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 هـــــــــــــــــــــــداءاإل

 لي قدم الذي"  عميو اهلل رحمة" بيأ األول معممي إلى المتواضع عممي ىديأ
 . الحسن الجزاء خير عنا اهلل فجزاه مقابل دون وودعنا يممك ما عزأ

 كان التي السالمة و الصحة مع بعمرىا اهلل طالأ الحنونة والدتي إلى ىديووأ
 . وحين وقت بكل حاضرا ىادعاؤ 

 الدراسة عناء قاسموني الذين بنتيوأ بنائيأ و العزيزة زوجتي إلى ىديووأ
   .مشقتياو 
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 شــكـــــــــر وتقـــــــــديــر

 الصالة والسالم و سيال جعمتو ما الإ سيل ال الميم نعمة يوافي حمداً  العالمين رب هلل الحمد      
 .وبعد الدين يوم إلى ىداه اتبع ومن واصحابو آلة وعمى محمد سيدنا الخمق خير عمى

 حسن وحيد محمد الدكتور الفاضل استاذي إلى الكبيرين وعرفاني شكري بخالص البدء في اتقدم    
 , القيمة ارشاداتو و توجيياتو بحسن البحث ىذا عمى اشرف الذي حديد

 التدريسي والكادر كوازال سعد الدكتور االقتصاد قسم رئيس إلى وتقدير بشكر اتقدم ان يفوتني وال    
رشاد  التوجييات تقديم في  . الجزاء خير عنا اهلل فجزاىملما قدموه من نصح وتوجيو وا 

    بنصائحيم وأىدونا البحث بدراسة تشرفوا الذين المناقشة لجنة اعضاء السادة إلى بشكري اتقدم كما
 . وارشاداتيم

"  من كل"  جمعة"  الركن العميد اخي وابناء"  محمد"  ستاذاأل خيأ إلى تقديري و شكري خصوأ     
 . البحث ترتيب و طباعة في المساعدة لي قدموا الذين"  سندس"  االستاذة و"  مصطفى

 جيزاني المذان المسائية الشباب ومتوسطة المسائية نصير بن موسى متوسطة ادارتي إلى والشكر    
 . الالزمة المعمومات و بالبيانات

 ومروة ىومرو  ومحمد واحمد حسن"  العالي الدبموم طمبة زمالئي إلى تقديري و بشكري توجوأ كما    
 . االخوات و االخوة نعم لنا كانوا الذين" 

 الذين وابنائي وزوجتي واخواتي واخواني العزيزة والدتي إلى احترامي و وتقديري شكري قدمأ كما    
 . دراستي إلكمال وسند عون خير لي كانوا

 .     الجزاء خير عنا اهلل فجزاىم وبعيد قريب من اصدقائي إلى شكري قدمأ وختاما    
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 "  االنتاجيات , الحكومي االنفاق

           عام بشكل التربوية المؤسسات عمل في السمبيات و االيجابيات عمى الوقوف اجل من     
 ابعادىم و جوانبيم بكل التحميمي و النظري االسموب اتباع خالل من خاص بشكل المسائية والدارسات
 .الممكنة بسرعة و العممية بالطرق معالجتيا و والمعوقات االنحرافات لتشخيص

 يجب.  المدارس ادارات مع الطمبة  ولياءأ تعاون ىو ومن اىم النتائج التي توصل ليا البحث    
 مياراتيم و خبراتيم من لالستفادة جيدة نجاح نسب حققوا الذين والمدرسين المدراء تدوير اسموب اتباع

 و لتأىيمييم لممدرسين تكثيفية دورات فتح يجب.  جيدة نجاح نسب يحققوا لم الذين والمدرسين بالمدراء
 كل تأخذ لكي المحافظة مناطق في سميم بشكل الجغرافي التوزيع ويجب,  التدريسية قدراتيم تحسين
 . بالطمبة المدارس بعض اختناق لتجنب و الطمبة من عادل بشكل نسبتيا مدرسة

  التقميدية العممية الوسائل بدل التربوية  بالعممية الحديثة العممية الوسائل ادخال عمى العمل وكذلك    
 تأىيمييم عادةإ و المسائية بالدراسات الممتحقين الطالب لتشجيع المعنوي و النفسي بالعامل االىتمامو 

 .  الدراسية بالحياة الحساسة و الميمة المرحمة ىذه لعبور النجاح و بأنفسيم الثقة لكسب جديد من
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المقدمة    
شيدت السنوات األخيرة اىتمامًا متزايدًا بدراسة تقيم كفاءة األداء االقتصادي ، وأن مختمف 

داء تي تسعى إلى تحسين اسوب كفاءة األدول العالم بمختمف انظمتيا االقتصادية واالجتماعية ال
يا وابعادىا جوانبلموحدات االقتصادية، لما ليا دور ميم في تحسين اداء الوحدات االقتصادية بكل 

 الميمةتعد عمميو تقييم كفاءه االداء االقتصادي من المواضيع م اجتماعية . سواء كانت اقتصادية أ
لغرض معالجو  مختمفةفي اوقات زمنيو  االقتصاديةالواجب االخذ بيا من قبل الوحدات  واألساسية

وايجاد الحمول ليا ومعالجتيا  تماعيةواالج االقتصاديةتعاني منيا الوحدات المعوقات واالنحرافات التي 
 المرسومةالخطط  االقتصاديةوقت ممكن ، وذلك لكي تحقق الوحدات  وبأسرع العممية لؤلسسوفقا 
 ليا.

داء االقتصادي لقطاع التعميم بشكل عام والتعميم المسائي بشكل يم األيوعميو فأن دراسة تق   
حقيق في تنمية االقتصاد العراقي ، وذلك لت خاص يأتي ذلك لتحقيق اىداف اقتصادية واجتماعية

 واحد. ن  التنمية والنمو الشامل في ا

 مركز في المسائية المدارس من لعينتين األداء كفاءة ميتقي دراسة تمخبلل عممية البحث و 
 نصير بن موسى متوسطة: "  ىما كركوك لتربية العامة المديرية الى التابعتين و كركوك قضاء

 عامفي ال تأسستوالتي  المسائية الشباب متوسطة و ،(7915) عامفي ال تأسست والتي المسائية
 سنويا الطمبة فاال جذب الى خاص بشكل العينتين و عام بشكل المسائية المدارس تقوم اذ "(7991)

 بكل وطننا لخدمةلشبابنا  التعمم فرصة اعطاء من أجل الصباحية  الدراسة من حرموا الذين من
 و اىدافيم يحققوا لكي لطمبتنا فرصة اعطاء ىو المسائية لممدارس الرئيس اليدف أنو  .الحياة مجاالت
 التربوية العممية جاحأن اجل من باىضو مبالغمن  التربية وزارة تتحممو ما الرغم عمى جديد من النيوض

 .اخرى جية من اجتماعية و جية من اقتصادية ىدافأ لتحقيق الدراسية ومراحميا بياانجو  بكل

 

 

 

 

 



 

2 
 

 منيجية الدراسة 

 البحث اىميةاواًل: 

 كل في  لتعميما دورعمى  لوقوفوذلك من اجل ا التعميم لقطاع األداء كفاءة تقييم اىمية تتأتى
 ليا الحمول وايجاد التعميم قطاع ليا تعرضي التي حرافاتناال و المعوقات لتشخيص و الحياة مجاالت

  .تماعيةاالج و ةاالقتصادي وابعادىا بياانجو  بكل

  البحث ىدفثانيًا: 

 من كركوك محافظة في المسائية الدراسات من لمدرستين األداء كفاءة تقييم إلى البحث ييدف
 تواجو التي حرافاتناال عمى فتعر مل كذلك الدراسة، ىذه في المعتمدة المبلئمة المعايير استخدام خبلل
 .الي الحمول يجادوا   المسائية الدراسات في التربوي العمل

 البحث مشكمةثالثًا: 

 الثالث الصف لطمبة الرسوب نسبة ارتفاعب تتمخص كركوك تربية ضمن المسائية الدراسات أن
 و التطويرية الدورات قمة كذلك و التعميم في المستخدمة البدائية لؤلساليب اً ر نظ ،خاص بشكل المتوسط
  .لممدرسين التعميمية

 البحث فرضيةرابعًا: 

 المدرستين و عام بشكل المسائية المدارس أنبعمى تخمين مفاده  البحث فرضية تستند
 راسبون طبلب استقطاب نتيجة وىذا دائيمأ كفاءة في اخفاضان يانتع خاص بشكل المختارتين
 معمميةل تأىيمييم واعادة العممي مستواىم رفع يتطمب والذي المسائية الدراسات الى الصباحية بالدراسات
 .الرسوب و حرافاتناال من يمعومن النجاح لتحقيق النفسية و العممية الناحية من التربوية

 البحث منيجيةخامسًا: 

 والمنيجي صفيالو  المنيج كل من عمى داعتماال تمفقد  مشكمة البحث الوصول إلى جلأ من
 ىذه مع تتبلءم التي االقتصادية المعايير بعض باستخدام متقاربو زمنية ابعاد خبلل من التحميمي

 ومتوسطة المسائية نصير بن موسى متوسطة) لمعينو المدرسية السجبلت من البيانات جمع تم .اسةالدر 
 . اكسل برنامج وفق البيانات تحميل وتم( 4171 -4172) لممدة(  المسائية الشباب

 



 

3 
 

 وصف عينة الدراسة: سادساً 

 الشباب متوسطةو  ،المسائية نصير بن موسى تم دراسة الحدود المكانية لمعينتين )متوسطة    
      بينما الحدود الزمانية لمدراسة تمتد لممدة  تنتميان لمديرية تربية كركوك، المسائية( المتان

ف من والمتان تعتبران من المدارس الميمة في المحافظة والمتان تستقطبان االال . (4171 -4172)
 الطمبة سنويًا.   

 العام لمبحث االطار سابعًا:

فقد تم تقسيم البحث إلى ثبلث فصول ار فرضيتو واختب البحث ىدف الوصول إلى جلأ من
االقتصادي( متضمنًا  األداء كفاءة لتقييم النظري الجانب) عنوانأساسية، جاء في فصمو األول تحت 

 األىدافألىمية و االقتصادي وا األداء لكفاءة األساسية األول المفاىيم مباحث، تضمن المبحث ثبلثة
جاء فالثالث  وأما المبحث مراحمواالقتصادي و  األداء كفاءة وظائف ليمثل الثاني في حين جاء المبحث

 )بعض الثانياالقتصادي والعوامل المؤثرة فيو، في حين تضمن فصمو  األداء كفاءة متضمنًا أسس
االقتصادية( في طياتو أىم المعايير المعتمدة في دراسة تقييم كفاءة  الوحدات في األداء تقييم معايير
 االقتصادي األداء كفاءة لتقييم التطبيقي الجانباالقتصادي،  في حين تم تقسيم الفصل الثالث ) األداء
، فضبًل عن النتائج ( 4171ــــ4172) لممدة كركوك محافظة في المسائية المدارس من لعينتين

 والمقترحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

  االقتصادي األداءب النظري لتقييم كفاءه ناالج:  الفصل األول 

 مبحث االول : المفاىيم االساسية ــ االىمية ـ االىداف .ال

 المبحث الثاني : الوظائف  ـ المراحل .

                                                                                    المبحث الثالث : االسس ـ العوامل المؤثرة .
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 األىداف ـ االىمية ـ ألساسيةا المفاىيم :المبحث األول

 االقتصادي األداء لكفاءة األساسية المفاىيم أوالً 

خبلل فترة زمنية معينة  ونوعاً  جازه مقارنة بما تم تخطيطو كماً أنتقييم ما تم و أنيعرف عمى      
الوحدة كافة وتحديد  شطةنألمجموعة من المعايير والمؤشرات واالساليب واالدوات  وباستخدام

              .خاذ االجراءات البلزم عن تصحيحياثم ات حرافاتناالالمسؤولة عن ىذه  حرافاتناال
 .)92ـ99 ،4111،جميل وسعيد(

 بوصفيايا " مرحمة من المراحل الرقابة والتخطيط فيي مرحمة من مراحل الرقابة أنرفت بعا موك   
اداة  باعتبارىامن مراحل التخطيط يا مرحمة أنكما  الموضوعة. األىدافحرافات وعن نتكشف عن األ

 .) 4117،2 ،الصفار( . الناجحةالقرارات التخطيطية  التخاذ ترشيد

 ةجازىا في نياية فتر أنالتي تم  تاجيةناإلالعمميات  أنيا الوسيمة لتحقيق والتأكيد من أنوكما عرفت ب   
ددة حخطط والبرامج المجازىا وفق الأنالتي اريد  لؤلعمالىي مطابقة  )سنة عادة (زمنية معينة

والتعميمات الصادرة والمبادئ المعتمدة لغرض اعطاء الجيات ذات العبلقة الصورة الواضحة عن 
واالختناقات مع تشخيص اسبابيا لغرض تقييم االقتراحات العممية والعممية لمعالجتيا  حرافاتناال

 .)7999،411، عبدالكريم وكداوي(.وتبلفييا في المستقبل

يا مجموعو من االجراءات والنسب والمؤشرات والمعايير التي تستخدم في تحديد القيم أنب ةعرفكما    
 .)4171،79،دي االس( شئت المشاة من اجميا أنالتي  األىدافمدى تحقيق  انوبي

يا مرحمو ميمو من مراحل الرقابة عمى اداء الوحدات االقتصادية التي تكشف أنووصفت كذلك عمى    
 1معوقات عن ما تم التخطيط  لو مسبقاوال االنحرافات

ة االقتصادييا صورة تعكس نتائج الواقع لموحدات أنب االقتصادي األداءكفاءة  أننستنتج مما سبق ب    
 األداءة المستخدمة ليا مع مقارنة االقتصاديمن خبلل االستغبلل المتحقق لتمك الموارد وفق المعايير 

 .ونوعاً  ومتابعتيا ومعالجتيا كماً  تحرافاناالمع المخطط وتشخيص فعمي ال

 

 

 



 

6 
 

  االقتصادي األداء: اىمية كفاءة ثانيا  

المشاريع الصناعية والخدمية واالجتماعية في  اىمية بالغة في عمل االقتصادي األداءلكفاءة  أن   
خداما ة استاالقتصادي م الخطط الممنيجة باستخدام الموارداستخداة عن طريقو االقتصاديتحقيق التنمية 

 .امثل بكل اشكاليا البشرية والمادية

 :من خبلل ما يمي االقتصادي األداءاىمية تقييم  بيانويمكن 

المشروع في تحقيق االستخدام االمثل لمموارد  يةانإمكمن خبلل  يظير األداءتقييم كفاءة  أن .7
 .)451،4175،العيساوي (.ة المتاحةاالقتصادي

سيساعد في  تاجيةناإلحرافات في المواقع المحددة من الوحدات نكشف عن األالفي  عااإلسر  أن. 4
 حرافات وتقميل الخسائر.نتحجيم األ لىإتسربيا الى المواقع األخرى األمر الذي يؤدي 

 .)9،4119،المولى(

 بوظائفياعمى التحقق من قيام الوحدات  األداءيساعد تقييم  والمشروع  يوضح العبلقة المتبادلة في .9
 .) 2،4179  ،كيكيال (. ءة ممكنةبأفضل كفا

 .في أيجاد نظام سميم وفعال لممكافأة والحوافز االقتصادي األداءيساعد تقييم كفاءة  .2

 .)79،4171،األسدي (

المحددة في  األىدافالى تزويد المؤسسة بمستوى تحقيق  االقتصادي األداءيؤدي تقييم كفاءة  .5
 .تاجيةناإلالخطة 

واعطاء صورة مستقبمية واضحة  ،واقعي تنبؤتعد وسيمة لمقيام بعمميات  داءاألعممية تقييم  أن .1
 .)1،4114 ،الجبوري( .المطموبة تاجيةناإلواالحتياطات و القدرات  تاجنلئل

 االقتصادي األداء: أىداف كفاءة ثالثاً 

توفير  ة من خبللاالقتصاديعنصر اساسي في نجاح الخطط  االقتصادي األداءتعتبر عممية تقييم    
من تمك الخطط  المعتمدة األىدافحرافات من خبلل نالمستمزمات البلزمة لدراستيا وتحميميا وتحديد األ

ىو  االقتصادي األداءفيدف عممية كفاءة  الطرق المرسومة والمدروسة مسبقا. باستخدامالمرسومة 
ت قطاعا خاصا ام عاما أنك سوآءاً ة االقتصاديأة شنمالتي ترغب ال االستراتيجية األىدافالوصول الى 
 تطمح اليو. ىو تحقيق ما
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 :(4114،1)الجبوري، وكما يمي االقتصادي األداء كفاءةويمكن ايجاز مجموعة من اىداف 

كفاءة في استخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيدة بحيث تحقق عائدا اكبر بتكاليف الالوقوف عمى  .7
 .اقل وبنوعية جيدة

االزمو االجراءات  واتخاذاسبابيا  انوبيحرافات ندارية عمى معرفة مدى األمساعدة المستويات اال .4
                                                                                                                           .ليا
     .الستراتيجي لممنشأةي انتوفير المعمومات البلزمة التي تساعد عمى تطوير العمل الف.9

 .ة وذلك من خبلل المعايير المستخدمةاالقتصاديتحديد مواقع الضعف والقوى بعمل الوحدات  .2

ة من خبلل استخدام االقتصادياعطاء االجيزة الرقابية دور ميم في تحسين اداء عمل الوحدات  .5
 .الطرق العممية لذلك

  .الفنية واالدارية بياانجو بكل  ؤسساتيةالموضع الخطط المستقبمية وتطوير البنى  .1
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 المراحل ـ الوظائف :يانالثالمبحث 

 االقتصادي األداء كفاءة ائفوظ : أوالً  

ة كونو االقتصاديىو جزء اساسي من العممية الرقابية لموحدة  االقتصادي األداءتقييم كفاءة  أنبما      
ذلك ل ح مسارىا وبناءً وتصحي حرافاتناالة ليا ومعالجة المرسومة والمخطط األىدافميم لموصول الى 
 :االقتصادي األداءائف تقييم كفاءة يمكن تحديد وظ

 .المحددة لو يتطمب متابعة التنفيذ كما ونوعا لؤلىدافالتعرف عمى مدى تحقيق المشروع  .7

فات تفسيرا حرانمع تفسير سبب تمك األ ،والمحددة مسبقا األىدافحرافات في ضوء نتحديد األ .4
 واضحا.

حرافات نالمسؤولة عن تمك األ تاجيةنواإليجب تحديد المراكز االدارية حرافات نيتم تحديد األ أنبعد  .9
 (.419-411، 7999الكداوي، عبدالكريم و ( .المتحققة فعبل األىدافالمخططة و  األىداففي نطاق 

روع بممارسة نشاطو وتنفيذ اىدافو بكفاءة من قيام المش لمتأكد ،تاجيناإل األداءالرقابة عمى كفاءة  .2
  .عالية

  (.4114،9)الجبوري،.نوعيةكمية او ت ناة لممشروع سواء كاالقتصادي األىداف. متابعة تنفيذ 5

 .حرافات لتبلفييا في المستقبلنالحمول المناسبة لمعالجة ىذه األ ا يجادالتحري أل .1

               .الجيد التنبؤكمفة من خبلل . تعمل عمى ايجاد الحمول بأقصر الطرق واقل ت1
 .) 459، 4175، العيساوي(

 (:541 ،4114،الجبوري(:التي تسعى لمعالجتيا منيا حرافاتناالواع أنمما سبق يمكن تمييز 

 االنحرافات الزمنية  - أ

ية فن ة في مواعيدىا المقررة ألسباباالقتصاديق اىداف الوحدة حرافات في عدم تحقينتشمل ىذه اال   
 .في عممية التسوق وغيرىا تأخيراو عطبلت  في مواعيدىا او مثل حدوث اخطاء 
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 الكمية  حرافاتناال  - ب

 .عوامل فنيو وتشغيمية واستثمارية تاج المخططة بسببأنة في االقتصاديدم قدرة الوحدات ويقصد بيا ع

 حرافات النوعية ناال  - ت

كيد عميو من قبل المسؤولين من الرقابة وتقييم حرافات ذات اىمية ويجب التأنيعد ىذا النوع من األ   
 .غير مطابق لممواصفات النوعية تاجناإلويراد بيا  األداءكفاءة 

 مية حرافات القيناال  - ث

ت ضمن ناك تاجناإلطابق مع المخطط ليا عمى الرغم من كمية تقيمة المبيعات ال ت أنويقصد بيا    
 .المخطط ليا

 حرافات اليدفيةناال  - ج

ة غير قادرة عمى تحقيق اىدافيا المرسومة التي االقتصادييا الوحدات أنب حرافاتناالىذه وتتمثل      
 .تسعى الوصول الييا

 حسب الدرجة  حرافاتناال  - ح

 :يمي وتقسم الى ما

 .ةاالقتصاديحرافات التي تكون لصالح الوحدة نوىي تمك األ موجبة : حرافاتاالنـ 

 .ةاالقتصادي الوحدة ألداءتكون غير صالحو حرافات نوىي تمك األ سالبة: حرافاتاالن ـ

 حسب المدى نحرافاتال ا - خ

 :ـيمي وتقسم الى ما

 .التحكم بيا وتوجييييا لئلدارةداخمية ويمكن  انحرافات:وىي  تقع ضمن سيطرة االدارة انحرافاتـ 

الدارة تستطيع ا التي تكون خارج سيطرة االدارة ال االنحرافات:وىي  خارج سيطرة االدارة انحرافات ـ
 .عمييا مثل الحروب والكوارث الطبيعية وغيرىا التأثير
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 حسب طريقة المقارن نحرافاتال ا - د

ة في سنة معينة االقتصادينتيجة مقارنة نشاط الوحدة  تظير حرافاتانوىي  : تأريخيو حرافاتنال ا ـ
 .بنتائج السنوات السابقة

يا من خبلل مقارنة نتائج الوحدة ُيبلحظ حرافاتانوىي  عن نتائج الوحدات المتشابية : حرافاتنال ا ـ
 .ة بنتائج وحدة ضمن اخرى ضمن الصناعة نفسيااالقتصادي

 .مع المخطط ليا الفعميةوتتمثل بعدم مطابقة النتائج  تخطيطية : حرافاتنال اـ 

  االقتصادي األداءمراحل كفاءة  : ثانيا

الى اخرى حسب اىدافيا التي ترغب من وحدة اقتصادية  االقتصادي األداءكفاءة  تقييميختمف     
يتوفر لموحدات  الوصول الييا وكذلك تختمف عممية التقييم من قطاع اقتصادي الى اخر حسب ما

 .نوعية وكمية اتانبية من االقتصادي

ربحية التجارية في االجل القصير وذلك لتحقيقيا في اليضحي ب أنب االقتصاديويمكن لممشروع     
 تكون بالشكل االتي : االقتصاديمراحل التقييم  أن ين عمىاالقتصاديفق معظم االمد الطويل لقد ات

 اتانالبيتتطمب توفير  األداءعممية تقييم  أناالحصائية  اتانالبيمرحمة جمع  :األولىالمرحمة  .7
االحصائية والتقارير البلزمة لحساب النسب والمعايير المطموبة لدراسة كفاءة اداء المنشأة التي 

ة المتعمقة بالوحدة االقتصاديحصول عمييا من اىداف الخطط يمكن ال
 .)77،4114،الجبوري(.اإلنتاجية

ف عمى مدى دقة وصبلحية و االحصائية لموق اتانالبيمرحمة تحميل ودراسة  :يةانالثالمرحمة  .4
من توفير مستوى  تعينوي .افضل  تقييمحساب المعايير والنسب والمؤشرات البلزمة لعممية 

عض الطرق االحصائية البلزمة بب ةاناالستعالتي يتم  اتانالبيواالعتمادية في ىذه الموثوقية 
 .)41،4175،لولو(. لذلك

مرحمة الحكم عمى النتائج وتحديد مراكز المسؤولية ويعني ىنا تحديد المركز  :المرحمة الثالثة .9
 .ىو مخطط كما النحرافاتاالتي تسبب قراراتيا ونشاطاتيا في حدوث او نشاطاتيا في حدوث 

 .)91،4171،األسدي(ا عوامل داخمية يمكن التحكم فييا.ام حرافاتناالوقد تعزى اسباب ىذه 
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 العوامل –سس األلمبحث الثالث: ا

  االقتصادي األداءسس كفاءة أ :أوالً 

ت اقتصادية ام ناعة سواء كيعتمد عمى اسس كثيرة و متنو  االقتصادي األداءكفاءة  تقييم أن    
الوحدات  لكفاءةتنفيذ المشروع ولدراسة االسس العامة ل االقتصادي األداءكفاءة  تقييملاجتماعيو 
 ة يجب اتباع الخطوات االتية:االقتصادي

 ةاالقتصاديىداف الوحدة تحديد أ .1

بشكميا الكمي ومن مختمف اوجو  ة بدقة،االقتصادية والفرعية لموحدات الرئيس  األىدافتحديد     
البعيدة االمد والقصيرة  األىدافوالموازنة بين  ،بحية والتسوق والقيمة المضافةكمجال الر  ،النشاطات

 .)49،4119،المولى( االمد.
 

 مرحمة الخطط التفصيمية .2

بالصورة المطموبة وضع الخطط التفصيمية لكل مجال من النشاطات  تاجيةناإلديمومة العممية  أن     
 السماك(.محددة لممنشأة عمى النحو العمميلا األىدافليكن ىذا المؤشر لتحقيق  ،المنشأة

 .)257،7992واخرون،

ضع الخطط التفصيمية لكل نشاطات يتطمب و  أنيجب  تاجياإنبة االقتصادياستمرار الوحدات  أن    
اسموب عممي  باستخداموتحديد كل الموارد المادية والبشرية المتوفرة  االقتصاديوحدات المشروع و 

تكون ىذه  أنالتكاليف وأعمى ربح اقتصادي واجتماعي وكذلك يجب  بأقل األىدافلتحقيق ىذه 
 الخطط ذات مرونة لغرض اجراء التعديبلت في حال وقع أمر طارئ.

 تحديد مراكز المسؤولية .3

من أىم العناصر األساسية  االقتصادية الوحدة المتعددة ضمن اطار المسؤوليةيعتمد تحديد مراكز      
بل  ،ألىدافياال تقتصر عمى معرفة مدى تحقيق الوحدة  األداءتقييم كفاءة  عممية اذا ،األداءلتقييم 

 .وتحميميا وتشخيص اسبابيا وتحديد الجية المسؤولة عنيا حرافاتناالتعتمد لتشمل تفسير 
 (.42،41لولو،(
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                                                                                                                                                                                                             . تحديد معايير األداء                                            2         

فضبل عن معرفتيا  التقييمعممية في  الرئيسية تعد من االسباب األداءكفاءة  تقييمتحديد معايير  أن    
 .)77،4114،الصفار(المناسبة لمدراسة. في الوقت نفسو من خبلل تحديد المعاير

من االمور الميمة والضرورية  يعد االقتصادي األداء تقييمعممية تحديد معايير  أنعمى ذلك ف انوبناء
ايير من وحدة الى اخرى كبل المناسب لمدراسة وتختمف ىذه المع من خبلل تحديد المعايير واختيار

 .تاجيناإلحسب طبيعة عممو 

 :وىنالك بعض الشروط التي يجب توفرىا في اختيار المعايير منيا

 .تكون بسيطة وواضحة أن.7

 .تكون غير مضممة وبعيدة عن الواقع أن.4

 .توفر معمومات بشكل سريع ودقيق أن.9

  .التعبير عنيا بشكل رقمي وبشكل محدوديكون   أن.2

 االقتصادي األداءالعوامل المؤثرة عمى كفاءة  :انياث

ىذه العوامل تختمف  أنة و االقتصاديالوحدات  األداءىنالك مجموعو من العوامل التي تؤثر عمى     
ف والعبلقة فيما بينيا ويمكن اجمال ىذه العوامل التي تؤثر عمى تأثيرىا تبعا لمراكز القوى والضع في

 :ما يميوك االقتصادي األداءعمل 

 التدريب .1

في عممية تنمية  الرئيسمتميزة في اىتمامات الدول المختمفة لكونو العامل  ةانمكيحتل التدريب 
 خفاضانوبالنظر الى  ،االقتصاديالقدرات البشرية وجعميا في المستوى الحاجات المتطورة لمنمو 

ب مخطط بالدول المتطمعة الى تكون الى عممية تدري يا احوج ماأنمستوى الميارات في الدول النامية ف
 .اختراق حاجز الزمن في بناء حياتيا الجديدة

 .فييا وظائفيم ألداءو "العممية التي تعمم العاممين الجدد الميارات االساسية أنويوصف التدريب ب

بيدف تحسين اداء التدريب ىو عممية مستمرة ترمي الى كسب العاممين الميارات  أنويرى اخرون 
 .)74،4179،كيكيلا(.العاممين
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 :ويمكن تحديد اىمية التدريب في المجاالت االتية

 .الوظيفي األداءكما ونوعا وتحسين  اإلنتاجزيادة  - أ
 .زيادة الروح المعنوية لمعاممين وتشجيعيم - ب
 .جديدة مناسبة ليم بوظائفتأىيل الكوادر  - ت
 .الوظيفي األداءيساعد عمى ترشيد القرارات االدارية وزيادة  - ث
 .قت بشكل امثلاستثمار الو  - ج
 .بصورة شاممة اإلنتاجعجمة  في التدريب الى االستقرار يؤدي - ح
 .يقمل من الحوادث والتكاليف والتمف - خ

 التقانة .4

المستخدمة في  التكنموجيا وتعتبرالحديث  االقتصاديميمو في الفكر  ةانمكاصبحت التكنموجيا      
،فقد اثبتت الدراسات والتجارب  األداءفي كفاءة ة المؤثرة يالرئيسة تعد من العوامل االقتصاديالوحدات 

دوات يتجو ىذا التطور الى استخدام أ اذ ،عممية تنموية ألية يةاألساسركيزة ال التكنموجي ىيالتقدم  أن
و عنصر المعرفة بوصفو ىجديدة وادخال عنصر جديد  تاجيةإنواكتشاف اساليب  تاجناإلمبتكرة في 

 .)7904117،الصفار(.االخرى تاجناإللصفات العامة لعناصر وعامبل ميما في اعادة ا عنصرا 

من  األداءة ليا تأثير عمى االقتصاديالمستخدمة المعتمدة في الوحدات  ةانالتق أنب ُيبلحظومما تقدم    
وتحسين نوعيتيا وتقميل  تاجيةناإلالذي يؤدي الى زيادة  تاجناإلخبلل استخدام المكائن الحديثة في 

 .التكاليف

 انوصيال.3

 تاجنباإلواستمرارىا  االقتصاديةا وضروريا لعممية تشغيل الوحدات عنصرا ميم ةانالصي تعد  
بعمل الوحدات  المستمرة الصيانة نتيجةتقميل االندثار ل تكمفة وتعني لتحقيق اعمى عائد بأق

 .االقتصادية

                                                                                                                                   االدارة.2

 ة ،ويتجمى ذلك من خبلل االتي :االقتصاديلموحدات  االقتصادي األداءدور مؤثر في  إلدارةتعد ا  

 ) 729 -7992،729واخرون ،السماك(
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 .رسم الخطط وتنفيذىا - أ
 .لئلنتاجالحصول عمى المواد البلزمة  - ب
 .منتجات الصناعيةتوزيع ال - ت
 والتحفيز  والتوجيوالقيام بالرقابة  - ث
 .والتنسيقات في المصنع االنسجامخمق  - ج
 .والحد منيا و االخطاريمجاب - ح

عن نشاط وفعاليات  عباره ياأننعرف مفيوم االدارة الصناعية "ب أنتبين نستطيع  ومن خبلل ما   
يط والتنسيق عن تمك الفعاليات ة والمسؤول المباشر عن التخطاالقتصاديالذي يشغل الوحدات 

 .ة نفسيااالقتصادية المختمفة داخل الوحدة االقتصادي

  الحوافز.5

المتاحة في البيئة المحيطة بالفرد بحيث يمكن استخداميا  ياتاناإلمكيا أنتعرف الحوافز عمى     
 .)749،7999،واخرون ،العمي( .لتقميل درجة النقص التي يشعر بيا الفرد

تختار الحافز  أنواع مختمفة من الحوافز منيا المعنوية والمادية بحيث يكون عمى االدارة أنوىنالك     
 .ةاالقتصاديداخل المنشأة او الوحدة  األداءالمناسب المؤثر عمى عممية 

 :ة من خبلل ما يمياالقتصاديىمية الحوافز في عمل الوحدات أومن خبلل ما تقدم يمكن توضيح  

 ت العاممين.تساىم في تفجير قدرا - أ
 .الوضع المادي والنفسي لمعامل تحسين - ب
 .تساعد عمى خمق رضا العاممين - ت
 .العاممين الكفوء منتعمل عمى جذب العناصر  - ث
 .الى تقميل التكاليف وتؤدي اإلنتاجتساعد عمى زيادة  - ج

 الوظيفيالرضا  .1

لمعمال ،ومن ثم  تاجيةناإلتيدف اساسا الى زيادة الكفاءة  تاجيةناإلوظيفة االدارة في الوحدة  أن   
البيئة  توفيرالعاممين من خبلل  لؤلفرادايجاد الرغبة والقدرة  وبذلك عمى تاجيةناإللموحدة  األداءزيادة 

من  باانجفي العمل الذي يشكل  دفاعوانو السميمة والمبلئمة لمعمل ،اذ يشير الرضا الى رغبة الفرد 
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      .و الجو النفسي السميم داخل بيئة العملنأويعرف الرضا بالعمل ب تاجيةناإلالعممية  بانجو 
 .) 71ـ71 ،4119 المولى ،(

 :اىمية من خبلل ما يمي الوظيفيولمرضا  - أ
 .تقميل اجابات العمل وتقميل التكاليف - ب
 .ةاالقتصاديتحسين الوالء لموحدات  - ت
 .تحسين العبلقة بين ارباب العمل والعاممين - ث
 .اتبين اصحاب العمل والنقاب التنظيمياستقرار  - ج
 .يؤثر عمى تحفيز االبداع لدى العاممين - ح

 يةاألولالمواد  .1

المواد الخام بالكمية والنوعية البلزمة منيا الصناعات ندره  يانتعالمشكبلت التي  من ابرز أن     
ارتفاع قيم  نالذي يؤدي ذلك الى الحد من اسيام الصناعة التحويمية في الناتج المحمي االجمالي ،أل

 .)7504119المولى ،( .القيم المضافة المتحققة خفاضانلخام المستوردة يسيم في ىذه المواد ا

 االقتصادي األداء عمى واثره . الموقع9

راستيا ود مراعاتياة والميمة التي يجب الرئيسعممية اختيار موقع المشروع تعد من العوامل  أن     
سباب فشل المشروع او ن أحد أالموقع قد يكو  نألستثماري ،بعناية عند اقامة المشروع اال

 .)4904171االسدي ،(.نجاحو

 .)4104119المولى ،  (:وكما مبين ادناه االقتصاديةتطيع نبين اىميو الموقع عمى اداء الوحدات ونس

 .القرب من السوق لتسويق المنتجات - أ

 .القرب من مصادر الطاقة - ب

 .القرب من مصادر المواد الخام ومناطق استخراجيا - ت

 .العاممة توفير االيدي - ث

 .توفير وسائل النقل السريع ومدى تنوعيا - ج
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 ث والتطويرالبح .9
 

و يجب اعطاء أنا في كثير من الصناعات وتطويرىا حيث تعد البحوث وتطويرىا عامبل اساس    
من قيم المبيعات وخصوصا صناعة  %71يقارب  فاق عمى البحوث العممية ماننسبة من األ

 .االدوية
لواسع في عمميا لذا يحتاج ليا الوقت الكبير ا التعقدو  بالبطيءالبحوث العممية  وتمتاز عممية    

 .الواقعلدراستيا وتنفيذىا عمى ارض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

17 
 

 

 يةفي الوحدات االقتصاد األداءبعض معايير تقييم : الثانيالفصل 

 .اإلنتاجيةالمبحث األول :معايير الطاقة 

 .تاجيةاإلن : معايير الثانيالمبحث 

 .اإلنتاجالمبحث الثالث: معيار خطة 

 المبحث الرابع : معيار تدريب الموظفين وتنمية قدراتيم.
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 اإلنتاجيةالطاقة  معيار: األولالمبحث 
ة ىدفا عاما في جميع االقتصاديلية في الوحدات بكفاءة عا تاجيةناإلتعد مسألة استغبلل الطاقة        

من  تانعة، وتبرز اىميتيا بشكل اكبر الحاحا في اقتصاديات الدول النامية التي االقتصاديظمة ناأل
الى محدودية الموارد  باإلضافةواالجتماعي خبلل السنوات الطويمة الماضية  االقتصاديالتخمف 
 .) 479،7999،وكداوي عبد الكريم( .ة فييااالقتصادي
ة الفنية الميمة الذي يعطي الصورة االقتصاديمن المعايير   اإلنتاجية الطاقة رايمعيعد         

القائمة  تاجيةناإلمن خبلل الطاقات  تاجيةناإلوالتشغيل في الوحدات  تفاعنواالواضحة عن نسب التنفيذ 
 .)717،7999الساقي ،(.لنوعيةالتخطيطية والتنفيذية من حيث القيمة ا حرافاتناالبيدف تحديد 

 الكمية من نتاجاال درة نظام التصنيع او نظام الخدمةيا قأنكما يمكن تعريف الطاقة بالمعنى العام ب
وتعرف  .مثل العمل والمعداتزمنية معينة وتتحدد بواسطة الموارد المتاحة لموحدة المخرجات خبلل مده 

المتدفقة خبلل مدة  تاجناإليمكن قياسيا بوحدات  تاجيةناإلحدة يتوفر لدى الو  يا ماأنب تاجيةناإلالطاقة 
 منيا : تاجيةناإلوىنالك عوامل محددة لمطاقة  .معين تاجيإناسموب  باستخدامزمنية معينة 

 . )411،4111الجميمي واخرون ،(
 .تاجناإلوتركيبة عوامل  تاجيةإن.مستوى 7
 .تاجناإل.جودة عوامل 4
 .تاجناإل. وحدة القياس المستخدمة في 9
 .تاجناإل.كفاءة استخدام عوامل 2
 .تاجناإل.االساليب الفنية المستخدمة في 5
 .وكمية المستخدمة منيا تاجناإل. ندرة عوامل 1

             : يمي ابرزىا ما األىداففي تحقيق جممو من  تاجيةناإلتساعد عممية تقدير الطاقة 
 .)479،4114عبد الكريم ،الكداوي  و (

صناعيا ام زراعيا  ناك سواء وكذلك في مجال القطاع  تاجيةناإلوارد جديدة في االقسام الكشف عن م - أ
 .تاجناإلخدميا ومن ثم العمل عمى رفع  ام

اثره عمى  عكاسانفي الوحدات العاممة بالشكل االمثل االمر الذي يؤدي الى  تاجيةناإلاستغبلل الطاقة  - ب
 .كمفة الوحدة الواحدة

في االعتماد عمى الطاقة  تاجناإلالطاقات القائمة ضرورية في نطاق تخطيط في  تفاعناالتعد دراسة  - ت
 .تاجناإلوبعد ذلك توضح اىداف  تاجنواإلتتم المقارنة بين الطمب و ة والممكنة في المشروع المتاح
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 :قسام وكاالتيالى عدة أ تاجيةناإلويمكن تقسيم الطاقة 

ويتم ذلك اذا  قطاعانبأقصى سرعة وبدون  تاجناإلىي القدرة عمى  النظرية : تاجيةناإل الطاقة  .7
احتماالت اي  انبالحسبمن الطاقة المحددة ليا ومن دون االخذ  %711 تاجيةناإلتجت الوحدات أن

 .)451،7999عبداهلل ،(ية :تاال لؤلسبابعطل او توقف ومن الصعب تحقيق ىذا عمميا 

 .واعياأنداث بمختمف المرض او االح وسبب ناك سوآءاً عن العمل  قطاعناالأ. 

 .والمكائن اآلالتب. التوقفات بسبب العطل او الخمل في  

 .ةانالصيالضائع بسبب  تج. وجود الوق

مسألة ميمة كما يتم اتخاذ  تاجيةناإلالتعرف عمى عوامل االختبلف في الوحدات  أنومن ىنا ف
                         .تغمب عميياحد منيا تدريجيا اذا تعذر الاءات الضرورية لمتغمب عمييا او الر االج
 .)471،7999، كداويالو  عبد الكريم)

ي يتم تحقيقو الفعمي الذ تاجناإلوىي الطاقة المستغمة فعبل ،اي كمية  الفعمية : تاجيةناإل الطاقة  .4
من الطاقة  %95ـ %15زمنية معينة وتقدر نسبة الطاقة الفعمية بين  ة خبلل مدهاالقتصاديفي الوحدة 

وكذلك يمكن  )479،4114الجبوري ،(.النامية انالبمدلتصميمية ،وقد تقل عن ذلك السيما في ا
 التي يمكن تجنبيا. المساحاتمنيا  مستبعداحسابيا من خبلل الطاقة الفعمية 

  احاتمسال - النظريةالطاقة  الطاقة الفعمية =

 .)412،4179الحموشي ،(

 انبإمكلمتجييزات والمعدات في المشروع والتي  تاجيةناإل ويقصد بيا الطاقة الطاقة التصميمية : .3 
من ىذه المكائن  تفاعناالتاجيا حسب تصميميا وفق الشروط الفنية بما يمكن أنىذه المعدات والمكائن 

 . )479،7999،وكداويعبد الكريم (زمنية معينة. جة وخبلل مدهعمى در والمعدات بأ

القصوى مستبعدا منيا جميع االخفاقات داخل   تاجيةناإللطاقة يا اأنب المتاحة : تاجيةناإل الطاقة  .2
االختبلف بين الطاقة المتاحة  أنداخل المنشأة، ويبلحظ مما سبق  تاجيةناإلاالقسام والمراكز و 

 .المتعددة او عممياتيا تاجناإلوالطاقة القصوى ىو سبب وجود اخفاقات بين مراحل .

 .) 479،7999 كداوي،الو  عبد الكريم( 
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المستيدف المتجسد بالسمع والخدمات خبلل  تاجناإلتتمثل كمية  المخططة : تاجيةناإل الطاقة . 5
ة االقتصاديالمرسومة لموحدات  األىدافة وتعكس الطاقة المخططة لتحقيق االقتصاديمدة الخطة 

  .من جية ومدى واقعية وموضوعية االسس المعتمدة في وضع تمك الخطط من جية اخرى
 .)29،7991،أنبني(

المحددة من خبلل مدة زمنية وفقا لمواصفات  تاجيةناإلىي الطاقة  القصوى : تاجيةناإل الطاقة  .1
 مع توفير مجموعة من الشروط وىي : تاجناإلعوامل 

 .المنتظمة ةانالصي أ.

  .بالمواصفات المحددة تاجناإلتوفير مستمزمات  ب.

  .)42،4179،الحموشي( .طاقة عمالية مدربة ج.

 ح معايير الطاقة اإلنتاجية المستخدمة في تقييم كفاءه االداءاالقتصادي:نوض

        = من الطاقة التصميمية االنتفاع نسبة - أ
الطاقة األنتاجية الفعمية

الطاقة األنتاجية التصميمية
   

                                                 

ويعد ىذا المعيار ميم  ،اقة التصميمية خبلل مدة زمنيةيبين ىذا المعيار مقدار االستفادة من الط 
 .في عممية التخطيط

       = من الطاقة المخططة االنتفاعنسبة  - ب
الطاقة األنتاجية الفعلية

الطاقة األنتاجية المخططة
  

                                                     
وجدت  أنتاج الوحدات أنويعكس قدرة  االقتصادي داءاألويعد من المؤشرات الميمة في دراسة كفاءة 

في تحقيق  وناجحةجيده  تاجيةناإلتاج الوحدة أنت ىذه النسبة مرتفعة يعني كفاءة أنحيث كمما ك
 1والعكس صحيح المنشودةاالىداف 

 
         = من الطاقة المتاحة االنتفاعنسبة  - ت

الطاقة األنتاجية الفعلية

قةالطا األنتاجية المتاحة
  

ة المتاحة ومعرفة الطاقة والموارد االقتصادياالستفادة من الموارد  إمكانيةويبين ىذا المؤشر    
ارتفاع نسبة ىذا المؤشر يبين مدى نجاحو في استغبلل الطاقات المتاحة  أنالغير مستقمة و 
 .والعكس صحيح
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    =  نسبة التنفيذ الخطة - ث
الطاقة األنتاجية الفعلية

اجيةاألنت المخططة الطاقة 
 

  
 أنالمراد تحقيقيا. و  تاجيةناإلمن تنفيذ الخطط  تاجيةناإلويبين ىذا المؤشر مدى قدرة الوحدات    
  .المخطط ليا والعكس صحيح األىدافتفاع ىذه النسب يبين نجاح الخطة في تحقيق ار 
    =  نسبة التشغيل - ج

الطاقة األنتاجية المخططة

الطاقة األنتاجية التصميمية
  

                  
ت نسبة المؤشر مرتفعة أنالتصميمية كمما ك تاجيةناإلويبين المؤشر مدى االستفادة من الطاقة      

 .األىداففي تحقيق  تاجيةناإليبين مدى نجاح الوحدات 
تحديد مستوياتيا من تحدىا مجموعة من العوامل المؤثرة عمى  أنف تاجيةناإلالطاقات  ألىمية أنو      
 .)19،4119،غنيم( ما يمي: خبلل
كتشكيل وتصميم المنتجات ليا تأثير عمى حجم الطاقة  العوامل الخاصة بالمنتجات : -

 .سمبا وايجابا اإلنتاجية

الحجم والمساحة والنقل والظروف الخاصة  أن: حيث  العوامل الخاصة بالتصميم وتشغيمو -
التأثير عمى حجم الطاقة  كل ذلك يساىم في تاجناإلالعمل فضبل عن تحديد كمية  بيئةب
 .تاجيةناإل

لمستخدمة ا لآلالت اإلنتاجيةتتأثر الطاقة  :مةامل الخاصة بدرجة تخصص المنظالعو  -
المنتجات  اإلنتاجفي  ستخداميا في ضوء تخصص ىذه المنظمةعدالت ابالمنظمة وم
 المطموبة .

من الموارد البشرية  توفر العدد البلزمة لمعمل  أنحيث  العوامل الخاصة بالعنصر البشري : -
 .البشريوكذلك نظام االجور والحوافز المعمول بيا في المنظمة والمرتبطة بيذا العنصر 

والمعدات المستخدمة ومدى قدميا وتموث  اآلالتمثل نوعية  العوامل الخاصة بتموث البيئة : -
 .لممنظمة اإلنتاجيةالبيئة يؤثر عمى حجم الطاقة 
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 : معيار اإلنتاجية الثاني المبحث

في كافة المجاالت ين االقتصادياىتمام ن المواضيع الميمة التي اثارت م تاجيةناإل تعد 
 .ة واالجتماعية في كل الدول المتقدمة والناميةاالقتصادي

 تاجناإلاو جميع عناصر ،يا قياس العبلقة بين المخرجات والمدخبلت أنب تاجيةناإلتعرف و     
 .(91 -7999،95 ،واخرون الطائي ( .مت في الحصول عمى المخرجاتالتي استخد

تاج أنمدى كفاءة الوحدة في استغبلل مواردىا في  بو يا مقياس يقاسأنب تاجيةناإلكما تعرف       
ي تحويل ف االقتصادية الوحدةس مدى فعالية استخدام موارد اقييا لأنالسمع والخدمات اي 

المتوفرة لدى  تاجناإليا حالة االستغبلل االمثل لعوامل أنكذلك بوعرفت  .ى مخرجاتالمدخبلت ال
 تاجيةناإلة وىي مقياس لممقارنة بين قيمة المدخبلت المستخدمة في العممية االقتصاديالوحدة 

ة بقدر ماىي االقتصاديليست ىدفا لموحدة  تاجيةناإل أنلذا ف ،وقيمة المخرجات المادية والمعنوية
 )49،4114،مراد (.داف وغايات اقتصادية واجتماعيةوسيمة ليا لتحقيق اى

نقصا كبيرا  يانتعمن المعايير الميمة وال سيما في الدول النامية التي  تاجيةناإليعد معيار    
 ،تاجناإلمن الموارد المستخدمة في عممية  فييا ىدر تاجيةناإلمستوى  خفاضان بسبب تاجناإلفي 
الميمة التي تسعى الى تحقيقيا معظم الدول النامية لتغطية  فاألىدامن  تاجيةناإلزيادة  أنلذا ف

 .)942،4171،امين (  .الطمب المتنامي عمى مختمف السمع والخدمات

نو  ،المنتجةوالمخرجات  تاجنلئل ليست مقياساً  تاجيةنواإل       ىي مقياس لكيفية استخدام  ماا 
تيدف ة االقتصاديلرغم ىدف الوحدة عمى ا .لمحصول عمى نتائج مرغوبة تاجناإلعناصر  ووتوليف

تخفيض الى د مجموعة من العوامل التي تؤدي توج أنوتحسين نوعيتو اال  إلنتاجاالى زيادة 
  .) 91،7991،مزعل( :وكاالتي  تاجناإل

 .يةاألولالمواد  ندره .7

 .تدريب العاممين بيدف رفع ادائيمعدم االىتمام ب .4

 .يةتاجناإلضعف االدارة والتنظيم الى الوحدة  .9

 .تخمف الميارات وعدم استخدام التقنية المتطورة .2

 .عدم كفاءة توزيع القوى العاممة .5

                                                                     .در الوقت و المواردالظروف السيئة لمعمل التي تسبب ى .1
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       الى ما يمي: تاجيةناإلويقسم معيار 

 األداءالكمية من المعايير الميمة في تقييم كفاءة  اإلنتاجيةمعيار  يعد الكمية : اإلنتاجيةمعيار  - أ
 اإلنتاجيةالمستخدم في العممية  اإلنتاجع عناصر يوىو يمثل العبلقة بين الناتج وجم االقتصادي

   اإلنتاجية الكمية =:  يمكن التعبير عنوو 
قيمة المخرجات 
قيمة المدخبلت 

  

ترتفع كمما زادت نسبة المخرجات مع بقاء العوامل  تاجيةناإل أنوفق ىذه العبلقة الرياضية ف    
 باستخدام تاجناإلاو تحقق المقدار نفسو من  ،ثابتة )المدخبلت (  تاجيةناإلالمستخدمة في العممية 

 .)91،4114،اسماعيل( .ية اقل من المستخدماتكم

تعرف اإلنتاجية الجزئية بأنيا اإلنتاجية المتعمقة بكل عنصر :  الجزئية اإلنتاجيةمعيار  - ب
من عناصر اإلنتاج ويطمق عميو باإلنتاجية النوعية اال أن المعنى الشائع ليا وىي 

اإلنتاج بشكل منفرد وتعد  اإلنتاجية الجزئية ويستخدم ىذا المؤشر لقياس إنتاجية عناصر
من المقاييس الميمة والدقيقة لقياس اإلنتاجية وتمثل العبلقة بين عنصر اإلنتاج واحد مع 

 قيمة اإلنتاج الكمية ومدى تأثيرىا عمى العممية اإلنتاجية حسب الصيغة االتية: 

    جزئية  =اإلنتاجية أل
قيمة األنتاج 

قيمة احد عناصر األنتاج 
 

المواد  ،رأس المال( ،تاجناإلذه العبلقة تشير بين المخرجات وعنصر واحد من عناصر وى       
بشكل منفرد سوف  تاجناإللعناصر  تاجيةناإلقياس الكفاءة  أنبمعنى   )العمل  ،االرض ،يةاألول

ظيار تاجيةناإليمكن الباحث من تحديد حجم ودور كل عنصر في تحقيق الكفاءة  االثار  وا 
ومعرفة كيف ينعكس ذلك عمى  تاجناإلعناصر عمى دخال المقترحات والتعديبلت المترتبة في ا

  .تاجيةناإلمما يعطي القدرة عمى تحديد قدرة العناصر  تاجيةناإلمستوى 

  . ) 19،7992،السماك واخرون(

باستخدام تقنية متقدمة وبين تخفيض اسعار  تاجناإلىنالك عبلقة مباشرة بين نمو  ان كما    
 .لؤلجورمسمع والخدمات التي تعني زيادة القوة الشرائية السوق ل
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 واع منيا :أنالجزئية الى عدة  تاجيةناإلوتنقسم 
 .يةاألولالمواد  إنتاجية -

 .االرض إنتاجية -

 .العمل إنتاجية -

 .رأس المال إنتاجية -

 
ىذا االىتمام في وينعكس  ،اىمية كبيرةولية ممواد األل ةالدول عطيغالبا ما ت ية :األولالمواد  تاجيةإن -

وترتيب  تقييمقراراتيا االستثمارية التي تحدد بموجبيا اوليات االستثمار حيث تجري المفاضمة عند 
 . )719،4112 ، عبد الكريم(يعية .الطبلمموارد  االقتصاديالمشروعات تبعا لمدى استخدام المشروع 

وغالبا ما يتم  ،تكوين الناتج مستخدمة فيفاءة استخدام المواد اليستخدم ىذا المعيار ليعبر عن ك        
لكونيا تسيم في نسبة كبيرة في تكوين الناتج  ،يةاألولالتركيز في ىذا المعيار عمى قياس كفاءة المواد 

يعتمد  اناألحيفي اغمب  أنية وطبيعتيا ووحدات قياسيا فاألولالنيائي فعمى الرغم من تعدد المواد 
المواد عمى  تاجيةناإلثبات االسعار لدى المقارنة ويتم احتساب  عاةوبمراالقياس  ألغراضعمى القيمة 
 : األتيةوفق الصيغة 

قيمة األنتاج ية =األولالمواد  إنتاجية                         
قيمة المواد المستخدمة
  

 
 تاجيةإناما  ،العالية لممواد تدل عمى كفاءة استخدام المواد وعدم اليدر والضياع فييا تاجيةناإل نأل  

 . )54،4111 ،عزيز (.يا تدل عمى العكسأنالمواد المنخفضة لممواد ف
 

حجم  اإلنتاجالتعرف عمى كفاءة ومساحة االرض التي ساىمت في  د منال ب االرض : إنتاجية- 
 المنتوج المتحقق من خبلل : 

    االرض  = إنتاجية                                   
حجم األنتاج 

المساحة المستغمة في أنتاج المنتوج 
                  

 .) 449، 7999، وكداوي عبد الكريم(بالمنتوجات الزراعية.ىذا المؤشر ذو اىمية  يعدو 
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 تقييمالجزئية اىمية في  تاجيةناإلاكثر معايير من العمل  تاجيةإنيعد معيار  العمل : تاجيةإن-
ويعبر عنيا  ،والعمل المبذول لمحصول عميو تاجناإلين وىذا المؤشر يعبر عن العبلقة ب األداء

   إنتاجية العمل =بالصيغة االتية : 
قيمة األنتاج 

عدد العمال    ساعات  العمل  
 

ارتفاع فعالية العمل  أنذا فل ،االقتصاد بالوقت ونلقان عكاساانمن كونو يعد تبرز اىمية ىذا المعيار    
كل سمعة وازدياد قدرة المجتمع عمى توليد المزيد من السمع  نتاجئللزم متوسط الوقت البل خفاضان تعني

 .وية لمواطناالقتصاديىذا يؤدي الى تقدم المجتمع وتوفير المزيد من الرفاىية  أنومن ثم فوالخدمات 
 .)  99، 7997، يونا دام(

 لبيان اإلنتاجخدمة في النيائي ورأس المال المست اإلنتاجىي العبلقة بين قيمة  رأس المال : إنتاجية-
 وصيغتو كاالتي : اإلنتاجيةمدى كفاءة وفاعمية رأس المال في العممية 

  =راس المال إنتاجية                                   
 قيمة األنتاج

رأس المال المستخدم
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 تاجنمعيار خطة اإل  :لمبحث الثالثا

في كل  االقتصاديفشل المشروع  التي تحكم عمى نجاح او بارزةيير الىذا المعيار من المعا يعد      
القصيرة والطويمة االمد التي  األىدافمجموعة من  تاجناإلوالمجتمعات حيث تكون خطة  ظمةناأل

 .وفق الخطة المرسومة ليا خبلل الفترة الزمنية المحدودة بتحققياة االقتصاديترغب المنشأة 

 .)7991 ،544،الكيالي(بالنقاط االتية:   داءاألوتحديد اىميو اسموب مراقبو 

 .االعتماد الكمي عمى التخطيط العممي .7

 .الفعمي لممشروع لؤلداءحاسبي مالقياس ال .4

 .الفعمي بالمخطط األداءمقارنة  .9

 .حرافاتناالالتعرف عمى  .2

 .ضرورة متابعة التوصيات العبلجية .5

 تاجناإلمج ومن خبلل مقارنة تتم عن طريق خطة برا أنيمكن  األداءكفاءة  تقييمعممية  أن
 المخطط لو في تمك السنة حسب الصيغة االتية : تاجناإلالمتحقق خبلل سنة معينة عمى 

    = اإلنتاجيةنسبة تنفيذ الخطة 
األنتاج الكمي المتحقق خبلل سنة
األنتاج المخطط لتمك السنة

 

لممنشأة في  االقتصاديضع الو  أنالمخطط لو ف و من في زيادة قريب تاجناإل ناكمما ك أنحيث 
 حرافاتناالو يجب معالجة أنفي حالة تناقص ف أنواذا ك،لو تحسن يسير وفق ذلك التخطيط 

 .واالختبلالت ووضع الحمول ليذه المشاكل
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 معيار تدريب الموظفين و تنمية قدراتيم :المبحث الرابع

 نايمة البد لممشروع سواء كمعيار التدريب القوى البشرية وتنميتيا من المواضيع الميعد 
خاصا ام عاما يعطي اىمية لتنمية وتدريب قدرات العاممين نوعا وكما مع تطورات العصر 

 .التكنموجيا

 المورد بيدف تطوير ألخروقت  و عممية مستمرة ومتجددة تجري منأنالتدريب ب ويعرف    
.ويعني االستثمار )749،4172،عزتميا و ( .ت تنقصيمأنالجديدة ك  قدراتالو ميارات والالبشري 

 .اإلنتاجيةيب ومن ثم زياده ر في رأس المال البشري مده اطول فيو يتم زياده قدره وميارات التد

يا عممية تبادلية لتعميم مجموعة من المعارف واالساليب أناالمم المتحدة عممية التدريب ب توعرفو        
                                                                 .)77،4119 ،اننعم( .المتعمقة بالحياة العممية وتعمميا

 .)42،4179،الشريف  (جازىا من خبلل:أنىمية يمكن ولمتدريب أ

 .بيئة العمل من احتياجات دائمة تفتضيو التطورات العممية المتواصمة واالكتشافات ما .7

 .استنباط طرق جديدة في العمل والثورات التقنية والعولمة الى تاجيةناإلادت التطورات  .4

 .تغير واختبلف في دوافع االفراد واتجاىاتيم .9

 .متغييرات في ىيكل القوى العاممةمتييئو لالتطور اليائل في تركيب القوى العاممة يجعل قوى العاممة  .2

في تأىيل وتحسين كفاءة الموارد البشرية من خبلل استخدام االسس العممية الحديثة اىميو  ولمتدريب
لمتأثير عمى السموك ودوافع وقدرات العاممين ورفع مستواىم وقدراتيم البدنية والفكرية في مجاالت العمل 

 .االداري والفني
ترنيت و غيرىا دور نالحاسوب واأل كاستخدامبتطورات العصر دخل المجال االلكتروني بشكل كبير  أنو 

اىمية بالغة ويمكن لمتعميم االلكتروني  أنحيث االدارية  والفنية  بياانجو فعال في مجاالت التدريب بكل 
 : ) 49،4174،الحسنات(  .ايجازىا بالنقاط االتية

 .وزيادة الخبرة لدييم في اعداد الموارد التعميمية ،تحسين مستوى فعالية العاممين - أ

الوصول الى مصدر المعمومات والحصول عمى الصور والفيديو و اوراق البحث عن طريق شبكة  - ب
 .ترنيت واستخداميا في شرح وايضاح العممية التعميميةناأل

  .توفر المادة العممية بصورتيا االلكترونية لمطالب و المعمم - ت

 تساعد الطالب عمى الفيم والتعمق اكثر. - ث

 .لتعميمي في رفع المستوىد ترنيت جزءا اساسيا في العممية التعميمية لو فوائنادخال األ - ج
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عمى  يكونوال من خبلليا اولياء االمور مع المعممين و االدارة لكي اء شبكة لكل مدرسة بحيث يتوصبن - ح
 .اطبلع دائم عمى مستوى ابنائيم

 تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة و سيمة. - خ

في امور متعددة منيا :  ية بالعممية التربوية التي تساىملموسائل التعميمية الحديثة اىم أنو 
 : )557،4171،مصطفى(

اذ ادت الوسائل التعميمية دور جوىري في اثراء التعميم من خبلل اضافة ابعاد مؤثرة و  ،اثر التعميم -
 .برامج متميزة

 كبر من خبلل زيادة نسبة التعميم بتكمفة اقل.البالدرجة ا جعل عممية التعميم اقتصاديو -

 .زيادة الخبرات لممتعممين وتنويعيا و مواكبة التقدم العممي -

 واقل جيد. ادة سرعة التعميم فيي تحقق تعمما بأسرع وقتزي -

 .مستقبلشباع حاجاتيم التعميمية ورفع قدراتيم نحو الوا التبلميذباىتمام  -
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 االقتصادي لعينتين من المدارس األداءالتطبيقي لتقييم كفاءة  الجانب: الفصل الثالث

 ( 2117ـ2114المسائية في محافظة كركوك لممدة )

 

 .البحث في المختارة العيناث عن تأريخيه نبذة:  األول المبحث

 . الموظفين بمعيار تذريــ  الطلبت نجاح نسب خالل من األداء كفاءة قياس:  الثاني المبحث

 .ــ النفقاث الحكوميت السنويت  اإلنتاجيت الطاقت معيار الثالث: المبحث

 تنفيذ الخطت نسبه ــ اإلنتاجيت معيار: الزابع المبحث
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 المبحث األول: نبذة تأريخيو عن العينات المختارة في البحث

ة وتحظى باىتمام االقتصاديالمواضيع الميمة في الدراسات  من االقتصادي األداءكفاءة  تقييم يعد    
في الدول الرأسمالية او الدول النامية لكون مختمف  ين في مختمف دول العالم سوآءاً االقتصاديمن قبل 
 .ة واالجتماعية ترتبط بأىداف الخطط التنمويةاالقتصاديالمشاريع 

و االجتماعي والنيوض بأي بمد اقتصاديا  تصادياالقالتعميم دور ميم وفعال في عممية التطور  يعدو 
 .و اجتماعيا وسياسا حيث يعتمد عمى تطور التعميم بكل مفاصمو ومراحمو الدراسية

ب ميم ومرحمة ميمو في الدراسات اال وىي الدراسات المسائية في انحيث يستيل بحثنا ىذا باختيار ج
ة قدرات الطمبة حيث تم اخذ عينتين ىما من مراحميا المتوسطة و االعدادية ولما ليا دور في تنمي

كفاءة  تقييممتوسطة موسى بن نصير المسائية و متوسطة الشباب المسائية و  ىما مراحل الدراسةال
 .ات التي تتم الحصول عمييا من العينتينانادائيم من خبلل البي

 .تربية كركوكعامة لالضمن مركز قضاء محافظة كركوك والتابعتين الى مديرية  انالمدرستين تقع أن
التي تقع ضمن  (7915)ىي متوسطة موسى بن نصير المسائية التي تأسست سنة  األولى المدرسو

وتكون  4م )151ومساحتيا حوالي )    )شاىين جميل عمي(منطقة بريادي و مديرىا الحالي  االستاذ 
المتوسطة قسم من وية الشورجة النموذجية حيث تستقل انطابقين وىي مدرسة مستضيفة الى ثمن 

ومختبرين وقد تعاقبو  وادارة وغرفة لممدرسين ومخزن وفصف(  9)حيث تستقل األصمية اجزاء المدرسة 
عمي محمد ،7911ـ7915طالب رؤوف مبارك(عمى ادارتيا منذ تأسيسيا مجموعة من المدراء ىم 

 كاظم،7997،7994ياسين عمي مبارك ،7997ـ7919صباح محمد محمود ،7919ـ7911خمف 
 ،4119ـ7994جمال داود عودة ،7994ـ7999عبد المنعم خزعل لطيف ،7999ـ7999حسين كاظم 

وعدد (  971)ويبمغ عدد طبلبيا  ) 4179ـ7179جمال داوود عودة ،4179ــ4119نوزاد عمي محمد 
 (.44)مدرسييا 

مركز  تقع ضمن(  7991)باب المسائية التي تأسست عام ما المدرسة الثانية ىي متوسطة الشا     
 )سردار فخر الدين محمود  (ية و مديرىا الحالي االستاذ انقضاء كركوك في منطقة القادسية الث

وية المستقبل لمبنين انوتتكون من طابقين وىي مدرسة استضافة الى ث 4م) 151 (ومساحتيا حوالي 
فة مدرسين صفوف وادارة  وغر  (71)المدرسة تستقل جزء من المدرسة االصمية المكونة من  أنحيث 

عمى ادارتيا عدة  تعاقبو وقد  .مدرس(  71 )طالب وعدد مدرسييا (7411)ومخزن ويبمغ عدد طبلبيا 
ابراىيم محيسن  ،7999ـ7991محمد كاظم  ،7991ـ7991ابراىيم محيسن  (وىم  مدراء منذ تأسيسيا

 .) 4171ـ4119عمي امين ،4119ـ4119عبد شبيب كاظم  ،4119ـ7999
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 من الصور الفوتوغرافية لمعينتين التي توضح ىتين العينتين وكما موضح وتم اخذ مجموعة 
 ادناه:

 متوسطة الشباب المسائية                                                       متوسطة موسى بن نصير المسائية    
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 تدريب معيار ــ الطمبة نجاح نسب خالل من األداء كفاءة قياس: يانالث المبحث
 . الموظفين

 قياس كفاءة األداء من خالل نسب نجاح الطمبة اواًل:
ىمية لمتعرف نشاط الوحدات خبلل نسب النجاح ليا أمن قياس كفاءة اداء الطمبة  أن

 تاجيةناإلالمخطط لتعرف عمى العممية  تاجنباإلة المتحقق مقارن تاجناإلمن خبلل  تاجيةناإل
 .حرافاتنواالومعالجة االختناقات 

 من خبلل نسب النجاح لمتوسطة موسى بن نصير المسائية  األداءقياس كفاءة  -7
                 لممدة النسب المئوية لنجاح الطمبة متوسطة موسى بن نصير المسائية )1ـ3 (الجدول 

  )2117ـ 2114 )

موسى بن نصير المسائية  سجبلت متوسطةمن اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر: 
 (.4171-4172لممده)

 

 

 

 

 

 

عدد الطمبة  السنوات

 االجمالي 

عدد الطمبة  عدد الطمبة الناجحين لكل صف عدد الطمبة لكل صف 

 الناجحين

نسب  %نسب نجاح الطمبة لكل صف 

النجاح 

 االجمالية 

 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول

4172 
725 49 22 19 41 99 79 17 17 91 79 29 

4175 
711 55 24 11 29 92 77 92 99 97 71 51 

4171 
491 21 59 797 99 51 41 719 95 95 75 21 

4171 
971 29 19 412 99 17 49 749 99 99 72 27 
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 (2117-2114)المسائية نصير بن موسى لمتوسطة االجمالي حلنجا المئوية النسب( 1-3)  الشكل

 
 (1-3عمى الجدول ) باالعتماد الباحث اعداد من المصدر :

نسبة النجاح لمتوسطة موسى بن نصير المسائية تكون  أن )7ـ9 (الشكلبلحظ من الجدول و ي
  قميا بنسبة ا( 4171)اما تكون في السنة  (٪51 )السنوات بنسبةمن ثر كا 4175مرتفعة لسنة 

السنوات بينما تنخفض  لمعظمباالرتفاع  يانوالث األول ب من الصفوفحيث يشكل ارتفاع النس٪(27)
نجاح الطمبة   في اغمب السنوات مما يتضح لنا تدني مستوى ثالثال في الصفالنسبة بشكل كبير 

السمبي لمطمبة   داءألباا معوقا واضح يعدالوزارية  اتاناالمتحلممرحمة الثالث المتوسط وعدم اجتيازىم 
 .مة التي تتطمب ايجاد الحمول الجادة لمعالجة ىذه المشكمة في العممية التدريسيةالمرح في ىذه
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 ( 4171 -4172) ةمدمن خبلل نسب النجاح لمتوسطة الشباب المسائية لم األداءاس كفاءة يق -4

 (2117ـ2114)  لممدة المسائية بالشبا متوسطة طمبة لنجاح المئوية النسب( 2ـ3) الجدول

 

 

 

 

     
     
     

 (.2117-2114)لممده المسائية شبابال متوسطة سجالت عمى باالعتماد الباحث اعداد من: المصدر            

 (2117-2114)لممدة المسائية الشباب لمتوسطة االجمالي لنجاح المئوية النسب( 2-3)  شكل

 

 

 

 

 

 (2-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

اكثرىا اح لمتوسطة الشباب المسائية كانت نسبة النج أن )4ـ9( والشكلمن الجدول  ُيبلحظ
 أنحيث (٪ 92 )اقميا سنة نسبة 4171وتكون سنة (٪ 29 )نسبةب المقدار4172ع في سنة ارتفا

نخفض السنوات السابقة بينما ت لمعظمبشكل ممحوظ  يانوالث األولبشكل ارتفاع النسب في الصف 
ني مستوى التعميمي لطمبة لجميع السنوات مما يتضح الى تد الثالثالنسب بشكل كبير في الصف 

السمبي لمطمبة في  داءألبامعوقا واضحا  يعدالوزارية  اتاناالمتحالمتوسط وعدم اجتيازىم  الثالثالصف 
 ة في العممية التدريسيةالحمول الجادة لمعالجة ىذه المشكمىذه المرحمة الدراسية والذي يتطمب ايجاد 

 

عدد  عدد الطمبة لكل صف السنوات
الطمبة 
 االجمالي

عدد  الطمبة الناجحين لكل صف
الناجحين 
 االجمالي

نسبة نجاح الطمبة لكل صف 
: 

نسبة 
النجاح 
االجمالي 

 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول :

2114 151 171 321 641 132 158 19 319 88 93 6 48 

2115 121 169 461 751 98 143 33 274 81 85 7 37 

2116 173 197 551 921 161 183 39 383 93 93 7 42 

2117 215 229 766 1211 183 189 41 413 89 83 5 34 
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 تدريب الموظفين  معيارثانيا : 

ة االقتصاديلميمة لديمومة عمل الوحدة يعد تدريب الموظفين وتنمية قدراتيم من المواضيع ا
حيث تعتبر الموارد البشرية عنصرا اساسيا وميما في كل الوحدات ،بمختمف طبقاتيا االدارية 

ة لذلك االقتصاديوىو سبب رئيس في نجاح او فشل الوحدات ، تاجناإلاحد عناصر  يعدو ة االقتصادي
 .ة واالجتماعيةاالقتصاديىا ة بكل ابعاداالقتصاديالمنشأة  باىتماميحظى التدريب 

 لمتوسطة موسى بن نصير المسائية وتنمية قدراتيم الموظفينتدريب  -7

لمتوسطة موسى بن نصير  النسب المئوية لمحاصمين عمى الشيادات الدراسية) 3ـ3 (جدول       
 .)2117 ـ2114(لممدة  المسائية

 

 

 

 

 

 المسائية نصير بن موسى متوسطة سجبلتمن اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر
 (.4171-4172)لممده

 

 

 

 

 

 

عدد المدرسين   عدد الموظفين السنوات
الحاصمين عمى شيادة 

 بكالوريوسال

عدد الموظفين 
الحاصمين عمى شيادة 

 االبتدائية

نسبة الموظفين 
الحاصمين عمى شيادة 

 البكالوريوس

نسبة الموظفين 
الحاصمين عمى 
 الشيادة االبتدائية

 ــــــ 111 ــــــ 22 22 2114

 ــــــ 111 ــــــ 22 22 2115

2116 24 23 1 96 4 

2117 25 24 1 96 4 
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لمتوسطة موسى بن نصير ن والموظفين الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس مدرسينسب ال( أ - 3-3) الشكل
 (2117-2114المسائية )

 

 (3-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

 نصير موسى بن لمتوسطة االبتدائية شيادة عمى الحاصمين الموظفيننسب ( ب - 3-3) شكلال
 (2117-2114) المسائية

 
 (3-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

اي دورات تدريسية لممدرسين خبلل  عدم وجودأن ب( .ب9ـ9،أ.9ـ9)والشكليبلحظ من الجدول    
حممة  عدامانو عالية جدا  البكالوريوسعمى شيادة نسبة المدرسين الحاصمين  أنسنوات المبينة كما 

الدورات  عدامانالمؤىبلت و الكفاءات عند المدرسين مع  خفاضانالشيادات العميا وىذا مؤشر عمى 
 .التأىيمية والتدريسية ليم
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 .تدريب الموظفين وتنمية قدراتيم لمتوسطة الشباب المسائية -4

 (2117 -2114)  لممدة المسائية الشباب لمتوسطة الدراسية الشيادات عمى لمحاصمين المئوية النسبة( 4-3) جدول

         لممده المسائية الشباب متوسطة  سجبلت من اعداد الباحث باالعتماد عمى :المصدر
(4172-4171.) 

 لمتوسطة البكالوريوس شيادة عمى الحاصمين والموظفين المدرسين نسب(  أ -4-3) الشكل
 (2117-2114الشباب المسائية لممدة )

 
 (4-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )
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 السنوات 

عدد المدرسين  ظفينعدد المو  السنوات
الحاصمين عمى 

 شيادة البكالوريوس

عدد الموظفين 
الحاصمين عمى 
 شيادة الدبموم

عدد الموظفين 
الحاصمين عمى 

الشيادة 
 االبتدائية

نسبة الموظفين 
الحاصمين عمى 

 شيادة البكالوريوس

نسبة الموظفين 
الحاصمين عمى 
 شيادة الدبموم

نسبة الموظفين 
الحاصمين عمى 

الشيادة 
 البتدائيةا

2114 21 19 1 1 91 5 5 

2115 21 18 1 1 91 5 5 

2116 19 17 1 1 89 5 5 

2117 18 16 1 1 89 6 6 
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دة االبتدائية لمتوسطة الشباب المسائية الموظفين الحاصمين عمى شيا( نسب ب  -4-3الشكل) 
 (2117-2114لممدة )

 
 (4-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

 

لمتوسطة الشباب والموظفين الحاصمين عمى شيادة الدبموم مدرسين ( نسب الج  -4-3الشكل) 
 (2117-2114المسائية لممدة )

 
 (4-3ى الجدول)المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عم

توجد اي دورات تدريبية لممدرسين خبلل  و الأنب )أ،ب،ج-2-9 ( واالشكاليبلحظ في الجدول      
عالية جدا مع  البكالوريوسنسبة الموظفين المدرسين الحاصمين عمى شيادة  أنالسنوات المبينة  كما 

 عدامانءات عند المدرسين مع المؤىبلت والكفا خفاضانحممة الشيادات العميا وىذا مؤشر عمى  عدامان
 .والتدريبية ليم التأىيميةالدورات 

مؤشرا جيدا لممدرسة من  يعدبصفة كاتب يحمل شيادة دبموم  وجود موظف عدد واحد أنكما     
بتدائية لمعمل عمى يحمل شيادة ا وجود موظف عدد واحد بصفة عامل خدمي الناحية االدارية مع 

 .ادامة المدرسة
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 . السنوية الحكومية النفقات ــ اإلنتاجية الطاقة معيار: ثالثال المبحث

 تاجيةناإل معيار الطاقة  اواًل:

 تاجيةناإللموحدة  االقتصادي األداءكفاءة  تقييممن المعايير الميمة في  تاجيةناإلمعيار الطاقة يعد     
غيل ونسب ونسب التش تفاعناالصورة واضحة عن الوحدات من حيث نسب  اعطاء الذي يساىم في

 التنفيذ والطاقات المعطمة ويمكن توضيح ذلك من خبلل الجداول والمخططات االتية :

 المتوسطة لموسى بن نصير المسائية : تاجيةناإلمعيار الطاقة  -7

 والنسب المئوية الخاصة بمتوسطة موسى بن نصير المسائية اإلنتاجيةالطاقات ) 5-3 (الجدول 
 )2117ـ2114 ( لممدة

 السنوات

 

الطاقة  الطاقة الفعمية عدد الطالب
 المخططة

الطاقة 
 التصميمية

 االنتفاعنسبة 
: 

نسبة  نسبة التنفيذ:
 التشغيل:

الطاقة 
 المعطمة

2114 145 85 64 161 53 133 41 47 

2115 167 89 72 161 56 124 45 44 

2116 236 97 82 161 61 118 51 39 

2117 316 95 81 161 59 119 51 41 

 .(2117-2114)لممده المسائية نصير بن موسى متوسطة سجالت من اعداد الباحث باالعتماد عمى :رالمصد

    =  تفاعناالنسبة  ـ
 الطاقة الفعمية 

الطاقةالتصميمية  
 

    نسبة التنفيذ =  ـ
  الطاقة الفعمية
الطاقةالمخططة  

 

    نسبة التشغيل =  ـ
  الطاقة المخططة  
يميةالطاقةالتصم   

 

  تفاعناالنسبة  ـ711الطاقة المعطمة =  ـ

 قوة استيعاب الصف × الطاقة التصميمية = عدد الصفوف  ـ

  711طالب = 41×9الطاقة التصميمية= 
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 لمطاقات اإلنتاجية لمتوسطة موسى بن نصير المسائية لممدة  نسبة االنتفاع ( أ  -5-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 
 (5-3باالعتماد عمى الجدول) المصدر: من اعداد الباحث

    لمطاقات اإلنتاجية لمتوسطة موسى بن نصير المسائية لممدة  نسبة التنفيذ( ب -5-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 
 (5-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

   لممدة المسائية نصير بن موسى لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات  نسبة التشغيل( ج -5-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 

 
 (5-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)
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 المسائية نصير بن موسى لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات المعطمة الطاقة(  د -5-3)  الشكل
 (2117-2114لممده)

 
 (5-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

فوق تقريبا في مختمف السنوات  تفاعناالنسبة  أن أ،ب،ج،د(-5-9االشكال)من الجدول و يبلحظ      
ال اعداد اضافية من الطمبة وىذا المدرسة استقب انبإمك أنف ( 4171)الوسط ويكون اعبلىا في عام 

نسبة الطاقة  نيا ما يعكس العمود االخير في الجدول اعبله ألاندل المدرسة في وضع جيد بإمكت
المخطط  األىدافالمدرسة في وضع مثالي نحو تحقيق  أنمف السنوات فالمعطمة دون الوسط في مخت

 .ليا

معظم السنوات الدراسية ىو اعمى من المخطط ليا ويرجع ذلك الى  أناما من حيث نسبة التنفيذ ف     
 .استقبال اعداد الطمبة المخطط ليم بشكل الذي تم التوصل اليو بالخطة المخطط ليا

        بينما تكون اعبلىا عام (4172)منخفضة نوعا ما في عام  ل فييمن حيث نسبة التشغي     
الخطة التصميمية لممدرسة قادرة عمى استيعاب اعداد الطمبة حسب المخطط  أنوىذا يبين ب (4171 )
 .ليا

المدرسة في  أن٪ ف 51يا في معظم السنوات ىي دون أناما من حيث الطاقات المعطمة يبين ب    
 .(4171 )افضميا عاموضع جيد وتكون 
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 لمتوسطة الشباب المسائية : تاجيةناإلمعيار الطاقة  -4

      مدةملوالنسب المئوية الخاصة بمتوسطة الشباب المسائية  اإلنتاجيةالطاقات  )6-3 (الجدول 
 )2117ـ2114 (

الطاقة  الطاقة الفعمية عدد الطالب السنوات
 المخططة

الطاقة 
 التصميمية

نسبة 
 :تفاعناأل 

نسبة  التنفيذ: نسبة
 التشغيل:

الطاقة 
 المعطمة

2114 641 83 79 211 42 11 41 58 

2115 751 95 91 211 48 116 45 52 

2116 921 132 115 211 66 115 58 34 

2117 1211 141 131 211 71 117 66 31 

         ممدهل المسائية الشباب متوسطة  سجبلتمن اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر
(4172-4171.) 

 الصف استيعاب قوة×  الصفوف عدد= التصميمية الطاقة ـ

  411=  41 ×  71 =  التصميمية الطاقة ـ

  تفاعناالنسبة  ـ 711الطاقة المعطمة = ـ 
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              لممدة  المسائية الشباب لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات نسبة االنتفاع( أ-6-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 
 (6-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

             لممدة المسائية الشباب لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات  نسبة التنفيذ( ب -6-3)  الشكل
( 2114-2117) 

 

 

 

 

             لممدة المسائية الشباب لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات  نسبة التشغيل( ج-6-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 
 (6-3)الجدول عمى باالعتماد الباحث اعداد من: المصدر 
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             لممده   المسائية الشباب لمتوسطة اإلنتاجية لمطاقات الطاقة المعطمة (د-6-3)  الشكل
 (2114-2117) 

 
 (6-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

تكون منخفضة في عام  تفاعناالنسبة  أن ) ،ج،دأ،ب -1-9 (االشكال يبلحظ من الجدول و     
  غيرىا من السنوات وتزداد النسب      ويرجع ذلك الى وجود طاقات معطمة بنسبة اعمى من (4172)

مما يؤثر ايجابا عمى الطاقات المعطمة باالستخدام االمثل  (4171)حتى تصل اعبلىا عام  اتصاعدي
الطاقة التصميمية لممدرسة مطابقة نوعا ما قادرة  أنيرجع ب وىذا .اكثر من غيرىا من السنوات االخرى

 .عمى استيعاب الطمبة رغم الكثافة بأعدادىم في السنوات االخيرة

استقبال الى معظم السنوات اعمى من المخطط ليا ويرجع ذلك  أناما من حيث تنفيذ الخطة ف    
 .المخطط ليا اعداد الطمبة المخطط ليم بشكل الذي تم التوصل اليو بالخطة

وتستمر بالزيادة التصاعدية  ( 4172 )اما من حيث نسبة التشغيل تكون منخفضة نوعا ما عام     
الطاقة التصميمية لممدرسة قادرة عمى استيعاب الطمبة  أنمما يؤكد ب (4171 )وتصل اعبلىا عام

 .حسب المخطط ليا مسبقا

وتنخفض  (4172 )مرتفعة بأعمى نسبة عامو تكون أناما من حيث الطاقات المعطمة يبين ب      
المدرسة في وضع جيد خصوصا  أنوىذا يؤكد ب ( 4171 )بشكل متناقص حتى تصل الى ادناىا عام

 .في السنوات االخيرة
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 السنوية النفقات الحكوميةثانيًا: 

 في اىم االدوات التي تستفيد من الدول ياعمى التعميم واحد منالسنوي فاق الحكومي ناأل ديع
العالم وتعطي ليا اىمية بالغة وذلك لمنيوض بالواقع التعميمي نحو االفضل ولما لو تأثير عمى كل 

ة وتعود اىمية النفقات العامة باعتبارىا من الوسائل التي تستخدميا الدول في االقتصاديالقطاعات 
ويقصد  .لتعميم الجامعيبا تياءانو من رياض االطفال  تحقيق اىدافيا في مختمف ميادين التعميم ابتداءً 

. فاقيا شخص عام لتمبية حاجة عامةأنيا كافة المبالغ النقدية التي يقوم بأنة ببالنفقة العامة بصورة رئيس
 .)99،4119 ،خمف (

 يعتبر االنفاق العام وسيمو اشباع الحاجات العامة بكل جوانبيا االقتصادية واالجتماعية.

 لطمبة لمتوسطة موسى بن نصير المسائيةعمى االسنوي فاق الحكومي نحجم األ -7

حجم األنفاق الحكومي السنوي عمى التعميم لمتوسطة موسى بن نصير المسائية  )7ـ3 (الجدول 
 )2117ـ2114 (لممدة  

عدد  السنوات
 المدرسين

 عدد الطمبة
عدد 

الموظفين 
 االجور

رواتب 
المدرسين 

 باأللف

االجور 
 باأللف

مجموع الرواتب 
 االجور باأللف

فقات اخرى ن
 باأللف

المجموع الكمي 
 باأللف

ما تنفقو 
الدولة عمى 

الطالب 
 باأللف

 1561 226388 1811 224588 ــــ 224588 ــــ 145 22 2114

 1536 256521 2521 254111 ـــ 254111 ــــ 167 22 2115

2116 23 236 1 267111 6181 273181 3611 276781 1175 

2117 24 316 1 315111 6851 311851 3781 315631                 998 

 المسائية نصير بن موسى متوسطة سجبلت من اعداد الباحث باالعتماد عمى :المصدر
 (.4171-4172)لممده
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   المسائية نصير بن موسى لمتوسطة طالب كل عمى السنوي الحكومي األنفاق نسبة( 7-3)الشكل
(2114-2117) 

 
 (7-3عتماد عمى الجدول )المصدر: من اعداد الباحث باال

عمى كل طالب في  السنوي فاق الحكومينحجم األ أن (1-9) والشكل يبلحظ من الجدول      
بشكل تدريجي نسبة الى  خفاضنباالويبدأ  (4172 )متوسطة موسى بن نصير المسائية يرتفع في سنة

ويستمر  ،ن جية اخرىنسبة النجاح م انخفاضزيادة عدد الطبلب بالمدرسة بشكل ممحوظ من جية و 
فاق الحكومي نحجم األ أننسب النجاح لمسنوات التالية لذا ف خفاضانبشكل تنازلي مع  خفاضناال

عبله ويبلحظ عدم استجابة النظام نسب النجاح الطمبة في المدرسة أفيو يسير بنفس االتجاه الذي تقل 
تخدم في العممية التربوية ىو النظام االسموب المس أنعمى التعميم ويبلحظ ب الحكومي فاقنؤللالتربوي 

 .التقميدي في التعميم من االقبلم والموحة ووسائل ايضاح ورقية وغيرىا
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 .عمى طمبة متوسطة الشباب المسائية السنوي فاق الحكومينحجم األ -4

       مدةعمى التعميم لمتوسطة الشباب المسائية لمالسنوي فاق الحكومي نحجم األ )8-3 (الجدول
 )2117ـ2114 (

                  (.4171-4172)لممده المسائية الشباب متوسطة  سجبلت من اعداد الباحث باالعتماد عمى :المصدر

لممدة                         المسائية الشباب لمتوسطة طالب لكل الحكومي السنوي األنفاق نسبو( 8-3) الشكل
( 2114-2117) 

 
 (8-3المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على الجدول )

في عمى كل طالب السنوي فاق الحكومي نحجم األ أن( 9-9 )والشكلويبلحظ في الجدول      
بشكل تدريجي نسبة الى  خفاضنباالويبدأ  (4172)يكون مرتفعا في عام  (متوسطة الشباب المسائية )

لسنوات البقية بشكل  زيادة اعداد طبلب المدرسة بشكل ممحوظ من جية وتراجع نسبة النجاح الطمبة
م ىذا يدل عمى عد طمبة في المدرسة اعبله وتدريجي من جية اخرى مما  يقل نسب النجاح ال

االسموب المستخدم  أنعمى التعميم ويبلحظ بالسنوي الحكومي  فاقنباألالتربوي لما تقوم استجابة النظام 
تسعى  .في التعميم من اقبلم والموحة ووسائل ايضاح وغيرىاالتقميدي في العممية التربوية ىو النظام 

ربوي ويعكس ىذا مدى مساىمة كبير في تطور العمل الت دور الحكومي لمالو فاقنالدول باالىتمام باأل
 جية وعائد استثماري من جية اخر. عمى التعميم كونو يمثل تكاليف من
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عدد  عدد المدرسين السنوات
 الطمبة

عدد الموظفين 
 باألجور

رواتب المدرسين 
 باأللف

االجور 
 باأللف

مجموع الرواتب 
 واالجور باأللف

نفقات 
اخرى 
 باأللف

المجموع الكمي 
 باأللف

ما تنفقو الدولة 
عمى كل طالب 

 باأللف

2114 19 641 2 193921 12721 216641 1511 218141 325 

2115 18 751 2 187511 12911 211411 1951 212351 26968 

2116 17 921 2 185111 13151 198151 2351 211411 217 

2117 16 1211 2 181751 13651 195411 2851 198251 165 
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 الخطة تنفيذ نسبو ـاإلنتاجية  معيار: الرابع المبحث

 اإلنتاجية معياراواًل :      

ا المعيار ة وينقسم ىذاالقتصاديمن االمور الميمة في تقييم كفاءة اداء الوحدة  تاجيةناإلمعيار  يعد    
في  األداءكفاءة  تقييمالكمية ومن خبلليا نستطيع  تاجيةناإلالجزئية ومعيار  تاجيةناإلالى معيار 
 البلزمة ليا من خبلل االتي : اتانالبيبعد الحصول عمى  المدرستين

 لمتوسطة موسى بن نصير المسائية  تاجيةناإلمعيار   -7

 مدةمتوسطة موسى بن نصير المسائية لم رسيالجزئية والكمية لمد اإلنتاجية )9ـ3(الجدول
 )2117ـ2114(

عدد  السنوات
 عدد المدرسين الطالب

 عدد الطالب الناجحين لكل صف
مجموع 
الطالب 
 الناجحون

 عدد المدرسين لكل صف
الجزئية لممدرسين لكل  اإلنتاجية

 اإلنتاجية صف

الكمية 
 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول لممدرسين

2114 145 22 21 38 13 71 8 9 11 3 4 1 3 

2115 167 22 49 34 11 94 9 9 9 5 4 1 4 

2116 236 23 39 51 21 119 11 8 9 4 6 2 5 

2117 316 24 38 61 29 128 9 9 8 5 7 4 5 

 المسائية نصير بن موسى متوسطة سجبلتمن اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر
 (.4171-4172)لممده

عدد الناجحين لكل  صف   الجزئية = اإلنتاجيةمعيار ـ 
   عدد المدرسين لكل  صف   

  مجموع الطبلب الناجحين الكمية= اإلنتاجيةمعيار ـ 
 مجموع المدرسين
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              لممدة المسائية نصير بن موسى لمتوسطة االول الصف إنتاجية( أ-9-3) الشكل
(2114-2117) 

 
 (9-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

             لمتوسطة موسى بن نصير المسائية لممدة  صف الثاني ال نتاجية( إب-9-3) الشكل
(2114- 2117.) 

 
 (9-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

 

        صير المسائية لممدة وسى بن نلمتوسطة م صف الثالث ال  تاجيةج (إن-9-3) الشكل
(2114- 2117.) 

 

 (9-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )
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 (2117 -2114) د( اإلنتاجية الكمية لمتوسطة موسى بن نصير المسائية لممدة-9-3الشكل )

 
 (9-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

طة موسى بن الجزئية لمتوس تاجيةناإل أنبأ،ب،ج،د( -9-9واالشكال )جدول من خبلل ال ُيبلحظ     
وتبدا باالرتفاع عام ( 4172 )عام ممحوظ خفاضانبالمتوسط يشيد  األول نصير المسائية الصف

 خفاضنوااليا متذبذبة بين االرتفاع أناي ( 4171)وترتفع عام ( 4171 )ومن ثم تنخفض( 4175)
باالرتفاع عام  تعودو  (4175-4172)بالسنتين خفاضنبااللمتوسط ا يانالث ويبلحظ في الصف

في حين يبلحظ في الصف  ،(4171)وتصل الى اعمى مراحميا باالرتفاع الممحوظ عام  (4171)
وتبدا باالرتفاع بشكل تدريجي  (4175-4172)بشكل كبير في السنتين  خفاضنباالالثالث المتوسط 

 .(4171 )عام حتى تصل اعمى مستوى ليا باالرتفاع

بداية مراحميا و تبدا باالرتفاع بشكل تدريجي حتى تصل الكمية تكون منخفضة في  نتاجيةاإلويبلحظ   
 .)4171ـ4171 ( سنتينالفي  ارتفاع ليا اعمى 
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 لمتوسطة الشباب المسائية  تاجيةناإلمعيار  -4

 مدةباب المسائية لمالجزئية و الكمية لمدرسة متوسطة الش اإلنتاجية (11-3)الجدول 
 .)2117ـ2114(

        هلممد المسائية الشباب متوسطة  سجالتمن اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر
(2114-2117.) 

 (.2117 -2114) لممدة المسائية الشباب صف االول لمتوسطةنتاجية ألا( أ-11-3) الشكل

 
 (11-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)
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عدد  السنوات
 الطالب

عدد 
 المدرسين

 عدد الطالب الناجحين لكل صف
مجموع 
الطالب 
 الناجحين

 عدد المدرسين لكل صف
الجزئية لممدرسين  اإلنتاجية

 اإلنتاجية لكل صف
الكمية 
 لممدرسين

 ثالثال الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول

2114 641 19 132 158 19 319 7 8 8 19 21 2 16 

2115 751 18 98 143 33 274 7 7 8 14 21 4 15 

2116 921 17 161 183 39 383 8 7 7 21 26 6 23 

2117 1211 16 183 189 41 413 6 6 7 31 32 6 26 
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 (.4171 -4172) لممدة المسائية الشباب لمتوسطة الثاني الصف انتاجية( ب-71-9) الشكل

 
 (11-3باحث باالعتماد عمى الجدول)المصدر: من اعداد ال

 (.2117 -2114) لممدة المسائية الشباب لمتوسطةصف الثالث ال إنتاجية( ج-11-3) الشكل

 
 (11-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول)

 (.2117 -2114) لممدة المسائية الشباب لمتوسطة الكمية اإلنتاجية( د-11-3) الشكل

 
 (11-3اد الباحث باالعتماد عمى الجدول)المصدر: من اعد

لمتوسطة الشباب  الجزئية تاجيةناإل أنب أ،ب،ج،د(-71-9) واالشكالمن الجدول  ُيبلحظ      
وتستمر باالرتفاع حتى تصل اعمى  (4175 )متوسط تكون منخفضة في عامال األول المسائية لمصف
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 بينما في الصف .سين وارتفاع عدد الطمبةعدد المدر  خفاضانعمى الرغم من  (4171)ارتفاع ليا عام 
وتستمر باالرتفاع حتى تصل بأعمى  ( 4175-4172 توسط تكون منخفضة في السنتين)الم يانالث

الصف الثالث المتوسط تكون منخفضة اقل ما يمكن عام  وبينما في الصف ،(4171)ارتفاع ليا عام 
عدد المدرسين وارتفاع عدد الطمبة  فاضخانرغم ( 4171 )حتى تصل بأعمى ارتفاع ليا عام (4171)

 في مختمف المراحل ،

منخفضة اكثر من غيرىا من السنوات وتستمر  (4175 )الكمية في عام تاجيةناإليبلحظ       
وارتفاع عدد عدد المدرسين  خفاضانعمى الرغم من ( 4171 )باالرتفاع لتسجل اعمى ارتفاع ليا عام

 .الطمبة في تمك السنة
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 معيار نسبة تنفيذ الخطة ثانيًا:

ة والذي ييدف االقتصاديكفاءة اداء الوحدة  تقييممعيار من المعايير الميمة لدراسة  ىذا يعد      
 من خبلل المخطط ليا وحسب ما يمي : تاجيةناإللمتوصل عمى مدى تنفيذ الخطط 

 نسبة تنفيذ الخطة لمتوسطة موسى بن نصير المسائية  -7

النسب المئوية لتنفيذ الخطة الجزئية والكمية لمتوسطة موسى بن نصير المسائية ) 77-9(الجدول
  )4171ـ4172مدة)لم

 المسائية نصير بن موسى متوسطة سجبلتالباحث باالعتماد عمى  من اعداد: المصدر
 (.4171-4172)لممده

       نسبة تنفيذ الخطة الجزئي لكل صف = ـ
 عدد الطبلب الفعمي لكل صف  
عدد الطبلب المخطط لكل صف 

 

       =  نسبة تنفيذ الخطة الكمي ـ
 عدد الطبلب الفعمي   

عدد الطبلب المخطط الكمي
 

 

 

 

 

 عدد الطالب الفعمي السنوات
عدد الطالب  فعمي لكل صفلعدد الطالب ا

المخطط 
 الكمي

نسبة تنفيذ  نسبة تنفيذ الخطة لكل صف: عدد الطالب المخطط لكل صف
الخطة 
 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث لثانيا األول الكمي :

2114 145 28 44 73 235 71 65 111 41 68 73 62 

2115 167 55 42 71 245 75 71 111 73 61 71 86 

2116 236 46 59 131 241 71 75 95 66 79 138 98 

2117 316 43 69 214 251 71 81 111 61 68 214 126 
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 المسائية نصير بن موسى لمتوسطة االجمالية الخطة لتنفيذ المئوية النسب( 11-3) الشكل
 (2117-2114)لممدة

   
 (11-3المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول )

المتوسط تكون  األولنسبة التنفيذ الخطة الجزئية لمصف  أنب (77ـ9 )يبلحظ من الجدول والشكل     
بينما نسبة تنفيذ الخطة الجزئية  .(4171)بينما تحقق اعمى نسبة ليا عام  (4172)نة منخفضة في س

بينما  ،(4171 )المتوسط وصفيا جيدة من خبلل النسب وتحقق اعمى نسبة ليا عام يانالثلمصف 
نسب جيدة مقارنة لممخطط ليا بينما نسبة تنفيذ الخطة الجزئية لمصف الثالث متوسط تحقق في بدايتيا 

لطبلب من ى استضافة تحقق نسبة اعمى من المخطط ليا يرجع ال( 4171، 4171 )السنواتفي 
 .المدارس المجاورة في تمك السنين التي حققت ارتفاع كبير اعمى من المخطط ليا

اقل نسبة ليا و تواصل باالرتفاع بشكل  (4172 )سنةل يبلحظ نسبة تنفيذ الخطة الكمي بينما      
بنسبة اعمى  (4171 )وتستمر باالرتفاع عام (4171)وضعيا المثالي سنة  تدريجي حتى تصل عمى

من المخطط ليا ويرجع ذلك الى استضافة اعداد من طبلب المدارس من جية وارتفاع اعداد الطمبة 
 .الراسبين بالدراسات الصباحية في تمك السنة من جية اخرى
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 ذ الخطة لمتوسطة الشباب المسائيةنسبة تنفي -4

     ممدةالنسب المئوية لتنفيذ الخطة الجزئية و الكمية لمتوسطة الشباب المسائية ل( 12ـ3)لجدول ا
 (2117 ـ2114 )

 (.           4171-4172)لممده المسائية الشباب متوسطة  سجبلتمن اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر

  لممدة المسائية الشباب لمتوسطة االجمالية الخطة لتنفيذ المئوية النسب( 12-3) الشكل
(2114-4171) 

 

 

 

 

 

 (12-3جدول)المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى ال  

المتوسط  األولتنفيذ الخطة الجزئية لمصف  ةبنس أنب  (74-9)والشكل يبلحظ من الجدول    
وتنخفض بالسنة التي تتبعيا بينما تسجل نسبة اعمى من المخطط ليا  (4172)نموذجية في عام 

الصباحية يرجع ذلك باستقبال اعداد كبيرة من الطبلب الراسبين بدراسات  (4171و  4171)بالعامين 
طة بينما نسبة تنفيذ الخ ،من جية ولما تشغمو المدرسة من رقعة جغرافية كبيرة بالمناطق المحيطة بيا

عدد الطالب  السنوات
 الفعمي

 عدد الطالب افعمي لكل صف
عدد الطالب 
المخطط 

 الكمي

نسبة  نسبة تنفيذ الخطة لكل صف: عدد الطالب المخطط لكل صف
تنفيذ 
الخطة 
الكمي 

: 
 الثالث الثاني األول الثالث يانالث األول الثالث الثاني األول

2114 641 151 171 321 711 151 211 351 111 85 91 91 

2115 751 121 169 461 725 141 241 345 86 71 133 113 

2116 921 173 197 551 751 161 241 351 118 82 157 123 

2117 1211 215 229 766 751 161 241 351 128 95 219 161 
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ة بجد نسبة متقاربة بجميع السنوات قريبة لممخطط ليا وتجد نسالمتوسط ن الثانيالجزئية لمصف 
نسبة سنة ل ث المتوسط الجزئية لمصف الثال بينما نسبة تنفيذ الخطة ،(4171)االعمى واالمثل عام 

وىي االمثل القترابيا من المخطط ليا بينما مرتفع في بقية السنوات حتى تصل اعبلىا عام  ( 4172)
وتسجل اعمى من المخطط ليا ويرجع ذلك الى تزايد اعداد الطبلب الراسبين بالدراسات  (4171)

حظ بينما يبل .ناطق المحيطة بياكبيرة الم جغرافيةالصباحية من جية و لما تشكمو المدرسة من رقعة 
الخطة المخطط من بقية السنوات القترابيا من   ىو االفضل (4172) نسبة تنفيذ الخطة الكمي لسنو

ويرجع (  4171)سنووتستمر بالصعود بشكل متزايد اعمى من المخطط ليا حتى تصل اعبلىا ليا 
الصباحية من جية ولما تشكمو المدرسة  ذلك الى استقبال اعداد كبيرة من الطبلب الراسبين بالدراسات

 .بيا من جية اخرىكبيرة بالمناطق المحيطة  جغرافيةمن رقعة 
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                        والمقترحات االستنتاجات 

 االستنتاجات: والً أ

     (٪51ـ٪ 29 )بين وتتراوح (4171 ـ 4172 ) لمسنوات االجمالي النجاح نسب تدني يتبين .7
     بين ما نفسيا لؤلعوام المسائية الشباب متوسطة نجاح ونسبة المسائية نصير بن موسى لمتوسطة

 .عام بشكل منخفضة النجاح نسب الى يؤكد مما٪(  29 ـ٪ 92 )

 الحاصمين المدرسين عدد خفاضان مع قدراتيم لتنمية لمموظفين تدريبية دورات وجود عدم يبلحظ .4
 .مياالع الشيادات عمى

      بين المسائية نصير بن موسى بمتوسطة تتراوح حيث بالعينتين المعطمة الطاقات أنب يتبين .9
 ادارة و التخطيط في خطأ عمى يدل مما (59 ـ 91)بين ما المسائية الشباب ومتوسطة (21ـ 99)

 .صحيح بشكل العام المال

 كركوك محافظة تربية في المسائية رسبالمدا التعميم عمى السنوي  الحكومي فاقناأل أنب يبلحظ .2
 .فييا التربوية العممية جاحأن اجل من كفوء غير

 خصوصا الطمبة بين الرسوب نسب ارتفاع بسبب منخفضة لممدرسين الكمية و الجزئية تاجياتناإل .5
 .المنتيية المراحل في

 و سميم بشكل ةالخط تنفيذ يعيق مما عام بشكل ليا المخطط من اعمى الخطة تنفيذ نسب أن .1
 .صحيح

 .بالتعميم حديثة وسائل اتباع وعدم التقميدية العممية الوسائل استخدام .1
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 المقترحات : ثانيا

 المقترحات من مجموعة عرض انباإلمك الييا التوصل تم التي التحميمية و النظرية الدراسة خبلل من 
 :  يمي وكما الدراسة ىذه من

 ابنائيم عند السمبية النقاط لتشخيص المدارس ادارات مع مستمر لبشك االمور اولياء تعاون يجب .7
 .معالجتيا و

 المرحمة ىذه لعبور تشجيعيم و المدرسة دعم خبلل من لمطالب المعنوي و النفسي الوضع تحسين .4
 .الدراسية حياتيم في الحساسة و الميمة

 اصحاب من خاص تدريسي مبلك لمدراسة وجعل المسائية بالمدارس التدريسي المبلك زيادة .9
 .التعميم مجال في والخبرة الكفاءات

 من تستفاد لكي جيد نجاح نسب حققت التي المدارس في الناجحة االدارات التدوير اسموب استخدام .2
 .ةالتعميمي  خبراتيم

 الصباحية بدراسات الراسبين الطمبة عمى محصورا المسائية بالدراسات الطمبة قبول يكون ال أن  .5
 تبادل عمى يساعد لكي المسائية بالدراسات يرغبون الذين الناجحون الطبلب قبول يتم بل سنتين مدةل

 .الدراسي وضعيم وتحسين قدراتيم زيادة و المتفوقين و الراسبين الطمبة بين الخبرات

 كل تأخذ لكي كركوك تربية مناطق في المسائية لممدارس عادل بشكل الجغرافي التوزيع يجب .1
 .ىا من الطمبة بشكل متساوي تقريبااعداد ةمدرس

 .التعميم مجال في التقميدية الوسائل بدل الحديثة التعميمية الوسائل استخدام .1

 .لتدريسالتطويرية لممدرسين لتحسين مستواىم االتدريبية و تكثيف الدورات .9

العميا في الجامعات  الدراساتالى  بأرساليموتشجيع  لكوادر التدريسية من خبلل التوسعتطوير ا .9
  .العممية  وفي مختمف التخصصات
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 المراجع و المصادر

 الكريم القران:  والً أ

 ثانيا : السجالت 

 .4179متوسطة موسى بن نصير المسائية، تربية كركوك،العراق،ل المدرسية سجبلتال .7

 . 4179متوسطة الشباب المسائية ،تربية كركوك ،العراق،ل المدرسية سجبلتال .4

 الجامعية طاريحاأل و الرسائل:  لثاثا

 ـ بغداد محافظة في البمدية الخدمات قطاع نشاط اداء ، تقييم4171،خمف نجم كريم ،االسدي .7
 .العالمية منتنكمي  تانس جامعة ،دكتوراه اطروحة ،دراسية حالة ـ الكرادة بمدية

 طاسموجة في تسمن لمعمل االقتصادي األداء كفاءة ، تقييم4114 ،صابر عزت ،اسماعيل .4
 .يةانالسميم جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ، ماجستير رسالة (،4117 ـ 7994 لمفترة)

 و االدوية لصناعة العامة الشركة األداء كفاءة تقييم ،4114 ،خميل خمف زياد ،الجبوري .9
  ( 7999 ـ 7991) لممدة الطبية المستمزمات و االدوية لصناعة العامة الطبية المستمزمات

 .، العراقبغداد جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ،ماجستير رسالة
 عمى المحسوب التفاعمي التعميم برامج تطبيق صعوبة ،4174 ،حسين احمد نجاح ،الحسنات .2

 ،ماجستير رسالة ،عبلجيا سبل و غزة بمحافظة الدولية القوت وكالة الدنيا المرحمة التبلميذ
 .غزة ،االسبلمية الجامعة ،التربية كمية

 الموصمي الفتوة لنادي االقتصادي األداء كفاءة تقييم ،4179 ،محمد محفوظ دعاء ،الحموشي .5
 .، العراقالموصل جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ،عالي دبموم ،4179 لسنة

الوظيفي  األداء، دور ادارة التطوير االداري في تحسين 4179الشريف، ريم عمر منصور،  .1
الموظفات االداريات في جامعة الممك عبدالعزيز(،رسالة ماجستير، كمية )دراسة تطبيقية عمى 

 االدارة واالقتصاد، جامعة الممك عبدالعزيز ، جدة، المممكة العربية السعودية.

 و السكر معمل عمى بالتطبيق الصناعي األداء كفاءة تقييم ،4117 ،احمد قاسم نزار ،الصفار .1
 و االدارة كمية ماجستير رسالة، (4119 ـ 4111تحميمية) دراسة ـ الموصل في الخميرة

 .الموصل، العراق جامعة ،االقتصاد

 في الصوفي النسيج و الغزل لمعمل األداء كفاءة تقييم و تحميل، 4111محمد، مارية، عزيز .9
(، رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة صبلح 79995 ـ 7999لمفترة ) اربيل

  الدين، العراق.
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 دىوك غاز لمعمل االقتصادي األداء كفاءة تقييم، 4179، محمود جميل محمد، كيالكي  -71
الموصل،  جامعة، االقتصاد و االدارة كمية، عالي دبموم رسالة،  ( 4174ـ 4119 ) لممدة
 .العراق

 مقابل المضافة و االقتصادية القيمة مؤشر قدرة ،4175،عقيل محمد انشعب ،لولو  -77
 ،ماجستير رسالة ،لبلسيم السوقية القيمة في رالسع تفسير عمى التقميدية األداء مؤشرات

 .غزة جامعة ،التجارة كمية
 التعميم في الكمفة وفعالية واداء كفاءة تقييم ،4114 ،السيد ابراىيم اسماعيل ،مراد  -74

 .، العراقالموصل جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ،دكتوراه اطروحة ،الميني الصناعي
 العامة لمشركة االقتصادي األداء كفاءة تقييم ،4119 ،عرب اسمج  حافظ ،المولى -79

 ماجستير رسالة ،مقارنة تحميمية دراسة (4111ـ 4114 ) لممدة نينوى في االدوية لصناعة
 .، العراقالموصل جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية، 

 االدارة يف  العاممين االفراد بأداء التدريب عبلقة ،4119 ،العزيز عبد عائد ،اننعم -72
 جامعة ،المالية و االدارية العموم كمية ،ماجستير رسالة ،تعز جامعة حالة دراسة الوسطى
 .العميا لمدراسات االوسط الشرق

 في لمسمنت العامة لمنشأة الصناعي األداء كفاءة تقييم ،7997،بمدا جمال ،امديونا  -75
 جامعة ،االقتصاد و ةاالدار  كمية ،ماجستير رسالة (، 7999 ـ 7991 لمفترة ) الموصل
 .العراق ،الموصل

 المجالت و الدوريات:  رابعاً 

 كركوك سمنت معمل في األداء لكفاءة اقتصادية دراسة ،4171 ،احمد عمي يونس ،امين .7
 ،االقتصاد و االدارة كمية ،94 مجمد ،11 العدد ،الرافدين تنمية مجمة ،4111 ـ7997 لممدة
 .الموصل جامعة

 ةالمجم ،الصناعية المنشأة في األداء كفاءة تقييم مؤشرات ،7991،يزك الدين حسام ،انبني .4
 .بغداد ،بعةاالر  السنة ،447 العدد الصناعية

 باستخدام التجارية المصارف اداء تقييم ،4111 احمد، سوسن، زىير انسن، جميل وسعيد .9
 ـ 4114 لممدة االستثمار و لتنمية الموصل مصرف عمى التطبيق و الربحية و السيولة النسب
 جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ،49 المجمد ،95 العدد ،الرافدين تنمية مجمة ،4112
  .الموصل

 و االدارة كمية مجمة ،الصناعي األداء معايير تقييم ،7999 ،ميدي سعدون ،الساقي .2
 .بغداد ،الرابعة السنة ،يانالث العدد ،بغداد جامعة ،االقتصاد
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 مجمة ،لمخياطة العامة المنشأة في الموارد تاجيةإن ،7999، اخرون و انعثم سعدون، الطائي .5
 .الموصل جامعة ،االقتصاد و االدارة كمية ،49 العدد ،الرافدين تنمية

 مجمة ،االشتراكي و الرأسمالي النظامين في تاجيةناإل حوافز ،7991 ،عارف محمد، الكيالي .1
 .ولاال تشرين ،السادسة السنة ،االول العدد ،والتنمية النفط

 خبلل من الوطني االقتصاد في االدارية تاجيةناإل الكفاءة اىمية ،7991 ،حميد فاضل ،مزعل .1
 .بغداد ،عشر الحادية السنة ،الثالث العدد ،التنمية و النفط مجمة ،الحرب الفترة

 العربية المغة التدريس في أىميتيا و الحديثة التعميمية الرسائل ،4171 ،الدين نور ،مصطفى .9
 .الجزائر ،أنوىر  جامعة ،71 العدد المعرفة جسور ،ويانثال الطور

 كفاءة تحسن عمى المستثمر التدريب و التأىيل اثر، 4172،  ربى، جانولك عمي، عزت و ميا .9
 .91 المجمد، 9 العدد، العممية لمدراسات تشرين جامعة مجمة، البشرية الموارد

  الكتب:  خامسا

 ،الدين صبلح جامعة مطبعة ،التحميمي و ئيالجز  االقتصاد ،4111 ،حسن احمد ،جاويش .7
 .اربيل

 مؤسسة ،الصناعي االقتصاد ،7919 ،، االقتصاد الصناعيواخرون حميد جاسم ،الجميمي .4
 .بغداد ،النشر و لمطباعة الكتب دار

 .االردن ، الحديث الكتاب عالم ،العامة المالية ،4119 ،حسين فمح ،خمف .9
 مطبعة مديرية ،الصناعي االقتصاد اساسيات ،7992 ،واخرون ،سعيد زىير محمد ،السماك .2

  .العراق ،الموصل جامعة ،الجامعة

 االقتصادية المشاريع تقييم ،7999 ،محمود طبلل ،مصطفى العزيز عبد ،وكداوي الكريم عبد .5
 ،يةانالث الطبعة ،النشر و لمطباعة الكتب دار ،األداء وكفاءة االقتصادية الجدوى تحميل في ـ

 .العراق ،الموصل جامعة
 الحامد دار ،المشروعات تقييمو  الجدوى دراسة ،4112 ،مصطفى العزيز عبد ،الكريم عبد .1

 .انعم ،التوزيع و لمنشر
، يةانالث الطبعة ،التطبيقي و النظري االطار المشروعات تقييم ،7999 ،جاسم عقيل ،عبداهلل .1

 عمان، األردن. 
 المناىج دار ،المشروعات تقييمو  يةاالقتصاد الجدوى دراسة ،4175 ،جاسم كاظم ،العيساوي .9

 .االردن ـ انعم ،التوزيع و لمنشر
في ادارة اإلنتاج والعمميات، المكتبة  عممية ودراسات بحوث ،4119 ،محمد احمد ،غنيم .9

 .العربية مصر المنصورة جميورية ،والتوزيع لمنشرالعصرية 
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  الشخصية المقابالت: سادسا

 محافظة تربية ، المسائية نصير بن موسى متوسطة مدير يعم جميل شاىين االستاذ مع مقابمة.7
 .4179/ 9/ 79، 49/1/4179، 75/1/4179 ،كركوك

 محافظة تربية،ـ المسائية الشباب متوسطة مدير محمود الدين فخر سردار االستاذ مع مقابمة. 4
 .4179/ 45/1، 71/1/4179 ،كركوك



A 

Abstract 

      The process evaluating efficiency economic performance of basic themes that 

to be done in educational institutions for the purpose of diagnosing deviation that 

suffers and processed them to find appropriate social and economic solution in 

maximum speed to achieve objectives planed targets properly and correctly . 

     Through our study was discussed upon the efficiency assessment of economic 

performance of the evening studies with in the Directorate General of Education in 

Kirkuk and selection of two samples for study are Musa bin Nasser evening 

intermediate and AL-shabab evening intermediate for the period from 2014 to 

2017 to assess the efficiency of their performance using some criteria and 

indicators, including production capacities and success rates and development of 

staff capacity and implement of the plan and government spending and 

productivity in order to stand on the pros and cons in the work of educational 

institutions in general and evening studies in particular by following the theoretical 

and analytical method in all its aspects and dimensions to diagnose deviation and 

obstacles treated by scientific methods and as quickly as possible . 

     In the summary must be the cooperation of parents of students with the school 

administrations, then must follow the method of rotating managers and teachers 

who have achieved good success rates to benefit from their experience skills of 

manager and teachers who have not achieved good success rate .  

     It must open intensive courses for teachers  to quality and improve their 

teaching capabilities and must be geographically distributed properly in the 

province to take each school fair proportion of students and avoid suffocation some 

school with the students . 

    As well as work means on the introduction of modern scientific means 

educational instead of traditional means . 

    Attention to the psychological factor to encourage students enrolled in evening  

studies and rehabilitate them again to gain self-confidence and success to cross this 

important and sensitive stage of school life .          
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