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 اإلنتاجية ودراسة العمل
تهتم المنشآت بشكل عام، والصناعية منها على وجه الخصوص بمسالة اإلنتاجية. واإلنتاجية ال 

ً مالم يصاحبها التقليل من نسب الهدر والضياع في الموارد المادية والبشرية  تعني شيئا

المستخدمة في النشاط اإلنتاجي. فرفع الكفاءة اإلنتاجية وما يتمخض عنها من زيادة في اإلنتاج 

طلب االستخدام األفضل لتلك الموارد من خالل تطبيق األساليب والوسائل العلمية في مجال يت

التخطيط والتنظيم والرقابة. وكما الحظنا من تعاريف دراسة العمل بأنها تعمل على تقليل الهدر 

في الوقت والجهد وتسعى الى زيادة كفاءة الفرد والمكانة معاً، لذا تعد دراسة العمل احدى 

ساليب العلمية لرفع الكفاءة اإلنتاجية، وححدى امم الوسائل التي تستخدم لتطوير سساليب سداء األ

ً من جراء االستخدام األفضل للموارد المتاحة  االعمال والوصول الى سفضل الطرق اقتصاديا

 مادياً وبشرياً وعلى وفق سقف زمني محدد إلتمام األنشطة اإلنتاجية.

ً بمفهوم اإلنتاجية، حيث باإلمكان زيادة كمية  ً وثيقا واعتماداً فأن دراسة العمل ترتبط ارتباطا

من خالل رفع مستوى  Inputدون الحاجة الى زيادة نسبة المدخالت  Outputالمخرجات 

 (1)( 2009:41النعيمي،) اإلنتاجية.

 :البشري اإلنتاجية والعنصر

من حيث انه المصدر الوحيد القاادر  ملية اإلنتاج،يلعب عنصر العمل دورا رئيسيا في ع

والمفكر والقادر على االباداع واالبتكاار.  على خلق قيم صافية جديدة، فهو العقل المدبر

الوحياد، اذ تساامم معاه عناصار مادياة  ومع ذلك فان عنصر العمل لاي  عنصار اإلنتااج

العناصاار رياار قااادرة لكاان مااذ   .العماال، ماان والت ومعاادات ومااواد خااام كااأدواتاخاارى 

يتم تحويله الى المنتج الجديد  بمفردما على خلق القيم الجديدة، وان ما تتضمنه من قيم

 .عن طريق عنصر العمل

واتجاماات العمااال، وررباااتهم، وساالوكهم  كماا ان اإلدارة الفعالااة، والقيااادة المتعاوناة،

يرماا الكبيار علاى ماماة لهاا تأث وحخالصاهم وامتماامهم بالعمال، كال ذلاك، يماال عناصار

ساعات العمل، سجور  المدخالت )عدد العمال،÷ فاإلنتاجية = المخرجات  ،حنتاجية العمل

 (2(.)قليقلة()العمال

عليه، يمكن القول بأن اإلنتاجية تعني األداء األفضل بأحسن الطرق الممكنة، فهي بذلك مقياس 

ظمة على حد سواء. ومذا يعني إلنجاز عمل ما سواء من قبل الفرد او مجموعة العمل او المن
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  -المصدر:

او الحركات رير الضرورية ألداء عمل ما  العمل خطواتفي ان فكرة دراسة العمل تتلخص و

تستغرق زمناً في العملية االنتاجية ومن جهد العامل، كما  تأخذ جزءاً من الدورة التشغيلية

من خالل على حدة ، فقد ظهرت الحاجة الملحة لدراسة كل عملية العمل ذلكسداء في طويالً 

ذلك المراجعة التفصيلية لمسارما كي يتسنى بعد البحث والتحليل معرفة المسار المناسب ألداء 

العمل وتحديد الوقت القياسي له، بغية تجنب االسراف في العمل والجهد البدني والذمني 

( )عبد 4) لمنتج( قدر المستطاع وتحويله الى وقت منتج.واالستفادة من الوقت الضائع )رير ا

 (.651الستار العلي: ص

، ولي  العمل سحسنان محور تحسين اإلنتاجية مو تأدية العمل بالطريقة الصحيحة، وبكفاءة 

، لألفراد. ان العمل بكفاءة يعتمد اساسا على السلوك اإلنتاجي سفضلبجهد مضني لتحقيق نتائج 

تيجة لعوامل عديدة ومعقدة تكون الشخصية المميزة للفرد، منها عوامل ومذا السلوك مو ن

شخصية تحددما البيئة االجتماعية والتراثية والاقافية، ومنها عوامل ادارية وتنظيمية تهيأ 

القنوات لالستخدام الكفوء للعوامل الشخصية. لذلك كان للمجتمع والبيئة التي ينشأ فيها الفرد 

عة تصرفات االفراد وسلوكهم في العمل. ان استمرارية تحسين اإلنتاجية على نوع وطبي تأثيرا

العمل في جميع نشاطات المجتمع، ومذا  ألداء والكفؤةيتطلب التطبع على االساليب الصحيحة 

 5) جديد.يعني ادخال تغييرات تربوية واجتماعية وسلوكية في المجتمع تؤدي حلى خلق مجتمع 

 قليقلة(

يمكن زيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل استخدام سساليب دراسة العمل التي تكتشف الوقت 

الضائع عديدة وصوالً الى سفضل وقت لألداء. وجدير بالذكر ان مصادر الوقت الضائع عديدة 

 (651()عبد الستار العلي:ص6) -ومي كما يلي: 

 فقد تكون بسبب بعض العيوب في التصميم، او األسلوب. .1

 خطأ في سساليب تخطيط اإلنتاج او تحديد طرق اإلنتاج. .2

 وجود بعض العيوب اإلدارية كسوء سحوال وظروف العمل المادية والمعنوية. .3

 صعوبة تداول وانسياب المواد األولية او الخلل في انظمة الصيانة. .4

 سوء اختيار العامل نفسه وعدم كفاءته وتدريبه بالشكل المطلوب. .5

 

 سممية اإلنتاجية: 

سصبحت سممية اإلنتاجية في زيادة الرفامية على المستوى الوطني سمرا ً معترفا ً به عالميا ً . وال 

ومذا مهم ألن المزيد من الزيادة في الدخل  ،اإلنتاجيةيوجد نشاط حنساني ال يستفيد من تحسن 

 .الي تتم من خالل تحسين اإلنتاجيةالقومي اإلجمالي سو الناتج الوطني اإلجم

 االنتاجية



حن اإلنتاجية المتميزة يكون لها نتائج مرروبة وحيجابية سواء كان ذلك على مستوى المنشأة   

سو على المستوى القومي فعلى مستوى المنشأة تعني اإلنتاجية المتميزة حسن استخدام الموارد 

ومذا يساعد بدور  على  ،الخدمةفي تكلفة حنتاج السلعة سو  واضحا ً  ً انخفاضامما يحقق 

 .اق المحلية سو األسواق العالمين القدرة التنافسية للمنشأة سواء كان ذلك في األسوتحسي

ولذلك فإن تحسين اإلنتاجية يقود حلى زيادات مباشرة في مستوى المعيشة في ظل توزيع  

مكاسب اإلنتاجية حسب مساممة كل طرف فيها، وفي الوقت الحاضر فإنه لي  من الخطأ القول 

حدارة اإلنتاج  ماضي:)د. محمد توفيق ة مي المصدر المهم الوحيد للنمو نتاجيبأن الزيادة في اإل

 (5) (45 – 44ص ) الجامعية،الدار  االسكندرية، والعمليات،

ولذلك فإن تحسين اإلنتاجية يقود حلى زيادات مباشرة في مستوى المعيشة في ظل توزيع   

وفي الوقت الحاضر فإنه لي  من الخطأ القول  ،فيهاإلنتاجية حسب مساممة كل طرف مكاسب ا

بأن الزيادة في اإلنتاجية مي المصدر المهم الوحيد للنمو االقتصادي الحقيقي وللتقدم االجتماعي 

 المعيشة، والشكل رقم ) ( يبين طريقة لتحسين اإلنتاجيةوتحسين مستوى 

 

 (6منشور) ، بحث2003المصدر:صالح ، م. نادية، )قياس وتحسين االنتاجية(،

فعلى مستوى المشروع، فأن مردودات اإلنتاجية تسامم في تراكم رسس المال الالزم للتوسعات 

ً ونوعاً، فضالً عن زيادة سجور  المستقبلية لتلبية حاجات المجتمع من السلع والخدمات كما

اما  ل.العاملين مما يؤدي الى رفع القدرة الشرائية وتأمين مستويات معيشة متقدمة للمجتمع كك

على مستوى االقتصاد الوطني، فأن زيادة اإلنتاجية تؤدي الى زيادة الدخل القومي، نظراً 

الرتباطها بكافة األنشطة االقتصادية. فضالً عن انها تؤدي الى االستغالل األفضل للموارد 

حجم الناتج القومي يمال الوجه الااني للدخل القومي، فانه يعتمد على  االقتصادية. وبما ان

مستوى االنتاجية. فبقدر ما التراكمات المادية والمالية الالزمة إلعادة اإلنتاج على مستوى 

 (7)النعيمي()االقتصاد الوطني ككل.

 


