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 المسـتخلـص

 

عد مرحمة ىامة من مراحل المشاريع انطمقت الدراسة من ضرورة االىتمام بمخاطر انحرافات الوقت والكمفة ,إذ ت      
اإلنشائية تيدف إلى تزويد المعنيين بيذا القطاع الواسع بالمعمومات الميمة عن االنحرافات الحالية والمحتممة التي 

 .تجاوزىا وتصحيح المسارات وتحجيم التيديدات التي تواجو عمل المنظمةلالتنفيذ وذلك عممية إثناء في تحدث 
دخول النظام االقتصادي الجديد إلى في العراق الخدمية ري لمشكمة الدراسة من توجو المنظمات الغطاء الفكينطمق 

أمام حقيقة معرفة قدرتيا لموقوف بإزاء المنظمات الخدمية وما يواجيو من منافسة محتدمة تضع ىذه المنظمات 
إلى لذا ىدفت الدراسة  ,نحرافاتاالاإلنشائية اإلقميمية والدولية ومن ثم التحقق من المخاطر المحتممة لمواجية 

التعرف عمى طبيعة مخاطر الوقت والكمفة المعتمدة في عينة الدراسة وانعكاسات ىذه المخاطر عمى أداء عمميات 
 المرونة ,واالعتمادية.و المشروع المتمثمة بالجودة, 

 Microsoftسب )لبرنامج المحو ا ىذه الدراسة كيفية استخدام الحداثة لتكنولوجيا البرمجيات الجاىزةتناولت    

project 2007 ع, وقد اعتمدت الدراسة المواصفات ( في احتساب الوقت والكمفة لتعزيز أداء عمميات المشرو
مكانية تجاوزىا.تصميمية العالمية المحددة مسبقا ال  ومقارنتيا مع مواصفات التنفيذ لتحديد االنحرافات وا 
مختبرة عمى سبيل المثال  ةمعممي ى اختبارىا بأدوات إحصائية الحددت الدراسة مجموعة من الفرضيات جر   

عينة من خالل تحميل االنحدار الخطي البسيط, وقد اختيرت دائرة المشاريع مجتمعا لمدراسة  , و ية ,ئو النسبة الم
معاون مدير عام , ورؤساء األقسام و يمثمون القيادات اإلدارية والفنية )مدير عام ,  ا( منتسب50تضمنت ) ةقصدي

الميندسين في موقع العمل(, وقد اعتمدت عمى مقاييس مختبرة في دراسات سابقة بعد أن جرى تكييفيا بما و , 
 أىداف الدراسة وطبيعة البيئة العراقية.  و  ءم يتال
بط الجدول الزمني النجاز مجموعة من االستنتاجات من أىميا اىتمام الدائرة المبحوثة بضإلى توصمت الدراسة    

ضمن الييكل التنظيمي من عدم وجود إدارة متخصصة األنشطة, ووضع خطة واقعية ومنطقية في تقدير الكمف.
 لتحديد ومتابعة المخاطر.

أوصت الدراسة بضرورة اىتمام الدائرة المبحوثة بمخاطر انحرافات الوقت والكمفة لخمق حالة من التوازن بين ما    
بتراكم  حتسم اللمنفذ فعال عمى ارض الواقع ,ومتابعة التنفيذ لغرض تصحيح المسارات أول بأول و ىو مخطط وا

 صعوبة تجاوزىا مستقبال,  من ثماألخطاء التي تحدث و 

 
 
 

 

 


