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الفصل الثاني
مفهوم إدارة اإلنتاجية
أوال :مفهوم اإلنتاجية

ثانيا :الكفاءة والفعالية
ثالثا :أمهية حتقيق مستوى إنتاجية متميز
رابعا :دورة إدارة اإلنتاجية
خامسا :مبادئ قياس اإلنتاجية
سادساً :طرق قياس اإلنتاجية

سابعاً :حتسني اإلنتاجية

مفهوم اإلنتاجية
• ٌقصد باإلنتاج إجمالً عدد الوحدات التً تنتجها المنشأة خالل فترة زمنٌة سواء كان ذلك مقاسا ً فً شكل
وحدات أو فً شكل قٌمة.
• قٌاس اإلنتاج ال ٌعبر عن درجة كفاءة الشركة فً استخدام مواردها.
• فحتى ٌمكن الحكم على على كفاء الشركة البد من معرفة إجمالً الموارد التً تستخدمها فً إنتاج هذا العدد من

الوحدات
•لذا ال بد من وجود مقٌاس للعالقة بٌن كل من المخرجات و المدخالت فً المنشأة خالل فترة زمنٌة معٌنة.
•ٌطلق على هذا المقٌاس ٌسمى اإلنتاجٌة بدالً من اإلنتاج وهو ٌعبر عن كفاءة استخدام الموارد فً تحقٌق اإلنتاج

الكلً للمنشأة و هً العالقة بٌن المخرجات و المدخالت
اإلنتاجٌة = المخرجات\ المدخالت

مفهوم اإلنتاجية
للتوضٌح
فً مصنع الجمجوم لألدوٌة حصلنا على المعلومات التالٌةالسنة

1987

1988

إجمالً الموارد

1500
1200

2200
3000

إجمالً اإلنتاج

المطلوب تحدٌد اإلنتاجٌة فً عام  1988 ، 1987مع شرح النتٌجة

مفهوم اإلنتاجية
مفهوم اإلنتاجية
الحل:
اإلنتاجٌة= المخرجات (اجمالً اإلنتاج)
المدخالت (الموارد المستخدمة)
اإلنتاجٌة عام 1 ,25 = 1500 =1987
1200
اإلنتاجٌة عام ,73 = 2200 =1988
3000

الكفاءة والفعالية
•بٌنما تعتبر اإلنتاجٌة مقٌاسا ً لمقدرة المنشأة على خلق الناتج (المخرجات) باستخدام
عوامل االنتاج (المدخالت) خالل فترة زمنٌة محددة.
• فإن الفعالٌة هً مدى مساهمة األداء الذي ٌتم القٌام به أو القرار الذي ٌتم اتخاذه
فً تحقٌق هدف محدد موضوع بشكل مسبق أي أنها مقٌاس لدرجة االقتراب من
الهدف المنشود( .الفعالٌة هً أن تقوم بالعمل الواجب الذي ٌوصلك للهدف المحدد)
•أما الكفاءة فهً تعبر عن استخدام المعقولٌة والرشد فً المفاضلة بٌن البدائل
واختٌار أفضل البدائل الذي ٌقلل التكالٌف أو ٌعظم العائد إلى أقصى درجة ممكنة.
(هً القٌام بالعمل بأفضل طرٌقة ممكنة من حٌث التكلفة أو العائد
أو الوقت)

أمهية حتقيق مستوى إنتاجية متميز
•

دائما ً ما ٌثار تساؤل منطقً هو :لماذا االهتمام باإلنتاجٌة؟ أال تكفً المؤشرات المالٌة للحكم على كفاء المنشأة؟

• اإلنتاجٌة المتمٌزة تعنً حسن استخدام الموارد مما ٌحقق انخفاضا ً واضحا ً فً تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة
وهذا ٌساعد على تحسٌن القدرة التنافسٌة للمنشأة.
• تحسن الوضع التنافسً قد ٌمكن المنشأة من تخفٌض أسعارها وبالتالً زٌادة حصتها السوقٌة من خالل زٌادة
المبٌعات .كما أن تحسٌن الوضع التنافسً ٌمكن المنشأة إذا لم تضطر لتخفٌض األسعار من تحقٌق زٌادة مباشرة
فً األرباح مما ٌؤدي إلى التمكن من إعادة تموٌل الذات والتوسع فً النشاطات ورفع أجور العاملٌن
• كما أن لإلنتاجٌة عالقة بمعدالت التضخم حٌث أنها تحقق توازنا ً فً بٌن اإلنفاق وإنتاج السلع من خالل طرٌقة
تضمن تحسن العالقة بٌن المخرجات و المدخالت على مستوى المنشأة.
•كما أنه توجد عالقة بٌن مباشرة بٌن زٌادة اإلنتاجٌة ومستوى معٌشة الفرد فزٌادة اإلنتاجٌة ٌتبعها انخفاض فً
تكلفة إنتاج السلعة مما ٌترتب علٌه زٌادة قدرة الفرد على الحصول على تلك السلعة
أو الخدمة وبأسعار متناولة.

شرح منوذج (العائد من االنتاجية)
دخل
العامل

اإلنتاجٌة الكلٌة

تكالٌف
اإلنتاج

الربحٌة

أسعار
المنتجات

التكامل بني اإليرادات و اإلنتاجية
• تجدر اإلشارة إلى أهمٌة التكامل بٌن المؤشرات المالٌة و مؤشرات اإلنتاجٌة.
•تكمن أهمٌة التكامل فً نقطتٌن:
 .1المؤشرات المالٌة تعتبر الترجمة المالٌة لألداء بٌنما مقٌاس اإلنتاجٌة هو قٌاس
لألداء ذاته.
 .2المؤشرات المالٌة تتأثر بمجموعة من العوامل التً قد تخرج عن السلطة
اإلدارٌة الداخلٌة و على ذلك فإنها قد ال تقٌس كفاءة العملٌة المالٌة بالدقة .بٌنما

اإلنتاجٌة تعتمد على قٌاس األداء من الناحٌة الكمٌة و التً بالتالً تؤدي إلى
تقٌٌم دقٌق و قٌاس حقٌقً لألداء اإلنتاجً.

دورة إدارة اإلنتاجية
قٌاس اإلنتاجٌة

تحلٌل اإلنتاجٌة

تحسٌن اإلنتاجٌة

دورة إدارة اإلنتاجية
• ٌمكن النظر إلى عملٌة إدارة اإلنتاجٌة فً شكل مجموعة من المراحل المتتالٌة.
• المراحل هً قٌاس اإلنتاجٌة ،تحلٌل اإلنتاجٌة و تحسٌن اإلنتاجٌة.
• البد من التتابع فال ٌمكن القٌام بالتحسٌن بعد القٌاس مباشر ًة دون المرور بالتحلٌل
• إن عملٌة إدارة اإلنتاجٌة عملٌة مستمرة .فبعد القٌام بعملٌة التحسٌن ٌجب القٌام
بعملٌة القٌاس مرة أخرى.
• التتابع ال ٌعنً أن المنشأة ٌجب أن تكون فً مرحلة واحدة فقط فً فترة زمنٌة
معٌنة ففً الوقت الذي ٌتم فٌه تحلٌل بعض األرقام من الممكن أن ٌكون هناك قٌاس
ألرقام أخرى
• تستلزم عملٌة إدارة اإلنتاجٌة قناعة كاملة من قبل اإلدارة العلٌا
بأهمٌة زٌادة اإلنتاجٌة والعالقة بٌنها وبٌن الوضع التنافسً.
•إن محور أي تطوٌر هو العنصر البشري لذا ٌجب أن ٌتبنى
العاملون فلسفة القٌاس والتحلٌل والتحسٌن وال ٌتم ذلك بطرق
مركزٌة بحتة.

مبادئ قياس اإلنتاجية
•هناك عدة مبادئ ٌجب الحرص علٌها فً قٌاس اإلنتاجٌة:
ٌ -1مكن التوصل إلى المقاٌٌس عن طرٌق مشاركة الممارسٌن أنفسهم إضافة إلى
االعتماد على المختصٌن.
ٌ -2جب االعتماد على الكمٌات بدالً من القٌم فً قٌاس كالً من المدخالت والمخرجات
وذلك لتجنب أي تغٌٌر فً األسعار.
ٌ -3جب ثبات المقٌاس.
 -4ال ٌمكن االدعاء بالدقة الكاملة عند حساب المقاٌٌس.
 -5تعتمد عملٌة القٌاس على نظام دقٌق وسرٌع للمعلومات ٌتم فٌه تسجٌل المعلومات
أوالً بأول.
 -6مقاٌٌس اإلنتاج ال تكون مركزٌة إجمالٌة فقط ولكنها عاد ًة ما تكون
متغلغلة فً كل الوظائف واألنشطة مثل قٌاس إنتاجٌة عملٌة
التشغٌل أو إنتاجٌة عملٌة الصٌانة.

طرق قياس اإلنتاجية
• من الشائع القٌام بعملٌة القٌاس على عدة مستوٌات فً المنشأة هً:

 -1القٌاس الكلً :وٌقصد بذلك قٌاس اإلنتاجٌة الكلٌة أو اإلجمالٌة للمنشأة فً شكل
نسبة واحدة أو عدة نسب .أي أنه ٌجب االعتماد على اإلجمالٌات عند حساب
المخرجات و المدخالت.
 -2القٌاس الجزئً :وٌقصد بذلك قٌاس إنتاجٌة كل عنصر من العناصر األربعة فً
المدخالت على حده .وٌفٌد ذلك فً تفسٌر التغٌٌر الذي حدث فً اإلنتاجٌة الكلٌة
للمنشأة حتى ٌمكن تشخٌص المشاكل بشكل أكثر دقة .و تكون هناك أربع مجموعات
فً القٌاس الجزئً لإلنتاجٌة و هً :قٌاس إنتاجٌة عنصر العمل وقٌاس إنتاجٌة
عنصر المواد وقٌاس إنتاجٌة عنصر رأس المال وإنتاجٌة
عنصر الخدمات.

حتليل اإلنتاجية
• تهدف مرحلة تحلٌل اإلنتاجٌة إلى تفهم طبٌعة القٌم التً تم التوصل إلٌها للمقاٌٌس
المختلفة لإلنتاجٌة و التعرف على داللتها و عالقتها ٌبعضها البعض.
• تتضمن مرحلة تحلٌل اإلنتاجٌة عملٌتٌن و هً المقارنة و التشخٌص.
• أوال :مقارنة قٌم اإلنتاجٌة تهدف هذه العملٌة إلى تحدٌد الوضع النسبً إلنتاجٌة المنشؤة و
إنتاجٌة عناصرها المختلفة بالنسبة لفترات سابقة أو منشآت أخري ،و توجد عدة أشكال

للمقارنات و هً:
–
–
–
–

مقارنة زمنٌة أو تارٌخٌة.
المقارنة بشركات مشابهة فً نفس نوع النشاط.
المقارنة بمتوسط الصناعة.
المقارنة الداخلٌة بٌن وحدات إنتاجٌة داخل نفس المنشأة.

تابع :حتليل اإلنتاجية
• ثانٌا ً :التشخٌص تتضمن هذه العملٌة ربط التغٌر فً اإلنتاجٌة الكلٌة بالتغٌر فً مإشرات
اإلنتاجٌة الخاصة بالعناصر .و ٌكون ذلك بهدف تحدٌد مجاالت التحسن و مجاالت
التدهور فً اإلنتاجٌة و أسبابها و بالتالً ٌمكن عالجها.
• ٌجب التنبٌه إلى عدة أمور مهمة تختص بالتشخٌص و هً:
– ال تقتصر عملٌة التشخٌص فقط فً حال تدهور اإلنتاجٌة الكلٌة ،فسوا ًء كان هناك تحسن او تدهور
ٌجب القٌام بعملٌة التشخٌص بقصد التعرف على األسباب التً تتلخص فً:
• التغٌر فً إنتاجٌة العمل
• التغٌر فً إنتاجٌة رأس المال.
• التغٌر فً إنتاجٌة المواد.
• التغٌر فً إنتاجٌة الخدمات.
– ٌجب أن ال ٌغٌب عن ذهننا أن معدل التغٌر فً اإلنتاجٌة الكلٌة ما هو
إال محصلة للتغٌر فً إنتاجٌة العناصر و ال ٌعنً تحسن اإلنتاجٌة الكلٌة
تحسن جمٌع العناصر.

حتسني اإلنتاجية
• ٌجب أن تصب دورة إدارة اإلنتاجٌة فً مرحلة التحسٌن والتً تهدف إلى تحقٌق
مستوى أفضل لكل من اإلنتاجٌة الكلٌة وإنتاجٌة العناصر.
• خصائص عملٌة التحسٌن:
 -1عملٌة التحسٌن عملٌة دائمة.
 -2عملٌة التحسٌن ٌجب أال تكون مجرد طموحات أو نواٌا بل برامج محددة لها
أهداف وعناصر زمنٌة ومالٌة وبشرٌة.
ٌ -3جب أن تكون عملٌة التحسٌن شاملة لكافة األقسام والوحدات.
 -4إن وسائل تحسن اإلنتاجٌة متغٌرة وال نهاٌة لها.

حتسني اإلنتاجية
• استراتٌجٌات تحسٌن اإلنتاجٌة:
 -1ثبات المخرجات مع تقلٌل المدخالت
 -2زٌادة المخرجات مع ثبات المدخالت
 -3زٌادة المخرجات وزٌادة المدخالت بشرط أن تكون نسبة الزٌادة فً المخرجات
أعلى.
 -4تخفٌض المخرجات وتخفٌض المدخالت بشرط أن ٌكون تخفٌض المدخالت بشكل
أكبر.
 -5زٌادة المخرجات مع تخفٌض المدخالت.

انتهت بحمداهلل
الفصل الثالث
عملية اختيار الموقع
(ص)136-91

