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 تحسين كفاءة إنتاجية المنظمة كفاءة العامل وأثرها فـي
 ) دراسة تطبيقية (

 د. نجيب عبد المجيد نجم
 المعهـــد التقنــي/ الحويجــــة

 
 الخالصة

تعتبر تنمية كفاءات العمال والعمل على رفع مستواهم ثقافيا" ومهنيا" واجتماعيا" وصحيا" من      
األسس المعتمدة في تحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي للبلدان ، وهذه الدراسةة تسةلا الءةوء 

( لعةةةام  2009الحاصةةةل علةةةى اةةةهادة االيةةةرو    [علةةةى الكفةةةاءة اةنتاجيةةةة لمعمةةةل سةةةمنت كركةةةو  
ألجةةل تحسةةين كفااتةةا اةنتاجيةةة ومعرفةةة اثةةر كفةةاءة العامةةل فةةي ذلةة   ، توصةةلت الدراسةةة  ] 9002

من اهمهةا   حةرا العامةل علةى لكمةال ( منتسبا" الى مجموعة من االستنتاجات 29لعينة بلغت  
تلمة للمواصةفات وتةيثير ذلة  فةي تةي ير عملا في مواعيده المحددة ( ،   عةدم ماابقةة المةواد المسة

او توقةةا اةنتةةا، ( ،   دور ناةةام الترقيةةات فةةي رفةةع كفةةاءة العامةةل ( فءةةي" عةةن دور العامةةل فةةي 
قيل نسبة العادم منها ، جداول الصيانة للمكاان .... الخ ( مع ذكةر   االست دام  األمثل للمواد وا 

معمةةةل لهةةةا حاليةةةا" ودراسةةةتها ألجةةةل رفةةةع مجموعةةةة مةةةن التوصةةةيات ألجةةةل جةةةذ  اهتمةةةام مسةةة ولي ال
 وتحسين لنتاجية المعمل .

 
                     Introductionالمقدمة 

العمال والعمل على رفع مستواهم ثقافيا" ومهنيا" واجتماعيا" وصحيا" من  كفاءاتتعتبر تنمية      
األسس المعتمدة في تحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي ، وألجل تحقيق هذا الهدا البةد مةن  
وءةةةع  اكثةةةر  مةةةن  اةةةة يمكةةةن مةةةن  يلهةةةا تحسةةةين اداء العةةةاملين ورفةةةع مهةةةاراتهم  المهنيةةةة فةةةي 

 اان والمواد األولية ألجل تحقيق الكفاءة اةنتاجية لمناماتهم .التعامل مع األألت والمك
هةةذه الدراسةةة محاولةةة جةةادة لمعرفةةة تةةيثير كفةةاءة العامةةل علةةى كفةةاءة منامتةةا وذلةة  مةةن  ةةيل     

محةةاور دراسةةة العوامةةل المةة ثرة علةةى الكفةةاءة اةنتاجيةةة فةةي   معمةةل سةةمنت كركةةو  ( وقةةد انحصةةر 
وثانيةةةةةا" الجانةةةةة  الناةةةةةري وثالثةةةةةا" الجانةةةةة  التابيقةةةةةي ورابعةةةةةا" البحةةةةةأ فةةةةةي اوال" منهجيةةةةةة البحةةةةةأ 

 االستنتاجات والتوصيات و امسا" المصادر والميحق .
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         Methodologyأوال" / منهجية البحث 
 -:: ماكلة البحأ  1-1

اةناااية استياء اصحابها  وكيء الموادالحا الباحأ ومن  يل زيارتا الميدانية للعديد من      
ممةةا اةةجع الباحةةأ  مواصةةفاتها، ان فةةا والعمةةال الةةذين يسةةت دمون مةةادة السةةمنت فةةي البنةةاء مةةن 

هةذا المنتةو، مةع التركيةز علةى كفةاءة العامةل لمةا لهةا  بدراسةة العوامةل المة ثرة فةي جةودة على القيةام
 للمعمل.بالغة في تحسين الكفاءة اةنتاجية  اهميةمن 

 -:ية البحث وأهدافه: أهم 2-1
 -تتبين اهمية البحأ من  يل األهداا التي يسعى الى تحقيقها وهي :     
بةةراز اهميتهةةا وتوءةةي  المءةةامين والةةدالالت  الءةةوء   علةةى مفهةةوم تسةةليا-1 الكفةةاءة اةنتاجيةةة وا 

 النارية والعملية للمفهوم ألفراد العينة المبحوثة .
هنيةةةة والقااعيةةةة المسةةة ولية التءةةةامنية لهةةةذا المفهةةةوم امةةةام لدارات العمةةةل والمنامةةةات الم ابةةةراز-9

 العام لنقابات العمال .المتمثلة باالتحاد 
اسس واار عملية ومقترحات من اينها ان تكون قاعدة لستراتيجية يمكن اعتبارها دليةل  وءع-3

 لها .ومنها، عمل يمكن االستفادة منها في منامات ا رى ماابا 
 

 -:: فرضية البحث الرئيسة   3-1
 تعتبر كفاءة العامل عامي" مهما" جدا" في تحسين الكفاءة اةنتاجية للمنامة .     
 -:: حدود البحث   4-1
 -يمكن تحديد حدود البحأ في المجاالت اآلتية :     

 اةةةهري رذار  9019هةةةذا البحةةةأ فةةةي النصةةةا األول مةةةن عةةةام  الحةةةدود الزمانيةةةة : تةةةم  اجةةةراء -ا
 تحديدا" ( . 9019ونيسان وايار /

 الحدود المكانية : تم اجراء البحأ في معمل سمنت كركو  . - 
 الحدود البارية : امل عينة البحأ كافة منتسبي المعمل على المي  الداام .  -،
ة العامةةل علةةى الكفةةاءة اةنتاجيةةة للمعمةةل مةةع الحةةدود الموءةةوعية : تنةةاول البحةةأ تةةيثير كفةةاء -د

دراسة وتحليل البيانةات الا صةية للعينةة المبحوثةة مةن حيةأ الجةنس والحالةة االجتماعيةة والم هةل 
 .العلمي 
  -: : مصادر البيانات 5-1
 -اعتمد الباحأ في دراستا للماكلة قيد الدراسة على المصادر األتية :      

 واألجنبية والبحوأ واألااري  والرساال الجامعية المناورة  .المصادر العربية  -ا
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تصةةةميم اسةةةتمارة اسةةةتبيان ال تبةةةار فرءةةةية البحةةةأ باالعتمةةةاد علةةةى اداة القيةةةاس التةةةي اورهةةةا  - 
وألجةةل لءةةفاء صةةفة باسةةت دام مقيةةاس ليكةةرت ال ماسةةي   ( O C Q)بةةورتر وزمياةةا والمسةةماة 

 يين واأل ذ بآرااهم وميحااتهم ها على بع  المعنالثبات والصدق على هذه االستمارة تم عرء
المقابيت الا صية : قام الباحأ  بعةد ا ةذ الموافقةات األصةولية لجةراء سلسةلة مةن اللقةاءات  -،

كلة قيةةد البحةأ والتةي تمةت مع مس ولي اقسةام اةنتةا، واألفةراد والتدري  لمعرفةةة ررااهةم حةةول الماة
 . 11/3/9019-11 ما بيةن 

 
 -:: األساليب التحليلية المستخدمة  6-1
 -قام الباحأ باست دام حزمة من األسالي  التحليلية في دراستا للماكلة وهي :     

منهج التحليل الوصفي في دراستا للعوامل الم ثرة على الكفاءة اةنتاجية للمعمل وتةيثير كفةاءة  -ا
 العامل عليها .

 ل على األهمية النسبية لكل متغير الوزن الماوي (الفقرات والحصو  معامل فيار لقياس حدة - 
 تجاه واحد .با  ( ANOVA )تحليل التباين  -،
 .  ( .C.V )معامل اال تيا  -د

      Theoretical Sideثانيا" : الجان  الناري 
 -:: مفهوم الكفاءة اةنتاجية 1-2
فةي مجةال  ( Productivity )يعتبر انصار المدرسة العلمية في اواال المنادين باةنتاجيةة       

لءةةافة علةةةى الصةةناعة واتسةةع ناةةةاق هةةذه النةةداءات مةةةع مدرسةةة العيقةةةات اةنسةةانية التةةي اةةةملت 
 اةنتاجية عوامل ا رى منها   الرءا ، الدوافع ، األداء .... ( مما لهةا مةن دور فعةال فةي تحقيةق

( ، وتعةةةةرا الكفةةةةاءة بينهةةةةا القةةةةدرة علةةةةى  121:  1221الزيةةةةادة فةةةةي كفةةةةاءة العامةةةةل   العتيلةةةةي ، 
، ويمكةةن قيةةاس لنتاجيةةة اي ناةةام ل نتةةا،  األهةةداااسةةتغيل المةةوارد اسةةتغيال" صةةحيحا"  لتحقيةةق 

وذلةةة  بقسةةةمة قيمةةةةة الم رجةةةةات   بءةةةااع او  ةةةدمات ( علةةةى قيمةةةة المةةةد يت   األجةةةور ، كلفةةةة 
( ، والكفةةةةاءة اةنتاجيةةةةة هةةةةي تعبيةةةةر عةةةةن  121:  9002المعةةةةدات ... (   العةةةةامري ، الغةةةةالبي ، 

البا" ( ، وغ 11:  1221 ا   الميح ، اصة بهتاابق اةنتاجية الفعلية مع اةنتاجية المعيارية ال
الةذي  ( Effectiveness)مةع مفهةوم الفاعليةة  (Efficiency)مةا ي ةتلا ويرافةق مفهةوم الكفةاءة 

مةةوارد المنامةةة بمقةةدار الةةذي يحقةةق هةةدا  المنامةةةة اي   تحقيةةق النتةةااج ( بينمةةا  اسةةتعماليعنةةي 
التي تساهم في اةنتاجية  ادية والبارية ( مفهوم الكفاءة فينا يعني النسبة من موارد المنامة   الم

 -اثناء عملية التصنيع ويمكن قياس الكفاءة حس  المعادلة اآلتية :
100% x

Ia

Oa
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 = الم رجات الفعلية Oa -حيأ ان :
              Ia  92:  9001  محسن ، النجار ،   =  المد يت الفعلية  ) 

 ( 101:  1221  عاماوي ،   نتاجيةال : مزايا وأثار عنصر العمل على الكفاءة  2-2
 يمكن االستغناء عنا في تنفيذ اهداا النااا اةنتاجي . ال-ا
 اثاره على النتااج النهااية للنااا بدرجة تزيد عما تعكسا عناصر اةنتا، األ رى . تنعكس- 
ا فةةين تقةةدم المجتمعةةات تعتمةةد علةةى كفةةاءة اسةةت دام اكثةةر العناصةةر اةنتاجيةةة مرونةةة ولةةذ يعتبةةر-،

 الموارد البارية لتحسين مستوى المعياة في المجتمع .
 ( وتنقسم الى  939-999،  9001،  :  ابو قحا مؤثرة على كفاءة المعمل: العوامل ال 3-2

 -نوعين من العوامل وهما :        
ال ارجية : وهي تل  العوامل التي ترتبا بتركي  السةكان ، الثقافةة والعةادات والتقاليةد ،  العوامل-ا

الةنام االقتصةادية  والسياسةية واالجتماعيةة ، توجهةات ورغبةات المسةتهلكين ، تكنولوجيةا الصةةناعة 
 وارتفاع مستوى المعياة .

م واةةةروا العمةةةل والرغبةةةة الدا ليةةةة : وهةةةي تلةةة  العوامةةةل التةةةي تةةةرتبا بكفةةةاءة التناةةةي العوامةةةل- 
  والحوافز والسياسات واالمتيازات األدبية وا يرا" التدري  .

 -: أعتمد الباحث على أهم األساليب الفعالة وهي :: أساليب تحسين الكفاءة النتاجية  4-2
المةةةةد يت التقنيةةةةة   اآلالت ، المعةةةةدات واألنامةةةةة التقنيةةةةة ... ( ألجةةةةل الوصةةةةول الةةةةى  تاةةةةوير-ا

مسةةتمرة والةةت لا  منتجةةات  اليةةة مةةن العيةةو  مةةن  ةةيل لجةةراء التحسةةينات المتزايةةدة والجذريةةة وال
 . ( I F S )المستمر من الهدر

ريق واحد مع موافي التجميع من  يل تقسيم وتجميع المااكل المتكررة والعمل كف تكنولوجيا- 
  ( . Nicholas, J.Aquilano, et . al. 1995:39 )ال برة لمواجهة المااكل في ورش المعمل 

اةنتا، في الوقت المحدد كمد ل ناامي لتحسين اةنتاجيةة الكليةة حيةأ يكةون اةنتةا، حسة  -،
 ( . 12-12: 1221الال  وباكل وجبة الصنع الصغيرة   نجم ، 

واالسةةةت دام األمثةةةل للمةةةوارد المتاحةةةة لتجنةةة  لنتةةةا، سةةةلع معيبةةةة وبالتةةةالي تحمةةةل التكةةةاليا  رقابةةة-د
واد األوليةة المسةت دمة وتكةاليا ةوالمةلعةادة تصةحيحها واأليةدي العاملةة  المنامة تكاليا الهدر فةي

 تصلي  المنتج المعي  تحت الءمان.
الماديةةة للعامةةل وماةةاركتا فةةي القةةرارات وتحملةةا المسةة ولية ودور المنامةةة فةةي لتاحةةة  الحةةوافز-هةةة 

االتصةةال  المبااةةر لةةا بالمسةة ولين ممةةا يةة دي ذلةة  فةةي تحسةةين كفااتةةا وكفةةاءة منامتةةا   ملحةةم ، 
9001 :911 . ) 
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 ( 46 -64 :0222) المصري ، -: العوامل المؤثرة في تحسين الكفاءة النتاجية : 5-2
 -وهي: يمكن تقسيم هذه العوامل الى ثيثة اقسام رايسية  

،  وقةدراتهم  اوال"/ العوامل المرتباة بالبياة الدا لية للمنامة / وتاةمل األفةراد   مسةتوى  مهةاراتهم
(  عمةةةلالةةةدوافع ، العةةةدد والتركيةةة  المهنةةةي والعمةةةري لقةةةوة السةةةتوى العلمةةةي والثقةةةافي ، االهتمةةةام بالم

نتةا، المنتجةةات   كمياتهةا وجةةودتها وتصةميمها ( والتنايةةم واألهةةداا اةرق ل وراس المال الثابةت ،
 المناودة للمنامة ونام الحوافز وحجم المنامة .

وتاةةةمل الاةةةروا السياسةةةية واالقتصةةةادية  / ثانيةةةا" / العوامةةةل المرتباةةةة بالبياةةةة ال ارجيةةةة للمنامةةةة
واةنتةةا، ، سياسةةات التعلةةيم والتةةدري  واالجتماعيةةة واهةةداا التنميةةة ، التاةةريعات المنامةةة للعمةةل 

 والبحأ العلمي .
ثالثةةةا"/ العوامةةةل المرتباةةةة بالمنةةةاق الةةةدولي واةقليمةةةي وتاةةةمل اةةةروا التجةةةارة الدوليةةةة ، العيقةةةات 
السياسية الدولية ، عمليات تبادل التكنولوجيا ، حركة هجرة القوى العاملةة ، والهيكل ادناه  يوء  

 باكل اكبر ذل  .

 
 
 -عناصر خطة تحسين الكفاءة النتاجية: :4-0

  وءعت هذه العناصر من  يل اجتماع استااري بين مس ولي اةنتا، والتدري  والقوى     
 والباحأ ( . واةعيمالعاملة 

 .اةنتا، ،  ف  نفقات اةنتا،: مثي" رءاء المستهلكين ، زيادة كمية  األهداااوال" : تحديد 
 -لتحسين اةنتا، ويامل هذا البرنامج جملة من النقاا هي : ثانيا" : تصميم برنامج
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 تعيين مس ول واعءاء لمتابعة لجراءات تحسين اةنتاجية . -ا
 تدري  المارفين وتوءي  ابعاد برنامج تحسين اةنتاجية  - 
 نار المعلومات امام العاملين لمعرفة اهداا البرنامج ومس ولياتهم عن تنفيذه . -،
 دوات قياس العوامل في اةنتا، .ا تيار وساال وا -د
 

 ثالثا" : تصميم نظام لقياس النتاجية
 رابعا" : تنفيذ النظام وتقييم النتائج 

 المصدر : وحدة لعيم المعمل ( . (: نبذة عن معمل سمنت كركوك  0-7
ن ( كةم مة 11يقع معمل سمنت كركو  في الاريةق المة دي الةى مناقةة   لةيين ( علةى بعةد     

مةن مجموعةة  مةن الاةركات األجنبيةة والتةي  1212الةى عةام  مدينة كركةو   ويعةود لناةا همركز 
ب اةين لنتةةاجيين وبةةواقع  1223كانت على راسها اةركة  كاواسةكي ( اليابانيةة وبةدا اةنتةا، عةام 

ان/يوميةةا" ( ، وهةةو تةةابع الةةى وزارة الصةةناعة والمعةةادن  3900   مليةةةون اةةن لكةةل  ةةةا ، بواقةةةع
ر وتسويق المنتج من قبل الوزارة وفق  اة مدروسة ، ويد ل في لنتا، منتو، السمنت ويتم تسعي

 -المواد اآلتية :
 الكلس الذي يجل  من مقلع   بازيان ( او مقلع   قره جوق ( . حجر-ا
 األحمر الذي يجل  من مقلع   يارمجة ( الترا - 
 األسةودع لءةافة المةاء والةنفا من حجةر الجةبس وتةرا  الحديةد احيانةا" لغةر  التعةديل مة قليل-،

 غ لجمالي منتسبي المعمةل وباست دام ااقة كهربااية عالية الفولتية لتاغيل المرجل الحراري ، ويبل
( اةةن / يوميةةا"    ةةا لنتةةاجي  1000( منتسةة  ويتةةراوح اةنتةةا، الحةةالي بةةة    1100اكثةةر مةةن  

ا، الحالي ة، واةنت ارةاألعمادة ةلعة ةواحد ( قابل للزيادة والنقصان حس  الاروا ومتالبات عملي
 ( 1/1221رقم : م ق ع   العراقية القياسية للمعمل ماابق للمواصفة

 
          Application Sideثالثا": الجانب التطبيقي 

( اسةتمارات لوجةود ا اةةاء  2( اسةتمارة علةى مجتمةع البحةأ وتةم حةذا    100تةم توزيةع        
( اسةةةتمارة وقةةةد  29وعيةةو  بهةةةا وبالتةةةالي بلةةةةغ عةةةةدد االسةةةةتمارات المسةةةترجعة الصةةةالحة للتحليةةةةل   

 ( من مجتمع البحأ .%9.2اكلت نسبة مقدارها    
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 -: تحليل البيانات الشخصية: 3-1
 السمات الا صية والوايفية لعينة البحأ ( 1جدول  

 النسبة % التكرار السمات الشخصية والوظيفية 
 الجنس *
 %19 11 ذكر - 

 %92 91 انثى -
 %100 29 المجموع  
 الحالة االجتماعية *
 %91 91 اعز  - 

 %12 13 متزو، -
 %9 9 ارمل -
 %9 9 مالق  -

 %100 29 المجموع      
 الم هل العلمي *

 %1 1 ابتدااية -
 %11 11 متوساة -
 %91 93 اعدادية -
 %12 11 دبلوم تقني -
 %1 1 بكالوريوس -

 %100 29 المجمةةةةةوع  
   عدد سنوات ال دمة في المعمل *
 %10 2 ( سنوات 1اقل من    -     
 %91 91 سنوات 1-10 -     
 %91 91 سنة 11-11 -     
 %11 10 سنة 11-90 -     
 %10 2 سنة 91 -91 -      
 %10 2 سنة 30 -91 -     
 %1 1 فيكثر  31 -     
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 النسبة % التكرار السمات الشخصية والوظيفية 
 %100 29 المجمةةةةةةوع 
   العمةةةةر *
 %3 3 سنة 90-91 - 
 %11 11 سنة 91-30 - 
 %11 13 سنة 31-31 - 
 %11 11 سنة 31-10 - 
 %11 11 سنة 11-11 - 
 %11 11 سنة 10 -11  -       
 %10 2 سنة 11-11  -       
 %3 3 سنة 10 -11  -       
 %2 1 فيكثر 11  -       
 %100 29 المجمةةوع  

 
 

( %10( نيحةةةا ان نسةةبة الةةذكور اةةكلت اكثةةر مةةةن    1مةةن  ةةيل ناةةرة اوليةةة للجةةدول        
( وهةةذا يعاةي اناباعةا" اوليةا" علةى ان المعمةل يعتمةةد  %30بينمةا اةكلت نسةبة اةنةاأ اقةل مةن  

هذه الفاة  الةذكور (  اقتربتعلى فاة الذكور باكل اكبر بسب  ابيعة ناااات المعمل ، وكذل  
 ( ،      %12االجتماعية   متزو، من الحالة 

( للفاتةين  %1( مةع وجةود نسةبة   %91فاة اةناأ من الحالة االجتماعية   اعز   اقتربتبينما 
  ارمل ومالةق( بالتسةاوي عنةد االنتقةال الةى حقةل الم هةل العلمةي نيحةا ان المة هيت   الةدبلوم 

( علةى  %11و  %91و  %12   وهةي األعلى، المتوساة ( ا ذت النس   اةعداديةالتقني ، 
 دل على ةة مما يةالتوالي للعينة المبحوث

وسةةاية ذات التعلةةيم األولةةي دون االعتمةةاد المعمةةل يعتمةةد فةةي ناةةاااتا علةةى الكةةوادر ال ان       
على الكوادر ذات اال تصةاا  وعند االنتقةال الى حقةل عدد سنوات ال دمةة فةي المعمةل نيحةا 

،  %91( احتلةةةةت النسةةةة  األعلةةةةى  وهةةةةي    90-11( ،   11-11( ،  10-1ان السةةةةنوات   
( ممةةةا يةةةدل علةةةى ان  المعمةةةل بحاجةةةة الةةةى ايةةةدي عاملةةةة لمواجهةةةة الالةةة  علةةةى  11%،  91%

( والالةة   9003منتجاتهةا و اصةةة بعةةد حملةة التنميةةة واألعمةةار التةي ياةةهدها القاةةر بعةد عةةام   
العمر للعينة المبحوثة  حقل وعند االنتقال الىالمتزايد على مواد البناء و اصة السمنت بينواعا ، 
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( اةةةكي اعلةةةى اعمةةةار العينةةةة المبحوثةةةة وهةةةذا مةةةا  10-11( ،    30-91   األعمةةةارنيحةةةا ان 
سلفنا الى الحاجة الى لءافة ايدي عاملة جديدة للمعمل القترا  بعة  الفاةات العمريةة ا مايعزز 

 من سن التقاعد ولمواجهة الال  المنتامي للمنتج .
 : تحليل البيانات المتعلقة بالماكلة قيد البحأ  3-9

اسةةةةت دم الباحةةةةأ التحلةةةةييت اةحصةةةةااية الوصةةةةةفية كالتوزيعةةةةات التكراريةةةةة والنسةةةة  الماويةةةةةة      
ودرجةة األهميةة  1*االستجابة على فقرات المقياس واألوساا الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة

( ، وللتعةرا علةى درجةة اتفةاق وعةدم اتفةاق  (Spss -12المعيارية لكل متغيةر وباسةت دام برنةامج
( درجةات علةى  1-1افراد عينة الدراسة تجاه متغير دون ا ر فقةد منحةت بةداال االسةتجابة مةن   

 ( 9مقياس   ليكرت ( ال ماسي وكما هو موء  في الجدول  
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 (9جدول  
 الى مساحة اةجابةالتوزيعات التكرارية واألوساا الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة 

 
 

الم ار
 

 درجة االستجابة

ابي
حس

ا ال
وس
ال

 
 

ا 
حرا
االن

 
ري
عيا
الم

ابة 
الج

ة ا
نسب

مية 
اله
ى ا
ستو

م
 

اتفق بادة
 

اتفق
اتفق لحد ما 

 

ال اتفق
ال اتفق  
بادة 

 

 % ت % ت % ت % ت % ت
X1 39 34.8 90 21.7 91 27.1 10 10.9 1 5.5 3.69 1.211 73.8 مهم 
X2 32 41.3 33 35.9 19 13 1 4.3 1 5.5 3.91 1.055 78.2 مهم 
X3 11 58.7 91 22.8 11 12 1 4.3 9 2.2 4.29 1.000 85.8 عالي 
X4 91 27.2 91 27.2 12 20.6 11 16.3 2 8.7 3.44 1.278 68.8 مهم 
X5 11 16.3 39 34.8 91 29.3 11 16.3 3 3.3 3.42 1.040 68.4 مهم 
X6 11 16.3 12 20.6 30 32.7 2 9.8 12 20.6 3.01 1.346 60.2 مهم 
X7 99 23.9 91 27.2 90 21.7 11 18.5 2 8.7 3.39 1.274 67.8 مهم 
X8 92 31.5 92 30.4 11 16.3 2 8.7 19 13.1 3.59 1.342 71.8 مهم 
X9 90 21.7 19 13.1 12 19.5 91 26.1 12 19.6 2.92 1.431 58.4 متوسا 
X10 11 18.5 99 23.9 11 15.3 12 20.6 90 21.7 2.94 1.432 58.8 متوسا 
X11 12 20.6 30 32.7 11 17.4 12 19.5 2 9.8 2.94 1.447 58.8 متوسا 
X12 11 16.3 91 22.8 91 26.1 91 22.8 11 12 3.33 1.294 66.6 مهم 
X13 11 55.4 11 16.3 11 15.3 3 3.2 2 9.8 3.07 1.259 61.4 مهم 
X14 10 43.4 92 30.4 11 12 2 8.7 1 5.5 4.03 1.337 80.6  عالي

 تقريبا
X15 92 31.5 91 28.2 11 18.5 11 16.3 1 5.5 3.97 1.185 79.4 مهم 
X16 99 24 11 18.5 12 19.5 12 20.6 11 17.4 3.64 1.236 72.8 مهم 
X17 90 21.8 91 27.2 12 20.6 11 17.4 19 13 3.10 1.433 62 مهم 
X18 93 25 12 20.6 90 21.8 12 20.6 11 12 3.27 1.335 65.4 مهم 
X19 12 53.3 90 21.8 19 13 2 8.7 3 3.2 3.27 1.359 65.4 مهم 
X20 31 40.2 12 20.6 11 15.3 13 14.1 2 9.8 4.13 1.140 82.6 عالي 

دل
لمع
ا

 

31.2 24.8  14.3 10.3 3.46 1.271 69.3  
11 19.4 24.6 
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 المقياس للمتغييرات المبحوثة 
 الجدول من لعداد الباحأ استنادا" الى نتااج الحاسبة االلكترونية .

( التوزيعات التكرارية والنس  الماوية والوسا الحسابي  9تاير معايات الجدول        
( الى ان   20X – 1Xواالنحراا المعياري ونس  االستجابة على فقرات المقياس للمتغيرات   

على المتغيرات بة   ابيعة العمل ، االست دام األمثل      ( من افراد العينة اتفقوا 11%  
ج التدري  والم هيت ، توقفات اآللة ، الدعم والتاجيع ةنسبة العادم ، الصيانة ، برام للمواد ،

                ، اروا العمل ،األمان واالستقرار ،الترقيات ( ت ثر في 
( ، فيما  %91تحسين كفاءة لنتاجية المعمل ، وبلغ نسبة غير المتفقين اكثر من          

( وانحراا    3.46( وجاء ذل  بوسا حسابي بلغ   %19.4  بلغ نسبة المتفقين لحد ما
 -وفيما ييتي ارح فقرات هذه المتغيرات : ( 1.271)معياري 

 ( 1.211 )وانحةراا معيةاري  ( 3.69)وسةاا" حسةابيا" بلةغ قيمتةا  X )1 (حقةق المتغيةر  -
وهةةي تاةةير الةةى درجةةة اهميةةة   (73.8 %)ونسةةبة اةجابةةة علةةى مسةةاحة المقيةةاس مقةةدارها 

بمستوى   مهم (مما يدل ان هنا  توافق بين ابيعة العمل التي يقةوم بهةا العامةل فةي المعمةل 
 والقدرات المالوبة لذل  .

 ( 1.055)وانحةراا معيةاري  ( 3.91 )فقةد كةان الوسةا الحسةابي لةا  X )2 (اما المتغير  -
وهةي تاةير الةةى درجةة اهميةةة  ( 78.2 % )ونسةبة اةجابةة علةةى مسةاحة المقيةاس مقةةدارها 

 بمستوى   مهم ( مما يدل على حرا العاملين على االست دام األمثل للمواد األولية .
( ونسبة  1وانحراا معياري    ( 4.29 )فقد كان الوسا الحسابي لا  X )3 (اما المتغير  -

ميةة بمسةتوى   الةى درجةة اهوهةي تاةير  ( 85.8% )اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس مقةدارها 
جدا" على لكمةال العمةل المالةو  مةنهم  لديهم حرا عالعال ( مما ي كد على ان العاملين 

 لنجازه في مواعيده المحددة .
 ( 1.278 )وانحةراا معيةاري  ( 3.44 )بوسةا حسةابي مقةداره  X )4 (جةاء المتغيةر  -

وهي تاير الى درجةة اهميةة  ( 68.8% )وكانت نسبة اةجابة على مساحة المقياس مقدارها 
بمسةةتوى   مهةةم ( ممةةا يةةدل ان نسةةبة العةةادم والم لةةا الةةذي  يبقةةى مةةن جةةراء اسةةت دام المةةواد 
األوليةةة الدا لةةة لكةةل مرحلةةة لنتاجيةةة  مهةةم وعلةةى العةةاملين علةةى  اةةوا اةنتةةا، اسةةت دام هةةذه 

 المواد باكل امثل وتقليل العادم منها .
 1.040 )وانحراا معياري    (3.44)بمقدار  على وسا حسابي  X )5 (حصل المتغير  -
وهةةي تاةير الةةى درجةةة  ( 68.4% )ونسةبة اةجابةةة علةى مسةةاحة المقيةاس كانةةت مقةدارها  (

محةةةددة يةةةتم فيةةةا القيةةةام  التوقفةةةاتاهميةةةة بمسةةةتوى   مهةةةم ( ممةةةا يةةةدل ان  المعمةةةل لديةةةا جةةةدول 
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دوري لمةةةا لهةةةا مةةةن اهميةةةة فةةةي ديمومةةةة  بعمليةةةات الصةةةيانة واةدامةةةة للمكةةةاان واآلالت وباةةةكل
 لها . اةنتاجيةالكفاءة 

 ( 1.346 )ا"معياري ا"وانحراف ( 3.01 )وساا" حسابيا" مقدارها  x )6 (كما حقق المتغير  -
وهةةي تاةةير الةةى درجةةة اهميةةة  ( 60.2% )ونسةةبة اةجابةةة علةةى مسةةاحة المقيةةاس مقةةدارها  

بمستوى   مهم (مما يدل على اهتمام  المعمل ببرامج التدري  التي تقام دا ل و ةار، المعمةل 
 لما لها من اهمية في زيادة مهارات العاملين واغناهم بالتاورات التي تاهدها هذه الصناعة .

  ( 1.274 )يةاريوانحةراا مع ( 3.39)بوسةا حسةابي مقةداره  X )7 (وقةد جةاء المتغيةر  -
  وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى   ( 67.8% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس 
ي الةدورات التدريبيةة فةي مجةال الت صةا لهةا دور كبيةر مهم ( مما يةدل علةى ان الماةاركة فة

 في حقل مهارات العاملين مما يفت  المجال امام اعمال تتمييز باألصالة واةبداع .
 ) ا"معيارية ا"وانحرافة ( 3.59 )فقةد حقةق وسةاا" حسةابيا" مقةداره  X )8 (تغيةر امةا الم -

وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 71.8 % )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  ( 1.342
تحقةق مبةدا مهةم فةي لاةغال الواةااا واةعمةال وهةو التةوازن بمستوى   مهةم ( ممةا يةدل علةى 

يقةةوم بةةا لمةةا لةةا مةةن دور مهةةم فةةي زيةةادة كفااتةةا وبالتةةالي بةةين مةة هيت العامةةل والعمةةل الةةذي 
 تحسين كفاءة المعمل وزيادة لنتاجيتا .

 )وانحةراا معيةاري   ( 2.92)قةد جةاء بوسةا حسةابي مقةداره   X)9 (كمةا ان المتغيةر  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 58.4% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  ( 8.431

ا يدل على ان اال تصاصات التي تتالبهةا ابيعةة العمةل فةي المعمةل بمستوى   متوسا ( مم
غيةةر متةةوفرة باةةكل كامةةل ممةةا يفةةت  المجةةال الةةى ممارسةةة بعةة  األعمةةال األ ةةرى الةةى جانةة  

ءاعة الفرصة لةدداء الفعةال الرايسي وهذا من م ارات تاتيت مه العمل ارة وكفاءة العامل وا 
 والمتميز .

 1.432 )وانحةراا معيةاري  ( 2.94 )وساا" حسابيا" بلغ مقداره  X )10 (حقق المتغير  -
وهي تاير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى    ( 58.8% )ونسبة اةجابة على مساحة المقياس   (

ااهرة مهمة جدا"  وهي عد م اهتمام المعمل بإدارة الوقت مما ية دي متوسا ( مما يدل على 
 عدم تحقيق جدول اةنتا، في اوقاتا المحددة .الى تيجيل عمل اليوم الى اليوم التالي و 

 ( 1.447 )وانحةراا معيةاري  (2.94 )بوسةا حسةابي بلةغ مقةداره  X )11(جةاء المتغيةر  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى    ( 58.8% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس 

اهتمامةا" مةن  ة لم تلقو ان مااكل العمل اليوميمتوسا ( مما يدل ويعاي اناباعا" مهما" وه
فةي تةدني الةروح المعنويةة للعةاملين  ذاتةا عامةل مهةم دقبل مس ولي  العمل المبااةرين وهةذا بحة
 وهدم لمبدا العمل بروح الفريق الواحد .
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 )وانحةراا معيةاري  ( 3.33 )فقد حقق وساا"  حسابيا" بلةغ مقةداره  X )12 (اما المتغير  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 66.6% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس   ( 1.294

بمسةةةةةتوى   مهةةةةةم( ممةةةةةا يةةةةةدل علةةةةةى ان المعمةةةةةل يابةةةةةق مبةةةةةدا وصةةةةةا الواةةةةةااا فةةةةةي ا تيةةةةةاره 
 للت صصات التي يحتاجها المعمل لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العملية اةنتاجية .

 ( 1.259 )وانحةراا معيةاري  ( 3.07 ) بوسا حسةابي مقةداره X )13 (وقد جاء المتغير  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى    ( 61.4% )المقيةاس ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة 

مهم ( مما يدل على ان المعمل يهتم باال تصاا التقني عند وجةود حاجةة الةى ايةدي عاملةة 
ن ال ا اةنتاجي للمعمل على وا  العمل وان بةا  التعيينةا ت قةد يفةت  فةي جديدة و اصة وا 

 القري  العاجل .
 )وانحةراا معيةاري   ( 4.03 )متوسةاا" حسةابيا" بلةغ مقةداره  X )14 (حقةق المتغيةر  -

وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 80.6% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس   ( 1.337
بمسةةتوى   قريةة  مةةن عةةال األهميةةة( وهةةذا مةةا ي كةةد علةةى ان ابيعةةة المةةواد األوليةةة المسةةت دمة 
فةةي لنتةةا، المنتةةو، دور كبيةةر فةةي توقةةا اآللةةة او تةةي ر اةنتةةا، المقةةرر وهةةذا يعاينةةا م اةةرا" 

ذه المةةةةواد مهمةةةةا" للتيكيةةةةد علةةةةى لعاةةةةاء المزيةةةةد مةةةةن األهميةةةةة لعمليةةةةات الفحةةةةا واالسةةةةتيم لهةةةة
 وماابقتها للمواد المالوبة ألجل عدم اة يل بنوعية وجودة المنتج .

 )وانحةراا معيةاري  ( 3.97 )قةد جةاء بوسةا حسةابي مقةداره   X )15 (كمةا ان المتغيةر  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة   ( 79.6% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  ( 1.185

للعامل دور مهم فةي توقفةات اآللةة بسةب  عةد تابيةق مبةدا  بمستوى   مهم ( مما يدل على ان
ل والحلقةةات التةةي تسةةتوج  وجةةود وصةةا الواةةااا فةةي ا تيةةار العمةةال  و اصةةة فةةي المفاصةة

 ا تصاا . عنصر
 )وانحةراا معيةاري  ( 3.64 )فقةد حقةق وسةاا" حسةابيا" مقةداره  X )16 (امةا المتغيةر  -

وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 72.8% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  ( 1.236
بمسةةتوى   مهةةم ( ممةةا يةةدل علةةى ان كلمةةا تمكنةةت لدارة المعمةةل ومسةة ولي الوحةةدات اةنتاجيةةة 

يةد وتحسةن مةن وتيةرة  العمةل من  االستماع وتقديم الدعم والمساندة ألصحا  األفكةار التةي تز 
 ادى ذل  بالتالي الى تحسين كفاءة لنتاجية المعمل .  وكفاءتا

  ( 1.433 )وانحراا معياري  ( 3.10 )بوسا حسابي بلغ مقداره  X )17 (جاء المتغير  -
وهي تاير الى درجة اهمية بمستوى   مهم (   (62% )ونسبة اةجابة على مساحة المقياس 

ءةةافة ألصةةحا   ممةةا يةةدل علةةى ان العمةةل ال بةةد ان يكةةون مجةةاال" وسةةاحة" لتجديةةد وتحسةةين وا 
 ها من دور فعال قي تحسين كفاءة لنتاجية المعمل .ال برات والكفاءات لما ل
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 )وانحةراا معيةاري  ( 3.27 )فقةد حقةق وسةاا" حسةابيا" بلةغ مقةداره  X )18 (اما المتغير  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة  ( 65.4% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  ( 1.335

بمسةةةتوى   مهةةةم ( ممةةةا يةةةدل ان المعمةةةل تةةةوفر اةةةروا العمةةةل الماديةةةة   اةءةةةاءة ، الحةةةرارة ، 
التهويةةة ... ( واالجتماعيةةة  تنايمةةات العمةةل ، اسةةلو  القيةةادة ، النقابةةات ( لمةةا لهةةا مةةن دور 

البةةةة بحقوقةةةا كبيةةةر فةةةي زيةةةادة كفةةةاءة العامةةةل مةةةن  ةةةيل االسةةةتماع الةةةى ماةةةاكلا وهمومةةةا والما
 الماروعة .

 1.359 )وانحراا معياري  ( 3.27 )متوساا" حسابيا" بلغ مقداره X )19 (حقق المتغير  -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى    ( 65.4%)ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس  (

  فةةي العمةةل ادى ذلةة  الةةى ان فةةا مهةةم ( ممةةا يةةدل علةةى ان كلمةةا تحقةةق األمةةان  واالسةةتقرار 
ممةا يزيةد  االنتقال الى معامل ا رى وعةدم التغية ب وران العمل وعدم تفكير العمال معدالت د
 . العمال ورفع كفاءة ادااهم ةعمالهم من والء

 ( 1.140 )وانحةراا معيةاري  ( 4.13 )بوسةا حسةابي مقةداره  X)20 (جةاء المتغيةر   -
وهةي تاةير الةى درجةة اهميةة بمسةتوى    ( 82.6% )ونسةبة اةجابةة علةى مسةاحة المقيةاس 

عةةةةالي األهميةةةةة ( ممةةةةا ي كةةةةد علةةةةى ان لدارة المعمةةةةل كلمةةةةا الزمةةةةت نفسةةةةها بالمعةةةةايير الحقيقيةةةةة 
 المسةةت دمة فةةي الترقيةةات وفةةق مبةةدا   األقدميةةة والكفةةاءة (  كلمةةا تمكنةةت مةةن رفةةع كفةةاءة اداء

ة المعمل فقد ييحا ةلنتاجي العاملين فيها، والمتءمن في المتغيرات الم ارة في تحسين كفاءة
 الحةرا علةى لكمةال العمةل  المالةو  فةي      ال ةاا بةة  X )3 (لةة اال ةتيا ان معامةل 

ييتي األقةل  للمتغيةر  من المتغيرات األ رى ثم  تاتتا" قياسا" لمثييتهامواعيده المحددة ( اقل 
) 17(X  فيقةل للمتغيةر ) 2 (ال اا بة   مدى امكانية العمل في تجديد ال برات والكفاءات(X 

ال اا بة   الحرا على االسةت دام األمثةل للمةواد األوليةة ( وا يةرا" األكثةر لقةيال" ممةا ذكةر 
ال اا بة   اثةر الترقيةةات فةي رفةةع كفةاءة العامةل ( وهةذا مةا يتنةاول معايةات  X)20 (للمتغير 
 ( . 3  الجدول

 (3دول  ج
 ترتي  المتغيرات الم ثرة في تحسين كفاءة لنتاجية المعمل وتيثير كفاءة العامل فيا

 الترتيب *( C.V)معامل االختالف  المتغيرات
3X 23.31 األول 
17X 26.22  الثاني 
2X 26.98 الثالأ 
20X 27.60 الرابع 
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 الترتيب *( C.V)معامل االختالف  المتغيرات
15X 29.84 ال امس 
5X 30.40 السادس 
1X 32.81 السابع 
14X 33.17 الثامن 
16X 33.95 التاسع 
4X 37.15 العاار 
8X 37.38 الحادي عار 
17X 38.58 الثاني عار 
18X 40.82 الثالأ عار 
13X 41.00 الرابع عار 
19X 41.55 ال امس عار 
6X 44.70 السادس عار 
10X 48.71 السابع عار 
9X 49.00 الثامن عار 
11X 49.21 التاسع عار 
15X 49.84  العارون 

                                                          100. x
X

Q
VC


* 

 
بةراز صةورة اوءة  لةدور المتغيةرات المبح وا عاةاءوألجل اغنةاء هةذا الجانة   وثةة قيةد الدراسةة وا 

المةةة ثرة فةةةي تحسةةةيين كفةةةاءة لنتاجيةةةة المعمةةةل واثةةةر كفةةةاءة العامةةةل فيةةةا قةةةام الباحةةةأ  المتغيةةةرات
 .  ( 2 )بإعااء هذا الاكل 
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 ( األوساا الحاسبية للمتغيرات المبحوثة . 9الاكل   
 الاكل من تصور الباحأ باالعتماد على نتااج الحاسبة االلكترونية

 -:باتجاه واحد  ( ANOVA): تحليل التباين 3-3
 -يست دم هذا التحليل لمعرفة الفروقات المعنوية بين المتغيرات وكما يلي :

 ( 1جدول  
 ( باتجاه واحد لمتغيرات الماكلة ( ANOVAتحليل التباين 

 مصدر اال تيا
S.O.V. 

 درجات الحرية
d.f. 

مجموع مربعات 
االنحرافات 

S.S. 

متوسا مربعات 
 .M.Sاالنحرافات 

 Fقيمة 
 المحسوبة 

 المتغيراتبين 
 (األصناا 

 
4=(t -1 ) 

 
38436.3 

 

20

3.38436 =1921.86 
 

34.53

86.1921
63
**

 
 ال اي التجريبي 

 (دا ل المتغيرات 
 

95= t(r-1) 
 

5067.3 96

3.5067  =53.34  

 43503.6 ( -tr)=99 الكلي
 

  

 
**المحسةوبة  ( F )وعنةد مقارنةة قيمةة 

 ( 4 )الجدوليةة عنةد درجةة حريةة البسةا  ( F)بقيمةة ( 63
 -نجد ما يلي : (95)ودرجة حرية المقام 
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  قيمة( F )  1الجدولية عند مستوى معنوية% ( F.05 )  =2.18 
  قيمة( F)  (1%)الجدولية عند مستوى معنوية ( F.01 )  =3.30 

**  لمحسوبةا ( F )ونستنتج مما ذكر اعيه ان قيمة 

الجدوليةة  (F )هي قيمة اكبر مةن قيمةة ( 63
ممةةا يةةدل ذلةة  وي كةةد علةةى وجةةود فروقةةات معنويةةة جةةدا"   حقيقيةةة (  %1و  %1بمسةةتوى معنويةةة 

مةن  %1من المتغيةرات و اةي فةي  %22بين المتغيرات المبحوثة وان هذا االستنتا، صحي  في 
 المتغيرات المبحوثة .
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  Conclusions & recommendationابعا": االستنتاجات والتوصيات ر 
       Conclusionsاالستنتاجات  6-1

 أوال" / االستنتاجات النظرية 
ا تيا ناةرة المةدارس الفكريةة اةداريةة لمفهةوم الكفةاءة اةنتاجيةة بسةب  ا ةتيا المنالقةات  -1

 ة التي ت من بها .الفكرية لكل مدرسة ونارتها بمناار المبدا والعقيد
 -/ االستنتاجات المتعلقة بالبيانات قيد الدراسة : ثانيا"
 %( 58.8 ,  80.6 , 82.6)بةة  X 14, X20 ( X,3 ( جةاءت نسةبة اةجابةة علةى المتغيةرات -1

دور عةةدم ماابقةةة وهةي  اصةةة بةةة   حةرا العامةةل علةةى لكمةال عملةةا فةةي مواعيةده المحةةددة ( و   
للمواصفات في تي ير او توقا اةنتا، ( و   دور ناام الترقيةات المعمةول بةا  فةي المواد األولية 

المعمةةل فةةي رفةةع كفةةاءة العامةةل ( وهةةذا مةةا يعةةزز كفةةاءة العامةةل واثرهةةا فةةي تحسةةين كفةةاءة لنتاجيةةة 
 المعمل .

 جاءت نسبة اةجابة على المتغيرات  -9
 )1,X 2, X 4, X 5X, 6X, 7, X 8,X 12,X 13,X 14,X 15.X 16, X17, X 18, X19 (X  مةا بيةةن

وهةةي ت ةةا المتغيةةةرات التةةي تتنةةاول   قةةدرة  العامةةةل مةةع ابيعةةة عملةةةا ،  % ( 79.4-60.2)
الحةةرا علةةى االسةةت دام األمثةةل للمةةواد األوليةةة واةقةةيل مةةن نسةةبة العةةادم منهةةا ، جةةداول الصةةيانة 

ال تصاصةةات المفءةةلة للعمةةل للمكةةاان ، وتةةدري  العمةةال والةةدورات التدريبيةةة ، مةة هيت العمةةل ، ا
ن ، وتيثير اال تصاصات التقنية فيا ، دور العامل في توقفات اآلالت ، دعم اةدارة العليا للعاملي

كفةةاءة العةةاملين ، اةةروا العمةةل ، دور األمةةان واالسةةتقرار فةةي  امكانيةةة العمةةل ودوره فةةي تحسةةين
تةةيثير كفةاءة العامةةل فةةي تحسةةين العمةل فةةي رفةةع كفةةاءة العةاملين ( وهةةذا مةةا ي كةةد باةكل ا ةةر مةةدى 

 كفاءة لنتاجية المعمل .
في ترتي  الثيأ األواال من حيأ كونهم اقل تاةتتا"   X 17, X 2( X ,3 (جاءت المتغيرات  -3

قياسةةا" الةةى بقيةةة المتغيةةرات وهةةي تعنةةى بةةة   الحةةرا علةةى لكمةةال العمةةل فةةي مواعيةةده ( و   دور 
 العمل في تجديد ال برات ( و 

 على االست دام األمثل للمواد األولية ( .  الحرا 
صنع وات اذ القرار في المعمل قيد ألصحا   لحصاايةوجود فروقات معنوية جدا" ذات داللة  -1

مما يعاي اناباعا" واءحا" على اهمية المتغيرات التي تمت  %22الدراسة وهي صحيحة بنسبة 
 امل في تحسين الكفاءة اةنتاجية للمعمل .اةاارة سابقا" و اصة فيما يتعلق في تيثير كفاءة الع
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                         Appendixes: المالحق  2-5
 ( 1ملحق   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ( رقم االستمارة               استمارة استبيان               

 ا ي المواا المحترم 
 ا تي الموافة المحترمة 

 السيم عليكم ورحمة هللا وبركاتا 
تعتبر تنمية مهارات العمال ورفع مستواهم الثقافي والمهني واالجتماعي  من الركااز األساسية     

فةةي تحقيةةق التنميةةة االقتصةةادية ... وألجةةل النهةةو  بهةةذا الجانةة  ال بةةد مةةن ليجةةاد الاةةرق السةةليمة 
نتةةا، لمسةاعدة العةةاملين فةي تحسةةين ادااهةم وقابليةةاتهم العمليةة والمهنيةةة لتحقيةق الكفةةاءة اة نتاجيةة وا 

منتجةةةات ذات نوعيةةةة عاليةةةة جةةةدا" ، هةةةذه الدراسةةةة تبحةةةأ فةةةي العوامةةةل ذات التةةةيثير المبااةةةر علةةةى 
لنتاجيةةة معمةةل السةةمنت وتةةيثير كفةةاءة العامةةل فيهةةا ، لةةذا فةةإن لجةةابتكم علةةى األسةةالة بصةةدق وامانةةة 

لبيانات تست دم يحقق للبحأ اهدافا المرسومة ، علما" انا ليس هنا  من داع الى ذكر األسماء وا
 ألغرا  بحثية فقا ...  مع التقدير واةمتنان .

 اوال" : البيانات الا صية /

 
 
 
 



 

 

 جنيب عبد اجمليد جنم. د

 3172( اكنون الأول 71العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

كفاءة العامل وأأثرها فـي حتسني كفاءة 

نتاجية املنظمة  ا 

222 

 ثانيا" :البيانات ال اصة بالماكلة قيد الدراسة 
 المقياس                               المتغيرات ت

 اتفق بشدة   
   (4) 

اتفق 
(6 ) 

اتفق لحد 
 (3ما )

 ال اتفق 
  (0 ) 

 اتفقال 
 (1يشدة)

هل يوجد توافق بين ابيعة العمل  1
 التي تقوم بها وقدرت  كعامل ؟

     

هل تحرا على االست دام  9
 األمثل للمواد األولية؟ 

     

هل تحرا على لكمال العمل  3
المالو  من  في مواعيده 

 المحددة ؟

     

هل يهم  نسبة العادم من المواد  1
 األولية ؟

     

يوجد في المعمل جدول محدد هل  1
 لغر  صيانة اآلالت باستمرار ؟

     

هل يهتم المعمل بوءع  برنامج  1
 لتدري  العاملين؟

     

هل ااركت في دورات تدريبية  1
 لزيادة مهارت  ؟

     

      هل عمل  يناس  م هيت  ؟ 2
هل حصل ان مارست عمي" ا ر  2

 الى جان  ت صص   ؟
     

يمكن تيجيل اتمام العمل هل  10
 المقزر الى اليوم التالي ؟

     

هل قمت بارح مااكل عمل   11
على المس ولين وااركتهم في 

 وءع الحلول لها ؟

     

هل المعمل يهتم ببع   19
اال تصاصات عند التعيين دون 
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 المقياس                               المتغيرات ت
 اتفق بشدة   

   (4) 
اتفق 

(6 ) 
اتفق لحد 

 (3ما )
 ال اتفق 

  (0 ) 
 اتفقال 

 (1يشدة)

 غيرها  ؟
هل ترى ان اال تصاا التقني  13

 لا تيثير على اةنتا،  ؟
     

هل للمواد األولية دور في توقا  11
اآللة او تي ير اةنتا، المقرر في 

 اليوم ؟

     

هل للعامل دور في توقفات اآللة   11
 ؟

     

هل تتلقى دعما" وتاجيعا" من  11
المعمل عند تقديم افكار جديدة 

 ت ا العمل ؟

     

هةةل يمثةةةل العمةةل مجاال" لتجديةةةد  11
 ال بةرات 

 الكفاءات (  ؟  

     

هل يوفر المعمل اروا  عمل  12
 مناسبة ل  لزيادة لنتاج    ؟

     

هل األمان واالستقرار في العمل  19
 دور في رفع كفاءة اداا   ؟

     

هل ت ثر الترقيات المعمول بها  20
 ؟في العمل على رفع كفاءة اداا 
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Employee's efficiency and its impact on the improvement of 

the efficiency of the organization's productivity.     

( Applied Study ) 
 

Abstract 

     Developing the efficiency of workers and work to raise their cultural , 

Social , health and profession is considered one of the basis taken into  

account to achieve economic and social integration of countries, this 

study shed the light on the efficiency of productivity of kirkuk cement 

plant ( the plant got iso 9002 certificate for the year 2008 ) to improve its 

productive efficiency and to know the impact of worker efficiency . The 

study used (92) samples ( workers ) and concluded that the worker is 

keen to achieve his work in time ,and the received materials are not agree 

with specification , thus reflected as delay and stoppage in production , 

the system of advancement and its impact on raising the worker 

efficiency, moreover the role of worker  to use the materials in atypical 

way, reducing the waste and the schedules of machines maintenance…. 

ete )and mentioning a group of recommendations to attract the interest of 

employers and studying them to raise and improve the plant productivity .     
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 امشالهو 
                                                 

الموزون الى تم احتسا  نسبة اةجابة الى مساحة المقياس عن اريق قسمة الوسا الحسابي  *
 ( وكاألتي : 100مساحة المقياس في اةجابة مءروبا" في   

 ( 11:  9001الساعدي ،    x 100(  1نسبة اةجابة الى مساحة المقياس =   الوسا الحسابي /
 ( ويمثل مستوى متدني األهمية  %10 - %1يقع بين   -المستوى األول :

 مستوى متوسا األهمية ( ويمثل %10-%11المستوى الثاني : يقع بين   
 ( ويمثل مستوى مهم %20 - %11المستوى الثالأ : يقع بين   
   ( ويمثل مستوى عالي األهمية %100 - %21المستوى الرابع : يقع بين   


