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 شكر وثلدير

 وآ حصابوهل الم عىل س يد املرسلني محمد وعىل آ  امحلد هلل رب امعاملني وامصالة وامس

 .ال خيار

ال آ ن آ ثلدم ابمشكر عدال يسعين وكد اهنيت ا   اد ىذه امرساةل بعون هللا ثعاىل ا 

عىل  رشافابال  اذلي ثفضل  مصطفى فاضل حامديس تاذي امفاضل ادلكتور وامتلدير اىل آ  

جناز ىذا امبحث، داعيًا اكن منصاحئو وثوجهياثو املمية ال ثر امكبري يف ا  اذلي ىذا امبحث 

 هللا هل ابمتوفيق.

  امكواز محمود سعدادلكتور  رئيس كسم الاكتصادثلدم ابمعرفان والامتنان اىل كام آ  

ىل آ ساثذيت رئيس وآ عضاء جلنة ادلراسات امعليا كام آ ثلدم بفائق  امشكر وامتلدير ا 

 يف كسم الاكتصاد .

ىل مجيع آ   ساثذة كسم الاكتصاد اذلين هلت رشف كام آ وجو شكري وثلديري ا 

ثر يف ملعلومات املمية اميت اكن ميا ال  اب اذلين مل يبخلوا علي  اجللوس عىل ملاعدمه ادلراس ية

 .امصحيحوضع ىذا امبحث عىل مساره 

ىل  ادلكتور  جامعة هوروز معيد لكية الادارة والاكتصادوآ كدم امشكر والامتنان ا 

، كام آ وجو شكري وثلديري اىل معيد لكية الادارة والاكتصاد جامعة  مسري خفري هعمو

لكية وكام اكدم شكر وثلدير اىل مجيع اماكدر الاداري يف  . ره جن محمد هوري ادلكتورزاخو 

 هوروز (. –الادارة والاكتصاد يف جامعيت ) زاخو 

يت احلنوهة مت هللا رساميت وادلآ  وصرب وصابر حىت  امسير واملعاانةونذلين كامسوين 

محلين بني كفيو وآ ثرين و  وملن ترعرعت عىل يديو علي بفيض حناهنا وعطفيا اميت مل ثبخل

كام اكدم شكري اىل  .يف معره يباركن آ  سأ ل هللا امعل املدير ي امعزيز آ  وادل عىل هفسو

 رفيلة دريب ُآم اوالدي .

ىل زميل امعزيز و  دين وساهدين يف كتابة ىذا امبحث اذلي ساع محمد بشار اخلادليا 

 آ سأ ل هللا هل امتوفيق 
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 ستخلصمال

كل االوقات وفي كافة البمدان عمى  اتىت   في تحظ باىتمام كبير يعد التعميم من أىم المواضيع التي        
انظمتيا وتطوراتيا  االقتصادية فيو االساس الذي يتم االعتماد عمية في تحقيق كافة االىدا  التي تطمع بيا 

المجىاالت الحياتيىة ، فمىن البمدان ، فمن ت ل ىذه العممية يتم الحصول عم  أفضل النتائج وبكفاءة في كافىة 
الىذي  يساىم التعميم في زيادة االنتاجية والحصول عم  أعم  مستويات الجىودة فىي االنتىاج الناحية االقتصادية

الميىىم  التميىىة والنمىىو االقتصىىادي ، لىىذا البىىد مىىن اجىىراء تقيىىيم كفىىاءة اداء ىىىذا العنصىىريىىيدي امىىاره فىىي عمميىىة 
بشكل دوري عم  متتم  المسىتويات التعمىيم لمعرفىة ىىل التعمىيم يىيدي دورة بشىكل جيىد أم ال وكيفيىة النيىو  
بالواقع التعميمي . فالمشكمة الجوىرية التىي تواجىو ىىذا الدراسىة ان التعمىيم لىم يرتىذ دوره بشىكل وافىي فىي الحيىاة 

ة لمكادر التعميمىي وقمىة فىي عىدد المىيتمرات والنىدوات العممية وكذلك صع  في دورات التدريب والترىيل بالنسب
 سواء المحمية او الدولية منيا .

منيىىا المىىتعمم كتنميىىة  دفمىىن تىى ل دورات التىىدريب والترىيىىل تطىىوير الميىىارات لمكىىادر التىىي سىىو  يسىىتفا      
 من المعمم ال  المتعمم . نيائية من ت ل نقل التبرات الميارات 

ج التحميمي المقارن لم حظة كفاءة اداء كمية االدارة واالقتصاد فىي كى  الجىامعتين نىوروز وقديم استتدام المني
االىمية وزاتو الحكومية ذلك من ت ل عر  البيانات عن ك  الكميتين لموقو  عم  االنحرافات التىي تواجىو 

 وكيفية تجاوزىا .  عممية التعميم 
 اهمها: التوصياتت الدراسة إلى وتوصل

يجب ادتال الوسائل التعميمية الحدياة في التعميم واسىتتداميا اسىتتداماا اماىل، وادتىال الكىادر التدريسىي     
 تعممية لكي ينعكس ذلك عم  مستوى الطمبة.في دروات 

عمميىىة تىى ل السىىنة المىىيتمرات وات النىىداالدارة واالقتصىىاد دورا فعىى  فىىي اقامىىة الكميىىة يجىىب ان يكىىون ل      
تطوير الكادر التدريسي وكسب التبرات في مجال التعميم  وذلك مما يساىم في دوتين عم  االقل، الدراسية ن

 وتييئة البحوث العممية . 

ال بد عم  كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز االىمية من وضع تطط لتحسين قرارات وضوابط قبول      
ة ، وذلىك وضىع سىق  محىدد لمعىدل الطالىب المسىموح الطمبة وذلك من ت ل نوعية الطمبة المتقىدمين لمدراسى

 لو بقولو ، نقترح ان يكون ىناك اتتبار لمطالب قبل قبولو في الكمية االدارة واالقتصاد . 
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  المقدمة:
كبر في األهسيام عمى اختالف مراحل تطورىا فيو اال كافة لمبمدان أن لمتعميم أىمية كبيرة

العامل الماىر  ةنتاجيإلتنمية والنمو االقتصادي من خالل زيادتو إلنتاجيو العاممين ، فاعمميات 
عمى بشكل كبير من العامل غير الماىر ، ويتم زيادة الميارات من خالل االىتمام برفع أتكون 

مهستويات التعميم والتدريب لدى ابناء البمد ، فالبمدان الراغبة بالحصول عمى مهستويات مرتفعة من 
خالل تطوير التعميم  ن تمجأ الى تطوير الميارات منأو التنمية االقتصادية البد ليا أالنمو 

لمتقدمة ما حققت مهستويات عالية من النمو أواهستخدام أفضل االهساليب التعميمية ، فالدول 
من خالل قطع اشواط متقدمة في التعميم واكتهساب الخبرات من خالل التدريب .  الإاالقتصادي 

ذا ما إحدث االهساليب التعميمية أفضل و ألذا عمى الدول النامية ان تيتم بتطوير التعميم واهستخدام 
وتقميل الفجوة بينيا وبين الدول المتقدمة . وىذا يتطمب الكثير من  ،ارادت ان تمحق بركب التطور

 ى تأثيرىا في تطوير التعميم .دالعمل في المعرفة ماىي أفضل الوهسائل التعميمية واحدثيا وم
من  انتتوفر فييا نوعكافة ان المهستويات وجامعي و ، وثانوي ، ولي أان التعميم ينقهسم الى تعميم 

التعميم االىمي والحكومي ، ولذا كان البد من دراهسة مقارنة تبين كال النوعين من التعميم لمعرفة 
ومن ثم البمد نتاجية اإلفي رفع مهستويات التعميم وكيفية االهستفادة منيا في تطوير  أأييما اكف

 بشكل عام . 
 

  أىمية الدراسة: -اواًل :
ن التعميم ىو االداة الرئيهسة في زيادة ميارات االفراد أتأتي أىمية الدراهسة من كون 

التي تؤدي ثمارىا في التنمية االقتصادية في البمدان ، لذلك كان البد من نتاجية اإلوبالتالي زيادة 
اءة في ييما أكثر كفأىمي والحكومي لمعرفة جراء ىذه الدراهسة لممقارنة بين التعميم الجامعي األإ

 المرجوة منو ، وماىي االختناقات التي تواجو العممية التعميمية وكيفية معالجتيا .األىداف تحقيق 
 

  مشكمة الدراسة: -ثانيًا :
م أ األىميةتتجمى مشكمة الدراهسة في وجود العديد من التغيرات هسواء في جامعة نوروز 

ذه الجامعات مثل انخفاض عدد في جامعة زاخو الحكومية انعكهست عمى كفاءة التعميم في ى
 المؤتمرات والندوات ودورات التدريب . 

 
 
 



2 
 

  أىداف الدراسة: -ثالثًا:
 تيدف الدراهسة إلى:

وزاخو الحكومية  األىميةكمية االدارة واالقتصاد في جامعتي نوروز  أداءمعرفة  كفاءة       
 كال الجامعتين . لى االنحرافات في تحقيق أىدافإمقارنة بينيما ثم الوصول  جراءا  و 

 لى أهسموب النيوض بالواقع التعميمي في الجامعتين .إالتوصل و 
 

 فرضية الدراسة: -رابعًا :
ىناك انحرافات في تحقيق أىداف كمية االدارة ن أمفادىا تنطمق الدراهسة من فرضية  

وزاخو الحكومية عمى الرغم من اهستخدام كال  األىميةواالقتصاد في كال الجامعتين نوروز 
الجامعتين لوهسائل تعميمية متطورة انو لم يؤتي ثماره بشكل وافي مع افضمية نهسبية لجامعة نوروز 

 عمى جامعة زاخو .
 

 منيج الدراسة  -خامسًا :
تم االعتماد عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي المقارن من المقارنات الزمنية  
 االقتصادي ومعاييرىا داءية لمؤشرات تقييم كفاءة األوالمكان

 

  اإلطار العام لمدراسة:
 كفاءة تقييممن أجل الوصول إلى ىدف الدراهسة واختبار فرضيتيا فقد جاءت دراهسة )  

 – 6106)  لممدة _  الحكومية وزاخو  األىمية نوروز لجامعتين واالقتصاد االدارة كميةل داءاأل
عن نتائج ومقترحات.    متضمنة  فصمين فضالً    . مقارنة دراهسة ( 6109  

حتوى المبحث إمباحث،  اربعة( في داءتضمن الفصل األول ) اإلطار النظري لتقييم كفاءة األ
 وتقييم المشاريع تقييم بين والفرق ووظائفو  وأىدافو  واىميتو داءكفاءة األ األول عمى مفيوم 

االقتصادي وأهسهسيا،  أما  داء، وبين المبحث الثاني مراحل عممية تقييم كفاءة األ األداء كفاءة
بين معايير  رابع، والمبحث ال في تقييم كفاءة االداء فقد بين العوامل المؤثرة   المبحث الثالث

 تقييم كفاءة االداء.
 ( في هستة مباحث.داءأما الفصل الثاني فقد احتوى عمى ) اإلطار العممي لتقييم كفاءة األ      

      بين المبحث األول نبذة مختصرة عن عينة البحث ، وبين المبحث الثاني معيار الطاقات  
 كفاءة وقياس  –الكمية والجزئية نتاجية اإل، في حين وضح المبحث الثالث معيار نتاجية اإل
، ودل المبحث الرابع عمى نهسبة تنفيذ الخطة ، والمبحث  الطمبة نجاح نهسب خالل من داءاأل

الخامس جاء ليوضح معيار تدريب الموظفين وتنمية قدراتيم ، في حين تضمن المبحث الهسادس 
 معيار وهسائل التعميم . 
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 المبحث االول
 االقتصادي داءمفيوم كفاءة األ

 االداء كفاءة وتقييم المشاريع تقييم بين والفرق وأىدافو ووظائفو وأىميتو
 : مفيوم كفاءة األداءأوالً 

وعمى الرغم من  التباين بينيا فإنيا تتفق  ،لقد ورد الكثير من المفاىيم لتقييم كفاءة األداء 
لمرهسومة لياا فاي ا األىدافجانب واحد ىو معرفة المدى الذي حققتو الوحدة االقتصادية من  عمى

 .الخطة اإلنتاجية
 ، والتخطاايط الرقابااة مراحاال ماان مرحمااة نااوأ:  االقتصااادي داءاأل تقياايم مفيااوم فااي ورد قاادو 

 من مرحمة انو كما ،الموضوعة األىداف عن االنحراف يكشفألنو  الرقابة مراحل من مرحمة فيو
 بالتغذيااة يعاارف مااا خااالل ماان التخطيطيااة القاارارات التخاااذ ترشاايد داةاأل وصاافوب التخطاايط مراحاال
 ( 616،  0999  ، وكداوي عبدالكريم ( العكهسية

 داءاأل لتقوياااة المتبعاااة االجاااراءات مااان مجموعاااة بأنياااا أداء كفااااءة تقيااايم عممياااة توصااافو 
 لاىإ يادفت اانيا كماا ، خططياا وتنفياذ تأدياة خاالل مان االقتصاادية الوحدة وأ لممنشأة االقتصادي

 مع الحالية الهسنة خالل انجازه تم ما بين المقارنة طريق عن ذلك ويتم المرهسومة األىداف تحهسين
 (.01،  6101، هسدياأل)  الهسابقة الهسنة

نشاااااطات لدراهسااااة وتقياااايم شااااامل  بانيااااادي االقتصااااا داءاألعمميااااة تقياااايم كفاااااءة توصااااف و 
المرهسومة مهسبقا لموقوف  األىدافومطابقتيا ب ، لمعرفة النتائج المتحققةكافة الوحدات االقتصادية 

، زماةلالجاراء التعاديالت اإالوحادة االقتصاادية واالنحرافاات التاي قاد تحصال بيادف  أداءعمى واقاع 
موحادة االقتصاادية فاي اهساتغالل الماوارد االقتصاادية ل داءوعميو فأنيا تهستخدم لمحكم عمى كفااءة األ

 (9،  6107،  مثاًل ) النعاتيأهستغالاًل ا
التي تمارهسيا ية داالقتصاتقييم األنشطة  عممية بأنو داءاءة األكف تقييم مفيومجاء في  كما

، ولماا كاان نشااط الوحادة معيناةزمنياة مادة من خاالل قق نتائج الوحدة االقتصادية في ضوء ما تح
... .تكمفاة ومعادل الاربحالتااج و يتم في اطار خطة قومية تحدد ليا أىاداف مان حياث اإلننتاجية اإل
ققااة ماان تنفيااذ اقتصااادية تهسااتيدف قياااس النتااائج المتحفااي كاال وحاادة  داء، فااإن تقياايم كفاااءة األالاا 

التاي تمات االقتصاادية الخطة طار إضمن الموضوعة  األىدافبومطابقتيا ، المشروع االهستثماري
 داءن دراهسااة كفاااءة األأذلااك  إلااىيضاااف ،  (تقياايم جاادوى المشااروع) المشااروع إجااازة أهساااسعمااى 
ماااع تشاااخيص االنحرافاااات نتاجياااة اإلالنتاااائج فاااي الوحااادة  فاااي تيدف معرفاااة العوامااال التاااي تاااؤثرتهسااا

 .(4 ، 6110الصفار،  )والصعوبات 
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هسااموب الوحاادة االقتصااادية فااي اهسااتثمار مواردىااا أمفيااوم واهسااع يعباار عاان  ابأنيااكمااا جاااء 
مان المتغيارات الداخمياة والخارجياة  األىادافل ظامعاايير واعتباارات متعمقاة فاي  عمى وفاقالمتاحة 

التااااي تتفاعاااال مااااع الوحاااادات االقتصااااادية فااااي هسااااعييا لتحقيااااق كفاءتيااااا وفعاليتيااااا لتااااأمين بقائيااااا ) 
 ( 458،  6108 ،عبدالهستار
ىاادافيا عاان ق الوحاادة االقتصااادية أليااماادى تحق ااالقتصااادي بأنياا داءتقياايم األ بااان تبااينيو 

ومااان ثااام تحدياااد االنحرافاااات ومعرفاااة ،  االنتاااائج المخططاااة لياااطرياااق مطابقاااة النتاااائج الفعمياااة ماااع 
محاددة وىاي الكفااءة الهسبابيا ووضع الحمول المناهسبة ليا باالعتماد عمى مجموعاة مان الموشارات أ

 ( . 654 ، 6108  ،والفاعمية االقتصادية ) ىادي 
لوحادة االقتصادي بانياا صاورة حياة تعكاس نجااح ا داءعممية تقييم كفاءة األ توكما وصف

وقابميتياا ، وطبيعاة عممياا ، و فشاميا وفاق معاايير معيناة تضاعيا الوحادة االقتصاادية أاالقتصادية 
جل بكفاءة وفاعمية مما يعطي الفرصة ألجراء عممية جل وطويمة األعمى تحقيق اىداف قصيرة األ

 ( . 8 ، 6118 ، الفعمي لما ىو مخطط ) المولى داءالمقارنة بين األ
الفعماااي  داءبأناااو تماااك العممياااة التاااي تعمااال عماااى تشاااخيص األ داءتقيااايم األويمكااان تعرياااف 

زمنيااة  ماادة فيااذ ميااام معينااة خاااللتنىااو مخطااط ل لموحاادة االقتصااادية فااي منشااأة مااا ومقارنتيااا بمااا
 (65 ، 6109الشي   والحديثي ، )  معينة . 
لاى التعارف إمجموع الدراهساات التاي ترماي  بأنيااالقتصادي   داءمفيوم تقييم األ كما جاء في     

نتاجياة اإلمان ادارة نشااطيا فاي مختماف جوانباو االدارياة و نتاجياة اإلعمى مدى قدرة وكفااءة الوحادة 
لى مخرجات إوالتهسويقية والتخطيطية خالل مدة زمنية معينة ومدى مياراتيا في تحويل المدخالت 

                   هساانة بعااد أخاارى   كفاءتياااقاادراتيا فااي تطاوير وبياان ماادى ، والجااودة المطموبااة ، والكميااة ، بالنوعياة 
 . ( 10،  6117،  الكرخي )

 
 : أىمية كفاءة األداءثانياً 

 فياي المطموباةلما تحققو من فوائد ومزايا  اً بارز اً كبيرة ودور أىمية داءلعممية تقويم األ إن
مادة خاالل  داءايجابياات وهسامبيات األ ذ مان خاللياا تكشافإي نظام اقتصاادي أكل وقت وفي  في

زمنيااة محااددة وتحماال اهساابابيا لغاارض معالجتيااا ثاام تنميااة النااواحي االيجابيااة والعماال عمااى تطويرىااا 
 .مهستقبالً االقتصادي  داءلرفع كفاءة وفاعمية األ

 -:اآلتيةمن خالل النقاط  داءىمية تقييم كفاءة األأيجاز إويمكن 
وثيقاًا باالتخطيط عماى المهساتويات المختمفاة هساواء عماى  اً ارتبااط داءترتبط اىمية تقييم كفااءة األ .0

لاى تحقياق التاوازن إمماا ياؤدي التقيايم  ،القطاعاات المختمفاة  مهساتوىو عماى أالمهستوى القومي 
 ( . 459 ، 6108، ) عبدالهستارنتاجية اإلالقطاعات االقتصادية و االقتصادي بين 
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لاااااى الكشاااااف عااااان االنحرافاااااات ويهسااااااعد عماااااى عااااادم اهساااااتمرارية ىاااااذه إياااااؤدي  داءن تقيااااايم األإ .6
اذا كاااان ىنااااك تااارابط باااين الوحااادات  الهسااايمالاااى مواقاااع انتاجياااة اخااارى و إاالنحرافاااات وانتقالاااو 

 االنتاجية.
 6104، والعااني   عباداه ).أعمااليم  أداءلى التوجو الهساميم لمعااممين فاي إ داءيؤدي تقييم األ .1

، 644) . 
لة عن االنحرافات الحاصمة في الوحدة االقتصادية و حدد الجيات المهسؤ ي داءاأل ن تقييم كفاءةإ .4

 ( 068، 6108 ،كاظم  )
المهسااتمر والاادوري لموحاادة االقتصااادي يهساااعد عمااى الكشااف عاان االخااتالالت  داءن تقياايم األإ .5

معالجة االخاتالالت بهسارعة وتوجياو العمال نحاو مهسااره ل يؤدي وعند بدايتيا ممابصورة هسريعة 
    الصحيح .

 أن الفارد يشاعر فعنادما الفارد، فيياا يعمال التاي الجية إلى وباالنتماء بالمهسؤولية الشعور إتاحة .6
 وتجاااه نفهسااو تجاااه بمهسااؤوليتو هسيشااعر رؤهسااائو لاادن ماان تقياايم محاال العماال فااي ئااووأدا نشاااطو
 تحقيق في يهسيم ثم ومن،  وجو بأحهسن عممو لتأدية وطاقتو جيده قصارى يبذل وهسوف عممو

 . ( 4 ، 6101،الكيكي  ) المرهسومة األىداف

نتاجياااة اإلكبيااارة فاااي تحقياااق االهساااتخدام األمثااال لمماااوارد ىمياااة أ داءن لعممياااة تقيااايم  كفااااءة األإ .7
 .(619،  6107 ،كمر البطاط و)

براز العناصر النشيطة من العاممين التي تهساتحق الترقياة والتاي إفي  داءتهساىم عممية تقييم األ .8
. و غياار المنتجااة التااي يهسااتدعي االهسااتغناء عنيااا أيجااب االحتفاااظ بيااا والعناصاار المتكاهساامة 

 (.09،  6101،  االهسدي)
 

  منيا و  داءىمية التقييم لكفاءة األأوجود مجاالت اخرى ثانوية تظير عن فضاًل ىذا        
 ( 410 – 411 ، 0991 ،) الداىري           

لاى مراكااز المهسااؤولية ووضااعيا فاي المواقااع االكثاار انتاجيااة ، إالقياام بتوجيااة االدارة العميااا  - أ
بااين االقهسااام والمواقااع ووحاادات العماال  داءجراء عمميااة المقارنااة عمااى مهسااتوى األوذلااك بااا

 المختمفة .
 لميااااميم وأدراكيااام أعمااااليم أداء فاااي العااااممين توجياااو فاااي تهسااااعد داءاأل تقيااايم عمميااة نإ - ب

 .باإلنتاجية األجر ربط عممية في يهساعد وىذا الوظيفية،
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 والعماال اإلنتاجيااة، الخطااة فااي محااددة أىااداف تحقيااق إلااى تااؤدي داءاأل تقياايم عمميااة نإ - ت
 . الشخصية والحوافز تآلممكاف وفعال هسميم نظام إيجاد عمى

 أقصاار ىااو مااا إلااى التنفيااذ مجااال فااي العاااممين توجيااو فااي تهساااعد داءاأل تقياايم عمميااة نأ - ث
 .ناجحة بصورة األعمال لتنفيذ وأفضل

عطااااء واقعياااة تنباااؤ بعممياااات لمقياااام ناجحاااة وهسااايمة تعاااد داءاأل تقيااايم عممياااة إن - ج  صاااورة وا 
 . المطموبةنتاجية اإل والقدرات واالحتياجات لإلنتاج واضحة مهستقبمية

 
 تقييم كفاءة األداء: أىداف ثالثاً 

 :  يأتي ما تحقيق االقتصادي داءاأل تقييم عممية تهستيدف         
 أكبر بكمفة أقل وجودة عالية. ائداً كفاءة اهستغالل الموارد المتاحة بطريقة تحقق عى تحديد مد .0
   داءوتحهساين األ ، تحديد أهسباب الفشال والقصاور ، وتقاديم مقترحاات مالئماة لتالفيياا مهساتقبالً  .6

 ( 656 ، 6108 ، )ىادي
عتماااد عمااى نتااائج وذلااك باإل، عمااى المهسااتوى االقتصاااد الااوطني  داءتحقيااق تقااويم شااامل لااأ .1

     .  تقييم الشامل مل وصوالً  ،ثم الصناعة ثم القطاع  لممشروعالتقويم األدائي 
واجاراء تحميال شاامل لياا  ،الخمل والضاعف فاي نشااط الوحادة االقتصااديةمواطن الكشف عن  .4

ليااااا وتصااااحيحيا )البطاااااط وكماااار  ةبياااادف وضااااع الحمااااول المناهساااابوذلااااك  ،وبيااااان مهساااابباتيا 
،6107 ، 617 ) 

 قطاعااات أونفهسااو  القطاااع ضاامن اقتصااادية وحاادات عاادة بااين داءلااأ مقارنااة إجااراء ماان تمكاان .5
 . إجراؤىا المطموب التحهسينات عن ولمكشف ، مختمفة

 اإلجاااراء واتخااااذ أهسااابابيا وبياااان االنحرافاااات مااادى معرفاااة عماااى اإلدارياااة المهساااتويات مهسااااعدة .6
 ( . 04,01 ، 6118، المولى  ).  ليا اإلصالحي

         ةوءالكف غير العناصر من والتخمص المناهسب بالمكان المناهسب الشخص وضع في مهساعدةال .7
 ( .  5 ، 6101 ،) الكبيهسي 

 عماااى والحفااااظ االقتصاااادية الوحااادة داخااال المختمفاااة لأقهساااامنتاجياااة اإل الكفااااءة قيااااس إمكانياااة .8
 (06 ، 6100 ،الرفاعي  )نتاجية اإلو  الكفاءة من عال   مهستوى

المدرجاااة فاااي خطتياااا  األىااادافموحااادة االقتصاااادية مقارناااة بلالوقاااوف عماااى مهساااتوى االنجااااز  .9
 ( 16،  6117،  الكرخي)  االنتاجية.
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 : وظائف تقييم كفاءة األداءبعاً را
ينحصاار فااي التعاارف عمااى نتاجيااة اإللموحاادة  داءاأل كفاااءة ماان تقياايم األهساااسالياادف  نإ          

ن وظااائف تقياايم كفاااءة إلااذلك فاا ،ماادى كفاااءة اهسااتخدام تمااك الوحاادة لممااوارد االقتصااادية المتاحااة
  -: بمايأتي جمالياإلممنشأة يمكن  داءاأل
 تنفياااذ متابعاااة خاااالل مااان االقتصاااادية لموحااادة المرهساااومة األىاااداف تحقاااقدى مااا عماااى التعااارف .0

  .ليا المحددة الزمنية المدة خالل ومن والنوعية الكمية الناحيتينمن  ليا الموضوعة األىداف
 مولااةيوالح واالختناقاات االنحرافااات لمعالجاة المناهسابة والوهسااائل الحماول اليجاااد والتحاري البحاث. 6

 ( 4،  6101 ، والمولى المعماري)  المهستقبل في وقوعيا دون
المهساااؤولية التاااي تهساااببت باااو فاااي اطاااار الخطاااة بعاااد تحدياااد االنحاااراف الباااد مااان تحدياااد مراكاااز . 1
هسااااواء أكاناااات  ايوأهسااااباب اتوىااااذا يتطمااااب معالجااااة االنحرافاااا ،الموضااااوعة والمتحققااااة  األىاااادافو 

 ،وكااااظم   اقتصاااادية أم اجتماعياااة أم هسياهساااية ضااامن االطاااار العاااام لممشاااروع وبيئتاااو )الجاااواري
6108  ،076. ) 

 الحمول والمعالجات ليا تمثل حجر الزاوية في عممياةوبما أن تحديد االنحرافات ووضع           
ويمكان التميياز باين  ، االنحرافاات أناواعالبد مان التركياز عماى ف،  االقتصادي داءتقييم كفاءة األ

 ( 9 - 8،  6116،  الجبوري ) يأتي: بماومنيا  عديدة من ىذه االنحرافات أنواع
نحرافات اليدفية :1  . اال

العامااة  األىاادافتتمثاال ىااذه االنحرافااات فااي عاادم قاادرة الوحاادة االقتصااادية عمااى تحقيااق  
وبأىاادافيا الهسياهسااية  بالخطااة االقتصااادية لمدولااة األىاادافإذ تاارتبط ىااذه  ،أجمياااماان  تأنشااأالتااي 

 .واالجتماعية
نحرافات . 2  الزمنية:اال

وتتمثل ىذه االنحرافات في عدم تحقيق أىاداف الوحادة االقتصاادية فاي مواعيادىا المقاررة     
 .تأخير في عمميات التهسويق وغيرىا أوألهسباب فنية مثل حدوث عطالت 

نحراف. 3  : كميةالت اااال
فنياااة الكمياااات المخطاااط لياااا بهسااابب عوامااال  تاااجإنبياااا عااادم قااادرة الوحااادة االقتصاااادية عماااى  يقصااد

 .واهستثمارية وغيرىاوتشغيمية 
نحرافات النوعية :4  . اال

ليو من قبل المعنيين فاي الرقاباة إت ذا أىمية بالغة ويجب االنتباه يعد ىذا النوع من االنحرافا
 .واصفات النوعيةمطابق لمم أوويراد بو أن اإلنتاج غير مهستوف  ،وتقييم كفاءة األداء
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نحرافات القيمية :5  . اال

ن كمياة أعماى الارغم مان ، ع ماا ىاو مخطاط ليااقيمة المبيعات ال تتطابق من أويقصد بيا   
أو المشاتريات  األهساعاروىاذا يعاود إماا الخاتالف  ،ليا ضمن المواصافات النوعياة المخططاإلنتاج 
 .اليف أو الخزن أو التهسويق وغيرىاأو التك

 . انحرافات حسب طريقة المقارنة :6
 شارات معيناة اتخاذت أهساهسااً لنشااط الوحادة االقتصاادية ماع مؤ عادة ما تقارن النتائج الفعمياة   
 منيا : أنواععدة  إلى، وتقهسم لممقارنة

نحراف  أ.  مقارنااة نشاااط الوحاادة  نتيجااةبيااا تمااك االنحرافااات التااي تظياار  ويقصااد :اريخي  ة الت اتاال
م المبيعاات أ مأ اإلنتااجهساواء فاي  ،االقتصادية في هسنة معينة  بنتائج نشااط الهسانوات الهساابقة

 .أو غير ذلك األرباح
نحرافات التخطيطية :  .مطابقة النتائج الفعمية بالمخططةوتتمثل ىذه االنحرافات بعدم  ب. اال

نحراف  ات ع  ن نت  ائج . ج وتالحااظ ىااذه االنحرافااات عنااد مقارنااة نتااائج  : المتش  ابية اتالوح  داال
 .األخرىأو في األقاليم والبمدان  في داخل الصناعة أخرىالوحدة االقتصادية بنتائج  وحدة 

 . انحرافات حسب الدرجة :7
 نوعين : عمىوتقهسم ىذه االنحرافات 

ض صااالح الوحاادة االقتصااادية بغااوىااي تمااك االنحرافااات التااي تكااون فااي  انحراف  ات موجب  ة : - أ
 .قل منوأ أور من المهستوى المطموب كثأكان المتحقق الفعمي  اإذ عما رالنظ

 : وىي تمك االنحرافات التي تكون في غير صالح الوحدة االقتصادية بغاض انحرافات سالبة - ب
 .اقل منو أور من المهستوى المطموب النظر عما إذا كان المتحقق الفعمي اكث

 . انحرافات حسب مدى السيطرة :8
 نوعين : عمىوتقسم 

: وىاي انحرافاات داخمياة ومتغيراتياا ضامن العناصار التاي  اإلدارةانحرافات تق ع ض من س يطرة  - أ
 .يا وتوجيييا والتأثير فييابحكم لإلدارة التيمكن 

ألنياا ناتجاة  ،: وىي االنحرافات التي تكون خاارج هسايطرة اإلدارة اإلدارةانحرافات خارج سيطرة  - ب
الحاااروب أو ، مثااال الكاااوارث الطبيعياااة أو نشاااوب التاااأثير فييااااأهساااباب ال تهساااتطيع اإلدارة  عااان

هسااااامبي فااااي نشااااااط الوحااااادة  ، أو صااااادور قااااارار ماااان الحكوماااااة لااااو تاااااأثيرمنافهسااااة ظيااااور هسااااامعة
 .وغير ذلك ،االقتصادية
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 االداء كفاءة وتقييم المشاريع تقييم بين الفرق -خامسًا :
( 600، 0999 ، وكداوي )عبدالكريم -:اآلتية بالنقاط الفروقات تمك تحديد مكانباإل                      

 قامتةإ المراد لممشروع خاص نوع من دراهسة وأ منظمة طريقة المشروعات بتقييم . المقصود0
 اتخاذ من تمكن بحيث المتوقعة حياتو طوال المشروع عميو هسيكون لما شامالً  تصوراً  لنا تقدمل

 قرارات اتخاذ عممية نوأ يأ محددة ومقايس معايير وفق عمى المشروع رفض أو قامتوإب قرار
  .        هسميمة اهستثمارية

 المرهسومةنتاجية اإل الوحدة نشاط عمى لمتعرف تهستخدم أداة نوأب داءاأل بتقييم المقصود حين في
 ا.   مهسبباتي وبتشخيص االنحرافات عمى التعرف بغية

 ذلك داءاأل تقييم في تهستخدم التي تمك عن تختمف المشاريع تقييم في المهستخدمة المعايير .2
                                                                               هسموبين.األ كال منيجية مع تماشياً 

  خصم هسعر عمى العتماداب ذلكالحالية  القيمة ىي المشروعات تقييم في المهستخدمة القيمة .1
 الفعمية القيمة ىي والمخرجات المدخالت أهسعار احتهساب في المهستخدمة القيمة حين في مناهسب
  داء.األ تقييم عممية تخص التي الهسنة خالل المتحققة

 يأ وقبول أو المشروع برفض يتعمق ولاأل،  ثنائي ىدف ىو المشاريع تقييم عممية من اليدف .4
 مبدأ حهسب المشروعات بترتيب يتعمق والثاني ، المتاحة البدائل من األفضل البديل اختيار

 تشخيص لغرضنتاجية اإل الوحدة أداء عمى التعرف ىو داءاأل تقييم عممية اليدف بينما األوليات
 تجاوزىا لغرض الناجحة الحمول وضع بيدف المهسؤولية مراكز تحديد مع وجدت نإ االنحرافات

                  المهستقبل. في
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 المبحث الثاني
 وأسسيااالقتصادي  داءمراحل عممية تقييم كفاءة األ

 مراحل تقييم كفاءة األداء: أوالً 
 المراحاال ان عمااى االقتصااادي داءاأل ن فااي الميتمااي االقتصاااديين معظاام اتفااق لقااد       

 ( 5،  6101 ، والمولى المعماري ) :اآلتيتتكون من  داءاألهساهسية لتقييم األ
زمااااة لدراهسااااة الوحاااادة الوىااااي مرحمااااة جمااااع البيانااااات االحصااااائية ال  -: ول    ىالمرحم    ة األ  .0

، قتصر ىذه البيانات عمى مدة زمنية معينة ت االقتصادية بصورة تفصيمية ، ويجب أن ال
 .الوحدة االقتصادية  مدى أىدافعمى و في االعتبار الهسالهسل الزمني  بل تأخذ

 يااتمحيااث  االقتصااادية لموحاادة والمااالي الفنااي التحمياال مرحمااة وىااي  -: الثاني  ة المرحم  ة .6
 .طبيعتيا حهسب وذلك، والمالية الفنية الجوانب مراجعة

 مجااال فااي المتحققااة واالنحرافااات النتااائج عمااى الحكاام مرحمااة وىااي  -:  الثالث  ة المرحم  ة .1
 المواصافات ماع المنتجاة الوحادات تتطاابق الحياث  نوعياة انحرافاات كانات هساواء التطبيق
 أو المنتجااة، الكميااة انخفاااض بهسااببة قيمياا اتاالنحرافاا كااونت مأ،  ليااا المحااددة واألنماااط

 .المتداخمة الصناعية العالقات اختالل بهسبب ةفني

 .  األداءكفاءة عممية تقييم  أسس  -: انياً ث
وذلااك  ،تارتبط بالمنشاأة التاي تخضااع لعممياة التقاويم داءاألكفاااءة عممياة تقيايم  أهساسإن            

ضامن  أخارى إلاىمنشاأة من  كذلك بل تختمف آلخرتختمف من قطاع  ألن تفاصيل عممية التقويم
 .االمتاحة لي واإلمكانياتنشاطيا  القطاع نفهسو وذلك الختالف مجاالت

 أمتجاريااة  أمكاناات اقتصااادية أهسااواء  ،متنوعااة أهسااسعمااى  داءويعتمااد قياااس كفاااءة األ    
ن ألذلك يجب  ،حهسب الظروف المحيطة بومحاهسبية لمحكم عمى كفاءة تحقيق المشروع لأىداف 
المتعارضة  األىداففعالة في تحقيق  داءاألينهسق بين األهسس المختمفة لتكون عممية قياس كفاءة 

 ما يأتي :ب داءهسس الالزمة لتحقيق كفاءة األويمكن تحديد األ ،ألي مشروع
 وحدة االقتصاديةتحديد أىداف ال .1

 مشروع اقتصادي ىو تحقيق ىدف أو جممة أىداف أيمن  ن اليدف الرئيسأبما        
 ،االقتصاااادية  النشااااطات أوجاااووفاااي مختماااف والقيماااي  بشاااكميا الكماااي األىااادافالهسااايما و 

 األىاادافبااين   لموازنااةومجااال ا القيمااة المضااافةمجااال ق و يالتهسااو ومجااال كمجااال الربحيااة 
ختماف مان حياث ت األىادافان كال مان  مالحظاةكماا يجاب  ،األمدوالقصيرة  األمدالبعيدة 
 (  177 ، 6116 ، المعماري)  ةدالمتعد االقتصاديةالقطاعات كل في  وأىميتيا أوزانيا
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نجاز التفصيمية الخطط تحديد .2  المنشأة تمارسيا التي الفعاليات إل
 لكااال التفصااايمية الخطاااط وضاااع المطموباااة بالصاااورةنتاجياااة اإل العممياااة ديموماااة تتطماااب           
 بشاكل لممنشااة المحاددة األىاداف لتحقياق اً مؤشار  ه الخطاطىاذ يكونل المشروع، نشاطات من مجال
 الماوارد تحدياد ياتم بموجبياا التاي الخطاط شاكل عماى وباالعتمااد معيناة، زمنياة مادة وخالل عممي،
 وبشاكل ،عمميا اهستخداميا وأهسموب عمييا، الحصول وكيفية المجتمع، في المتاحة والبشرية المادية
 أن ضارورة عماى نؤكد أن البد وىنا ممكنة، واجتماعية اقتصادية كمفة بأقل األىداف تحقيق يمكن
 لغاارض مرونتيااافضاااًل عاان  ، المحااددة األىااداف طبيعااة مااع ومتناهسااقة واقعيااة الخطااط تمااك تكااون
 (601 ،0999، عبدالكريم وكداوي  ) الضرورة عند عمييا التعديالت إجراء

 . تحديد مراكز المسؤولية3
 مهسااتوى عمااى كانااتأ هسااواء كافااة اإلداريااة المهسااتويات فااي المهسااؤولية مراكااز تحديااد يتوجااب       
 اإلنحرافات وتشخيص جية من المتاحة الرقابة عممية تهسييل ألجل المختمفة، األقهسام أو الوحدات

 اإلنحرافاات، تمك عن المهسؤولة والجيات المراكز تحديد بغية أخرى جية من وتحميميا واإلختناقات
 ( 7،  6101،)عثمان  تفاقميا من الحد أو عمييا لمقضاء المناهسبة الحمول وضع فيهسيام واال

 .(11 ، 2001،الصفار )داءحديد معايير تقييم كفاءة األ. ت4
ة فاي عممياة التقيايم فضاال عان تعاد مان األهساس الرئيهسا داءفااءة األإن تحديد معاايير تقيايم ك      

المناهسابة واختياار المعاايير ، يايير ومعادالتتحديد ماىية المعاافي الوقت نفهسو من خالل  صعوبتيا
 .لمدراهسة

، كماااا إن أخاارى إلاااىوماان مرحماااة تطااور  أخااارى إلااى ةإنتاجياااإن ىااذه المعاااايير تختمااف مااان وحاادة 
طمااب والمقصااود بااذلك تجنااب اختيااار المعااايير التااي يت ، ماار فااي غايااة األىميااةأ وضااوح المعااايير

 .اهستخداميا عمميات كمية معقدة
 عند اختيار المعايير المناهسبة ويمكن تحديدىا بما يأتي : راعىن تأوىناك شروط يجب 

 .ي االحتهسابن تكون المعايير هسيمة وبهسيطة فأأ. 
 .هسريع عمى نحو  ن حهساهسة وتوفر معمومات ن تكو أ ب.
 .ممةضن تكون غير مأج. 

 رقمي .وافضميا بشكل وغير متداخمة  عنيا بمفاىيم محددةة التعبير د. إمكاني
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 لمبحث الثالثا

 العوامل المؤثرة في تقييم كفاءة األداء
ماان وجااود بعااض العواماال التااي تااؤثر فااي  أنشااطتياالبااد لموحاادة االقتصااادية وىااي تااؤدي 

 داءقاااة بينياااا وباااين األضاااعف العالل أو تبعااااً  مااادةملن ىاااذه العوامااال يختماااف تأثيرىاااا تبعاااا أو  ،أدائياااا
 :اآلتياالقتصادي ب داءالعوامل التي تؤثر في عممية األ إجمال، ويمكن االقتصادي

 : المواد األوليةأوال
قمااة  أوشااحة الاادول الناميااة ىااي  فااي الصااناعاتإن ماان أىاام المشااكالت التااي تعاااني منيااا 

الصااناعة التحويميااة فااي  إهساايامالحااد ماان  إلااىيااؤدي ذلااك  إذم بالكميااة والنوعيااة الالزمااة المااواد الخااا
ي انخفاااض القاايم ألن ارتفاااع قاايم ىااذه المااواد الخااام المهسااتوردة يهساايم فاا ، اإلجماااليالناااتج المحمااي 

 .(069، 6108، الجواري وكاظم ) .المضافة المتحققة
 : الرضا الوظيفيثانيا
لمعماال ومان نتاجية اإلأهساهسا الى زيادة الكفاءة نتاجية اإلتيدف وظيفة االدارة في الوحدة          

والقادرة لالفاراد العااممين مان  و ايجااد الرغباةأ إتاحاةوذلك عان طرياق نتاجية اإلالوحدة  أداءثم رفع 
لاى رغباة الفارد واندفاعاو فاي العمال إذ يشاير الرضاا إ ، خالل توفير البيئة الهسميمة والمالئمة لمعمل

. ويعاارف الرضااا الااوظيفي ماان العماال بانااو الجااو نتاجيااة اإلالعمميااة  جواناابماان  الااذي يشااكل جانباااً 
 لفرد بالهسعادة نحو الوظيفة .ى اويوصف بانو حالة الشعور لد ،الهسميم داخل بيئة العمل النفهسي 

 ( 06 ، 6108 ،) الشميشل  - :اآلتيمن خالل  ىمية كبيرة تظيرأولمرضا الوظيفي 
 تخفيض تكاليف حوادث واصابات العمل . .0
 دوران العمل . فتخفيض تكالي .6
 زيادة الوالء التنظيمي . .1
 المنشأة مع نقابات العمال .تحهسين عالقة  .4
 هستقرار التنظيمي .اإل .5
 أثارة الهسموك االبداعي لدى العاممين . .6

 : اإلدارةثالثا
 ، االقتصادية لموحدة االقتصادي داءاأل في ليا دور مؤثر ثرىاأو  وتنفيذىا اإلدارة إن            

(08 ، 6118 ، المولى )  -:اآلتي خالل من   
وتنفيذىا الخطط رهسم والقيام بالرقابة والتوجيو والتحفيز .   .1 

نتاج .الحصول عمى المواد الالزمة إل  .2 
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الصناعية المنتجات توزيع .  .3 
المصنع في والتناهسق االنهسجام إتاحة .  .4 

والطارئة اآلنية األخطار مجابية .  .5 
 رابعا : الحوافز

التاااي تنشااادىا  األىااادافاألهسااااليب الفعالاااة لرفاااع انتاجياااة الماااوظفين عااان طرياااق رباااط  نإ  
وتعااارف عماااى انياااا بااارامج  ، المنشاااأة بيااادف ماااادي أو معناااوي يشااابع حاجاااة معيناااة لااادى الماااوظفين

 . (070،  6108 ،)الجواري وكاظم  الجيد  داءمصممة لمكافأة العاممين مقابل األ
 -:اآلتيمن خالل نتاجية اإل و طاقاتيمتقدم يمكن بيان أىمية الحوافز  اومن خالل م

 ىم الحوافز في تفجير قدرات الموظفين وطاقاتيم .اتهس. 0
 .و بالمنظمةمصالحلمفرد وربط تحهسين الوضع المادي والنفهسي واالجتماعي . 6
 رضا العاممين عن العمل . إتاحةفي  . تهساىم الحوافز1
 ؤدي الى خفض التكاليف .ت. تعمل عمى زيادة االنتاج كما 4
  مل عمى جذب العناصر الجيدة من االيدي العاممة .تع. 5  

-:والميارة التدريب: خامسا  
 فااايالعامااال الااارئيس  لكوناااو   ، المختمفاااة الااادول اىتماماااات فاااي مميااازة مكاناااة التااادريب يتصااادر      

  وبالنظر ، اإلقتصادي لمنمو المتطورة الحاجات مهستوى في وجعميا البشرية القدرات تنمية عمميات
 ، مخططاة تادريب عممياات إلى تكون ما أحوج فإنيا النامية الدول في الميارات مهستوى إلنخفاض

 يعطااي وأن البااد كقطرنااا الجدياادة حياتيااا بناااء فااي الاازمن حاااجز إختااراق إلااى المتطمعااة الاادولن أو 
 باتجاااه المتاادربين هسااموك لتغيياار نظاميااة عمميااة ويعاارف التاادريب بانااو ، إهسااتثنائياً  إىتماماااً  التاادريب
 ، 6108 ، أ محماد ) والمهساتقبمية . الحالياة العمال بمياارات يتعماق ماا وىوالمنشأة  أىداف تحقيق
06)                                               

-:اآلتية المجاالت في التدريب أىمية ديدحت ويمكن  
. ليم المعنوية الروح وزيادة لمعاممين النوعي داءاأل وتحهسين اإلنتاج زيادة  . 1 
.داءاأل مهستوى ورفع اإلدارية القرارات ترشيد في التدريب يهسيم  .2 
. جديدة وظائف ألشغال المؤىمة المالكات تأىيل  .3 
. العمل معايير بمعدالت واإلرتقاء الوقت إهستثمار زيادة  .4 
. شاممة بصورة اإلنتاج عجمة اهستقرار في التدريب يهسيم  .5 
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 التقانة  -:دساً سا
 أآلالت أهساهسااااً  وتتضااامن إقتصاااادية قيماااة لياااا التاااي واإلمكانياااات الوهساااائل جمياااع تعنااايو          

 بااادونيا والتاااي وغيرىاااا المتحققاااة الفنياااة والمالكاااات والعمااام المعرفاااة أناااواع وكااال واألجيااازة والمعااادات
 ىااذه ماان آخاار جاازء وىااينتاجيااة اإل وزيااادة المعيشااة مهسااتوى ورفااع المرغااوب التقاادم إحااداث اليمكاان
 وجياة ومان اإلنتاجياة، العممياة فاي المهساتخدمة الصاناعية المنشاآت أداء كفااءة فاي المؤثرة العوامل
 إلنتاجياة العممياة األهسااليب تطاويروصافيا أداة ب التقانة مفيوم عمى تتركز فإنيا اإلقتصادية النظر

  .  المهستخدمة
بداعية تقنية أهساليب ىي إذن فالتقانة            أكدت وقدنتاجية اإل العممية في ميارة أو وا 
 من إضافات بتكوين يفهسر ال صناعياً  المتقدمة الدول عوائد نصف نحو أن التجريبية البراىين

 تحهسين إلى يعزى لإلضافات األهساس الجزء أن بل العمل، قوة إلى جديدة إضافات أو المال رأس
نتاجية اإل الوحدة في المهستخدمة التقانة تعد ذلك عمى وبناءً  العمل، لقوة الميارة تحهسين أو التقانة
 العممية تطور إلى يؤدي نيالتق التقدم أن ذإ اإلقتصادي، داءاأل في المؤثرة الرئيهسة العوامل من

 الجديدة المعدات في مجهسدة جديدة تقنيات خالل من يكوننتاجية اإل العممية فتطور اإلنتاجية،
 تغيرات إلى تؤدي كما الهسمع إلنتاج الحقيقية التكاليف تخفض بذلك وىي اإلنتاج، في المهستخدمة

 ( .00، 6101 ، الكيكي )  المعروضة المنتجات طبيعة في
 الموقع  -:سابعا
 ة والميماة التاي يجاب مراعاتيااالمشاروع تعاد مان العوامال الرئيهسا موقاع إن عممية اختياار         

 فشل المشروع  أهسبابن أحد ، ألن الموقع قد يكو أي مشروع اهستثماري إقامةاية عند ودراهستيا بعن
نجاحااو والتااي تتااأثر بقاارب الوحاادة االقتصااادية  داءاألكفاااءة إن الموقااع لااو أثاار فااي عمميااة تقااويم  .وا 

التااي نتاجيااة اإلوكااذلك تااوفر وهسااائل النقاال وقربيااا ماان المناااطق  ،وبعاادىا عاان قااوة الحركااة لإلنتاااج
 .المؤثرة  الناحية البيئية والمناخية وغيرىا من العوامل فضاًل عن اإلنتاجعممية  فيتؤثر 

اء تقيااايم هساااميم لموحااادة االعتباااارات الخاصاااة باااالتوطن عناااد القياااام باااإجر  غفاااالإوماااع ذلاااك ال يمكااان 
العوامل المتوفرة  ثرأمن خالل تتبع  داءاأل كفاءة في ويمكن تحديد مدى تأثير الموقع، االقتصادية

 (  05 _ 04،  6108 ،ب محمد  )ائو وتطوره وكما يأتي : أد فيوأثرىا  ،في ذلك الموقع
 .لقرب من األهسواق لتهسويق المنتجات. ا0
 .. القرب من مصادر الطاقة6
 .العاممة . توفير األيدي1
 .. توفير وهسائل النقل4
 .. وجود الصناعات المكممة5
 .البناء. ثمن األرض وتكاليف 6
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 .الظروف الجوية والمناخية ءمةمال .7
 .ناهسبة لكل عامل من العمال وأهسرىم. توفر مهستوى المعيشة الم8
 .وحدة االقتصادية بالمرافق العامة. تكاليف توصيل ال9
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 الرابع المبحث
 معايير تقييم كفاءة األداء

مؤشرات ومعايير كثيرة يمكن اهستعماليا في تطبيق البيانات ، وبناء عمى ذلك تم  ىنالك          
وجامعة  األىميةتحديد بعض المعايير التي تتالئم مع طبيعية النشاط االقتصادي ، لجامعة نوروز 

 -: ىيىذه المعايير زاخو الحكومية ، و 
 .نتاجية اإل اتمعيار الطاق -0
 .نتاجية اإلمعيار  -6
 .اإلنتاج برامج خطة معيار -1
 . قدراتيم وتنمية الموظفين تدريب -4
 . التعميم في المهستخدمة الوهسائل -5

 
نتاجية اتمعيار الطاق  -:أوالً   اإل

 الهساايما فاااي االقتصاااادي داءتقياايم األماان أىااام المعااايير فااي عممياااة ر ايااامعالىااذا يعااد             
ماان قاادرة نتاجيااة اإلكاال مااايتوفر لاادى الوحاادة نتاجيااة اإلالطاقااة ويشااير مفيااوم ،  االنتاجيااة محااددات

هساتخدام اهساموب انتااجي إة وبزمنياة معينا مادةانتاجية يمكن قياهسيا بوحدات االنتاج المتدفقاة خاالل 
 . ( 75،  0988) هسمطان ، معين 
حجام أو عادد الوحادات التاي يمكان لممنشاأة ان بأنيا نتاجية اإلتعريف الطاقة  فيجاء             

 .( 095،  6118زمنية معينة وضمن اهسموب انتاجي معين  ) عالم ،  مدةنتجيا خالل ت
بأقصاى طاقاتياا  نتااجاالية عماى بأنياا قادرة الوحادة االقتصاادنتاجياة اإلولقد عرفت الطاقة 

 ( 041،  6115رفي ، يزمنية محددة . )الص مدةالمادية والبشرية دون انقطاع غير مبرر خالل 
 المؤشارات مان مجموعاة عمى يعتمدالذي نتاجية اإلبمفيوم الكفاءة نتاجية اإلويرتبط مفيوم الطاقة 

 كفااءة لتحدياد عمياو عتماادالا يمكن الذي العممي المؤشر يمثل الذينتاجية اإل الطاقة مؤشر ومنيا
ن ،نتاجياااة اإلت الموحاااد داءاأل  واالنتفااااع التنفياااذ نهسااابة يظيااار التقيااايم فاااي المعياااار ىاااذا اهساااتخدام وا 

 المعياار ىاذا ويرتبط ،نتاجية اإلالوحدات  في المتاحةنتاجية اإل الطاقات من والتشغيل واالهستغالل
 العالقاة اي ،نتاجياة اإللوحادات  المتاحاة االقتصاادية لمماوارد األمثال واالهستخدامنتاجية اإل بالكفاءة

هسامايل ،  )  العممياة تماك مان المخرجاات وبايننتاجياة اإل العممياة يفا المهساتخدمة الموارد كمية بين
6101  ،06 ). 
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، ى حااد هسااواءيااتم عاان طريااق الكفاااءة الفنيااة والكفاااءة االقتصااادية عماانتاجيااة اإلإن تحقيااق الطاقااة 
 (06 - 05،  6108، ب  محمد)وىي :نتاجية اإليد الطاقة تهسيم في تحد أهساهسيةوىناك عوامل 

 
 .المتاحة اإلنتاج. كمية مدخالت 0
 .)التقانة( المهستخدم اإلنتاج أهسموب. 6
 .اإلنتاجيةت األهساهسية في العممية . كفاءة االهستخدام لممهستمزما1

مهسااتويات مختمفااة عمااى  إلااى عمااى مهسااتوى الوحاادة االقتصاااديةنتاجيااة اإلالطاقااة  ويمكاان تقهساايم
 :التوالي

 النظريةنتاجية اإل . الطاقة 1
% وىااذا النااوع 011وتهساااوي بحاادود بأقصااى هساارعة باادون انقطاااع نتاجيااة اإلوتعنااي القاادرة 

 .( 664 ،6105 العيهساوي ، )  - : تيةوذلك لأهسباب اآل مياً ميصعب تحقيقة  ع
 .صالح والصيانة وجود الوقت الضائع نتيجة إل. 0
 .خير في اهستالمياأاالولية أو الت دالتوقفات الناجمة عن النقص في كمية الموا. 6
 .التوقفات الناجمة عن العطل أو الخمل في المكائن والمعدات . 1
 نواعيا .أالمرض او االجازات بمخمتف بهسبب االنقطاع عن العمل . 4
 . التوقفات الحاصمة عن عدم كفاءة األيدي العاممة .5
و غيرىااا قااد أن ىااذه االمااور وا   ،. األهساااليب التنظيميااة التااي قااد تعرقاال هسااير عمميااة االنتاااج 6
 مايهسمى بالطاقة النظرية .إلى لى تخفيض الطاقة وعدم القدرة عمى الوصول إتؤدي 

 القصوىنتاجية اإل . الطاقة 2
 ماع معاين لمناتج معيناة زمنياة مادة خااللنتاجياة اإل بالقادرة القصوىنتاجية اإل الطاقة تتمثل       
 الثابتااة كالصاايانة ، اإلنتاااج يحتاجيااا التااي المهساااعدة العواماال ماان متكاممااة مجموعااة تااوفر افتااراض
 يمكاان الطاقااة ىااذه أن ذلااك معنااى. المطموبااة الهساامعية المهسااتمزمات وتااوفر المدربااة العاممااة واألياادي
،  6100) الرفاعي ،   األخرى والمهستمزمات المطموبة الفنية الشروط توفر ظل في عممياً  تحقيقيا

08 ). 
 المتاحةنتاجية اإل طاقة . ال3

مجموعااة مراكااز داخاال  اإلخفاقااات القصااوى مهسااتبعدا عنياااتعاارف الطاقااة المتاحااة بالطاقااة 
نتاجياااة اإلهسااااس القااادرة أعماااى  نتاجياااة اإلوتقااااس الطاقاااة المتاحاااة عماااى مهساااتوى الوحااادة  االنتااااج 

و عممية انتاجية ، ومن ىاذا نهساتنتج تطاابق الطاقاة القصاوى ماع الطاقاة المتاحاة أرحمة مف عضإل
ىاي القادرة عماى انتااج  يضااً أوتعارف  .نتاجية اإلعند عدم وجود األختناقات عمى المهستوى الوحدة 
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خااذ بنظاار االعتبااار كافااة زمنيااة معينااة مااع األ ماادةصاافات محااددة خااالل امنااتج معااين بموجااب مو 
 .( 664 ، 0979 ،ي الطاقة القصوى ) الجميمي وآخرون العوامل التي تؤثر ف

 
 

 التصميميةنتاجية اإل . الطاقة 4
وىذه الطاقة توضع من قبل الجية المصممة لممكائن  ، النظريةنتاجية اإلوتعرف بالطاقة 

بمعنااى الطاقااة التصااميمية ىااي تمااك ال فااي حالااة اجااراء تحااوير أو تطااوير، إ بااداً أواليمكاان تجاوزىااا 
 و اهسارافأو عطال امثل لجمياع عناصار االنتااج بادون اي توقاف التي تعتمد االهستخدام األالطاقة 

 والتهسويقية لموحدة االقتصاديةنتاجية اإلودون مراعاة لمهسياهسيات 
 .( 915 ، 6104  ،) حداد  

 المخططةنتاجية اإل . الطاقة 5
لمطماب مان جاناب ترتبط ىذه الطاقة بالبرامج المقررة لإلنتاج والتي عاادًة تحادد بمهساتويات متوقعاة 

التشاااغيل مااان  مااادة أثنااااءفااي لأجيااازة المتاحاااة والمهسااتمزمات التاااي يمكااان ضاااميا  والكفاااءة الحقيقياااة
 . (01،  6100احمد ، )  خرآجانب 

 .(09،  6116،  الجبوري) الفعمية نتاجية اإل . الطاقة 6
الفعمااااي الااااذي تاااام تحقيقااااو فااااي الوحاااادة  اإلنتاااااجأي كميااااة  ،وىااااي الطاقااااة المهسااااتغمة فعااااالً 

مااان  (% 85 -%  75)، وتقااادر نهسااابة الطاقاااة الفعمياااة باااين زمنياااة معيناااة مااادةالقتصاااادية خاااالل ا
 .في البمدان النامية الهسيماعن ذلك وقد تقل  ،الطاقة التصميمية
 فيمااالوحدة االقتصادية  في داءألكفاءة ار عن الل ما تقدم يمكن تكوين نهسب تعبومن خ

 :وكما يأتينتاجية اإلعيار الطاقة يتعمق بم

. نهسبة االنتفاع = 0
 الطاقة نتاجية اإل الفعمية

 الطاقة نتاجية اإل التصميمية 
   ×011 

في  ميماً  عمما بأن ىذا المؤشر يعد مقياهساً  ،تضم ىذه النهسبة مدى االنتفاع في الطاقة التصميمية
 .والهسيما في التخطيط الصناعي ،خطيطعممية الت

   =  . نهسبة التشغيل 6
الطاقة نتاجية اإل المخططة
الطاقة نتاجية اإل التصميمية

 ×011 

لطاقااة أي ا ،تعباار ىااذه النهساابة عاان االنحرافااات التخطيطيااة فااي مجااال اهسااتخدام الطاقااات الناتجااة
المشاروع خاالل  االهستفادة مان اإلمكانياات المتاحاة فايعبر عن مقدار تالتصميمية كذلك اإلنتاجية 

 .زمنية معينة مدة
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. نهسبة االهستغالل = 1
الطاقة نتاجية اإل المتاحة

 الطاقة نتاجية اإل التصميمية
  ×011 

وعن مدى جدية اإلدارة  ،وتعبر ىذه النهسبة عن مدى ابتعاد الطاقة المتاحة عن الطاقة التصميمية
 .أخرىوء الطاقة التصميمية من جية التشغيمية في احتهساب الطاقة المتاحة في ض

. نهسبة التنفيذ = 4
 الطاقة نتاجية اإل الفعمية
 الطاقة نتاجية اإل المخططة

   ×011 

       ميم في مجال دراهسة كفااءة تم تنفيذ أىداف الخطة وىو مؤشر التيوتعبر ىذه النهسبة عن المدى 
 .األداء

نتاجيةمعيار   -:ثانياً   اإل
 ،البمادان المتقدماة والنامياة عماى حاد هساواء باىتماام متزاياد فاينتاجياة اإلويحظى موضاوع          
 .أة واأليدي العاممة والمجتمع ككللما ليا من أىمية وتأثير ومنافع عمى مهستوى المنش نظراً 

الكثير من الغموض فينالاك مفااىيم عديادة وأصابحت لإلنتاجياة نتاجية اإللقد شاب مفيوم 
المخرجاات  اآلخاروتعني عند الابعض  ،مختمفة، فيي عند البعض مقياس لكفاءة العمل معان  عدة 
، واألىاام ماان كاال ذلااك فإنااو كثياارا مااا تخااتمط مصااطمحات حققتيااا مجموعااة معينااة ماان المااوارد التااي
 .(664، 0999 ، يو عبدالكريم وكدا)مثال  اإلنتاجكمفيوم نتاجية اإلبفكرة  أخرى

عمااااى تحقيااااق نتاجيااااة اإلىااااو مقياااااس لقاااادرة الوحاااادات نتاجيااااة اإلمفيااااوم جاااااء فااااي كمااااا و 
خرجاااااات بالمهساااااتوى نفهساااااو مااااان ذلاااااك اناااااو يمكااااان زياااااادة المالمخرجاااااات مااااان المااااادخالت ، بمعناااااى 

مااع الحفااااظ عماااى مهسااتوى المخرجاااات ) الااادليمي  والطفيماااي ،  المااادخالت ، أو تخفااايضالماادخالت
6108  ،668 ). 

ض بأنياااااا : )النهسااااابة أو العالقاااااة باااااين المااااادخالت والمخرجاااااات لمنشااااااط عوقاااااد عرفياااااا الاااااب
 ( 640،  6107االقتصادي )البطاط وكمر ، 

 .= المخرجات / المدخالتنتاجية اإل
نتااج وباين حجام أو قيماة عوامال "ىي العالقة بين جحم أو قيماة اإل يضاً انتاجية اإلبويقصد       

ارة أخارى با، أي ىاي النهسابة باين المنتاوج وعناصاره ، وبعنتاجياة اإلنتاج المهستخدمة في العممياة اإل
 المخرجات . لىإ لتحويميا أةة بالمنشصالهستخدام الموارد الخا مقياس فأنيا

نتاجياااة اإلتحقياااق الوحااادة لمعرفاااة مااادى  ،اإلنتاجياااةىااام المؤشااارات الخاصاااة بمعياااار أوفيماااا ياااأتي 
 :ألىدافيا

 ( 105،  6101هسعيد ،  )الكمية نتاجية اإل . 1
هساواء  اإلنتااجالكماي والمادخالت الكمياة التاي أهسايمت فاي تحقياق  اإلنتااجتمثل النهسبة باين 

 -:اآلتيةادلة عة أو خدمة كما في المعكان هسم
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الكمية = نتاجية اإل
المخرجات
المدخالت
كمية أو قيمة األنتاج=  

 مجموع عناصر األنتاج
 

عاان طريااق  الكميااة ماان خااالل العالقااة النهساابية بااين المخرجااات والماادخالتنتاجيااة اإلوتتحقااق زيااادة 
 -:مايأتي 
 عندما تزداد المخرجات بنهسبة أكبر من الزيادة في المدخالت . .0
 عندما تنخفض المدخالت مع بقاء المخرجات ثابتة . .6
 المخرجات مع بقاء المدخالت ثابتة .عندما تزداد  .1
 عندما تنخفض المدخالت بنهسبة أكبر من انخفاض المخرجات . .4

 ،الت خدالم نمو من أهسرع( المخرجات) اإلنتاج في نمو ىنالك نوأ عمى تدل النهسبة ىذه زيادة ان
            نيةالزم المقارنات إلجراء المعيار ىذا ويهستخدمنتاجية اإل الكفاءة في تحهسن ىناك أن بمعنى
  ولممااادة الزمنياااة نفهسااايا مماثماااة إنتاجياااة وحااادات ماااع المكانياااة المقارناااة أو ،نتاجياااة اإل الوحااادة فاااي

 ( 68،  6118 )المولى ،
 .(076 -075،  6108، الجواري وكاظم ) الجزئية نتاجية اإل  .3
 أن إال النوعياة،نتاجياة اإلب وتدعى اإلنتاج عناصر من عنصر بكل المتعمقةنتاجية اإل ىي       
 عناصااار إنتاجياااة لقيااااس المؤشااار ىاااذا يهساااتخدم ، الجزئياااةنتاجياااة اإل ىاااو لمتهسااامية الشاااائع المفياااوم
 الجزئيااةنتاجيااة اإل عاان ويعباار اإلنتاجيااة، لقياااس الدقيقااة المقاااييس ماان ويعااد منفاارد بشااكل اإلنتاااج
 :اآلتية بالصيغة

الجزئية = نتاجية اإل
قيمة أو كمية المخرجات

 كمية أو كمفة أحد عناصر االنتاج
 

 -ويتضمن عدة مؤشرات منيا :
 -: انتاجية العامل .0

االقتصااادي وتمثاال العالقااة بااين مقاادار  داءىااي ماان أىاام مؤشاارات قياااس كفاااءة األ      
الناااتج االجمااالي أو القيمااة المضااافة التااي يحققيااا العاماال وعاادد العاااممين المشاااركين فااي 

 :اآلتيةالمعادلة  وفق عمى قاستو نتاجية اإلالعممية 

العمل =  إنتاجية
قيمة أو كمية األنتاج
 عدد العاممين

 

 -: انتاجية المواد األولية .6
يوضاااح ىاااذا المؤشااار كفااااءة اهساااتخدام الماااواد األولياااة مااان خاااالل ماتحققاااة الوحااادة النقدياااة    

نتاج أو القيمة المضافة من خالل اهستخدام الخاماات والماواد المصروفة عمى الخامات في قيمة اإل
 هستخرج باهستخدام .تنتاج و االاالولية في 
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  كمية االنتاج=   األولية المواد إنتاجية
 كمية المواد االولية المهستخدمة
 

 
 

 انتاجية رأس المال المستثمر  .1
نتاجية اإلىي العالقة بين كمية أو قيمة االنتاج ورأس المال المهستخدم في العممية        
 -:اآلتيوتحهسب كنتاجية اإلالى كفاءة رأس المال المهستخدمة في العممية ر نو يؤشأأي 

رأس المال المهستثمر =  إنتاجية
 قيمة اإلنتاج

 رأس المال المهستثمر
 

 أوبصااورتيا العينيااة  أخااذىايمكاان  ذإ ، المؤشاارات الجزئيااةتمااك ن أ إلااى اإلشااارةالبااد ماان          
، ألنياا تهساتبعد تقمباات قيماة  وأفضاميتيانياة لدقاة ىاذه الصايغة القيمية مع التأكيد عماى الصاورة العي

 داءكفاااااءة األ ال يعباااار عاااان هوحاااادنتاجيااااة اإلن رقاااام أ، كمااااا رلنقااااود الناتجااااة عاااان تقمبااااات األهسااااعاا
 ،القياهسايةنتاجية اإلالمقارنة مع رقم  أو ،تين متباعدتينمدفي  اإلنتاجيخذ أالصناعي ولكن يجب 

 .القطاع نفهسو إلىينتمي  رخآ بالمقارنة مع مشروع أو
نتاج: معيار خطة برامج ثالثاً    اإل

 تحقياق فاينتاجياة اإل الوحادة قادرة مادى عان لمتعبيار الميماة المعايير من المعيار ىذايعد 
 تحقياق عماى يتوقافاإلنتاجية  الوحدة نجاح نأل ، تحقيقيا إلى تهسعى التي ليا المرهسومة األىداف
 مقارناة اإلدارة ميماة وتكاون ، والنوعياة والقيماة الحجام ناحية من ليا المخططةنتاجية اإل األىداف
 وتغيرىاا االنحرافاات ىاذه أهساباب تحدياد ماع وجادت إن االنحرافاات وتحدياد بالمخطط الفعمي التنفيذ

   . المناهسب الوقت في ليا الالزمة الحمول ايجاد ثم
وذلااك بمقارنااة  ،اإلنتاااجن تااتم عاان طريااق خطااة باارامج أيمكاان  داءاأل كفاااءة يميااإن عمميااة تق      
خطااة  الدراهسااة لمتعاارف عمااى الكفاااءة اإلداريااة فااي تحقيااق ماادةالمتحقااق بالمهسااتيدف خااالل  اإلنتاااج

 ( 66 ، 6101 ، النعمو)  :اإلنتاج المرهسومة وكما يأتي

اإلنتاج الفعمي المتحقق خالل الهسنة= نتاجية اإل نسبة تنفيذ الخطة 
 اإلنتاج المخطط خالل الهسنة

   ×100  

 تدريب الموظفين وتنمية قدراتيمرابعًا: 
نتاجياة اإلالى رفع الكفااءة  الذي ييدف اإلداريةالتدريب مكانة ىامة بين األنشطة يحتل           

ممااا تطااوير وتنميااة الكفاااءات البشاارية  عمااىوالخدميااة وتحهسااين أهساااليب  العماال ، ويعماال التاادريب 
تحقيق مهساتوى عاال مان االشاباع الشخصاي  فضاًل عنبكفاءة  أةشنالمعمى تحقيق أىداف  يهساعد
 .لأفراد 
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 داءعممية منظماة مهساتمرة لتنمياة مجااالت واتجاىاات الفارد أو المجموعاة لتحهساين األ ىو التدريبف
تاحاةواكهساابيم الخبارة المنظماة و  الل توهسايع معارفتيم خاالفارص المناهسابة لمتغييار فاي الهساموك مان  ا 

وصقل ميارتيم وقدراتيم عن طريق التحفيز المهستمر عمى تعمم واهستخدام األهساليب الحديثة لتتفاق 
 .( 61 - 09،  6119) العزاوي ،   ةيم الشخصياتمع طموح

الشؤون االقتصادية واالجتماعياة بااألمم  إلدارةالتابعة  المجانمن قبل  عرف التدريبوقد          
 .  ( 06،  6119المتحدة بأنو باختصار يكهسب المعرفة وينمي القدرات والميارات ) الصيرفي ، 

 -:ىمية التدريب أ -اواًل :
ن أالاى  اروفاي ذلاك يشا توة لذا تعددت أوجو أىميأد التدريب ذا اىمية بالغة لمفرد والمنشيع       

 ( 047،  6100) حمودة ،  -: تيأىمية التدريب تعود الى اآل
فااااي مختمااااف كافااااة موظااااائف لفااااراد بالمعرفااااة عاااان المبااااادئ واألهساااااليب االداريااااة تزويااااد األ .0

 وتوضيح دورىم في تحقيق أىداف المنشأة .ت المنشأ
تدريب األفراد عمى مختمف مهستوياتيم الوظيفية لزياادة ميااراتيم وتنمياة قادراتيم فاي مجاال  .6

 المنشأة وزيادة كفاءتيا . أداءالتطوير وتحهسين  دخالإلاألهساليب الفنية الحديثة  اهستخدام
الموظفين واألفراد واتاحة الفرصة ليم لرفع مهستوياتيم وتاأىيميم لوظاائف زيادة الخبرة لدى  .1

 لمتنمية . ةكثر مهسؤولية لمقابمة االحتياجات المتزايدأخرى أ
وبالتاااالي خفاااض فاااي نتاجياااة اإل، أي زياااادة  ونوعااااً  ياااؤدي الاااى انجااااز وظيفاااي افضااال كمااااً  .4

 التكاليف .
والقاادرات لاادى المااوظفين  لمياااراتا ، ممنشااأةل المهسااؤولينتنميااة المعرفااة والمعمومااات لاادى  .5

 والعاممين في المنشأة .
التدريب دوافع   -ثانيًا: 

  (059 – 058 ، 6108 ، وعارف القادر عبد)  -فيما يأتي: تتمثل التدريب دوافع أن          
 معااااااممينل التااااادريب خاااااالل مااااان النوعياااااة وتحهساااااين الكمياااااة بزياااااادة وذلاااااك  -: اإلنتااااااج زياااااادة .0

 قاااااااااااابميتيم ثااااااااااام وماااااااااان االتقاااااااااااان مااااااااااان عاليااااااااااة بدرجاااااااااااة بواجبااااااااااااتيم القيااااااااااام كيفياااااااااااة عمااااااااااى
                                 .لإلنتاج

 لمعامميننتاجية اإل الكفاءة رفع لىإ التدريبية البرامج تؤدي -: النفقات في االقتصاد .6
  .داءاأل وطريقة العمل بأهسموب الجيدة لممعرفة نتيجة الوقت في واالقتصاد
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 العون تقديم في المؤهسهسة بجدية العامل يشعر التدريب عبر -: العاممين لدى المعنويات رفع .1
  . عممو أداء في وتفانيو وخالصا زيادة لىإ ذلك يؤدي مما تطويرال في ورغبتيا

 ةيالمحم االحتياطيات لتمبية ميماً  مصدراً  التدريب يمثل -: المنشأة في االحتياطية القوة توفير .4
  . المطموبة العاممة القوى وتييئة التخطيط يتم فعبره العاممة األيدي من

  وبذلك أدائيا قائوطر  بأعماليم تعريفيم معناه العاممين تدريب -: هسرافاإل من التقميل .5
  . عماليمأ أدائيم في والرقابة االشراف من مزيد لىإ العاممين يحتاجال

 العمااال  حاااوادث مااان قميااالتال أو ءالقضاااا عماااى التااادريب يعمااال -: العمااال حاااوادث يااال مااانالقم .6
 .نتاجية اإل بالعمميات المرتبطة

 التدريب مجاالت -ثالثًا :
 ( 059 ، 6108 ، وعارف القادر عبد) -: ىي هساهسيةأ التامج خمهسة متدريبل         

 . والمبادئ والمعمومات الحقائق وتذكر وفيم التعمم عمى المتدرب مهساعدة -: المعرفة .0
 المتدرب. الشخص بو يقوم عمل أو تصرف أي عن عبارة وىي -:الميارات

 . ديناميكي موقف في والميارات لممعرفة التطبيق بيا ويقصد -: األهساليب .6
 في تؤثر كثيرة عوامل وىناك وتغييرىا تعديميا يمكن التي االتجاىات وىي -: االتجاىات .1

 . تقويمو أو تعديمو يمكن الذي الهسموك عمى التدريب ويركز ومعتقداتو الفرد اتجاىات
 عدة في واالهسموب والميارات لممعرفة العممي والتطبيق الممارهسة عن الناتجة وىي -: الخبرة .4

 . الزمن من طويمة مدة خالل مختمفة مواقف
 ( 19 ، 6106 ، آخرونو  العمري)  التعميم في المستخدمة الوسائل: خامساً 

 البااحثين اخاتالف مان االصاطالحات مان كغيارة الحديثاة التعمايم وهسائل اصطالح يخل لم
 بعااد عاان التعماايم مثاال تااداخل ووبيناا بينيااا أخاارى اصااطالحات وجااود مااع ، لااو محاادد مفيااوم عمااى

       (  االلكتروناااااي التعمااااايم) الحديثاااااة التعمااااايم وهساااااائل فمفياااااوم ، االفتراضاااااي والتعمااااايم المااااارن والتعمااااايم
 وهسااائل خااالل ماان بينيمااا التفاعاال طريااق عاان والمااتعمم المعماام بااين والتواصاال يصااالاال عمميااة ىااي

 الناوع وىاذا ، االلكترونياة والكتب،  االلكترونية والمكتبة،  االلكترونية كالدروس االلكتروني التعميم
 نوعياة ةونقم التدريس قائطر  في حديثاً  اتجاىاً  ويعد ، والتوجيات التنظيرات من الكثير عمى يعتمد
 والتعميمية . التربوية العممية في الترقي عمى تهساعد فريدة

 منيااا ،والحديثااة عامااة التعميميااة الوهسااائل أىميااة تتجمااى :الحديث  ة التعميمي  ة الوس  ائل أىمي  ة
            -: ابرزىاااا مااان والتاااي متعاااددة، أماااور فاااي تؤديياااا التاااي التعميمياااة الوظيفاااة فاااي والهسااايما ، خاصاااة

 ( 550 ، 6107 ، ومطيري مصطفى) 
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 إضااافة خااالل ماان التعماايم إثااراء فااي جوىرياااً  دوراً  التعميميااة الوهسااائل مارهساات إذ التعماايم، إثااراء. 0
 . متميزة وبرامج خاصة مؤثراتو  أبعاد
 .أقل بتكمفة التعمم نهسبة زيادة خالل من أكبر بدرجة اقتصادية التعميم عممية تجعم .6
 .التعمم نحو دافعيتيم ورفع التعممية حاجاتيم :حديثة بالطال اىتمام اهستثارة .1
 المعرفاة وتناامي العمماي التقدم ومواكبة فاعميتيا، من والرفع وتنويعيا، المتعممين، خبرات زيادة. 4

 .اإلنهسانية
 التاي المكاهساب من ذلك غير إلى جيد، وأقل وقت بأهسرع تعمماً  تحقق فيي التعمم، هسرعة زيادة. 5

 التعميميااة العمميااة فااي فاااعالً  ضاارورياً  عنصااراً  منيااا الحديثااة والهساايما التعمميااة الوهسااائل ماان تجعاال
 .الحديثة

 الحديثة دور الوسائل التعميمية 
 (08 ، 6105 ، شيك)   -:اآلتييتجمى في  اً كبير  اً ان لموهسائل التعميمية الحديثة دور           

 والمعمم.المتعمم  واختصار وعيوبقميل الجيد ت .0
 تتغمب عمى المفظية وعيوبيا . .6
 تهساعد عمى نقل المعرفة ، وتوضيح المبيمة وتثبت عممية االدراك . .1
 حفظ الطالب وتضاعف اهستيعابو .تثبت المعمومات وتزيد من  .4
 في الفكر . رتنمي االهستمرا .5
 الطالب .و يل عممية التعميم عمى المدرس ، تهس .6
 ممكنة مع الطالب . مدةالخبرة التعميمية حية ألطول بقاء اتهساعد عمى  .7
 تتيح لممتعممين فرصا متعددة من فرص المتعة وتحقيق الذات . .8
 العممية وبألفاظ الحضارة الحديثة .تهساعد الطمبة عمى التزويد بالمعمومات  .9

 . الهسموك وتعدل ، الذوق وتربي ، االتجاىات وتنمي ، المياراتتزيد  .01
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 المبحث األول
 نبذة مختصرة عن عينة البحث

االقتصادي أىمية بالغة من قبل المختصين في       داءيحتل موضوع تقييم كفاءة األ          
الوقت الحاضر، وذلك الرتباط أغمب المشاريع )العامة منيا والخاصة( بأىداف خطة التنمية 

       قتصادية التي ترمي إلى بناء قاعدة أهساهسية لأمن االقتصادي .اال
بالجانب االقتصادي أم الجانب  كانأ رتبط بحياة المواطنين هسواءي و، في ولمتعميم أىمية كبيرة   

وجامعة زاخو  األىمية جامعة نوروز في دارة واالقتصاداال كميةاإلنهساني، تم دراهسة الواقع )
           ا، كذلك تم جمع البيانات والمعمومات عن الكميتين.موتقيم كفاءة أدائي (الحكومية

   
 1األىميةنبذة عن كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز 

باهسم كمية دىوك من قبل نقابة اقتصادي  6114عام  األىميةأهسهست جامعة نوروز           
وقد  ،وبموجب موافقة رئاهسة مجمس الوزراء في اقميم كوردهستاندىوك كوردهستان في محافظة 

 اهستناداً  6114/  06/ 0بتاري   ن فييا و باشرت الجامعة أنداك باهستقبال الطمبة وباشر التدريهسي
اهستمرت  6114مجنة االهستشارية لمجمس التعميم والبحث العممي في االقميم، ومنذ عام لقرار ال

بموجب قرار  األىميةالى جامعة نوروز  6119كمية دىوك الجامعة بالتوهسع حتى تحولت في عام 
، وتتضمن كمية  6119/ 9/ 05(  المؤرخ في  6854مجمس وزراء اقميم كوردهستان المرقم )

قتصاد ، والمحاهسبة ، واالدارة ، ال) اىي خمهسة أقهسام  األىميةاالدارة واالقتصاد جامعة نوروز 
ين حيث يريهسكبر كمية في الجامعة من ناحية الطمبة والتدأهسياحة ( وىي المصرفية ، و المالية و الو 

في قضاء هسيميل التابعة لممحافظة  الجامعة % ( من االجمالي ، تقع 61تشكل ما يقارب  )
جامعة  وتهسعىطالق قدرات االصالح والتراكم ( رهسالة ) نحن نؤمن بالتعميم إلمنطمقة من دىوك 
  ن تكون معترف بيا كجامعة ذات جودة عالية في المنطقة .أ األىميةنوروز 

 - : األىميةنوروز أىداف جامعة 
 .  الحفاظ عمى الجودة وتمبية المعايير في التدريس والتعمم .0
  . ممؤىمين والمتفانينلتوظيف واهستبقاء أعضاء ىيئة التدريس والدعم  .6
   . الحفاظ عمى اهستخدام مرافق وخدمات الدعم التعميمي الحديث .1
  . أكاديمية صحية وجذابة إتاحة .4

 
 

                                                           
1
 تم االعتماد فً انشاء هذه الفقرة على: -  

web.nawroz.edu.krd/?lang=ar 
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 2واالقتصاد جامعة زاخو الحكوميةنبذة عن كمية االدارة 
من قبل رئاهسة  الجامعةأصدر أمر رهسمي لتأهسيس و  6101/  7/ 8أهسهست في            

عام الدراهسي ال، في  اً عممي قهسماً ( 06تشكل الجامعة ) ،مجمس الوزراء في حكومة اقميم كوردهستان
) قهسم االقتصاد ، واالدارة  ىيقهسام أ( تم فتح كمية االدارة واالقتصاد لثالثة  6107 – 6106) 
. تيتم الجامعة  اخو التابعة لمحافظة دىوكز تقع الجامعة في قضاء  ،مصرفية (المالية و ال، و 

لكل قهسم عممي وتطبيقي مع مراعات كافة وتوفير المهستمزمات العممية وضمان الجودة بالتنمية 
مهستوى العممي عمى الرفع جامعة زاخو لدييا برنامج ل ،ايجاد فرص وهسوق عمل لخريجي الجامعة

، وادامة طمب العمم  ،  وتنفيذ التعميمات الصحية، معايير الدولية عن برنامج التنمية الوفق 
مد والتي ن تأهسيس جامعة زاخو حهسب رؤى جديدة واهستراتيجية طويمة األإ ، وضمان الجودة

وزارة التعميم العالي تتوافق مع عممية اعادة تشكيل التعميم العالي والتي كانت مشروع من قبل 
لى نوعية تعميم جيد وتوفير بحوث عممية إا الوصول ي، ميمتفي أقميم كردهستان والبحث العممي 

تطوير و  حماية حقوق الطمبة ،، برامج التدريب ، نيا تطوير نتائج التعميم أمتقدمة والتي من ش
مان الجودة التعميم ورفع مقاييس التعميم من خالل تنفيذ برامج ض، وضع المالك التدريهسي 

     وباالهستمرار بالتطوير االكاديمي .
 

 

 

  

                                                           
1

 تم االعتماد فً انشاء هذه الفقرة على: - 

uoz.edu.krd/arabic 
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 المبحث الثاني

 معيار الطاقات االنتاجية
بعد الحصول عمى اإلنتاجية ، وجامعة زاخو الحكومية ، بأهستخدام معيار الطاقات  األىميةكل من جامعة نوروز في كمية االدارة واالقتصاد  أداءلغرض تقييم    

 -:اآلتيالمعمومات والبيانات الخاصة لكال الجامعتين، يمكن توضيح ىذا المعيار من خالل الجدول 

نتاجية ( الطاقات 2-1الجدول )                            .لألعوام الدراسية  األىميةوز والنسب المئوية الخاصة بيا لكمية االدارة واالقتصاد في جامعة نور اإل
 . (2019 – 2018الى   2017_  2016)

تالسنوا  

الطاقة 
 الفعلية

طالب ()  

  1 

 الطاقة
 المخططة

طالب ()  

 2 

 الطاقة
 المتاحة

طالب( )  
3 

الطاقة 
 التصميمية

طالب ()  
4 

%نسبة االنتفاع  
 

5=(1/4)*100 

%نسب التشغيل  

 
6=(2/4)*100 

 ةنسب
 االستغالل%

 
7=(3/4)*100 

نسبة تنفيذ اهداف 
%الخطة  

8=(1/2)*100 

الطاقة 
 المعطلة

 
9= 100 - 5 

2016 - 2017 1695 2400 2940 3600 47.08 66.66 81.67 70.62 52.92 

2017 - 2018 1493 2400 2940 3600 41.47 66.66 81.67 62.21 58.533 

2018 - 2019 1401 2400 2940 3600 38.95 66.66 81.67 58.37 61.09 

 . األهلٌةجامعة نوروز الباحث باالعتماد على المقابلة مع عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد ) د. سمٌر فخري نعمه ( فً ضوء القٌود المسجلة لدى إعداد المصدر : الجدول من 
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نتاجية ( الطاقات  2 - 2الجدول )                               اآلتيوالنسب المئوية الخاصة بيا لكمية االدارة واالقتصاد في جامعة زاخو الحكومية اإل
(2019 – 2018الى   2017_  2016)  

 

 السنوات

الطاقة 
 الفعلية

طالب ()  

  1 

 الطاقة
 المخططة

طالب ()  

 2 

 الطاقة
 المتاحة

طالب( )  
3 

الطاقة 
 التصميمية

طالب ()  
4 

%نسبة االنتفاع  
 

5=(1/4)*100 

%نسب التشغيل  

 
6=(2/4)*100 

االستغالل% ةنسب  
 

7=(3/4)*100 

نسبة تنفيذ اهداف 
%الخطة  

8=(1/2)*100 

الطاقة 
 المعطلة

 
9= 100 - 5 

2016 - 2017 280 120 1008 1260 22.22 9.52 80 233.33 77.78 

2017 - 2018 516 240 1008 1260 40.95 19.04 80 215 59.047 

2018 - 2019 705 360 1008 1260 55.95 28.57 80 195.83 44.05 

. ( زاخو الحكومٌة جامعة) الجامعة لدى المسجلة القٌود ضوء فً ) نزار محمد علً(ستاذمع األ المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر  

ن نهسبة التشغيل منخفضة مما يعني عدم أالمعطمة كبيرة كما  ن تكون الطاقاتأ أدىن نهسبة االنتفاع لجامعة نوروز منخفضة  وىذا ما أ( 0–6نالحظ من خالل الجدول )
لم هسبة تنفيذ أىداف الخطة االهستفادة من الطاقات التصميمية في التخطيط ، أي وضع خطط بعيدة عن الطاقات التصميمية وأن نهسبة االهستغالل معقولة  أما فيما يتعمق ن

 يتم تحقيقيا وكانت منخفضة .
ن نهسبة أو  وكذلك وجود طاقات معطمة بشكل كبير يضاً أن نهسبة االنتفاع منخفضة أفيما يتعمق في جامعة زاخو  ( 6 – 6كما نالحظ من خالل الجدول  )          

ثم ترتفع بعد ذلك  ( 6107 – 6106لمعام )  النهسب كانت منخفضة جداً  لأعوام الدراهسية أنكما نالحظ مقارنة  المذكورة آنفاً التشغيل منخفضة جدا وىذا يعود لأهسباب 
من حيث النهسب  األفضلكانت  زاخون جامعة أ( 6 – 6( و ) 0- 6من خالل المقارنة بين الجدولين ) ضاً يأالحظ يعام المذكور يمثل هسنة افتتاح ىذه الكمية ، و لكون ال

 .الخطة بتنفيذ يتعمق فيماذا جاءت النهسب افضل إ نوروزمن جامعة اإلنتاجية المئوية لمطاقات 
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 المبحث الثالث
 معيار االنتاجية

 لممنشأة ،  داءمن المعايير الميمة في عممية تقييم كفاءة األاإلنتاجية يعد معيار 
بعد الحصول عمى   داءالكمية والجزئية في عممية تقييم كفاءة  األاإلنتاجية هستخدم مؤشرات وت

 ( وزاخونوروز ،  البيانات من كال  الجامعتين كمية االدارة واالقتصاد ) 
نتاجية : مؤشر  أوالً   الجزئيةاإل

كمية االدارة لالجزئية عمى مهستوى المراحل اإلنتاجية يمكن مالحظة نهسب النجاح ومؤشر 
وكمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو الحكومية من خالل  األىميةواالقتصاد جامعة نوروز 

 -:اآلتيةول االجد
نتاجية ( نسب النجاح و  3 – 2الجدول )  االقتصاد  جامعة نوروز  قسم لمتدريسيينالجزئية اإل

 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىمية

 العام لدراسي 
2017  - 2016 

عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

عدد 
 األساتذة

5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

 84.033 19 100 119 المرحمة األولى

 

7 14.28 

 89.79 10 88 98 المرحمة الثانية

 

7 12.57 

 12.85 7 88.24 12 90 102 المرحمة الثالثة

 14.37 8 95.04 6 115 121 المرحمة الرابعة

 العام لدراسي
2018  - 2017 

عدد 
 الطمبة

 

 نسبة النجاح الراسبين الناجحين
عدد 

 األساتذة
 

 االنتاجية

 85 12 68 80 المرحمة األولى
7 9.71 

 77.39 26 89 115 المرحمة الثانية
7 12.71 

 91.86 7 79 86 المرحمة الثالثة
7 11.28 

 89 11 89 100 المرحمة الرابعة
8 11.12 
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 العام لدراسي 
 2019  - 2018 

عدد 
 الطمبة

 

لناجحينا  
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 12.28 7 85.15 15 86 101 المرحمة األولى

 10.71 7 88.24 10 75 85 المرحمة الثانية

 12 7 84 16 84 100 المرحمة الثالثة

 11 8 98.89 1 88 89 المرحمة الرابعة

                                       ضوء فً(  سلٌم محمد هجً) التسجٌل مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر           

 . التسجٌل قسم لدى المسجلة لقٌودا

 

نتاجية ( نسب النجاح و 4 – 2الجدول )  الحكومية االقتصاد جامعة زاخوقسم  لمتدريسيينالجزئية اإل
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام

 العام لدراسي 
2017 - 2016 

عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

عدد 
 األساتذة

5 

نتاجية  اال
6=(2/5) 

 8.77 9 94.05 5 79 84 المرحمة األولى

 العام لدراسي 
2018 - 2017 

عدد 
 الطمبة

 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 10.66 9 94.12 6 96 102 المرحمة األولى

 8.71 7 95.31 3 61 64 المرحمة الثانية

 العام لدراسي 
2019 - 2018 

عدد 
 الطمبة

 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 11.77 9 95.49 5 106 111 المرحمة األولى

 12.42 7 88.78 11 87 98 المرحمة الثانية

 8 7 98.25 1 56 57 المرحمة الثالثة

   ) الةدكتور دٌنةدار حٌةدر دحمةد ( رئةٌ  القسةم  مةع المقابلةة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر   

 فً ضوء القٌود المسجلة لدى القسم . 
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نتاجية ( نسب النجاح و 5 – 2الجدول ) جامعة  قسم المالية والمصرفية لمتدريسيينالجزئية اإل
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىميةنوروز 
العام لدراسي 
2017 - 2016 

عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*10

0 

عدد 
 األساتذة

5 

نتاجية  اال
6=(2/5) 

 12.71 7 85.58 15 89 104 المرحمة األولى

 12.57 7 87.13 13 88 101 المرحمة الثانية

 12.85 7 82.57 19 90 109 المرحمة الثالثة

 16.12 8 96.27 5 129 134 المرحمة الرابعة

العام لدراسي 

2018 - 2017 

عدد 

لبةالط  

 

 الناجحين

 

 الراسبين

 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 10.85 7 95 4 76 80 المرحمة األولى

 12.85 7 93.75 6 90 96 المرحمة الثانية

 9.71 7 81.98 15 68 83 المرحمة الثالثة

 11.75 8 86.24 15 94 109 المرحمة الرابعة

العام لدراسي 

2019 - 2018 

عدد 

لبةالط  

 

 الناجحين

 

 الراسبين

 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 3.14 7 91.67 2 22 24 المرحمة األولى

 
 8.14 7 78.08 16 57 73 المرحمة الثانية

 10.71 7 90.36 8 75 83 المرحمة الثالثة

 10.5 8 91.30 8 84 92 المرحمة الرابعة

( فةً ضةوء  سةلٌم محمةد هجً) مدٌر التسجٌل مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر 

 القٌود المسجلة لدى قسم التسجٌل .
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قسم المالية والمصرفية جامعة  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 6 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوامزاخو الحكومية  

العام لدراسي 
2017 - 2016 

 عدد الطمبة
1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

عدد 
 األساتذة

5 
 

 االنتاجية
6=(2/5) 

 15.83 6 94.06 6 95 101 المرحمة األولى

العام لدراسي 
2018 - 2017 

 عدد الطمبة
 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

 االنتاجية
 

 14.8 6 98.89 1 89 90 المرحمة األولى

 12.33 6 98.67 1 74 75 المرحمة الثانية

 العام لدراسي  
2019 - 2018 

 عدد الطمبة
 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

 االنتاجية
 

 4.83 6 100 0 29 29 األولى المرحمة

 13.33 6 100 0 80 80 الثانية المرحمة

 8.87 8 100 0 71 71 الثالثة المرحمة

  (الةدكتور صةباح حسةٌن رمضةان ) القسةم رئةٌ  مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . ومصرفٌة مالٌة العلوم القسم لدى المسجلة القٌود ضوء فً

 

 

قسم االدارة جامعة نوروز  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 7 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىمية

 العام لدراسي 
2017 - 2016 

 عدد الطمبة
1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

عدد 
 األساتذة

5 

نتاجية  اال
6=(2/5) 

 87.91 11 80 91 المرحمة األولى

 

7 11.42 

 90.90 8 80 88 المرحمة الثانية

 

7 11.42 

 86.84 15 99 114 المرحمة الثالثة

 

7 14.14 

 95.49 5 106 111 المرحمة الرابعة

 

7 15.14 
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 العام لدراسي
2018 - 2017 

 عدد الطمبة
 

النجاحنسبة  الراسبين الناجحين  
عدد 

 األساتذة
 

نتاجية  اال

 89.69 10 87 97 المرحمة األولى

 

7 12.42 

 88.46 9 69 78 المرحمة الثانية

 

7 9.85 

 11.71 7 86.32 13 82 95 المرحمة الثالثة

 13.14 7 87.62 12 92 105 المرحمة الرابعة

العام لدراسي  
2019 - 2018  

 عدد الطمبة
 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

النجاحنسبة   
 

عدد 
 األساتذة

 

نتاجية  اال
 

 94,96 7 132 139 المرحلة األولى

 

7 18.85 

 12 7 89,36 10 84 94 المرحلة الثانية

 89,55 8 60 67 المرحلة الثالثة

 

7 8.57 

 79,79 20 79 99 المرحلة الرابعة

 

7 11.28 

 ضةوء فةً(  سةلٌم محمةد هجةً) التسةجٌل مةدٌر مةع المقابلةة علةى باالعتمةاد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود

 

 

 قسم االدارة جامعة زاخو الحكومية لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و  8 – 2الجدول )
( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام  

العام لدراسي 
2017 - 2016 

عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

عدد 
 األساتذة

5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

 14.5 6 91.58 8 87 95 المرحلة األولى

العام لدراسي 
2018 - 2017 

عدد 
 الطمبة

 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

 االنتاجية
 

 17.83 6 95.54 5 107 112 المرحلة األولى

الثانيةالمرحلة   73 67 6 91.78 
6 11.16 
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العام لدراسي 
2019 - 2018 

عدد 
 الطمبة

 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

عدد 
 األساتذة

 

 االنتاجية
 

 15.5 6 95.88 4 93 97 المرحمة األولى

 13 6 83.87 6 78 93 المرحمة الثانية

 8.25 8 95.65 3 66 69 المرحمة الثالثة

 شةرٌ  ٌوسة   ( انفةمٌالةدكتور )  القسةم رئةٌ  مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 .  القسم لدى المسجلة القٌود ضوء فً

 

 األهليةفي جامعة نوروز  المحاسبة قسم للتدريسيين الجزئيةنتاجية اإلو النجاح نسب( 9 – 2) الجدول

  

 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016)لألعوام الدراسية 
  العام لدراسي 

2017 - 2016 
عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

األساتذةعدد   
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

 12.14 7 83.33 17 85 102 المرحمة األولى

 9.28 7 90.28 17 65 72 المرحمة الثانية

 12.28 7 87.76 12 86 98 المرحمة الثالثة

الرابعةالمرحمة   93 85 8 91.39 7 12.14 

العام لدراسي 
2018 - 2017 

عدد 
 الطمبة

 

األساتذةعدد  نسبة النجاح الراسبين الناجحين  االنتاجية 

 12.85 7 94.74 5 90 95 المرحمة األولى

 11 7 88.51 10 77 87 المرحمة الثانية

 8.57 7 78.95 16 60 76 المرحمة الثالثة

 11.86 7 88.29 11 83 94 المرحمة الرابعة

العام لدراسي 
2019 - 2018 

عدد 
 الطمبة
 

األساتذةعدد  نسبة النجاح الراسبين الناجحين  االنتاجية 

 8.14 7 95 3 57 60 المرحمة األولى

 11.42 7 84.21 15 80 95 المرحمة الثانية

 11.42 7 86.02 13 80 93 المرحمة الثالثة

 10.28 7 96 3 72 75 المرحمة الرابعة
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 ضةوء فةً( التسةجٌل )هجةً محمةد سةلٌم  الباحث باالعتمةاد علةى المقابلةة مةع مةدٌر إعدادالمصدر : الجدول من 

  التسجٌل قسم لدى المسجلة الجامعٌة القٌود

 ةالدراسي عواملأل قسم السياحة لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 10 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016)

 العام لدراسي 
2017 - 2016 

 عدد الطمبة
1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*

100 

األساتذةعدد   
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

 2.71 7 100 0 19 19 المرحمة االولى

العام لدراسي 
2018 - 2017 

 عدد الطمبة
 

 الناجحين
 

 الراسبين
 

 نسبة النجاح
 

األساتذةعدد   
 

 االنتاجية
 

 2.71 7 100 0 19 19 المرحمة الثانية

العام لدراسي 
2019 - 2018 

األساتذةعدد  نسبة النجاح الراسبين الناجحين عدد الطمبة  االنتاجية 

 1.85 7 100 0 13 13 المرحمة االولى

 2.71 7 100 0 19 19 المرحمة الثالثة

 ضةوء فةً(  سةلٌم محمةد هجةً) التسةجٌل مةدٌر مةع المقابلةة علةى باالعتمةاد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود

 
الجزئية نتاجية اإلالخاصة لنهسبة النجاح و  مذكورة آنفاً نالحظ من خالل من الجداول  ال        

الثالثة لكمية االدارة  قهساملأنيا متقاربة وجيدة ، كما أن نهسبة النجاح أعمى مهستوى المراحل 
ما بالنهسبة إلنتاجيو الجزئية نرى أن كمية االدارة إ، األفضلواالقتصاد جامعة زاخو الحكومية ىي 

 . األفضلىي  األىميةواالقتصاد جامعة نوروز 
 

عمى مستوى قسم االقتصاد   لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 11 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىميةجامعة نوروز 

يلدراساالعام   
عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

األساتذةعدد   
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2017 - 2016 440 393 47 89.32 29 13.55 

2018 - 2017 381 325 56 85.30 29 11.20 

2019 - 2018 375 333 42 88.8 29 11.48 
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الباحاث باالعتمااد عماى المقابماة ماع مادير التهساجيل )ىجاي محماد هساميم ( فاي ضاوء  إعادادالمصدر : الجدول من 
 لتهسجيل . االقيود المهسجمة لدى قهسم 

 

 عمى مستوى قسم  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 12 – 2الجدول )
 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعواماالقتصاد  جامعة زاخو الحكومية  

2019 ) 

لدراسي االعام   
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 
 نسبة النجاح

4=(2/1)*100 
األساتذةعدد   

5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2016 - 2017 84 79 5 94.05 23 3.43 

2017 - 2018 166 157 9 94.58 23 6.82 

2018 - 2019 266 249 17 93.61 23 10.82 

الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع رئيس القهسم ) الدكتور ديندار حيدر أحمد ( في  إعدادالمصدر : الجدول من 
 ضوء القيود المهسجمة لدى القهسم .

 

عمى مستوى قسم المالية  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 13 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى   2017 – 2016لمعام الدراسي  ) األىميةجامعة نوروز  مصرفية الو 

لدراسي االعام   
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 
 نسبة النجاح

4=(2/1)*100 
األساتذةعدد   

5 
 االنتاجية
6=(2/5) 

2016 - 2017 448 396 52 88.39 29 13.65 

2017 - 2018 368 328 40 89.13 29 11.31 

2018 - 2019 272 238 34 87.5 29 8.20 

 فةً(  سةلٌم محمةد هجً) التسجٌل مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود ضوء
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عمى مستوى قسم المالية  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 14 – 2الجدول )
 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعواممصرفية  جامعة زاخو الحكومية  الو 

2019 

لدراسي االعام   
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 
 نسبة النجاح

4=(2/1)*100 
األساتذةعدد   

5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2016 - 2017 101 95 6 94.06 20 4.75 

2017 - 2018 165 163 2 98.79 20 8.15 

2018 - 2019 180 180 0 100 20 9 

(  حسةٌن رمضةان صباح  الدكتور)  القسم رئٌ  مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . القسم لدى المسجلة القٌود ضوء فً

عمى مستوى قسم االدارة     لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 15 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىميةجامعة نوروز 

 العام لدراسي 
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*

100 

األساتذةعدد   
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2016 - 2017 404 365 39 90.35 28 13.03 

2017 - 2018 375 330 44 88 28 11.78 

2018 - 2019 400 355 45 88.75 28 12.67 

 فةً(  سةلٌم محمةد هجً) التسجٌل مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود ضوء

 

عمى مستوى قسم االدارة  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 16 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوامجامعة زاخو الحكومية  

 العام لدراسي 
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 
 نسبة النجاح

4=(2/1)*100 
األساتذةعدد   

5 
 االنتاجية
6=(2/5) 

2017 – 2016 95 87 8 91.58 20 4.35 

2018 – 2017 185 174 11 94.06 20 8.7 

2018 - 2019 259 237 22 91.51 20 11.85 

 فً( الدكتور مٌفان شرٌ  ٌوس )  القسم رئٌ  مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  لمصدرا

 . القسم لدى المسجلة القٌود ضوء
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عمى مستوى قسم المحاسبة     لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 17 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىميةجامعة نوروز 

 العام لدراسي 
 عدد الطمبة

1 
 الناجحين

2 
 الراسبين

3 
 نسبة النجاح

4=(2/1)*100 
عدد 

 األساتذة
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2016 - 2017 365 321   54  87.95 28 11.46 

2017 - 2018 343 310 42 90.38 28 11.07 

2018 - 2019 323 289 34 89.48 28 10.32 

 ضوء فً(  سلٌم محمد هجً) التسجٌل مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 . التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود

 

 

عمى مستوى قسم السياحة  لمتدريسيينالجزئية نتاجية اإل ( نسب النجاح و 18 – 2الجدول )
 ( 2019 – 2018الى    2017 – 2016) الدراسية لألعوام األىميةجامعة نوروز 

 العام لدراسي 
عدد 
 الطمبة

1 

 الناجحين
2 

 الراسبين
3 

 نسبة النجاح
4=(2/1)*100 

األساتذةعدد   
5 

 االنتاجية
6=(2/5) 

2016-2017 19 19 0 100 21 0.90 
2017-2018 19 19 0 100 21 0.90 
2018-2019 32 32 0 100 21 1.52 

( ومدٌرة  سلٌم محمد هجً) التسجٌل مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر

 .والشؤون العلمٌة  التسجٌل قسم لدى المسجلة القٌود ضوء فً( الشؤون العلمٌة ) دزهار صدقً اسماعٌل  

 

نيااا متقاربااة أقهسااام  الهسااابقة الخاصااة لنهساابة النجاااح عمااى مهسااتوى األيبااين ماان خااالل الجااداول    
الجزئياة لكاال الكميتاين نارى  لإلنتاجياةوجيدة ، لكال الكميتين ، ويالحظ مان خاالل المقارناة بالنهسابة 

 .األفضلىي  األىميةأن كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز 
 

 الكمية ونسب النجاحنتاجية اإل مؤشر  -:اوالً 
الكمية لنهسب النجاح عمى مهستوى الكمية ، كمية االدارة واالقتصاد نتاجية اإليمكن مالحظة مؤشر 

 -:اآلتيوكمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو الحكومية من خالل  األىميةجامعة نوروز 
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 -: األىمية. كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز 1
 100الطمبة *نسبة النجاح = عدد الناجحين / عدد 

 88.65=  011(*4576/  4151نهسبة النجاح =) 
 األساتذةالكمية = عدد الطمبة  /  عدد نتاجية اإل 

 11.86=  015/  4576الكمية = نتاجية اإل
 

 -. كمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو الحكومية :2
 94.67=   011(*0510/   0460نهسبة النجاح =) 

 األساتذةالكمية =  عدد الطمبة  /  عدد نتاجية اإل 
 61.45=  64/   0510الكمية =  نتاجية اإل

 

نالحظ من خالل المقارنة بين الكميتين عمى المهستوى الكمي ومن خالل نهسب النجاح نرى أن 
الكمية نتاجية اإل، أما من خالل األفضلكمية االدارة واالقتصاد في جامعة زاخو الحكومية ىي 

 فضل .أ األىميةنرى أن كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز 
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 المبحث الرابع
 نسبة تنفيذ أىداف الخطة

 االقتصادي .  داءلممنشأة وىي من المؤشرات الميمة لدراهسة كفاءة األنتاجية اإلىذه النهسبة عن مدى تنفيذ أىداف الخطة  تعبر
  األىميةنسبة تنفيذ اىداف الخطة لجامعة نوروز  -: اوالً  

 ( طالب وطالبة . 711عوام الدراهسية وعمى مهستوى الكمية ) عمى مهستوى األ وطالبةً  اً ( طالب 041) ياكمأقهسام ان الخطة الهستقبال الطمبة ل عمماً 
 ( 2019 -2018( الى ) 2017 - 2016من )لألعوام الدراسية  األىميةىداف الخطة لجامعة نوروز أ( نسبة تنفيذ 19 – 2الجدول )

 -:اآلتيويمكن معرفة مدى تحقيق أىداف الخطة من خالل الجدول 

 االعوام الدراسية
قسم 

 االقتصاد
 

قسم 
 االدارة
 

قسم 
 المحاسبة

 

قسم 
 السياحة

 

قسم 
مالية ال

 مصرفيةالو 
 

 المجموع
 
 

نسبة تنفيذ 
أىداف الخطة 

لقسم االقتصاد 
% 

 االدارة قسم
 
% 
 

قسم 
 المحاسبة

% 

 قسم السياحة
% 

مالية القسم 
 مصرفيةالو 

% 

نسبة تنفيذ 
الخطة عمى 
 مستوى الكمية

% 

2017 - 2016 119 91 102 19 104 435 85 65 72.86 13.57 74.29 62.14 
2018 - 2017 80 97 95 0 80 352 57.14 69.29 67.86 0 57.14 50.29 
2019 - 2018 101 139 60 13 24 337 72.14 99.29 42.86 9.29 17.14 48.14 

 الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع مدير التهسجيل )ىجي محمد هسميم ( في ضوء القيود الهسجمة لدى قهسم التهسجيل . إعدادالمصدر : الجدول من 
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 نسبة تنفيذ اىداف الخطة لجامعة زاخو الحكومية  -ثانيا:
 . وطالبةً  اً ( طالب061عوام الدراهسية وعمى مهستوى الكمية )عمى مهستوى األ وطالبةً  اً ( طالب 41)  لأقهسام كمياعمما ان الخطة الهستقبال الطمبة          

 ( 2019 -2018( الى ) 2017 - 2016) لألعوام الدراسية من( نسبة تنفيذ اىداف الخطة لجامعة زاخو الحكومية 20 – 2الجدول )
 -:اآلتيويمكن معرفة مدى تحقيق أىداف الخطة من خالل الجدول        

 االعوام الدراسية

العموم 
 االقتصادية

 
1 

العموم 
 االدارية

 
2 

العموم 
مالية 

 ومصرفية
3 
 

 المجموع
 
4 

نسبة تنفيذ أىداف 
الخطة العموم 
 االقتصادية %

100(*40/1=)5 
 

 العموم االدارية
% 
 

100(*40/2=)6 
 

 ومصرفية %العموم مالية 
 

100(*40/3=)7 
 

نسبة تنفيذ أىداف الخطة 
 عمى مستوى الكمية %

 
100(*120/4=)8 

 

2016 - 2017 84 95 101 280 210 237.5 252.5 233.33 
 2017 - 2018 102 112 90 304 255 280 225 253.33 

2018 - 2019 111 97 29 237 277.5 242.5 72.5 197.5 
 حهسين  ودكتور ميفان شريف ( . الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع رؤهساء االقهسام الثالثة )دكتور صباح حهسين ودكتور ديندار إعدادالمصدر : الجدول من          

  
عن المرغوب بو باهستثناء  بعيدة جداً ن النهسب أو  األىمية( أنو لم يتم تحقيق أىداف الخطة لكمية االداة واالقتصاد جامعة نوروز  09 – 6يتبين من خالل الجدول ) 
( تم 61 – 6ما من خالل الجدول )أ( تم تحقيق أىداف الخطة ، وكان قهسم الهسياحة بعيد جدا عن أىداف الخطة . و  6108 – 6109قهسم االدارة لمعام الدراهسي )

ن كمية ألو ، ومن خالل المقارنة بين الكميتين لكال الجامعتين نرى تحقيق نهسبة أىداف الخطة لكمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو الحكومية أعمى ما ىو مخطط 
 .األفضلاالدارة واالقتصاد جامعة زاخو 
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 المبحث الخامس

 تدريب الموظفين  وتنمية قدراتيم
األهساس لموارد المنشأة والهسيما عندما ن العنصر البشري ىو المحرك إذ إيعد موضوع تدريب الموارد البشرية وتنميتيا من الموضوعات الميمة ألي منشأة     

 يتمتع بنوعية متميزة وقدرات تتناهسب مع طبيعة عمل المنشأة والتدريب عممية ذات تأثير فعال في مردوديتو .
 . األىميةتنمية قدرات الموظفين لكمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز  -:اوالً 

 . األىمية( تنمية قدرات العاممين في كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز  21 – 2الجدول )
   -:اآلتي جدولمن خالل ال العاممين قدرات تنميةيمكن معرفة 

 

 

 

السنوات 
 الدراسية

 االبتدائية
1 

 المتوسطة
2 

 االعدادية
3 

 الدبموم
4 

 بكالوريوس
5 

 ماجستير
6 

 دكتوراه
7 

مدرس 
 مساعد

8 
 
8 

 مدرس
9 

 أستاذ
 مساعد
10 
 
 
01 

ستاذأ  
11 

 

العدد الكمي حسب 
 االلقاب العممية

12 

العدد الكمي 
 لمكادر
13 

2016 - 2017 28 47 42 52 90 78 99 78 60 27 12 177 437 

2017 - 2018 30 48 41 39 95 75 97 75 67 20 10 172 426 

2018 - 2019 30 49 42 40 95 70 105 70 67 26 12 175 432 
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حممة شيادة نسبة 
 االبتدائية

100(*13/1=)14 

نسبة حممة شيادة 
 المتوسطة

100 (*13/2=)15 

نسبة حممة شيادة 
 االعدادية

100(*13/3=)16 

نسبة حممة شيادات 
 الدبموم

100(*13/4=)17 

نسبة حممة شيادة 
 البكالوريوس

100(*13/5=)18 

نسبة حممة شيادة 
 الماجستير

100(*13/6=)19 

نسبة شيادة حممة 
 الدكتوراه

100(*13/7=)20 
6.41 10.76 9.61 11.89 20.59 17.84 22.65 

7.04 11.27 9.62 9.15 22.30 17.60 22.77 

6.94 11.34 9.72 9.26 21.99 16.20 24.31 

 

 

مدرس  لقبنسبة حملة 
 مساعد

100(*12/8=)21 

 مدرس لقبنسبة حملة 
 

100(*12/9=)22 

 مساعد أستاذ لقبنسبة حملة 
100(*12/10=)23 

 أستاذ لقبنسبة حملة 
 

100(*12/11=)24 

44.06 33.89 15.26 6.78 

43.60 38.95 11.63 5.81 

 40 38.29 14.86 6.86 

الجامعة لدى المسجلة القٌود ضوء فً(  علً محمد طه هٌثم. د)  الجامعة رئٌ  مساعد مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر                       
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 . تنمية قدرات الموظفين لكمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو الحكومية -: ثانياً 
   .زاخو الحكومية  جامعة واالقتصاد االدارة كمية في العاممين قدرات تنمية(  22 – 2) الجدول
 يوضح ىذا المعيار في جامعة زاخو  اآلتيالجدول 

السنوات 
 الدراسية

 االبتدائية
1 

 المتوسطة
2 

 االعدادية
3 

 دبموم
4 

 بكالوريوس
5 

 ماجستير
6 

 دكتوراه
7 

مدرس 
 مساعد

8 

 مدرس
9 

 أستاذ
 مساعد
10 

 ستاذأ
11 

العدد الكمي لكادر حسب 
 االلقاب العممية

12 

 العدد الكمي لكادر
13 

2016 - 2017 1 4 4 7 18 18 14 14 14 4 _ 32 66 

2017 - 2018 1 4 4 7 18 18 14 14 14 4 _ 32 66 

2018 - 2019 1 4 4 7 18 18 14 14 14 4 _ 32 66 
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نسبة حملة شهادة 
 االبتدائية

 
100(*13/1=)14 

نسبة حملة شهادة 
 المتوسطة

 
100(*13/2=)15 

نسبة حملة شهادة 
 االعدادية

 
100(*13/3=)16 

نسبة حملة 
 الدبلومشهادات 

 
100(*13/4=)17 

نسبة حملة شهادة 
 بكالوريوسال

 
100(*13/5=)18 

نسبة حملة شهادة 
 ماجستيرال

 
100(*13/6=)19 

نسبة شهادة حملة 
 الدكتوراه

 
100(*13/7=)20 

1.52 6.06 6.06 10.60 27.27 27.272 21.21 

1.52 6.06 6.06 10.60 27.27 27.27 21.21 

1.52 6.06 6.06 10.60 27.27 27.27 21.21 

 

 

 

 

 

 

 

الجامعة لدى المسجلة القٌود ضوء فً(  محمود سعدون فان نٌجر ) االدارة مدٌر مع المقابلة على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول:  المصدر                              

       نسبة حممة لقب
 مدرس مساعد

 
100(*12/8=)21 

 نسبة حممة لقب
 مدرس 
100(*12/9=)22 

نسبة حممة لقب 
 مساعد أستاذ

100(*13/7=)20 

43.75 43.75 12.5 

43.75 43.75 12.5 

43.75 43.75 12.5 
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( أن نهسبة حممة شيادة الدكتوراه  66 – 6( و ) 60 – 6يالحظ من خالل الجداول )
الجيد لكمية  داءبمغت أعمى النهسب مما يشير األ إذ األىميةوالبكالوريوس مرتفعة في جامعة نوروز 

مهساعد ثم المدرس مما الاالدارة واالقتصاد فييا أما من ناحية االلقاب العممية فكانت لممدرس 
يعني ضعف في اهستقبال االلقاب العممية ، واما من خالل كمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو 

لماجهستير ثم بعد ذلك يأتي لحممة الدكتوراه أما عمى الحكومية نرى أن اعمى نهسبة لحممة شيادة ا
يوجد أي نهسبة لحممة لقب  ال أنو مهستوى االلقاب العممية كانت لمدرس مهساعد ثم مدرس ويالحظ

االهستاذية ، ويبين لنا من خالل المقارنة بين الكميتين المذكوره اعاله أن كمية االدارة واالقتصاد 
 . األفضلجامعة نوروز ىي 

  األىميةعدد الدورات بالنسبة لمكادر الوظيفي لجامعة  نوروز  -: ثانياً 

   عدد ونسبة الدورات في كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز  ( 23 – 2) الجدول
  -: اآلتيالجدول ويمكن الحصول عمى النتائج من خالل 

 عدد الدورات السنوات
1 

 عدد الكادر
2 

 نهسبة الدورات التدريبة الى الكادر
011(*6/0=)1 

2017 - 2016 19 614 3.09 
2018 - 2017 27 598 4.52 
2019 - 2018 29 607 4.78 
الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع مهساعد رئيس الجامعة ) د. ىيثم طو محمد  إعدادالمصدر : الجدول من 

 عمي( في ضوء القيود المهسجمة لدى الجامعة .
 

 عدد الدورات بالنسبة لمكادر الوظيفي لجامعة  زاخو الحكومية  
    زاخو الحكومية  جامعة واالقتصاد االدارة كمية في الدورات ونسبة عدد(  24 – 2) الجدول

 -: اآلتيالجدول   في  ا موضحمكالحصول عمى النتائج  تم
 عدد الدورات السنوات

 
0 

 عدد الموظفين
 
6 

 الدورات التدريبةاستفادة الكادر من 
 

011(*6/0=)1 
2017 - 2016 - - - 
2018 - 2017 - - - 
2019 - 2018 1 98 1.02 

الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع هست ) افان يوهسف حجي ( في ضوء القيود  إعدادالمصدر : الجدول من 
 المهسجمة لدى شؤون العممية والتعميم العالي لجامعة زاخو الحكومية  .
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مكادر الوظيفي لعمى نهسبة من الدورات تم توفرىا أ( بأن  6 -61يهستنتج من خالل الجدول ) 

( وان نهسبة الدورات 6108 – 6107) عام الدراهسيال(  وثم يمييا 6109 –6108لعام الدراهسي  )
 ( . 6109 – 6106) األعوام جيدة ومتقاربة فيما بينيا عمى مهستوى

و تطوير لمكادر الوظيفي لعام أبأن ال يوجد دورات تدريب (   6 -64اما من خالل الجدول )   
 6108ما في العام الدراهسي  ) أ(  6108 –6107( وحتى عام  ) 6107 – 6106الدراهسي ) 

 ( ىناك دورة واحدة فقط عمى مهستوى كمية االدارة واالقتصاد في جامعة زاخو . 6109 –
ن جامعة نوروز أومن خالل المقارنة بين الكميتين االدارة واالقتصاد لكال الجامعتين نالحظ 

من جامعة زاخو خالل االعوام قد وفرت دورات في تطوير الكادر الوظيفي افضل  األىمية
 الدراهسية الثالثة .

 
 

 المؤتمرات  -: ثالثاً 
ل الى عدد المؤتمرات والندوات من خالل الجدول   اآلتي االستدال

 وزاخو الحكومية  األىميةعدد المؤتمرات لكال الكميتين في جامعة نوروز  ( 25 – 2) الجدول
 جامعة زاخو الحكومية األىميةجامعة نوروز  عوام الدراسيةاأل

6107 - 6106 1 0 
6108 - 6107 6 - 
6109 - 6108 1 - 

 ) د. ىيثم طو محمد  جامعة نوروزالباحث باالعتماد عمى المقابمة مع مهساعد رئيس  إعدادالمصدر : الجدول من 
 . تينفي ضوء القيود المهسجمة لدى الجامععن جامعة زاخو فان يوهسف حجي ( أ)  أو  عمي (

عمااى  األىميااةن كميااة االدارة واالقتصاااد جامعااة نااوروز أ(  6 – 65يالحااظ ماان خااالل الجاادول ) 
جامعااة  الدراهسااية الثالثااة لاادييا مااؤتمرات أمااا امااا بالنهساابة كميااة االدارة واالقتصاااد  األعااواممهسااتوى 

عاااام الالثالثاااة كاااان ىنااااك ماااؤتمر واحاااد فقاااط فاااي األعاااوام الدراهساااية زاخاااو الحكومياااة عماااى مهساااتوى 
 األىميااةجامعااة نااوروز فااأن ( ، وماان خااالل المقارنااة بااين الكميتااين  6106 – 6107الدراهسااي   )

 أفضل.
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 المبحث السادس  
 معيار وسائل التعميم

 
  األىميةمعيار وسائل التعميم لجامعة نوروز 

 الحواسيب -:اوالً 
  -:اآلتييمكن معرفة حصة الطالب من الحواسيب من خالل الجدول 

 . األىميةعدد الحواسيب لكل طالب في كمية االدارة جامعة نوروز  ( 26 – 2) الجدول 
 عدد الحواهسيب عوام الدراهسيةاأل

0 
 عدد الطمبة

6 
 عدد الحواهسيب لكل طالب

011 (*6  /0=)1 
2017 - 2016 299 1695 17.19 
2018 - 2017 365 1493 24.44 
2019 - 2018 350 1401 24.98 

 الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع) دكتور ىيثم طو محمد عمي ( إعدادالمصدر : الجدول من 
 ضوء القيود المهسجمة لدى كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز.في 

 
 معيار وسائل التعميم لجامعة زاخو الحكومية

 الحواسيب -:ثانياً 
 المعيار يوضع ىذا  اآلتيالجدول 

 زاخو الحكومية جامعة االدارة كمية في طالب لكل الحواسيب عدد( 27 – 2) الجدول
 عدد الحواهسيب الدراهسية األعوام

0 
عدد 
 الطمبة
6 

 عدد الحواهسيب لكل طالب
011 (*6  /0=)1 

2017 - 2016 54 280 92.92 

2018 - 2017 92 516 93.31 

2019 - 2018 48 705 99.29 

الباحث باالعتماد عمى المقابمة مع ) أذار صالح نعمان ( في ضوء القيود المهسجمة  إعدادالمصدر : الجدول من 
 جامعة زاخو .لدى كمية االدارة واالقتصاد 
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 – 6106) ن حصة الطالب الواحد في العام الدراهسيأ(  66 – 6خالل الجدول ) يهستدل
 – 6108وحتى عام  6108 – 6107( ثم ارتفعت في العام الدراهسي  07.64)  ( كانت6107
 .األفضلىي  64.98صبحت أحتى  كانت ترتفع تدريجياً  6109

 
 – 6106الطالب الواحد في العام الدراهسي )ن حصة أ(  67 – 6نالحظ من خالل الجدول )

 6108 – 6107( مرتفعة ثم انخفضت بشكل كبير في العام الدراهسي  09,69( كانت ) 6107
 (.  90،00حتى اصبحت ) 6109 – 6108وحتى عام 

ن كمية أالدراهسية الثالثة نرى  األعوامومن خالل المقارنة بين الكميتين لكال الجامعتين نالحظ في 
 .األفضلالقتصاد جامعة نوروز ىي ة وااالدار 
كاال  ذاً إ ( Data Show ن كل قاعة دراهسية في كال الكميتين تحوي جياز عرض الشارائح )أكما 

بورة الذكياة فاي قاعاات المناقشاات  فاي كاال هساالكميتين في ىذا الجانب متهساوي وحتى من خالل ال
 الكميتين متهساوية .
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 والمقترحاتاالستنتاجات 
 

 االستنتاجاتأواًل: 
تم التوصل  الدراهسة وتحميميا، فقدالبيانات والمعمومات المتاحة في فصول  من خالل دراهسة     

 :اآلتيةإلى النتائج 
المعطمة بالنهسبة لكمية االدارة واالقتصاد لكال اإلنتاجية ىنالك الكثير من الطاقات  -1

وزاخو الحكومية ( مما يدل عمى وجود اليدر بالطاقات وعدم  األىميةالجامعتين )نوروز 
 في ضوء الطاقات المتاحة . نتاجية اإلاالهستفادة من الطاقات 

مما نتاجية اإللم تحقق كمية  االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز اىدافيا من الطاقات  -2
ن ذات الكمية في جامعة زاخو ألييا ، في حين إيعني انخفاض في امكانية جذب الطمبة 

بشكل مضاعف وىذا ما يدل عمى ضعف التخطيط ووضع ىذه الخطط  األىدافحققت 
 بعيدة جدا عن الطمبة .

كمية االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز  اءأدكان نتاجية اإلمن حيث معيار الطاقات  -3
 فضل من الكمية نفهسيا في جامع زاخو  .أ

فضل من أكمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة زاخو  اءدأمن خالل نهسبة النجاح كان  -4
و الكمية في جامعة نوروز أهسواء الجزئية نتاجية اإلن أمثيمتيا في جامعة نوروز في حين 

لى الطمبة في جامعة نوروز في إين نهسبة يفضل، ذلك بهسبب انخفاض عدد التدريهسأ
   .بنهسبة اكبر من جامعة زاخوبالكمفة  تيتم وأنيا جامعة زاخو ذلك لكون ان جامعة نوروز

ان نهسب حممة شيادة الدكتوراه والماجهستير في كمية الكميتين مرتفعة مما يدل عمى  -5
لقاب العممية فيالحظ ىنالك ضعف في ما من ناحية األأامكانية اهستقطاب الشيادات، 

 اهستقطاب االلقاب العممية المتقدمة في كمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو ال تحتوي
 فضمية في ىذا المجال في جامعة نوروز . مع األ أهستاذي مرتبة أعمى 

ن نهسبة الدورات التدريب والتأىيل الى الكادر في كمية االدارة واالقتصاد في جامعة إ -6
ولين نيا كانت معدومة في العامين األأنوروز كانت منخفضة لأعوام الثالثة، في حين 

 رة واالقتصاد في جامعة زاخو .كمية االدا خيرثم دورة احد لمعام األ
ىنالك تفوق لكمية اإلدارة واالقتصاد لجامعة نوروز عمى مثيمتيا في جامعة زاخو من  -7

حيث عدد المؤتمرات والندوات مما يرجح كفة جامعة نوروز في ىذا الجانب عمى الرغم 
 من انخفاضيا في جامعة زاخو .
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ضمية نهسبيًا من حيث الحواهسيب لكمية تمتمك كال الكمتين وهسائل تعميمية متطورة مع االف -8
 االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز عمى ذات الكمية في جامعة زاخو .

بشكل عام ىنالك افضمية بالنهسبة لكمية االدارة واالقتصاد لجامعة نوروز عمى الكمية ذاتيا  -9
نو من حيث نهسب النجاح فإن زاخو تتغمب عمى نوروز أفي جامعة زاخو، مع مالحظة 

فضمية من خالل نوعية الطالب لجامعة زاخو عمى نوروز اذا يكون لى األإذا ما يقود وى
 عمى في زاخو .أمعدل القبول 
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 : المقترحاتثانياً 
توصل الييا ، فإنو من المناهسب عرض بعض في ضوء الدراهسة وتحميل النتائج التي تم ال        

 :اآلتيب، والتي يمكن إيجازىا المقترحات
المتاحة وتجنب اليدر فييا، اذا ان ىذا يهسبب نتاجية اإلاالىتمام باهستغالل الطاقات  -1

 ارتفاع في التكاليف بالنهسبة لكال الكميتين .
ن يكون عمى اهساس أن يكون التخطيط في ضوء ما ىو متاح والطمب المتوقع و أالبد  -2

 الطمبة خصوصًا لجامعة نوروز.عممي مع مدى امكانية التأثير في ىذا الطمب واهستقبال 
االىتمام باالهستقطاب الشيادات العميا وااللقاب العممية في كال الجامعتين لمنيوض  -3

بالواقع التعميمي ورفع مهستوى الجودة لكال الجامعتين الذي هسوف يؤثر بدور في 
 اهستقطاب الطمبة .

جامعة زاخو التي  ماالهسيال بد من اقامة دورات تدريبية وتأىيل لمكادر لكال الكميتين و  -4
 نعدام ىذه الدورات لاللتقاء بالكادر وتمكينو عمميًا وعمميًا ورفع كفاءتو .أتعاني من 

قامة المؤتمرات والندوات المحمية والعالمية من خالل المشاركة مع إالتركيز عمى  -5
 خرى وتشجيع الكادر لممشاركة في ىذه المؤتمرات والندوات .أجامعات 

الوهسائل التعميمية الحديثة وتطورييا وتدريب الكادر عمى اهستخدام ىذه  االىتمام باهستخدام -6
 مثل لكي ينعكس عمى مهستوى الطمبة . الوهسائل االهستخدام األ
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 المراجع ثبت 
 

 اواًل: القرآن الكريم
 

 ثانيًا: الرسائل واألطاريح
نشااط قطااع الخادمات البمدياة فاي محافظاة  أداء، تقويم 6101األهسدي، كريم نجم خمف،  -0

 حالة دراهسية، رهسالة دكتوراه، جامعة هسانت كميمنتس العالمية. –بمدية الكرادة  –بغداد 
الشركة العامة لصاناعة األدوياة  داء، تقويم كفاءة األ 6116الجبوري ، زياد خمف خميل ، -6

إلدارة واالقتصاااد، (، رهسااالة ماجهسااتير، كميااة ا0999-0981والمهسااتمزمات الطبيااة لمماادة )
 جامعة بغداد.

الصااناعي والبيئااي لمعماال  داءتقياايم كفاااءة األ ، 6100،مصااطفى ىاااني هسااعيد  ،الرفاااعي  -1
 ،كميااة االدارة واالقتصاااد ،اجهسااتير ( ، رهسااالة م 6119 – 6111هساامنت بااادوش لمماادة ) 

 جامعة الموصل .
دار الكتااب لمطباعااة الصااناعي لمديريااة  داء، تقياايم األ 0988هسااميمان ،   هساامطان ، داؤد -4

( دراهساااااااة تحميمياااااااة ، رهساااااااالة ماجهساااااااتير فاااااااي العماااااااوم  0986 – 0978) مااااااادةوالنشااااااار لم
 االقتصادية ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل .

االقتصادي لمعمل غاز أربيال  داء، تقييم كفاءة األ 6101هسمايل ، برزو عبد المطمب ،  -5
، كميااااااة االدارة واالقتصاااااااد ، جامعااااااة ( رهسااااااالة دبمااااااوم عااااااالي  6106 – 6111لمماااااادة ) 
 الموصل .

االقتصاااادي لمديرياااة االقهساااام  داءتقيااايم األ ، 6108باااراىيم جمعاااة اباااراىيم ، إ ،الشميشااال  -6
كمياة االدارة  ،( رهسالة دبموم عالي 6118 – 6116الداخمية في جامعة الموصل لممدة ) 

 جامعة الموصل . ،واالقتصاد 
الصااناعي بااالتطبيق عمااى معممااي  داءتقياايم كفاااءة األ، 6110الصاافار، ناازار قاهساام أحمااد،  -7

(، رهساااالة ماجهساااتير، 6111-0991) –دراهساااة تحميمياااة  –الهسااكر والخميااارة فاااي الموصااال 
 كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.

لصاناعات تحويمياة فاي اقمايم كردهسااتان  داءتقيايم كفااءة األ ، 6101 ،ارشاد طاو  ،عثماان  -8
 .جامعة الموصل ،كمية االدارة واالقتصاد  ،رهسالة ماجهستير  ،دراهسة تحميمية  ،العراق 

االقتصاااادي لمعمااال أهسااامنت  داءتقيااايم األ ، 6101 ،محماااد عبدالواحاااد مطااار  ،الكبيهساااي  -9
 ،كمياااااة االدارة واالقتصااااااد  ،رهساااااالة دبماااااوم عاااااالي  ،(  6100 – 6111كبيهساااااة لممااااادة ) 
 جامعة الموصل .
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االقتصااادي لمعماال غاااز دىااوك  داءتقياايم األ ، 6101،محمااد جمياال محمااود  ،الكيكااي  -01
جامعااااااة  ،كميااااااة االدارة واالقتصاااااااد  ،رهسااااااالة دبمااااااوم عااااااالي  ،( 6101 – 6118لمماااااادة )

 الموصل .
لعينااة مان المادارس فااي  داءتقيايم كفااءة األ ، 6108 ،أحماد خضار صااالح  ب ،محماد  -00

 ،كمياااة االدارة واالقتصاااااد  ،( رهسااااالة دبماااوم عااااالي  6106 - 6100ناحياااة وانااااو لممااادة )
 جامعة الموصل .

االقتصاااااادي لناااااادي الفتاااااوة  داءتقيااااايم كفااااااءة األ ، 6108 ،دعااااااء محفاااااوظ  أ ، محماااااد -06
 جامعة الموصل ،كمية االدارة واالقتصاد  ،( رهسالة دبموم عالي  6101الموصمي لهسنة )

العاماااة االقتصاااادي لمشاااركة  داء، تقيااايم كفااااءة األ6118الماااولى، حاااافظ جاهسااام عااارب،   -01
( دراهساااااة تحميمياااااة مقارناااااة، رهساااااالة 6117-6116لصاااااناعة األدوياااااة فاااااي نيناااااوى لممااااادة )

 ماجهستير، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.
لمشااااركة العامااااة لتجااااارة المااااواد  داءتقياااايم األ ، 6107 ،فاااارح زىياااار ابااااراىيم  ،النعاااااتي   -04

 ،كميااة االدارة واالقتصاااد  ،رهسااالة دبمااوم -( 6101,6106الغذائيااة فاارع نينااوى لمعااامين ) 
 جامعة الموصل .

نتااااج إللمعمااال األكااارم  داء، تقيااايم كفااااءة األ6101النعماااو ، غناااام عبااادالمطيف وىاااب ،   .05
( رهساااااالة دبماااااوم عاااااالي ، كمياااااة االدارة  6106 – 6116الحاااااالن فاااااي الموصااااال لممااااادة ) 
 واالقتصاد  ، جامعة الموصل .

 
 ثالثًا: الدوريات

،  تقياااايم النشااااط االقتصااااادي لمعمااال الجااااص الفناااي فااااي 6100حماااد ، يااااونس عماااي ، أ  -0
،  67( المجماااة العماااوم االقتصاااادية ، العااادد  6119 – 0999) مااادةبازياااان/ هساااميمانية لم

 واالقتصاد ، جامعة الهسميمانية . ، كمية االدارة 7المجمد 
االقتصاااادي لشاااركة  داء، تقيااايم األ 6107، كااااظم احماااد وحهساااين تعباااان ، وكمااارالبطااااط  -6

(  6106 – 6105الماااواء العالمياااة دراهساااة حالاااة معمااال انتااااج البماااوك والمقااارنص لممااادة )
،  كمياااااة االدارة واالقتصااااااد ، جامعاااااة  6، مجماااااد ، 61مجمااااة االدارة واالقتصااااااد ، العااااادد 

 كربالء .
مصاانع الكفياال و  داءتقياايم األ ،6108 ،مناضاال عباااس ودعاااء عماااد  ،وكاااظم الجااواري   -1

 .الدارة واالقتصاد ، جامعة كربالءكمية ا ،7المجمد  ،67العدد  ،ة نتاج المياة المعدنيإل



55 
 

فااااي الشااااركة العامااااة لمصااااناعات  داء، تقياااايم كفاااااءة األ 6104حااااداد ، د. حامااااد عبيااااد ،  -4
( دراهسااة ميدانيااة ، مجمااة العمااوم االقتصااادية  6119 – 6111الجمديااة فااي العااراق لمماادة )

 االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .، كمية  61، مجمد  75واالدارية ، العدد 
، تقياايم  6108عبااداه حهساان عبااد الكاااظم ، و ، حهسااين ديكااان درويااش  والطفيمااي الاادليمي -5

دراهساة  –كفاءة النشااط االهساتثماري فاي شاركة الكفيال لالهساتثمارات العاماة ) شاركة الواحاة 
، المجماد 6، العادد  ية واالدارياة والمالياةحالة ( مجمة االدارة واالقتصاد لدراهسات االقتصااد

 ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بابل . 01
المهستشافيات حالاة دراهساية فاي مهستشافى أزادي  أداء، تقيايم  6101هسعيد ، أمناة بشاير ،   -6

، كميااااااة االدارة  16، المجمااااااد  011دىااااااوك ، مجمااااااة تنميااااااة الرافاااااادين ، العاااااادد  –العااااااام 
 واالقتصاد ، جامعة الموصل .

، دور نظام المعموماات  6109بهساام محماد ياهساين ، و زياد فاوزي أياوب  ،والحاديثيالشي    -7
الماااوظفين الهسااانوي ، دراهساااة مدانياااة ، المجماااة العراقياااة لتكنولوجياااا  أداءاالدارياااة فاااي تقيااايم 

، كمياااااة االدارة واالقتصااااااد ، كمياااااة التربياااااة والعمااااااوم  9، المجماااااد  1المعموماااااات ، العااااادد 
 االنهسانية ، جامعة الموصل . 

 داءتقياااااايم كفاااااااءة األ ، 6104 ،عمااااااي وىيااااااب و ، ثااااااائر محمااااااود رشااااايد وعبااااااداه العااااااني  -8
( مجمااة  6101 ، 6111االقتصااادي لشااركة ديااالى العامااة لمصااناعات الكيربائيااة لماادة ) 

قهسااام  ،كمياااة االدارة واالقتصااااد  ، 61مجماااد  ، 75العااادد  ،العماااوم االقتصاااادية واالدارياااة 
 جامعة بغداد. ،االقتصاد 

، التادريب ودورة فاي رفاع الكفااءة  6108باراىيم ميادي ، وا  ، نيااد خالاد وعاافعبد القادر  -9
عينة مان العااممين فاي مصارفي دجماة والفارات  داءلمعاممين دراهسة اهستطالعية ألنتاجية اإل

،  54وكردهستان في الهسميمانية ،  مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعاة ، ، العادد 
 جامعة بغداد . كمية االدارة واالقتصاد ، 

المتوازن :  داءباهستخدام بطاقة األ داءتقييم األ،  6108 ،عائشة عبدالكريم  ،عبدالهستار -01
 ،مجماااة جامعاااة االنباااار لمعماااوم االقتصاااادية واالدارياااة  ،بتطبياااق عماااى فنااادق بغاااداد الااادولي

 جامعة االنبار . ،كمية االدارة واالقتصاد  ،01مجمد ،  61العدد 
،  6106، مناىل مصطفى ، افتخار محماد نااجي ، انتصاار محاي ،  آخرونو العمري   -00

،  9واقع ومتطمبات وهسائل التعميم الحديثاة ) التعمايم االلكترونياة ( مجماة الادنانير ، العادد 
 كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .   
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، الوهساااااائل التعميميااااة الحديثاااااة  6107صاااافية ، و  ، نااااور الااااادين ،ومطياااااري مصااااطفى   -06
 01يتيا في تدريس المغة العربية في الطور الثانوي ، المجمة جهسور المعرفة ، العادد وأىم

 ، جامعة وىران ، الجزائر .
، تقيااايم كفااااءة  6101حاااافظ جاهسااام، و ، عباااد الغفاااور حهسااان كنعاااان والماااولى  المعمااااري -01

( دراهساااة 6116-6117لممااادة ) االقتصاااادي لمشاااركة العاماااة لصاااناعة األدوياااة فاااي نيناااوى
، كمياااة االدارة واالقتصااااد ، 16، مجماااد 99تحميمياااة مقارناااة، مجماااة تنمياااة الرافااادين، العااادد

 جامعة الموصل .
(  ABCنشااااطة بأهسااااتخدام النمااااوذج ) باأل داءتقاااويم األ ،6108، هسااااالم عااااواد  ،ىاااادي  -04

مجمااد  ، 6العاادد  ،مجمااة كميااة مدينااة العماام الجامعااة  ،يااودي الااى تحهسااين خاادمات البمديااة 
 جامعة بغداد . ،المعيد العالي لمدراهسات المحاهسبية والمالية  ، 01
 

 رابعًا: الكتب
 دار الكتب ،مؤهسهسة  ،االقتصاد الصناعي  ، 0979 ، ،د. حميد  ،وآخرون الجميمي   -0

 بغداد . لمطباعة والنشر،
التربوية والتعميمية ، مفاىيم حديثة في وظائف االدارة  6100حمودة ، رامي حهسين ،  -6

 والمدرهسية ، دار أهسامة لمنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، عمان ، األردن .
، تقييم المشاريع ودراهسات الجدوى  0991الداىري ، عبدالوىاب محمد مطر ،  -1

 االقتصادية ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .
ي  والعموم عكمية المعارف والو  ، الوهسائل التعميمية ، 6105شيك ، عبد الرحمن ،  -4

 االنهسانية ، قطر
قتصاديات المشروعات ، مؤهسهسة حورس الدولية لمنشر إ،  6115الصيرفي ، محمد ،   -5

 والتوزيع ، الطبعة األولى ، االهسكندرية . 
، التدريب االداري ، دار المناىج لمنشر والتوزيع  6119الصيرفي ، محمد عبد الفتاح ،  -6

 عمان ، األردن .  ، الطبعة االولى ،
، تقييم المشاريع 0999، عبد العزيز مصطفى وطالل محمود، وكداوي  عبد الكريم -7

دراهسة في تحميل الجدوى االقتصادية وكفاءة األداء، دار الكتب لمطباعة  –االقتصادية 
 والنشر، الطبعة الثانية، جامعة الموصل، العراق.

، دار اليازوري لمنشر والتوزيع ، الطبعة  ، جودة التدريب االداري 6119العزاوي ، نجم ، -8
 العربية ، عمان ، األردن .
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، دراهسة الجدوى الفنية واالقتصادية وتقييم  6118عالم ، أحمد عبد الهسميع ،  -9
 المشروعات ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، االهسكندرية .

، االقتصادية وتقييم المشروعات وىدج، دراهسات ال 6105العيهساوي ، كاظم جاهسم ،   -01
 دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن . 

باهستخدام النهسب المالية ، دار المناىج لمنشر  داء، تقويم األ 6117الكرخي ، محمد ، -00
 الطبعة االولى ، عمان ، األردن . والتوزيع ، 

الصناعي ، دار ، اقتصاديات االنتاج  6116المعماري ، عبدالغفور حهسن كنعان ،  -06
 . العراق الحدباء لمطباعة والنشر ، الطبعة االولى ، كمية الحدباء الجامعة ، الموصل ،

 
 خامسًا: المقابالت الشخصية 

 60، بتاري    األىميةأزىار صدقي اهسماعيل ، مديرة الشؤون العممية في جامعة نوروز  -0
 . 6109/  8/  68، وتاري   6109/  8/ 
عمي ، تدريهسي في قهسم االدارة، كمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو، نزار محمد  أهستاذ -6

 . 6109/ 8/  06بتاري  
، األىميةة واالقتصاد جامعة نوروز ىجي محمد هسميم ، مدير التهسجيل كمية االدار  أهستاذ -1

 .6109/  9/ 4، وتاري   6109/  0/9بتاري  
 6109/ 8/ 06خو، بتاري  دكتور ديندار حهسين احمد ، رئيس قهسم االقتصاد جامعة زا -4
. 
،  بتاري   األىميةدكتور هسمير فخري نعمو ، عميد كمية االدارة واالقتصاد جامعة نوروز  -5

 .  6109/ 8/  69، وتاري   6109/  8/  6، وتاري   61/7/6109
 5/8دكتور صباح حهسين رمضان ، رئيس قهسم المالية ومصرفية جامعة زاخو، بتاري    -6

 . 6109/  8/  06، وتاري   6109/  8/  7، وتاري   6109/ 
  6109 / 8/ 06بتاري   دكتور ميفان شريف يوهسف ، رئيس قهسم االدارة جامعة زاخو ، -7
،  64/8/6109دكتور ىيثم طو محمد عمي ، مهساعد رئيس جامعة نوروز ، بتاري   -8

 . 6109/  8/  69وتاري  
اد جامعة زاخو ، بتاري  هست اذار صالح نعمان ، مهسؤولة المخزن كمية االدارة واالقتص -9

66  /8  /6109 . 
هست افان يوهسف حجي ، مديرة وحدة الشؤون العممية والتعميم العالي في كمية االداة  -01

 . 6109/  8/  65واالقتصاد جامعة زاخو ، بتاري  
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 8/  08هسعدون محمود ، مدير كمية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو ، بتاري   نيجرفان -00
 . 6109/ 8/  60، وتاري    6109/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

نترنيت :  مصادر اال
1- uoz.edu.krd/Arabic . 
2- web.nawroz.edu.krd/?lang=ar . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

       Education is one of the most important topics that receive great attention 

at all times and in all countries, regardless of their economic systems and 

developments. It is the basis for achieving all the goals that countries aspire 

to. Through this process, the best results are obtained efficiently in all areas 

of life. From an economic point of view, education contributes to increasing 

productivity and obtaining the highest levels of quality in production, which 

results in the process of development and economic growth. Therefore, an 

evaluation of the performance of this important element should be conducted 

periodically at different levels. De course well or not and how to advance the 

educational reality. The fundamental problem facing this study is that 

education did not take its role adequately in the scientific life as well as 

weak in training and qualification courses for the teaching staff and few in 

the number of conferences and seminars, whether local or international ones. 

 

      It is through training and qualification courses to develop skills for staff 

that will benefit the learner as a final development through the transfer of 

skills skills from teacher to learner. 

 

He used the comparative analytical method to observe the efficiency of the 

performance of the Faculty of Management and Economics in both 

universities Nawroz Ahlia and Zakho government through the presentation 

of data on both colleges to identify the deviations facing the process of 

education and how to overcome them. 

 

The study reached the most important recommendations: 

    Modern teaching aids should be introduced and utilized optimally, and 

teaching staff should be included in courses to reflect this at the level of 

students. 

 

      The Faculty of Administration and Economics should have a real role in 

organizing seminars and scientific conferences during the academic year at 

least two seminars, which contributes to the development of teaching staff 

and gain experience in the field of education and the creation of scientific 

research. 



     It is imperative that the Faculty of Administration and Economics of Al-

Ahliyya University develop plans to improve the decisions and controls of 

student admission through the quality of students applying to study, and to 

set a ceiling on the rate of student allowed to say, we suggest that there is a 

test for the student before admission to the College of Management and 

Economics. 
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