
 وظيفة العمميات في المنظمات
 

 الفصل األول



(الفصل األول)إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية   

لماذا ندرس ادارة النظم والعملٌات االنتاجٌة؟ 

مفهوم إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة 

النظام االنتاجً ومكوناته األساسٌة 

 أهداف إدارة النظم والعملٌات اإلنتاجٌة 

العوامل التً ساهمت فً تطوٌر إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة 

 إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة وعالقاتها مع الوظائف األخرى فً المنظمة 

االختالف بٌن السلع والخدمات 

 نشاطات إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة 

اإلتجاهات الحدٌثة فً إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة 

تحلٌل واقع المسؤولٌة اإلجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة 

 



 االنتاجٌة؟ والعملٌات النظم ادارة ندرس لماذا

ندرس إدارة النظم والعملٌات االنتاجٌة لعدة أسباب منها: 

 تعتبر وظٌفة االنتاج إحدى الوظابف الثالث األساسٌة فً أي منشؤة وهً اإلنتاج والتسوٌق
 .والتموٌل

 

 أن العملٌات االنتاجٌة هً استخدام للموارد لخلق السلع والخدمات والتً قد تإدي إلى جعل
 .وفً موقع تنافسً جٌد أو قد تإدي إلى فشلهاالمنظمة ناجحة 

 

 فً المنظمة إن لم تدار بشكل جٌدالجزء المكلف ألنها تمثل. 

 

 طار نظري ٌساعد فً تحلٌل أنواع إللوصول إلى فهم شامل عن وظٌفة هذه االدارة ولتطوٌر
 .المشاكل والقرارات التً تواجهها

 

 جٌدة فرصة للمإسسة توفر ان ٌمكن والعملٌات االنتاج ادارة بؤن القابلة الحقٌقة اغفال عدم 
 حصل الذي التطور ذلك على مثال وأكبر .واستمرارها نجاحها امكانٌة لتنفٌذ أو ربحٌتها لتحسٌن

 فً االنتاج بوظٌفة االهتمام إلى كبٌر حد إلى فٌه الفضل ٌرجع والذي الٌابان اقتصاد فً
 .الٌابانٌة المشروعات

 

 



 النظم والعملٌات االنتاجٌةإدارة مفهوم   

 

 عن األنشطة المتعلقة بخلق السلع والخدمات وذلك من خالل عملٌة االنتاج هً عبارة

 مخرجاتتحوٌل المدخالت إلى 

 

 ،عملٌة االنتاج هً تلك الوظٌفة التً تإدى بواسطة مجموعة من األفراد داخل المنظمة

 .  والذٌن تقع علٌهم مسإولٌة إنتاج السلع والخدمات التً تقدمها المنشؤة لعمالبها

 

 عملٌة االنتاج هً عملٌة خلق السلع والخدمات التً ٌحتاجها المجتمع بحٌث تكون لها قٌمة

 .  شكلٌة ومكانٌة وزمنٌة، وبحٌث ٌتم إنتاجها بؤكبر كفاءة وفعالٌة

 



االنتاجٌةمفهوم إدارة النظم والعملٌات    

ًنستخلص مما سبق األت: 

 وإنما ٌنصرف مفهومها بإنتاج سلع معٌنة ال تقتصر على تلك المنشآت التً تقوم وظٌفة االنتاج أن

كالجامعات والمستشفٌات ومتاجر الجملة والمفرق، بتقدٌم خدمات أٌضا إلى تلك المنشآت التً تقوم 

 .جمٌعها ٌقوم بإنتاج خدمة

 

 ٌعتبر مدٌرو االنتاج المسإولون عن إدارة تلك األقسام أو الوظابف التً تقوم بؤنشطة إنتاج السلعة

قسم االنتاج أو تسمى فً المنشآت الصناعٌة أو الخدمة، وتؤخذ تلك األقسام مسمٌات مختلفة فنجدها 

وما نرٌد التؤكٌد علٌه هنا هو أن . منشآت الخدمات تسمى أحٌانا قسم العملٌاتوفً قسم العملٌات 

 . وظٌفة اإلنتاج والعملٌات ٌقصد بها  إنتاج السلع أو الخدمات ولٌس إنتاج السلع فقط

 

وتعبر الكفاءة عن مدى . أن عملٌة إنتاج السلع والخدمات ٌجب أن تتم بؤكبر كفاءة وفعالٌة ممكنة

بٌنما  . االستفادة من اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة المتاحة للمشروع ومنع اإلسراف فً استخدامها

 .تعبر الفعالٌة عن مدى النجاح فً تحقٌق األهداف المرجوة



 النظام االنتاجً ومكوناته األساسٌة

 

  ٌعرف النظام على أنه مجموعة من المكونات أو األجزاء أو العناصر التً ترتبط

 .ببعضها البعض وتتفاعل مع بعضها البعض لتحقٌق هدف محدد مقدما

 

 والنظام االنتاجً هو ذلك النظام الذي ٌقوم بتحوٌل مجموعة من المدخالت إلى مخرجات

 .من خالل القٌام باألنشطة اإلنتاجٌة المختلفة

 



•  موارد بشرٌة

•  آالت وتجهٌزات

•  راس مال

•  طاقة

•  مواد أولٌة

• .معلومات  

 المدخالت

•  مزج

•  تفاعل

•  تجمٌع

•  تركٌب

عملٌة 
 التحوٌل

•  سلع، اجهزة

•  خدمات، أغذٌة

• معاد / تالف
 التصنٌع

 مخرجات

معلومات مرتدة من األسواق والزبابن تتعلق بالسلع ) الراجعةالتغذٌة 

 (المباعة أو الخدمات المقدمة بهدف تصحٌح االنحرافات فً األداء

 البٌبة (فً الخدمات فقط)مشاركة الزبون 

ئة
بٌ
  ال



 النظام االنتاجً ومكوناته األساسٌة

ًٌتضح من الشكل السابق الذي ٌمثل عناصر ومكونات النظام االنتاجً ما ٌل: 

ًالمدخالت وعملٌات التحوٌل : ٌتكون النظام االنتاجً من أربعة مكونات ربٌسٌة ه

والمخرجات والتغذٌة المرتدة وتتحدد مسإولٌة ادارة االنتاج فً تصمٌم النظام االنتاجً 

 .وتشغٌل هذا النظام ومراقبة تشغٌله

 

وتتمثل فً المواد الخام وعنصر العمل واآلالت والطاقة ورأس مدخالت النظام االنتاجً : أوال

وتؤتً هذه المدخالت من البٌبة الخارجٌة للنظام، وٌتم الحصول علٌها بمساعدة . الخ... المال

 .الخ.....النظم الفرعٌة األخرى بالمشروع والمتمثلة فً األفراد والمشترٌات والتموٌل

 

باستخدام إلى المخرجات المطلوبة ٌتم من خاللها تحوٌل تلك المدخالت عملٌات التحوٌل : ثانٌا

 .التسهٌالت البشرٌة والمادٌة المتاحة

 



التحوٌل االنتاجًعملٌات أنواع   

صناعٌةغٌر وعملٌات عملٌات صناعٌة : تقسم عملٌات التحوٌل االنتاجً إلى نوعٌن 

 

1-  وهً تلك العملٌات التً تستخدم فً انتاج سلع صناعٌة ملموسة عملٌات صناعٌة

 :وٌمكن تقسٌمها إلى ستة أنواع من العملٌات

 استخراج الخامات من مصادرها األولٌة وإجراء عملٌات التنقٌة لها )العملٌات االستخراجٌة

 .للوصول إلى مادة ذات مواصفات معٌنة مثل عملٌات استخراج الفحم أو الحدٌد أو البترول

 

حرارة، )حٌث ٌتم خلط مادتٌن أو أكثر تحت ظروف معٌنة : عملٌات التحول الكٌماوي

 .إلنتاج منتج معٌن مثل صناعة األدوٌة والصناعات المعدنٌة( برودة، ضغط

 



التحوٌل االنتاجًعملٌات أنواع   

تعتمد على إخضاع المادة الخام إلى ظروف معٌنة مثل الحرارة والضغط : العملٌات التحضٌرٌة

 .الخ.. صناعة المعلبات والتجمٌد لتغٌٌر شكل أو خصابص المادة الخام مثال ذلك 

 

ٌقصد بها تغٌٌر شكل وطبٌعة المادة الخام حتى تصبح ذات قٌمة أكبر من : العملٌات التحوٌلٌة

 .  كتصنٌع الجلد فً شكل أحذٌة جلدٌة وصناعة األثاث من ألواح الخشب. وجهة نظر المستهلك

 

كتحلٌل زٌت ما ٌمٌز هذه العملٌات هو تحلٌل المادة الخام إلى عدة منتجات : العملٌات التحلٌلٌة

 .البترول النتاج البنزٌن والكٌروسٌن والزٌوت والشحوم والشمع وبعض المواد البالستٌكٌة

 

ٌتم تجمٌع عدد من األجزاء والتً تصبح مكونات لمنتج جدٌد وعادة ما تكون : العملٌات التجمٌعٌة

 .  صناعة السٌاراتهذه العملٌات فً المراحل االخٌرة لالنتاج مثل 



التحوٌل االنتاجًعملٌات أنواع   

2- العملٌات غٌر الصناعٌة وتقسم إلى: 

تتنوع عملٌات الخدمة بدرجة أكبر من تنوع العملٌات الصناعٌة بسبب : عملٌات الخدمة

تنوع الظروف التً تإدى فٌها الخدمة وٌستدعً األمر فً كل حالة تصمٌم عملٌات 

الخدمات الصحٌة، الخدمات : الخدمة بما ٌتناسب مع ظروف الطلب ومن أمثلة الخدمات

 .، الخدمات الحكومٌة المختلفةالقانونٌة، الخدمات التعلٌمٌة، خدمات النقل

 

وال تخلو أي منشاة من . وتداولهاعملٌات إنتاج المعلومات ٌقصد بها : عملٌات المعلومات

نظام معلومات  ٌختلف باختالف حجمها وطبٌعة نشاطها حٌث ٌتولى تزوٌد االدارات 

 .  المختلفة بالمعلومات التً تحتاجها فً عملٌة اتخاذ القرار



 النظام االنتاجً ومكوناته األساسٌة

التً تنتجها المشروعات مثل السٌارات والكتب  السلعتتمثل فً مخرجات النظام االنتاجً : ثالثا

 . الخ...مثل الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة وخدمات النقل واألمن والخدماتواآلالت االلكترونٌة 

 

الذي ٌقوم بتجمٌع بٌانات عن األداء الفعلً للنظام وٌقوم بمقارنة تلك البٌانات النظام الرقابً : رابعا

بالمعاٌٌر والمقاٌٌس المحددة مسبقا وٌحدد االنحرافات ثم ٌعطى التعلٌمات الالزمة لتصحٌح األداء 

 .  فً حالة وجود خلل فً النظام

 

 وٌحصل النظام الرقابً على البٌانات الالزمة لعملٌات الرقابة من النظام االنتاجً نفسه أو من

 .البٌبة المحٌطة بالنظام وٌستفٌد من تحلٌل وتفسٌر تلك البٌانات فً تقوٌم أداء النظام
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االنتاج بتكلفة معقولة ليسهل تسويق السلعة وتحقيق هامش ربح 
 .معقول

 ألجكلفة
  (Cost  ) 

تقٌس االنتاجٌة قدرة المنظمة على تحوٌل المدخالت 

 الى مخرجات

 

 

أالهجاجية 
(Productivity  ) 

وتشبع عالٌة وهً تقدٌم منتجات ذات مواصفات 
 .حاجة الزبون

 ألجودة

Quality   

وهً قدرة المنظمة لالستجابة للتغٌرات التً تحصل 

 .خارجٌةالداخلٌة او الفً بٌئة العمل 

 

 ألمروهة
  Flexibility 

Input

Output
typroductivi 



قدرة المنظمة على تسلٌم منتجاتها للمستهلك بشكل 

 .سرٌع

 ألجشليم ألشريع

Delivery  

و أوهً حسن استغالل الموارد المختلفة من مواد 

 .و رأس مالأو طاقة أعمل 

 ألك فاءة

Efficiency 

 وهو القدرة على إدخال تحسٌنات على المنتج وابتكار
 .عملٌات جدٌدة 

 االبداع التكنولوجً
Technological 

Innovation 

 تجاه الشرائح المختلفة فً المجتمع ذلك وٌكون

خالقيات أالغمال 
 
أاللجزأم با

 وألمشؤولية أالججماغية
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 :النظم والعملٌات االنتاجٌةتطوٌرإدارة العوامل التً ساهمت فً 
 
1-  الصناعٌةالثورة: 

 التً التكنولوجٌة ظهور االسالٌب ( سابقاً ٌدوٌة) إدخال اآلالت والمعدات فً العملٌات االنتاجٌة
 .الى ظهور الصناعات ذات الحجم الكبٌرأدت 

2-  االسلوب العلمً( تاٌلور: )اإلدارة العلمٌةحركة 

 تعرٌف المشكلة وتوضٌحها بدقة 

 جمع البٌانات والمعلومات الخاصة بالمشكلة. 

 تحلٌل البٌانات والمعلومات. 

 تحدٌد الحلول البدٌلة للمشكلة. 

 تقٌٌم الحلول والتؤكد من كفاءتها. 

 اختٌار الحل االمثل 

3-  نحو التخصصاالتجاه : 

 (هنري فورد ) قدم فكرة خط التجمٌع كؤساس لترتٌب اآلالت بدالً من االعتماد على نظام
واحد او سلسلة متقاربة منتج واتجهت المنظمات الصناعٌة الى انتاج االقسام اإلنتاجٌة المختلفة 

 (.  انخفاض التكالٌف وارتفاع الجودةلى إدى ذلك أ) من المنتجات 

 



:النظم والعملٌات االنتاجٌةتطوٌرإدارة العوامل التً ساهمت فً   

 4- العملٌات وبحوث الثانٌة العالمٌة الحرب: 

 على ركزت والتً اإلدارة علم فً تستخدم التً التحلٌل وطرق الكمٌة االسالٌب أقوى من مجموعة الحرب اءأثن ظهرت

 :هً االنتاجٌة العملٌاتو النظم  إدارة فً مبادئ ثالثة

الرٌاضٌة المعادالت من مجموعة الى اإلدارٌة المشكالت تحوٌل. 

األمثل الحل إلى الوصول خالل من الرٌاضٌة للنتابج وفقاً  القرارات اتخاذ. 

اإلدارٌة المشكالت حل فً اإلدارة علماء بٌن التعاون مبدأ خلق. 

 الخ...الحرج والمسار االنتظار، صفوف نماذج التخصٌص، نماذج الخطٌة، البرمجة :نذكر العملٌات بحوث أسالٌب من

5- المعلومات عصر فً لوجًوالتكن التطور: 

 النظم إدارة تطوٌر فً ساعدت البرمجٌات وفً واالتصاالت الكمبٌوتر جهزةأ فً المذهل والتطور التوسع

 المستخدمة اآلالت نوعٌة فً جذرٌة تغٌرات الى دتأ وسهولة بسرعة االعمال نجازإو وتبسٌط والعملٌات

 .كلفتها وانخفاض الخدمات على الحصول إجراءات وتبسٌط وصٌانتها تشغٌلها وطرق

 



مع الوظائف األخرى فً المنظمة وعالقاتها االنتاجٌة  والعملٌاتالنظم إدارة   

  إكتشاف الحاجات و تنمٌة الطلب على مخرجات الشركة من سلع أو خدماتفً تساعد : التسوٌق  -1
والتروٌج بحمالت اإلعالن والقٌام الطلب فً المستقبل والسلعة وتنبإ بدراسات السوق والقٌام 

 .العالقات بالمستهلكٌن بهدف اإلحتفاظ بحصة جٌدة من السوقوتوطٌد 

 

تلك وتوظٌف التحسٌنات وإجراء توفٌر األموال الالزمة لدعم عملٌة اإلنتاج على تساعد : المالٌة  -2
فً والمساهمة اإلستثمار وتقوٌم األموال توظٌفا صحٌحا، فضال عن المشاركة فً دراسة الجدوى 

كشوفات الحسابات النهابٌة وإعداد السعر، / قرارات تكنولوجٌا التحوٌل ووضع سٌاسات الكلفة
 .بالشركة المحٌطةالوضع اإلقتصادي للبٌبة وتقوٌم للشركة، 

 

مواصفات تحدٌد . جدٌدةالكشف عن أفكار لمنتجات أو خدمات على تساعد : والتطوٌرالبحث  -3
 .  اإلنتاجإلنجازعملٌة لتلبٌة حاجات الزبابن فضال عن تحدٌد األسالٌب الالزمة المنتج 

 



مع الوظائف األخرى فً المنظمة وعالقاتها االنتاجٌة  والعملٌاتالنظم إدارة   

5- عن وذلك والخدمات الالزمة لعملٌة إنتاج السلع والتجهٌزات توفٌر المواد على تساعد : المشترٌات

على الموارد الجدٌدة والتعرف للشراء والعالمٌة وتحدٌد المصادرالجٌدة طرٌق دراسة األسواق المحلٌة 

 .تلك الصورة إلى إدارة العملٌات فً الشركةونقل فً األسواق 

6- تعٌٌن ، تدرٌبعن تأهٌلمصادر القوى العاملة فضال عن تساعد بالكشف : الموارد البشرٌة ،

 .العاملٌن ووضع نظام لتحفٌزهم فً الشركة

7-  وكذلك ، توزٌع المنتجات إلى الزبائن أو إلى مخازن الجملة عبر قنوات التوزٌععلى تساعد : النقل

 .من مصادرها إلى معامل الشركة المصنعة ونصف نقل المواد األولٌة 

8- وتوفر العالمات التجارٌة، سالمة األداء، النقل، استخدام التأكد من سالمة على تساعد : القانونٌة

والقوانٌن خضوع اإللتزامات التعاقدٌة للشركة للتشرٌعات وضمان فً الشركة السالمة الصناعٌة 

 .والدولٌةالمحلٌة 

9- وتحلٌلها وتحدٌثها للشركة والخارجٌة جمع البٌانات من البٌئة الداخلٌة تساعد على : المعلومات

 .القرارات اإلدارٌةاتخاذ عبر قنوات اإلتصال فً الشركة بهدف اإلستفادة منها فً وبثها 

 



مع الوظائف األخرى فً المنظمة وعالقاتها االنتاجٌة  والعملٌاتالنظم إدارة   



 فً المنظمات الصناعٌة أو الخدمٌةوالعملٌات النظم إدارة 
 
 سلع على شكل المنتجات قد تكون منتجات مادٌة(Goods)  خدمات وقد تكون(Services  ) هجٌن منتج أو

(mixed)   الشكل  التالً . مثل وجبات المطاعم معا والخدماتٌحتوي على قدر من السلع أي فً بعض األحٌان
 .ٌوضح مدى تواجد الخدمة فً عملٌة إنتاج السلع الملموسة



 والخدماتاإلختالفات بٌن إنتاج السلع 

المدخالت،  -تتشابه نظم إنتاج السلع مع نظم إنتاج الخدمات من حٌث العناصر المكونة للنظام اإلنتاجً

 :إٌجازها بما ٌلًوٌمكن أما اإلختالفات فهً كثٌرة . العكسٌةوالتغذٌة عملٌات التحوٌل، المخرجات، 

 

األمر الذي ٌجعل عملٌة خزن السلع السلع ملموسة بٌنما تكون الخدمة شًء غٌر ملموس أّن •

 .ممكنة بٌنما خزن الخدمات أمرا مستحٌال

 

من مكان آلخر أو التنازل عن الخدمات غٌر ملموسة لذلك تصعب عملٌة نقلها لما كانت •

 .ملكٌتها لشخص آخر كما هو الحال فً السلع

 

على عكس إنتاج الخدمات ٌتزامن مع إستهالكها حٌث أن الخدمات ال ٌمكن خزنها لذلك فإن •

 .لذلك تعتبر الخدمة سرٌعة التلف. السلع التً ٌمكن خزنها  تمهٌدا لبٌعها فً المستقبل

 



والخدماتاإلختالفات بٌن إنتاج السلع   

 

من قبل الزبابن بٌنما ٌمكن الحكم ال ٌمكن الحكم على جودة الخدمات إال بعد استهالكها •
 .على جودة السلع عن طرٌق سلسلة من اإلختبارات

 

قرٌبة من تنتشر فً مساحات جغرافٌة واسعة لتكون الخدمة وتقدٌم شركات صناعة •
بٌنما شركات إنتاج السلع تتمركز فً مناطق لٌست بالضرورة . مراكز تجمع المستهلكٌن

 .المستهلكٌنقرٌبة من 

 



 ألشلػة ألخدمة

 مادية ملموصة ثفاغل أججماغي غير ملموس

 .يمكن ثخزيوها لالصجهالك الحقا ال يمكن ثخزيوها

 .أالهجاج موفطل غن أالصجهالك يجم أالهجاج وأالصجهالك في هفس ألوقت

 يمكن غرضها قبل أالصجهالك .ال يمكن غرضها قبل أصجهالكها

 .يمكن قياس جودثها بشهولة .ضػوبة قياس ألجودة

 .ثقاس ألجودة من خالل أالدرأك
 ثقاس ألجودة من خالل مؤشرأت مادية كمية 

 كمية 

خر 
آ
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 .غلب أال

حيانأ  
 
 .غلب أال
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 االنتاجٌة والعملٌاتإدارة النظم اإلتجاهات الحدٌثة فً 

بسبب إنخفاض تكالٌف والتوزٌع والتموٌل اإلنتاج فً  Globalisationالعالمٌة نحو تجاه اإل -
وطاقة وعمل على مدخالت من مواد أولٌة والحصول فً مجال تصدٌر اإلنتاج واإلتصاالت النقل 

 .وتجهٌزات

 

من السوق بفعل تطور وخروجها دخول منتجات جدٌدة وسرعة دورة حٌاة المنتج قصر  -
 .تصمٌم المنتجوتطور وسابل أذواق المستهلكٌن وتغٌر التكنولوجٌا السرٌع 

 

 .المنتجٌنوكثرة فً السوق الحادة المنافسة  -

 

و  ISO 9000السعً للحصول على شهادات كذلك المنتجات العالٌة جودة  علىالتركٌز  -
ISO14000. 

 



االنتاجٌة والعملٌاتإدارة النظم اإلتجاهات الحدٌثة فً   

تقوم فلسفته على أساس والذي   just-In-Time (JIT)ً ناإلنتاج اآلنظام على التركٌز  -
 .إنتاج الكمٌات المطلوبة حسب رغبة الزبون و فً الوقت المحدد تماما

 

 .سواء فً مجال حجم اإلنتاج أو تنوع المنتجاتالعالٌة المرونة  -

 

سواء فً عملٌات التصنٌع أو واإلنترنت المعلومات وتكنولوجٌا للحاسوب متزاٌد استخدام  -
 .التصمٌم أو تسوٌق المنتجات السلعٌة أو الخدمٌة

 

 .كعناصر منافسة أساسٌة فً عالم الٌوموالمعرفة اإلبداع التكنولوجً على التركٌز  -

 

: فً الحقول التالٌةوالتطوٌرواإلنتاج تدرٌب العاملٌن فً مجاالت البحث تدرٌب وإعادة  -
، Biotechnologyالحٌوٌة التكنولوجٌا ،  Microelectronicsاإللكترونٌات الدقٌقة 

 .وغٌرها  Roboticsالروبوت 

 



 االنتاجٌة والعملٌاتإدارة النظم اإلتجاهات الحدٌثة فً 

 المحدد اإلنتاج فً الوقت نظامJIT  فمسفة جديدة تقدم مفاهيم وأساليب جديدة لإلنتاج تساعد بكفاءة عمى تحقيق
 .األسواق الدوليةالموقع التنافسي ما بين الشركات في 

 
 تطمموير نظممام تمممJIT  فممي شممركةToyota Motor Company  بمماعتراو واسممع حظممي و اليابانيممة فممي السممتينيات

مممن المنممافع فممي مجمماةت مجتمفممة تتجسممد فممي تجفممي  المجممةون وةيممادة ا نتاجيممة مممن جمم ل العديممد تحقيممق بكفاءتممف فممي 
تجفممي  الم ممل الةمنيممة وتجفممي  معممدل المرفممو  والةيممادة الوا ممحة فممي اسممتجدام الممموارد البشممرية  اةسممتجابة السممريعة 

تموفير فمي اةسمترمار بتجفمي  المسماحات المطموبمة لعمميمات   لرغبات الةبائن  توفير في التكاليو  ةيادة فمي ا يمرادات
 . العاممينحجم استعمال اآلةت  با  افة إلى تطوير م ارات وةيادة ا نتاج والتجةين 

 
 الحٌوٌةالتكنولوجٌا Biotechnology  : على ( حٌوانات  -نباتات  -كابنات دقٌقة )التعامل مع الكابنات الحٌة

ا وذلك عن طرٌق تحسٌن من  يالخلوالمستوى  ًٌ ا و بالتالى اقتصاد ًٌ ا و زراع ًٌ أجل تحقٌق أقصى استفادة منها صناع
 .خواصها وصفاتها الوراثٌة 

 
 التكنولوجٌة الحٌوٌة فً باستخدام معالجة األمراض الوراثٌة أي العالج الجٌنى : الحٌوٌةالتكنولوجٌا تطبٌقات أهم

الحٌوٌة بدالً الجٌنات المعطوبة، إنتاج البروتٌنات كاالنسولٌن البشري، استخدام البكترٌا فً إنتاج االسمدة وتعدٌل نقل 
من استخدام االسمدة الكٌماوٌة، إمكانٌة رفع القٌمة الغذابٌة لمحصول ما بإضافة بعد الصفات الوراثٌة من محاصٌل 

 . أخرى ، التحكم فً أحجام و أشكال الثمار و النباتات بشكل عام 
 



: االبداع التكنولوجً   
ًفؤكثر أكثر حالٌا المنظمات حاجة تزداد تحكمها، التً المعقدة االقتصادٌة والمتغٌرات الراهنة التنافسٌة البٌبة ظل ف 

 جهودها المنظمات ركزت إلٌه، تصبوا ما ولتحقٌق والعالمٌة، المحلٌة السوق فً تنافسً موقع واحتالل بمنتجاتها لإلرتقاء

 أن بذلك وأدركت عالٌة، جودة ذات جدٌدة منتجات وعرض خلق بهدف وتطوٌرها، بها المحٌطة البٌبة فرص القتناص

 فنشاط تواجهها، التً للمشكالت الحلول وضع من تمكنها وتكنولوجٌة علمٌة قواعد بامتالكها ٌكون التنافسٌة المٌزة تحقٌق

 تحقق حٌث المستوردة، التكنولوجٌا على االعتماد وتقلٌل المطلوبة، التكنولوجٌا نوع بتحدٌد ٌتخصص والتطوٌر البحث

 العالم ٌشهدها التً التحوالت هذه ظل وفً .التنافس على المنظمات قدرة ٌدعم مما المعروضة والخدمات للمنتجات التمٌز

 االهتمام أوجب مما التنافسٌة، للمٌزة األهم المصدر هً والعلوم المعارف أصبحت المعرفة اقتصاد وتداعٌات االقتصادي،

 ٌعكس بذلك وهو والعلمً المعرفً والمستوى البشرٌة الموارد مستوى بٌن الرابط باعتباره التكنولوجً اإلبداع بعامل البالغ

 .المحٌط تغٌرات مع للتؤقلم الحدٌثة والتقنٌات التكنولوجٌات ومساٌرة والتطوٌر البحث نشاطات تقدم مدى

التالً التساإل نطرح فإننا الجدٌد، الدولً اإلطار فً المنظمة استراتٌجٌات فً النظر وإلعادة وعلٌه: 

 

 أن يساهم في تدعيم المركز التنافسي للمنظمة؟ -كأهم عامل ضمن البيئة التكنولوجية المحيطة–كيف يمكن لإلبداع التكنولوجي 

 



 والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة 

 إدارة وتشغٌل الشركة بطرٌقة مسإولة بهدف تعظٌم '' :بؤنها  للشركاتاالجتماعٌة المسؤولٌة تعرف
 . ''األثر اإلٌجابً وتقلٌل أي تؤثٌر سلبً فً البٌبة، والمجتمع واالقتصاد الوطنً

 

  تصرف الشركات على نحو ٌتسم بالمسإولٌة تعنً ٌمكن القول أن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات
لٌس فقط أمام أصحاب حقوق الملكٌة ولكن أمام أصحاب المصلحة األخرى بمن فٌهم ، والمساءلة

 .  الموظفٌن والعمالء والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلٌة واألجٌال القادمة

 

 إلى معرفة الخطؤ والصواب فً موقع العمل ومحاولة عمل ما هو  فٌشٌرأخالقٌات العمل أما مفهوم
صواب وجٌد فً المنتجات او الخدمات التً تقدمها المنظمات تجاه ذوي العالقة بالمنظمة من أصحاب 

 .المصالح 

 

 ًترٌلٌون  2.3ما مقداره أظهرت إحدى الدراسات أن  2006الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً سنة ف
ترٌلٌون دوالر كانت قد استثمرت فً الشركات التً أظهرت نسبة عالٌة ضمن  24دوالر من أصل 

 . مقٌاس المسإولٌة االجتماعٌة 

 
 



والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة   

 ًهناك العدٌد من القرارات التً تتخذ وٌفترض أن تستند إلى أسس أخالقٌة تعطً انطباعا إٌجابٌا

 .باحترام المنظمة والتزامها بمسإولٌاتها األخالقٌة

1-  من خالل اختٌار الموقع المناسب واألخالقٌة المسإولٌة االجتماعٌة تتجسد : الموقعاختٌار

تكلفة النقل من اجل توفٌر منتجات بؤسعار فً الذي ٌؤخد فٌه بعٌن االعتبار عدة عوامل حٌث 

، إذ أن الظروف المناخٌة قد تإثر على نشاط المناخ السابدطبٌعة كذلك ، متناول المستهلك

درجة توفر طرق الموصالت القوى العاملة كؤن تكون سببا فً كثرة أمراض العاملٌن ، كذلك 

،كذلك ٌجب درجة توافر الخدمات الحكومٌة كاألمن و المطافا والمستشفٌات ، واالتصال

حٌث أن اختٌار الموقع بالقرب من األسواق ومدن مكتظة بالسكان الثلوت البٌبً مراعات عامل 

سٌإثر سلبا على البٌبة  فالكثٌر من الصناعات تنفث كما هابال من الملوثات فً البٌبة الموجودة 
 .  للمواد الكٌماوٌة والسامة التً تستخدمهانتٌجة فٌها 



والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة   

2-  ًٌقصد بتطوٌر وتصمٌم المنتجات وضع الخصابص والوظابف، : مجال تصمٌم المنتج ف

وتنشؤ ، المستهلكٌن باحتٌاجاتالوفاء واألشكال الخاصة بمنتج معٌن فً قالب ٌمكن المنشؤة من 

الحاجة إلى تطوٌر المنتجات من الرغبات المتجددة للمستهلكٌن والرغبة فً مواجهة المنافسة 

فً قرارات تصمٌم المنتج تراعً التً والمنظمة الملتزمة اجتماعٌا هً المنظمة .القابمة فً السوق

 .وصالحٌاتهاالمواد األولٌة المستخدمة وطبٌعة هذه المواد العدٌد من الجوانب منها 

 
3-  أف ل استجدام تحقيق المةايا التي يحقق ا التجطيط الجيد لممصنع من : تصمٌم مواقع اإلنتاج

لمساحة المصنع  تس يل العمميات الصناعية بإةالة كل ما يعوق الحركة السريعة لممواد أرناء مرورها بمراحل 
العممية الصناعية المجتمفة وتقميل اةجتناقات  تس يل م مة الصيانة  السماح لممواد تحت التشغيل بالتدفق 

أرناء عممية التصنيع  تنسيق الطرق والممرات داجل المصنع بحيث يسمح لممواد و العاممين  وس ولةبيسر 
تجفي  معدل توقو أو تعطل العمل  رفع درجة جودة المنتجات  انجفا  معدل الحوادث . السريعبالتحرك 

 . لمعم ءالصناعية بين العاممين تحسين مستوى الجدمات المقدمة 



والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة   

4- بحجم ٌرتبط االجتماعٌة لمسإولٌتها المنظمة تحمل إن : المستخدمة العمميات تكنولوجيا 

 الطاقة من أنواعاً  تستخدم التً المنظمات بعض هناك أن حٌث المستخدمة واألجهزة اآلالت ونوعٌة

 مصدراً  أصبحت والتً البحوث ومراكز المستشفٌات مثل وخطورة تلوٌثا   أكثر اإلنتاج فً والمواد

 لذلك .اتالفها وعملٌة الفاسدة األدوٌة إلى باإلضافة الكٌماوٌة والجرعات الذري اإلشعاع مثل للتلوث

 .انبعاثها بعد الملوثات من التخلص جلأ من متطورة تكنولوجٌا استخدام المنظمة على

5- تتجسد المسإولٌة االجتماعٌة والسلوك األخالقً  فً إطار تصمٌم الوظٌفة : تصمٌم الوظائف

تلوث البٌئة الداخلٌة والمقصود هنا باهتمام إدارة العملٌات واإلنتاج بالعاملٌن كؤفراد ومجموعات، 

أو ما ٌعرف بتلوث بٌبة العمل، باعتبار أن العامل بالمصنع هو أشد المتؤثرٌن باألضرار للمصنع 

البٌبٌة الناجمة عن الصناعة و التصنٌع، فالعامل إلى جانب انه ٌعانً من تلوث البٌبة الخارجٌة مثله 

االهتمام بإجراء الدراسات لذلك ٌجب زٌادة مثل بقٌة الناس فإنه ٌعانً أٌضا من تلوث بٌبة العمل ،

حماٌة العمال الصناعٌٌن من مخاطر الماكٌنات واآلالت الصناعٌة وواألبحاث حول بٌبة العمل، 

التً ٌتعرض لها العمال فً القطاعات الصناعٌة المختلفة ، و تهٌبة والحد من اإلصابات المهنٌة 

ظروف عمل مالبمة لهم بالحد من انبعاث الملوثات الصناعٌة للمحافظة على سالمتهم وزٌادة 

 .  طاقاتهم اإلنتاجٌة

 



 والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة 

6-  مختلف باتجاه ٌمكن إلدارة العملٌات أن تكرس مسإولٌتها األخالقٌة : الرقابة تخطٌط

 :  خاللأصحاب المصالح من فبات 

 الصناعٌةالدوري على أماكن العمل بالمنشآت التفتٌش 

 التؤكد من تحسٌن اإلضاءة الصناعٌة والطبٌعٌة للحد من وقوع الحوادث المهنٌة وإصابات

الضجٌج )التقنٌات المناسبة لخفض شده الضوضاء الصناعً ستخدام ا من لتؤكد ل العمل

 (الناجم عن حركه تشغٌل الماكٌنات واآلالت 

 التؤكد من طرق تخزٌن المواد األولٌة والمواد المنتجة 

 التؤكد من طرق التخلص من المخلفات الصناعٌة الصلبة منها والسابلة بالطرق السلٌمة 

 التؤكد من استخدام عمال المصنع لوسابل الوقاٌة الشخصٌة وهى كمامات خاصة باألتربة

 .جلدٌهوأخرى خاصة بالغازات، أحذٌة 

 



 والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة 

7-للمسإولٌة وتحمالً  أخالقٌاً  سلوكاً  تعكس أن للمنظمة ٌمكن  :اإلنتاجٌة الطاقة ورقابة تخطٌط 

   :ٌلً ما تحقٌق خالل من  االجتماعٌة
 .وقت اإلنتاج عند تلبٌة طلب الزبابنتخفٌض  -  
 .تخفٌض التكالٌف -
 .التحكم فً الجودة الشاملة -
 .سٌاسات عمل وتوظٌف أكثر انسانٌة واستبعاد الفصل التعسفً واالستغناء عن العاملٌن  اعتماد -  

 .مراعات الجانب االجتماعً فً طرق التعاقد مع المنظمات والشركات األصغر -  

 اإلعتبار بنظر واآلخذ والكوارث الطوارئ حاالت فً للمجتمع معٌنة اجتماعٌة خدمات تقدٌم -  

 الحصول إمكانٌة للجمٌع تتٌح التً واألسعار المقبولة النوعٌة ذات بالمنتجات وتغطٌتها السوق حاجات
 .الخدمة أو المنتج على
8- خالل من األخالقً والسلوك االجتماعٌة المسإولٌة تتجسد :والشراء المخزون ورقابة خطٌطت 

 فٌها المستودعات وسالمة المخلفات من والتخلص الموردٌن مع العالقة فً والنزاهة الصحٌح التعامل

 واستغالل باألسعار التالعب وعدم واالتفاقٌات العقود حسب للموردٌن والدفع الطاقة استخدام وكفاءة
 كثٌرة أطراف مع للمنظمة الناصعة الصورة تعطً  والتً األزمات حالة فً الطبٌعٌة غٌر الفرص

 



 والعملٌاتإدارة النظم تحلٌل واقع المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة لوظٌفة 

 بٌن ومن األساسٌة التصنٌع عناصر تسمى عوامل عدة على تعتمد المنتج جودة إن : الصٌانة - 9

 إلى ٌإدي أن ٌمكن  الصٌانة سٌاسة فً التحكم فإن وبالتالً واألدوات، التصنٌع آالت العناصر

 على مقتصرة لٌست الصٌانة وأهمٌة .المنتج جودة زٌادة وبالتالً اآللة عمل ظروف تحسٌن

 .الخدمٌة المنظمات على وإنما فقط الصناعٌة المنظمات

 

10- فً وخاصة العالمً الصعٌد على اًٌ تنافس بعداً  ٌعد الجودة موضوع كون إن : الجودة 

 المنظمة ٌخص داخلٌاً  موضوعاً  الجودة كون من المعاٌٌر هذه تحولت فقد اآلٌزو معاٌٌر ضوء

 خدمة أو منتجاً  تعطً للعمل ومسإولٌة أخالقٌة فلسفة اعتباره إلى واإلنتاجٌة الفنٌة وإمكانٌاتها

  ومتعددة االستخدام سهلة ذكٌة منتجات تقدٌم خالل من .علٌها سلباً  تإثر وال والبٌبة للزبابن

 .المستهلكٌن حاجات اشباع على المنافع،قادرة

 




