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 (( 2احصاءات العمل ))       
 

 المدرس                                

 أٌاد عباس عبداللطٌف                     





 ٌقصد بها القٌمة أو الكمٌة التً تنتجها وحدة العمل الواحدة فً... انتاجٌة العمل 

 ......المشروع عندما ٌكون االنتاج لسلعة واحدة                     

 كمٌة االنتاج         ك                         

 ٌوم / رجل /ــــــــــــــــــ      طن =ــــــــــــــــــــــــــــ = انتاجٌة العمل 

 وقت العمل            و                       

وفً بعض االحٌان نحتاج الى معرفة الوقت الالزم النتاج الوحدة الواحدة وٌسمى هذا  

 -:باالنتاجٌة المعكوسة  وتحسب كاآلتً 

 وقت العمل                 و                                    

 ــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــ   (  = ع ) االنتاجٌة المعكوسة  

 كمٌة االنتاج                ك                                    

أما اذا تعددت االنشطة االنتاجٌة فً المشروع اي انتاج مجموعة من السلع المختلفة  فان 

 -:االنتاجٌة المعكوسة تحسب كاآلتً 

 وقت العمل                  و          

 ـــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــ = ع 

 س Xقٌمة االنتاج                 ك         

 

 

 



لقٌاس تغٌر انتاجٌة العمل لمنوج واحد أو عمل ... تغٌر انتاجٌة العمل 

زراعً واحد فً مشروع زراعً منفصل ٌتم قٌاس تغٌر انتاجٌة االرقام 

 -:القٌاسٌة لها وتحسب االرقام القٌاسٌة بطرق عدة منها 

ونحصل على الرقم القٌاسً الفردي ...االرقام القٌاسٌة الفردٌة العٌنٌة (1)

العٌنً النتاجٌة العمل بقسمة انتاجٌة العمل فً فترة المقارنة على انتاجٌة 

 ( ....  100)ب " العمل فً فترة األساس مضروبا

 انتاجٌة العمل فً سنة المقارنة                                                

 X  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الرقم القٌاسً العٌنً النتاجٌة العمل 

 انتاجٌة العمل فً سنة األساس                                                

 .وهذا الرقم ٌحسب اذا كان فً المشروع نشاط انتاجً واحد 

 



ٌهتم بقٌاس التغٌر فً الجهد الالزم .....االرقام القٌاسٌة الفردٌة الجهدٌة ( 2)

النتاج الوحدة الواحدة من االنتاج وٌحسب على انه ٌساوي االنتاجٌة المعكوسة فً 

 ( .100)فترة األساس على االنتاجٌة المعكوسة فً فترة المقارنة مضروبا ب

 االنتاجٌة المعكوسة فً فترة األساس                                          

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً الفردي الجهدي 

 االنتاجٌة المعكوسة فً فترة المقارنة                                         

  

tₒ                                              /ₒq                                     وₒ  /كₒ 

   X  100ـــــــــــــــــــــــ  = X        100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً الفردي الجهدي 

t¹                                              /¹q                                      ¹ك/  ¹و 

  t   (و... )  الوقت ,q      (ك ) كمٌة االنتاج 

 

 

  

 



أما اذا كان المطلوب قٌاس التغٌر فً انتاجٌة العمل لمنتوج زراعً واحد أو 

ففً هذه الحالة , عمل زراعً معٌن فً مجموعة من المشارٌع الزراعٌة 

نستخدم االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة سواء كانت عٌنٌة او جهدٌة  وٌمكن ان 

 .تكون االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة متغٌرة التركٌب وثابتة التركٌب 

وتحسب بقسمة ... االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة متغٌرة التركٌب( أ)

متوسط انتاجٌة العمل خالل فترة المقارنة على متوسط االنتاجٌة خالل فترة 

األساس أو كعالقة بٌن الرقم القٌاسً لحجم االنتاج والرقم القٌاسً النفاق 

 العمل 

 ₒمج ك/  1مج ك                        1مج و/ 1مج ك         

  X  100ــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو  م X    100ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 ₒ  مج و/ 1مج وₒ                                  مج و ₒ/ مج ك         



 ....... االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة ثابتة التركٌب ( ب)

تعرض لنا التغٌر الذي ٌحصل فً متوسط انتاجٌة العمل بسبب تغٌر 

المستوٌات الفردٌة النتاجٌة العمل لمنتجات أو مشارٌع مختلفة 

وٌحسب , مرجحة بالعمل المنفق خالل فترة األساس أو المقارنة 

 -:أما بطرٌقة الرقم القٌاسً الموحد أو المتوسط  وكاآلتً 

  ₒو 1مج ع                

 X 100ــــــــــــــــــــــــــ = م         

 ₒو  ₒمج ع                  

انتاجٌة العمل فً سنة المقارنة واألساس ₒ(  ع) , (  1ع)حٌث 

 .العمل المنفق فً فترة األساس (   ₒو...... )على التوالً 



هً االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة  -:االرقام القٌاسٌة المتوسطة 

 العٌنٌة  ثابتة التركٌب مرجحة بالعمل المنفق خالل فترة األساس 

 
 1ع                              

  ₒو ₒمج ـــــــــــــــ  ع                     

 ₒع                              

 X  100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م        

 ₒو ₒمج ع                          

 



بالعمل المنفق " ٌمكن ان تكون مرجحة اٌضاوالثابتة الموحدة واالرقام القٌاسٌة 
   -:خالل فترة المقارنة وكاآلتً 

 1ع                               

   1و ₒمج ـــــــــــــــ  ع                     

 ₒع                              

 X   100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م   

 ₒو ₒعمج                           
 .العمل المنفق فً فترة االساس  وفترة المقارنة على التوالً ₒو ع 1حٌث ع

 1و 1عمج              

 X 100ـــــــــــــــــــــ = م        

 1و ₒمج ع                  

فاذا , وان لكل من االرقام القٌاسٌة العٌنٌة ثابتة التركٌب مجال تطبٌقه الخاص 
بسبب كافة العوامل فٌستخدم العمل كنا نهتم بدراسة الحركة االجماٌة النتاجٌة 

أما اذا كان االهتمام بنمو انتاجٌة العمل بسبب , ( متغٌر التركٌب) القٌاسًالرقم 
 (.ثابت التركٌب) انتاجٌة العمل الفردٌة فنستخدم الرقم القٌاسًمستوى ارتفاع 

 

 



فتستخدم لقٌاس تغٌر انتاجٌة العمل لمنتوج معٌن فً ...أما االرقام القٌاسٌة الجهدٌة 

مجموعة المشارٌع من خالل التغٌرات النسبٌة لكمٌة العمل المبذول النتاج منتوج معٌن 

 -:فً مجموعة من المشارٌع وتكون متغٌرة التركٌب وثابتة التركٌب وكاآلتً

ٌحسب كعالقة بٌن متوسط .... الرقم القٌاسً التجمٌعً الجهدي متغٌر التركٌب ( أ ) 

العمل المنفق النتاج منتوج معٌن فً مجموعة من المشارٌع خالل فترة األساس ومتوسط 

 .العمل المنفق الالزم النتاجها خالل فترة المقارنة 

   ₒ̅ع                                    ₒمج ك / ₒمج و              

 X  100ـــــــــــــــــــ =    أو   X 100  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  م     

 1̅ع                                   1مج ك/  1مج و                 

 -:وٌحسب بالصٌغة اآلتٌة .....الرقم القٌاسً التجمٌعً الجهدي ثابت التركٌب ( ب) 

 ₒ̅عₒ                                                               كₒ / و                 

 مج ــــــــــــــــــــ                                    مج ــــــــــــــــــــــــ          

 1̅ع                                                  1ك/ 1و                 

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو   X   100  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

  1مج  و                                                     1مج و              



قٌاس انتاجٌة العمل مجموعة من المنتجات فً مشروع منفصل أو  

تستخدم االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة القٌمٌة ..... مجموعة مشارٌع 

والتً تعتبر من االرقام القٌاسٌة الواسعة االستخدام ( النقدٌة ) 

وهً أما تكون ثابتة التركٌب أو متغٌرة التركٌب , والتطبٌق 

 -:وكاآلتً 

وتحسب بقسمة انتاجٌة .......القٌاسٌة متغٌرة التركٌب االرقام (  أ)

العمل بشكلها القٌمً خالل فترة المقارنة على انتاجٌة العمل 

 -:بشكلها القٌمً خالل فترة األساس وبالصٌغة اآلتٌة 

 1مج و/ س 1مج ك                     

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م           

 ₒمج و/ س  ₒمج ك                         

 

 



تحسب بقسمة انتاجٌة العمل فً فترة المقارنة .....االرقام القٌاسٌة ثابتة التركٌب (ب)
 س وبالصٌغة االتٌة بالعمل المنفق فً فترة األسامرجحة على انتاجٌة العمل فً فترة األساس 

 س1ك                      

 ₒمج ـــــــــــــــــــــ  و              

 ₒو 1مج ع                                                             1مج و                           

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = أو         X  100           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 ₒو   ₒعمج         س                                                           ₒك                      

 ₒمج ـــــــــــــــــــــــ  و            

 ₒمج و                       

 أو تكون مرجحة بالعمل المنفق فً فترة المقارنة 
 

 س1ك                      

 1مج ـــــــــــــــــــــ  و              

 1و 1مج ع                                                             1ومج                         

 X 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو                    X 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 1و     ₒس                                                            مج ع ₒك                         

 1مج ـــــــــــــــــــــــ  و            

 ₒمج و                     
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