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 المؤسسة في شركات ملادراسة إحصائية إلنتاجية الع
  في سورية الغذائية  لصناعاتل العامة

  2006 – 1996خالل الفترة 
  

  حسين عبد الكريمالدكتور 

  قسم اإلحصاء 
   كلیة االقتصاد 

  دمشق جامعة 

  الملّخص
عناصر واالستثمار فيه يفوق االستثمار في باقي ال، عنصر العمل أهم عناصر اإلنتاجيعد.  

أثناء قيامهم في  العمال  إنتاجية المشاكل التي تعترضلدراسةوفي هذا السياق جرى إعداد هذا البحث       
 مستوى أدائهم وإنتاجيتهم، وذلك على عكس الوضـع بالنـسبة   فيؤثر بشكل مباشر   ت التي و ،بعملهم

بعـض شـركات    وقـد اخترنـا  . بشكل أو بـآخر عناصر اإلنتاج األخرى التي يمكن التحكم فيها    إلى  
 في سورية   الصناعات الغذائية  قطاع   يؤديهلدور الكبير الذي    إلى ا  في سورية نظراً     الغذائية الصناعات

  .في دعم االقتصاد الوطني وفي رفد الموازنة العامة للدولة بموارد كبيرة
 للـصناعات   المؤسـسة العامـة  ل اإلنتاج في بعض شركاتاقمنا في هذه الدراسة بتحليل إنتاجية عم    

  : لى بعض النتائج نذكر أهمها وهيإ في سورية بواسطة تحليل التباين، وقد توصلنا الغذائية
  .ل اإلنتاج في مختلف الشركات المدروسةعما فروقات جوهرية بين متوسطات إنتاجية هناك -"1
ة، في  اإلنتاج بين كل شركتين على حد عمالمتوسطات إنتاجية   معظم   فروقات جوهرية بين     هناك -"2
  .ةمتوسطات إنتاجية عامل اإلنتاج بين كل شركتين على حدبعض ال توجد فروقات جوهرية بين ن حي
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  المؤسسة العامة للصناعات الغذائيةلمحة عن 

 تـاريخ   1849 بالمرسـوم التـشريعي رقـم        المؤسسة العامة للصناعات الغذائية    ُأحِدثَِت
ـ ة في اثن   موزع ي وعشرين شركة ومعمالً   ت وهي تشرف على اثن    10/7/1975  محافظـة   ةي عـشر  ت

  . المواد األولية الالزمة للتصنيعإنتاجسورية حيث يتركز 

 تعبئة المياه كلّها، فضالً عنوتقوم هذه الشركات بتصنيع وتعبئة المواد ذات المنشأ الحيواني والنباتي        
 ؛لفـائض  حاجة السوق المحلية وتصدير ا     سداه الغازية والمشروبات الروحية ل    المعدنية وتصنيع المي  

  .وذلك وفق المواصفات القياسية السورية

 وتعمل على إدخال التقنية الحديثة فـي  ،تعمل المؤسسة على تطوير إنتاج الشركات التابعة كماً ونوعاً  
 ضمن الظروف  وعالمياًاإلنتاج مواكبة بذلك التطور السريع الذي شمل قطاع الصناعات الغذائية عربياً  

 ولتحقيق األمن الغذائي للمواطن بمواصفات عالية       ه،لغذاء الصحي وتأمين   وذلك بغية توفير ا    .المتاحة
جميعهـا    المؤسـسة  منتجات.  مشاركتها في معظم المعارض المحلية والخارجية      عالوة على . الجودة

  .مطابقة للمواصفات القياسية السورية وخالية من الملونات والمواد الحافظة

  :مقدمة
احها على مدى فاعلية األفراد في أدائهم ألعمالهم والتي تتوقـف            بشكل عام في نج    المؤسساتتعتمد  

بدورها على درجة حماسهم للعمل، األمر الذي يؤكد أهمية العنصر البشري و ضرورة االهتمـام بـه            
  . لذلك كان من الطبيعي أن تكون إنتاجيته محور اهتمام الباحثين في جميع أنحاء العالم،والحفاظ عليه

ه في سرعة نمـو  تؤديلدور الذي إلى ا خاصة في اقتصاديات الدول كافة وذلك نظراً        ولإلنتاجية أهمية   
 مؤشراً يعكس مدى الكفاءة في استخدام الموارد    تعدالسكان، كما    المجتمعات وتحسين مستوى معيشة   

 على  دليالً على ما يطرأتعد أنها فضالًً عن البشرية وغير البشرية المتاحة داخل الوحدات االقتصادية،        
  .القطاعات االقتصادية من تطور علمي وتقني

في العديد من دول العالم ال يمكن لهذه األمور أن تتحقق إال إذا عملت المنـشآت االقتـصادية علـى     ف
مل اإعادة النظر في بعض نشاطاتها كتخفيض أسعار منتجاتها وتحسين جودتها، وإن رفع إنتاجية الع             

  .اعدة لتحقيق ذلكق الفعالة المسائفيها هو إحدى الطر
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هماً في االقتصاد الـوطني  ممل وكونها مقياساً ألداء العاملين وعنصراً   اوانطالقاً من أهمية إنتاجية الع    
  . آملين أن نحقق النتائج المرجوة منههذارأينا القيام ببحثنا 

  :ثمشكلـة البحـ ×
ومقارنـة هـذه     ذائيـة الغ الصناعات اإلنتاج في قطاع     عمالإنتاجية  دراسة   تتجلى مشكلة البحث في   

 .هو ضعف اإلنتاجية    االعتقاد السائد  إذ إن ،  اإلنتاجية بين شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية      
   :منها ذلك إلى عدة أسباب ىيعزو

 وهذا يؤدي إلى توزيع كمية اإلنتاج المطلوبـة         ، الحد الالزم المطلوب   لى زيادة عدد العاملين ع    -"1
  . مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمل وانخفاض اإلنتاجية؛لعلى عدد أكبر من العما

  .ملا سياسة األجور والتعويضات المتبعة وانعكاسها على إنتاجية الع-"2
 التوزيع العـشوائي  فضالً عن ، الدوران الداخلي والخارجي للعاملين في صاالت العمل اإلنتاجي  -"3

  .للعاملين داخل صاالت العمل
ء العاملين بسبب عدم إخضاعهم إلى دورات تدريب وتأهيل ممـا يـؤثر              انخفاض مستوى أدا   -"4

  .إنتاجيتهم في
 انغراس مفهوم العمل في القيم االجتماعيـة        وضعف ضعف وعي العمال وعدم رغبتهم بالعمل        -"5

  .السائدة
عمدت الدراسة إلى مقارنة إنتاجية العامل في شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ومحاولـة   

  .فسير الفروقات الجوهرية في اإلنتاجية في حال وجودهات

  :أهمية البحث ×
  : تنبع أهمية البحث من 

  . في سورية اإلنتاجعمال التي تعرضت لموضوع إنتاجية البحوث قلة •

 في مجتمع ما وموقع هذا المجتمع في سلم التقدم العمالهناك عالقة وثيقة بين مستويات إنتاجية       •
، بـل  صول على إنتاج أوفر وبنوعية أفضل إلى الح فقطل ال يؤدياية العمرفع إنتاج و ،االقتصادي

يؤدي أيضاً إلى تخفيض مقدار وقت العمل المبذول في إنتاج وحدة المنتجات، وهذا يـؤدي إلـى              
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انخفاض التكلفة لتصبح المنتجات في متناول القدرة الشرائية للمواطنين والمنافسة في األسـواق       
  .والمعنوية  بدوره إلى منح العاملين المزيد من المكاسب الماديةالخارجية، كما قد يؤدي

مة التي تدعم االقتـصاد الـوطني       هم وهو أحد القطاعات ال    ،الغذائية الصناعات إنه يتناول قطاع     •
 .للمواطنين الغذائية األساسية وتوفر المواد

باسـتخدام أسـلوب    تحليل واقع اإلنتاجية في بعض شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية            •
  .تحليل التباين للوصول إلى توضيح للفروق بين إنتاجية العمال في تلك الشركات المدروسة

  :داف البحثأه ×
هلـذا فإنـه يـسعى لتحقيـق        ل اإلنتاج دراسة إحصائية تحليلية،      ما دراسة إنتاجية ع   إلى البحث   فَد

  :اآلتيةاألهداف 
  .العملية لقياس إنتاج العاملتوضيح طرائق قياس إنتاجية العامل، والخطوات  .1
تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تـسهم فـي تحـسين مـستويات أداء                 .2

 الـصناعات  وفي قطـاع     ،ل في القطاع الصناعي بشكل عام     ا ورفع إنتاجية العم   ،العاملين
  . بشكل خاصالغذائية

  :تساؤالت البحث
 الـشركات    كل شركة من   اإلنتاج ضمن ل  ماهل توجد فروقات جوهرية  بين متوسطات إنتاجية ع         §

  المدروسة؟

  ؟ةل اإلنتاج بين كل شركتين على حدماوجد فروقات جوهرية بين متوسطات إنتاجية عتهل  §

  ؟ إنتاجية العاملفي تؤثر وجد أعطال متكررة في اآلالت المستخدمةتهل  §

  هل تتناسب المكافآت والحوافز التي يحصل عليها العاملون مع طبيعة عملهم؟ §

  ؟)الخ... دور للحضانة-نقل(فرة، من االعوامل الخدمية في الشركات متوهل  §

  ...)ضجيج-تدفئة-تهوية(هل ظروف العمل المادية المحيطة بمكان العمل تحفز على العمل  §
 هل تخضع هذه الشركات عمالها لدورات تدريب وتأهيل بشكل مستمر؟ §
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  :فرضيات البحث
  .ن متوسطات إنتاجية العامل في الشركات المدروسة فروقات جوهرية بيليست هناك: فرضية العدم

  . فروقات جوهرية بين متوسطات إنتاجية العامل في الشركات المدروسةهناك: الفرضية البديلة

  :المجتمع اإلحصائي وعينة البحث
 التابعة للقطاع العام الصناعي العاملـة       الغذائية الصناعاتيتألف مجتمع البحث من مجموعة شركات       

  : وهي وريفهادمشقفي 

  بيرة بردى -3   بسكويت كاميليا -2  كونسروة دمشق -1

  يبسكويت غراو -6   ألبان دمشق -5   مياه بقين -4

      زيوت دمشق -7

 ،ار عينة عشوائية طبقية من عمـال الـشركات الـسابقة          يأما فيما يتعلق بعينة البحث فقد قمنا باخت       
عاله وموزعة عليها بحسب الحجم، حيـث سـيتم         عامالً في الشركات المذكورة أ    / 115/وتتألف من   

  .إجراء الدراسة على هذه العينة باستخدام تحليل التباين

  :ملامفهوم إنتاجية العأهمية 
 ي ه، كما هو الحال في أغلب دول العالم،إن الهدف العام للسياسة التنموية في القطر العربي السوري      

يادة حجم المنتجات المادية المتاحة لألفراد هـو        ز قائطرأهم  فإن  لذلك  ، رفع مستوى رفاهية الشعب   
مل في منشآت القطـاع العـام   امل، لذلك فإن زيادة إنتاجية العاالزيادة المتواصلة لمستوى إنتاجية الع    

هم لتحقيق إشباع أفضل ومستمر لالحتياجات المادية والثقافية المتزايدة         ماالقتصادي شرط ضروري و   
التي تؤهل العمال    كلّهاواإلمكانيات لتوفير المستلزمات والظروف     للمجتمع عن طريق تضافر الجهود      

  .جهدهم وإنتاجيتهم  وتجعلهم قادرين على زيادة،لرفع مستوى إنتاجيتهم

  :يأتمل ما يامن أهم األسباب الداعية إلى االهتمام بإنتاجية الع
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  .اإلنتاجية الكليةبمل مقارنة اسهولة قياس إنتاجية الع •

 . الشركة نجاحفي اإلنتاجية على أثر مهارة العامل  •

بدالً من العمل    هاواستخداممل مدى الفاعلية من سياسات إحالل المكننة        اتعكس إنتاجية الع   •
 .اليدوي

 وزيادة القدرة ، وتخفيض التكاليف،مل بغية زيادة اإلنتاجامن الضروري تحسين إنتاجية الع     •
 .العمال ورفع مستوى معيشة ،الشرائية

 هذه اإلنتاجية تستأثر بمثل هذا االهتمام الكبير وعلى مختلف البنى والمـستويات             وعلى الرغم من أن   
 تثير جدالً بين الباحثين مما يفقـد         ال تزال   فإن مفهومها وأساليب قياسها    ،التنظيمية لالقتصاد الوطني  
مت ق زيادتها، وانطالقاً من ذلك نقوم باستعراض أهم التعاريف التي قـد ائوضوح الرؤية لعوامل وطر  

  .في هذا المجال علنا نصل من خالل ذلك إلى تحديد اإلطار العام في هذا المجال

   .)عادة سنة( محددة مدة في حجم الناتج اإلجمالي في العاملنتاجية هي كمية أو قيمة مساهمة فاإل

: بأنهـا  اإلنتاجيـة  عـرف  حين ،)Stevenson, 2002(آخر أورده ستيفنسن وهو يختلف عن تعريف 
  .1"ستخدام الفعال للموارد، ويعبر عنها بنسبة المخرجات إلى المدخالتقياس اال"

 التعريف الثاني يعرفها من منظور في حينفالتعريف األول يعرف اإلنتاجية من منظور إنتاجية العامل،     
  .إنتاجية المنشأة بالكامل

اصطالح يـستخدم  مل هي  ا أن إنتاجية الع   عدواولكن بعض الباحثين كانت نظرتهم أكثر شمولية حيث         
هي بذلك تعبيـر عـن   ف .للتعبير عن كفاءة العمل المبذول من قبل العاملين في إنتاج السلع والخدمات     

، وعالقة قابلة للقياس بين المنتجات والعمال، ومقياس يعطي مقدار الـسلع والخـدمات      فاعلية العمل 
  .المنتجة مقابل كل وحدة من العمل

                                            
1 . Stevenson, Williams J. (2002), Operations Management, (7th ed), Mc Graw-Hill Companies, Inc., 
Boston, p. 51. 
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 زمنية محـددة، أو  مدةليه كل منشأة من خالل زيادة اإلنتاج خالل مل هي هدف تسعى إ اإن إنتاجية الع  
سة بوقت العمل المصروف على إنتاج كمية محددة من البـضائع        يمن خالل تخفيض نفقات العمل المق     

  . محددة، وهي مؤشر من المؤشرات التي تحتسب في ضوئها الكفاءة اإلنتاجيةمدةخالل 

أهمية ذلك في تـأمين الحاجـات   إلى ي وحداتنا االقتصادية نظراً   مل ف اإذاً ال غنى عن رفع إنتاجية الع      
 هدفاً رئيـساً مـن أهـداف التنميـة          الذي يعد  األساسية لإلنسان ورفع مستواها المادي والحضاري     

  .االقتصادية واالجتماعية

  :ملاالخطوات العملية لقياس إنتاجية الع
 فـإن ثمـة مراحـل    ،مل من الناحية العمليةاعلى الرغم من اختالف تفاصيل مناهج قياس إنتاجية الع 

  :يأت في عملية القياس تعتمد على ما يتباعهاامنطقية ال بد من 

  :    تحديد الهدف من القياس- أوالً
 نوعية البيانات المطلوبة وطريقة القياس المالئمة       يحدد إن الهدف من قياس إنتاجية العامل هو الذي       

  .ألساليب المتبعة في جمع بيانات األداء الفعليللهدف، ألنه يوجد هناك العديد من ا

  : تحديد مجال الدراسة–ثانياً 
لمعرفـة  ) إما تحسب بعدد األفراد أو بعدد ساعات العمل( يتعلق القياس بمقدار كمية العمل المدخرة      قد

 ما يلزم إلنتاج الوحدة من السلعة من عنصر أو أكثر من عناصر اإلنتاج، حيث يصعب توفير البيانات                
الضرورية ويغدو من المناسب االعتماد على عينة من مجتمع الصناعة، بحيث تكون عينة ممثلة لهذا               

  .ملاالقطاع لحساب إنتاجية الع

 أي العمـال  ،فهناك فريق من االقتصاديين يؤيد حساب إنتاجية العمال المشتغلين مباشرة بإنتاج السلع     
  .األساسيين المشتركين في عملية اإلنتاج

وهـم الـذين    (ن والمساعدين   يرئيسيق آخر من االقتصاديين يؤيد حساب إنتاجية العمال ال        وهناك فر 
يقومون باألعمال المساعدة، مثل نقل المواد األولية والمواد نصف المصنوعة وغير ذلك من األعمال              
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رة ن أن عملية اإلنتـاج تـتم بـصو   و هؤالء االقتصادي، حيث يعد)ينرئيسالمساعدة، الالزمة للعمال ال 
  .ين والمساعدين معاًرئيسمشتركة بين العمال ال

 في العمل، ألن  كافةًلمشتغلين والمسجلينلل ا حساب إنتاجية العميؤيدوالفريق الثالث من االقتصاديين   
  :إنتاجية المشتغلين تعتمد على عاملين

  . إنتاجية العامل المسجل-1

  .سجلين نسبة العمال الفعليين إلى إجمالي عدد المشتغلين الم-2

  : تحديد المدى الزمني للقياس- ثالثاً
 بحيث تمكن من الحصول على بيانات تعبر عن         ؛وهذا يتوقف على طول دورة اإلنتاج وطبيعة ظروفها       
تشمل المدة فترة نـشاط عـادي       لذا يجب أن     .المتوسط وتعكس ظروف العمل وأحواله في المشروع      

  .لى نتائج القياساستبعاداً ألثر التغيرات الوقتية أو الموسمية ع

  : تحديد البيانات المطلوبة- رابعاً
فرة فـي اختيـار     ا إذ قد تؤثر البيانات المتو     ،من حيث نوعيتها وكميتها   من الضروري تحديد البيانات     

مل في مصنع بغية االعتماد     اطريقة القياس، ونطاق الدراسة ومدتها، فعندما نرغب بقياس إنتاجية الع         
 فإن ذلك يتطلب معرفة عدد العمال وأجورهم وساعات عملهـم         ؛المستقبلعليها كأساس للمقارنة في     

ومهـاراتهم  ..) كأعمال الصيانة والنقل  (ومن كان منهم في عداد العمال المباشرين وغير المباشرين          
وما إلـى ذلـك مـن       ... وجودة المواد المستخدمة وكمياتها وتكاليفها وأنواع اآلالت وطريقة اإلنتاج        

جانب ضرورة االستمرار في توفيرها بغرض متابعـة عمليـة القيـاس والمقارنـة              بيانات، هذا إلى    
  .واستخالص النتائج

أثناء قياس اإلنتاجيـة    في  هناك عدة مبادئ يجب الحرص عليها       إن   : قائالً 2)1997(ويوضح ماضي   
  :هي

                                            
اتخاذ القرارات، كليـة التجـارة، جامعـة اإلسـكندرية،           إلى   مدخل: إدارة اإلنتاج والعمليات  ). 1997(فيق  ماضي، محمد تو  .  2

 .69ص



 حسين      عبد الكريم                          2011-األول العدد -27 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

  
  
  
  
  

33 

  .ضرورة مشاركة الممارسين، والشركات المشابهة في عملية المقاييس .1

ت بدالً من القيم في قياس المدخالت والمخرجات لتجنب التغيـر فـي             االعتماد على الكميا   .2
 .األسعار

 .ثبات المقياس كي ال يكون التغير في المقياس مرده إلى التغير في المكونات .3

 .ال يمكن االدعاء بالدقة الكاملة عند حساب المقاييس .4

 .االعتماد على نظام دقيق وسريع للمعلومات .5

ن مركزية إجمالية فقط، ولكن تكون متغلغلـة فـي الوظـائف        إن مقاييس اإلنتاجية ال تكو     .6
 . والنشاطات كلّها

 في ضوء اإلطار العام ةإن قياس اإلنتاجية يتطلب تصميماً خاصاً لمقاييس محددة لكل مؤسسة على حد  
  3.الحاكم لمفهوم اإلنتاجية الكلية والجزئية

 هذه اإلنتاجية، وتقسم إلى عوامل      فيؤثرة  أثناء قياس إنتاجية العامل البد من تحليل العوامل الم        في  و
داخلية تقع تحت سيطرة المؤسسة تتمثل في السلعة المنتجة، والتقانة، والمواد والطاقـة، وطرائـق               
العمل ونظم اإلدارة، وعوامل خارجية تقع خارج سيطرة المؤسـسة تتعلـق بـالتغيرات االقتـصادية          

المواد األولية، والسياسات والتـشريعات الحكوميـة       واالجتماعية، وندرة الموارد الطبيعية والطاقة و     
   4.وغيرها

  :ملاطرائق قياس إنتاجية الع
  :مل بإحدى الطريقتين اآلتيتينايمكن قياس إنتاجية الع

مل بقسمة حجم اإلنتـاج علـى عـدد    ا وبموجبها يتم قياس إنتاجية الع:المباشرةالطريقة    - أ
  :إن أو على وقت العمل أي ،العمال

                                            
 .70إدارة اإلنتاجية، دار غريب، القاهرة، ص ). 1991(السلمي، علي .  3
 .175العمليات، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، ص/إدارة اإلنتاج). 1995(شقرا، أكرم .  4
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)1       (   NQ /=Ρ  

إذْ إن :  

P :أو وقت العمل (إنتاجية العامل(،   

Q :حجم اإلنتاج ،  

N : أو وقت العمل(عدد العمال(.  

 ، وبموجبها نقوم أوالً بحساب الوقت الالزم إلنتاج وحدة واحـدة          :المباشرةالطريقة غير     - ب
)/(وذلك بقسمة وقت العمل على حجم اإلنتاج         QNT ـ   ،=  نحـدد إنتاجيـة     م ومن ثَ

  :اآلتيةالعالقة  العامل باستخدام

)2             (
QNT /

11
==Ρ  

 للطريقتين المفهوم نفسه، ونالحظ ذلك من العالقةإذْ إن:  

N
Q

QNT
===Ρ

/
11  

 . نفسهاوهي الطريقة المباشرة

بإنتاجية العامل يـساوي دائمـاً      ويجب أن نالحظ أن نصيب الوحدة المنتجة من وقت العمل مضروباً            
الواحد الصحيح، وكلما زادت إنتاجية العامل أدى ذلك إلى زيادة حجم الوحدات المنتجة أو إلى إنتـاج                 

  .في وقت أقل هنفسالحجم 

  .المستخدمين  قياس مستوى إنتاجية العامل يرتبط بمقياس حجم اإلنتاج وبوحدة الزمنإنأي 

  .الغذائية الصناعاتي شركات التحليل اإلحصائي لإلنتاجية ف
 الـصناعات مؤسـسة  لقد قمنا بتجميع البيانات اإلحصائية عن قيم اإلنتاج وأعداد العمـال لـشركات        

، وهـي  )مـشاهدات  x 7 11  (2006 -1996 الـسنوات خـالل     التي ذكرناها أعاله    السبع الغذائية
   .الملحقين في آخر هذا البحث) 2، 1(البيانات المعروضة في الجدولين 
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وقد قمنا بحساب اإلنتاجية السنوية لعمال اإلنتاج لهذه الشركات مقـدرة بقيمتهـا الماليـة بـالليرات        
   .)1 ( رقم فحصلنا على الجدول،)1( وذلك باستخدام العالقة رقم ؛ةالسوري

بـين  نتاجية العامل  لتسهيل المقارنة بين إ بدالً من الكمياتوقد اعتمدنا قيمة اإلنتاج بالليرات السورية   
إلـى  ومن جهة أخرى اعتمدنا القيمة المالية لإلنتاج نظـراً     .  وذلك الختالف منتجاتها   الشركات السبع 

 الدراسة فيوهذا األمر ال يؤثر  .  وعدم وجود معدالت تحيين متفق عليها      ،فره باألسعار الثابتة  اعدم تو 
ال في الـشركات الـسبع   بشكل جوهري باعتبار أن الهدف من الدراسة هو المقارنة بين إنتاجية العم     

  .   زمنية محددةمدةخالل 

 السنواتيبين المتوسط السنوي إلنتاجية عامل اإلنتاج في الشركات المدروسة خالل ) : 1(جدول رقم 
1996 – 2006  
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إذْ إن:  

Tj :شركةللل السنوية اهي مجموع إنتاجية العم j .   
2
ijx :نوية لكل شركةل السامجموع مربعات إنتاجية العم .  

T :كلّهالشركاتلل السنوية امجموع المجاميع إلنتاجية العم  .  

Tj
  .j ل السنوية للشركةامربع مجموع إنتاجية العم: 2

SSE :أي . تباين األخطاءإن:  ∑
=

−=
11

1

22 /
j

iij NTxSSE 

S2 :أي . التباينإن:       
1

2

−
=

N
SSES 

تطور إنتاجیة العامل في شركات المؤسسة العام  ة للص  ناعات الغذائی  ة

20062005200420032002200120001999199819971996
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إ

كونسروة دمشق 
بسكویت كامیلیا
بیرة بردى
میاه بقین
ألبان دمشق
بسكویت غراوي
زیوت دمشق

  
  مل اإلنتاج في الشركات المدروسةتطور إنتاجية عا) 1(الشكل البياني رقم 
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 نـستخدم  2006-1996 السنواتوحتى نقوم بدراسة الفروقات في اإلنتاجية بين هذه الشركات خالل      
  :تيةوننطلق من الفرضيات اآل] 6[تحليل التباين 

  :فرضية العدم
                              :              إن أي .ل بين الشركات السابقةا فرق جوهري بين إنتاجية العمليس هناك

07654321 ======== αααααααoH  

إذْ إن :  

uuii −=α  

αiترمز للفرق   .ui :لشركة ا  إلنتاجيةالوسط الحسابيi  .u :المتوسط العام لإلنتاجية.  

  :الفرضية البديلة
  .ل بين شركتين على األقلا فرق جوهري بين إنتاجية العمهناك

01من أجل شركة واحدة على األقل : هإنَّأي  ≠= iH α  

 ووضـعناها فـي   ،نفـسه ] 1[وقد قمنا بإجراء الحسابات األولية الالزمة لتحليل التباين على الجدول  
  :الجزء السفلي منه ويتضح من هذا الجدول أن

541716672057507674746743
74746743

77
)103534(213958290

20575076
22

=−=−=⇒
=

⇒−=−=

=

SSESSTSSB
SST

N
TIISST

SSE
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   تحليل التباين يبين :]2[الجدول رقم 

   الجدوليةFقيمة 
05.0=α  MsE

MsB
=F~ متوسط المربعات 

مجموع مربع 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

مصدر 
 التباين

F=2.25  
9028611/293930 

= 
30.72 

MsB = SSB/6 
= 

9028611  
SSB= 

54171667  
K-1=  
7-1=6 

بين 
  لعيناتا

  
MsE= SSE/70 

= 
293930  

SSE= 
20575076 

 
n-K= 

  أخطاء 70=77-7

   SST= 
74746743  

n-1= 
  كلي 76=77-1

إذْ إن:  
SSB :مجموع مربع االنحرافات بين العينات الذي نسميه بتباين المعامالت.  
SST :مجموع مربع االنحرافات عن الوسط العام الذي نسميه بالتباين الكلي.  
SSE :وع مربعات االنحرافات داخل العينة الذي نسميه بتباين األخطاءمجم.  

 نجد أنها   %95وعند درجة ثقة    ] 6,70[ المقابلة لدرجة حرية     Fوعند البحث عن القيمة الجدولية لـ       
  : الجدولية فنجد أنF المحسوبة مع قيمة ~Fثم نقارن قيمة . )F0.95 , [6,70]=2.25( 2.25 تساوي

                                   25.272.30~ >=F  
 ونستنتج من ذلك أن هناك فرقاً جوهريـاً بـين           H1 ونقبل الفرضية    Hoأي أننا نرفض فرضية العدم      

، وللتعمق في التحليـل نقـوم   )بين شركتين على األقل (بعل في الشركات الس   امتوسطات إنتاجية العم  
 هناك فرق جوهري بين متوسـطي إنتاجيـة         هل لتبيان   ةل شركتين على حد   بدراسة الفروقات بين ك   

  .ستيودنت tتباع أسلوب آخر وهو اختبار اوذلك ب. ؟مل فيهمااالع

  :دراسة الفرق في اإلنتاجية بين الشركات
  :كاميليا شركة – كونسروة دمشق شركة -أ

  : الفرضية االبتدائية -
  مل في الشركتين المذكورتين الع فرق جوهري بين متوسطات إنتاجية اليس هناك

021 =−= yyHo  
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  :الفرضية البديلة -
ــاك ــة الع هن ــطات إنتاجي ــين متوس ــوهري ب ــرق ج ــذكورتين  ا ف ــشركتين الم ــي ال ــل ف  م

01 21 ≠−= yyH  

 الجدوليـة والمقابلـة   tقيمة ب ونقارنها tفي البداية نقوم بحساب قيمة مؤشر اختبار ستيودنت      
 .α  = 0.05 عند مستوى داللة t = 2.086 التي تساوي ،K = 11+11-2=20 لدرجة حرية

  :تساوي كاميليا –بين شركتي كونسروة دمشق  المحسوبة tوعند الحساب نجد أن قيمة 

5.82

11
13482

11
94291

)237813()(

2

2
2

1

2
1

21 =
+

−
=

+

−
=

n
S

n
S

XXt  

  

  :وبالمقارنة نجد أن 

   المحسوبةt > tالجدولية 

 نرفض فرضية العدم     ومن ثم Ho   يلة ونقبل الفرضية البدH1 نه يوجد فـرق جـوهري بـين        إ : ونقول
  ].وكاميليا كونسرروة دمشق[متوسطي إنتاجية العامل في كل من الشركتين 

فـي الـشركات والتـي عـددها يـساوي           هـا جميعبإجراء مثل هذا االختبـار علـى األزواج          -ب

212
7 =C     قيمة لمؤشر االختبار    / 15/ زوجاً نحصل علىt،   ضها في الجـدول    التي سوف نعر

  ] .3[رقم 
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  ةيبين نتائج اختبار الفرضيات للفروق بين إنتاجية العامل لكل شركتين على حد) : 3(جدول رقم 

 H1الفرضية   Hoالفرضية  الشركة
  قيمة
  مؤشر
 االختبار

مقارنة مع 
/t/  

ــشق  ــسروة دم  -كون
   كاميليا

 فرق جوهري بين  بين      ليس هناك 
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

5.82 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

ــشق  ــسروة دم  -كون
  بردى

فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب

  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

12.06 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  بقين -كونسروة دمشق
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــلتوســط  ــة العام ــين إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

6.94 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

ــشق  ــسروة دم  -كون
  ألبان دمشق

فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب

  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

11.23 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

ــشق  ــسروة دم  -كون
  غراوي

فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب

  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

3.49 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

ــشق  ــسروة دم  -كون
  زيوت دمشق

فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب

  الشركتين

 فـرق جـوهري بـين      هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

0.89 
 

 ال نرفض
H0 ليس 
  فرق هناك

  بردى – كاميليا
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

يوجد فـرق جـوهري بـين       
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

27.70 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  بقين – كاميليا
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 
ــلتوســط  ــة العام ــين إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

10.48 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  ألبان دمشق – كاميليا
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

19.90 
 

 H0نرفض 
  قفر هناك

  غراوي – كاميليا
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

3.13 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك
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  زيوت دمشق – كاميليا
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   جية العامـل  توسط إنتا 
  الشركتين

2.55 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  بقين – بردى
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

0.84 
 

 ال نرفض
H0  ليس
   فرقهناك

  ألبان دمشق – بردى
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــة الع ــلتوســط إنتاجي ــين ام  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

1.76 
 

 ال نرفض
H0  ليس
  فرق هناك

  غراوي – بردى
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

21.18 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  ت دمشقزيو - بردى
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

2.81 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  ألبان دمشق –بقين 
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

0.15 
 

 ال نرفض
H0  ليس
  فرق هناك

  غراوي –بقين 
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

9.26 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  زيوت دمشق –بقين 
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  نالشركتي

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

2.92 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  غراوي – ألبان دمشق
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

16.75 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

زيـوت   – ألبان دمشق 
  دمشق

فـرق جـوهري بـين        هناك ليس
ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب

  الشركتين

فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

3.30 
 

 H0نرفض 
  فرق هناك

  زيوت دمشق –غراوي
فـرق جـوهري بـين       ليس هناك 

ــل ــة العام ــين توســط إنتاجي  ب
  الشركتين

 فـرق جـوهري بـين       هناك
 بـين   توسط إنتاجية العامـل   

  الشركتين

1.97 
 

 ال نرفض
H0  ليس
  فرق هناك

راء المستجوبين حول موضع العمل من خالل الدراسة الميدانيـة وتوصـلنا إلـى              آوقد قمنا بتجميع    
  :تي اآل)4 (الجدول
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  يبين أسباب الفروقات) 4(جدول رقم 
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 ولكـل   ، األسئلة المختلفـة   نوقد قمنا بحساب مؤشر الرضا عن طريق أخذ مجموع اإلجابات بنعم ع           
  :اآلتيةوذلك باستخدام العالقة النسبية  ة،على حدشركة 

  مجموع نعم
100  ×  

  مجموع ال+ مجموع نعم 
=  SC  

  : يأتنالحظ ما ي) 4(من خالل الجدول رقم 

معظم أفراد عينة الدراسة في هذه الشركات أن هناك أعطاالً متكررة فيهـا وهـي علـى                  دأكَّ  -
 زيوت -% 100 غراوي -% 60 ألبان دمشق  -% 95 بيرة بردى  -% 100 كاميليا: التوالي
 لعطااأل بأن   كونسروة دمشق من عينة الدراسة في شركة      % 55 أكد   في حين  -% 80 دمشق
  .نادرة فيها

 اتمن أفراد عينة الدراسة فـي شـرك       % 55 - %80 -% 90نالحظ من خالل الجدول أن        -
ن نظـام المكافـآت   قـد أكـدوا أ    )على التوالي  ( ألبان دمشق  -بيرة بردى  – كونسروة دمشق 

من أفـراد   % 80-% 100-% 100 في حين أكد     –والحوافز فيها يتناسب مع طبيعة عملهم       
 والمكافـآت  على التوالي أن نظام الحوافز      زيوت دمشق  – راويغ – كاميلياعينة الدراسة في    

 .التي يحصلون عليها التتناسب مع طبيعة عملهم

- في هذه الشركات قـد اتفقـوا علـى أن العوامـل     ن الجدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة    يبي 
بيـرة   -% 100 كونسروة دمشق :  بلغت النسب فيها   وقد ،رةفاالخدمية في هذه الشركات متو    

 فرة في شـركات    ا هي غير متو   في حين ،  %53 زيوت دمشق  -% 75 غراوي -% 85 بردى
 . %50 ألبان دمشق -% 100 كاميليا

وكونسروة  غراوي عينة الدراسة في كل من شركتي        من أفراد % 60 -% 85 أننالحظ أيضاً    -
 ، ظروف العمل المادية المحيطة بمكان العمل تحفز على العمل         أن على التوالي قد أكدوا      دمشق

 -دمشق زيوت -بيرة بردى – كاميليالكل من % 50 -% 60 -% 65 -% 100في حين أكد   
  .كان العمل التحفز على العمل أن ظروف العمل المادية المحيطة بمي على التوالألبان دمشق

 قـد   دمشق كونسروة ةشركعمال  من  % 100 نالحظ أن    بدورات التدريب والتأهيل  فيما يتعلق    -
 -% 100 -% 100هيل في الشركة في حـين أكـد         تأ يخضعون لدورات تدريب و    أنهمأكدوا  
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  ألبان دمشق-زيوت دمشق -غراوي -بيرة بردى -اكاميلي لكل من    60% - 67% -% 100
 .يخضعون لدورات تدريب وتأهيل في الشركة  أنهم الي التوالعلى

 مما يعطي مدلوالً على     ؛  قد تميزت عن باقي الشركات      كونسروة دمشق نالحظ مما سبق أن شركة      * 
  . والشركات األخرى ويعكس أسباب هذه الفروقاتة الشركهذهالفروق الجوهرية بين 

  :نتائجال
  :اآلتيةمل في الشركات ا إنتاجية العفروقات جوهرية بين متوسطات هناك -"1
كونـسروة  (،  )بقـين  -كونسروة دمـشق  (،  )بردى -كونسروة دمشق (،  )كاميليا -كونسروة دمشق (

 – كاميليا(،  )بقين – كاميليا(،  )بردى – كاميليا(،  )غراوي -كونسروة دمشق (،  )ألبان دمشق  -دمشق
 – بـردى (، )ألبـان دمـشق   – بردى (،)زيوت دمشق  – كاميليا(،  )غراوي – كاميليا(،  )ألبان دمشق 

 – ألبـان دمـشق   (،  )زيوت دمـشق   –بقين  (،  )غراوي –بقين  (،  )زيوت دمشق  - بردى(،  )غراوي
   .)زيوت دمشق – ألبان دمشق(، )غراوي

كونسروة  ة األسئلة المذكورة حيث تميزت شرك     ن ظهرت من خالل إجابات العاملين ع      قدوإن األسباب   
 التـي   كاميليا ة على عكس شرك   ،%)081 ( معظم هذه األسئلة   نبنعم ع  مرتفعة لإلجابة    ة بنسب دمشق
  % .50بال، وباقي الشركات كانت اإلجابة بنعم أقل من جميعها  اإلجاباتكانت 

  :اآلتية في الشركات توسط إنتاجية العامل فروقات جوهرية بين ليس هناك -"2
زيـوت   –غـراوي ). (دمـشق ألبـان   – بردى(، )بقين –  بردى(،)زيوت دمشق  -كونسروة دمشق (

  .)دمشق

 حيث كانت نسب اإلجابة بنعم      ،وإن األسباب أيضاً ظهرت من خالل إجابات العاملين في هذه الشركات          
ـ في هذه الشركات متقاربة من بعضها ودون المستوى المطلوب مقارنة            كونـسروة دمـشق     شركةب

كمـا يعكـس    . %)33(ق  شركة زيوت دمـش   ب نسبياً مقارنة    التي تميزت بمستوى رضا عالٍ    %) 81(
كونسروة دمشق وألبـان  (مؤشر الرضا ذلك حيث كانت نسب هذا المؤشر مرتفعة في كل من شركتي      

  %.41-%32 كانت في باقي الشركات تتراوح بين في حين، %47و % 81: على التوالي) دمشق
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  :اتتوصيال
 امة للصناعات الغذائيـة  المؤسسة العشركاتتقيسم نستطيع من خالل النظر إلى تطور إنتاجية العامل  

  : ثالث فئاتإلى

  .ألبان دمشق، بيرة بردى، ومياه بقينوهي ) نسبياً(تضمن الشركات عالية اإلنتاجية ت: ى األولالفئة

  .وهي كونسروة دمشق، زيوت دمشق) نسبياً(تتضمن الشركات متوسطة اإلنتاجية : الفئة الثانية

  .كاميليا، وبسكويت غراويوهي ) نسبياً(ية تتضمن الشركات منخفضة اإلنتاج: الفئة الثالثة

  :اآلتيةراء العمال في تلك الشركات، نستطيع أن نطرح التوصيات آومن خالل النظر إلى 

  : الحاجة إلى إحداث تطوير تنظيمي مخطط يشمل-"1 

  .نظم ومعايير تقييم أداء العاملين •
 .أسلوب توزيع القوى العاملة على العمل •
 . المعمول بهانظم الحوافز والدافعية •
 .نظم المكافآت والتقدير المعنوي •
 ظروف العمل المادية المحيطة  •

 .توفير العوامل الخدمية للعاملين •

 من الضروري االهتمام بعملية تدريب وتأهيل وتنمية مهارات القيادة اإلدارية من خالل التركيـز               -"2
  :على 

  .الهمأهمية مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعم •
 .ز العاملينيحفتفي مكافأة و)  نفسهالوضعلمن هم ب(العدالة والموضوعية والمساواة  •

 أن تكون هناك سياسة واضحة وجادة تعمل على رعاية العاملين صحياً واجتماعياً بالشكل الـذي      -"3
  .يشعرهم بالرضا واالطمئنان

ية العامل فـي شـركات المؤسـسة         تحليل إنتاج  في دراسة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة       -"4
  .العامة للصناعات الغذائية
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  2004 – 1994 السنواتيبين عدد عمال اإلنتاج في ) : 1(جدول ملحق رقم 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

  العام
  

 الشركة

 كونسروة دمشق  130  152  109  105  108  112  137  143  125  122  101

 بسكويت كاميليا  123  111  107  94  106  87  82  85  70  70  70

 بيرة بردى  58  53  58  59  53  54  53  53  52  52  50

 مياه بقين  111  111  111  111  111  111  111  111  111  113  103

  ألبان دمشق  105  113  129  120  132  114  133  124  120  118  134
  بسكويت غراوي  110  83  90  84  74  65  64  65  58  56  51
  زيوت دمشق  22  40  38  34  71  32  30  29  27  27  22

  . بدمشقالغذائيةالمؤسسة العامة للصناعات : المصدر

  2004-1994 السنواتيبين قيمة اإلنتاج اإلجمالي بآالف الليرات السورية في ) : 2(جدول ملحق رقم 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

  العام  
        

 الشركة

89427  108102  71739  68080  84138  40202  75551  95287  112702  164756  185051  
  كونسروة
 دمشق

 بسكويت كاميليا  57309  32099  33451  23268  31558  22331  18981  14368  14725  6857  1782

 بيرة بردى  119682  107110  114123  116706  104097  107949  111658  116790  123979  117712  127983

 مياه بقين  209736  215432  234777  235534  224292  236976  238456  276871  260876  225707  430667

  ألبان دمشق  313143  303740  264111  251998  278604  285296  299827  307944  267587  215524  338739

  بسكويت غراوي  74950  59887  57945  39613  32619  28616  25422  21359  15303  12995  10402

  زيوت دمشق  96845  65222  47067  36265  33999  28276  21369  4584  8985  15427  22618

 المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدمشق:  المصدر
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