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 ملخص:ال

 بحسن ةـــالوثيق لعالقتها اصــخ لـــبشك دول الناميةــوال امـــع بشكل دولـة الـكاف يــف سينهاـــوتح اءة اإلنتاجيةــالكف دراسة أهمية رزتـب

ية على عدة مستويات: الفرد، ونستطيع أن نلمس أهمية الكفاءة اإلنتاج عائد أو أفضل خدمة، أكبر على للحصول االقتصادية الموارد استغالل

والمقدار الذي  يؤديه،مدى مساهمته في العمل الذي  إنتاجيته تعكـسوالمنظمة، واالقتصاد القومي، والمجتمع بكامله. فأما بالنسبة للفرد العامل، فإن 

غالل الموارد واإلمكانات المتاحة لها، والحصول يعطيه من جهده وعلمه ومهارته. أما بالنسبة للمنظمة فإن اإلنتاجية تعبر عن كفاءة اإلدارة في است

أو هي متوسط أداء هذه  األجهزة،فاإلنتاجية هنا انعكاس ألداء كافة  القوميمن هذه اإلمكانات على أحسن نتيجة ممكنة. ومن جهة االقتصاد 

ك عن طريق السلع والخدمات ومدى جودتها والتي يتم األجهزة. وأما فيما يتعلق بالمجتمع كله، فإن اإلنتاجية تؤثر على رفاهية هذا المجتمع، وذل

 توفيرها ألفراد ومؤسسات المجتمع.

وقد تم استنتاج أن بعض هذه التعاريف ال تصلح للتطبيق على القطاع العام ومن ثم فقد تم  ،ومفهومها ويهدف هذا البحث إلى تعريف الكفاءة اإلنتاجية                    

ى ــل علــوظيفة أو عمل من أعمال القطاع العام ك  االعتبار اإلنتاجية الجزئية لكل  فيسب للتطبيق، ويأخذ هذا التعريف استخالص التعريف المنا

كما يتعرض البحث  .الحدية مع التطبيق على القطاع العام أو الجزئية أو يةــالكل اإلنتاجية انتـأك واءــس اإلنتاجية واعـة أنـــكما يتم دراس حـدة،

 .  يةللعوامل المؤثرة على اإلنتاجية واستنتاج آليات وأساليب تحسينها بالنسبة لموظفي القطاع العام مع التركيز على تقنيات الهندسة الصناعكذلك 

 

 

 :المقـدمــة. 1

 ال دول يـف  وتحس ينها يةـاإلنتاج  ةـدراس  يةـم ـأه رزتـب 

 لعالقتها خاص بشكل والدول النامية عام بشكل الصناعية

 للحصول اديةـاالقتص واردــالم اللـــاستغ بحسن ةـيقوثـال

ونس تطيع أن نلم  س  عائ  د أو أفض ل خدم ة، أكب  ر ىـعل 

أهمي  ة اإلنتاجي  ة عل  ى ع  دة مس  تويات: الف  رد، والمنظم  ة، 

 فإن  ل،ـالعامرد ـبة للفـأما بالنسـواالقتصاد، والمجتمع. ف

 يؤدي  ه،م  دى مس  اهمته ف  ي العم  ل ال  ذي  إنتاجيت  ه تعك  س

 ر الذي يعطيه من جهده وعلمه ومهارته. أما والمقدا

 

بالنسبة للمنظمة فإن اإلنتاجية تعبر عن كف اءة اإلدارة ف ي 

استغالل الموارد واإلمكانات المتاحة لها، والحص ول م ن 

 .هذه اإلمكانات على أحسن نتيجة ممكنة

 اـه ـومفهوم ويه دف ه ذا البح ث إل ى تعري ف اإلنتاجي ة 

 نع مــالــالع يـاالقتصاديين فو الخبراء كبار وشرح آراء

بالنس بة للوح دات اإلنتاجي ة بص فة عام ة  اإلنتاجي ة مفه وم

  اتـمن درج كدرجة أو والمخرجات المدخالت بين كنسبة

ة ــم دراسـيت امك الموارد استخدام ككفاءة أو الكفاءة

 يةـــالكل اجيةـاإلنت انتــأك واءـــــس يةـاجـاإلنت واعــــأن

كما يتعرض البحث كذلك للعوامل  .الحدية أو الجزئية أو

المؤثرة على اإلنتاجية واستنتاج آليات وأساليب 

 ينها.ـتحس

 :يلي ما البحث هذا مخرجات وأهم

تعريف اإلنتاجية بصفة عامة  حول: شمولية دراسات -1

، وأنواع اإلنتاجية سواء ةالمنتجللوحدات الصناعية 

العامة لقياس الكلية أو الجزئية أو الحديّة، والطرق 

اإلنتاجية والمتضمنة المقاييس الطبيعية والنقدية والقيمة 

 المضافة.
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دراسة شمولية حول تعريف اإلنتاجية وأساليب  -2

  قياسها.

 ةــاإلنتاجي ىــعل رةـالمؤث لـوامـالع افةـرض لكـع -3

 واإلدارية، التنظيمية العوامل ،الفنية العوامل في والمتمثلة

 .ةاإلنساني العوامل

 .ة لتحسين اإلنتاجيةـفـلــختــات المــيـــيح اآللــــتوض -4

 

 ومفهومها  اإلنتاجية : تعريف2

عاملين  على يتوقف دولة أي في االقتصادي التقدم إن

 اءةــفـوالك ل،ــمـعـلل اإلنتاجية اءةـفـالك اــين همـيـاسـأس

 اآلالت في ممثال المال رأس الستخدامات االستثمارية

 دراسة يمكننا األساس هذا وعلى ،الخام والمواد توالمعدا

 يلي: كما ثالثة مجموعات في وتجميعها اإلنتاجية تعاريف

 :والمدخالتبين المخرجات  كنسبة اإلنتاجية -1

 اإلنتاجية أن Albert Aftalionالفرنسي  االقتصادي يقول

 محدد وقت في المحقق اإلجمالي اإلنتاج بين النسبة هي

 Solomo Fabricantويقول  .المستخدمة جاإلنتا وعوامل

 تبارـاالع في األخذ مع ساعة/ رجل إنتاج هي اإلنتاجية أن

 هي اإلنتاجية أن John Kendrickويقول  .الجودة عنصر

 .الحقيقية المادية المدخالت كمية إلى الحقيقية اإلنتاج نسبة

 :الكفاءة درجات من كدرجة اإلنتاجية -2

 التي الكفاءة لدرجة مقياس هي اإلنتاجية أن Bellيقول 

 .سلع إلى المواد تتحول أساسها على

 مقياس هي اإلنتاجية أن Solomon Fabricantويقول 

 يحتاجها التي والخدمات السلع إلى الموارد تحويل لكفاءة

 عما تعبر نسبية مسألة اإلنتاجية أن هنا ويالحظ .اإلنسان

 قد يكون أن يجب نظري لما مقياس إلى منسوبًا فعال أنتج

 .أنتج

 :الموارد استخدام ككفاءة اإلنتاجية -3

 (OECD) االقتصادية والتنمية تعاونـال مةـنظـم رفــــتع

Organization for Economic Co-operation and 

Development دمـــاستخ دىـــم بأنها اإلنتاجية بباريس 

 Bentlyرف ــــيع كما .ةــمعين اييســـلمق ًقاــطب واردـالم

 نـع اتجـالن التنظيم كفاءة في مستمر تحسن بأنها اإلنتاجية

 .ةـتاحـالم واآلالت مالةـوالع واردــللم ؤــفــالك االستعمال

 لعـالس من قدر إنتاج إمكانية بأنها اإلنتاجية تعريف ويمكن

 نـم أقل بوحدات أفضل أو بذات الجودة الخدمات أو

  .دودةـــحـم ةـــيـنــزم رةــتـــف يـــف اجـــاإلنت لـــوامـــع

يعيبها عدم  لإلنتاجية السابقة التعاريف أن ويرى البعض

 : اآلتية لألسباب الوضوح وتحتاج إلى مزيد من اإليضاح

 يتضمن والمخرجات المدخالت أي النسبة طرفي أن -1 

 رضـلغ منها كل يصلح التي من المعاني الكثير منهما كالّ 

 لعــاالقتصادي الس المعنىب فهل تعنى المخرجات معين،

 ية.ـــــزراع أو ناعيةــص انتـــك واءــــــس عامة المنتجة

 فيعند تغيّر نوع المنتجات، فإنه توجد صعوبة  -2

إيجاد مجموع المخرجات، فهل يتم حساب اإلنتاجية لكل 

نوع من أنواع المنتجات كّل على حدة أم يتم جمع جميع 

 ج ــياس قد تختلف من منتالمنتجات؟ علماً بإن وحدات الق

كما أن نوعية المنتجات وقيمتها المادية  آخر،إلى 

 ر. ـى آخــج إلــن منتــذلك مـلف كـختـت

 بالضرورة يكونان ال اإلنتاجية والكفاءة اإلنتاج أن -3

 يـــنــــتع ال اإلنتاج زيادةـــموجًبا، ف ارتباًطا مرتبطتين

في  نقص لكذ يصحب فقد اإلنتاجية زيادة بالضرورة

 صحيح. والعكس اإلنتاجية

مع ثبات عدد  اإلجماليإذا افترضنا زيادة اإلنتاج  -4

ستزيد اإلنتاجية، فإن ذلك ال يعنى  وبالتاليالعمال 

 فيبالضرورة زيادة إنتاجية العامل، إذ قد ترجع الزيادة 

اإلنتاج إلى استخدام عدد أكبر من اآلالت وارتفاع نسبة 

 واد األولية.ــأو زيادة استخدام الم استهالكات رأس المال

 

 اإلنتاجية : أنواع3

 الكلية اإلنتاجية -3-1

 وبين تاجــاإلن مــحج بين القةــالع ليةـالك يةـاإلنتاج ثلــتم

 عليه  صولـــالح يـــت فـــاستخدم التي اإلنتاجية الموارد

) المدخالت  إلى (output)المخرجات  نسبة آخر وبمعنى

( input، التعريف هذا مضمون حسب ست اإلنتاجيةفلي 
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السلع  من المخرجات كمية بين الحسابية النسبة سوى

 يةــــــوكم معينة زمنية فترة خالل أنتجت التي والخدمات

 نـم القدر تحقيق هذا في استخدمت التي المدخالت

 جميع البسط في يوضع الصيغة هذه وفي .اإلنتاج

 المقام في يوضع كما تنتجها الشركة التي المخرجات

 الصيغة في وتستخدم .تستخدمها التي المدخالت جميع

 على والمدخالت للمخرجات بالنسبة القيمة الكميات أو

 يمكن قياس عامة وحدة تحديد األمر ويتطلب السواء،

 نـــم ةــفـــالمختل عاألنوا ياسـلق استخدامها

 .دخالتـــوالم اتــرجــمخــال

 

 

 

والمعدات  اآلالتالمال +  )راسعناصر االنتاج = 

 التنظيم(والخامات + العمل + 

 زيادة :طريق عن نشأةـللم اإلنتاجية زيادة ويمكن

 ادةـالت، زيــدخـالم نقص مع ثبات أو المخرجات

 مع المخرجات المدخالت، زيادة ثبات مع المخرجات

 مع المخرجات أقل، ثبات بنسبة ولكن المدخالت زيادة

 صـــنق عـــم المخرجات صــقـأو ن الت،ــالمدخ صـنق

 مستوى تحسن أو ثبات بفرض هذا أكبر، بنسبة المدخالت

 دىــم ياســلق ابقةــالس يغةــوتستخدم الص للسلعة. الجودة

 الــكام داًماـاستخ تاحةـالم يةــاإلنتاج واردــالم استخدام

 رـناصـالع جميع على يعتمد المنشأة إنتاج وصحيًحا مادام

 الناتج بين تغيرات الربط يجب فلذلك نشاطها، في الداخلة

 نــيمك كذلك العناصر، هذه كل تعتري التي والتغيرات

 يسمح بالماضي مما الحاضر في المنشأة مقارنة أداء

 .ةـيــاجــتـلإلن عامـال اهـجـاالت افـتشـباك

 

 الجزئية اإلنتاجية 3-2 

 أنواع اإلنتاجية الجزئية 3-2-1

 رــعناص إنتاجية حول والدراسات ثاألبحا معظم تدور

 حدة على كل المادية وعناصر اإلنتاج البشرية اإلنتاج

 قياس في واحد عنصر ةـدراس على االقتصار أن ويالحظ

 اإلنتاجية عن صحيحة يرـــــرة غــفك طيـيع قد اإلنتاجية

 رأس إنتاجية ارتفاع بةـنس أن الى ذلك الكلية، ويرجع

 ارتفاع لنسبة بالضرورة   ثلةمما تكون مثال ال المال

 الجزئية اإلنتاجية الكفاءة وتأخذ .لــالعم إنتاجية عنصر

 القيم وعليه أو الكميات باستخدام أي نقديًا أو عينيًا شكالً 

 :تكون

 العمل / المخرجات = العمل إنتاجية − 

  المواد / المخرجات = المواد إنتاجية  −

 اآلالت /المخرجات = اآلالت إنتاجية −

 االستثمارات. / المخرجات = المال رأس إنتاجية − 

 ةـقيم اإلنتاج، بكمية المخرجات عن التعبير ويمكن

 ددـبع العمل عن وكذلك التعبير المضافة القيمة اإلنتاج،

 رأس االستثمارات، العمل، ساعات أجورهم، العمال،

 اإلنتاجية فكرة يميز ما أهم ولعل .العامل، وهكذا المال

 على هذا يعاب أنه أالّ  والسهولة البساطة وه الجزئية

 عوامل أحد كفاءة تقيس المتوسطة اإلنتاجية أن المعيار

 يان،ــألحا من كثير الصحيح في باألمر ليس وهذا اإلنتاج

 راجعًا ذلك يكون أن دون العمل عنصر إنتاجية تزيد فقد

 أنواع الستخدام بل العنصر لهذا ارتفاع اإلنتاجية إلى

 فينبغي عند ولذلك أكثر إنتاجية تعطي آلالتا من أحدث

 التي التغيرات االعتبار في يؤخذ أن المعيار هذا استخدام

 .اإلنتاج عوامل بقية في تحدث

 

 العمل إنتاجية أهمية 3-2-2

 المتوسطة باإلنتاجية الخاصة الدراسات معظم اهتمت

 االنتاج عناصر من دون سواها العمل إنتاجية بدراسة

 قد أنه حتى ،األسد بنصيب حظيت قد أنها حيث األخرى

 ونـــــفيك منفردة اإلنتاجية تذكر حينما أنه اتفق على

 :ةــاآلتيلألسباب  ذلك ويرجع العمل إنتاجية بها المقصود

 الدولة، دعائم وأقوى أهم من هي العمل قوى أن -1

 االقتصادية في التنمية األساسي العنصر هو فاإلنسان

 أن حيث عملياتها وصحة سرعة في الحاسم والعنصر

  اإلنتاج                                  

 اإلنتاجعناصر                               
 ( 1)  الكلية = اإلنتاجية
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 في الرئيسي والمصدر جديدة قيًما الذي يخلق هو العمل

 .اإلنتاج

 وقت أي في الدولة لتقدم مقياس أهم هي العمل إنتاجية -2

 لـــالدخ ادةــزي إلى أهم الطرق من أنها كما األوقات من

للتنمية  األساسي الهدف وهي الفرد دخل وزيادة القومي

 .االقتصادية

 ودقة توافًرا اإلحصائيات أكثر هي العمل إحصائيات -3 

 لــالعم اتــــالة وساعــوالبط العمالة إحصائية ذلك ومثل

 المتعلقة البيانات من ذلك وغير أجر، غير ومن بأجر

 .العمل بعنصر

 

 الحديّة اإلنتاجية 3-3

 يــف التغّير مقدار بين العالقة الحديّة اإلنتاجية تمثل 

تغيّر  أي في المدخالت، التغيّر ارومقد المخرجات

المخرجات مع تغير المدخالت بمقدار وحدة واحدة. 

 ةــمتكامل اقتصادية نماذج بناء األمر يتطلب والحتسابها

 أو العمل من وحدة إضافة مدى تأثير معرفة إلى للتوّصل

 .اإلنتاج على آخر عنصر أي

 

 اإلنتاجية العامة لقياس : الطرق4

 خليط يتضمن الدراسات من هام فرع وه اإلنتاجية قياس

 واإلدارة، والرياضيات االقتصاد واإلحصاء علوم من

ويعتبر  والبحث، للدراسة مستمر خصب حقل فهو ثم ومن

 أهمية تحديد في كبيرة أهمية ذو اإلنتاجية الكفاءة قياس

 صــالنق أوجه واكتشاف ومعالجة اإلنتاج عناصر وكفاءة

 فـتكالي وتخفيض والتخطيط ةاإلدار تحسين ثم ومن فيها،

 رـاألج ومتوسط العمل لعائد األمثل الحجم اإلنتاج وتحديد

 .واألسعار

 

 الطبيعية( العينية )الطريقة القيم طريقة 4-1

 الوحدات باستعمال اإلنتاجية الكفاءة مستوى عن يعبر

 ل،ـــــالعم تــــوق يــف نتجـالطن الم أو المتر مثل العينية

 وقت في المنتجة الطبيعية الوحدات سمةبق ذلك ويستخرج

 .اإلنتاج في استخدمت التي العمل وحدات على عدد معين

  ك / ع = أأن:   أي

  =المنتجة، ع اإلنتاج كمية = ك العمل، إنتاجية = أ : حيث

 رجل ، يوم/رجل )رجل/ساعة، المبذولة العمل وحدات

 رجل/سنة(. ، شهر/

 ثلـتم عليها نحصل التي األرقام أن هنا يالحظ ولكن

 راتــفت مع تقارن لم طالما مغزى لها ال مطلقة أرقاًما

 ومن المشابهة، المنشآت من مثيالتها مع أو سابقة زمنية

 أننا أي اإلنتاجية الكفاءة تطور نعرف أن ال نستطيع ثم

 مع السنة المقيسة في اإلنتاجية مستوى نقارن أن يجب

 .األساس سنة في مستواها

  (0ع/0/    )ك  (مع/ م)ك  =أ         

 معينة سلعة من المنتجة الوحدات = عدد مك    حيث:  

 المقيسة السنة في

 السنة في لإلنتاج الالزم الفعلي الزمن =مع

 المقيسة

 معينة سلعة من المنتجة الوحدات = عدد0ك

 األساس سنة في

 سنة في لإلنتاج الالزم الفعلي = الزمن0ع

 األساس.

 في اإلنتاجية الكفاءة مستوى تطور ابعنت القياس بهذا

 سنة في مثيله القياس مع سنة في بمقارنته المنشأة

 بغيرها المنشأة إنتاجية مقارنة من كما أنه البد .األساس

 أو به تعمل الذي في الوطن سواء المماثلة المنشآت من

 على نتعرف أن الخارجية، وبذلك نستطيع األقطار في

 بها واكتشاف والضعف وةالق ونقاط المنشأة موقف

 .الالزم العالج واقتراح أسبابها

 

 النقدية القيم طريقة 4-2 

 ةـالمرتبط المشكالت على للتغلب الطريقة هذه تستخدم

 يتم منتجات عدة إنتاجية يتم قياس حيت ،السابقة بالطريقة

 لــتحوي مــيت ذلكـوب النقود. وحدة بواسطة بينها الجمع

 قيم إلى والخدمات السلع من نوع كل المنتجة من الكميات

 اإلنتاجية الكلية من كل قياس يمكن الطريقة وبهذه . نقدية

 (1 ) 

 (2 ) 
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 ارــأو االسع الجارية األسعار باستخدام والحدية والجزئية

 القياسي لألسعار. الرقم أو الثابتة

 قيم تستخدم الصيغة هذه فإن األساس هذا وعلى

 يوضع أنه أي .كمياتهامن  بدال والمدخالت المخرجات

 في مخرج كل كمية ضرب حاصل مجموع البسط في

 لـحاص مجموع المقام في يوضع كما الوحدة منه سعر

 كنـوبذلك يم .وحدته سعر في مدخل كل كمية ضرب

 عتبرــي حين في ايراديا أو نقدًيا مقياًسا المعيار هذا اعتبار

 :يكون وبهذا كميًا وعينيًا مقياسا السابق المعيار

 

 

     

 

 ةالمنتج السلع تعدد يثيره ما حل في الطريقة هذه وتساهم

 محاولة عند مشاكل من ومراحل اإلنتاج مستويات وتعدد

 كنالمم من يجعل النقدي المنتج استخدام فإن بينها، الجمع

 كذلك تنوعت، مهما السلع جميع على اإلنتاج أرقام شمول

 ةــطـاألنش أوجه جميع على إنتاج األرقام هذه شمول

 ىـعل والمراحل المستويات مختلف على االقتصادية

  .ككل الوطني واالقتصاد مستوى الصناعة

     يلي: كما إلنتاجيةتحتسب او

 

 

 = ك ، مجموع = مج حيث:   

 ع ، للوحدة الثابت السعر س وع،ــن كل من اإلنتاج كمية

 كما اإلنتاجية تطور معدل اإلنتاج ويكون عمال عدد =

 : يلي

 

 

 

   .ةــالمقيس للسنة )م(ترمز األساس، لسنة ترمز (0)يث: ح

 المنتجات قياس انكإم الطريقة همزايا هذومن 

استخدام  حالة في قياسها يتعذر التي الصناعية والنشاطات

 حجم تغيير لقياس استخدامها الطبيعية، إمكانية المقاييس

 يوبــومن ع .يــالقوم المستوي على اإلنتاج لـــوهيك

 في الحقيقي التغير إظهار إمكانية ريقة عدمــالط ذهــه

 مثل على ذلك تؤثر هامة جانبية عوامل لوجود اإلنتاجية

 سلع إنتاج إلى وااللتجاء اإلنتاج وتشكيلة هيكل ييرــــتغ

 من مصنعة نصف أو وسيطة شراء سلع أو القيمة مرتفعة

 .رــالغي

 

 المضافة القيمة طريقة 4-3

بأنها مؤشر يقيس ما أضافته تعرف القيمة المضافة 

العملية اإلنتاجية على المواد األولية والسلع الوسيطة 

باستخدام الجهود  ويتم ذلك أكبر.بما يجعل لها قيمة 

الوحدة اإلنتاجية، كما تعرف  والبشرية داخلالمادية 

بأنها القيمة الكلية لإلنتاج مطروحا منها قيمة 

مدفوعة للعاملين مستلزمات اإلنتاج فيما عدا األجور ال

 لإلنتاج.القيمة التي أضافها عنصر العمل  وبذلك تبين

 لـــــعوام أضافته ما قيمة هيالمضافة  أى أن القيمة

 وادــمستلزمات اإلنتاج من م من استخدم ما إلى اإلنتاج

 .وكهرباء ووقود وإهالكات األصول الثابتة أولية وخاما

 ويرــوتط للتخطيط الطريقة كمؤشر هذه اتخاذ يمكنو

 .والحوافز األجور

 

 اإلنتاجية  على المؤثرة : العوامل5

التقسيم العام للعوامل المؤثرة على  5-1

 اإلنتاجية

 درجة منها عوامل بعدة للعمل اإلنتاجية الكفاءة تتأثر

 قــوالتطبي الفنية ومستوى المعرفة أساليب المكننة،

 تخطيط اإلنتاجية، كفاءة الوحدة حجم التكنولوجي،

 برامج المستعملة، الخامات ونوعية اإلنتاج، المصانع

األجور  منظ المنافسة، درجة السوق، حجم التدريب،

 يـــف ورغبته وخبرته ومهارته العامل قدرة والحوافز،

 لـمـالع وجيةــتحت سيكول تندرج التي العوامل األداء،

 وإلى العمل، بجو المحيطة والظروف اإلنسانية والعالقات

 يةـتاجـاإلن دراسات وتتضمن .من العوامل ذلك غير

 

 =اإلنتاجية الكفاءة معيار

bbbvv = 

 اإلنتاج قيمة

 املوارد قيمة      

اإلنتاجية

 
 أ = 

 س×ك مج
 ع

 

 =     أ
 مس×ممج ك

 مع
/ 

 0س×0مج ك
 0ع

 (1 ) 

 (2 ) 

 (3 ) 
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فيها،  المؤثرة العوامل تقسيم حول اآلراء من ثيرـالك

 الي اإلنتاجية على المؤثرة العوامل Cheryl Zobalفيقسم 

 هذه العوامل قسمت آخر علمي بحث وفي عامال، 23

 االقتصاديين كبار من Kukolicيرى  كما عامال. 44 ىـإل

 ىــإل تقسم اإلنتاجية عوامل أن يةالشرق أوروبا دول يـف

 لـالمجموعة األولى وتشمل العوام أساسيتين، مجموعتين

 ةـــودرج اجــاإلنت الــأعم رةــة بمباشـقـالمتعل ةـالفني

 لــوعوام والمعدات، واآلالت المستخدمة وجياــالتكنول

 دـيـالـوالتق العمل لقوى الثقافي المستوى اجتماعية وتشمل

 ةـالدولة والمنافس في العمل قوى تقدم درجةو رفـــوالع

 لـالعوام ملـشـتـف الثانية ةـوعـمــالمج اــأم ية،ــارجـــالخ

 نفسه بالعامل الشخصية المتعلقة العوامل يـوه ميةـالتنظي

 .األداء يــف اءتهــوكف ودهـــوجه

 أربعة إلى اإلنتاجية على تؤثر التي العوامل قسمت كذلك

 اعيةـــتمــواج يةـبــلــابية وســإيج لـعوام مجموعات،

 المادية بالنواحي يتعلقان األّوالن والعامالن واقتصادية،

 بينما نفسه، بالعامل المتعلقة باإلنتاج والشخصية الخاصة

المحيط  العام اإلطار تمثل والرابعة الثالثة المجموعة

  .ةـاديـمـال اجـتـاإلن اتــيــلــمــعـب

 إلى اإلنتاجية على تؤثر التي العوامل تقسيم ويمكن

 إدارية وتنظيمية، عوامل فنية، اآلتية: عوامل العوامل

العوامل  هذه أن المعروف من كان وإن إنسانية، عوامل

 .على اآلخر منها كل ويؤثر لةـتكون متداخ

 

 الفنية العوامل 5-2

المعدات والتجهيزات  إنتاجية رفع إلى العلمية الثورة أدت

 فيألعمال الدفاع المدنى  لمواد المستخدمةالفنية وكذلك ا

كافة مجاالت السالمة واإلنقاذ مما أّدى كذلك إلى خفض 

الخسائر الناجمة عن الحوادث والكوارث بصفة 

 ة.ـــــعام

 قـــقــحـي آتــشـنـمـــال في الحديثة التكنولوجيا اختيار إن

 راءـــــإج ذلك ويتطلب اإلنتاجية من مرتفعة مستويات

 جاحــالن أسباب لها بما يوفر لتطويعها التطبيقية وثالبح

 نـم أدنى حد توفير ذلك يتطلب كذلك السائدة، بالظروف

يؤّدى إلى  الذي المالئم المناخ يتوافر حتى االنضباط

 بــــــيج كذلك حسن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة،

 ةوزياد التكنولوجيا الستيراد هذه الالزم المال رأس توافر

 .والتطوير للبحوث المخصصة األموال

 

 العوامل اإلدارية 5-3

 يةــاجـــاإلنت معدالت تحديد في كبرى أهمية لإلدارة

 دافــــاأله دقة تحديد في أعمالها وتتمثل بالمنشآت،

 بــــأنس اختيار على والقدرة اإلنتاجي العمل ووضوح

 ةالمتاح العناصر واستخدام هذه األهداف لتحقيق الوسائل

 واإلدارية التنظيمية العوامل كفاءة وتتوقف .كفاءة بأقصى

 له واإلعداد والتطوير التغيير مسايرة على على قدرتها

الموارد  استخدام ومراقبة والتجديد، االبتكار والقدرة على

 قــــسيــوالتن المطلوب التفاعل وإحداث والمادية البشرية

 توقفــت كذلك .أقصى إنتاجية تحقق بطريقة بينهما المالئم

 يــــــف قدرتها على واإلدارية التنظيمية العوامل كفاءة

 ل،ــمـــالع ظروف تحسين العاملين وعلى تعاون اكتساب

 تدريبـوال والتعيين لالختبار جيدة نظم تطبيق وعلى

                         .وتسلسلها المسئولية والترقية، وتحديد

              

   إلنسانيةا العوامل 5-4 

 من الثالثينات قبل اإلدارة مجال في الباحثون ركز لقد

 ألفراد رفع اإلنتاجية على عامة بصفة الماضي القرن

 أفضل طريق عن ممكنة درجة بأقصى العاملة القوى

 إطار في ذلك المادية، وأنحصر واألساليب الوسائل

 الصناعية، الهندسة ودراسات الرسمية الهياكل تنظيمات

 الصناعية المشروعات حجم ضخامة ذلك على عدسا وقد

 يهتم البشري الفكر جعلت العمل حيث وتشريعات

 التي اإلنتاجية على الكبيرة وآثارها اإلنسانية بالعوامل

 كأحوال أخرى بعناصر كبيرة بوضوح وبدرجة تتأثر

 اتـــاهــواتج الحوافز وطبيعة واألجور المادية العمل

 والمعنوية األدبية والحواجز لينمعاملتها للعام في اإلدارة
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 تأثيًرا العاملين معنويات على تؤثر أمور وهي وغيرها

 .بالغًا

 يــــاألساس المحدد هي العاملين معنويات أن ذلك ويعني

 فـــيتوق الوحدة اإلنتاجية نجاح وأن المحققة لإلنتاجية

 :عنصرين على األولى بالدرجة

كفاءتهم  بدرجة طيرتب ما وهو العاملين وكفاءة قدرة − 

 .وتدريبهم

 ما وهو األداء، وتحسين عملهم في وإرادتهم رغبتهم − 

 تحيط العمل التي وظروف اإلنسانية بالعالقات يرتبط

 .بهم

 ودراسة كبشر دراستهم لألفراد الفعالة اإلدارة وتتطلب

 أو ظاهريًا أكان سلوًكا سواء ومعنوياتهم سلوكهم وتحليل

 لىـــع آثاره ودراسة وكالسل هذا فهم بغرض خفيًا

 لدرجة اإلنساني أهمية الجانب تبرز هنا ومن اإلنتاجية،

 الحديث المشروع أن يرى من الباحثين من هناك أن

 وال.ـأم % 5 مواد، % 10 أفراد،% 85 :من يتكون

 عبارة اإلنتاجية األصول من % 85 فإن آخر وبمعنى

 John Huttonيقول  المجال هذا وفي .بشرية أصول عن

 النواحي في تتمثل اإلنتاجية تحسين في األولى المشكلة أن

 ناـأن يثـح نيةـالف يــواحــالن في منها أكثر السيكولوجية

اآلالت  مع نتعامل أن قبل الناس أّوال مع نتعامل

  .والمعدات

 

 اإلنتاجية  تحسين : آليات6

يمكن استنتاج آليات وأساليب تحسين اإلنتاجية وذلك 

ويمكن  اإلنتاجية،تؤثر على هذه  التيل بدراسة العوام

مجموعات األساليب  فيتلخيص هذه اآلليات واألساليب 

 التالية:

 

 األساليب العلمية 6-1

 االهتمام بالدراسات واألبحاث العلمية: 1-6-1

مجال رفع  فياالهتمام بالدراسات واألبحاث العلمية  

تصال اإلنتاجية، مع االهتمام بالمؤتمرات والندوات، واال

بالجامعات ومعاهد البحوث والهيئات المعنية والتنسيق 

جميع المجاالت التى سيتم  فيوتبادل الخبرات معها 

 ذكرها كأساليب وآليات لرفع اإلنتاجية. 

 

 التقنيات الفنية 6-2

 تحديث اآلليات والتجهيزات الفنية: 6-2-1

العمل على توفير الميزانيات الضرورية للتحديث 

مع االهتمام  الفنية،يات والتجهيزات المستمر لآلل

 بالتدريب على هذه اآلليات الحديثة.

 

 والتجهيزات لآلليات الوقائية الصيانة 6-2-2

 :الفنية

 طريق عن تقديم الخدمات استمرار لضمان يهدف أسلوب

على اآلليات والتجهيزات  للكشف زمني برنامج وضع

 بقًاـــدات طـــعــائية لمـــإجراء الصيانة الوق كذلك الفنية،

 .محدد زمني لبرنامج

 

 استخدام المواد الحديثة: 2-3-6

العمل على استخدام المواد الحديثة والمتطورة والتى 

أثبتت كفاءة عالمية مثل مواد إطفاء الحرائق بأنواعها 

 .المختلفة، والمواد الطبية، وغيرها

 

 االهتمام بأعمال السالمة: 4-2-6

عمال السالمة واألمن يجب إعطاء أولوية قصوى أل

للمنشآت الصناعية والتجمعات السكانية، حيث  الصناعي

ل ـلـأن ذلك سيؤّدى إلى رفع اإلنتاجية اإليجابية كما سيق

 من الخسائر نتيجة لتقليل عدد الحوادث. 

 

 أساليب إدارية 6-3

 االهتمام بالقوى البشرية: 6-3-1

ة، ــامة عــ% من العمليات اإلنتاجية بصف85يمثل الفرد 

ة، ــكل لحظ في بالنفسحيث يتطلب األمر المخاطرة 

وعلى ذلك فيجب إعطاء االهتمام األكبر للفرد ورفع 

حالته المعنوية وتحفيزه بكافة األساليب الممكنة وتسليحه 
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بسالح اإليمان حتى يقوم بأداء واجبه على خير ما 

 يكون.

 

 :التخصص 6-3-2

 طريق عن خدماتزيادة كفاءة ال تحقيق إلى يهدف أسلوب

أعمال السالمة واإلنقاذ المختلفة،  فياألفراد  تخصص

 .مع التدريب المستمر لهم

 

 التدريب: 6-3-3

فراد على أعمال السالمة واإلنقاذ، األاالهتمام بتدريب 

 فيمع االتصال بالهيئات والجهات العالمية المتطورة 

 هذا المجال.

 

 :األداء تقييم مؤشرات 6-3-4

 تحليل طريق عن والرقابة التخطيط أدوات من أداة هامة

 نشاط، ووضع لكل نقاط القوة والضعف تحديد ثم ،دقيق

  .أوجه السلبيات والقصور فيالخطة المناسبة لتال

 

 التوعية واإلعالم: 6-3-5

إن التوعية واإلعالم بأعمال السالمة لكافة أفراد وهيئات 

 المجتمع يمثل عامالً هاما ومساعداً حيث يقلل من

 فيالحوادث والكوارث، كذلك فإن تعاون الجمهور 

اإلبالغ السريع عن المخالفات الخاصة بإجراءات 

تفادى الكثير من  فيالسالمة والوقاية له أبلغ األثر 

 الحوادث.

 

 أساليب إنسانية 6-4

 حسن معاملة االفراد 6-4-1

فرق فراد ألمعاملة الحسنة من جانب الرؤساء لإن ال

ً له أبلغ األثر اجتماعيّ  ورعايتهم ً ونفسيّا رفع  فياً وطبيا

الروح المعنوية لدى األفراد، كذلك من الهام جدا إبراز 

حاالت السلم  في االفراديقوم به  الذي الحيويالدور 

والحرب مما يجعل هؤالء الرجال فخورين بما يؤدونه 

كل زمان  فيمن مهام جسام ويعّرضون أنفسهم للخطر 

 ووطنهم. ومكان من أجل مواطنيهم

 

 :العمل ظروف 6-4-2

 أو طبيعية ظروف من بالفرد يحيط ما كل لدراسة أسلوب

أى مشكالت  للقضاء على ومحاولة تحسينها صناعية،

عمله، مع تحفيز األفراد  أثناء لها يتعرضأن ممكن 

 .أداء أعمالهم فيكفاءتهم  رفع وبالتالي بكافة الوسائل

 

 ةاستخدام تقنيات الهندسة الصناعي 6-5

 تحليل العمل 6-5-1

 :العمل دراسة 6-5-1-1

بالنسبة للعمليات والمهام  األداء طرق لدراسة أسلوب

الوقت بالنسبة ألداء هذه العمليات  وقياس المختلفة،

من  إن أمكن واإلقالل األعمال تبسيط بهدف والمهام،

 .تأو الوق والجهد المواد في والضياع الفقد

 

 االقتصاديالتحليل  6-5-2

 :التكاليف تحليل 6-5-2-1

 معرفة نتيجة المال، في والضياع الفقد فيلتال أسلوب

مع محاولة تقليل هذه التكاليف،  التكلفة، ارتفاع أسباب

علماً بأن األهمية القصوى هى لكفاءة األداء للمهام وليس 

 للتكلفة.

 

 أساليب النمذجة والمحاكاة 6-5-3

 :فيالتوزيع الجغرا 6-5-1-3

بما يضمن تقديم الخدمة  ،لتحديد العلمي اتباع األسلوب

 .بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية

 

 :المخزونومراقبة  تخطيط 6-5-2-3

 المتاحة اإلمكانيات بجميع االنتفاع إلى يهدف أسلوب

 دونــب العمل لضمان استمرار منظمة بصورة

 لدفعه األمثل الحجم ومن هذه األساليب تحديد .وقفـــــــت
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مراكز التخزين  المخزون وتحديدة ومراقب الشراء

 سوء نتيجة الضائع الوقت من لإلقالل ةــــالمختلف

 في الوقت والمواد المعدات تواجد وعدم التخطيط،

 المناسبين. والمكان

 

 التقنيات السلوكية 6-5-4

  العصف الذهني: 6-5-1-4

 توليد (Brain Storming) الذهنيويقصد بالعصف 

 اتــــراد والمجموعــعية من األفوإنتاج أفكار وآراء إبدا

اإلثارة  لحل مشكلة معينة، أي وضع الذهن في حالة من

والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات لتوليد أكبر قدر من 

 المطروح. وكلمةأو الموضوع  األفكار حول المشكلة

 تقوم على للعقل(عصف ذهني )حفز أو إثارة أو إمطار 

قف به طرفان يتحدى تصور "حل المشكلة" على أنه مو

العقل البشري)المخ( من جانب والمشكلة  األخر،أحدهما 

 التي تتطلب الحل من جانب آخر. 

 :هي الذهنيوهناك أربع قواعد أساسية للعصف 

يعني أن الحكم المضاد  النقد المؤجل: وهذا -1

لألفكار يجب أن يؤجل حتى وقت الحق حتى ال 

نها وندعهم يعبرون ع نكبت أفكار اآلخرين

ويشعرون بالحرية لكي يعبروا عن أحاسيسهم 

                                                                     ..                                تقييم وأفكارهم بدون

الترحيب باالنطالق الحر: فكلما كانت األفكار  -2

 .   .                     أفضل أشمل وأوسع كان هذا

الكم مطلوب: كلما ازداد عدد األفكار ارتفع  -3

 ..                                المفيدة رصيد األفكار

باإلضافة إلى  التركيب والتطوير: فالمشتركون -4

مساهمتهم في أفكار خاصة بهم يمكنهم تحويل 

اآلخرين إلى أفكار أكثر جودة أو إدماج  ارــــأفك

  .                         أفضل رة أخرىفكرتين أو أكثر في فك

أنه من المستحيل اآلن أن  من الباحثين ويرى الكثير

تظل عملية التفكير وحل المشكالت واستشراق 

عملية يقوم بها مفكر بمفرده مهما كانت  المستقبل

 العلم.قدرته أو شموليته في 

ثالث مراحل لعملية العصف  A. Rochkaأوضح وقد 

                                                                                                                     هي: الذهني

 وتحليلهاالمشكلة المرحلة األولى: ويتم فيها توضيح  -1

هذه  عليها تبويب إلى عناصرها األولية التي تنطوي

  العناصر من أجل عرضها على المشاركين الذين 

 فرد. (12-10ما بين ) يفضل أن تتراوح أعدادهم

 المرحلة الثانية: ويتم فيها وضع تصور للحلول من -2 

خالل إدالء الحاضرين بأكبر عدد ممكن من األفكار 

 وتجميعها وإعادة بنائها.

المرحلة الثالثة: التقييم ويتم فيها تقديم الحلول  -3

قشة حيث يقوم رئيس الجلسة بمنا .أفضلها واختيار

األفكار المطروحة من أجل تقييمها  المشاركين في

  وتصنيفها إلى:

 .قـــــــابلة للتطبيـيدة وقـفــلة ومـيــأص كارـأف -أ

لة ــابــــير قــــأفكار مفيدة ولكنها غ -ب

تاج إلى مزيد من ـحـالمباشر وت طبيقـللت

   ث. ــــالبح

عملية وغير قابلة  أفكار مستثناة ألنها غير -ج

 .قـــلتطبيل

 

 حلقات الجودة:  6-6

تعتبر حلقات الجودة إحدى الطرق التي يتم خاللها 

تطوير الجودة من خالل مشاركة الموظفين مما يؤثر 

إيجابياً على تطوير مهاراتهم، كما تكمن أيضاً في تطوير 

لحلقات  سهمأترالقيادية لألعضاء من خالل  المهارات

لموارد البشرية ا اتالجودة وهذا يؤدي إلى استخدام طاق

إلى  4وتتكون كل حلقة جودة من ،  بشكل أكثر فعالية

وتلجأ بعض  من نفس نطاق العمل أو القسم عضواً  12

المنظمات إلى تشكيل حلقات الجودة من بعض العاملين 

في المستوى اإلداري الواحد، ولكن في إدارات مختلفة 

 باإلضافة إلى مجموعات عمل يتم اختيار أعضائها من

هذه  فيمستويات إدارية مختلفة ولكن في نفس اإلدارة، و

الحالة فإن حلقات الجودة ال تركز فقط على نشاط إدارة 

بعينها وإنما تمتد لتشمل جميع األنشطة التي تمارس 
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قائد أو مسئول يدير  وكل حلقة جودة لهاداخل المنظمة، 

االجتماع ويتم اختياره من قبل األعضاء بغض النظر 

وتكون اجتماعات حلقات الجودة  اإلدارة، ه فيعن منصب

ً لساعتين على األكثر  منتظمة مرة أو مرتين أسبوعيا

 وذلك خالل ساعات العمل الرسمية. 

الجودة على طرق جمع  ويتم تدريب أعضاء حلقات

وتطــــوير المشكالت  وأساليب حل وتحليل المعلومات

 ةــــ، حيث يتم في االجتماع األول إعداد قائمالجودة

ثم يتم طرح كل مشكلة على  بالعمل،بالمشاكل المتعلقة 

أسباب  وبعد االنتهاء من تحديد حدة حسب األهمية

المشكلة يتم طرح المقترحات والحلول المقترحة على 

ل ـالحلقة للنظر فيها وإقرار الح اإلدارة بواسطة قائد

 المناسب.

ً لذلك األسلوب يكتسب العاملون قدرة أعلى على  وطبقا

المشاركة في العمليات اإلنتاجية، حيث إنهم يتحملون 

مسئوليات أكبر مما يؤدي إلى االرتقاء في مستوى 

 العمل واألداء.

 

 دلفي: أسلوب 7-6 

من الطرق الشائعة في الواليات المتحدة واليابان 

)أو االجتماع عن بعد( ،  DELPHI فيأسلوب دل

ي واألساس في تلك الطريقة هو االعتماد على رأ

عدد من الخبراء تم جمعهم بدقة والمزج والتنسيق 

بين آرائهم بشأن تنبؤاتهم لمواضيع البحث ثم 

التوصل لرأي واحد لجميع القضايا المطروحة.  

 وتمر هذه الطريقة بالخطوات التالية:

تحديد المشكلة. وهنا يالحظ أن المشكلة   (1

 معروفة بشكل مسبق.

براء ـتحديد أعضاء االجتماع من الخ  (2

وذوي الرأي، وكلما كان هناك تنوعا في 

 الخبرات كلما كان أفضل.

تصميم قائمة أسئلة تحتوي على تساؤالت ( 3

ر ـأثيــعن بدائل الحل وسلوك المشكلة وت

 بدائل الحل عليها.

تحليل اإلجابات واختصارها وتجميعها   (4

في مجموعات متشابهة، وكتابة ذلك في 

 شكل تقرير مختصر.

ال التقرير المختصر للخبراء مرة إرس  (5

ثانية طالبين رد فعلهم بالنسبة لتوقعاتهم 

 عن الحلول والمشكلة.

تعاد الخطوة الرابعة مرة أخرى، وأيضا ( 6

 الخطوة الخامسة.

يتم تجميع اآلراء النهائية ووضعها في ( 7

شكل تقرير نهائي عن أسلوب حل 

 المشكلة بالتفصيل.

 

 : الخالصة واالستنتاجات7

أهم النتائج التى يمكن استنباطها من هذا البحث هى ما 

 يلى:

التعاريف المختلفة لإلنتاجية يشوبها بعض الغموض  -1

وتحتاج إلى توضيحات تختلف باختالف وجهات 

 النظر.

يختلف مفهوم اإلنتاجية للوحدات الصناعية اإلنتاجية  -2

ن ـــبها عبارة عن منتجات يمك تكون المخرجات والتي

 .اديةــمة المـاتها إّما بالوحدات الطبيعية أو بالقيقياس كمي

 يةــتاجـاإلن ابــاحتس يــف اتـوبــصع توجد -3

 عناصر تحويل كيفية فيتكمن  هنا والمشكلة ة،ــليـــالك

 .متجانسة وحدات إلى اإلنتاج المختلفة

 إنتاجية حول والدراسات األبحاث معظم تدور -4

 على كلّ  المادية اإلنتاجوعناصر  البشرية اإلنتاج عناصر

  .حدة

االعتبار وهى الخسائر  فيفيجب أن تؤخذ الخسائر  -5

الناتجة عن الكوارث أو الحوادث سواء كانت لألفراد أو 

 المنشآت.
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عناصر المدخالت تتكون من رأس المال واآلليات  -6

والعمل، ويمكن قياسها بالنسبة  الفنيةوالتجهيزات 

والعمل إّما بالوحدات  الفنيةلآلليات والتجهيزات 

الطبيعية أو بقيمتها المادية، وبالنسبة لرأس المال فيقاس 

 بقيمته المادية فقط.

تم تعريف اإلنتاجية الجزئية بتجزئة كّل من  -7

المخرجات والمدخالت إلى عناصرها المختلفة، وتم 

استنتاج المعادالت الرياضية لحساب هذه اإلنتاجية مع 

 نتاجية السلبية. االعتبار اإل فياألخذ 

العوامل المؤثرة على إنتاجية يمكن تقسيمها إلى:  -8

 عوامل فنية، عوامل إدارية، وعوامل إنسانية.

اإلنتاجية الكثير من األساليب  تحسين تشمل آليات -9

 العمل، ودراسة ظروف دراسة واإلجراءات وهى:

أعمال التخزين، وتحديد مراكز  ومتابعة وتخطيط ،العمل

واالهتمام بأعمال السالمة واألمن  المختلفة، التخزين

للمنشآت الصناعية والتجمعات السكانية،  الصناعي

مجال رفع  فيث العلمية واالهتمام بالدراسات واألبحا

 .اإلنتاجية

 

 التوصيات :8

في العمل،  ممثال اإلنتاجية الكفاءة االهتمام بقياس -1

   .الخام ورأس المال والمواد والمعدات، واآلالت،

 يقوم المجتمع تقدم االهتمام بزيادة إنتاجية حيث أن -2

 من قدر بأقل قدر من الخدمات أكبر تقديم أساس على

   عناصر اإلنتاج. من قدر أقل استخدام نتيجة التكلفة

القوى البشرية  إنتاجية لدراسة إعطاء أهمية قصوى -3

 مـــــأه نـــم هي البشرية القوى أن حيث )إنتاجية العمل(

 .الوطن دعائم وأقوى

الخاصة بقياس إنتاجية  توفير البيانات واإلحصائيات -4

 كافة المناطق والحرص على أن تكون دقيقة فيالمختلفة 

 .ومحدثة

االهتمام بقياس خدمات السالمة المقدمة للهيئات  -5

تم تقديم هذه الخدمات إليها  التيبحصر أعداد الهيئات 

 الجهات المقدمة إليها حسب نوعية هذه الخدمات ونوعية

ً استخدام القيمة المادية  هذه الحالة حيث  فيوليس مناسبا

 .الماديأغلى من تقديرها  هيأن قيمة األفراد 

 فييجب أخذ اإلمكانيات المتاحة )عناصر الخدمات(  -6

الحسبان عند قياس اإلنتاجية واالهتمام أيضا بقياسها، 

 الفنيةتجهيزات تتكون من رأس المال واآلليات وال والتي

والعمل، ويمكن قياسها بالنسبة لآلليات والتجهيزات 

وكذلك بالنسبة للعمل إّما بالوحدات الطبيعية أو  الفنية

بقيمتها المادية، وبالنسبة لرأس المال فيقاس بقيمته 

  .المادية

عند قياس اإلنتاجية الكلية فإنه يمكن أن تقسم إلى  -7

من إجراءات السالمة قسمين: إنتاجية إيجابية تتكون 

اس عكسيّاً ـــــوأعمال اإلنقاذ، وإنتاجية سالبة تق

 األفراد أو الممتلكات. فيدار الخسائر التى تقع ــــبمق

 فياإلحصائيات الحالية والخاصة بعدد المصابون  -8

ذا ــالحوادث وك فيحوادث الحريق وعدد المتوفون 

الخسائر المادية ال توضح اإلمكانيات البشرية 

مكافحة هذه  فيدات ورأس المال المستهلك ـوالمع

 االنخفاضالحرائق، وإذا كان هناك انخفاض فهل هذا 

عمليات السالمة  فيكان نتيجة صرف أموال أكثر 

الكفاءة األعلى للقوى البشرية  فيأو  الصناعيواألمن 

 أو المعدات األكثر تطّوراً. 

 اءةـالكف على تؤثر التي العوامل يجب االهتمام بكافة -9

 ية،ــتنظيم إدارية وعوامل فنية، عوامل وهي اإلنتاجية

 لــالعوام هذه وكل اإلنساني، بالعامل مرتبطة وعوامل

 .بعضها مع وتتداخل اآلخر على منها كل تؤثر

اإلنتاجية باستخدام اآلليات  العمل على تحسين -10

 اآلتية:

ة االهتمام بالدراسات واألبحاث العلمية الخاصة بإنتاجي

المختلفة، تحديث اآلليات والتجهيزات الفنية وتوفير 

الوقائية  الميزانيات الضرورية لذلك، إجراء الصيانة

محدد،  زمني لبرنامج طبًقا لآلليات والتجهيزات الفنية

أثبتت كفاءة  والتياستخدام المواد الحديثة والمتطورة 

االهتمام بأعمال السالمة واألمن  االعمال، فيعالمية 
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للمنشآت الصناعية والتجمعات السكانية،  اعيالصن

% من 85يمثل االهتمام بالقوى البشرية فإن الفرد 

  .العمليات اإلنتاجية بصفة عامة

 أدوات من األداء كأداة هامة تقييم استخدام مؤشرات -11

ه ـأوج فيالخطة المناسبة لتال ووضع والرقابة التخطيط

جانب الرؤساء  الحسنة من المعاملةو والقصورالسلبيات 

ً والذى له أبلغ  ً ونفسيّا لألفراد ورعايتهم اجتماعّياً وطبيا

رفع الروح المعنوية لدى األفراد، إبراز الدور  فياألثر 

 التيالذى يقوم به رجال والخدمات الجليلة  الحيوي

حاالت السلم والحرب مما يجعل  فييؤّدونها للوطن 

جسام  هؤالء الرجال فخورين بما يؤدونه من مهام

كل زمان ومكان من أجل  فيويعّرضون أنفسهم للخطر 

 لرفع مواطنيهم ووطنهم، تحفيز األفراد بكافة الوسائل

 أداء أعمالهم. فيكفاءتهم 

استخدام تقنيات الهندسة الصناعية لرفع اإلنتاجية  -12

 والمادية،استخدام الموارد البشرية  فيوزيادة الكفاءة 

مثل العصف الذهني  استخدام التقنيات السلوكيةو

يناسبها هذه  التيلحل المشكالت  أسلوب دلفيو

 ات.ـالتقني

 

 المراجع 

إدارة جديدة  -مةـ، "المدير وتحديات العولفيد/ أحمد سيد مصط -1

 م.2002لعالم جديد"، دار الفجر، مصر، 
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