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 الفصل الرابع
 قياسها أساليبو  اإلنتاجية

 
  :اإلنتاج واإلنتاجيةمفهوم 

واإلنتاجياة. باين اإلنتااج  يجب اإلشاارة للاأ  ن اناار قروقاا  قبل التعرض لمفهوم اإلنتاجية 
قعلأ الرغم من استخدام لفظ "اإلنتااج"ق  بيةاة اماماال والخادمات بشائل داةام لذ  ن ااذا 

 درجة نجاح المنظمة. اللفظ ذ يعئس ئثيرا  
) العمليااات  .   و يااتم تعريفاا  ماان زاويتااين امااا: المنااتإل والعمليااة اإلنتاجيااة ذاتهااا قاإلنتاااج

قبالنساابة لتعريفاا  ماان زاويااة المنااتإل نجااد  ن الم هااود باإلنتاااج اااو لجمااال  ااادد الو اادات 
ان ذلاار )سالعة  و خدماة  و قئارة  التا  ت ادمها المنظماة خا ل قتارة زمنياة معيناة  ساوا  ئا
 01111ق  شئل اددي )ئم     و ق  شئل قيماة. ئا ن ي اال  ن لنتااج الشارئة قاد بلا  

ئااذلر قااد يااتم التعبياار ااان لجمااال  اإلنتاااج قاا   .غسااالة يوميااا   011طاان خاا ل الشااهر  و 
 ليرة خ ل العام. 0111111 للمنظمةشئل قيمة  قي ال  ن قيمة لجمال  اإلنتاج 

تلاار امنشااطة المتتابعااة التاا  تبااذلها اإلدارة قاا   :إلنتاااجاب  مااا ماان  يااث العمليااات قي هااد
 سبيل لنتاج المنتإل  ي املية ت ويل المدخ ت للأ مخرجات ق  شئل سلع  و خدمات.

ر س  -مااواد -قهاا  تعباار ااان الع قااة بااين المخرجااات والماادخ ت )امالااة اإلنتاجيااة  مااا
اسااتل ل المااواد المتا ااة  خاادمات  وبالتااال  قهاا  تعئااس ئفااا ة اإلدارة قاا  -لدارة –مااال 

والأ ذلر تتضح ضرورة وجود م ياس للع قة بين   لل هول الأ  قضل لنتاج ممئن. 
المنظمااة خاا ل قتاارة زمنيااة  ذ واااو اإلنتاجيااة والتاا  ت سااب ئاال ماان مخرجااات وماادخ ت 

 ئاآلت  :
 المدخ ت  \اإلنتاجية = المخرجات 
يوضح  امية اذاتمااد الاأ اإلنتاجياة بادذ  مان اإلنتااج قا  ال ئام الاأ  والمثال التالي

 ئفا ة المنظمة ق  استل ل موارداا المتا ة:
لااديها البيانااات التاليااة والخاهااة ب يمااة بفاارض  ن ل اادش الشاارئات الهاانااية قااد تااواقرت 

 : 9116,9115اإلنتاج وقيمة الموارد المستخدمة ق  اإلنتاج خ ل اام  
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 2002 2002 البيان

 بالليرة لجمال  قيمة الناتإل
 بالليرة لجمال  قيمة الموارد

0111 
 

411 
 

0411 
 
9211 
 

 
 ؟فالمطموب تحديد ما إذا كانت كفاءة الشركة قد تحسنت أم ال 

 اإلجابة:
توضح النظرة امولأ والت  من خ لها يتم اذاتماد الأ قيمة اإلنتاج ق ط خ ل العامين 

ليارة  0411ليارة للاأ  0111 ن ئفا ة المنظمة قد ت سنت  وذلر من اإلنتاج قد زاد من 
ولئاان بدراسااة الع قااة النساابية بااين ئاال ماان المخرجااات )قيمااة اإلنتاااج    9116قاا  اااام 

)الماااوارد المساااتخدمة   ي  نااا  ب سااااب اإلنتاجياااة نهااال للاااأ نتيجاااة مختلفاااة  والمااادخ ت
 ويمئن  ساب لنتاجية المنظمة خ ل اامين ئما يل :  تماما  

 ل.س 0.1=  411 \0111=  9115اإلنتاجية اام 
 ل.س 1.35=9211\0411=  9116اإلنتاجية اام 

واااذا  .لياارة لنتاااج 1.35 واااذا يعناا   ن ئاال لياارة وا اادة ماان المااوارد المسااتخدمة قااد    اات
لياارة 1.35للااأ  9115لياارة اااام  0.1باادوري يعناا   ن لنتاجيااة المنظمااة قااد انخفضاات ماان 

 ي بنسابة  ةليارة ساوري 411وذلار الاأ الارغم مان زياادة اإلنتااج بم ادار  9116ق ط اام 
ويعنااا  ذلااار انخفااااض ئفاااا ة المنظماااة قااا  اساااتخدام مواردااااا  9115% اااان ااااام 041

 المتا ة .
نجااد  ن انااار ماادخلين يمئاان تناااول مفهااوم اإلنتاجيااة ماان  ة لمفهااوم اإلنتاجيااةبالنسااب

 : خ لهما  واما
 والمدخل اإلداري.ب  . المدخل الهندس   و الفن  لإلنتاجية    .
تمثاال نساابة المخرجااات للااأ  :لإلنتاجيااة يعرقهااا ب نهااا قااالمفهوم الهندساا   و الفناا   . 

عينااة بمااوارد واناهاار معينااة تسااتخدم قاا  اااذا الماادخ ت  ي مااا ينتجاا  قاارد  و منظمااة م
اإلنتااااج. وبالتاااال  قاااالمفهوم الهندسااا  لإلنتاجياااة ينظااار لليااا  الئتااااب الاااأ  نااا  مسااااو قااا  

 وذلر طب ا  للمعادلة التالية : efficiencyالمعنأ لمفهوم الئفا ة 
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 المدخ ت  \اإلنتاجية ) الئفا ة   = المخرجات 
اجيااة يعباار ااان المعنااأ الضاايو  و الم اادود لإلنتاجيااة وي  ااظ  ن المفهااوم الهندساا  لإلنت

قهااو ي تهاار الااأ قياااس امليااة ت وياال اناهاار اإلنتاااج ماان النا يااة الماديااة والفنيااة ق ااط 
قض   ان ادم تئامل   وادم لمئانية استخدام  ق  قياس اإلنتاجية الئلية للمنظمة واادم 

 لبرازي لدور اإلدارة ق  ت سين اإلنتاجية.
واااو المفهااوم اموسااع قي خااذ جانااب الفااليااة قاا   :لإلنتاجيااة وم اإلداريالمفهاا مااا ب. 

اذاتبااار باإلضاااقة للااأ جانااب الئفااا ة والااذي يتمثاال قاا  الوهااول للنتاااةإل المطلوبااة طب ااا  
لمعاايير معينااة يااتم ت ديااداا مسااب ا  وبالتااال  قانن معادلااة اإلنتاجيااة تشاامل ئاا   ماان الئفااا ة 

 ال  :والفعالية وذلر الأ الن و الت
المعايير  \المدخ ت + المخرجات \تاإلنتاجية = الئفا ة + الفعالية اإلنتاجية = المخرجا

تسااااوي للااأ اإلنتاجياااة الفعليااة الاااأ  ناااأ الئفااا ةعالتااا  ااا  بم اإلنتاجيااة. يعناا  ذلااار  ن 
 ن اإلنتاجية تعبر ان الع قة بين الفاالية الت  يتم  بدوري واذا يعن اإلنتاجية المعيارية. 

ها ال هول الأ نتاةإل  و مخرجات معينة والئفا ة الت  يتم بها تشليل الموارد المختلفة ب
 الت  تسهم ق  ت  يو اذي النتاةإل.

لذا ااااا  م ياااااس لئيفياااة اسااااتخدام مااااوارد معينة)الماااادخ ت   لت  يااااو  ااااادا  فاإلنتاجيةةةةة 
دارة م ااددة قاا  وقاات معااين وبئميااة معينااة وبمسااتوش جااودة م اادد وااا  انعئاااس ل اادرة اإل

وئفا تهاااا قااا  ت  ياااو التاااوازن المطلاااوب باااين اناهااار اإلنتااااج المختلفاااة لل هاااول الاااأ 
المخرجات المستهدقة بالئميات والمواهفات الم اددة وقا  الوقات المناساب وب قال مجهاود 
نما ا  وسيلة إلرضا  العميال  و  وتئالي  ومن ثم قاإلنتاجية ليست ادقا  ق   د ذاتها وا 

ت  ياااو ااااد   ئبااار و اااام وااااو لنعااااش اذقتهااااد ورقااياااة  اااا  ااااد  جزةااا  يااا دي للاااأ
 المجتمع.

   : أهمية ودور اإلنتاجية

  اإلنتاجية من  برز المواضيع التا  تتارر رثرااا الاأ واقاع امال امنشاطة المختلفاة تعتبر
نتاااةإل  تعطاا اإلنتاجيااة المتمياازة ن     يااث لووساايلة معباارة ااان الرقاايااة بالنساابة للمجتمااع

يجابية  . و الأ المستوش ال وم   المنظمةئان ذلر الأ مستوش  سوا    مرغوبة وا 
 نتاجية مجمواة من الفواةد تتمثل ق :ت  و اإل المنظمةمستوى  قعلأ 
 واضا ا   قا     انخفاضااتعن  اإلنتاجياة المتميازة  سان اساتخدام الماوارد مماا ي  او  -0

 للمنظماةن ال ادرة التناقساية يتئلفة لنتاج السلعة  و الخدمة   واذا يساااد بادوري الاأ ت سا
 لية  م العالمية .ئان ذلر ق  امسواو الم  سوا  
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منظماااة مااان م ارناااة امدا  الئلااا  ماااع المناقساااين قااا  المنظماااات تمئااان اإلنتاجياااة ال -9
 المشابهة.

يمئن استخدام م اييس اإلنتاجياة قا  ت دياد  سياساة امجاور و ال اواقز و تخطايط  -0
 اإلنتاج.

تسااااد اإلدارة قااا  الساايطرة و الرقاباااة الاااأ  دا  المنظمااة مااان خاا ل الرقاباااة الاااأ  -1
  جزا  المنظمة سوا  بالوظيفة  و المنتإل

ااد المنظمااااات قاااا  التعاااار  الااااأ امثاااار المضاااااا  إلسااااتراتيجيات التطااااوير تساااا -2
التئنولوج  مع  ساليب ت سين اإلنتاجية الت  تطب ها بما يفوو مجموع امثر الفردي لئل 

 من اذي اإلستراتيجيات.

بئل من معدذت  تهاا ققتبرز  امية اإلنتاجية من خ ل   لممستوى القومي ما بالنسبة 
سااتوش المعيشااة   والتنميااة اذقتهااادية   والت ساان قاا  مياازان الماادقواات   التضااخم   وم

باإلضااااقة للاااأ مشااائلة داااام السااالع والتااا   هاااب ت   اااد السااامات امساساااية للمجتمعاااات 
  النامية .

 العوامل المحددة لإلنتاجية :  

ذن املياة الت ساين   قضال   تعن   ن ت وم بعمل امشيا  بشائللن ت سين اإلنتاجية ذ 
  :  تدخل ق  تئوينها والت  منهاالعناهر والم ددات المختلفة الت ترتبط بمجمواة من

ت متفاوتااة وتتمثاال وااا  التاا  تخضااع لساايطرة اإلدارة ولئاان باادرجا :العوامللا الخايةيللة -ولا أ
 :اذي العوامل ق 

 العوامل المادية: و تشمل العوامل التالية: -1

  مسااتوش الجاااودة  المنتجااات نااواع المنتجااات و ذلاار مااان النااوا   التاليااة: تهاااميم  .  
 و غيراا..تشئيلة المنتجات  مدش تميزاا ان غيراا  ئمياتها 

الفنياااة التااا   امسااااليبالمساااتوش التئنولاااوج  المساااتخدم )التئنولوجياااا  و ي هاااد بهاااا  . ب
و تتاارجم المعرقااة العلميااة الساااةدة قاا  اااذا النااوع ماان  اإلنتاجيااةتطبااو قاا  العمليااة 

. و مااان  ناااواع التئنولوجياااا المااا ثرة قااا  اذنتاجياااة: تئنولوجياااا المعلوماااات و اإلنتااااج
 و غيراا..ا اذتهاذت    تئنولوجياآلل ال اسب 

مان خا ل: جاودة الماواد الخاام  ت ساين  اإلنتاجياةالمواد الخام: يتمثال ت ثيرااا الاأ  . ت
املياااااات الن ااااال و المناولاااااة و الف اااااص و اذسااااات م و التخااااازين. اساااااتخدام باااااداةل 

 هنااية للخامات الطبيعية..
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  قمهمااا اإلنتاجيااةو ااا  ماان  ااام م ااددات ت سااين :  و البشاارية اإلنسااانيةالعواماال  -2
تتوقا  الاأ طري اة  دا   اإلنتاجياةبل  مستوش تطور الناوا   الفنياة و المادياة  قماا زالات 

المتباااع. و تتمثااال  اإلدارة  سااالوب  و اإلدارياااةالماااوارد البشااارية  اماااالهم  و  نمااااط ال ياااادة 
 بالتال : اإلنسانيةالعوامل 

 ام الأ اذنتاجية من خ ل:العاملون: يتم ت ثير  .  
 .اإلنتاجاددام  و مدش تناسبهم مع ا تياجات  -
ناااوايتهم  مااان  ياااث الترئيباااة العمرياااة  المهاااارة و الخبااارة و مساااتوش التعلااايم و مساااتوش  -

 التخهص  باإلضاقة الأ ال الة المعنوية و الرغية ق  العمل.
. اإلنتااااجةيساا  للعمااال و لعناهاار : بااتبارااااا الماانظم الر اإلداريااةب . اذدارة و ال يااادات 

قاذدارة الناج ة ا  الت  تستطيع ت ويل تلر العناهر الأ مخرجاات ب قال ئلفاة ممئناة  
 و العئس ه يح.

 التنظيم و نظم العمل:  يث تت ثر اإلنتاجية ارتفااا  و انخفاضا  بمواهفات التنظيم ج . 
 

 العوامل الخارجية : -2

ظااارو  البيةاااة  قهااا  تنباااع مااانالسااايطرة اليهاااا  المنظماااةالتااا  ذ تساااتطيع  وااااذي العوامااال
الخارجيااة الم يطااة بالمنظمااة ومتليراتهااا المختلفااة وذ بااد  ن تراايهااا المنظمااة  ااين وضااع 

ئال مان مماا يلا  وتشمل اذي العوامال   اداقها واتخاذ قراراتها ووضع سياساتها المختلفة .
 و التشريعية المنّظمة لألامال و ا قات العمل  العوامل النظم اذقتهادية و السياسية :

الساااائانية و اذجتماايااااة و مسااااتوش التعلاااايم الساااااةد قاااا  المجتمااااع  و ماااادش تااااوقر المااااوارد 
الطاقااة  و التموياالو مناااخ امامااال  مثاال تااوقر  اذقتهااادية و الطبيعيااة المتا ااة قاا  البلااد

اإلنتاجياة قا  منظماات  والما  والمواه ت واذتهاذت والمواد الخام . والتا  تا ثر الاأ
 لتين اما:امامال من خ ل  ا

: لنهااا تااوقر قرهااا  تسااهل امليااة اإلنتاااج و بتئااالي   قاال  مثاال تااوقر المااواد الخااام امولااأ
 الطبيعية و اليد العاملة الرخيهة.
هاعبة و بالتاال  لماا  الاأ  و  اإلنتاجياةتجعال العملياة  الثانية: لنها تمثل ا بات  و قياود

 العاملة. قل تئلفة. مثل ندرة المواد الخام الطبيعية  و اليد 
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بعااين اذاتبااار انااد تخطاايط وتنفيااذ  وت خااذاا مجمااوع اااذي العواماال والااأ اإلدارة  ن تااتفهم
 اإلنتاجية.البرامإل 

 

  : قياس وتحميل اإلنتاجية
ياااة اماااا خطوتاااان  ساسااايتان الاااأ طرياااو ت ساااين اإلنتاجياااة لن قيااااس وت ليااال اإلنتاج

productivity improvement اس اإلنتاجياااة ب ياااة قيااا و  اااادا  ت ليااال ثااالو تتم
 : منظمة بالتال 

يساادان قا  ت دياد ومعرقاة  ساباب ضاع  وانخفااض اإلنتاجياة ومان ثام يمئان   -0
خ لهااااا رقااااع  التعاااار  الااااأ مااااواطن الخلاااال وال هااااور ووساااااةل العاااا ج التاااا  يمئاااان ماااان

 اإلنتاجية.
لن متابعااة قياااس وت لياال اإلنتاجيااة تمئاان اإلدارة ماان الوقااو  الااأ ماادش نجاااح  -9

برامإل ت ساين اإلنتاجياة ومان ثام ت دياد اإلجارا ات والوسااةل ال زماة لمعالجاة اذن راقاات 
 الت  تظهر  ثنا  تنفيذ اذي البرامإل.

لت دياااد الئفاااا ة والفعالياااة قااا  اإلنتاجياااة تتخاااذ ئ سااااس  و ت ليااال لن نتااااةإل قيااااس -0
دارات المنظماااة المختلفاااة ومااان ثااام تتخاااذ  ساساااا  للت يااايم الموضاااوا  لل ياااادات  قطاااااات وا 

  اإلدارية. اإلدارية ق  مختل  المواقع
اإلنتاجيااة قاا  تهااميم باارامإل ال ااواقز لاادقع العاااملين الااأ اذرت ااا   يسااااد قياااس -1

 تاجية بننتاجيتهم من خ ل برامإل ربط امجر باإلن
 ويتم قياس لنتاجية المنظمة من خ ل نواين من الم اييس اما:

 اإلنتاجية الجزةية -9اإلنتاجية الئلية)اإلجمالية           -0
 شرح موجز لئل طري ة من طرو قياس اإلنتاجية  وق  ما يل

          اإلنتاجية الكمية)اإلجمالية( -0
للمنظماااااة مااااان خااااا ل نسااااابة لجماااااال  وياااااتم قيااااااس اإلنتاجياااااة الئلياااااة  و اإلجمالياااااة 

المخرجاااات) المنتجاااات للأ لجماااال  المااادخ ت.وتتئون المخرجاااات مااان السااالع والخااادمات 
الت  تنتجهاا المنظماة باإلضااقة للاأ ماا قاد يناتإل اان العملياات اإلنتاجياة مان قايم مضااقة 
 تستفيد بها المنظمة مثل لنتاج سلع وسيطة  و نه  مهنواة يستفاد بها ق  لنتاج سلع
 خااارش و ماااا لجماااال  المااادخ ت قهاااو يمثااال ئاقاااة العناهااار البشااارية والمادياااة والفنياااة التااا  

 استخدمت ق  ال هول الأ المخرجات.
 ئاآلت : اذنتاجية الئلية معادلةالئلية لما ب ياس الئمية وتئون ويمئن قياس اإلنتاجية 
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  .مستخدمة ق  اإلنتاجادد الو دات ال \اإلنتاجية الئلية = لجمال  ادد الو دات المنتجة 
ق   اال تناوع المنتجاات  حولئن استخدام ئمية اإلنتاج )الئم  ق  قياس اإلنتاجية ذ يهل

وتعدداا وت قيا  للمشئ ت الناجمة ان استخدام م ياس الئمية يتم استخدام ال يمة ئو دة 
ئااآلت  : لل ياس قيتم نسبة قيمة المخرجاات للاأ قيماة المادخ ت وبالتاال  تئاون المعادلاة 

 لجمال  قيم المدخ ت  \اإلنتاجية الئلية = لجمال  قيم المخرجات 
 ي (:اإلنتاجية الجزئية )مؤشرات القياس الجزئ

الاااأ الااارغم ماااان م يااااس اإلنتاجيااااة الئلياااة يعطااا  هااااورة شااااملة لإلنتاجيااااة اااال مسااااتوش 
المنظمة ئئل لذ  ن  من نا ية  خرش ذ يظهر المساامة الت  يساام بها ئال مادخل مان 
المدخ ت الأ  دي  ي  ن  ق  ظل اذا الم ياس يهعب ت ديد مدش ت ثير  و تلير   د 

الم هلة النهاةية للعملية اإلنتاجية ولذلر وت قياا  لهاذا  اناهر اإلنتاج )المدخ ت  الأ
اذنت اااااد يااااتم اسااااتخدام م شاااارات ال ياااااس الجزةاااا  لئاااال انهاااار ماااان اناهاااار الماااادخ ت 
نتاجيااااة ر س المااااال    نتاجيااااة المااااواد  وا  المسااااتخدمة قاااا  المنظمااااة مثاااال لنتاجيااااة العمل وا 

نتاجياة الخاادمات   وباذلر تظهاار مساااامة ئال انهاار ماان اناهار  الماادخ ت و جزاةهااا وا 
 التفهيلية ق  لنتاج المخرجات الئلية.

ويجاااب  ن ياااتم ال اااذر مااان مجااارد اذاتمااااد الاااأ الم ااااييس الجزةياااة لإلنتاجياااة قااا  
ال ئااام الاااأ ئفاااا ة المنظماااة وقعاليتهاااا ق اااد يئاااون ذلااار  مااارا  مضااال   للاااأ  اااد ئبيااار قمااان 

ة اساتخدام اآلذت  و المعرو   ن زيادة لنتاجية العماال ممئان  ن تئاون اان طرياو لساا 
اإلسرا  ق  اساتخدام الماواد ولاذلر يفضال اذاتمااد الاأ ال يااس اإلجماال  الاأ مساتوش 
المنظمة ئئل ثم استخدام ال ياس الجزة  لتفسير التلير الذي ي دث ق  ال ياس اإلجمال  
لإلنتاجيااة ويمئاان قياااس اإلنتاجيااة الجزةيااة لئاال انهاار ماان اناهاار اإلنتاااج الااأ الن ااو 

  :التال
 إنتاجية المواد الخام: -1

قيماة الماواد الخاام خا ل  \قيمة اإلنتااج خا ل مادة معيناة لنتاجية الليرة من المواد الخام =
 .نفس المدة

 إنتاجية عنصر رأس المال )التجهيزات الرأسمالية(: -2
 ر س المال المستخدم \ المخرجات=لجمال   الليرة من ر س المال المستثمر لنتاجية 
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 وت ساااب لنتاجياااة العمالاااة  و انهااار العمااال: (العمل)العةةةاممون إنتاجيةةةة عنصةةةر -0
 باستخدام م شر  و  ئثر من بين الم شرات التالية:

 متوسط ادد العاملين \لجمال  قيمة المخرجات  = إنتاجية العامل
 لجمال  ادد سااات العمل  \لنتاجية سااة العمل = لجمال  قيمة المخرجات 

لجماااال  امجاااور \= لجماااال  قيماااة المخرجاااات   جر ئاااليااارة لنتاجياااة الليااارة مااان امجاااور )ال
 المدقواة العمالية

 .لجمال  ادد امال اإلنتاج \= لجمال  قيمة المخرجات  إنتاجية عامل اإلنتاج
 إنتاجية الخدمات المساعدة : – 4

قيمااة الخااادمات  \ يااث  ن لنتاجيااة اللياارة ماان الخاادمات المساااادة = لجمااال  المخرجااات 
  .  المساادة

وبعاد اارض م ااييس اإلنتاجياة الئلياة والجزةيااة قننا  يمئان ال اول  ن ااذي الم ااييس تمئاان 
اإلدارة ماااان قياااااس: ئفااااا ة المنظمااااة ئئاااال  ئفااااا ة ئاااال انهاااار ماااان اناهاااار الماااادخ ت 

 )الموارد  ئفا ة ئل لدارة  و قسم من لدارات المنظمة وئفا ة لنتاج سلعة معينة.
 امية ق  ة ليس ل    والذي يعبر ان الئفا ة اإلنتاجيوق  الواقع قنن الرقم الذي نهل للي

 ااد ذاتاا  قهااذا الاارقم و اادي ذ يئفاا  لل ئاام الااأ الئفااا ة والفعاليااة قااال ئم الااأ الئفااا ة ذ 
يمئاان  ن يااتم لذ بالم ارنااة بااين رقمااين  وماان الم ارنااات التاا  يمئاان اسااتخدامها قاا  ت ياايم 

 م شرات اإلنتاجية الخاهة بالمنظمات ما يل :
 م ارنة لنتاجية المنظمة ق  سنوات متتالية و سب معدذت النمو ق  اإلنتاجية  -0  

 م ارنة لنتاجية المنظمة بننتاجية منظمة  خرش مشابهة لي تعمل ق  نفس المجال -9

م ارناة لنتاجياة المنظمااة بمتوساط لنتاجياة المنظمااات ئئال التا  تعماال قا  نفاس نااوع   -0  
 النشاط

 .قسام والو دات المختلفة داخل نفس المنظمةم ارنة لنتاجية ام -1

 (:   2مثال)
قيمااا يلاا  البيانااات التاا   مئاان ال هااول اليهااا ماان الت ااارير الساانوية لت ااويم امدا  

 )ال يمة بالليرة : 9115  9116بن دش الشرئات خ ل اام  
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 :المطلوبو 
 مو ق  اإلنتاجيةومعدل الن 9115  9116 ساب اإلنتاجية الئلية ان اام   -0
 سااااب لنتاجياااة اناهااار اإلنتااااج المختلفة)اإلنتاجياااة الجزةية واساااتخدام ااااذي النتااااةإل قااا   -9

 تفسير التلير ق  اإلنتاجية الئلية.

 :لةةالح
 ومعدل النمو ق  اإلنتاجية: 9116,9115اام   للمنظمة: ساب اإلنتاجية الئلية  وذ  

   المدخ ت لجمال \=اإليرادات الئلية  اإلنتاجية الكمية
 0111111=  9115اإلنتاجياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الئلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  

 . ليرة 0.09  =231111+049111+991111+0091111)÷
 ليرة0.03=  9313111÷ 0311111= 9116اإلنتاجية الئلية خ ل اام 

وبم ارناة اإلنتاجيااة خا ل العااامين نجاد  ن انااار نماو قاا  اإلنتاجياة وي سااب معادل النمااو 
 بال انون التال  :

  9115 امساس اإلنتاجية ق  اام – 9116 ال ياس اجية ق  ااماإلنت

     ________________________________× 011    =0.10 % 
 )سنة امساس   9115اإلنتاجية ق  اام 

 % 0.10 ي  ن انار زيادة سنوية ق  اإلنتاجية الئلية قدراا 

 2002 2002 البيان

 اإليرادات الئلية)قيمة اإلنتاج الئل  

 تئلفة المواد الخام 

 جملة امجور المدقواة للعاملين

 قيمة الخدمات المساادة

 استه  اآلذت والمعدات الر سمالية 

 متوسط ادد العاملين )اامل 

0111111 

231111 

049111 

991111 

0091111 

211 

0311111 

423111 

113111 

911111 

0911111 

311 
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 ةية :: لنتاجية اناهر اإلنتاج المختلفة )اإلنتاجية الجز ثانيا  
 قيمة المواد الخام \= لجمال  المخرجات  إنتاجية المواد الخام  -0

 ليرة 2.09= 231111÷ 0111111=9115اام 
 ليارة 2.09ق  ت  يو لجمال  لنتااج قادري   ي  ن ئل ليرة دقعت ثمنا  للمواد الخام  سهمت

 ليرة 1.43=  423111÷ 0311111=  9116اام 
ممااا  9116ن ااص قاا  لنتاجيااة المااواد الخااام اااام  وبالم ارنااة بااين العااامين نجااد  ن انااار

ي اااتم دراساااة  ساااباب ااااذا الااان ص ق اااد تئاااون لماااا بسااابب اساااتخدام  هااانا   قااال جاااودة  و 
اإلسرا  ق  اذساتخدام ئماا  ن انخفااض ااذي اإلنتاجياة تعنا   نهاا ليسات ساببا  قا  زياادة 

 اإلنتاجية الئلية
  % 01.2) =011×2.09÷ 2.09-1.43معدل النمو ق  لنتاجية المواد الخام = )

 :العمل )العاممون( عنصر اجيةإنت -9 
 وانا يتم  ساب لنتاجية العمالة من خ ل م شرين واما:

 .متوسط ادد العاملين \لجمال  قيمة المخرجات  ا  = لنتاجية العامل و  -0
  للعامل الوا د. ليرة مخرجات 311= 211÷ 0111111=  9115لنتاجية العامل اام 

للعاماااااال  لياااااارة مخرجااااااات 311=  311÷ 0311111=  9116عاماااااال اااااااام لنتاجيااااااة ال
  الوا د.

ويتضااح ماان الم ارنااة بااين العااامين  ناا  لاام ت اادث  ي زيااادة قاا  اإلنتاجيااة واااذا يعناا   ن 
 الزيادة ق  اإلنتاجية الئلية لم ت دث نتيجة لتلير لنتاجية العمالة.

 امجور قيمة جمالية ل \وا  = لجمال  قيمة المخرجات ئ جر لنتاجية الليرة   -9
 .ليرة 5.13= 049111÷ 0111111=  9115لنتاجية الليرة اام 
 ليرة 51.3=  113111÷ 0311111=  9116لنتاجية الليرة اام 

 ويتضح من خ ل م ارنة لنتاجية الليرة خ ل العامين  ن اإلنتاجية متساوية 
 إنتاجية الخدمات المساعدة: -3

 .لجمال  الخدمات المساادة \ادة = لجمال  المخرجات لنتاجية الليرة من الخدمات المسا
 ليرة 00.3= 991111÷ 0111111= 9115لنتاجية الخدمات المساادة اام 
                                                 


 الرقن بين قىسين يشير الى انخفاض هعذل النوى، او قيوته سالبت. 
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 ليرة 01.5=  911111÷ 0311111=  9116لنتاجية الخدمات المساادة اام 
 ن انار زياادة قا  الخادمات المسااادة و ن ااذي الزياادة قاد سااامت قا   مما ت دم  يتضح
             ة اإلنتاجياااااااااااة الئلياااااااااااة ومعااااااااااادل النماااااااااااو قااااااااااا  لنتاجياااااااااااة الخااااااااااادمات المسااااااااااااادة =زيااااااااااااد

(01.5 -00.3 ÷00.3×011  =5.5% 
 إنتاجية اآلالت والمعدات الرأسمالية )التجهيزات الرأسمالية(: -4

=  9115لنتاجيااااااااااااااااااااااااااة اسااااااااااااااااااااااااااته ر اآلذت والمعاااااااااااااااااااااااااادات الر ساااااااااااااااااااااااااامالية اااااااااااااااااااااااااااام 
 يرة.ل 9.4=0091111÷0111111

                 = 9116اآلذت والمعاااااااااااااااااااااااااادات الر ساااااااااااااااااااااااااامالية اااااااااااااااااااااااااااام  لنتاجيااااااااااااااااااااااااااة اسااااااااااااااااااااااااااته ر
 يرة.ل 0= 0911111÷   0311111

بالم ارنة مع اام  9116واذا يعن   ن انار زيادة ق  لنتاجية التجهيزات الر سمالية اام 
 و ن اذي الزيادة قد  دت للأ زيادة اإلنتاجية الئلية. 9115

= 011× 9.4÷  9.4-0ات الر ساااامالية = )معاااادل النمااااو قاااا  لنتاجيااااة اسااااته ر المعااااد
00.0%. 

 
 

 
 

 ويمئن تلخيص الم شرات الساب ة لإلنتاجية ق  الجدول التال  :

 هعذل النوى الزيادة أو النقص 2665 2665 البيان

 اإلنتاجيت الكليت

 

1.32 

 

1.36 

 

6.64 

 

3.63%  

 

 إنتاجيت الوىاد الخام

 

5.32 

 

4.56 

 

6.56 

 

16.5%  

 

 عوالت)ليرة أجر(إنتاجيت ال

 

5.66 

 

5.66 

 
- - 
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 إنتاجيت الخذهاث الوساعذة

 

13.6 

 

14.5 

 

1.2 

 

5.5%  

 

 إنتاجيت استهالك اآلالث

 

2.5 

 

3 

 

6.3 

 
%11.1 

 
توجااد مجموااة ماان الخهااةص و الهاافات يجااب  خصةائ  عمميةةة تحسةةين اإلنتاجيةةة :
  ن تته  بها اإلنتاجية نذئر منها:

قاااا  يعناااا  ثبااااات اإلنتاجيااااة  و ت  يااااو  داةمااااة:امليااااة ن امليااااة ت سااااين اإلنتاجيااااة ل -0
عاد ئاقياا    ن ت  او يقلام  والتطاوير امادا  الموضاواة لإلنتاجياة التوقا  اان الت ساين 

 أ خاارش تعماال بشاائل داةاام الاا منظمااات  يااث  ن انااار  المعاادذت المطلوبااة لمنظماااتا
 المعدذت.تخط  اذي 

ئون مجرد طمو ات  و نوايا بل بجب  ن ن املية ت سين اإلنتاجية يجب  ن ذ تل - 9 
 .تئون ق  شئل برامإل م ددة لها  اداقها واناهراا الزمنية والمالية والبشرية

ماان المفضاال  ن يئااون برنااامإل ت سااين اإلنتاجيااة شااام    لئاقااة امقسااام والو اادات  -0  
ة بل يجب لشرار امطرا  الخارجية من ام   وموردين وجهاات  ئوميا  المنظمةداخل 
 البرنامإل.ق  

قظاااارة التليياار قاا  اإلنتاجيااة ظاااارة  نهاةيااة لن وسااةل و ساااليب ت سااين اإلنتاجيااة ذ -1
قئال   هاراا.العوامال الفنياة والبشارية التا  يهاعب  وترجع للأ العدياد مان  باللة التع يد

 ماااا تطاااوريماااا ت دمااا  الجامعاااات ومرائاااز الب اااوث والتطاااوير قااا  المنشااا ت اإلنتاجياااة وئااال 
جارا ات   وئال ال ئوم مان  سااليب  نظمااتلليا  لدارة الم ماا تتوهالة من قوانين ونظام وا 

  ديثة   ئل ذلر يعمل بشئل مباشر وغير مباشر الأ ت سين اإلنتاجية .
 مداخل وأساليب تحسين اإلنتاجية:

يتمثاال الهااد  امساساا  لااإلدارة الفعالااة قاا  الت سااين المسااتمر لإلنتاجيااة وت سااين اإلنتاجيااة 
نظم ومخطاط وابار اان جاودة لدارة المنظماة ومادش ت ادمها قهاو ي تااج للاأ ئال او جهد ما

وظاااة  اإلدارة الممثلااة قاا  التخطاايط والتنظاايم والتوجياا  وال يااادة والرقابااة والتاا  تطلااو اليهااا 
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امليااة اإلدارة وبالتااال  قاانن ت سااين اإلنتاجيااة اااو شاائل ماان  شاائال لدارة التليياار ولت سااين 
 نظمة ئئل يتطلب اممر لتباع ما يل  :اإلنتاجية الأ مستوش الم

 وت ااادير مامياااةوضاااع اساااتراتيجية ساااليمة وقعالاااة لت ساااين اإلنتاجياااة تبناااأ الاااأ لدرار  -1
 العناهر التالية :

 .الطاقات والموارد المتا ة للمنظمة -
امسااااااليب والت نياااااات الممئناااااة قااااا  ضاااااو  الماااااوارد والطاقاااااات المتا اااااة  ي المساااااتوش  -

 التئنولوج  المتاح.

 قسة واموضاع اذقتهادية الساةدة المنا -

 الطلب الفعال الأ منتجات المنظمة -

ت سين  لستراتيجيةضرورة تواقر مجمواة من المطالب  و المتطلبات امساسية لتطبيو  -9
 اإلنتاجية وا  :

 النمط ال يادي الذي يزيد من درجة انتما  العاملين للمنظمة -  
 مل التنفيذي واإلداري ق  المنظمة.تئوين ونشر ث اقة تنظيمية  ائمة لمسار الع - ب

  .تواقر قوة بشرية تلتزم بالث اقة التنظيمية للمنظمة - ت

دارية مناسبة ت ئم مسارات واتجاااات وا قاات تنفياذ  اادا   - ث تواقر بنية تنظيمية وا 
 ت سين اإلنتاجية.

وبالتااال  قاانن اسااتراتيجية ت سااين اإلنتاجيااة وزيادتهااا قااد تتطلااب ل ااداث بعااض التليياارات 
 لت  ت خذ  ربعة منااإل  و مجاذت :وا
: ويشاامل اآلذت والمعاادات والطاارو وامساااليب الخاااص باا دا   التغيةةر التكنولةةوجي -0

 امامال.
: وينهاااب الاااأ الع قاااات الوظيفياااة والبناااا  الهيئلااا  للمنظماااة التغييةةةر التنظيمةةةي -9

دارتها و قسامها وو داتها المختلفة.  وا 

ئااار امقااراد العاااملين واتجاااااتهم وااااداتهم : واااو الااذي يتعلااو ب ق التغيةةر اإلنسةةاني -0
 وقيمهم ودواقعهم.

: وااذا التلييار لماا  ن يئاون مان النا ياة تغيير العمل أو تغيير الواجبةات الوظيفيةة -1
 الئمية  ي العدد  و النواية  و ئليهما.
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والجدير بالذئر  ن اذي المنااإل امربعة متداخلة ومترابطة ب يث  ن  ي منهإل منها يا ثر 
ت ساين اإلنتاجياة   باق  المنااإل امخرش ويت ثر بها وإل داث نتاةإل ليجابية ق  مجاالق  

 الأ  مرين اامين اما : قنن  من امقضل للمنظمة  ن تتبع مدخل النظم قهو يرئز
 .الت ئيد الأ اتخاذ المخرجات ئ ساس ق  التخطيط والتوجي  -0
 نتاج  من  جل الوهول امية التئامل والتنسيو ق  ئل  جزا  النظام اإل -9

 للأ النتاةإل المستهدقة. 
 
 
 
 
 
 

ت ونظاارا  ماميااة امليااة ت سااين اإلنتاجيااة وتزايااد اذاتمااام قل ااد قاماات العديااد ماان المنظمااا
  الدولية بوضع نماذج إلستراتيجيات ت سين اإلنتاجية ومن بين النماذج ما يل :

   od/pipنموذج منظمة العمل الدولية ) -0
  ALAنموذج ات اد التعليم اإلنجليزي ) -9

 الخاص بت سين اإلنتاجية: منظمة العمل الدوليةشرح موجز لنموذج   وق  ما يل
ة ال ل اات التتابعياة التا  تتئاون ئال منهاا مان ي وم نموذج منظمة العمال الدولياة الاأ قئار 

 خمس مرا ل:
 

:التشاخيص امولا : وقا  ااذي المر لاة ياتم ت يايم ظارو  المنظماة وت دياد المرحمة األولى
  نسب المداخل لت سين اإلنتاج واإلنتاجية.

: التعااار  الاااأ النماااوذج: وقااا  ااااذي المر لاااة ياااتم تعريااا  اإلدارة العلياااا المرحمةةةة الثانيةةةة
التلياار التنظيماا  وت سااين امدا  وتوضاايح المهااام وئسااب اقتناااع المسااةولين قاا  ب ساالوب 
 المنظمة .
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وقاا  اااذي المر لااة يشااارر  :التشااخيص التنظيماا  ووضااع خطااة العماال: المرحمةةة الثالثةةة
الماديرون المساةولون اان قطاااات العمال المختلفاة الاأ ايةاة مختبارات لياومين  و ث ثاة 

ح المشئ ت وامادا  وسابل اا ج وت ساين اإلنتاجياة  يام من  جل المشارئة ق  توضي
وقااااد تمتااااد اااااذي المر لااااة لفتاااارات تهاااال للااااأ شااااهور وذلاااار  سااااب  جاااام المنظمااااة وتع ااااد 

 مشائلها.
: يتم تنفيذ الخطة الموضواة لت سين اإلنتاجية وق ا  لما تم تنفيذ الخطة:  المرحمة الرابعة

ن قااد يبااد  تنفيااذ الخطااة قاا  المر لااة اذتفاااو الياا  قاا  المر لااة الساااب ة وقاا  بعااض ام يااا
الثالثة ئنوع من اذختبار واملية التنفيذ معنااا ترجمة  ادا  ت سين اإلنتاجية للأ نتاةإل 

 دقي ة مطلوب ت  ي ها وت ديد المسةولية ان التنفيذ وتوقير متطلبات  .
يااذ الخطااة وقاا  اااذي المر لااة يااتم متابعااة نتاااةإل تنف :المتابعااة والمراجعااة:المرحمةةة الخامسةةة

لتهااويب وتعااديل الخطااة  ةوت ييمهااا قاا  ضااو  المسااتهد  بالخطااة واتخاااذ ال اارارات ال زماا
 لم اولة الوهول للأ مستويات اإلنتاجية المستهدقة.

 


