
    2010،  11، العدد28مجلة الهندسة والتكنولوجيا المجلد

  بغداد/ الجامعة التكنولوجية  ,قسم هندسة البناء واإلنشاءات*

  ايجاد معادلة لتقييم االداء في شركات وزارة االسكان والتعمير

*رائد سليم عبد علي. و د *ساجد مهدي عمران. م.، م*عبد الزهرة المحسن محمد . د
14/1/2009: تاریخ التسلیم  
  16/2/2010:تاریخ القبول

 الخالصة   
داء المؤسسات على اختالف يعتبر تقييم االداء من العناصر المهمة في عملية الرقابة على ا

وظائفها واهدافها، وبذلك فان الوصول الى الى قيمة نهائية الداء اي شركة يعتبر امرا مهما للغاية 
ومما الشك فيه ان الشركات المقاولة التابعـة لـوزارة. للوقوف على االداء االجمالي للمؤسسة

بد لالدارة العليا من الوقوف على االداء االسكان والتعمير تمثل الذراع التنفيذية لهذه الوزارة فال
االجمالى لهذه الشركات من اجل مقارنة حقيقية فيما بين هذه الشركات باالضافة الى التطور في 

ان االساس النظري لهذا البحث كان ممثال في مجموعة مـن االسـس. االداء على مدى السنين
وة من خالل هذا التقويم، بعدها تم االنتقال والتعاريف لعملية التقويم مع االهداف والوظائف المرج

الى الجانب الميداني فتم الحصول على البيانات الالزمة للوصول الى هدف البحث ممثلة بمعادلة 
تقويم االداء، وحيث ان هذه البيانات لم تكن كافية لذا كان البد من اجراء اسـتبيان السـتكمال

الحد عشر متغيرا مستقال   االحصائي لالنحدار الخطي استخدم الباحث التحليل. البيانات المنقوصة
التي تعطي القيمة النهائية لالداء في شركات االسكان والتعمير و التي كان معامل االرتباط لهـا

1.0. 
  .التحليل االحصائي، معادلة تقويم ، شركات المقاولة ، تقييم االداء  :مرشدهكلمات 

Determining Performance Evaluation Equation for 
Companies of the Ministry of Housing and Construction. 

Abstract 

Performance evaluation is one of the most important factors of control function 
for firms regardless to the nature of the firms and their objectives. Then reaching 
the value that represents the total performance for any company can be considered 
as a high important issue. Hence contracting companies of the ministry of housing 
and construction can be considered as the executive arm for the ministry, then it’s 
important for the top management to check the total performance for these 
companies to compare between them and to compare the annual progress in 
performance development. TheTheoretical part for this paper is represented by 
definitions and functions of performance evaluation. On the other hand,a field 
survey was done by collecting data required to attain research objective 
represented by the mathematical model of performance evaluation As these data 
were not enough, a questionnaire was designed and collected to accomplish the 
missing data reach a mathematical model using multiple linear regression analysis. 
The final result was an equation of eleven independent variables giving the total 
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performance result for contracting companies of the ministry of housing and with 
correlation factor R of 1.0. 

  تقييم االداء واهميته 1-1
عملية تقييم االداء اعطاء  من ان الهدف    

االداء المنجز للمؤسسات قيما تعبر عـن  
مستوى هـذا االداء وبالتـالي يمكـن ان    
يستخدم كاساس للتعرف علـى مسـتوى   
الشركة في تحقيقها الهـدافها ، والجـل   
الوصول الى عملية تقويم لالداء يمكن ان 

ايجـاد ارضـية   تعطي ثمارها ال بد مـن  
مناسبة لتقييم االداء في المؤسسة المطلوب 
تقييمها  ومن ثم االنتقال الى عملية التقويم 
على اختالف مراحلهـا ابتـداءا بتحديـد    
االهـداف وانتهـاءا بـاجراءات حســاب    
المعايير الالزمة للتقييم وحسـاب القيمـة   

تتأتى اهمية عملية تقيـيم  . النهائية لالداء 
التقويم كونها جزءا مهما االداء من عملية 

فيها وبالنظر لكون عملية التقويم تعتبر من 
ولهذا  لب وظيفة السيطرة في المؤسسات 

كانت عملية الوصول الى قيمـة اجماليـة   
فضال عـن   و. الداء مهمة بهذا المستوى

فهناك اهيمة اخرى تتمثل  تقييم االداء ةاهمي
لمقارنات على اختالف اشكالها سواءا في ا

مع القيم القياسية لالداء ام مع قـيم  كانت 
االداء لشركات اخرى او لـنفس الشـركة   

 .لسنوات سابقة
ان مسؤولية ادارة التحديات االقتصـادية  
توجب نوعا من القيادة فـي المؤسسـات   
العاملة في مجال المقاوالت االنشائية تكفل 
ابتكار  انظمة ستراتيجة مناسبة لمواكبـة  

ه االنظمة هـو  التطور في العالم، ومن هذ
مؤشرات االداء للمؤسسة والـذي يعـرف   

 Hoover وقد بين  KPI(s)اصطالحا بـ 
and Schubert   تسعة مؤشرات تؤخـذ

بنظر االعتبار الي شركة عاملة في مجال 
  :]1[المقاوالت

 دية السيولة النقمؤشرات  .1
 ة عن التدفقات النقديةرمؤشرات المعب .2
 مؤشرات انتاجية العمل .3
 في الجدولة الزمنية مؤشرات االنحراف .4
 مؤشرات الربحية .5

مؤشرات عن تغييرات العمـل غيـر    .6
 .مصادق عليهاال

 مؤشرات كلفوية .7
مؤشرات توضح العمليـة التراكميـة    .8

 .للهامش الربحي وااليرادات
مؤشرات تعبر عـن مسـتوى اقنـاع     .9

 الزبون

 Ken Roper and Michaelفي حين بين 
McLin  اهمية االخذ بنظر االعتبار الى عدد
ــ المؤش   رات مث   ل الس   یولة ومؤش   رات     نمـ

االنحرافات الزمنیة ومؤشرات تقییم االعم ال قی د   
  ]2[االنجاز و المؤشرات التراكمیة لالرباح

واخرون باعداد دراسة لمؤشرات  Ling  قام
االداء للمقاولين في سنغافورة توصل مـن  

مؤشر لالداء تعكس  55خالل دراسته الى 
الشـركات  مختلف النشاطات التي تقوم بها 

المقاولة مثل جوانب الكلفة والبرمجة الزمنية 
ــة   ــون والربحي ــا الزب ــة ورض والنوعي

 ]3[واالنتاجية
  

  خطوات التقييم 2.1
ان الطريق االسلم والبديهي للوصول الـى  

يمكن ان يمر مـن   القيمة االجمالية لالداء
خالل اختيار عدد من المعايير والمؤشرات 

ـ  التـي  الالزمة للتقيـيم   توى تعكـس مس
انجازهـا  بالنشاطات التي تقوم  المؤسسات 

يتم  .خالل فترة معينة للوصول الى اهدافها
بعدها اعطاء هذه اوازنا معيارية تمثل اهمية 
هذه المعايير بالنسبة للمؤسسة وبالتالي يمكن 
الحصول على القيمة االجمالية لالداء لتلك 

 .المؤسسة
  
  تحديد معايير االداء.  2

ة وضع االسـس لتقـيم   تتضمن هذه الخطو
االداء ونسب تنفيذها المثلى لغرض تحديـد  
االنحرافات والمراكز المسؤولة عنها وكيفية 
تنفيذ الهدف المخطط والجل ذلـك يجـب   

  -]:4[مراعاة ما يلي
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تحديد اي المعايير التي يمكن ان تعبر  .1
تعبيرا واضحا وصادقا عن كفاءة اداء 

 .المنظمة
ـ  .2 ب رزم هذه المؤشرات وترتيبها حس

االولوية واالهمية ومـدى ارتباطهـا   
 .المعياري باهداف المنظمة

وضع معايير قياسية مستهدفة يمكـن   .3
مقارنتها مع ما افرزتـه المؤشـرات   

 .للوقوف على مستوى االداء
المحافظة على ثبات هذه المؤشـرات   .4

والحيلولة دون تغييرها اال في حالـة  
استجداد اي ظرف يتطلـب االخـذ   

السـتغناء عـن   بمؤشرات جديدة او ا
 .مؤشرات كانت معتمدة

وجود نظام معلومات فعـال لعمليـة    .5
التقويم الجـل اعـادة النظـر فـي     

 .المعلومات المتاحة ومصادرها
ضرورة وجود جهاز للتنفيذ والمتابعة  .6

يتولى عملية جمع البيانات واستخدام 
ــتخالص    ــد اس ــرات بقص المؤش
المؤشرات وصوال الى االسـتنتاجات  

رارات على  ضـوء  ومتابعة تنفيذ الق
 .عملية التقويم

وتشتمل هذه الخطوة على ثالثة جوانـب   
 -]: 5[ رئيسية

  تحديد ماهية المعايير -:الجانب االول
وهو انتقاء المعايير التي تعبر اصدق تعبير 
ممكن عن مستوى االداء بالنسبة لكل مركز 
من مراكز المسؤولية االمر الذي يسـتلزم  

اضـح الهـداف   الفهم السليم واالدراك الو
  .المنظمة ووظائفها وطرق تنظيمها

   تحديد معدالت المعايير -:الجانب الثاني 
ويعني وضع حدود عليا ودنيا لهذه المعايير 
واليمكن تجاوزها فـي ضـوء االهـداف    

  .المرسومة للمنظمة
   تحديد المؤشرات المناسبة -:الجانب الثالث

وهو االمر الذي يعني ترتيب هذه المعـايير  
وية واالهمية النسبية لصعوبة اعتمـاد  االول

معيار واحد للحكم علـى مسـتوى االداء،   
والجل اسـتعمال كافـة المعـايير فمـن     
المفروض ان تعطى اوزانا تشير الى مقدار 

االهمية النسبية لكل مؤشر ويعبر عن مدى 
 .ارتباطه باهداف المنظمة

 مؤشرات قياس االداء .3
داء يتحتم للوصول الى نتائج جيدة لتقويم اال

استخدام مؤشرات تمثل دالالت تؤشر وتقدم 
فكرة عن مستوى النشاط، والجـل عمليـة   
المقارنة مع الذات فان المنظمة البد لها من 
معيار يمثل االداء الذي يفترض تحقيقه وهنا 

 ].6[ يتضح الفرق بين المؤشر والمعيار
  اسس اختيار مؤشرات تقويم االداء. 1.3

ختالف المنظمـات  تختلف المؤشرات يـاال 
ولذلك فمن الصعب ترشيح  مؤشر لنشـاط  
بشكل مطلق بيد ان هناك اسس عامة يفضل 

  -]: 6[توافرها في المؤشرهي 
حساسة وتوفر معلومـات بشـكل    .1

 .سريع
ــاس  .2 ــي القي ــيطة ف ــهلة وبس س

 .واالحتساب
 .غير مضللة .3
 .يفضل ان تكون بشكل رقمي .4
ان تعبر عن خاصية هامـة لهـا    .5

 .النتائجأثيرها الواضح على ت
يمكن االستفادة منها فـي اتخـاذ    .6

 .القرارات المصححة لالنحرافات
  

  -:انواع مؤشرات تقويم االداء . 2.3
تتميز مؤشرات تقويم االداء بكثرتها وتعددها 
واختالف اهميتها النسبية للمنظمة، ولـذلك  

ــرح   ]  Tucker. cer ASpen  ]7اقتـ
اربعمائة وتسعة وعشرون مؤشر او نسـبة  

ة و ثانوية متقدمة يمكـن بواسـطتها   ابتدائي
تقويم اداء المنظمة اال انه يمكن اختيار حد 
ادنى من المؤشرات التي يمكن تطبيقها على 
نشاط المنظمة مما ادى الى وجوب تكييف 
المؤشرات المختارة بحيث تتالئم مع طبيعة 

  .واهداف المنظمة
وقد تختلف هذه المؤشرات لتعطي اوجهـا  

تكون معبرة عن الكفـاءة  عديدة للنشاط فقد 
مالي او عـن  الكلية او تشير الى الوضع ال

وسيتم التطرق في هذا  ]5[الكفاءة االنتاجية 
البحث الى جواب لهاعن خصوصيتها فـي  
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مجال الصناعة االنشائية متمثلة بالجوانـب  
العامة والزمنية والنوعية الداء المنظمـات  
ذات التخصص االنشائي وعل هذ االساس 

  -:نيف االنواع التالية للمؤشرات فيمكن تص
  مؤشر القيمة المضافة 1.2.3

تتمثل القيمة المضافة على مستوى الوحـدة  
االقتصادية في الفرق بين قيمـة منتجاتـه   
وقيمة الموراد المستخدمة فـي االنتـاج او   
المشتراة من الوحدات االقتصادية االخرى، 
ويعرفها بعض االقتصاديين بانها مجمـوع  

بفوائـد رأس المـال   تاج المتمثلة عوائد االن
وكما موضح في ) الفائض(واالجور والربح

 -:العالقة التالية

االيجار +فوائد رأس المال= القيمة المضافة 
ــور)+لــالرض( ــائض(الــربح+االج       )الف

.....1  
  او بصيغة اخرى

ات االنتـاج    مستلزم -قيمة االنتاج=القيمة المضافة
 .....2  

مستخرجة مـن جمـع   وبذلك فان القيمة ال
قيمـة المضـافة   لالعوامل اعـاله تمثـل ا  

االجمالية وباالمكان الصافية بخصم االندثار 
  .من القيمة المضافة االجمالية

وبالنظر لكون القيمة المضافة تمثل الخليـة  
االولى للناتج القومي فعلى هـذا االسـاس   
يمكن ربط اداء المنظمة من خـالل هـذا   

لد، وبالرغم مـن  المؤشر باالقتصادالعام للب
تفضيل بعض الباحثين على استعمال هـذا  
المؤشر للحكم علـى اداء المنظمـة علـى    
المستوى القومي اال انه محـدد واليمكـن   

  .استخدامه
وبالنظر الى ان قطاع التشييد ياخذ جانبـا  
كبيرا من الناتج القومي االجمالي فان هـذا  
المؤشر يعتبر دليال على مدى االسهام فـي  

 .جهذا النات
  

  مؤشر العائد على االستثمار 2.2.3
ويمكن حساب هذا المؤشر بقسـمة الـدخل   
الفائض على رأس المال المستثمر ويستخدم 
هذا المؤشر للداللة على العوائد الطبيعيـة  

لرأس المال المستثمر في اوجـه النشـاط،   
االمر الذي يجعل االرتفاع في هذا المؤشر 

حصول قياسا جيدا على نجاح المنظمة في ال
على اكبر قدر من االموال مما يجعلها قابلة 
للمقارنة مع سنوات ماضية او مع منظمات 

وهذا المؤشر محكوم بـبعض  ]. 6[ مشابهة
التحفظات المرتبطة بالظروف المتحكمة في 
عوامل الحساب والتعارض بين االهـداف  

  ].8[للوحدة االقتصادية وهدف المنظمة ككل
ها مقاول من كون وزارة االسكانوشركات 

يبتغي الربح فان هذا المؤشر يمثل مقياسـا  
هاما للربحية ولبعض المؤشرات التي سيرد 

 .ذكرها الحقا
  

  مؤشرات الكفاءة االنتاجية 3.2.3
يرتبط مفهوم االنتاجية بالمفهوم االقتصادي 
عند انجاز االعمال وتحقيق االهداف لذلك 
يعتبر من اهم المؤشرات التي من خاللهـا  

وتستند . م علة مدى نجاح االدارةيمكن الحك
فكرة الكفاءة االنتاجية الى مـنهج الـنظم   
ويتكون النظام من كل من المدخالت التي 
تؤدي الى مخرجات عن طريـق عمليـة   
التحويل لذلك يمكن التعبير عـن الكفـاءة   

رجـات  االنتاجية بانها تساوي كميـة المخ 
ويمكـن  ] 9[ مقسوما على كمية المدخالت

جية بالمخطط التالي الوارد في توضيح االنتا
 .1الشكل 

وهنا ينبغي االشارة الى الفرق بـين  
االنتاج  واالنتاجية حيث ان زيادة االنتاج ال 
تعني بالضرورة زيـادة االنتاجيـة لكـون    
االنتاجية تتمثل في الحصول على افضـل  
عالقة بين المدخالت والمخرجات في حين 

( نسبة ان زيادة االنتاج رفع الكمية بنفس ال
ويمكـن  ). بين قيم المدخالت والمخرجات

  -:زيادة االنتاجية في الحاالت التالية
زيــادة المخرجــات مــع ثبــات  •

 المدخالت
ثبات المخرجات مـع انخفـاض    •

 المدخالت 
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زيادة المخرجات مـع انخفـاض    •
 المدخالت

والوضع السليم هو ان تكـون قـيم   
المخرجات اكبر من قيمة المدخالت لتكون 

وبـذلك فالنسـبة   (من واحـد   النسبة اكبر
، وعندما تكون النسبة اقـل مـن   ) ايجابية

فانها تمثل اهدارا ) اي ان النسبة سلبية(واحد
في الموارد المتاحة وتدل على وجود خلـل  

  ].8[في العملية االنتاجية
  

  المؤشرات المالية  4.2.3
تعرف هذه المؤشرات بانها النسـب  

م التي تقيس قابلية المنظمة علـى اسـتخدا  
اموالها بشكل جيد بحيث تحقق الهدف مـن  
استثمار هذه االموال هذه االموال ويمكـن  
استخدام النسب التالية في مجال الصـناعة  

  ].10[االنشائية
وتمثل هذه النسبة - : نسبة السيولة - 

قدرة المنظمة على مواجهة ديونها 
-:وتحسب من العالقة االتية

       

 ......3  
اجمالي رأس المـال   نسبة دوران - 

وهذه النسبة تعبير عـن   -:العامل
مدى االشتفالل لرأس المال العامل 

 .وكما في العالقة االتية

 

...4  
                      

نسبة المقاوالت الثانوية الى العمل الكلـي  
ويمكن حسابها من قسمة قيمة العمل المنجز 

المنجـز  بالتنفيذ المباشر الى قيمة العمـل  
  .الكلي

  كفاءة االداء النوعية 5.2.3
تقوم الصناعة االنشـائية بصـورة   
خاصة والصناعة بصورة عامة على ثالثة 
عناصر رئيسـة هـي الكلفـة، الـزمن ،     
والنوعية وعلى ذلك فان الكفـاءة النوعيـة   
تمثل مدى االلتزام فـي تنفيـذ المشـاريع    

بنوعيــة ومهــارة العمــل وحســن االداء 
المطلوبة بموجب الشروط ومستوى الجودة 

  ].11[والمواصفات والمعايير الهندسية
ويمكن التعبير عـن كفـاءة االداء   
النوعية بقسمة درجة العمل المتحقق الـى  
درجة العمل المطلوب ، باالضافة الى ذلك 

  -:يمكن ادراج مواصفات النوعية كما يلي
عدد الفحوصات المختبرية الناجحة  •

ـ  دد التي تم اجراؤها نسبة الى ع
 .الفحوصات الكلية

نسبة االعمال المرفوضـة الـى    •
 .العمل الكلي

نسبة تجهيز المواد المرفوضة الى  •
 .تجهيز المواد ككل

نسبة النواقص في تقارير االستالم  •
 .الى حجم العمل الكلي

مدى استجابة الشـركة الكمـال    •
 .النواقص خالل فترة الصيانة

ويمكن استخدام كافة هذه النسب مع 
لكل من هـذه الفقـرات يـتم    اعطاء وزن 

الحصول على الكفاءة النوعيـة للمنظمـة   
  .وحتى باستخدام اي من هذه النسب

  كفاءة االداء الزمنية 6.2.3
يمثل الوقت عامال مهما في تقـويم  
كفاءة االداء للمنظمات وخاصة االنتاجيـة  
منها، وقد يبرز دور هذه العناصر من خالل 

حتسـابها  استخدام انتاجية العمل  في حالة ا
الى ساعات العمل الفعلية، اال انه اليمكـن  

وتتميز . تطبيق هذه النسبة لعد نمطية االنتاج
الصناعة االنشائية باهمية عنصر الوقت وما 
له من دور في تحديد الكفاءة الزمنية لالداء 

  -:ويمكن حساب كفاءة االداء الزمنية كاالتي

  ...5  
ــ . 4 ــيم االداء ش ــع تقي ركات وزراة واق

  االسكان والتعمير
بعد ان تم استعراض المؤشرات التي 
يمكن استخدامها في تقويم االداء وخاصـة  
في مجال الصناعة االنشـائية فالبـد مـن    
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استعراض تاريخ الشركات المطلوب اجراء 
تقويم االداء لها باالضافة الى القوانين التي 
اصدرت بهـذا الشـان ، مـع مالحظـة     

حدثت على مسـألة تقـويم   التغييرات التي 
االداء على مدى السنوات التي تـم فيهـا   
اجراء التقويم والتي بدورها اوصلت تقـويم  
اداء شركات وزارة االسكان والتعمير الـى  
الصورة التي هو عليها حاليا بعدها نالحظ 
مراحـل تطـور تقـويم االداء فـي هــذه     

  .الشركات
  تاسيس شركات الوزارة و اهدافها. 1.4

لتغييرات الحاصلة لتشكيالت بالنظر ل
وزراة االسكان والتعمير على هامش القفزة 
االدارية التي شهدتها قطاعات الدولة فـي  

م، فقداعادت الحكومة النظر في 1987العام 
قانون الوزارة الجل اصدار قـوانين ذات  
مرونة اكبر وفاعلية اكثر ومجـاال اوسـع   
لتحسين ادائها من خالل الحوافز المناسـبة  

املين وبالتالي الوصول الى االهداف من للع
فكانت الحصيلة صدور . وراء هذه الشركات

قوانين عديدة من بينها قانون وزراة االسكان 
م وقـانون  1987لسـنة   62والتعمير رقم 

م 1987لسـنة   66شركات المقاوالت رقم 
والذي تم بموجبه تأسيس خمـس شـركات   
مقاولة بشخصيات اعتبارية واستقالل مالي 

نفيذ المقاوالت االنشـائيةداخل وخـارج   لت
العراق، ثم اصدرت قوانين اخرى استحدثت 
بقيــة الشــركات االخــرى مــع اعطــاء 

، 12[االختصاص لكل من هذه الشـركات 
الشـركات التابعـة    1ويبين الجدول ]. 13

للوزارة وسنة تأسيسها واالختصاص لكـل  
  .منها
  اهداف الشركات. 2.4

طلبات يمثل تحديد االهداف احد المت
االساسية لتقويم االداء التي يمكن تلخيصها 

] 13[الى هدف رئيسي واهـداف فرعيـة   
  -:وهي كاالتي

  هدف رئيسي. 1.2.4
ويمثل هذا الهدف المحتـوى العـام   
للشركات وهو تنفيذ اعمال مقاوالت انشائية 
باختالف انواعها  داخل وخـارج العـراق   

بصفة مقاول، وهي بذلك تعتمد على مبـدأ  
والخسارة وتستند الى التمويل الذاتي الربح 

  .وباالعتماد على ايراداتهامن اعمال التنفيذ
  اهداف فرعية. 2.2.4

وهناك اهدافا فرعية تعمل بالتوازي 
  -:متكاملة مع الهدف الرئيسي مثل 

  
ــال   .1 ــتوى االعم ــاع بمس االرتف

االنشائية المنفذة وطنيا وتحقيـق  
 .السيطرة على النوعية

االجنبيـة  تقليص دور الشـركات   .2
وبالتــالي الحلــول محــل هــذه 

 .الشركات لتوفير العمالت الصعبة
تطوي الكادر الـوطني الهندسـي    .3

والفني واالداري فـي مختلـف   
المجاالت المختلفة ذات العالقـة  
كاالدارة والقيادة العلمية واستخدام 
الطرق الحديثة لتنفيـذ االعمـال   
باالضافة الى تطوير المهـارات  

 .لكادر هذه الشركات
االسهام في عملية البناء الحضاري  .4

 .وتنفيذ مشاريع خطط التنمية
تحقيق مبادرات ابداعيـة علـى    .5

 .مستوى اساليب التنفيذ
خلق المنافسـة المهنيـة الجـادة     .6

والفعالة وطنيـا مـغ الشـركات    
االجنبية، وما يتبـع ذلـك مـن    

 .النهوض بمستوى االداء
تحقيق استغالل الكفـاءات مـن    .7

 .معدات وعناصر االنتاج
  .تحقيق االرباح .8

الدراسات السابقة لتقييم اداء شركات . 3.4
  وزراة االسكان والتعمير 

ابتدأت المحاوالت االولـى لوضـع   
مؤشرات اولية لتقـويم االداء فـي سـنة    

م وبالتحديد في الوقت الذي طالب فيه 1988
االسـكان   ديوان الرقابـة الماليـة وزارة  

والتعمير بوضع مؤشرات لتقويم االداء في 
مختلف االتجاهات وعدم االقتصـار علـى   
على المؤشرات االنتاجيـة فـي التقـويم،    
وبرزت الحاجة الملحة الى وجـود نظـام   
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لقياس اداء هذه الشركات في حملة اعمـار  
وكما هو مالحظ فـي  ) مدينة المدن(البصرة

 تعممي وزارة االسـكان والتعميـر الـى   
تشكيالتها على اثر اقرار نظام نصف سنوي 
لتقويم االداء يضم عددا  المؤشـرات مـع   

  .اوزانها
وقد تم تطوير النظام اعـاله عـام   

من خالل بقـاء نفـس العـدد مـن     1991
المؤشرات مع تغيير بعض المؤشـرات اال  
ان االمر المهم في مجموعه غياب مؤشـر  
النوعيـة ذو االهميـة الكبيـرة للصـناعة     

ية وهذا يؤخذ عليـه،  ومـع ذلـك    االنشائ
مؤشرات هذه يمكن مالحظة الترتيب فـي  

فـي عـام   . توزيع المؤشرات وتصـنيفها 
تم تطوير نظام تقيـيم االداء الـى    1992

تغيير في عدد المؤشرات واوزانها المعيارية 
ليدخل مؤشر النوعية ومؤشـرات اخـرى   
تعكس مستوى النشاطات التي تقدمها هـذه  

حالة النهائية لها في هذه الشركات لتستقر ال
  .السنة

فمن المالحظ ان هذا النظام يختلف 
عن سابقه باضافة مؤشرات جديدة مع رفع 
بعض المؤشرات مع اعادة لتوزيع االوزان 
على المؤشرات مما اعطى دعمـا جديـدا   

 .للتقويم وباتجاه التطوير لنظام تقويم االداء
ء وهذا هو النظام المعمول به حاليا لتقويم ادا

كافة التشكيالت التابعة لـوزارة االسـكان   
والتعميربما فيها الشركات التي تعمل فـي  

  .قطاع المقاوالت
هذا مع االشارة الى ان حساب القيمة 
النهائية لالداء يمكن الحصول عليهـا مـن   
خالل المقارنة مع عـدد مـن الشـركات    
واعتبار اعلى قيمة للمؤشر مسـاوية الـى   

مؤشر لبـاقي  ومن ثم يتم حساب ال% 100
الشركات من خالل التناسب، ليصار الـى  
جمع قيم هذه المؤشرات وبالتالي الحصول 

ان الطريقـة  .على النتيجة النهائية للتقـويم 
المشار اليها تعاني من سلبية رئيسة متمثلة 
في عدم امكانية تقييم االداء بعـدم وجـود   
شركة واحدة علـى سـبيل المثـال فمـن     

اكثر الجـل   الضروري وجود اشركتين او

اعطاء القيمة العليا الي مؤشر اداء قيمـة  
ومــن ثــم يمكــن جمــع نــواتج % 100

المؤشرات وهذه السلبية تجعل اي شـركة  
غير قادرة على تقييم ادائها في وقت مـن  
االوقات دون الحاجة الى بيانـات شـركة   
وبالتالي استحالة التقييم وهو ما جعل الباحث 

شركات وزارة يفكر في ايجاد معادلة االداء ل
  ].14[االسكان والتعمير

  االستبيان.5
تمت االستعانة بنتـائج االسـتبيان   
للتوصل الى عدد من المعلومات المطلوبـة  
للوصول الى معادلة االداء واهمهـا عـدد   
المؤشرات التي يمكـن ان تكـون ممثلـة    
لالداء، وماهية هذه المؤشرات واالهم هـو  

ـ  ار تقييم المختصين في الشركات لها باعتب
خبرتهم الشخصية التي تستطيع ان تعطـي  
تقييما اوليا يمكن اعتباره نقطة البداية فـي  
عملية التقويم لتتلوها عمليات التطوير لهذا 

  .النموذج
ان العينة كانت من نـوع العينـة   
العمدية للوصول الى افضـل المعلومـات   
والتي هي احدى طـرق المعاينـة غيـر    

وذة تمثـل  علما ان العينة المأخ. العشوائية
من مجتمع العاملين في مجال % 90حوالي 

تقويم االداء في الصناعة االنشائية متمـثال  
بالمهندسين العاملين في هذا المجال ومدراء 
التخطـيط والمتابعـة والمـدراء العــامين    
ومعاونيهم بحيث يصل العدد الكلي لهم الى 

شخص وبالتالي فان هذه العينة 36 حوالي 
  .مجتمعممثلة خير تمثيل لل

وتبين من نتائج االستبيان ان عـدد  
مـن خـالل    14المؤشرات المفضل هـو  

  .حساب المعدل الموزون لنتائج السؤال 
بالنسبة الى المؤشرات التي تمثـل  

 22نشاط قطاع المقاوالت فقد تم اقتـراح  
مؤشرا في استمارة االستبيان ليتم اختيـار  

مؤشرا منها من قبل عينة البحث فيما تم  14
ل المؤشرات الثمانية االخرى  من قبل اهما

عينة البحث، وقد كانت المؤشرات المفضلة 
  :لدى عينة البحث هي االتي

 النوعية  .1
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صيانة االليات وحسن استخدامها  .2
 والمحافظة عليها

 الميزان المالي .3
كلفـة  / كلفة العمل المنجز الفعلي  .4

 العمل المخطط انجازه
قيمة العمل المنجز بالتنفيذ المباشر  .5

 قيمة العمل المنجز الكلي/ 
 عائد االستثمار .6
 المتابعة المالية .7
 انتاجية الدينار .8
 نسبة تطور االرباح .9

 انتاجية الفرد .10
 عدد دورات رأس المال .11
/ كلفة العمل المنجز خالل السنة  .12

 الكلفة الكلية للمشاريع
 معامل انتاجية الفرد .13
  رأس المال/ التزام الشركة  .14

م وقد  تم استبيان العينة عن تقيـيمه 
للمستوى العام لالداء في شركات الـوزارة  
برؤية شخصية لها الجل االستفادة من هذه 
القيم فـي الوصـول الـى معادلـة االداء     

يوضح معدل الدرجة المستخرج  2والجدول
من االستمارات باالضافة الى االنحـراف  

ويالحظ على الدرجات . المعياري للشركات
اف المستحصلة من االستبيان ارتفاع االنحر

المعياري لهذه الدرجات وهو مما سـيؤدي  
الى عدم الدقة في النتائج المستحصلة مـن  

  .البحث اال انها التخرجه من اطارها العام
  ايجاد معادلة االداء . 6

يمثل نظام تقـويم االداء المقتـرح   
خالصة للمعلومات التي تم الحصول عليها 
من البيانات الموثقة او من نتائج االستبيان 

  لها، وتحلي
يمكن التوصل الى معادلة تعبر عن 
مستوى االداء لمختلف اوجه نشاط الشركة 
وللحصول على هذه المعادلة تم استخدام قيم 

م المبينة في الجدول 1993المؤشرات لسنة 
كمتغيرات المستقلة والتي بلـغ عـددها    3

اربعة عشر مؤشرا تم تحديدها كما جاء في 
التي  تمثل السؤال المتعلق بعدد المؤشرات و

الطرف االيسر من المعادلة في حين يمثـل  

الطرف الثاني من المعادلة نتـائج تقـويم   
االداء المستحصلة من االستبيان وحسـب  

  .2القيم المبينة في الجدول 
  االساس االحصائي . 1.6

تعتبر طريقة المربعات الصـغرى  
Least Square method  احدى الطرق

دالت المتبعة فـي ايجـاد معـامالت معـا    
 Coefficients of Regression االنحدار

ساس تقليل الخطأ الى والتي تعتمد على ا( 
وتحديدا تم اسـتخدام طريقـة   ).الحد االدنى

 Multiple Linear االنحدار الخطي المتعدد
Regression     اليجاد المعادلـة العامـة

والجل الحصول على مدى جـودة   .لالداء
معامـل   المعادلة وارتباطها بالقيم يحسـب 
  :االرتباط المتعدد من العالقة االتية

  
  

  
ايجاد معادلة االنحدار لحساب قيمـة  . 2.6

االداء االجمالي لشـركات وزارة االسـكان   
 والتعمير

وهي طريقـة يـتم مـن خاللهـا     
ــة  ــم كاف ــة تض ــى معادل ــول عل الحص

التي يـراد لهـا ان   ) المؤشرات(المتغيرات
تدخل الى المعادلة بغض النظر عن درجة 

ــد  ا ــالمتغير المعتم ــا ب ). االداء(رتباطه
الموضحة (م 1993وباستخدام بيانات سنة 

وقيم االداء المستحصلة مـن  ) 3في جدول 
)  2كما في الجدول (السؤال من االستبيان 

وادخالها للمعالجة االحصائية وفـق هـذه   
الطريقة الى الحاسوب اآللي وعلى البرنامج 

SPSS17 مظهرا المعادلة االتية:-  
  

 0,241 – 1س 0,459=  %ة االداء قيم
+  4س 37,386+  3س 30,671+  2س

 5,544+  6س 0,147+  5س 57,426
 – 9س 0,677+  8س 3,725  - 7س

 – 11س 43,422+  10س 27,867
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87,482            .......................
7  

  : حيث ان 

على ان قيمة هذه المتغيرات يجب 
  .ان تكون غير مساوية للصفر

وقد كانت هذه المعادلة ذات معامل 
وبـذلك فانـه    1ارتباط عالي جدا وبقيمة 

الحاجة الى اختبار معنوية المعادلـة مـن   
 Fومقارنتها مع قيمة   Fخالل حساب قيمة 

لى االرتباط الكبير لهـذه  الجدولية بالنظر ا
المعادلة وهذا ماي جعلها قادرة على التعبير 
عن االداء الكلي للشركة ، اال انه يالحـظ  
غياب احد هذه المؤشرات والذي كان نسبة 
تطور االرباح حيث ان المؤشر لم يظهـر  
بالنظر الى ان نتيجته هو مقسـومة علـى   
صفر وهذا غير ممكن وهذا ما يؤخذ على 

  .النموذج
ومن المالحظ ظهور اشارة سالبة 
على عدد من المؤشرات مما يعطي انطباعا 
بكون العالقة عكسية بـين هـذا المؤشـر    
والقيمة النهائية لالداء ، وهذا مـا اليمكـن   
قبوله ولكن يمكن القول بان هذه المعادلـة  
تعكس االداء الكلي وليس المـالي فقـط او   
النوعي ، وبذلك فان النتيجة النهائية هـي  
تحصيل حاصل للمؤشرات لتـأثير كافـة   

المؤشرات وبذلك فان االشارة السـالبة ال  
تعني بالضرورة ان يتناسب االداء مع عائد 

و ) على سـبيل المثـال  (االستثمار عكسيا 
اليعني ان زيادته ستؤدي الى نقصان االداء 
وانما الصحيح هو ان زيادة المؤشر ستؤدي 
ة بالضرورة الى زيادة في مؤشرات عديـد 

تجعل قيمة االداء في ازدياد وهذا ما يحدث 
نتيجة ترابط المؤشرات فيما بينها والتـأثير  
المتبادل فيما بينها وهذا ما يشار اليه فـي  
علم االحصاء بالعالقات البينية فيمـا بـين   

 MULTI )المتغيرات ضمن النموذج الواحد 
COLINEARITY)  . 

  مناقشة معادلة االداء .3.6
اله يمكن استخدامها ان المعادلة اع

لتقييم االداء في اي شركة مـن شـركات   
وزارة االسكان والتعمير للحصول على قيمة 
اجمالية الداء هذه الشركات بغض النظـر  
عن وجود قيم مؤشرات لشركات اخـر ام  
بعدمه من خالل حساب قيم المؤشرات االحد 

اعاله وهو ما  7عشر الواردة في المعادلة 
  .هذا البحث يمثل هدف الباحث في

بالرغم من ظهور االشارة السالبة  فان ذلك 
ال يشكل دليال على رفض هـذه المعادلـة   
وانما استخدامها وبتحفظات يمكن للباحثين 
التوصل اليها من خالل معرفة العالقـات  
الضمنية المتوفر فيما بين المؤشرات الداخلة 
في هذه المعادلة وبالتالي فظهور االشـارة  

لتاكيد يشكل انتقاصا لتمثيل هذه السالبة هو با
المعادلة ولكنها في الجانب االخـر تمثـل   
مقياسا حقيقيا الي شركة من شركات وزارة 
االسكان والتعمير ترغب في متابعة المنحني 

  .البياني الدائها العام
  االستنتاجات.7

فيما تقدم يمكن االستفادة من المعادلة 
ة كاساس لقياس االداء وتقييمه الي شرك 7

من شركات وزارة االسكان والتعمير بتوفير 
المدخالت المطلوبة وهي بسـيطة وقابلـة   
للحساب في اي زمان ومكـان اذ بمجـرد   
حساب مؤشرات الداخلة في المعادلة اعاله 
ومنه يمكن حساب تقييم الشركة االجمـالي  
وعليه يمكن المقارنة مع باقي الشركات او 

  %النوعية   =  1س

  =  2س
صيانة االليات والمحافظة عليهـا  

%  
  ميزان الماليال  =  3س

كلفـة العمـل   /كلفة العمل المنجز  =  4س
  المخطط انجازه

  =  5س
/ قيمة العمل المنجز بالتنفيذ المباشر

  قيمة العمل المنجز الكلي
  عائد االستثمار  =  6س
  المتابعة المالية  =  7س
  نسبة تطور االرباح  =  8س
  عدد دورات رأس المال  =   9س

لعمـل  كلفة ا/ كلفة العمل المنجز  =   10س
  الكلية

  معامل انتاجية الفرد  =  11س
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لحاجـة  مع تقييم الشركة لفترة سابقة دون ا
  .الى وجود بيانات لشركات اخرى

ان التوصل الى معادلة االداء يمثل 
تحقيق هدف البحث الذي تم استعراضه في 
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  ] 13[ شركات الوزارة وتأسيسها ورأسمالها واختصاصاتها:  1جدول
  الشركة

سنة 
  التأسيس

  رأس المال
  )مليون دينار عراقي(

  االختصاص

  تنفيذ المباني  25  1987  شركة الرشيد للمقاوالت
  تنفيذ المباني  37  1987  روق للمقاوالتشركة الفا

  تنفيذ المباني  18  1987  شركة المنصور للمقاوالت
  تنفيذ المباني  22  1987  شركة المعتصم للمقاوالت

  تنفيذ المباني  18  1987  *شركة طارق للمقاوالت
  تنفيذ المباني  30  1989  شركة رمضان مبارك للمقاوالت

  تنفيذ المباني  20  1989  شركة اليوم العظيم للمقاوالت
  تنفيذ المباني  30  1989  شركة تاج المعارك للمقاوالت

  تنفيذ الطرق والجسور  20  1988  شركة آشور للمقاوالت
  تنفيذ الطرق والجسور  30  1988  شركة حمورابي للمقاوالت

  تنفيذ الطرق والجسور  17  1989  شركة االنفال للمقاوالت
  ذ الطرق والجسورتنفي  17  1989  شركة التحرير للمقاوالت

  مليون دينار 30ليصبح رأس مالها  1992تم دمج شركة طارق الى شركة المنصور في عام  ∗

  نتائج تقييم الشركات المستخرجة من االستبيان: 2جدول 
  

  االنحراف المعياري  معدل الدرجة  الشركة 
  1,01  52,9  شركة الفاروق للمقاوالت

  11,1  68,4  شركة المنصور للمقاوالت
  10,5  72,7  كة الرشيد للمقاوالتشر

  9,48  59,5  شركة المعتصم للمقاوالت
  10,8  54,5  شركة تاج المعارك للمقاوالت
  11,65  56,6  شركة اليوم العظيم للمقاوالت

  9,24  53,4  شركة رمضان مبارك للمقاوالت
  10,53  66,6  شركة حمورابي للمقاوالت

  7,38  60,2  شركة آشور للمقاوالت
  10,55  59,5  فال للمقاوالتشركة االن

  9,07  59,8  شركة التحرير للمقاوالت
  14,48  54,3  هيئة تنفيذ المشاريع االنشائية
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  ]14[م1993قيم مؤشرات تقويم االداء لسنة : 3دول ج

  المؤشرات

وق
فار

ال
ور  

ص
من
ال

  

شید
لر
ا

صم  
معت

ال
رك  

معا
 ال
اج
ت

یم  
عظ

 ال
وم
الی

رك  
مبا

ن 
ضا

رم
  

بي
ورا

حم
  

ور
اش

  

النف
ا

یر  ال
حر

الت
یع  

شار
الم

  

  82  82  86  81  81  80  75  85  80  85  85  75  %النوعیة 
  78.84  67.45  66.65  65.03  61.88  41.11  61.32  66.57  67.98  55.67  58.1  47.72  %صیانة االلیات والمحافظة علیھا 

  1.08  1.06  1.05  1.05  1.06  1.014  1.06  1.07  1.11  1.1  1.05  1.207  المیزان المالي
كلفة العمل / عمل المنجزكلفة ال

  المخطط انجازه
1  1  1  1  1  0.83  0.88  1  1  0.92  1  0.94  

قیمة العمل المنجز بالتنفیذ 
  قیمة العمل المنجز الكلي/المباشر

0.75  0.71  0.94  0.92  0.65  0.92  0.81  0.99  0.93  0.79  0.78  0.97  

  0.19  0.88  0.85  0.81  0.83  0.49  0.45  0.67  1.16  1.39  1.82  0.61  عائد االستثمار
  2.15  0.8  0.77  1.13  1.04  0.86  1.32  3.61  1.29  1.42  1.08  0.4  المتابعة المالیة
  0.08  0.06  0.05  0.05  0.06  0.14  0.06  0.07  0.11  0.1  0.05  0.207  انتاجیة الدینار

  1.31  1.01  1  1.49  1.9  0.89  2.65  3.53  2.64  2.89  1.09  0.69  نسبة تطور االرباح
  119  143  108  118  126  73  188  130  132  159  54  28  انتاجیة الفرد

  1.2  19.45  23.12  15.09  14.05  4.66  6.01  2.78  9.11  14.12  27.12  8.96  عدد دورات رأس المال
  0.78  0.66  0.59  0.75  0.6  0.25  0.5  0.42  0.56  0.53  0.22  0.25  كلفة العمل الكلیة/كلفة العمل المنجز

  1.55  29  21  20  21  9.26  11.9  8.72  18.2  28.48  48.24  8.49  رأس المال/التزام الشركة
  0.3  0.36  0.27  0.3  0.31  0.18  0.47  0.33  0.33  0.4  0.135  0.07  معامل انتاجیة الفرد

  

  المدخالت
 عمل  .1
+ مواد  .2

 طاقة 
+ عدد  .3

 االت
رأس المال  .4

 االبتدائي

  المخرجات
  

 ابنية  .1
 خدمات .2
رأس المال  .3

 المتبقي
ارباح  .4
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يل
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الت
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 ] 9[ مخطط االنتاجية: 1شكل  
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