون هو كالتايل [12]:

  0.7+ إلى 1 +  0.3 + إلى 0.7+ 0.3- إلى  0.3+ 0.7-  إلى 0.3 -1-  إلى 0.7-قيمة المعامل

ترابط اجيايب قويترابط اجيايب ضعيفترابط ضئيل أو ال ترابطترابط سلبي ضعيفترابط سلبي قويتفسيره

وكام يالحظ من اجلدول رقم )13( إن قيم معامل االرتباط 
لبريسون التي تم احلصول عليها باستخدام املعادلة رقم )1( 
و)للمهندسني  الشامل(  التقييم  املرشفني/  )للمهندسني 
التقييم   / للمقاولني  وكذلك)  الشامل(  التقييم   / املنفذين 

الشامل( تندرج حتت فئة عالقة اجيابية قوية.
اجلدول رقم )13( يوضح طريقة حساب معامل 

االرتباط )r( للمهندسني املرشفني

جدول رقم (13): حساب معامل االرتباط (r) للمهندسني املرشفني

xyx̅y̅x-x̅y-y̅(x-x̅)2(y-y̅)2(x-x̅) (y-y̅)العامل
التخطيط غري 

الصحيح
8587.2277.2576.947.7510.2860.0625105.678479.67

82.581.675.254.7327.562522.372924.8325اخلربة السابقة

10.71-3.53.0612.259.3636-73.7580جودة التصميم

8078.892.751.957.56253.80255.3625مدة العقد

77.577.220.250.280.06250.07840.07غياب التنسيق

0.2710.07290.27-1-76.2576.67كلفة املواد

0.485-1.940.06253.7636-77.5750.25تغيري التصميم
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االستقرار 
االقتصادي

7573.33-2.25-3.615.062513.03218.1225

عدم كفاية األيدي 
العاملة املتوفرة

7070-7.25-6.9452.562548.163650.315

7.55.062556.2516.875-7569.442.25كلفة اليد العاملة

∑=171.25262.578=∑174.3225 =∑

                                     بتطبيق المعادلة (1) فان:-

جدول رقم (14): معامل االرتباط (r) لكل طرف

املقاولنياملهندسني املنفذيناملهندسني املرشفنياألطراف
(r) 0.820.870.91معامل االرتباط لبريسون

وبعبارة أخرى ، ذلك يعني أن التقييم الشامل جلميع املشاركني 
األطراف  من  طرف  لكل  موافق  املدرسية  األبنية  بناء  عملية  يف 
املذكورة وهذا يدل عىل أن االستنتاجات املبنية عىل التقييم الشامل 

جلميع األطراف كانت مقبولة بشكل عام لكل طرف.

4.  االستنتاجات
هناك اتفاق عام يف رأي كل طرف من األطراف املشاركة 
العام  الــرأي  مع  كربالء  يف  املدرسية  األبنية  بناء  عملية  يف 
التي تؤثر عىل كلفة  العوامل  الشامل جلميع األطراف حول 

بناء األبنية املدرسية يف كربالء.
تؤثر  أهنا  يعتقد  التي  )32من33عامل(  العوامل  معظم 
األقل  عىل  هي  كربالء  يف  املدرسية  األبنية  بناء  كلفة  عىل 
مؤثرة حسب أراء املختصني ، هذا يدل عىل أمهية حتديد هذه 
العوامل واحلاجة إىل بحث منهجي شامل يأخذ بنظر االعتبار 

مجيع العوامل والتفاعل فيام بينها.

عملية  أطراف  من  طرف  بكل  اخلاص  العوامل  ترتيب 
بناء األبنية املدرسية يمكن أن خيدم يف توجيه جماالت الرتكيز 
ظروف  حتسني  إىل  هتدف  التي  السياسات  وضع  يف  للنظر 

برنامج بناء األبنية املدرسية يف كربالء.
الشعور العام للمهندسني املنفذين جتاه العوامل هو أقوى منه 
 )77.6( الدرجات  معدل   ( واملقاولني  املرشفني  املهندسني  لدى 
املرشفني و)75.6( للمهندسني  املنفذين و)77.3(  للمهندسني 

للمقاولني( كام يتضح من درجات العوامل العرشة األعىل .
األبنية  بناء  عملية  يف  تأثريا  األكثر  العرشة  العوامل 
املدرسية يف كربالء حسب تقييم املتخصصني هي: التخطيط 
غري الصحيح ، اخلربة السابقة ، جودة التصميم ، مدة العقد، 
االستقرار   ، التصميم  تغيري   ، املواد  كلفة   ، التنسيق  غياب 
االقتصادي ، عدم كفاية األيدي العاملة املتوفرة ، كلفة اليد 

العاملة .

0.82
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