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  مقدمة:

جياد السلع  Operations Managementتم إدارة العمليات 
واخلدمات اليت نعتمد عليها مجيعاً، حيث تنتج مجيع املنظمات مزجيًا من املنتجات 
دف لتحقيق الربح  واخلدمات سواء أكانت كبرية أم صغرية احلجم، صناعية أم خدمية، 
دف لتحقيق الربح، عامة أم خاصة. وقد أدركت معظم الشركات حول العامل أمهية  أم ال 

ن إدارة العمليات الفّعالة تعطي القدرة على حتسني الكفاءة هذه اإل دارة العتقادهم 
ن واحد. وأكثر من ذلك، فإن إدارة العمليات موجودة يف كل مكان وال  وخدمة العمالء 
تقتصر على وظيفة العمليات، فجميع املديرين سواء أكانوا يعملون يف العمليات أم التسويق 

دارة العمليات وخدمة العمالء الداخليني  أم املوارد البشرية أم ً كان يقومون  املالية، أو أ
  واخلارجيني، أي أن جزءاً كبرياً من أنشطة عملهم هو عمليات.

ا تسعى إلحداث التغيريات اليت تؤثر  إن طبيعة إدارة العمليات مثرية للجدل كو
ات يف شبكات التوريد الناجتة يف عامل األعمال، كالتغيريات يف تفضيالت العمالء، والتغيري 

عن التقنيات القائمة على االنرتنت، والتغيريات فيما نريد القيام به يف العمل، وكيف نريد 
دراً ما يكون هناك وقٍت كاٍف تكون فيه إدارة  العمل، وأين نريد العمل، وما إىل ذلك. و

ا جتاري التحوالت التجارية والثقافية   .العمليات أكثر مثالية كو
ا الصعوبة والتعقيد، فتعزيز  لفعل ميكن القول أن إدارة العمليات حتمل يف طيا و
الستجابة للعديد من التغيريات اليت تعد مبثابة املهمة  االبداع وتروجيه يسمح للمنظمات 

جياد احللول املناسبة  ت التكنولوجية الرئيسية ملديري العمليات، فهم املعنيون  للتحد
االت اليت والبيئية و  الضغوط لتحمل املسؤولية االجتماعية والعوملة املتزايدة لألسواق وا

  يصعب حتديدها إلدارة املعرفة.
يقدم هذا الكتاب معاجلة واضحة وموثوقة وجيدة التنظيم ومثرية لالهتمام إلدارة 

مات. النظم والعمليات اإلنتاجية املمكنة التطبيق على جمموعة متنوعة من الشركات واملنظ
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ويوفر النص املسار املنطقي والسياق االسرتاتيجي ألنشطة إدارة العمليات. وقد بُين على 
  املداخل التالية:

كون إدارة العمليات مركزاً أساسياً لبناء القدرة   Strategicاملدخل االسرتاتيجي   .أ
 التنافسية للمنظمة.

 جتعل ألنه يشرح الطريقة واألسباب اليت Conceptualاملدخل اإلدراكي   .ب
 مديري العمليات حباجة إىل اختاذ القرارات.

ألنه يغطي األفكار والقضا املهمة  Comprehensiveاملدخل الشمويل   .ت
نواع العمليات.  اليت تتعلق 

ألنه يناقش قضا اختاذ قرارات إدارة العمليات يف  Practicalاملدخل العملي   .ث
ا.   املمارسة العملية وحتد

إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية إىل أربعة عشر فصالً يتناول  لقد مت تقسيم كتاب
ا وصوالً لتحقيق اهلدف النهائي  كل منها نشاطاً مهماً من أنشطة إدارة العمليات وممارسا

قل تكلفة وأفضل جودة ممكنة.   هلا املتمثل يف إنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة 
ويتناول تعريف إدارة العمليات  نظمة،الفصل األول: طبيعة وظيفة العمليات يف امل

وتكاملها مع اإلدارات األخرى يف املنظمة، والتطور التارخيي إلدارة العمليات، ونظام 
ومقارنة خصائص  SIPOCاإلنتاج/ العمليات، ومدخل (منهج) العملية: حتليل 

الشركات يف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، ومسؤوليات مدير العمليات 
واالنتقال من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة، وإدارة العمليات املستدامة، وأخرياً 

  اإلطار املعريف إلدارة العمليات.
 املفهوم املعاصر لإلنتاجيةويدرس الفصل الثاين: اإلنتاجية واسرتاتيجية العمليات، 

 لياتمفهوم اسرتاتيجية العم ،حساب اإلنتاجية متعددة العوامل ،حساب اإلنتاجية
ت  ،تطوير اسرتاتيجية العمليات، تطوير اسرتاتيجية العملوأمهيتها،  األولو

ت التنافسية ر ت ،الفائزون واملؤهلون للطلبية ،احلاجة للمفاضلة ،التنافسية مجة األولو
  .تكامل اسرتاتيجية العمليات يف املنظمة، وأخرياً إىل متطلبات إنتاج
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ويتناول تعريف موقع التسهيالت اإلنتاجية ت، الفصل الثالث: اختيار موقع العمليا
وعوامل اختيار املوقع، واإلجراء العام يف اختاذ قرار املوقع بدءاً بتحديد البلد واالقليم 
تمع، وأخرياً حتديد املوقع، ومن مث طرائق حتليل موقع التسهيالت وأمهها طريقة  وا

جم والتكلفة، وطريقة النقل تصنيف العوامل، وطريقة مركز الثقل، وحتليل عالقة احل
  وأخرياً استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار موقع العمليات.

لعمليات وتصنيف طرائق التنبؤ، وطرائق ، ويدرس مفهوم التنبؤ، الفصل الرابع: التنبؤ 
لسالسل الزمنية وأمهها: األسلوب   التنبؤ النوعية، وطرائق التنبؤ الكمية كالتنبؤ 

، املتوسط املتحرك، واملتوسط املتحرك املرّجح، والتمهيد األسي، وحتليل الساذج
االحندار البسيط، إىل جانب دقة التنبؤ، وإشارة التعقب أو التتبع، وطرائق التنبؤ 
السببية املتمثلة يف حتليل االحندار املتعدد، والطرائق القياسية، وأخريًا التنبؤ يف 

  املنظمات اخلدمية.
ويتناول تعريف السلعة اجلديدة، واختيار ، : تصميم السلع واخلدماتالفصل اخلامس

السلع واخلدمات، واخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج املتمثلة يف التمايز والتكلفة 
األقل واالستجابة السريعة، واسرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدمات وأمهها سحب 

املتبادلة، ومراحل اختيار السلع  السوق، ودفع التكنولوجيا، والرؤية الوظيفية
لتصميم، واألسباب اليت تدفع  واخلدمات وتصميمها، ودورة حياة السلعة وعالقتها 

، ومعايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة السلع واخلدمات املنظمات لتطوير
  وتصميم منتجات متعددة الوظائف، وأخرياً التصميم املركب.

، وكيفية ربط ويتناول مفهوم الطاقة اإلنتاجية ،اإلنتاجيةالفصل السادس: ختطيط الطاقة 
سرتاتيجيات العمليات، وأنواع الطاقة، ومستوى التشغيل األفضل  قرارات الطاقة 
وقياس الطاقة، وحساب متطلبات التشغيل، وطاقة اخلدمة، وتعديل الطاقة اإلنتاجية 

  الطاقة اإلنتاجية.يف األجلني القصري والطويل، وأخرياً طرائق حتسني كفاءة 
ويدرس األمهية االسرتاتيجية لقرارات ،الفصل السابع: اسرتاتيجيات الرتتيب الداخلي

الرتتيب الداخلي، واحلاجة للرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية، وأنواع الرتتيب 
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الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية مبا فيها : (الرتتيب الداخلي على أساس العملية 
 ملنتج، وعلى أساس املوقع الثابت، والرتتيب الداخلي للمكاتبوعلى أساس ا

لتجزئة، والرتتيب الداخلي للمخازن واملستودعات  والرتتيب الداخلي حملالت البيع 
  وموازنة خط التجميع، وأخرياً قياس فاعلية الرتتيب الداخلي.

 ،املختلفة ويتناول مفهوم اجلودة وتعاريفها ،الفصل الثامن: إدارة جودة العمليات
حية : (التكاليف  وتصنيف تعاريف اجلودة، وأمهية دراسة جودة العمليات من 
وحصة السوق، واملسؤولية القانونية للسلعة، ومسعة املنظمة، والتطبيقات الدولية) 
ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة، وثقافة اجلودة وأبعادها املختلفة، ومبادئ نظام إدارة 

املتمثلة يف: (الرتكيز على  ISO9001:2015الدولية  اجلودة وفق املواصفة
التحسني، اختاذ القرارات املبنية  الزبون، القيادة، مشاركة العاملني، منهج العمليات،

  على األدلة، إدارة العالقات)، وأخرياً األبعاد االسرتاتيجية للجودة.
التوريد، والفرق بني مفهوم إدارة سلسلة يتناول و  ،الفصل التاسع: إدارة سلسلة التوريد

إدارة اإلمداد وإدارة سلسبلة التوريد، وتطور مفهوم سلسبلة التوريد، وأنشطة إدارة 
مظلة سلسلة التوريد، وختطيط جودة سلسلة التوريد، ورقابة جودة سلسلة التوريد 
وحتسني جودة سلسلة التوريد، وتقييم قدرة املوردين، ومعدل جودة املورد، وأخرياً 

  .دة يف عالقات املوردقياس اجلو 
تعريف املخزون يتناول و  ،الفصل العاشر: إدارة املخزون وختطيط االحتياجات من املواد

 ،واإلدارة اإلمجالية للمخزون، وعالقة املخزون بتدفق املواد، وتكاليف املخزون
ومنوذج كمية الطلب االقتصادية، ونقطة إعادة الطلب، وأخرياً ختطيط االحتياجات 

  د.من املوا
مفهوم العمليات املتسلسلة، والعمليات يتناول و  ،الفصل احلادي عشر: جدولة العمليات

املتقطعة، ورقابة املدخالت واملخرجات، والتحميل بنوعيه إىل األمام ومن اخللف 
والتتابع والتسلسل، وأخرياً قواعد التسليم التممثلة يف: احلد األدىن لوقت التشغيل 

ئع (الراكد) لكل عملية، الوارد أوالً ُخيدم أوًال، احلد األدىن احلد األدىن للوقت الضا
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املخطط لتاريخ البدء، احلد األدىن لوقت التسليم، االختيار العشوائي، النسبة 
  احلرجة.

تعريف املشروع، وتعريف يتناول و  ،الفصل الثاين عشر: ختطيط املشروعات وجدولتها
دولتها، واألسس اليت يقوم عليها إدارة املشروع، وأمهية ختطيط املشروعات وج

ختطيط املشروعات وجدولتها، والقواعد األساسية الواجب إتباعها يف تطوير 
شبكات املشروع، وخطوات ختطيط املشروعات وجدولتها، وحساب األزمنة 

  وجدولة املسار احلرج، وأخرياً أسلوب تقييم ومراجعة الربامج(بريت).
اإلنتاج الرشيق، ونظام السحب تناول مفهوم يو  ،قالفصل الثالث عشر: اإلنتاج الرشي

وخصائص نظام اإلنتاج الرشيق ومبادئه، وأنواع اهلدر (الفاقد)، واألدوات املختلفة 
واملصنع املرئي، وبوكا يوكي، والتحسني  5Sلنظام اإلنتاج الرشيق املتمثلة يف تقنية 

الفصل أيضًا اإلنتاج  املستمر، واجليدوكا، والصيانة اإلنتاجية الشاملة، ويتناول
  الرشيق يف اخلدمات.

، ويتناول مفهوم إدارة العمليات العاملية الفصل الرابع عشر: إدارة العمليات العاملية
وأمهيتها، وفوائدها، والعمليات والتنافسية العاملية، والعوملة وقرارات العمليات العاملية 

واسرتاتيجيات العمليات العاملية  وحتقيق العمليات العاملية،وموقع العمليات العاملية،
ت العمليات العاملية.   وإدارة العمليات اخلدمية العاملية، وأخرياً حتد

ا  مل أن نكون قد وفقنا يف عرضنا ألفكار إدارة العمليات وممارسا وأخرياً، 

ا بغية حتقيق الفائدة املرجوة، وهللا املوفق.   وتقا
  أ.د. رعد الصرن
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  طبيعة وظيفة العمليات يف املنظمة:  الفصل األول

Chapter (1): Nature of Operations function  
  تعريف إدارة العمليات  1-1

  تكامل إدارة العمليات مع اإلدارات األخرى يف املنظمة  1-2

 التطور التارخيي إلدارة العمليات  1-3
  نظام اإلنتاج / العمليات  1-4

 SIPOCعملية : حتليل مدخل (منهج) ال  1-5
  احد والعشرينمقارنة بني خصائص الشركات يف القرن العشرين والقرن الو   1-6

  مسؤوليات مدير العمليات  1-7

  االنتقال من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة  1-8

  إدارة العمليات املستدامة  1-9

  اإلطار املعريف إلدارة العمليات  1-10

  ألولأسئلة واختبارات الفصل ا  
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن إدارة العمليات .1
 مناقشة كيفية تكامل إدارة العمليات مع اإلدارات األخرى يف املنظمة .2
 التعرف على التطور التارخيي إلدارة العمليات .3
ت نظام اإلنتاج / العمليات .4  إدراك مكو
 SIPOCفهم مدخل (منهج) العملية وحتليل  .5
 ئص الشركات يف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرينمقارنة خصا .6
 معرفة املسؤوليات امللقاة على عاتق مدير العمليات .7
 فهم كيفية االنتقال من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة .8
 مناقشة فكرة إدارة العمليات املستدامة .9

 فهم اإلطار املعريف إلدارة العمليات .10

  ملخص الفصل: 

ف إدارة العمليات، وتكاملها مع اإلدارات األخرى يف املنظمة، والتطور التارخيي إلدارة العمليات، ونظام تعرييتناول هذا الفصل 
، ومقارنة خصائص الشركات يف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين،  SIPOCاإلنتاج/ العمليات، ومدخل (منهج) العملية وحتليل 

من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة، وإدارة العمليات املستدامة، وأخريًا اإلطار املعريف إلدارة  ومسؤوليات مدير العمليات، وكيفية االنتقال
  العمليات.

  كلمات مفتاحية:

املدخالت، املخرجات، التصنيع،  ، Sipocإدارة العمليات، نظام اإلنتاج / العمليات، مدخل (منهج) العملية، حتليل ، العمليات
إدارة العمليات اخلدمية، إدارة العمليات املستدامة، الزبون، مورد، مدير العمليات، نظام املصنع، إدارة اخلدمة،  جي،مدخل النظم، النظام اإلنتا

، اجلمعية األمريكية لإلنتاج ورقابة املخزون، جملس املناهج والشهادات، مجعية إدارة العمليات، شهادة االعتماد اإلطار املعريف إلدارة العمليات
دا   رة اإلنتاج واملخزون، شهادة يف اإلدارة املتكاملة للموارد، شهادة حمرتف يف سلسلة التوريد.اخلاصة 

Operations, Operations Management,Production/ Operations System, Process Approach,SIPOC 
Analysis, Inputs, Outputs, Manufacturing, Systems Approach, Productive System, Operations Manager, 
Factory System, Service Management,Customer, Supplier, Service Operations Management, Sustainable 
Operations Management,Operations Management Body of Knowledge Framework (OMBOK), American 
Production and Inventory Control Society (APICS), Curricula & Certification Council (C&C), The 
Association of Operations Management, Certified in Production and Inventory Management (CPIM), 
Certified In Integrated Resources Management (CIRM), Certified Supply Chain Professional (CSCP). 
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فالسلع عبارة عن  ،ماتسؤولة عن إنتاج السلع أو اخلداملتعد العمليات جزءاً من منظمة األعمال 
اليت  Motherboardsعناصر مادية تتضمن املواد اخلام وقطع الغيار والتجميعات الفرعية مثل لوحات 

أما اخلدمات ، اتالسيار تدخل يف صناعة احلواسب، إىل جانب املنتجات النهائية مثل اهلواتف احملمولة و 
. فكل عمل نقوم به فهي أنشطة تتضمن مزجيًا من الوقت أو املوقع أو الشكل أو حىت القيمة النفسية

لكرتوين والعالج الطيب، وما إليتضمن جانبًا من وظيفة العمليات، وتعد املكاملات اهلاتفية وإرسال الربيد ا
كله ونلبسه ونس   مثلة على ذلك.أ نزلةفيه وجنلس عليه مب كننرتديه و

دولة على املنافسة مع وإن النجاح أو الفشل يف وظيفة العمليات داخل املنظمات يؤثر يف قدرة ال
دة ، ني العرض والطلببالدول األخرى وعلى اقتصادها أيضاً. والوضع املثايل هو حتقيق تطابق اقتصادي  فز

مال عدم رضا ياع الفرصة واحتالعرض يدل على وجود فائض، ولكنه ُمكلف.وإن قلة العرض يعين ض
لعرض هي العمليات   Supplyلتوريد وسالسل ا Operationsالعمالء. والوظائف الرئيسة املرتبطة 

chain  بينما يعد التسويق واملبيعاتSales & Marketing  .من جانب الطلب  

 Defenition of Operartions Management (OM)تعريف إدارة العمليات: . 1-1

ا. وهي وظيفة ا ألعمال اليت ختطط وتنظم وتنسق وتراقب املوارد الالزمة إلنتاج سلع املنظمة وخدما
قي الوظائف اإلدارية يف املنظمة تنطوي على إدارة األفراد واملعدات  وهي تعد وظيفة إدارية مثلها مثل 

ي منظمة سواء أكانت والتكنولوجيا والعديد من املوارد األخرى. وتعد من الوظائف األساسية املركزية يف أ
كبرية أم صغرية احلجم، تقدم سلعة مادية ملموسة أو خدمة غري ملموسة، وسواء أكانت هادفة للربح أم 

  .1غري هادفة للربح
فكل منظمة لديها وظيفة إلدارة العمليات فيها، وتعد مجيع الوظائف التنظيمية األخرى داعمة هلا 

                                                           
1 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management: an Integrated approach, (5th 

ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, p.3 
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وظيفة التسويق توفر إذ إّن ون هناك سلع وخدمات للبيع، فبدون وظيفة العمليات ال يك ،بشكل أساسي
 وكما ذكر سابقاً فإنالعروض الرتوجيية للسلع واخلدمات، بينما توفر وظيفة التمويل رأس املال املطلوب، 

ق مجيع املوارد الالزمة لتصميم السلع واخلدمات وإنتاجها وتسليمها إىل يط وتنسيوظيفة العمليات هي ختط
ئن.مواقع الب   يع املختلفة. وبدون هذه الوظيفة لن يكون هناك سلع وخدمات لبيعها للز

لسلعة أو تقدمي اخلدمة. اإلنتاج  العمليات مسؤولة عن تنظيم مجيع أنواع املوارد الالزمة إن إدارة
هيزات م جداول اإلنتاج والتجوتتضمن أنشطة إدارة العمليات تصميم املنتج، وحتديد املوارد املطلوبة، وتنظي

ا مسؤولة عن إالعمل. أي  والتسهيالت اإلنتاجية، وإدارة املخزون، ورقابة اجلودة وضبطها، وتصميم طرائق
. وتستخدم  Outputsإىل خمرجات  Inputsمجيع جوانب العملية اإلنتاجية املتعلقة بتحويل املدخالت 

ص املخرجات بشكل وتعزيز خصائمعلومات العمالء والتغذية العكسية لضبط املدخالت وعملية التحويل 
   البيئة اخلارجية.يفتعد عملية التحويل ديناميكية من أجل التكيف مع التغريات احلاصلة  إذمستمر، 

ن الشركات. فعلى سبيل ملقد أدت اإلدارة السليمة لوظيفة العمليات إىل حتقيق النجاح يف العديد 
 تصّنع احلواسب من Dell Computer Corporationاملثال كانت شركة ديل للحاسبات 

ا بشكل مشابه مل ا الدرجة الثانية وتدير عمليا ب. ولكنها فيما بعد طبقت شركات تصنيع احلواسمن ثيال
ومبتكرة إلدارة هذه الوظيفة  منوذجاً جديداً للعمل غّري من دور وظيفة العمليات فيها، وطّورت طرقاً جديدة

يف توفري  Dellركة ساعدت هذه التغيريات شإذ ، رة العملياتمن أفضل ممارسات إدا أصبحت فيما بعدف
ا وبتكلفة أقل.   تسليم سريع ملنتجا

ساعة وبسعر أقل، وبنسبة  36ميكن أن يصل احلاسب من الشركة إىل الزبون يف غضون  بذلكو 
ا الكثري من الشركات املنافسة حماك وهلذا فقد حاول % من معايري الصناعة. 15إىل  10ترتاوح من  ا

ا شركة رائدة يف جمال صناعة احلواسب   .1كو

                                                           
1 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p.4 
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إدارة العمليات على الطرائق الفّعالة والكفوءة من أجل خلق (إجياد) وتسليم السلع واخلدمات  تدل
ئن.  كما مل البقاء يف األعمال  الفّعالة فإن املنظمة ال كفوءة و ال ألنه يف غياب العملياتدف إرضاء الز

  .Price1السعر و Speedوالسرعة  Qualityة للمنافسة وهي اجلودة عاد الرئيستفشل يف حتقيق األب

  تكامل إدارة العمليات مع اإلدارات األخرى يف املنظمة: .2-1
ها حتتاج إىل الدعم إن وظيفة العمليات هي املسؤولة عن إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات، ولكن

ى حتقيق التكامل بني نظمة. لذا جيب العمل عليف امل وتوفري املدخالت من اإلدارات الوظيفية األخرى
االت الوظيفية الثالثة يف املنظمة كما هو موضح  التكامل بني إدارة  بني) الذي ي1،1الشكل (يف ا

  العمليات واإلدارات األخرى يف املنظمة.
  
  
 

 

  ) التكامل بني إدارة العمليات واإلدارات األخرى يف املنظمة1،1الشكل (

أن الوظائف الثالثة السابقة موجودة يف مجيع أنواع منظمات األعمال سواء شكل نالحظ من ال
لتجزئة أ الغزل والنسيج  م يفشركات تصنيع السيارات أ م يفاملستشفيات أ م يفأكان ذلك يف متاجر البيع 

  أي نوع آخر من األعمال. م يفغسيل السيارات، أ م يفأ
سعار معقولة مسؤولة عن  Financeفاإلدارة املالية  مني احتياجات املنظمة من املوارد املالية 

ت وحتليل مقرتحات االستثمار وتوفري األموال  وختصيصها يف مجيع أنواع املنظمة، إىل جانب وضع املواز
م وبيع سلع املنظمة  للعمليات. أما إدارة التسويق فهي مسؤولة عن تقييم احتياجات املستهلكني ورغبا

                                                           
1 . Ho, Samuel K.M. (1999): Operations and Quality Management, International Thomson Business 

Press, London, p.1 

 المنظمة 

 المالية   التسويق  العمليات 



 
 

20 

  

ا والرت  يف حني تعد إدارة العمليات مسؤولة عن إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات اليت تنتجها  ،ويج هلاوخدما
فعلى سبيل املثال، إذا كانت منظمة األعمال هي تصنيع السيارات، فإن جوهر العمليات فيها هو  ،املنظمة
إدارة العمليات هي  وبذلك فإن ،وإدارة العمليات هي املسؤولة عن إدارة هذا اجلوهر،  Engineاحملرك 

  .1إدارة النظم أو العمليات اليت ختلق السلع أو تقدم اخلدمات
ً، وال مي منظمة بدون  ةكن أن توجد أيوترتبط إدارة العمليات أيضاً بسالسل التوريد ارتباطاً جوهر

ا ومرا ةهذا االرتباط املثري. فسلسلة التوريد يف أي وأنشطتها اليت فقها ووظائفها منظمة هي تسلسل تسهيال
ملوردين األسا سيني للمواد اخلام، ومتتد حىت تشارك يف إنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة. ويبدأ هذا التسلسل 

البسيط  تسلسل) ال2، 1(تقدمي املنتج أو اخلدمة للزبون النهائي وقيامه بعملية الشراء. ويوضح الشكل 
  لسلسلة التوريد يف املنظمة.

  
 

  لشكل البسيط لسلسلة التوريد يف املنظمة) ا 2،  1الشكل (

واملكاتب ومراكز التوزيع  وتتضمن التسهيالت (املرافق) املستودعات واملصانع ومراكز التشغيل
ت وإدارة املخزون  لعمليات واملشرت ا تتضمن التنبؤ  لتجزئة. أما األنشطة والوظائف فإ ومنافذ البيع 

ئن.وإدارة املعلومات وتوكيد وضمان اجل  ودة وجدولة العمليات واإلنتاج والتوزيع والتسليم وأخرياً خدمة الز
ا سلسإن و  ة كما يوحي امسها، وروابط السلسلة لإحدى طرائق التفكري يف سلسلة التوريد هي أ

هي عمليات اإلنتاج أو اخلدمات املختلفة مثل املصانع ومرافق التخزين واألنشطة وأمناط النقل ( القطارات 
كك احلديدية والسفن والطائرات والسيارات وحىت األفراد). وهي توضح الطبيعة التسلسلية هلا والرتابط والس

لتايل فإن  زلةنزبون للرابط السابق الذي يعد مب ةزلنبني عناصرها. فكل رابط هو مب موّرد للرابط الالحق. و

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management, (13th ed.), McGraw- Hill Education, New 

York, p. 4 

 المستهلك النهائي المنتج موردون مباشرون موردون الموزع
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دة أو التسليم أو حىت ظروف أي فشل يف أي من هذه الروابط ألي سبب من األسباب مثل مشكلة اجلو 
لنسبة    ملنظمة.ىل اإالطقس وغريها ميكن أن تؤدي إىل انقطاع يف سلسلة التوريد 

 التطور التارخيي إلدارة العمليات: .3-1
ـــور اجلدول رقم ( ــــــابتها خالل ) مراحل التطور التارخيي إلدارة العمليات واحلركات واأل1،  1يصـــــ فكار اليت أصــ

ا حىت وصلت إىل حا   لتها الراهنة.مسرية حيا
  البلد  /سهام إلصاحب ا  سهامإلانوع   التاريخ 

 تقدم فين وإداري.    1قبل امليالد 5000
 .إدارة املشروع الكبري 
 .ختطيط القوى العاملة 
 .كفاءة استخدام املوارد املتاحة 
 ضية   .كفاءة وتوافر املهارات اهلندسية واملعمارية والر

 املصريون القدماء  

 عمل.ز على اإلنتاج مع مراعاة اجلودة واإلتقان يف اليحفتال    م 580ظهور اإلسالم 
 .تمع  اجلمع بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة  وا
 ستخدام األمثل للموارد املتاحة.الا 
 .التوافق مع االحتياجات املتطورة والظروف املختلفة 
 زدواج ملكية وسائل اإلنتاج.ا  

 .القرآن والسنة النبوية الشريفة  

 تطبيق إدارة اإلنتاج.    م 1436ر الوسطى العصو 
 .تطبيق فكرة الرقابة على املخزون  

 فينيسيا / إيطاليا  

  الثورة الصناعية 
1776   
1790  
1800  
1832  

 . تقسيم العمل 
 . قابلية تغيري األجزاء يف إنتاج السالح 
 طيط اإلنتاج .ختطيط موقع املصنع / الرتتيب الداخلي لآلالت / نظم خت 
 ال  ونظام دفع األجور. مهارة العم  

 
  آدم مسيث / بريطانيا 
 إيل ويتين / أمريكا 
 جورج كلود / أمريكا  
 ج / بريطانيا   شارلز 

      حركة اإلدارة العلمية 

                                                           
كلية التجارة ، جامعة ،   إدارة اإلنتاج والعمليات : املبادئ العلمية والتطبيق العملي مع نظرة مستقبلية لتحقيق القدرات التنافسية): 2003البطل ، مىن (.  1

  .7، ص 1قناة السويس، ط
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1911  
1911  
1913   
1913   
1914  
1915  

  مبادئ اإلدارة العلمية  
  دراسة احلركة وعلم النفس الصناعي  
 خطوط التجميع املتحركة  
  ااهليكل التنظيمي دة كفاء  للمنظمة وز
 جدولة العمليات وخارطة جانت 
 منوذج كمية الطلب االقتصادية  

 يلور / أمريكا  فريدريك 
  فرانك وليليان جلربث / أمريكا 
 هنري فورد / أمريكا 
 هارينغتون إمريسون / أمريكا 
 هنري جانت / أمريكا 
 فورد هاريس / أمريكا  

  حركة العالقات اإلنسانية
1924 – 1927   
1930  
1931   
1934  
1936  

  
 جتارب هوثورن 
 خرائط الرقابة االحصائية 
  جداول عينات الفحص 
 قياس العمل بواسطة العينات 
 منحىن التعلم  

  
 إلتون مايو / أمريكا 
 والرت شيوارت / أمريكا 
 دودج ورومينغ / أمريكا 
  تيبت / أمريكا 
 رايت / أمريكا  

  1حبوث العمليات
1939  
1941  
1946  
1947  
1947  
1948  
1950  

  
  

1951   
1956  
1958  

  
  حلقة بالكيت 
 الشكل القياسي ملشكلة النقل 
 صنع احلاسبة العشرية 
 اهلندسة اإلنسانية 
 الربجمة اخلطية وطريقة السيمبلكس 
 .نظام قياس وقت األساليب 
 ظهور تقنية احلاسب االلكرتوين 
 نتظار.النظرية صفوف ا 
 نظرية اختاذ القرارات 
  حتليلA B C  للمخزون 
 املسار احلرج أسلوب 
  أسلوب بريت 

  
 بالكيت / بريطانيا 
 هتشكوك / بريطانيا 
 جون موشلي وإيكرت / بريطانيا 
 موريل / بريطانيا 
 .جورج دانتزيك 
 .ماينرد وآخرون 
 أورو وأمريكا 
 أورو وأمريكا 
 أورو وأمريكا 
 .فورد ديكي 
 شركة دي بونت / أمريكا 
 شركة بوز ألن وهاملتون  

      ينيات خالل عقد الست

                                                           
ض، ص إدارة العمليات: النظم واألساليب واالجتاهات احلديثة): 2001جنم، جنم عبود (.  1  . 47، اجلزء األول، معهد اإلدارة العامة، الر
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1960  
  
  

1969  

  نظام ختطيط االحتياجات من املواد 
 نظام إنتاج الوقت احملدد أو نظام إنتاج تويو 
   دوائر اجلودة 
 احللقة املفقودة يف االسرتاتيجية الكلية  

 ن  جوي أورلكي / اليا
 ن  ييجي أونو/ اليا
 ن  كاورو إيشيكاوا / اليا
 سكينر  

 آليل / الروبوتاإلنسان ا   خالل عقد السبعينيات
 .نظم التصنيع املرنة 
 .نظم التصنيع املتكاملة 
 .التصميم مبساعدة احلاسب  

  
 ن   أورو / أمريكا / اليا

  

  خالل عقد الثمانينيات 
  الثمانينياتبداية 

  

  
  تكنولوجيا اإلنتاج املثلى 
 .ختطيط التشغيل مبساعدة احلاسب 
 .تطبيقات الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية 
  لدريج للجودة.جائزة 
 .تكنولوجيا اإلنتاج 
 .توكيد اجلودة 
 نظام التصنيع املتكامل 
 املنافسة املبنية على الوقت  

  
  

 كولدرات 
  
  

 أمريكا 
  

1990 - 2000   .اإلنتاج املرن 
 .ختفيض الدورة الزمنية لإلنتاج 
 .إعادة اهلندسة 
 املواصفات الدولية / اآليزو 
 .اجلودة البيئية 
 ئن .االستجابة السريعة لرغب  ات الز
 .التمكني 
 .ت  التبادل االلكرتوين للبيا
 نظام بطاقات املخزون / املخزون الصفري  

  
  
  
  

ن    أورو /  أمريكا /اليا

 العوملة.   حىت اآلن  – 2000
 نتشار الواسع لإلنرتنيت.الا 
 .ختطيط  موارد املشروع 
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 .املنظمة املتعلمة 
 .إدارة املعرفة 
 .إدارة سلسلة التوريد 
 لسلة التوريد االلكرتونيةإدارة س 
 .التجارة االلكرتونية 
 .اجلدولة احملدودة 
 .التصنيع السريع 
 إدارة العمليات اخلدمية 
 إدارة العمليات املستدامة  

ن   أورو /  أمريكا /اليا

 

 ) التطور التارخيي إلدارة العمليات1،  1اجلدول (

   Production/ Operations Systemنظام اإلنتاج / العمليات: .4-1
ّمعة أو  يتم إنشاء املنظمات لتوفري السلع واخلدمات للمستهلكني. فالسلع هي املواد املصّنعة أو ا
املعاجلة، وهي ملموسة ميكن إنتاجها قبل استخدامها الفعلي وميكن ختزينها. أما اخلدمات فهي أشياء غري 

ئن. لذا فإن دراسة العمليات العم ليهاإ تم توفريها يف الوقت الذي حيتاجيو ملموسة ال ميكن ختزينها  الء والز
أو اإلنتاج  Manufactringيتم من أجل إجياد السلع واخلدمات. فمصطلحات التصنيع 

Production  أو العملياتOperations  ولكن نفسه ملعىنيتم استخدامها بشكل متبادل .
  .Operations Managementاملصطلح الغالب حالياً هو إدارة العمليات 

عصر املعلومات احلايل ازدادت أمهية صنع القرارات العلمية بشكل كبري، فقد منت املؤسسات  ويف
مما أدى إىل تعقد العمليات والتوسع يف عدد القرارات وأكثر عاملية  وأصبحت أكرب حلجمان حيث م

يمية املرسومة يف املتخذة. وهذا ما يتطلب الدقة يف اختاذها ويف الوقت املناسب للوصول إىل األهداف التنظ
 Systems  بيئة تتسم بكافة أشكال التعقيد والديناميكية. لذا مت ربط إدارة العملبات مبنهج النظم

Approach .من أجل دراسة وظائف إدارة العمليات وتطبيقها وحتليلها  
لنسبةاوهذا ما أدى إىل  إىل إدارة العمليات من وجهة نظر النظم للتعامل مع مجيع  تساع الرؤية 
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ه على ئاألعمال ال سيما التسويق والتمويل. ولكي يكون عمل مدير العمليات فعاًال ال بد من بنا وظائف
ضي فهو يقوم بتوجيه ا لالعبني لتحقيق التميز أساس النظم، وخري مثال على ذلك مدرب الفريق الر

وتطوير  مجاعياً  مالً عن النجاح والتفوق التنافسي يتطلب إ ذإيقوم بعملية تنسيق مهامهم، كما   ،التنافسي
القدرات التعاونية، وهذا يتطلب وجهة نظر النظم للوصول إىل ذلك. وإذا مل يتم الوصول إىل األهداف 

ن كل ما هو مهم إاملرسومة فإن ذلك يتطلب من الفريق تغيري االسرتاتيجيات وتطوير خطط اإلنتاج، أي 
 .1جيب أن يدخل يف التحليل

يت ميكن من خالهلا حتويل لا الوسائل ا Productive Systemsوتعّرف النظم اإلنتاجية 
وهذا يدل على أن نظام اإلنتاج والعمليات  .2ت من املوارد خللق سلع وخدمات مفيدة كمخرجاتالاملدخ

ا، أي النشاط الذي يتم من خالله جتميع املوارد اليت تتدفق  هو ذلك اجلزء من املنظمة الذي ينتج منتجا
د وحتويلها بطريقة خاضعة للرقابة إىل منتجات ذات قيمة وفقاً للسياسات اليت رمستها إدارة ضمن نظام حمد

  .4) نظام اإلنتاج والعمليات يف املنظمة3،  1. ويوضح الشكل (3املنظمة
  
  
  
  

                                                           
1 .  Gupta, Sushil & Martin Starr (2014): Production and Operations Management Systems, CRC Press, 

Boca Raton,p.4 
2 . Buffa, Elwood S. & Rakesh K. Sarin (1987): Modern production / operations Management, (8th 

ed.), John Wiley & sons, New York.p.6 
3 . Kumar, S. Anil & N. Suresh (2009): Operations Management, New Age International LTD., 

Publishers, New Delhi, p. 3 
4 . Garg, Ajay K. (2012): Production and Operations Management, Tata McGraw Hill Education 

Private Limited, New Delhi,p. 4 
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  ) نظام اإلنتاج والعمليات3،  1الشكل (

خلصائص    :تيةآلاويتميز هذا النظام 
 اط منظم، فكل نظام إنتاج له هدف.اإلنتاج والعمليات نش  .أ

 يقوم النظام بتحويل املدخالت املختلفة إىل خمرجات مفيدة.  .ب
 ال يعمل نظام اإلنتاج والعمليات مبعزل عن األنظمة األخرى يف املنظمة.  .ج
  وجود تغذية عكسية من األنشطة وهي ضرورية لرقابة أداء النظام وحتسينه.  .د

 SIPOC Aprocess Approach: SIPOCحتليل مدخل (منهج) العملية:  .5-1

Analysis  
حتقيقها بشكل أكثر كفاءة عندما تُدار األنشطة واملوارد و  ،ا تدل العملية على النتيجة املرغوب

ا كعملية  وميكن فهم هذا املبدأ بشكل أفضل عندما يتم تطبيقه على عملية . as a Processاملرتبطة 
ا جمموعة من األنشطة املرتابطة اليت تعمل معاً لتحويل املدخالت نطالقاً من تعريف العملية على أافردية. و 
واآلليات الالزمة لتنفيذها بشكل  من جهة بني األنشطة اً تنسيقات، فإن التشغيل الفّعال يتطلب إىل خمرج

 (6M)املدخالت 
 Materialsاملواد 

 Moneyاألموال 
  Methodطريقة اإلنتاج

 Machinesاآلالت 
 Menاألفراد 
   Managementاإلدارة 

 الرقابة
 املخزون
 اجلودة

 التكلفة

 عملية التحويل
 تصميم املنتج

 ختطيط العملية اإلنتاجية
 رقابة اإلنتاج والعمليات

 الصيانة

 املخرجات
 سلع

 خدمات
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  . 1ساسيةالرقابة من أجل ضمان تلبية املتطلبات األأيضاً . ويتضمن مدخل العملية خرىأمن جهة  جيد
ئن. وميكن ويتطلب فهم مدخل العملية فهم االرتباط الذي حتققه العملية بني كل من ا ملوردين والز

ئن واملورد ئ ذإن إما داخليني أو خارجيني للمنظمة. و أن يكون الز ن متطلبات العملية وردود الفعل يقدم الز
ملثل تو  م حول مدى  طلبات ملورديها الذينفر العملية متحول مدى تلبية هذه املتطلبات، و يضعون تعليقا

لشكل  SIPOCتلبية هذه املتطلبات. وهذا ما ُيشار إليه بتحليل    ).4،  1( كما هو  موضح 

  
 SIPOC) حتليل 4،  1الشكل (

 Process (P)والعملية  Input (I)واملدخالت  Suppliers (S)املوردون  يتآلاويفسر ك
. وتضفي هذه الطريقة يف التحليل الطابع   Customer (C)لزبون وا Output (O)واملخرجات 

يت املدخالت، وما تستلزمه العملية اإلنتاجية بشكل عام،  الرمسي للعملية اإلنتاجية عندما توضح من أين 
  .2وما تقدمه أو تنتجه كمخرجات، وملن توجه هذه املخرجات كنواتج للعملية اإلنتاجية

حليل اجلميع على املشاركة يف العملية من أجل فهم ما تتضمنه، وأي يساعد هذا النوع من الت
لضبط نوع  األعمال اليت تتناسب معها، كما أنه يثري الكثري من األسئلة أمهها على سبيل املثال: ما هو 

نها، اخلطوات املهمة يف العملية، ومن املسؤول ع، وما املعلومات املطلوبة اليت جيب على املوردين توفريها
                                                           

1 . Arter, Dennis R. & et.al (2013): How to audit the Process-Based QMS, (2nd ed.), ASQ Quality Press, 
Milwaukee, Wisconsin, p.15 

2 . Slack, Nigel & Alistair Brandon- Jones (2018): Operations and Process Management: principles 
and Practice for Strategic Impact, (5th ed.), Pearson education LTD., Harlow,P.12 
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نتهاء العملية؟ وكيف ميكن احلكم على جناحها، وما إىل ذلك. وما    اجلهات واألطراف الواجب إعالمها 

 رين:الواحد والعشمقارنة بني خصائص الشركات يف القرن العشرين والقرن  .6-1
ا يف القرن 2،  1يوضح اجلدول ( ) مقارنة بني خصائص الشركات يف القرن العشرين مع مثيال

  .1حد والعشرينالوا
  ديد)القرن الواحد والعشرين (االقتصاد اجل  القرن العشرين (االقتصاد القدمي)  خصائص الشركة

  شبكي  هرمي   اهليكل التنظيمي

  الزبون  داخلي   الرتكيز

  مرن  مهيكل   النمط اإلداري

  عاملي  وطين / إقليمي  البحث عن السوق

  املعرفة /املعلومات   األصول املادية  املوارد اإلنتاجية

  التخصيص  اإلنتاج الكبري  منط اإلنتاج

  االحتادات الشبكية  االكتفاء الذايت  بنية اإلنتاج

  ساعات من العرض  أشهر من العرض  املخزون

م  ألسابيع / األشهر  زمن دورة اإلنتاج   أل

  فوري  أسبوعي  توقيت املعلومات

  أشهر  سنوات   دورة حياة املنتج

  واحد والعشريننة بني خصائص الشركات يف القرن العشرين والقرن ال) مقار 2،  1اجلدول (
  مسؤوليات مدير العمليات: .7-1

مبا أن إدارة العمليات مسؤولة عن إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات، فإنه يقع على عاتقها القيام جبيمع 
ذه املسؤولية، ويتوىل مدير العمليات مسؤولية إدارة تنطوي عليها هذه العملية.  املوارد اليت املهام املناطة 

وتتنوع أمساء الوظائف املشاركة يف العمليات حتت مسميات خمتلفة ختتلف ما بني قطاعي التصنيع 
واخلدمات.ومن أمثلتها يف التصنيع مدير اإلمداد واملهندس الصناعي. أما يف اخلدمات فقد جند مدير 

                                                           
1 . Finch, Byron J. (2008): Operations Now:  Supply Chain, profitability and Performance, (3rd ed.), 

Mc Graw – Hill Companies, Inc., New York,P.8 
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) ومدير اجلودة ومدير الفندق ومدير البيع التحكم (الرقابة) العمليات (جدولة الرحالت لشركة طريان
لتجزئة وغري ذلك. واألفراد الذين يعملون يف إدارة العمليات يشاركون يف جمموعة متنوعة وواسعة من 

جلدول ( ) الذي يوضح مسوؤليات مدير 3،  1القرارات املتخذة داخل املنظمة أمهها كما هو موضح 
  .1العمليات يف املنظمة

ااأل  القرارات    سئلة املرتبطة 

ئن على خدمة سريعة؟  إدارة العمليات الدولية   كيف نضمن حصول الز

  تباعها؟ااالسرتاتيجية اليت جيب ما   اسرتاتيجية العمليات

  كيف نقيس أداء عملياتنا؟  أهداف أداء العمليات 

ئن؟  أنواع العملية   كيف نشكل العملية اليت تسلم اخلدمة للز

  كيف ننظم الرتتيب املادي للتسهيالت واألفراد؟  ب الداخليتصميم الرتتي

  اللزوم؟ فرة عنداكيف نضمن الكمية املناسبة من الطاقة املتو   ختطيط الطاقة طويل األجل 

  كيف جيب أن يكون موقع التسهيالت؟  موقع التسهيالت

  ات؟ليدور التكنولوجيا يف حتويل املواد يف نظام العمما   تكنولوجيا العملية 

  ؟املنتجات واخلدمات اليت جيب أن تقدمها املنظمةما   تصميم السلع واخلدمات

  كيف نصمم نظام تسليم اخلدمة؟  تصميم العملية 

  كيف حنفز عمالنا؟  تصميم العمل 

  كيف ننشر موظفينا يوماً بعد يوم؟  التخطيط والرقابة

ئن؟كيف نضمن أن خدمتنا متوفرة بشكل موثوق ل  إدارة الطاقة    لز

  كيف ميكننا تتبع املخزون؟  إدارة املخزون 

  كيف نطبق اإلنتاج الرشيق؟  ئمالعمليات الرشيقة ونظام الوقت املال

  ة التوريد؟لكيف ننظم حركة البضائع ضمن سلس  ختطيط موارد املشروع

  فوائد التوريد االلكرتوين للعمليات؟ما   إدارة سلسلة التوريد 

اء مشروعاتنا ضمن الوقت واملوازنة احمل كيف  إدارة املشروع    ددة؟نضمن إ

                                                           
1 . Greasley, Andrew (2008): Operations Management, Sage Publications, California,P.3 
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مج إدارة اجلودة الشاملة؟  اجلودة    كيف نطبق بر

  كيف حنّسن أداء العمليات مبرور الوقت؟  حتسني العمليات

 ) مسؤوليات مدير العمليات3،  1اجلدول (

 from Factory System to االنتقال من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة: .8-1

Service Management 
لرغم من وجود عمليات  نزلةتقدمي اخلدمات مب دّ عُ  التطور الثاين الذي رافق إدارة العمليات، و

ن أنشطة التصنيع ُوجدت قبل األنشطة إالقول خدمية كانت تقدم ضمن أنشطة اإلنتاج، إال أنه ال بد من 
توفري الطعام وتوزيعه وخدمات رعاية األطفال. ومبرور السنوات تطورت األنشطة  مثال ذلكو اخلدمية، 

اخلدمية يف البداية من املنازل (وال تزال حاليًا موجودة) سواء من خالل التعليم والرعاية األسرية إىل نظم 
مستوى احلكومات احمللية والوطنية والنقل واخلدمات املالية وغريها. ومن أهم األسباب  أكثر تعقيدًا على

  :1اليت دعت إىل ذلك
ا ترتافق مع السلعة كخدم  .أ ن اخلدمة هي ضرورة اسرتاتيجية كو لتايل  اة ماالعرتاف  بعد البيع، و

ل على عية حتص. فالشركات الصنا Competitve Advantageميزة تنافسية  هادّ عميكن 
ال سيما فيما  -ملياتحمدودة من خالل السلع، وإن األنشطة اخلدمية يف جمال الع ةمزا تنافسي

دة اأدت إىل خفض تكاليف  -خيص دراسة العمل ونوعه وتطبيق تكنولوجيات متطورة إلنتاج وز
لطلبيات. لة جداً أمهية قلي انطاق السلع املتاحة إىل احلد الذي جعل سعر السلعة ونطاقها ذ للفوز 

خلدمة ونظم الدعم. وهنا مت البحث عن مزا تنافسية أخرى كانت أمهها سرعة التسليم وجودة ا
 وهذا ما ساعد الكثري من الشركات يف التوجه حنو اخلدمات.

                                                           
1 . Johnston, Robert (1994): Operations: from Factory to Service Management, International Journal 

of Service Industry Management, Vol.5, No.1, pp.49-63 



 
 

31 

  

ألمههو إن القلق املتزايد   .ب ية االقتصادية القتصاد فيما خيص األنشطة اخلدمية وضرورة االعرتاف 
% من الناتج 70متثل أنشطة اخلدمات يف معظم االقتصادات الغربية حوايل اخلدمات، حيث 

زان املدفوعات يف الكثري من ملي طاع األسرع منواً والداعم الرئيساحمللي اإلمجايل والتوظيف، وهي الق
 البلدان.

  نتقال من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة نتج عنه اآليت:الوهذا التحول وا

 Integration of Service into إدارة العمليات: تكامل اخلدمات يف .1

Operations Management  ن  شديدٌ  ائل السبعينيات كان هناك اعرتافٌ منذ أو
لنسبة  ا سالح تنافسي  لعديد من املنظمات الصناعية ىل اإاخلدمات مهمة لالقتصاد وأ

هيم إدارة العمليات واخلدمية. وقد استغرق األمر بضع سنوات لدخول مفهوم اخلدمة ضمن مفا
دف الرتكيز على قطاع  وتقدميها إىل جانب السلع املادية، وكان أول نصني ُكتبا للعمليات 

. وقد أخذ 2Buffa (1976)و Johnson & et.al (1972) 1اخلدمات من قبل 
لتمييزها عن   Operations Managementكال الكتابني عنوان إدارة العمليات 

 :يتآلاكتاج، ومت شرح التغيري يف االسم  إدارة املصنع أو اإلن
، لذلك مت إحداث تغيري إىل حٍد ما ألنه يعين التصنيع ملعظم الناس " كان اإلنتاج غري مناسبٍ 

  يف االسم من اإلنتاج إىل إدارة العمليات".
يد عكس الرتكيز املتزالي ممقد صُ و جديداً يف جمال العمليات،  دّ عُ ن كتابه  Buffaدعى القد 

ت إدارة اإلنتاج سواء أكان ذلك يف  الصناعات غري على اتساع نطاق تطبيق مفاهيم وتقا
  الصناعية. مالصناعية (اخلدمية) أ

                                                           
1 . Johnson, R.A. &  et.al (1972): Operations Management, Houghton Mifflin, Boston, MA. 
2 . Buffa, E.S. (1976): Operations Management: The Management of Productive Systems, John Wiley 

& Sons, New York. 
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 Service Operations Management نشوء إدارة العمليات اخلدمية: .2

 تعد كمية الدفعة االقتصادية واملوازنة بني خطوط اإلنتاج ومراقبة املخزون من املوضوعات
ة اليت يواجهها ولكنها ال تعد من القضا الرئيسة اليت يتم تدريسها على نطاق واسع، الرئيس

ت ليست ذات قيمة، ولكن  مديرو العمليات اخلدمية. وهذا ال يعين أن هذه األدوات والتقا
خدمة العمالء وجودة اخلدمة وتصميمها تعد من القضا الرئيسية اليت تواجه الكثري من 

م يف إدارة هذه  لكمل تكن هنا نهأال إالعمليات اخلدمية،  مديري ت ملساعد أدوات أو تقا
خلدمة يف الوقت املناسب. وبشكل  األمور . وقد ازدادت احلاجة إىل الكثري من املواد املرتبطة 

ئن ئن العمليات. وهذا يعد و  ،خاص بعد تزايد اإلدراك املوجه حنو العمالء والز ال سيما ز
كبريًا بعيدًا عن وجهة نظر الكفاءة إىل منحى آخر أكثر تركيزًا داخليًا على إدارة حتوًال  

  .1العمليات
 :ا Service Operations Managementوتعّرف إدارة العمليات اخلدمية  

املصطلح املستخدم لتغطية أنشطة وقرارات ومسؤوليات مديري العمليات يف املنظمات " 
يُطلق على هؤالء املديرين اسم مديري العمليات، ولكن ختتلف التسمية . وغالباً ما 2"اخلدمية

ختالف نوع النشاط الذي متارسه املنظمة، فنجدهم حتت مسميات خمتلفة مثل إدارة الشركاء 
يف الشركات االستشارية، ومديري التمريض يف املستشفيات، ومديري املدارس، ومديري 

راكز االتصال، ومديري خدمة العمالء، ومديري األساطيل يف شركات النقل، ومديري م
  :3املطاعم وغريهم. وهؤالء مجيعاً يشرتكون مبجموعة من األشياء أمهها

                                                           
1 . Johnston, Robert (1999): Service Operations Management: return to roots, International Journal of 

Operations & Production Management, Vol.19, No.2, pp.104-124 
2 . Johnston, Robert & Graham Clarck (2005): Service Operations Management: improving Service 

Delivery, (2nd ed.), Pearson Education LTD., Harlow,p. 4 
3 . Johnston, Robert & Graham Clarck (2005): Service Operations Management, op.cite,p.5 
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، ومن مث  أمسؤولون عن تشغيل اخلدمة وتشكيل املوارد والعمليات اليت تنش مإ  .أ
 تسليم اخلدمة للعميل.

د واملعدات واملوظفني مسؤولون عن موارد املنظمة، أي املدخالت مبا يف ذلك املوا مإ  .ب
والتكنولوجيا والتسهيالت. وغالبًا ما متثل هذه املوارد نسبة كبرية جدًا من إمجايل 
األصول يف املنظمة. ويتحمل مديرو العمليات اخلدمية املسؤولية عن جزء كبري من 

 تكلفتها.
مساء خمتلفة مثل مإ  .ج : مسؤولون عن بعض أو كل عمالء املنظمة الذين ُيشار إليهم 

) أو األشياء اليت ختص عمالئهم مثل الطرود أو ( العمالء، املرضى، الطالب، النزالء
 .الطلبات

م (العملية اخلدمية  مسؤولون مإ  .د عن معاجلة عمالئهم أو طرودهم أو طلبا
Process اليت تدل على جمموعة من األنشطة بداخلها، أو جمموعة من العمليات (

يت تنشر أو تستخدم هذه املدخالت لتقدمي السلع واخلدمات الفرعية أو املراحل ال
للعمالء. فعلى سبيل املثال يتضمن عمل مدير التمريض اإلشراف على قبول املرضى 

 وإجراء التحاليل واالختبارات والعالج وتسجيل النتائج.
مسؤولون أيضًا عن السلع واخلدمات اليت يتم تسليمها لعمالئهم. فعلى سبيل  مإ  .ه

يقوم مدير التمريض بتسليم (خروج) املرضى املتعافني مع وصفات األدوية  املثال
ت اخلدمية يف حتقيق العملياهم مديرو جعة العيادات اخلارجية. وبذلك يسومواعيد مرا

 من إيرادات املنظمة اخلدمية. كبريٍ   جزءٍ 
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 Sustainable Operations Managementدارة العمليات املستدامة: إ .9-1
ت رث البيئية املسببة للتلوث من مصادر وأسباب متعددة مثل مصايفتنتج الكوا  البرتول، أو النفا

ار والبحار واحمليطات، أو تسرب الغاز  ات من املدن الصناعية. ويف النووية، أو التسرب الكيمائي عرب األ
ا كله مردها إىل فشل من هذ الواقع ، جند بعضاً من هذه املشكالت مرتابطة فيما بينها.والنتيجة املستخلصة

ة، وهذا افيكففي بعض احلاالت تكون إجراءات العمليات غري   Operations Failure العمليات.
راً سلبية مهمة يف األجل الطويل. و ال يظهر يف األجل القصري هنا يظهر األثر البيئي للسلع ، ولكنه يرتك آ

عادة تدويرها، ويف هذه احلالة ت  كبرية من الطاقة.  ستهلك العمليات كمياتاليت ال ميكن القيام 

 Totalالعبء البيئي الكلي   احلسبانيفوإحدى الطرائق لرقابة العمليات هي األخذ 

Environmental Burden (EB)  .الذي ميكن حسابه عن طريق مشولية أنشطة العمليات
  :1 يتآلوحيسب كا

EB= P×A×T  
 أن : ذإ  

: EB.العبء البيئي الكلي  
P  : .حجم السكان  
A.(القياس البديل لإلستهالك) دة يف عدد السكان   :   الز
Tسّلم فيه اخلدمات ، واملفاهيم :   التقانة يف معناها الواسع (أي األسلوب الذي تنتج فيه السلع ، وتقدم وت

  األخرى إلدارة العمليات).

                                                           
1 . Slack, Nigel & others (2007): Operations Management, (5th ed.), Pearson education LTD., Harlow, 

p.684 
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فإذا  .للى األقعأو استقراره  العبء البيئيختفيض   Sustainabilityويعين حتقيق االستدامة
و ختفيض مستوى الصيغة السابقة، فإن هذا يتم عن طريق ختفيض حجم السكان، أ  احلسبانيفأخذ 

  االستهالك، أو تغيري التقانة املستخدمة يف صنع السلع وتقدمي اخلدمات .
ملمكن اولكن من  ختفيض مستوى االستهالك، كذلكو  إن ختفيض حجم السكان غري مقبول،

لو  على معدالت الوالدات،السيطرة  طبع يقع ضمن اهتمامات تغيري مستوى إنتاج السلع واخلدمات، وهذا 
  مديري العمليات.

 Environmentalومن املهم جدًا فهم بعض املسائل األساسية مثل املسؤولية البيئية 

Responsibility من هذه املسائل يهتم  ديداليت ترتافق مع القرارات اليومية ملديري العمليات . والع
ت  اخلدمة، أو يف كيفية  . وتؤثر قرارات إدارة العمليات يف تصميم السلعة أو Wasteهلدر والنفا

  ير على املدى الطويل.حىت يف إعادة التدو  ماالستفادة من املواد سواء أكان ذلك يف األجل القصري، أ
إلضاويؤثر تصميم العملية اإلنتاجية يف كمية الطاقة وا  ذإفة إىل اهلدر يف املواد. لعمل املبذول، 

يت تؤثر عملية التخطيط والرقابة يف كمية اهلدر يف املواد، فعلى سبيل املثال: إ ن اهلدر يف مرحلة التغليف 
  عن طريق األخطاء يف الشراء، ويؤثر أيضاً يف اهلدر يف العمل والطاقة.

لطبع، فإن تنفيذ عمليات التحسني  يدل بشكل كبري على ختفيض اهلدر.  Improvementو
ت بكافة أشكاهلا يعد  وهنا ترتافق املسؤولية البيئية مع اهتمامات إدارة العمليات، وإن ختفيض اهلدر والنفا

  .1ولكي يكون مقبوًال أكثر جيب أن خيفض التكاليف يف املنظمةهدفاً مقبوًال بيئياً، 
ت العملية اإلنتاجية كفوءة من وجهة ويف أوقاٍت أخرى، تكون القرارات أ كثر صعوبة، وتكون تقا

تمع ككل  نظر العمليات، إال أن التلوث حيدث، مما يؤدي إىل أن النتائج االقتصادية واالجتماعية على ا

                                                           
1 . Hudson, Ray (2000): production, places and environment: changing perspectives in economic 

geography, Pearson Education LTD., Harlow, p. 282 
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) بعض  4،  1ستؤثر بشكل كبري. وحتل بعض الصراعات عن طريق القانون والتشريع. ويوضح اجلدول(
م    املسؤولية البيئية يف كل جمال من قرارات إدارة العمليات.املسائل اليت 
  بعض املسائل البيئية املرتبطة به  نطاق القرار

  تصميم السلعة / اخلدمة
 القابلية إلعادة التدوير  
 استهالك الطاقة 

 ت  االستفادة من مواد النفا

  التصميم الشبكي
 األثر البيئي للموقع  
 تطوير موردين ذوي ممارسات بيئية 

 لنقلخت  فيض الطاقة املرتبطة 

  كفاءة الطاقة   الرتتيب الداخلي للتسهيالت

  تقانة العملية

 ت   التخلص من النفا
 لضجيج  التلوث 

 إلصدارات والدخان  التلوث 

 كفاءة الطاقة 

  تصميم العمل
 نقل املوظفني من وإىل العمل  
 تطور الثقافة البيئة 

  ختطيط العمليات ورقابتها
 تاالستفادة من امل   واد والنفا
 األثر البيئي إلدارة املشروعات 

  نقل التلوث عن طريق الشراء يف الوقت املالئمJIT. 

  ختطيط الطاقة ورقابتها
 ت اإلنتاج نتيجة التخطيط الرديء دة يف نفا   الز
 أثر ساعات التشغيل املتوقعة 

  ختطيط املخزون ورقابتها
 إدارة الطاقة وسد النقص فيها  
 اإلمهال واهلدر 

  ختطيط سلسلة التوريد ورقابتها
 ختفيض التوزيع يف استهالك الطاقة  
 القابلية لتدوير املواد القابلة لإلستهالك 

  ختطيط اجلودة ورقابتها
 اخلردة واهلدر يف املواد  
 اهلدر يف استهالك الطاقة 
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  كشف الفشل ومنعه
 األثر البيئي لفشل العملية اإلنتاجية  
 كشف كيفية ختفيض أثر الفشل 

م املسؤولية البيئية يف كل جمال من قرارات إدارة العمليات 4،  1جلدول (ا   ) بعض املسائل اليت 

يوضح اجلدول السابق الكيفية اليت ميكن من خالهلا ملدير العمليات دراسة كيفية ختفيض اهلدر يف   
إلضافة إىل أثر البيئة اخلارجية يف سياسات التغليف.   املواد والطاقة، 

 Operations Management Body ofاملعريف إلدارة العمليات: اإلطار  . 10-1

Knowledge Framework (OMBOK) 

يقدم هذا اإلطار اخلطوط العريضة للمجاالت املعرفية املطلوبة يف إدارة العمليات اليت تنتج وتسلم 
االت املعرفية مبا يسيصف كل جمال معالسلع واخلدمات. كما أنه  جمال تطبيق إدارة  هم يف حتديدريف من ا

يتم تطوير هذا اإلطار مبرور الوقت ليعكس التصورات  ذإالعمليات كمجال للدراسة، فهي جمال ديناميكي 
  املتغرية واملرتافقة مع املداخل اجلديدة إلدارة العمليات.

 American production andوقد عمدت اجلمعية األمريكية لإلنتاج ورقابة املخزون 
Inventory Control Society (APICS)  ّا إىل توفري الوسائل التس متك ها ءن أعضامنذ نشأ

من إثبات قيمة مهنتهم مثلها مثل احملاسبة واهلندسة. لذا مت  تشكيل جملس املناهج 
يف أواخر الستينيات من   Curricula &  Certification Council ( C&C )والشهادات

إلنتاج وإدارة املخزون، وكان طموح االقرن العشرين من أجل حتديد جمموعة امل لس إثبات عارف املرتبطة 
خصصة املطلوبة لتنفيذ مهام هذه اإلدارة. وبدأت اجلهود األولية قبل وصول احلاسبات اخلربة العميقة املت

ضيةأإىل   مكنة العمل. ومن هنا مت البحث يف العديد من الكفاءات اليت تتطلب فهماً كبرياً للوظائف الر
ا يف اإلدارة اليومية للعمليات.  املعقدة وتطبيقا

 The Association of Operationsاسم مجعية إدارة العمليات  APICSوتبنت 
Management  وعلى الرغم من أن االسم مل يعد يطابق االختصار إال أن مجعية إدارة العمليات هي
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رة العمليات مبا يف ذلك اإلنتاج واملخزون وسلسلة موعة املعارف يف إدا الرائد العاملي واملصدر الرئيس
  . 1التوريد وإدارة املواد والشراء واخلدمات اللوجستية

ويف غضون بضع سنوات توصل جملس الشهادات واملناهج إىل وضع اختبارات منتظمة تدار حول 
دارة اإلنتاج واملخزون   Certified in Productionالعامل من خالل شهادة االعتماد اخلاصة 

and Inventory Management (CPIM)  ت. وقد حصل وضرورة اجتياز أربعة امتحا
جمني إضافيني للشهادة  إلضافة إىل بر م يف مهن التصنيع األخرى.  املصممون على احرتام وتقدير أقرا

  :2مها
 Certified in integrated 1991شهادة يف اإلدارة املتكاملة للموارد يف عام   .أ

Resources Management (CIRM) . 
 Certified Supply Chain  2006شهادة حمرتف يف سلسلة التوريد يف عام   .ب

Professional (CSCP). 
مج من الربامج ا لنسبة وقد مت حتديد وتطوير جمموعة فريدة من املعارف لكل بر لثالثة السابقة. و

حلصول على ُتظهر أوراق االألفراد املعتمدين يف أي من الربامج الثالثة أو مجيعها ىل اإ عتماد التزامهم 
لصناعة وحتقيق التحسني املستمر.   املعرفة احلالية 

ا ات األخر مما سبق تتضح لنا األمهية الكبرية إلدارة العمليات وتكاملها مع اإلدار  ى يف املنظمة كو
ت نظام اإلنتاج والعمليات وتطوره ب العصب الرئيس  من نظام املصنع وصوًال دءاً للعملية اإلنتاجية ومكو

  إىل إدارة العمليات املستدامة

                                                           
1 . Hill, Arthur V. (2012): The Encyclopedia of Operations Management: a field Manual and Glossary 

of Operations Management Terms and Concepts, Pearson Education, Inc., N.J.,p.29 
2 . APICS (2011): APICS Operations Management: Body of Knowledge framework, (3rd ed.), 

Chicago,P. 2 
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  :األولأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

ا إدارة العمليات هي الوظيفة اليت ختطط وتنظم وتنسق وتراقب املوارد الالزمة   .1       إلنتاج سلع املنظمة وخدما

      ارة املاليةرات اليت جيب أن تتكامل معها إدارة العمليات يف املنظمة اإلدمن أهم اإلدا   .2

     مت تطوير مصطلح إدارة العمليات ليشمل اخلدمات إىل جانب السلع املنتجة   .3

   SIPOC  يسمى مدخل (منهج) العملية بتحليل    .4

     لتنظيمي اهلرميايكل من خصائص الشركات يف القرن احلادي والعشرين يف ظل االقتصاد اجلديد اهل   .5

      يف املنظمةالبشرية يتوىل مدير العمليات مسؤولية إدارة املوارد    .6

     نتج عن التحول من نظام املصنع إىل إدارة اخلدمة إدارة العمليات املستدامة   .7

     نتجت املسؤولية البيئية إلدارة العمليات إدارة العمليات املستدامةأ   .8

  Multiple Choicesددة) أسئلة خيارات متع2
  إدارة العمليات هي املسؤولة عن :. 1

A . مي اخلدماتختطيط وتنظيم موارد املنظمة إلنتاج السلع وتقد  
B. مي اخلدماتتنسيق ورقابة موارد املنظمة إلنتاج السلع وتقد  

C. A+B 
D. ال شيء مما سبق  

  فسة:ة للمنايُعد من األبعاد الرئيس يتآلاأي من . 2
A . اجلودة  
B.  التسليم  
C. السعر  

D. كل ما سبق  

رن احلادي يعد من تطورات إدارة العمليات يف الق يتآلاأي من . 3
  والعشرين:

A. إدارة العمليات املستدامة  
B. تكنولوجيا اإلنتاج  

  اجية:يُعد من مدخالت العملية اإلنت يتآلاأي من . 4
A . تصميم املنتج  

B. طريقة اإلنتاج  
C. يط العملية اإلنتاجيةختط  
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C. نظام التصنيع املتكامل  
D. تإلالتبادل ا   لكرتوين للبيا

D. رقابة اإلنتاج والعمليات  

  ت:يُعد من خصائص نظام اإلنتاج والعمليا اآليتأي من . 5
A . نشاط ُمنظم ذو هدف  
B. حتويل املدخالت إىل خمرجات مفيدة  
C. ال يعمل مبعزل عن األنشطة األخرى  

D. كل ما سبق  

  ستثناء: SIPOCيقع ضمن حتليل  يتآلا. 6

A. Schedualing 
B. Suppliers 
C. Process  
D. Customers 

  ستثناء:من خصائص الشركات يف ظل االقتصاد اجلديد التايل . 7
A . املخزون هو ساعات من العرض  
B. اهليكل التنظيمي الشبكي  

C. منط اإلنتاج الكبري  
D. التوقيت الفوري للمعلومات  

  ات:يُعد من مسؤوليات مدير العملي يتآلاأي من . 8
A . اسرتاتيجية العمليات  
B. الرتتيب الداخلي  
C.  قع التسهيالتمو  

D. كل ما سبق  

من نظام  النتقالىل اإيعد من األسباب اليت دعت  يتآلاأي من . 9
  املصنع إىل إدارة اخلدمة:

A . ن اخلدمة ضرورة اسرتاتيجية   االعرتاف 
B. القلق املتزايد فيما خيص األنشطة اخلدمية  
C. ألمهية االقتصادية القتصاد اخلدمات   االعرتاف 

D. كل ما سبق  

م املصنع ال من نظاتقنعد من نتائج االيُ  يتآلاأي من .10
  إىل إدارة اخلدمة:

A . خدمة الزبون  

B. إدارة العمليات اخلدمية  
C. إدارة سلسلة التوريد  
D. كل ما سبق  

جلوانب البيئية هو:. 11   نشاط العمليات الذي يرتبط 
A . إدارة العمليات اخلدمية  
B. إدارة العمليات الدولية  

C. إدارة العمليات املستدامة  
D.  لكرتونيةإلاإدارة العمليات  

إلطار ايتضمنها  تيةآلاأي نوع من أنواع الشهادات . 12
  املعريف إلدارة العمليات:

A . شهادة يف اإلدارة املتكاملة للموارد  
B. شهادة حمرتف يف سلسلة التوريد  

C. A+B 
D. ال شيء مما سبق  
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  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  وضح معىن إدارة العمليات : )1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  حتدث عن كيفية تكامل إدارة العمليات مع اإلدارات األخرى يف املنظمة: )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  يات وترتيب أحداثه املختلفةحتدث عن التطور التارخيي إلدارة العمل : )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  قش نظام اإلنتاج والعمليات وكيفية تكوينه: )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

   SIPOCالعملية: حتليل اشرح مدخل (منهج) : )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  قارن بني خصائص الشركات يف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين: )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن مسؤوليات مدير العمليات يف املنظمة: )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  قش فكرة االنتقال من نظام املضنع إىل إدارة اخلدمة: )8السؤال (
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن املسؤولية البيئية إلدارة العمليات (إدارة العمليات املستدامة): )9ال (السؤ 
  }9توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن اإلطار املعريف إلدارة العمليات: )10السؤال (
  ) }10جابة: الفقرة (توجيهات لإل 30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 
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  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع الشركات السورية الصناعية أو اخلدمية وادرس نظام اإلنتاج فيها وتنظيمه وطبيعة 
ت اليت يواجهها  .عمله والتحد
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  اسرتاتيجية العملياتاإلنتاجية و الثاين: الفصل 
Chapter (2): Productivity & Operations Strategy 

  املفهوم املعاصر لإلنتاجية. 2-1

  حساب اإلنتاجية .2-2

  حساب اإلنتاجية متعددة العوامل .2-3

  مفهوم اسرتاتيجية العمليات .2-4

  أمهية اسرتاتيجية العمليات .2-5

  اسرتاتيجية العمل تطوير .2-6

  تطوير اسرتاتيجية العمليات. 2-7

ت التنافسية. 2-8   األولو

  احلاجة للمفاضلة .2-9

  الفائزون واملؤهلون للطلبية. 2-10

ت التنافسية إىل متطلبات إنتاجر ت. 2-11   مجة األولو

  تكامل اسرتاتيجية العمليات يف املنظمة .2-12

  أسئلة واختبارات الفصل الثاين
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 توضيح املفهوم املعاصر لإلنتاجية .1
 مناقشة كيفية حساب اإلنتاجية الكلية واجلزئية .2
 معرفة كيفية حساب اإلنتاجية متعددة العوامل .3
 فهم معىن اسرتاتيجية العمليات .4
 توضيح أمهية اسرتاتيجية العمليات .5
 مناقشة كيفية تطوير اسرتاتيجية العمل .6
 كيفية تطوير اسرتاتيجية العمليات  مناقشة .7
ت التنافسية .8  فهم األولو
ت التنافسية .9  معرفة كيفية املفاضلة بني األولو

  للطبيةنين واملؤهليمناقشة مفهوم الفائز  .10
ت التنافسية إىل متطلبات إنتاج .11  معرفة كيفية ترمجة األولو
 معرفة كيفية تكامل اسرتاتيجية العمليات يف املنظمة .12

  : ملخص الفصل

ا وكيفية حساب اإلنتاجية متعددة العوامل، ومفهوم اسرتاتيجية العمليات  فهومامليتناول هذا الفصل  املعاصر لإلنتاجية وكيفية حسا
نافسية ت التوأمهيتها، وتطوير اسرتاتيجية العمل وفقاً للمسح البيئي والرسالة والكفاءات اجلوهرية، وتطوير اسرتاتيجية العمليات، ومناقشة األولو

ت التنافسية إىل كيفية احلاجة للمفاضلة، والفائزين واملؤهلني  املتمثلة يف الكلفة واجلودة والوقت واملرونة، ومعرفة  للطلبية، وكيفية ترمجة األولو
  ملنظمة.متطلبات إنتاج، وأخرياً تكامل اسرتاتيجية العمليات يف ا

  كلمات مفتاحية:

ليات، اإلنتاجية، عجلة دوران اإلنتاجية، اإلنتاجية اجلزئية، اإلنتاجية متعددة العوامل، إمجايل اسرتاتيجية العمل، اسرتاتيجية العم
ت التنافسية، اإلنتاجية، إنتاجية العمل، إنتاجية اآللة، إنتاجية رأس املال، إنتاجية الطاقة، املسح البيئي، الرسالة، الكفاءات اجلوهرية، األولو

لطلبية، مؤهلو الطلبية، هيكل، البنية التحتية.الكلفة، اجلودة، الوقت، امل   رونة، املفاضلة، الفائزون 

Business Strategy, Operations Strategy, Productivity, Productivity Flywheel, 
Partial Productivity, Multifactor Productivity, Total Productivity, Labor Productivity, 
Machine Productivity, Capital Productivity, Energy Productivity, Environmental 
Scanning, Mission, Core Competencies, Competitive Priorities, Cost, Quality, Time, 
Flexibility, Trade-off, Order Winnner, Order Qualifier, Structure, Infrastructure. 
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أن يكون لدى املنظمة خطة طويلة األجل تتضمن األهداف  على مركز تنافسي قوي جيبللحصول 
طويلة األجل وفهم السوق وأسلوب متايز املنظمة عن منافسيها. وجيب أن تدعم مجيع القرارات هذه اخلطة 
طويلة األجل. وبطريقة أخرى جيب أن يسعى كل فرد يف املنظمة لتحقيق أهداف مهمة، وإال فإن املنظمة 

قدم أداء فريق كرة القدم يف امللعب مثاًال جيداً ألمهية اخلطة أو الرؤية. فقبل أن يتم سوف تنهار بسرعة. وي
عداد اسرتاتيجية اللعبة،  ملباراة يقوم الفريق  داء لعلى كل العب يف الفريق  وتوزع األدوارالبدء  لقيام 

صاً للفريق ممة خصيمص Game Planلدعم هذه االسرتاتيجية. فاالسرتاتيجية هي خطة لعبة دور معني 
ختيل إذا قرر العبو الفريق العمل بدون اسرتاتيجية، فإن فرصة الفوز لن تكون كبرية. هلذا القادر على الفوز. 

م يف دعم االسرتاتيجية  ففريق كرة القدم الناجح هو جمموعة موحدة من الالعبني الذين يستخدمون مهارا
  ان األعمال.الفائزة. والشيء نفسه ميكن أن يطبق على ميد

سم اسرت  تيجية العمل اوتسمى اخلطة طويلة األجل املصممة للمحافظة على قيمة املسامهني 
Business Strategy ولكي حتقق املنظمة النجاح جيب أن تكون اسرتاتيجية عملها مدعومة من .

جة العمليات يبذلك فإن اسرتاتمجيع وظائفها سواء أكانت العمليات أو التمويل أو التسويق وغريها. و 
Operations Strategy حتدد تصميم املوارد  هي خطة طويلة املدى لوظيفة العمليات اليت

كما يدعم العبو فريق كرة القدم اسرتاتيجية   واستخدامها من أجل دعم اسرتاتيجية العمل يف املنظمة متاماً 
تدعم اسرتاتيجية  بطريقةيفته األساسية الفريق، فإن دور اجلميع يف املنظمة هو أن يقوم كل فرد يف املنظمة بوظ
نرتنت والسمات العاملية املتغرية أن إلالعمل. ومن املهم اليوم يف األسواق شديدة التنافسية واملبنية على ا

  يكون لدى املنظمات خطة واضحة لتحقيق أهدافها.

 :The Modern Concept of Productivityإلنتاجية املعاصر لفهوم امل. 2-1
نسبة املخرجات ب ويُعرب عنهااملواد والعمالة. كاستخدام املوارد   حيةريف اإلنتاجية من تع ميكن

  إىل املدخالت. 
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Productivity = output / Input 
ترتبط اإلنتاجية و على سبيل املثال ، ميكن قياس إنتاجية العمل كوحدات منتجة لكل ساعة عمل. ف

حسني اإلنتاجية يف بيئة األعمال لت ةقوي ضغوطلتايل هناك و اجلودة والتكنولوجيا والرحبية.كل من ب
  :1ميكن حتسني اإلنتاجية عن طريقو  التنافسية.
  .وضبطها(أ) التحكم يف املدخالت  
  .نفسها املدخالتكمية لإنتاج خمرجات أعلى  تعطي(ب) حتسني العملية حبيث  
  (ج) عن طريق حتسني التكنولوجيا.  
ى الوطين وعلى ستوى الشركة وعلى مستوى الصناعة وعلى املستو قياس اإلنتاجية على ميتم و 

ا ظاهرة متعددة او  .أيضاً  املستوى الدويل ينظر املفهوم الديناميكي و ألبعاد. ميكن التعامل مع اإلنتاجية على أ
ا ما ميكن تسميته " ".  productivity flywheelاإلنتاجية عجلة دوراناحلديث لإلنتاجية على أ

لشكل (كما هو مو  ي إىل إنتاجية أعلى تؤد اليت يتم تنشيط اإلنتاجية من خالل املنافسة). و 1، 2ضح 
ىل استمرار املنافسة ، مما يؤدي إنظمةحصة أعلى من السوق للمو إىل قيمة أفضل للعمالء، بدورها تؤدي 

لتصميم واملنتجات  لتايل، فإن اإلنتاجية تشكل دورة، تتعلق  حتياجات العمالء، تليب ا اليتالشديدة. و
دة املنافسة، أي احلاجة إىل وجود أهدا ف أعلى وحصة أكرب يف مما يؤدي إىل حتسني جودة احلياة، وز

لتايل الوصول إىلالسوق   أفضل. اميمتصم و

 
  عجلة دوران اإلنتاجية) 1،  2الشكل (

                                                           
1 . Kumar, S. Anil & N. Suresh (2009): Operations Management,op.cite,p.18 
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ا مهمة ب أمهيةعلى الرغم من و   نظماتخاص للم شكلاإلنتاجية جلميع مؤسسات األعمال، إال أ
ميكن و  كلفة املخرجات.التكلفة، ألنه كلما زادت اإلنتاجية، اخنفضت ت ختفيضاليت تستخدم اسرتاتيجية 

كملها.  م نسب اإلنتاجية يف ُتستخدو حساب نسبة اإلنتاجية لعملية واحدة أو قسم أو منظمة أو دولة 
ملايل، وغريها من املهام اعدات، والتحليل ، وجدولة املاملوارد البشريةاألعمال لتخطيط متطلبات  نظماتم

  .املختلفة
ر مهمة ملنظمات األعمال و و  كملها. الإلنتاجية آ ملنظمات غري إىل اة لنسبفهي تعين ألمم 

يف حتديد مدى  اً امًال مهمع تعدفالقائمة على الربح  نظماتملإىل النسبة أما  ،الرحبية اخنفاض التكاليف
دة و ية كبرية. ألمة، فإن معدل منو اإلنتاجية له أمهإىل النسبة حني يف . املنظمةتنافسية  منو اإلنتاجية هو ز

إلنتاجية يف الفرتة السابقة فرتةاإلنتاجية من    :يتكاآلوحيسب   ،إىل أخرى مقارنة 

  
نمو يف فإن ال 95واإلنتاجية يف الفرتة احلالية ازدادت إىل  90فإذا كانت اإلنتاجية يف الفرتة السابقة 

x 100= 5.55 % 𝑃𝐺اإلنتاجية هو                 = 

تزيد اإلنتاجية  إذ، يف معدل التضخم يف أي بلد ومستوى معيشة شعبه عامل رئيسمنو اإلنتاجية إن 
اً كان منو اإلنتاجية عامالً رئيسفقد   السيطرة.  ضمن حدودمن القيمة املضافة لالقتصاد مع إبقاء التضخم 

ت املتحدة يف التسعينياتيف ا   .1لفرتة الطويلة للنمو االقتصادي املستدام يف الوال

 Computing Productivityحساب اإلنتاجية: . 2-2
) ، أو  Partial Productivityدخل واحد (إنتاجية جزئيةتستند مقاييس اإلنتاجية إىل مُ 

) ، أو على  Multifactor Producivityدخل واحد (إنتاجية متعددة العواملعلى أكثر من مُ 

                                                           
1 . Kumar, S. Anil & N. Suresh (2009): Operations Management,op.cite,p.18 
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يعتمد اختيار مقياس اإلنتاجية بشكل و ).  Total Productivityمجيع املدخالت (إمجايل اإلنتاجية
إذا كان الغرض هو تتبع التحسينات يف إنتاجية العمل ، فإن العمل فأساسي على الغرض من القياس. 

  .يصبح هو املقياس املطلوب للمدخالت
بعض ) 1،  2(يقدم اجلدول و دارة العمليات. إلفائدة كبرية  ة لإلنتاجيةوتعطي املقاييس اجلزئي

تعتمد وحدات اإلنتاج املستخدمة يف إجراءات اإلنتاجية على نوع و اإلنتاجية اجلزئية.  مقاييساألمثلة على 
  الوظيفة املؤداة. 

  الوصف  مؤشر اإلنتاجية اجلزئية

  تاج لكل ساعة عملوحدات اإلن Labor Productivity إنتاجية العمل  
 وحدات اإلنتاج لكل وردية  
 القيمة املضافة لكل ساعة عمل  
  لكل ساعة عمل للريةقيمة اإلنتاج  

  لساعة وحدات اإلنتاج لكل آلة Machine Productivity إنتاجية اآللة 
  لساعة لكل آلة للريةقيمة اإلنتاج  

  للريةلكل مدخل  رجاتاملخوحدات  Capital Productivity إنتاجية رأس املال 
  للريةلكل مدخالت  للريةقيمة الناتج  

  / ساعة طحدات اإلنتاج لكل كيلو واو  Energy Productivity إنتاجية الطاقة 
  واط / ساعة لكل كيلوللرية قيمة اإلنتاج  

  اإلنتاجية اجلزئية مقاييسبعض األمثلة على ) 1،  2(اجلدول 

  :)1(مثال تطبيقي 
  :اآلتيتنيللحالتني جية حدد اإلنتا

  ردة مربعة يف مثاين ساعات. 720مبساحة  ةسجاد بتصنيعأ. قام أربعة عمال 
  لالستعمال. تنيغري صاحل منها كانت قطعتان  قطعة يف ساعتني 70ب. آلة تنتج 
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  احلل:
ردات السجاد املصنوعة / ساعات العمل =   .أ ساعات عمل =  x 8عمال  4رد /  720اإلنتاجية = 

 .رد / ساعة 22.5=  32/  720
 / ساعة قطعة 34=  2/  68=  2/  2-70اإلنتاجية = القطع املستخدمة / زمن اإلنتاج = .ب

  ):2مثال تطبيقي (
ب يف نصف ساعة علبة من اخلوخ املعل 400شركة لتعليب اخلضار والفواكه قادرة على إنتاج 

ربعة عمال، فما إنتاجية العمل؟   و
  علبة / ساعة عمل 200ساعة لكل عامل)=  x )1/2 4/  400مية املنتجة / ساعات العمل = إنتاجية العمل = الك

  حساب اإلنتاجية متعددة العوامل:. 2-3
ً إىل أكثر  تعرب اإلنتاجية متعددة العوامل عن درجة اإلنتاجية اليت تقيس مستوى املخرجات منسو

ستا إ. أي 1من مدخل واحد خدام وحدة قياس مشرتكة، مثل التكلفة تقيس املدخالت واملخرجات 
اإلنتاجية متعددة ، وتسمى قد يستخدم املقياس تكلفة املدخالت ووحدات املخرجاتو  .على سبيل املثال 

  :يتوحتسب كما  Multifactor Productivity (MFP)العوامل 

  
  وجيب أن تكون وحدة القياس نفسها جلميع العوامل

  :)1(مثال تطبيقي
ت  ة من العمالة ووقت اآلالتاملشرتك للمدخالتية متعددة العوامل حدد اإلنتاج ستخدام البيا

، وتكلفة املواد لرية سورية 1000وحدة ، واملدخالت تتألف من تكلفة العمل  7040املخرجات  :اآلتية

                                                           
1 . Bozarth, Cecil & Robert B. Handfield (2019): Introduction to Operations and Supply Chain 

Management, (5th  ed.), Pearson Education, Inc., N.J.,p.85 
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لتايل فإن :لرية سورية 2000، والتكاليف غري املباشرة لرية سورية 520   ، و
  ري املباشرةالعوامل = املخرجات / تكلفة العمل + تكلفة املواد+ الكتاليف غاإلنتاجية متعددة 

=  وحدة لكل لرية 2

  ):2مثال تطبيقي(
لرية لفة من الورق يف يوم واحد، السعر املعياري  2000أنتجت إحدى شركات ورق التغليف 

لرية سورية ،  50لرية سورية، وتكلفة املواد  160كانت تكلفة العمل   إذ سورية واحدة لكل رول، 
  حسب اإلنتاجية متعددة العوامل؟الرية سورية،  320والتكاليف غري املباشرة 

𝑀𝐹𝑃 =
  

=  رول لكل لرية 3.77

ً بعدديف البسط  املعياريحساب اإلنتاجية متعدد العوامل السعر يف تباين اليتضمن و   مضرو
  .املعياريلسعر  الوحدات

  ):3مثال تطبيقي (
قام مدير الطاقم الذي يقوم برتكيب السجاد بتتبع إنتاج الطاقم خالل األسابيع املاضية، وحصل 

  ).2،  2كما هو يف اجلدول (  اآلتية على األرقام
موعة  األسبوع   الياردات املصنوعة  حجم ا

1  4  960  

2  3  702  

3  4  968  

4  2  500  

5  3  696  

6  2  500  
  

  )2،  2اجلدول (
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تك، ما الذي ميكنك استنتاجه بشأن حجم و احسب إنتاجية العمل لكل أسبوع.  بناءً على حسا
  الطاقم واإلنتاجية؟

  240=  4/  960اإلنتاجية يف األسبوع األول= 
  234=  3/  702اإلنتاجية يف األسبوع الثاين= 

  242=  4/  968اإلنتاجية يف األسبوع الثالث= 
  250=  2/  500جية يف األسبوع الرابع = اإلنتا

  232=  3/  696اإلنتاجية يف األسبوع اخلامس = 
  250=  2/  500اإلنتاجية يف األسبوع السادس = 

  رد لكل فرد. 250هو ذو اإلنتاجية األعلى كونه حقق إنتاجية  2نالحظ أن حجم الطاقم املؤلف من 

  ):4مثال تطبيقي (
فرتاض احسب اإلنتاجية متعددة ا ساعة عمل يف  40لعوامل لألساييع املوضحة يف اجلدول 

لساعة مرة تكلفة العمل  1.5، وتشكل التكاليف غري املباشرة اً دوالر  12 األسبوع ومعدل األجر 
  ).3،  2كما يف اجلدول (   لكل وحدة اتدوالر  6األسبوعية وتكلفة املواد هي 

  ملواد كمية ا  عدد العمال  الوحدات املنتجة  األسبوع

1  30.000  6  450  

2  33.600  7  470  

3  32,200  7  460  

4  35,400  8  480  

)3،  2اجلدول (   

𝑀𝐹𝑃 =
.

( ) ( ) ( . )
=

.
= 3.03 

𝑀𝐹𝑃 =
.

( ) ( ) ( . )
=  = 2.99 

𝑀𝐹𝑃 =
.

( ) ( ) ( . )
=

.
= 2.89 
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𝑀𝐹𝑃 =
.

( ) ( ) ( . )
=

.
= 2.84 

 من خالل مقارنة النتائج نالحظ أن إنتاجية األسبوع األول هي األفضل.
  ):5مثال تطبيقي (

ئن الذي4،  2يوضح اجلدول ( مت خدمتهم يف وحدات فروع أحد املصارف  ن) متوسط عدد الز
مرة من  1دوالر ومتوسط التكاليف غري املباشرة هو  25ن متوسط أجر الساعة هو إذ إيف يوم معني، 

  لكل زبون.  اتدوالر  5تكلفة العمل وتكلفة املواد هي 
ئن  عدد العمال   الوحدات   عدد الز

A 4  36  

B  5  40  

C  8  60  

D  3  20  

  )4،  2اجلدول (

  واملطلوب:
 .احسب إنتاجية العمل، واإلنتاجية متعددة العوامل لكل وحدة .1
، وطلبت من كل عامل ختدمي زبون إضايف، احسب جديدً  فرتاض أن إدارة املصرف وضعت إجراءً  .2

 .ساعات عمل 8ليوم هي فرتاض ساعات عمل ا ،إنتاجية العمل، واإلنتاجية متعددة العوامل
 احلل:
 إنتاجية العمل واإلنتاجية متعددة العوامل لكل وحدة  .أ

𝐴 = = 9 
𝐵 = = 8 

𝐶 = = 7.5 
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𝐷 = = 6.67 
𝑀𝐹𝑃 =

( ) ( )
= 0.095 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.089 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.086 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.08 

ً   .ب فرتاض أن كل عامل خيدم زبو ئن يزداد مبقدار عدد إأي  اً إضافي الطلب الثاين:  ن عدد الز
 العمال

𝐴 = = 10 
𝐵 = = 9 

𝐶 = = 8.5 
𝐷 = = 7.7 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.022 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.020 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.019 

𝑀𝐹𝑃 =
( ) ( )

= 0.017 
 

لنسبة  ت سواء أكان ذلك  منظمة  مقسم ما أإىل وتفيد مقاييس اإلنتاجية على عدد من املستو
حلكم  إذفردية معينة،  ميكن استخدام مقاييس اإلنتاجية لتتبع األداء مبرور الوقت، وهذا يسمح للمديرين 

على األداء وحتديد األماكن اليت حتتاج إىل حتسينات، فإذا تراجعت اإلنتاجية يف منطقة عمل معينة أو يف 
التغري، مث ابتكار  قسم ما ميكن ملوظفي العمليات فحص العوامل املستخدمة حلساب اإلنتاجية لتحديد حالة

الوسيلة املناسبة لتحسني اإلنتاجية يف الفرتات الالحقة. وميكن أيضًا استخدام مقاييس اإلنتاجية للحكم 
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كملها أو إنتاجية البلد ككل. ومقاييس اإلنتاجية هذه هي مقاييس إمجالية. وتستخدم  على أداء صناعة ما 
  :1مقاييس اإلنتاجية بطرائق متنوعة أمهها

ة هلا.مقار   .أ  نة األداء الكلي للمنظمة مع املنافسني أو املنظمات املشا
يف املنظمة بغض النظر عن  متكني اإلدارة من رقابة األداء التنظيمي من خالل مراقبة أداء املوظفني  .ب

ا. ا أو املنتجات اليت ينتجو  األقسام واإلدارات اليت يعملون 
ت خمتلفة أو حصص بية الناجتة عن استخدام مدخالإمكانية استخدامها يف مقارنة املنافع النس  .ج

 .نفسه نوع املدخالتلمتنوعة 
  الحتادات.اإمكانية استخدامها ألغراض اإلدارة الداخلية مثل املساومة اجلماعية مع   .د

موارد، ويهتم قادة األعمال بطاقات أداء توضح االستخدام الفّعال لل نزلةوتعمل مقاييس اإلنتاجية مب
لتنافسية، فإذا كان لدى شركتني املبدراسات اإلنتا ا ذات صلة قوية  من اإلنتاج،  هنفسستوى جية كو

ا فرض يف ولكن تتطلب إحدامها مدخالت أقل بسبب اإلنتاجية العالية يكون  لتايل سإمكا عر أقل، و
دة حصتها السوقية، أو قد ختتار الشركة فرض السعر  لتايل جتين أر هنفسز   حاً أكرب.و

إلنتاجية الوطنية بسبب العالقة الوثيقةوي بني اإلنتاجية ومستوى  هتم قادة األعمال احلكومية 
ت العالية من اإلنتاجية تعد مسؤولة إىل حٍد كب ت املعيشة املرتفعة املعيشة يف الدولة، فاملستو ري عن مستو

ا الناس يف الدول الصناعية.   نسبياً اليت يتمتع 
حية أخرى، متي دات يف األجور واألسعاومن  دات يف اإلنتاجية إىل  رل الز غري املصحوبة بز

خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد الدولة، فمزا العمليات احمللية يف األسواق احمللية تتضمن إنتاجية أعلى 
عمال، ومراقبة أفضل للجودة، وجتنب خسائر امللكية الفكرية، واخنفاض تكاليف الشحن واالستقرار لل

                                                           
1 . Evans, James R. (1993): Applied Production & Operations Management, (4th ed.), West Publishing 

Companies Minneapolis /St- Paul,p.40 
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 لسياسي واخنفاض التضخم وتسريع التسليم.ا
 The Concept of Operations Strategyمفهوم اسرتاتيجية العمليات: . 2-4

رية يف معظم املنظمات. ومبا مبا أن إدارة العمليات جمال وظيفي مثل التمويل والتسويق واملوارد البش
ا اإلدارة املسؤولة عن اختاذ القرارات االسرتاتيجية اليت ا جيب أن تدعم  املنظمة يفتؤثر  أ كملها، فإ

سرتاتيجية النتاج لدعم ارسالة املنظمة واسرتاتيجيتها العامة، فهي يف األساس خطة إلستخدام موارد اإل
  التنافسية طوية األجل يف املنظمة.

يف املنظمة  تقة من اسرتاتيجية العملشا :" االسرتاتيجية الوظيفية املتعّرف اسرتاتيجية العمليات 
  .1واليت من خالهلا يتأكد مديرو العمليات من أن موارد نظام العمليات متوافقة مع املتطلبات املالية والسوقية"

ويف تعريف آخر هي :" منط إمجايل للقرارات طويلة األجل املرتبطة بقدرات أي نوع من العمليات 
  .2لبات السوق وموارد العمليات"ومسامهتها يف اسرتاتيجية العمل من خالل التوفيق بني متط

العمليات يف املنظمة من مجيع األهداف طويلة األجل واخلطط والسياسات  تتألف اسرتاتيجية
ا لعمليات، 3والثقافة واملوارد والقرارات واألفعال اليت ترتبط بعمليا .فإذا مجعنا القرارات االسرتاتيجية املرتبطة 

ا تشكل األساس املتني السرتات إىل هذه القرارات على  Slack & Lewisيجية العمليات. وينظر فإ
ا:" النموذج الشامل للقرارات اليت تشكل القدرات طويلة األجل ألي نوع من العمليات وكيفية   إسهامهاأ

متتد  إذيف االسرتاتيجية الشاملة للمنظمة، ولكن تشكل اسرتاتيجية العمليات أكثر من جمموع القرارات، 
ره   .العمليات ي) القرارات االسرتاتيجية املتخذة من قبل مدير 5، 2ا طويلة األجل. ويوضح اجلدول (إىل آ

  

                                                           
1 . Leseure, Michael (2010): Key Concepts in Operations Management, Sage Publication LTD., 

London,p.69 
2 . Slack, Nigel & Michael Lewis (2008): Operations Strategy, (2nd ed.), Pearson Education LTD., 

Harlow,p.18 
3 .Waters, Donald (2006): Operations Strategy, Thomson, Australia,p.121 
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  العمليات يالقرارات االسرتاتيجية املتخذة من قبل مدير 

  الوصف  نوع القرار
ت طويلة األجل Aimsاألهداف    وضع األهداف والغا

  املناسب لتنظيم العملياتاختبار األسلوب  Operations Strucutreهيكل العمليات

  جات اجلديدةحتديد نوع املنتج الواجب تصنيعه وتوقيت تقدمي املنت Type of Productنوع املنتج 

  ضمان املنتجات ذات اجلودة العالية Quality Managementإدارة اجلودة 

  كيفية صنع املنتج Type of Processنوع العملية 

  هيالتحتديد حجم التس Capacityالقدرة 

ئن  Supply Chain Structureهيكل سلسلة التوريد    توضيح كيفية حتريك املواد من املوردين إىل الز

  اختيار مكان تصنيع املنتجات   Locationاملوقع 

  حتديد ملكية سلسلة التوريد  Vertical Integrationالتكامل الرأسي 

 ,Allianciesاالحتادات والشراكات والتوريد اخلارجي 

Partnerships & Outsourcing 
  وصف العالقات ضمن سلسلة التوريد

  العمليات ي) القرارات االسرتاتيجية املتخذة من قبل مدير  5،  2اجلدول (

ن  هذا ويُذكر أنه يف عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين حققت دول مثل اليا
إلضافة إىل جمموعة دول  ا وأملانيا وإيطاليا،  يوان ميزة تنافسية من خالل عمليا شئة مثل كور اجلنوبية و

نيون بشكل خاص األسواق املوج متعددة من  ودة، وقدموا منتجات أفضل ومنافعالصناعية، وقد غزا ا
ة هلذا النجاح املتفوق ادية، وكانت إحدى األسباب الرئيسخالل االستخدام األمثل ملوارد الطاقة واملوارد امل

و تكامل التصنيع ووجهات النظر الوظيفية األخرى مع اسرتاتيجية املنظمة. لذا فإنه من املناسب جداً ه
ا إدارة العمليات كجزء من القوى االسرتاتيجية يف املنظمة   .1دراسة األدوار املهمة اليت تقوم 

  

                                                           
1 . Hill, Alex & Terry Hill (2009): Manufacturing operations strategy, Palgrave Macmillan,p.17 
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  أمهية اسرتاتيجية العمليات:. 2-5
لشكل الذي حيقق االستفادة يف تقدمي  يتمثل دور اسرتاتيجية العمليات خطة لوظيفة العمليات 

ا  القصوى من املوارد. وحتدد اسرتاتيجية العمليات سياسات وخطط استخدام موارد املنظمة لدعم اسرتاتيجيا
  .1) العالقة بني اسرتاتيجية العمل واالسرتاتيجيات الوظيفية 2،  2طويلة األجل. ويوضح الشكل (ة التنافسي

  
  
  
  

  

  ) العالقة بني اسرتاتيجية العمل واالسرتاتيجيات الوظيفية 2،  2الشكل (
  

ا. وتعد اسرتاتيجية  إن وظيفة العمليات مسؤولة عن إدارة املوارد الالزمة إلنتاج سلع املنظمة وخدما
العمليات مبثابة اخلطة اليت حتدد تصميم املوارد الالزمة واستخدامها لدعم اسرتاتيجية العمل، وهي تتضمن 

ومواهبهم واستخدام التكنولوجيا والعمليات  ملوقع واحلجم ونوع املرافق والتسهيالت املتاحة ومهارات العمالا
شى اسرتاتيجية العمليات مع األعمال ائق الرقابة والضبط. وجيب أن تتماخلاصة وإدارة اجلودة وطر 

  ومتكني املنظمة من حتقيق خطتها طويلة األجل. االسرتاتيجية للمنظمة
كأكرب مزود خلدمات التسليم السريع يف   Fedexى سبيل املثال تركز اسرتاتيجية العمل لشركة فعل

العامل على التنافس يف الوقت احملدد، واالعتماد على التسهيالت. وقد طّورت اسرتاتيجية العمل لشركة 
Fedex  .شركة توفري سرعة التسليم استحوذت إذ إنه لخطة للموارد لدعم اسرتاتيجية أعماهلاFedex 

ركود أعلى  سطوهلا اخلاص من الطائرات من أجل توفري املزيد من التسليمات، وقد استثمرت يف تقنية 
                                                           

1 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p. 31  

 االسرتاتيجية املالية
ية تطوير اخلطط املالية لدعم اسرتاتيج

 العمل

 اسرتاتيجية العمل
 تعريف اخلطة طويلة األجل للمنظمة

 اسرتاتيجية العمليات
 تطوير خطة لوظيفة العمليات

 لدعم اسرتاتيجية العمل

 اسرتاتيجية التسويق
طط التسويقية لدعم حتديد اخل

 اسرتاتيجية العمل
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  متطورة لتتبع مجيع الطرود.
د من إلقاء نظرة على كيفية واآلن بعد أن تعّرفنا على اسرتاتيجية العمل واسرتاتيجية العمليات ال ب

 مل لديها.بتطوير اسرتاتيجية الع قيام املنظمة

 Developing Business Strategyتطوير اسرتاتيجية العمل: . 2-6
اسرتاتيجية العمل بعد دراسة العديد من العوامل من قبل مديري املنظمة، وبعد اختاذ  يتم تطوير

) املدخالت الثالثة املستخدمة يف تطوير  3،  2ويوضح الشكل (العديد من القرارات االسرتاتيجية أيضاً. 
   .1اتيجية العملاسرت 

  
  
  
  
  
  

  

  ) املدخالت الثالثة املستخدمة يف تطوير اسرتاتيجية العمل 3،  2الشكل (

 Environmental Scanningاملسح البيئي : . 2-6-1
الذي جيب مراعاته هو البيئة اخلارجية للعمل والذي يتضمن االجتاهات يف األول إن العامل 

تمع أيضاً. وجيب حتليل هذه االجتاهات من أجل حتديد السوق ويف البيئة السياسية واالقتصادي ة ويف ا
عملية متابعة ورصد للبيئة اخلارجية . ولبقاء املنظمات متنافسة  نزلةالفرص والتهديدات. ويعد املسح البيئي مب

                                                           
1. Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p. 36 

 اسرتاتيجية العمل
 تعريف اخلطة طويلة األجل للمنظمة

 الرسالة
 البيان الذي يوضح :

 ما عملنا؟
 من عميلنا؟

عمالنا؟  كيف ترتبط قيمنا 

 املسح البيئي
رصد بيئة العمل من أجل معرفة 

االجتاهات السوقية والفرص 
 والتهديدات

 ةالكفاءات اجلوهري
  يفنقاط القوة الفريدة اليت تساعد 
 كسب السوق والسيطرة عليها



 
 

59 

  

ستمرار م لتغيري اسرتاتيجية عملها أو خطتها طويلة  ،جيب أن ترصد بيئتها  وأن تكون على استعداد 
 .1ألجل يف ضوء التغيريات البيئيةا

  Missionالرسالة : . 2-6-2
ومتثل الغرض األساسي لوجود املنظمة، وتعتمد اسرتاتيجية العمليات يف املنظمة على الرسالة اليت 

ت واالسرتاتيجية العامة للمنظمة.  وحتدد رسالة تشكل الغرض األساسي هلا، والقيم اجلوهرية والغا
ات االجتاه العام للمنظمة، ومع ذلك فإن الرسالة جيب أن تكون ذات مغزى وغري غامضة، اسرتاتيجية العملي

ا واملشاركة فيها وضرورة  وأال تفتقر إىل القياس الكمي. وجيب أن يكون العمال قادرين على االرتباط 
الة ميكن أداة مفيدة الغرض يف مهامهم اليومية. ومن مث جيب توخي احلذر لضمان أن بيان الرسعّدها 

ا وأقسامها وأنه يتناسب مع القيم اليت تتبناها، وجيب  لشكل املناسب يف مجيع أحناء املنظمة وإدارا تفسريه 
أن يوضح بيان الرسالة جماالت التميز والكفاءات اجلوهرية القادرة على كسب املنافسة. وهذا ما خيلق 

ً بني رسالة اسرتاتيجية العمليات واسرتا   .2تيجية العملارتباطاً قو

 Core Competenciesالكفاءات اجلوهرية : . 2-6-3
ملنظمة اليت تسمى إن العامل الثالث الذي يساعد اسرتاتيجية العمل هو فهم نقاط القوة يف ا

نظمة كفاءات املنظمة الكفاءات اجلوهرية. ومن أجل صياغة اخلطة طويلة األجل جيب أن يعرف مديرو امل
دمات ختصيصة أو املعرفة خلاصة للعمال مثل اخلربات املرتاكمة لديهم يف تقدمي خاليت تتضمن املهارات ا

يت ميكن أن متتلكها ) قائمة من الكفاءات اجلوهرية ال6،  2بتكنولوجيا املعلومات. ويقدم اجلدول (
  املنظمات.
  

                                                           
1 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p. 33 
2 . Lowson, Robert H. (2002): Strategic Operations Management: the new competitive advantage, 

Routledge, London & New York,p.134 
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  التفسري  الكفاءة اجلوهرية

 مدّربة بشكل كبري Workforce القوى العاملة 

 بية احتياجات العميلاالستجابة لتل 
 املرونة يف إجناز مهام متنوعة 

 قدرة فنية قوية 
 إبداع يف تصميم املنتجات  

 يةاملرونة يف إنتاج منتجات متنوعة ومبواصفات عال Facilities املرافق والتسهيالت 
 التقدم التقاين 
 نظام توزيع كفء  

  ت السوقيةوتقدير االجتاهااملهارة يف فهم رغبات العميل  Market Understanding فهم السوق 

  املهارة يف جذب رؤوس األموال وتوظيفها Financial Know-how املعرفة املالية 

ت اإلنتاج أحدثاستخدام  Technology التكنولوجيا   تقا

 استخدام تكنولوجيا املعلومات 
 طرائق رقابة اجلودة  

  ) قائمة من الكفاءات اجلوهرية 6،  2اجلدول (

ناجحة هي اليت متتلك القدرة على تطوير اسرتاتيجية العمل من خالل االستفادة وإن املنظمات ال
ا. ا اجلوهرية أو نقاط قو   من كفاءا

وتساعد املدخالت الثالثة السابقة يف تطوير اسرتاتيجية العمل. وتعد هذه العملية مستمرة تسمح 
بت. فاملسح البيئي يدرس التغيريات يف البيئة ا خلارجية اليت جتعل املنظمة تتناول التغيريات لتغيري بشكل 

ا ئيف اسرتاتيجية عملها من أجل بقا ا التنافسية من خالل استخدام كفاءا ها متنافسة واحملافظة على ميز
  اجلوهرية والبقاء ضمن مهمتها ورسالتها األساسية.
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 Developing Operations Strategyتطوير اسرتاتيجية العمليات: . 2-7
تقة من اسرتاتيجية العمل هي اسرتاتيجية العمليات اليت تدعم اسرتاتيجية شى االسرتاتيجيات املإحد

سرتاتيجية العمل من خالل وظيفة العمليات، وتركز على قدرات العمليات  العمل بطرائق خمتلفة، وترتبط 
ت وتسمى هذه ا Competitive Edgeاليت جتعل املنظمة تصل إىل القمة التنافسية  ألولو لقدرات 

ا تصبح راحبة  Competitive Prioritiesالتنافسية   Winnerفإذا تفوقت املنظمة يف إحداها فإ
ت التنافسية وعالقتها بتصميم وظيفة العمليات توضح يف الشكل (1يف السوق  ).4،  2. وهذه األولو

حكام ودقة مع وظيفة التسويق من أج ل فهم املوقف التنافسي يف سوق وجيب أن تعمل وظيفة العمليات 
ت التنافسية املهمة. و  ا االستخدام الفّعال لقوى توصف اسرتاتيجية العمليات املنظمة قبل حتديد األولو

  . 2التصنيع كسالح تنافسي من أجل إجناز أهداف العمل واألهداف التنظيمية
  
  
  
  
  
  
  

  ليات) اسرتاتيجية العمليات وتصميم وظيفة العم4،  2الشكل (

                                                           
1 . Schlickel, Maik (2013): Strategy Deployment in Business Units: Patterns of Operations Strategy 

Cascading Across Global Sites in a Manufacturing Firm, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New 
York,p.8 

2 . Brown, Steve & et.al (2005): Strategic Operations Management, (2nd ed.), Elsevier Butterworth-
Heinemann, Oxford,p.59 
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 الكلفة     اجلودة     الوقت     املرونة

 تصميم وظيفة العمليات
ت التنافسية احملددةويتم تطويرها من   أجل الرتكيز على األولو
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 البنية التحتية: ختطيط ورقابة النظام والعمال ونظم الدفع واجلودة
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خططاً لتحسني العمليات وخلق قيمة للمسامهني، وذلك من خالل اسرتاتيجة العمليات وتتضمن 
  :1يتالقيام مبا 

 تقليل إمجايل التكاليف.  .أ
 رأس املال العامل. دوران  .ب
دة العائد على األصول ومبوارد أقل.  .ج  ز
 االستفادة من سلسلة القيمة للحصول على مزا ضريبية.  .د

لعمليات والعوامل اليت تشكل األبعاد ويتطلب تطوير اسرت  اتيجية العمليات معرفة عملية قوية 
وهي العوامل اليت تستخدمها املنظمة من أجل املنافسة  Competitive Dimensionsالتنافسية 

  :2داخل صناعتها، وهي
دركة  .1

ُ
 Actual & Perceived Qualityاجلودة الفعلية وامل

  Priceالسعر  .2
 Target Customersن العمالء املستهدفو  .3
 Geographical Marketالنطاق اجلغرايف  .4
 Size of Target Marketحجم السوق املستهدف  .5
 Number of Productsعدد املنتجات  .6
 Distribution Networkشبكة التوزيع  .7

دخل جزء من املكوتُعظم إدارة العمليات اجليدة هذه األبعاد التنافسية إىل احلد األقصى  
  سية.يُعزز األصول النادرة املسماة امليزة التنافو ، الذي خيلق النمواالسرتاتيجي 

                                                           
1 . Kamauff, John (2010): Managers guide to Operations Management, Mc Graw- Hill Companies, 

Inc., New York,p.10 
2 . Kamauff, John (2010): Managers guide to Operations Management, op.cite,p. 10 
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ت التنافسية: . 2-8  Competitive Prioritiesاألولو
حكام من أجل التوصل إىل فهم  شرتك للموقف مجيب أن يعمل مديرو العمليات مع التسويق 

ت التنافسية املهمة.  ت تنافسية عوهناك بشكل التنافسي للمنظمة قبل أن يتم حتديد األولو ام أربعة أولو
  هي:

  Costالكلفة: . 2-8-1
لتكاليف الرأمسالية أو تكاليف  جيب أن تؤكد إدارة املنظمة على كفاءة التكلفة سواء أكانت تتعلق 

وإن ختفيض الكلف هدف  .1أن تكون يف حدها األدىن ومن الواجبالعمل أو تكاليف التشغيل األخرى، 
تباع هذه االسرتاتيجية القيام بدراسة كلفة الوحدة الواحدة من اظمات إىل بلوغه. ويتطلب تسعى مجيع املن

 املخرجات ومقارنتها ليس فقط مبا حيصل من متغريات جارية، وإمنا مع كلف املنظمات املنافسة.
 ولتطوير هذه األولوية التنافسية جيب أن تركز وظيفة العمليات على ختفيض التكاليف يف النظام،
ذه األولوية التنافسية نظام  السيما تكاليف العمل واملواد والتسهيالت. وتدرس املنظمات اليت تنافس 
ا تقوم بتدريب عماهلا بغية تعظيم  ا بعناية من أجل ختفيض مجيع أشكال ومظاهر اهلدر فيها، كما أ عمليا

دة اإلنتاجية. إنتاجيتهم، وختفيض اخلردة وحاالت إعادة العمل. وقد تستثمر يف األ هذا متتة من أجل ز
ا تسمح  جماالٍت ضيقةً املنظمات اليت تركز على هذه األولوية التنافسية وتقدم  من املنتجات، كما أ

ا اإلنتاجية حبيث تكون كفوءة   .2بتخصيص أقل وتصمم عمليا

  Qualityاجلودة : . 2-8-2
 ،ً ئن دو  إذتعد اجلودة سالحاً تنافسياً قو ماً عن السلع واخلدمات ذات القيمة األفضل، يبحث الز

ا تعرب عن مدى إمن قيمة السلع اليت حيصل عليها، أي  اً فكل وحدة نقدية يدفعها الزبون تعادل جزء
                                                           

1 . Dilworth, James B. (1996): operations Management, (2nd ed.), Mc Graw – Hill, Inc., New York, p. 
56 

2 . Parker, Frederick (2015): Strategy+ Teamwork= Great Products: Management Techniques for 
Manufacturing Companies, CRC Press, Boca Raton, p.54 
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  .1استعداد الزبون للدفع مقابل اجلودة اليت حيصل عليها
-High ن األول: التصميم ذو األداء العايلاواجلودة كأولوية تنافسية لديها بُعد

Performance Design  عينة مثل مويعين أن وظيفة العمليات ُصممت للرتكيز على جوانب جودة
والثاين: هو متاسك وانسجام  .املواصفات اخلاصة، والعيوب صفر، واملتانة العالية، واخلدمة املتميزة للزبون

دمات اخلويقيس كيفية تلبية السلع و  goods and services consistencyالسلع واخلدمات 
أن تطبق اجلودة يف كل أحناء  ملواصفات التصميم بدقة. واملنظمة اليت تركز على هذه األولوية التنافسية جيب

  عملها بدءاً من التصميم وحىت خدمة ما بعد البيع.

  Timeالوقت: . 2-8-3
أنواع . فاملنظمات يف خمتلف هوختفيض وهو األولوية التنافسية اليت تركز على سرعة زمن التسليم

قصر وقت ممكن،  ا جبودة عالية و  FedExشركات مثل إذ إن الصناعات تركز على تسليم سلعها وخدما
. تنافس على أساس الوقت Dellو  United Parcel Service (UPS)و  Lenscraftersو

ئن  ا خبدمة أفضل وأسرع كيف فاليوم ال يرغب الز ي تصبح االنتظار، وتسعى املنظمات لتلبية احتياجا
  .2قائدة يف جمال صناعتها

لوقت مثل التسليم الرتكيز على مجيع املسائل والقضا املرتويعين الوقت كأولوية تنافسية  بطة 
لتسليم يف االذي يدل على مدى السرعة يف استالم وتلقي الطلب، أو  Rapid Deliveryالسريع 

يف الوقت احملدد.  ليت يتم فيها التسليمويدل على عدد املرات ا on-time Deliveryالوقت املناسب 
لوقت كأولوية تنافسية سرعة التطوير، أي الوقت الالزم إلخراج الفكر  ة إىل السوق، السيما يف ويرتبط 

  جمال التكنولوجيا واحلاسبات وتطوير الربجميات. 

                                                           
1 . Dilworth, James B. (1996): operations Management, op.cite,p.61 
2 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p. 39 
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إزالتها من  لعمليات أووهنا جيب أن تركز وظيفة العمليات على التحليل االنتقادي للنظام ودمج ا
و االعتماد على قوة عاملة أأجل توفري الوقت. وغالباً ما تستخدم املنظمات التكنولوجيا لتسريع العمليات 

  اإلنتاجية. الذروة أو حذف اخلطوات غري الضرورية من العملية أوقاتمرنة لتلبية الطلب يف 

  Flexibilityاملرونة : . 2-8-4
ة املنظمة التنافسية على تقدمي منتجات وخدمات متلك القدرة وتعرب عن الرؤية االسرتاتيجية لقدر 

ا تعرب عن  على تطويرها، وُتظهر املرونة مدة تكيف النظام اإلنتاجي مع التغريات البيئية احملتملة. كما أ
 إمكانية املنظمة من إحداث تغريات جوهرية يف املوقع السوقي اعتماداً على اإلبداع وتصميم املنتج. وللمرونة

  :1ن مهاابعد
واءمة التغري ملومتثل التغريات احلاصلة يف اإلنتاج  Volume Flexibilityمرونة احلجم   .أ

 يف مستوى الطلب اعتماداً على طبيعة الصناعة.
ريق عن ط ةملتغري ومتثل درجة مسايرة رغبات الزبون ا Product Flexibilityمرونة املنتج   .ب

 ،ل يف حجم اإلنتاجاليت تعرب عن التغري احلاص من املنتجات تقدمي تشكيلة واسعة أو مزيجٍ 
ا، وتزداد أمهية هذه املرونة يف ا ملنظمات اليت تعتمد على ومدى التنوع يف املنتجات ومواصفا

 اإلنتاج حسب الطلب.

  The Need for Trade-Offs:  مفاضلةاحلاجة لل. 2-9
ت التنافسية متعددة ومتنوعة فإنه يقع على عات الختيار أو مبا أن األولو ق إدارة املنظمة أن تقوم 

ت التنافسية، إال أن الكثري من املنظمات قد ال  ستطيع القيام يالرتكيز على أولوية واحدة من بني األولو
العتماد على أولوية واحدة من أجل البقاء يف بيئة األعمال. لذلك ا ال تستطيع التنافس إبذلك، أي 

                                                           
1 . Mahadevan, B. (2015): Operations Management: Theory and Practice, Pearson India Education 

Services Pvt. Ltd,p.36 
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ت التنافسية بصورة متزامنة.  واعتماداً على املوقف، فإن   املنظمة ميكن أن حتسن مجيع األولو
فعلى سبيل املثال عندما يتم ختفيض نسبة اهلدر والتالف وحتسني اجلودة فإن املنظمة ميكن أن 

جانب ختفيض وقت التسليم.لكن من  ىلإيف اإلنتاجية،  اً مثري  اً حتقق ختفيضات كبرية يف التكاليف وحتسين
نطالقاً من نقطة معينة قد وصلت إليها التحسينات اء حتسينات إضافية يف قدرات معينة جهة أخرى إن إجرا

يف مداها األول قد يتطلب املفاضلة بني تلك القدرات والقدرات األخرى لغرض اختيار واحد منها فقط. 
ختزين  فالتسليم السريع قد يؤدي إىل االحتفاظ بكميات كبرية من املخزون، مما يؤدي إىل دفع تكاليف

ختيار األسبقية أعلى ملتطلبات األساسية اليت تسمح هلا  . فإذا مل تكن املنظمات قادرة على النهوض 
ا لن تستطيع البقاء يف بيئة األعمال    .1التنافسية فإ

  Order Winners & Order Qualifiersالفائزون واملؤهلون للطلبية: . 2-10
ت التنافسية على م ا تقوم فكرة األولو ا تستطيع أن تقدمه إدارة العمليات يف املنظمة ملساعد

على امتالك قدرة تنافسية أكرب من أجل حتقيق النجاح املستدام يف السوق. ويتم اختبار قدرة املنظمة على 
  :2تيتنيآلاحتقيق جناحها يف السوق من خالل الُبعدين أو األولويتني التنافسيتني 

ملنافسة يف السوق األولوية التنافسية اليت تسمح   .أ جاح فيها ويُطلق عليها دون النمن للمنظمة 
حلد ا. وهي أبعاد أو خصائص Order Qualifiers ن للحصول على الطلبيةو املؤهل

ا واليت ال يقبل الزبو األدىن الذي جيب أن تتوافر  قل منها لكي يقرر للمنظمة أو منتجا ن 
ا.  شراء منتجات املنظمة وخدما

لطلبية افسية اليت تكفل للمنظمة النجاح يفاألولوية التن  .ب لطلبية ويُطلق عليها الفائزون   الفوز 

Order Winners ا لكي تعطيها . وهي األبعاد اليت جيب أن تتوافر يف املنظمة أو منتجا
                                                           

 63، ص  4، مكتبة الذاكرة، بغداد، طإدارة اإلنتاج والعمليات): 1220حمسن، عبد الكرمي، صاحل جميد النجار (.  1
2 . Hill, Terry (2000): Manufacturing Strategy: text and Cases, (3rd ed.), McGraw-Hill Companies, Inc., 

New York,p.36 
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قيمة مضافة مميزة يُدركها الزبون وال تتوافر لدى الغري لكي خيتارها الزبون كأحد خيارات الشراء 
 لديه.

ت التنافسية اوهنا قد تتو  فر اإلمكانية لدى إدارة العمليات للقيام ببعض املفاضالت ما بني األولو
منها، وذلك عندما تصبح األولوية التنافسية مطلبًا أساسيًا ينبغي  ها الختيار إحداها أو مزيجٍ ماملتاحة أما

لحصول على الطلبية) فقط ومن دون (املؤهل ل توفره يف املنظمة لكي تستطيع مواجهة املنافسة يف السوق
ا على  ا وتتفوق  أن حتقق النجاح التنافسي يف السوق الذي يتطلب امتالك املنظمة ميزة تنافسية تنفرد 
م على  طالق طلبيا ئن  لطلبية. ففي حاالت معينة، قد ال يقوم الز املنافسني حبيث تضمن هلا الفوز 

ت تنافسية منتجات أو خدمات املنظمة ما مل تث بت املنظمة وجود مستوى معني من األداء يف ظل أولو
معينة، عندئذ فإن املنظمة عندما تقوم مبقابلة هذا املستوى من األداء يكون من أجل بلوغ املستوى الذي 
ملؤهل للحصول على الطلبية من أجل الدخول يف دائرة املنافسة مع  جيب أن يكون عليه من ُيصنف 

ااآلخرين ولكن  لضرورة الفوز   . 1ليس 
لطلبية يتوجب أن تكون مبستوى معني من ا ألداء يف ظل أبعاد وعندما تكافح املنظمة للفوز 

لطلبية، متامًا كما هو احل ا على املنافسني لكي تفوز  ت تنافسية أخرى تتفوق  ال يف صناعة التلفزيو
ًا للمنافسة يف السوق قد أصبحت متطلبًا أساسي والشاشات، فإن موثوقية املنتج (كأحد مقاييس اجلودة)

ؤهلني للحصول على فر يف منتجات املنظمة لكي ُتصنف ضمن املاأحد األبعاد اليت جيب أن تتو  وصفهاب
  الطلبية.

لطلب من الشركات املوردة حصوهلا على  مثال آخر على ذلك، هو قيام الشركات األوروبية 
احلد األدىن الواجب توافره للفوز  نزلةذلك الشهادة مبة لديها، فتصبح بكأحد خيارات اجلودشهادة اآليزو  

                                                           
1 . Krajewski, Lee J. & et.al (2016): Operations Management: Processes and Supply Chain, (11th ed.), 

Pearson education, Inc., Harlow,p.33 
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ا متيز املنظمة عن غريها من املنظمات األخرى غري احلاصلة على هذه الشهادة   .1لطلبية كو
لطلبية هي أبعاد أو خصائص يستعملها الزبون للتمييز بني من تجات وخدمات منظمة إن الفوز 

صائص السعرية، ت منظمة أخرى. وقد تتضمن هذه األبعاد على سبيل املثال اخلما عن منتجات وخدما
ا تتضمن أبعادًا وخ صائص ال ترتبط مباشرة وأبعاد جودة املنتجات واخلدمات والوقت واملرونة. كما أ

  ملنظمة وغريها.اية للمنظمة مثل خدمات ما بعد البيع والدعم التقاين ومسعة للعمليات التشغي

ت التنافسية إىل متطلبات إنتاج:ت. 1-11  Translating Competitive رمجة األولو

Priorities into Production Requirements  

مليات من خالل الرتكيز جتعل اسرتاتيجية العمليات احتياجات اسرتاتيجية العمل حمددة لوظيفة الع
ت  ت التنافسية الصحيحة. فبمجرد مت حتديد األولو تطوير خطة لدعم تلك  التنافسية يتمعلى األولو

ت وحتدد اسرتاتيجية العمليات تصميم املوارد التنظيمية واستخدامها،   ا حتدد متطلبات كاألولو ما أ
  العمليات اخلاصة اليت ميكن تصنيفها يف :

نتاج مثل خصائص ترتبط قرارات العمليات بتصميم عملية اإلذ إ Structureاهليكل (البنية)    .أ
مات من خالل واختيار التكنولوجيا املناسبة، وتدفق السلع واخلد الت املستخدمةالتسهي

 التسهيالت اإلنتاجية.
العمليات ورقابتها  قرارات العمليات بتخطيط نظموهنا ترتبط  Infrastructureالبىن اهليكلية   .ب

 ودة.رقابة اجل مثل تنظيم وظيفة العمليات ومهارات العمال وأسلوب دفع التعويضات وطرائق
ويعمل هذان النوعان معاً كعملية إنتاجية وحيددان طبيعة وظيفة العمليات يف املنظمة. وجيب أن 
يتوافق اهليكل والبىن التحتية للعملية اإلنتاجية من أجل متكني املنظمة من تنفيذ خطتها طويلة األجل، فإذا 

لطلبية يف الس ىل إوق وكأولوية تنافسية حتتاج املنظمة افرتضنا أننا حندد الوقت أو سرعة التسليم كفائز 

                                                           
 64، مرجع سبق ذكره ، ص إدارة اإلنتاج والعمليات): 1220حمسن، عبد الكرمي، صاحل جميد النجار (. 1
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ا جيب أن تصمم العملية اإلنتاجية على أساس تس ليس  هليم املنتج بسرعة. وهذا يعين أنالرتكيز عليها، فإ
ا حباجة إىل تكلفة أو معدات إضافية تساعدها  من الضروري أن ينتج النظام السلعة بتكلفة أقل، رمبا أل

  يف الرتكيز على السرعة.
ىل الرتكيز على دعم هم يف ذلك هو أن كل جانب من إنتاج املنتج أو تقدمي اخلدمة حيتاج إوامل

ت التنافسية األخرى، إذ جي ب حتقيق مستوى معني من أولوية تنافسية. ومع ذلك ال ميكننا إمهال األولو
ولوية تنافس ت ة واستبعاد األولوية واحدمؤهالت الطلبية من أجل البقاء يف السوق. وهنا ال يتعلق األمر 

  التنافسية األخرى.
إلنتاج احلاسبات على سبيل املثال استخدمت رسالتها ونتائج املسح البيئي  Dellفشركة 

 ىلإات اجلوهرية لتطوير اسرتاتيجية عملها. ولكن جلعل هذه اخلطة حقيقة واقعة احتاجت الشركة ءوالكفا
ا إلنشاء هيكلها بني تها التحتية، وكان الرتكيز على خدمة العمالء والتكلفة والسرعة. تطوير اسرتاتيجية عمليا

عداد نظام يقوم فيه العمالء بطلب أجهزة احلاسب مباشرة من الشركة دون املرور عرب  Dellوقامت 
ت جهاز احلاسب وجتميعه ، وهذا ما أدى إىل  وسيط. ومت تصميم نظام العمليات حبيث يتم ترتيب مكو

مل يكن لديها أجهزة حواسب موجودة يف املخازن، ومت تصميم نظام التخزين  Dellألن  اخنفاض التكاليف
ت و  ن و املقابل املنافس يفدقيقة. و  ةعشر  التعامل مع املوردين يف غضون مخسحبيث يتم طلب مجيع املكو

مساعات أو  نتظروني Compaqو IBMأمثال شركة  ا.  اً أ ت املطلوبة ألجهز للحصول على املكو
دة السرعة بشكل أكرب نظمت و   United Parcel Serviceترتيب شحن مع شركة  Dellلز
)UPS(ذا اهليكل والبنية التحتية متكنت الشركة من تنفيذ خطة عملها   .1. و

  
  

                                                           
1 . Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management, op.cite,p. 42 
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 Integrating Operations تكامل اسرتاتيجية العمليات يف املنظمة:. 2-12

Strategy into Organization 
ا توجه أعمال وتصرفات لكامل أنشطة املنظمة، كما أ اخلطة طويلة األجلالعمل حتدد اسرتاتيجية 

كن الشيء املهم هو أن الوظائف املختلفة فيها. وتطور هذه الوظائف خططًا لدعم اسرتاتيجية العمل. ول
   املنظمة.تعمل هذه الوظائف بشكل متكامل، وأن يفهم كل منها احتياجات الوظائف األخرى يف

ئن. حيدد األسواق املستهدفة ودراسات املنافسة وكيفية ا Marketingق فالتسوي لتواصل مع الز
كامل قدرات وظيفة   أن تفهم بشكلىل إومن أجل تطوير االسرتاتيجية التسويقية حتتاج إدارة التسويق 

التسويق  د تنطوي اسرتاتيجيةالعمليات وأنواع املوارد املستخدمة، وكيفية االستفادة منها. وبعبارة أخرى ق
ا، لذا ال بد من التلى وعوٍد للعمالء ال تستطيع وظيفع واصل والتكامل مع العمليات ة العمليات اإليفاء 

  من أجل دراسة مجيع التغريات املتوقعة يف السوق.
كن مبا أن وظيفة اخلطط املالية لدعم اسرتاتيجية العمل، ول Financeوتطور وظيفة التمويل 

طة العمليات قبل أن تتمكن املوارد التنظيمية، فإن اخلطط املالية تساعد يف دعم أنشالعمليات تدير مجيع 
ة العمليات كي تفهم اإلدارة من تطوير اسرتاتيجيتها اخلاصة. وحتتاج اإلدارة املالية إىل التواصل مع أنشط

وا اسرتاتيجيتهم بشكل  ن يطور أاملالية متطلبات املوارد املخطط هلا. ويف املقابل ال ميكن ملديري العمليات 
ت بني مجيع وظائف العمل دون فهم واضح للقدرات املالية يف املنظمة. لذلك حتتاج االسرتاتيجيامن كامل 

لعمل إىل حتقيقها آلخر من أجل حتقيق جمموعة األهداف اليت تطمح اسرتاتيجية الإىل دعم كل منها 
  وتطويرها من قبل فرق العمل املناسبة.

 Networkفقد مت التحول من اسرتاتيجية التصنيع إىل اسرتاتيجية الشبكة إضافة إىل ما سبق، 
Strategy  فرة عرب الشبكات. ولكن املشكلة االيت يتم حتديدها من خالل القدرات االسرتاتيجية املتو
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  :1األساسية للعديد من شبكات اإلنتاج هي
ا يف الغالب ال تطبق مب .1 سرتاتيجية اا احلقيقي كعناهلرغم من وجود هذه االسرتاتيجيات إال أ

 شبكية بصراحة.
لقدرات ا .2 ليت جيب أن تقدمها سرتاتيجية االإن العديد من املنظمات ليست على دراية كافية 

 شبكة اإلنتاج.
كبري، وقد تكون   والنتيجة األساسية لذلك هي أن اسرتاتيجية الشبكة  ال تكون مرّكزة بشكل

  تها.مها هي اليت يتم التأكيد عليها يف صياغن الدوافع األساسية الستخداأو  ،معقدة

  :الثاين أسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      يُعرب عن اإلنتاجية بنسبة املخرجات إىل املدخالت    .1

      خل واحد ىل مداإلنتاجية متعددة العوامل هي درجة اإلنتاجية اليت تقيس املخرجات منسوبة إ   .2

     تشتق اسرتاتيجية العمليات من اسرتاتيجية العمل يف املنظمة   .3

     من مدخالت تطوير اسرتاتيجية العمل يف املنظمة اخليارات االسرتاتيجية   .4

ت التنافسية يف املنظمة املرونة   .5      من األولو

      تدل التغيريات احلاصلة يف اإلنتاج على مرونة املنتج   .6

                                                           
1 . Friedli, Thomas & et.al (2014): Strategic Management of Global Manufacturing Networks: 

Aligning Strategy, Configuration, and Coordination, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New 
York,p.77 
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ت التنافسيةيلعب امل   .7      وقف التنافسي الدور احليوي يف املفاضلة بني األولو

ملنافسة يف السوق والنجاح فيه هي   .8      املؤهلني للحصول على الطلبية األولوية التنافسية اليت تسمح للمنظمة 

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  :ستثناء يتآلاميكن حتسني اإلنتاجية عن طريق . 1

A . التحكم يف املخرجات وضبطها  
B . حتسني العملية  
C . حتسني التكنولوجيا  
D . كل ما سبق  

لنسبة . 2   ملنظمات غري الرحبية:ىل اإتعين اإلنتاجية 
A . حتسني جودة اخلدمات  

B. ختفيض التكاليف  
C . ضبط اإلجراءات  
D . كل ما سبق  

  رتبط قياس وحدات اإلنتاج لكل ساعة عمل ب:ي. 3
A . إنتاجية اآللة  
B . إنتاجية املواد  

C . ة العملإنتاجي  
D . إنتاجية الطاقة  

  من طرائق استخدام مقاييس اإلنتاجية:. 4
A . مقارنة األداء الكلي للمنظمة مع املنافسني  
B . استخدامها ألغراض اإلدارة الداخلية  
C . رقابة األداء التنظيمي  

D. كل ما سبق  

لقرار االسرتاتيجي للعمليات ت. 5   ملرتبط ب:ارتبط كيفية صنع املنتج 
A . نوع املنتج  

B. ةنوع العملي  
C . هيكل العمليات  
D . جودة العملية  

  سرتاتيجيات الداعمة السرتاتيجية العمل :المن ا. 6
A . اسرتاتيجية العمليات  
B . االسرتاتيجية التسويقية  
C . االسرتاتيجية املالية  

D. كل ما سبق  

  ترتبط نقاط القوة الفريدة يف املنظمة ب:. 7

A . الكفاءات اجلوهرية  
B . الرسالة  
C . الرؤية  
D . املسح البيئي  

ت ا ىلإترتكز  تيةآلامن االسرتاتيجيات  أي اسرتاتيجية. 8 ألولو
  التنافسية:
A . املالية  
B . التسويق  

C . العمليات  
D . العمل  

  يُعد من األبعاد التنافسية: يتآلاأي من . 9
A . النطاق اجلغرايف  
B . السعر  

  يل :ي أولوية تنافسية يرتبط التصميم ذو األداء العا .10

A . اجلودة  
B . فةالكل  
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C . دركة
ُ
  اجلودة الفعلية وامل

D. كل ما سبق  
C . الوقت  
D . املرونة  

  سرعة التسليم هي: ىلإاألولوية التنافسية اليت ترتكز . 11
A . الكلفة  
B . اجلودة  

C . الوقت  
D . املرونة  

  :بيرتبط تكيف النظام اإلنتاجي مع التغريات البيئية . 12

A . املرونة  
B . اجلودة  
C . سرعة التسليم  
D . الكلفة  

لطلبي. 13   ة هي:األولوية التنافسية اليت تكفل للمنظمة النجاح 
A .  هلون للحصول على الطلبيةاملؤ  

B. لطلبية   الفائزون 
C . لطلبية   املنافسون 
D . كل ما سبق  

لبىن اهليك تيةآلاأي من قرارات العمليات . 14   لية:ترتبط 
A . اختيار التكنولوجيا  

B. مهارات العمال  
C . خصائص التسهيالت اإلنتاجية  
D . تدفق السلع واخلدمات  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  فهوم املعاصر لإلنتاجيةحتدث عن امل: )1السؤال (
  ) }1، 2 توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من   دقيقة 10 {مدة اإلجابة:

  كيفية حساب اإلنتاجية يف املنظمةقش  : )2السؤال (
  )}2،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  ساب اإلنتاجية متعددة العواملقش كيفية ح: )3السؤال (
  )}3،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  اشرح مفهوم اسرتاتيجية العمليات: )4السؤال (
  )}4،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  يجية العمليات يف املنظمةوضح أمهية اسرتات: )5السؤال (
   } )5،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 
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ا املختلفةاتيجية ااشرح كيفية تطوير اسرت : )6السؤال (   لعمل ومدخال
  ) }6،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  قش كيفية تطوير اسرتاتيجية العمليات: )7(السؤال 
  }) 7،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (              40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

ت التنافسية وأمهية دراستهاحتدث عن األ: )8السؤال (   ولو
  ) }8،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

ت التنافسيةقش فكرة كيفية ا: )9السؤال (   ملفاضلة بني األولو
  ) }9،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (  15 : 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

لطلبية واملؤهليئز حتدث عن الفا: )10السؤال (    للطلبيةنين 
  ) }10،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (           30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  ت التنافسية إىل متطلبات إنتاجاشرح كيفية ترمجة األولو : )11السؤال (
  ) }11،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   35: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  ملنظمةاسرتاتيجية العمليات يف ا قش فكرة تكامل: )12السؤال (
  }) 12،  2توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  20جابة: {مدة اإل

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدمية وادرس إنتاجيتها الكلية واجلزئية واإلنتاجية متعدد 
ت التنافسية اليت تركز  اتيجية العمليات فيها، وماالعوامل فيه، وكيفية بناء اسرت  ليها، وكيفية التكامل إاألولو

ا  .بني اسرتاتيجيا
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  الثالث: اختيار موقع العملياتالفصل 

Chapter (3): Operations Location 
  تعريف موقع التسهيالت اإلنتاجية .3-1
  عوامل اختيار موقع التسهيالت .3-2
  اإلجراء العام يف اختاذ قرار املوقع. 3-3

  حتديد البلد .3-3-1
  حتديد اإلقليم .3-3-2
تمع. 3-3-3   حتديد ا
  حتديد املوقع.3-3-4

  طرائق حتليل موقع التسهيالت .3-4
  طريقة تصنيف العوامل .3-4-1
  طريقة مركز الثقل .3-4-2
  التكلفة -حتليل عالقة احلجم .3-4-3
  طريقة النقل .3-4-4

  استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار موقع العمليات. 3-5
  أسئلة واختبارات الفصل الثالث
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  مية:خرجات واألهداف التعليامل
 فهم معىن موقع التسهيالت اإلنتاجية .1
 تصنيف عوامل اختيار موقع التسهيالت .2
 فهم اإلجراء العام يف اختاذ قرار املوقع .3
 مناقشة طرائق حتليل موقع التسهيالت .4
  اختيار موقع العملياتيفمعرفة كيفية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية  .5

  ملخص الفصل: 

لتسهيالت اإلنتاجية، وعوامل اختيار موقع التسهيالت، واإلجراء العام يف اختاذ قرار املوقع بدءاً من تعريف موقع ايتناول هذا الفصل 
تمع ومن مث املوقع، وطرائق حتليل موقع التسهيالت وأمهها: طريقة تصنيف العوامل وطريقة مركز الثقل، وطريق ة حتليل حتديد البلد فاإلقليم وا

  وطريقة النقل. وأخرياً كيفية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار موقع العمليات.العالقة بني احلجم والتكلفة، 

  كلمات مفتاحية:

تمع، طريقة تصنيف العوامل، طريقة مركز الثقل، حتليل احلجم  الضرورات التنافسية، املوقع، اسرتاتيجية املوقع، البلد، اإلقليم، ا
  مات اجلغرافيةوالتكلفة، طريقة النقل، نظم املعلو 

Competitive Imperatives, Location, Location Strategy, Country, Region, 
Community, Factor Rating Method, Center of Gravity,Cost- Volume Analysis, 
Transportation Method, Gepgraphic Information Systems (GIS) 
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لغ ا والقائمة مشكلة اختيار موقعها. وإن حل هذتواجه املنظمات اجلديدة منه ه املشكلة أمر 
اية املطاف. فالعنصر املهم يف تصميم سلسلة التوريد عل ى مستوى املنظمة هو موقع األمهية لنجاحها يف 

اجزءاً كبرياً من أنشط 3Mالتسهيالت اإلنتاجية. فعلى سبيل املثال، نقلت شركة  السيما نشاط و  -ة شركا
رت شركة ديزين مدينة إىل املناخ األكثر اعتداًال يف أوسنت وتكساس، يف حني اختا -وث والتطويرالبح

ضي BMWاملقابل تقوم شركة يف شنغهاي ملنتزهها الصيين،  ا الر   وX4و X3ة من طراز بتجميع مركبا
X5 وX6 شد مبجموعة متنوعة رت ست يف والية كارولينا اجلنوبية. فقررات موقع الشركات الصناعية واخلدمية

  .Competitive Imperativesمن املعايري احملددة بواسطة الضرورات التنافسية 

 Definition of Locationتعريف موقع التسهيالت اإلنتاجية: . 3-1
سيتم تركيب املصنع  إذنه:" اختيار املكان أو املوقع املناسب، يعّرف موقع التسهيالت اإلنتاجية 

لعمل" ومرافقه، ومن مث   .1يبدأ 
ع الصناعية تركز على ختفيض ويعتمد تطوير اسرتاتيجية املوقع على نوع املنظمة، فقررات حتليل املواق
لتجزئة على  عظيم العوائد، يف حني ميكن تالتكاليف، بينما تركز قرارات املنظمات اخلدمية ومنظمات البيع 

من اسرتاتيجية املوقع  التسليم. وبذلك فإن اهلدفأن حتدد مواقع املستودعات كمزيج من التكلفة وسرعة 
Location Strategy  لنسبة   ملنظمة.إىل اهو تعظيم فوائد املواقع 
حد األسباب أ، و قود املاضية إىل قطاع أعمال رئيسالتسهيالت اإلنتاجية عن العلقد تطور ختطيط 

يف مجيع أحناء العامل. ومن األسباب  وراء ذلك هو االزدهار االقتصادي العاملي املصحوب بتعزيز القدرات
  :2يتاألخرى لذلك ما 

ات. وهذه التغيريات يف املوارد تكلفة أو توافر العمل واملواد اخلام وموارد الدعم من أجل تنفيذ التغيري  .1
 حتفز على اختاذ القرارات املناسبة.

                                                           
1 . Kachru, Upendra (2011): Operations Management, DMGT501, Excel Books private LTD., New 

Delhi, p. 125 
2 . Kachru, Upendra (2011): Operations Management, op.cite,p.125 
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. وهنا جتد املنظمات أنه تغري أسواق املنتجات، األمر الذي يتطلب تغيري املنطقة اجلغرافية للطلب .2
 من املستحسن تغيري املوقع من أجل تقدمي خدمة أفضل للعمالء.

إلنتاجية زائدة عن اندماجات أو االستحواذات اليت تتم بني املنظمات مما جيعل التسهيالت الا .3
 احلاجة.

 .هاوتوافر  تقدمي منتجات جديدة وتغري متطلبات املوارد .4
ري موقع التسهيالت. فالعديد ة والسياسية اليت تكون أكثر جاذبية لتغاملتطلبات القانونية واالقتصادي .5

 كثر تفضيًال.تكون قوانني بيئة العمل أ إذمن املنظمات حترك التسهيالت إىل األقاليم 
ت أكثر ك فاءة وفاعلية وتقدم إن التسهيالت املخططة جيداً متّكن املنظمة من العمل يف مستو

  للمنظمة. العمل الرئيس ذات قيمة مضافة إىلحتسينات 

  عوامل اختيار موقع التسهيالت:. 3-2
تتعدد عوامل اختيار موقع التسهيالت اإلنتاجية يف املنظمات الصناعية واخلدمية، وميكن إمجاهلا 

 :1اآلتيةيف العوامل 

ئن (العمالء):  .1  Proximity to Customersالقرب من الز
نية ببناء مصنع ضخم NTN Driveshaftsفعلى سبيل املثال قامت شركة  هلا يف   اليا

ند ليكون تأقرب إىل مصانع السيارات الرئيس كولومبوس  إذ املتحدة األمريكية،  ة يف الوال
ان دمج تسليم بضائعهم بشكل متكرر. كما أن القرب يساعد يف ضميف يرغب املشرتون 

  احتياجات العمالء وتصميم املنتجات وتطويرها.

 Business Climate مناخ األعمال: .2
ىل جانب الشركات إ، نفسها ويتضمن وجود الشركات ذات احلجم املتشابه والشركات من الصناعة

األجنبية يف حالة املواقع الدولية. فالتشريعات احلكومية احملتملة، وتدخالت احلكومات احمللية من 
                                                           

1 . Jacobs, F. Robert & Richard B. Chase (2020): Operations and Supply Chain Management,op.cite,p. 
454 
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ت أو األعفاءات أجل تسهيل وجود الشركات يف منطقة ما سواء أكان ذلك من خالل اإلعا
 الضريبية تعد من عوامل اختيار املوقع أيضاً.

  Total Costsإمجايل التكاليف:  .3
قل تكلفة إمجالية. ويشمل ذلك التكاليف اإلقليمية وتكاليف التوزيع  إن اهلدف هو حتديد املوقع 

إلضافة إىل تكاليف األرض والبناء والعمل وال ضرائب والطاقة، الداخلة واخلارجة من وإىل املوقع، 
  وهي تقع ضمن التكاليف اإلقليمة. هذا إىل جانب التكاليف املخفية اليت يصعب قياسها وتشمل:

 التحريك الزائد للمواد قبل اإلنتاج بني املواقع وقبل التسليم النهائي للعمالء.  .أ
 ني.قاعدة العمالء الرئيسغياب استجابة العمالء نتيجة االبتعاد عن   .ب

 Infrastrcutreالبىن التحتية:  .4
أي مدى توافر الطرق والسكك احلديدية والنقل اجلوي، فمتطلبات الطاقة واالتصاالت جيب 

إلضافة إىل ذلك فإن استعداد احلكومات احمللية لالستثمار يف تطوير البىن التحتية  حيتاج تلبيتها، 
ت املطلوبة اليت تشكل حافزاً الختيار موقع معني.   إىل املستو

 Quality of Labor جودة العمل: .5
أي مستوى التعليم واملهارات اليت ميتلكها العمال حبيث تكون متوافقة مع احتياجات املنظمة، إىل 
جانب توافر الرغبة والقدرة على تعلم أساليب حتليل مواقع التسهيالت واملفاضلة بينها واختيار 

  أفضلها.

 Suppliersاملوردون: .6
اد عليهم لتلبية احتياجات املنظمة من املواد ومستلزمات وردين الذين ميكن االعتمملأي قرب ا

ا تؤدي  د من اىل حتفيض كلفة نقل املو إاإلنتاج وهي من العوامل املشجعة على اختيار املوقع كو
سرع وقت ممكن. ا من املواد    املوّرد إىل املصّنع، وهذا سيمكن املنظمة من احلصول على احتياجا
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 Other Facilitiesالتسهيالت األخرى:  .7
قرار موقعها ضمن شبكة األعمال، فقضا  يفيؤثر موقع املصانع أو مراكز التوزيع التابعة للمنظمة 

 مزيج املنتجات والطاقة ترتبط بقوة بقرار املوقع يف هذا السياق.

 Free Trade Zonesرة: احلتجارة المناطق  .8
ت إشراف إدارة اجلمارك) حبيث عادة ما تكون منطقة التجارة احلرة ذات تسهيالت مغلقة (حت

دون اخلضوع للمتطلبات العادية إلدارة اجلمارك. من لبضائع األجنبية وإحضارها دخول اميكن 
ميكن للمصنعني يف مناطق اجتارة  ،ن مثل هذه املواقع املتخصصة موجودة يف معظم بلدان العاملألو 

ت املستوردة املستخدمة يف إنتاج امل خري دفع الرسوم اجلمركية احلرة استخدام املكو نتج النهائي و
  حىت يتم شحن املنتج إىل البلد املضيف.

 Political Riskاخلطر السياسي:  .9
فرص مثرية وصعبة، لكن املرحلة  نزلةتعد املشاهد اجليوسياسية سريعة التغري يف العديد من الدول مب
املناطق صعباً للغاية. لذا تؤثر املخاطر املمتدة يف كثري من البلدان جتعل قرار حتديد موقعها يف تلك 

  قرار املوقع يف البلد املضيف. يفالسياسية احمليطة بكل بلد من البلدان 

 Government Barriersاحلواجز احلكومية:  .10
جيب إزالة حواجز الدخول اليت تعيق املوقع يف العديد من البلدان من خالل إصدار التشريعات 

ع ذلك ال يزال هناك العديد من احلواجز غري التشريعية والثقافية املؤثرة والقوانني الالزمة لذلك. وم
  قرار ختطيط املوقع. يف

 Trading Blocsالتجارية:  التكتالت .11
على سبيل املثال حتالف احمليط اهلادئ الذي يشكل كتلة جتارية شكلتها كل من تشيلي وكولومبيا 

على قرارات املوقع داخل ر هذه االتفاقيات توفّ  إذواملكسيك وبريو، ومجيعها حتد احمليط اهلادئ 
مجايل التكاليف إ. وغالباً ما حتدد الشركات فرص السوق اجلديدة أو هاوخارج دول الكتلة التجارية
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خرى ركات األاليت تنص عليها اتفاقية التجارة حبيث يتم االنتقال داخل الكتلة حبرية. وتتخذ الش
مواقعها ضمن التكتل حىت ال يتم استبعادها من املنافسة يف  اليت تقع خارج نطاق التكتل التجاري

  السوق اجلديد.

 Environmental Regulationالبيئية:  لوائحال .12
من قرار حتديد املوقع. ضصناعة معينة يف موقع معني  يف جيب أن ُتدرج اللوائح البيئية اليت تؤثر

تمع احمللي.العالقة م يفر وإىل جانب التكاليف القابلة للقياس، فإن هذه اللوائح تؤث   ع ا

تمع املضيف:  .13  Host Communityا
ً من عملية ال تمع املضيف للمصنع يف أوساطه جزءاً ضرور تقييم. وتعد التسهيالت تعد مصلحة ا

ال.   التعليمية احمللية ووسائل جودة احلياة مهمة جداً يف هذا ا

 Competitive Advantageامليزة التنافسية:  .14
يد موقع الدولة األم لكل القرار املهم للشركات متعددة اجلنسيات هو الدولة اليت يتم فيها حتد إن

ع يتم وض إذألم اعمل جتاري مميز. فامليزة التنافسية يتم إنشاؤها على أساس موقع الدولة 
ا م  ة وتكنولوجيا العملية، ومن مث يتم إنشاءاالسرتاتيجية واملنتجات الرئيس س  ن اإلنتاج. كمية ال

ر الضريبية دوراً مهمًا يف قرار املوقع ا الرئيسعلى الشرك لذلك جيب ،وتلعب اآل ة ات نقل قاعد
كن أيضًا تطبيق هذا املفهوم االبتكار وتوفر بيئة أفضل للقدرة التنافسية العالية. ومي إىل بلد حتفز

  سية.على الشركات احمللية اليت تسعى إىل حتقيق االستدامة كميزة تناف

  اإلجراء العام يف اختاذ قرار املوقع:. 3-3
  :1اآلتيةيتألف اإلجراء العام الختاذ قرار املوقع يف الغالب من اخلطوات 

ح أو ختفيض .1 دة األر التكاليف أو خدمة  حتديد معيار استخدام تقييم بدائل املوقع مثل ز
تمع.  ا

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management,op.cite,p. 349 
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خلام. وهذه العوامل ختتلف اعتمادًا على حتديد العوامل املهمة مثل موقع األسواق أو املواد ا .2
لتجزئة مثال:نوع التسهيالت،  ومجيعها  ،والتصنيع والتوزيع والرعاية الصحية والنقل البيع 

 تفيد يف اختاذ قرارات املوقع.
تطوير بدائل املوقع من خالل حتديد البلد أو البلدان املختلفة، وحتديد اإلقليم العام للموقع،  .3

تمعية.وحتديد العدد ا تمعية، وأخرياً حتديد بدائل املوقع بني البدائل ا  لصغري من البدائل ا
 تقييم البدائل واختاذ قرار االختيار للموقع. .4

 Countryحتديد البلد:  .1-3-3
حيمل كل بلد جمموعته اخلاصة من الفوائد واملخاطر احملتملة واحتماالت حدوثها. وحيتاج صانعو 

ن إصدار حكم جيد بشأن املوقع يف ذلك البلد أم ال. وقد متت القرار إىل ذلك كي يتمكنوا م
  اإلشارة إىل ذلك يف فصل إدارة العمليات العاملية.

 Regionحتديد اإلقليم :  .2-3-3
  : يف احلسبانمن أهم العوامل اإلقليمية الواجب أخذها 

قابلية التلف وذلك ألسباب الضرورة و  ن املوقع قريبًا منها أم الافيما إذا ك :موقع املواد اخلام .1

وتكاليف النقل. فعمليات التعدين والزراعة واحلراج وصيد األمساك تعد من الضرورات. ومن الواضح 
خذ الشركات العاملة يف  أن مثل هذه العمليات جيب أن تكون قريبة من املواد اخلام. وجيب أن 

واخلبز قابلية التلف  ميدان تعليب وجتميد الفواكه واخلضروات الطازجة ومعاجلة منتجات األلبان
تكاليف النقل مهمة يف الصناعة اليت تستبعد فيها املعاجلة. وهنا يرتبط  دعند التفكري يف املوقع. وتع

 اجلزء األكرب مبادة خدمية مما جيعل نقلها أقل تكلفة بكثري بعد املعاجلة.

لقرب من األسو  إىلغالباً ما توجد الشركات اهلادفة  موقع األسواق: .2 اق اليت تنوي الدخول الربح 

لنسبة  ها التنافسية. بينما ختتار املنظمات غري الرحبية املواقع  إىل إليها كجزء من اسرتاتيجيا
 حتياجات مستفيديها. وتشمل العوامل األخرى التوزيع والتكاليف أو قابلية املنتج النهائي للتلف.ا
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ومعدالت األجور يف املنطقة  هاوتوفر  الةة تكلفة العمالعمل الرئيس تتضمن اعتباراتعوامل العمل:  .3

ت العمال املوجودة. وتعد تكاليف  وإنتاجية العمل واالجتاهات حنو العمل، ومدى جدية نقا
ت   Newالعمل مهمة جدًا يف املنظمات كثيفة العمالة، فتحول صناعة النسيج من وال

England ت اجلنوبية تعود جزئيًا إىل تكاليف العمال إلضافة إىل مهارات  ة.إىل الوال هذا 
م.  العمال واجتاها

يلعب املناخ والضرائب دوراً مهماً يف قرارات املوقع. فعلى سبيل املثال قد تتسبب عوامل أخرى:  .4

ت الشمالية يف جعل بعض الشركات تنتقل إىل مناخ عمل أكثر  فصول الشتاء القاسية يف الوال
دم قدرة املوظفني على العمل بشكل متكرر. كما أن خاصة يف ظروف تعطل العمل وعو اعتداًال، 

إلضافة إىل عوامل  ا القائمة. هذا  الضرائب املفروضة على الشركات اجلديدة تكون أقل عن مثيال
ضية االحرتافية واحملافظة عليها.   أخرى مثل جذب االمتيازات الر

تمع:  .3-3-3  Communityحتديد ا
تمعات جذب األع يتم إذ حوافز مالية وغريها، مال اجلديدة بنجاح. وتقدمي حتاول العديد من ا

ا مصادر حمتملة إليرادات الضرائب املستقبلية وفرص العمل اجلديدة. ومع ذلك  النظر إليها على أ
تمعات الشركات اليت ختلِّ  تمع.  ف تلوً ترفض ا تسعى اجلماعات إذ أو تقلل من جودة حياة ا

هذه الشركات، وقد تضطر الشركة إىل بذل جهود كبرية إلقناع املسؤولني احمللية إىل استبعاد مثل 
ا ستكون " مواطناً مسؤوًال  ". ومن األمثلة على ذلك Responsible Citizenاحملليني 

تمع لتوسع املطارا أو التغيريات احلاصلة يف تقسيم املناطق وبناء املنشآت النووية والطرق  مقاومة ا
  السريعة.

  د املوقع:حتدي  .4-3-3
ملوقع هي األرض والنقل وتقسيم املناطق وأية قيود أخرى تؤثر  يف االعتبارات األساسية املتعلقة 

لتشاور مع املهندسني املعماريني خاصة  -عمل املنظمة. وقد يتطلب األمر تقييم املواقع احملتملة 
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ميكن أن  إذ -ملتطلبات اخلاصةيف حالة التصنيع الثقيل أو تشييد املباين الكبرية أو املرافق ذات ا
تكون طبيعة الرتبة وعوامل احلمولة ومعدالت التصريف حرجة وتتطلب يف الغالب أنواعاً معينة من 

  اخلربات يف التقييم.

 Techniques of Location Analysisحتليل موقع التسهيالت: . طرائق3-4
  ومن أمهها:ية تتعدد األساليب املستخدمة يف حتليل موقع التسهيالت اإلنتاج

 Factor Rating Methodطريقة تصنيف العوامل:  .1-4-3
ستخدام تصنيف العوامل الرئيستعتمد هذه الطريقة على اختيار املوق ة الختيار املواقع كما هو ع 

جلدول (   ) الذي يبني عوامل اختيار املوقع وتصنيفها ودرجات املوقع.1،  3موضح 
  درجات املوقع  تصنيف العوامل  العوامل

  محص  حلب  دمشق
  9  7  3  4  املرافق املطلوبة

  5  7  10  2  التشريعات احلكومية
  6  10  10  3  القدرة على توسيع الطاقة

ملساحة املطل   4  10  7  1  وبةسهولة توافر األرض 
  9  6  2  4  توافر العمالة املاهرة

  6  8  10  4  حتليل األثر
  10  5  5  5  سهولة التمويل

  10  5  2  3  القرب من السوق
  9  6  2  3  لقرب من املوردينا

ا 1،  3اجلدول (   ) عوامل اختيار املوقع وتصنيفها ودرجا
أكثر أمهية يف اختاذ القرار الصحيح  هادويف هذا النوع من التحليل ختتار املنظمة العوامل اليت تع

 5ل درجة تد ذإ 5إىل  1ملوقع التسهيالت اإلنتاجية. وتصنف العوامل احملددة على مقياس درجات من 
على أن العامل أقل أمهية. وتعطى العوامل اليت مت حتديدها  1على أن العامل أكثر أمهية، بينما تدل درجة 

األعلى وتسمى درجة املوقع  دتع 10اعتماداً على املزا اليت يقدمها املوقع ودرجة  10إىل  1درجات من 
Location Score.  
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ستخراج النتائج من خالل ضرب درجة تصنيف العوامل بدرجات  وملعرفة املوقع األفضل نقوم 
جلدول (   ) الذي يبني الدرجات املختلفة للمواقع. 2،  3املوقع كما هو موضح 

  درجات املوقع  تصنيف العوامل  العوامل
  محص  حلب  دمشق

  36  28  12  4  املرافق املطلوبة
  10  14  20  2  التشريعات احلكومية

  18  30  30  3  القدرة على توسيع الطاقة
ملساحة املطل   4  10  7  1  وبةسهولة توافر األرض 

  36  24  8  4  توافر العمالة املاهرة
  24  32  40  4  حتليل األثر

  50  25  25  5  سهولة التمويل
  30  15  6  3  القرب من السوق
  45  30  10  3  القرب من املوردين
  253  208  158    جمموع الدرجات

  للمواقع ) الدرجات املختلفة 2،  3اجلدول (
وبتحليل نتائج اجلدول السابق نالحظ أن محص هي املوقع األفضل لبناء التسهيالت اإلنتاجية 

  درجة. 253كون هذا املوقع قد حصل على أعلى الدرجات وهي 
الذي تقوم عليه هذه الطريقة إما أن فروق التكلفة بني املواقع ليست كبرية،  إن االفرتاض الرئيس

تعكس مزا التكلفة يف قرار حتديد املوقع. وقد يكون هذا االفرتاض صحيحًا أو ال. أو أن فوائد املوقع 
فعلى سبيل املثال، قد تكون تكلفة األرض يف موقع محص عالية، بينما قد ال تكون كذلك يف موقع حلب، 

قع دمشق. وقد تكون أجهزة مراقبة التلوث املطلوبة يف حتليل األثر البيئي يف موقع محص أعلى منها يف مو 
لذلك من األفضل استخدام هذه النموذج مع النموذج الكمي ومقارنة النتائج قبل اختاذ قرار بشأن  اختيار 

 فر العديد من الطرائق األخرى الختيار املوقعاأنه يتو  احلسبان يفموقع التسهيالت اإلنتاجية، مع األخذ 
  وقع معني مع مواقع أخرى.اليت تستخدم لتقدير كل من العوائد والتكاليف ملقارنة م
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 Center of Gravityمركز الثقل:  طريقة .2-4-3
ثري املوقع  مييل خمططو مواقع التسهيالت اإلنتاجية الستخدام مقياس املسافة من أجل تقييم 
املقرتح. وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون الشرط األساسي املهيمن هو القرب من سوق املنتجات أو 

ل القيام بتحديد موقعها بدقة. وهنا فإن املنظمة تُنفق الكثري على اخلدمات اللوجستية املواد اخلام من خال
ا تلجأ إىل تقييم مسافة املوقع من أجل احلصول على أفضل خيار للموقع املناسب  والتوزيع، لذا فإ

 .1واعتماده
 ذإملقطوعة ويفرتض هذا األسلوب أن تكلفة التوزيع هي دالة للكميات املشحونة واملسافات ا 

فإذا كانت الكميات املشحونة .2تشكل هذه اإلحداثيات مركز الثقل )x,y(خذ شكل مستقيم إحداثياته 
إىل كل موقع متساوية، فإنه ميكن احلصول على إحداثيات مركز الثقل (أي موقع مركز التوزيع) من خالل 

  :تيةآلاستخدام الصيغ  yومتوسط إحداثيات  xإجياد متوسط إحداثيات 

  
  أن: ذإ

𝑥 =x  إحداثي املوقعi 
𝑦 =y  إحداثي املوقعi 

n =عدد املواقع  

يف املواقع، ففي هذه احلالة نستخدم املتوسط املرّجح  اً يكون عدد الوحدات املشحونة خمتلفوعندما 
عدد الرحالت  تعرب األوزان عن الكميات املراد شحنها. ويف بعض احلاالت يكونذ إيف حتديد مركز الثقل، 

  :3أكثر أمهية من الكميات، لذا يتم استخدام هذا املقياس بدًال من الكميات. وتكون الصيغ املناسبة هي

                                                           
1 . Mahadevan, B. (2015): Operations Management, op.cite,p.136 
2 . Roy, Ram Naresh (2005): A Modern approach to Operations Management, New Age International 

(P) LTD., Publishers, New Delhi,p.26 
3 . Simpson, Natalie & Philip G. Hancock (2017): Practical Operations Management, (2nd ed.), Hercher 
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  أن: ذإ

𝑄 الكمية املشحونة إىل املوقع =i  
𝑥 =x  إحداثي املوقعi 
𝑦 =y  إحداثي املوقعi 

  ):1مثال تطبيقي (
فرتاض أن1،  3لة املبينة يف الشكل (حدد إحداثيات مركز الثقل للمشك الشحنات من مركز  ) 

  الثقل إىل كل من املواقع األربعة هي كميات متساوية.

  
  مركز الثقل بكميات متساوية ) 1،  3الشكل (

  احلل:
جلدول (   ). 3،  3نستخرج إحداثيات املواقع من الشكل السابق كما هو موضح 

y  x   املوقع 
2  2  D1 
5  3  D2  
4  5  D3  
5  8  D4  

16  18  Sum 

                                                           
Publishing incorporated, Illinois,P.266 

 



 
 

88 

  

 إحداثيات املواقع ) 3،  3اجلدول (

  
كما هو موضح  3Dوحيدد موقعه غرب املوقع )4.5  ,4(فإن إحداثيات مركز الثقل  وبناء عليه

  ).1،  3لشكل (

  ):2مثال تطبيقي (
فرتاض أن الكميات املشحونة إىل املواقع املختلفة ليست متساوية كما  هو أوجد مركز الثقل 

جلدول (   ). 4،  3موضح 
 املوقع   y x  الكمية اليومية

800  2 2  D1 
900  5 3  D2  
200  4 5  D3  
100  5 8  D4  

2000     Sum 
  الكميات املشحونة غري متساوية )4،  3اجلدول (

  احلل:
  :يتمبا أن الكميات املشحونة خمتلفة بني املواقع، فإنه جيب أن نستخدم املتوسط املرّجح كما 

  
)3 الذي إحداثياته  2Dويقع جنوب املوقع  )3 ,3.7(ذلك فإن إحداثيات مركز الثقل تقريباً وب

لشكل (  .(5,   ).2،  3كما هو موضح 
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  مركز الثقل بكميات غري متساوية ) 2،  3الشكل (

 Cost – Volume Analysisالتكلفة:  -حتليل عالقة احلجم .3-4-3
ة اقتصادية لبدائل املوقع، فمن خالل حتديد وهي إحدى األساليب املستخدمة يف إجراء مقارن

ميكن حتديد املوقع األقل تكلفة. وميكن دراسة العالقة بني احلجم  التكاليف الثابتة واملتغرية ورمسها بيانياً 
ضياً أو بيانياً. ويتم ذلك وفق اخلطوات    :1تيةآلاوالتكلفة ر

 حتديد التكاليف الثابتة واملتغرية لكل موقع. .1
ين واحلجم السنوي توضع التكاليف على احملور العمودي للشكل البيا ذإ ،ليف كل موقعرسم تكا .2

 على احملور األفقي.
لنسبة اخت .3  حجم اإلنتاج املتوقع.ىل إيار املوقع األقل تكلفة 

  مثال تطبيقي:
لتفكري يف اختيار املوقع يف يرغب أحد الصناعيني السوريني  دة طاقته اإلنتاجية، وقد بدأ  ز

حوش و . وبعد الدراسة توصل إىل أن بدائل اختيار املوقع ميكن أن تكون يف ثالثة مواقع هي : عدرا، اجلديد
كيف ميكن مساعدة الصناعي يف حتديد املوقع   ،تدرس إدارة العمليات كونكلمنطقة الصناعة. و و بالس، 

ابتة لكل من املواقع أن التكاليف الثعلمًا  ؟وحدة يف السنة 2000األكثر اقتصادًا حلجم إنتاج متوقع 
،  75وحدة نقدية على التوايل، والتكاليف املتغرية هي  110000، 60000،  30000املذكورة هي 

                                                           
1 . Heizer, Jay & et.al (2017): Heizer, Jay & et.al (2017): Principles of Operations Management: 

Sustainability and Supply Chain Management, (10th ed.), Pearson Education LTD., Harlow,p.384 
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  وحدة نقدية. 120وحدة نقدية، وسعر البيع املتوقع لكل وحدة منتجة هو  25،  45
  احلل:

 نقوم حبساب التكاليف الكلية لكل من املواقع الثالثة املذكورة .1
 وحدة نقدية 180000)= 2000( 75+  30000يف ملوقع عدرا = إمجايل التكال -
 وحدة نقدية 150000) = 2000( 45+ 60000إمجايل التكاليف ملوقع حوش بالس =  -
 وحدة نقدية 160000)= 2000( 25+ 110000إمجايل التكاليف ملوقع منطقة الصناعة=  -

بالس هو املوقع األقل تكلفة ومبقارنة إمجايل التكاليف للمواقع الثالثة نالحظ أن موقع حوش 
  والربح املتوقع هو :

وحدة نقدية  90000=  150000 –) 2000( 120التكاليف الكلية=  -اإليرادات الكلية
 )  3،  3يف السنة. ويوضح الشكل (

 
 التكلفة -حتليل عالقة احلجم  ) 3،  3الشكل (

  ونقطة تقاطع كل من عدرا وحوش بالس هي: 
30000+75(x)= 60000+45(x) 

30(x)=30000 
X=1000 

  ونقطة تقاطع حوش بالس مع الصناعة هي:
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60000+45(x)=110000+25(x) 
20(x)=50000 

X=2500  
  :1ويساعد حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة املديرين يف تقدير اآليت

لتغطية التكاليف  كمية أو مزيج املنتجات واخلدمات اليت جيب تقدميها لألسواق كحد أدىن  .أ
 الية.اإلمج

ىل مستوى معني من كمية أو مزيج املنتجات واخلدمات اليت جيب تقدميها لألسواق للوصول إ  .ب
ح.  األر

 سائر.كمية املنتجات أو اخلدمات احملققة يف حالة حتقيق مستوى معني من اخل  .ج
 ضوء خطة املنظمة. املفاضلة بني بدائل خمتلفة لالستثمار أو اإلنفاق واختيار أفضلها يف  .د

  Transportation Methodنقل:طريقة ال .4-4-3
تساعد هذه الطريقة يف ختفيض تكاليف النقل اإلمجالية بشرط توزيع كميات العرض املتاحة على 

حساب تكاليف النقل  يتم ذإ، ة للمفاضلة بني املواقع املختلفةكميات الطلب. وميكن استخدام هذه الطريق
ذا القدر من الشرح والتوضيح ألن هذه  .2ومن مث اختيار املوقع الذي حيقق أقل تكلفة ممكنة وسنكتفي 

  الطريقة سيتم دراستها يف مقرر األساليب الكمية بشكل مفّصل.

 Geographicختيار موقع العمليات: انظم املعلومات اجلغرافية يف  استخدام. 3-5

Information Systems (GIS)   
ت الدميوغرافية إن نظام املعلومات اجلغرافية هو أداة حاسوبية جلمع وخت زين واسرتجاع وعرض البيا

ت واملوظفني املدربني  على اخلرائط، وهو يعتمد على نظام متكامل من أجهزة احلاسوب والربجميات والبيا

                                                           
 128، ص ، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطةإدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل كمي): 2004بالل، حممد إمساعيل (.  1
 128امعة حلب، كلية االقتصاد، ص ، منشورات جإدارة اإلنتاج: عمليات ومدخل كمي): 2001. احلسني، حممد وآخرون ( 2
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نرتنت املستخدمة إللتوفري جمموعة واسعة من املعلومات املرجعية جغرافياً. ومن أمثلة ذلك برامج خرائط ا
  .1الت والسفرللحصول على اجتاهات الرح

جحة ذات  وتعد نظم املعلومات اجلغرافية أداة مفيدة تساعد الشركات يف اختاذ قرارات حتليلية 
ملوقع، فمن خالل نظم املعلومات اجلغرافية يتم ربط املعلومات  ملواقع اجلغرافيةعالقة   ثلُ م، الدميوغرافية 

لوقود ، ومجيعها تستخدم ملفات مرّمزة من نظام جتارة التجزئة واملصارف وسالسل الغذاء وحم طات التزويد 
العمر والدخل وتدفق احلركة والكثافة السكانية و املعلومات اجلغرافية. فمن خالل اجلمع بني السكان 

يت واجلغرافية ميكن لبائعي التجزئة حتديد أفضل موقع ملتجر ما أو مطعم جديد عل سبيل املثال. وفيما 
  :2ت اجلغرافية املؤثرة يف العديد من نظم املعلومات اجلغرافيةقواعد البيا

ت التعداد السكاين حسب الكثافة واملدن واملناطق والبلد والعاصمة  .1  الرموز الربيدية هلا.و بيا
افق اخلدمية من ماء خرائط خمططات الشوارع والطرق السريعة والفرعية واجلسور واألنفاق واملر  .2

ء وهاتف وطاقة   وغريها.وكهر
ت. .3 ار واجلبال والبحار والبحريات والغا  األ
ا واملستشفيات الرئيساملطارات واجلام .4  ة وغريها.عات وكليا
ت املستخدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية. .5  غري ذلك من قواعد البيا

كون اخلدمات ت ذإتستخدم شركات الطريان نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد املطارات و ذا ه
يد موعد ومكان شراء األرضية هي األكثر فعالية. وفيما بعد تستخدم هذه املعلومات للمساعدة يف حتد

  الوقود والوجبات واخلدمات األخرى.
ويوجد لدى العديد من البلدان وفرة يف نظم املعلومات اجلغرافية اليت ميكن الوصول إليها، وجيعل 

هولة مبكان حتليل الواقع حيث يتم احلصول على معلومات مفّصلة عن نظام املعلومات اجلغرافيةمن الس
عوامل مثل السكان والكثافة والعمر والدخل والعرق وحركة النقل ومواقع املنافسني واملؤسسات التعليمية 

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management,op.cite,p. 355 
2 . Heizer, Jay & et.al (2017): Principles of Operations Management,op.cite,p. 389 
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ومراكز التسوق وإحصاءات اجلرائم وموارد النقل واملرافق واخلرائط واملصورات ومدى صحة املعلومات األخرى 
ملرتافقة مع املوقع احملدد. وتستعمل احلكومات احمللية نظم املعلومات اجلغرافية لتخطيط وتنظيم وحتليل ا

حثو األعمال نظم املعلومات اجلغرافية يف أجباثهم  تمعية، ويستخدم  وإيصال املعلومات عن املوارد ا
م.   ودراسا

لرغم من اجلهود املبذولة لوضع قواعد عامة يتم االسرت  ا يف عملية اختيار مواقع التسهيالت و شاد 
ا مل تتوصل بعد إىل إجياد نظرية للتوطن الصناعي حبيث تالقي قبوًال لدى اجلميع، أي  اإلنتاجية، إال أ

مبوجبها  مباشرة وغري مباشرة يتم قديراتتاختيار اإلقليم الذي يتالءم وطبيعة نشاط العمليات بناء على 
  اختيار موقع العمليات.

  :الثالثأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
     يعتمد تطوير اسرتاتيجية املوقع على نوع املنظمة   .1

      من عوامل اختيار موقع التسهيالت اإلنتاجية اخلطر السياسي   .2

     ملنتجختتلف العوامل املهمة يف اختاذ قرار املوقع اعتماداً على نوع ا   .3

     قع املوارد البشريةعند اختاذ قرار حتديد املو   احلسبانيفإن العوامل اإلقليمية الواجب أخذها    .4

     الصحيح للموقع تعتمد طريقة مركز الثقل على اختيار العوامل األكثر أمهية يف اختاذ القرار   .5

      والتكلفة يف حتليل العالقة بني احلجم مقياس املسافة هو العامل الرئيس   .6

     كلفةتعتمد طريقة حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة على اختيار املوقع األقل ت   .7

     تساعد نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار موقع العمليات   .8
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  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  من أسباب اختيار موقع التسهيالت:. 1

A . اخلام تكلفة أو توافر العمل واملواد  
B . تغري أسواق املنتجات  
C . االندماجات واالستحواذات  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلامن عوامل اختيار موقع التسهيالت اإلنتاجية . 2
A . ئن   القرب من الز
B. التوزع اجلغرايف  
C . مناخ األعمال  
D . القرب من املوردين  

  من خطوات اإلجراء العام الختاذ قرار املوقع:. 3
A . يم بدائل املوقعحتديد معيار استخدام تقي  
B . حتديد العوامل املهمة  
C . تطوير بدائل املوقع  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلا  احلسبانيفمن العوامل اإلقليمية الواجب أخذها . 4
A . موقع املواد اخلام  
B . موقع األسواق  
C . ة   املنتجات املشا
D . عوامل العمل  

ألكثر أمهية يف مل ايف أي طريقة من طرائق حتليل املوقع ختتار املنظمة العوا. 5
  اختاذ القرار الصحيح:

A . طريقة تصنيف العوامل  
B . طريقة مركز الثقل  
C . حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة  
D .  طريقة النقل  

  سافة:أي طريقة من طرائق حتليل املوقع تعتمد على قياس امل. 6
A . طريقة تصنيف العوامل  
B. طريقة مركز الثقل  
C . حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة  
D . قلطريقة الن  

جراء مقارنة اقتصادية لبدائل املوق .7   ع هي:الطريقة اليت تقوم 
A . طريقة تصنيف العوامل  
B . طريقة مركز الثقل  
C . حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة  
D . طريقة النقل  

   تقدير:يفيساعد حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة املديرين  .8
A . هاكمية أو مزيج املنتجات واخلدمات اليت جيب تقدمي 

  لألسواق من أجل تغطية إمجايل التكاليف
B . ق مستوى كمية املنتجات أو اخلدمات احملققة يف حالة حتقي

  معني من اخلسائر
C . املفاضلة بني بدائل خمتلفة لالستثمار  
D. كل ما سبق  

ميات الطلب كالطريقة اليت تعتمد على توزيع كميات العرض املتاحة على  . 9
  هي:

A . طريقة النقل 
B . لطريقة تصنيف العوام  
C . طريقة مركز الثقل  
D . حتليل العالقة بني احلجم والتكلفة  

  قع العمليات:أي نوع من أنواع نظم املعلومات يساعد يف اختيار مو .10
A . نظم املعلومات اإلدارية  
B. نظم املعلومات اجلغرافية  
C . نظم معلومات التسويق  
D . نظم معلومات التمويل  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  تاجية وما هي أسباب دراسة املوقعهيالت اإلنعّرف موقع التس: )1السؤال (
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  ) }1،  3توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من  20 {مدة اإلجابة:

  اختيار موقع التسهيالت اإلنتاجيةاشرح عوامل  : )2السؤال (
  )}2،  3توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  جراء العام يف اختاذ قرار املوقعحتدث عن اإل: )3( السؤال
  )}3،  3توجيهات لإلجابة: الفقرة (   40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  اشرح طرائق حتليل موقع التسهيالت: )4السؤال (
  )}4،  3توجيهات لإلجابة: الفقرة (   40: 100دقيقة. الدرجات من  35{مدة اإلجابة: 

  غرافية يف اختيار موقع العملياتوضح كيفية استخدام نظم املعلومات اجل: )5(السؤال 
  }) 5،  3توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

ة يساختيار املوقع، والعوامل الرئ موقعها وأسباب اخرت إحدى املنظمات الصناعية أو اخلدمية وادرس
الختيار املوقع، واإلجراء العام الذي مت تطبيقه يف اختيار املوقع، والطرائق األساسية املعتمدة يف اختيار موقع 

ت األساسية اليت مت االعتماد عليها يف اختيار هذا املوقع  .املنظمة، وقواعد البيا
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لعملياتالفصل    الرابع: التنبؤ 

Chapter (4): Operations Forecasting 
  التنبؤ؟ما  .4-1
  ق وأساليب التنبؤئطرا .4-2
  نيف طرائق التنبؤصت .4-2-1
  طرائق التنبؤ النوعية .4-2-2
  طرائق التنبؤ الكمية .4-2-3
لسالسل الزمنية .4-2-3-1   التنبؤ 

 األسلوب الساذج .1
 املتوسط املتحرك .2
 املتوسط املتحرك املرّجح .3
 التمهيد األسي .4
 حتليل االحندار البسيط .5

  دقة التنبؤ. 4-2-3-2
  إشارة التعقب أو التتبع .4-2-3-3
  طرائق التنبؤ السببية .4-2-4

 حتليل االحندار املتعدد .1
 القياسيةالطرائق  .2

  التنبؤ يف املنظمات اخلدمية .4-3

  أسئلة واختبارات الفصل الرابع
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن التنبؤ . 1
 إمكانية تصنيف طرائق التنبؤ . 2
 فهم طرائق التنبؤ النوعية . 3
لسالسل الزمنية . 4  فهم طرائق التنبؤ 
 التعرف على كيفية دراسة دقة التنبؤ . 5
 أو التتبعمناقشة إشارة التعقب  . 6
 فهم طرائق التنبؤ السببية . 7
 مناقشة إمكانية التنبؤ يف املنظمات اخلدمية . 8

  ملخص الفصل: 

لسالسل الزمنية يتناول هذا الفصل  مفهوم التنبؤ، ونصنيف طرائق التنبؤ مبا فيها طرائق التنبؤ النوعية والكمية والسببية، وطرائق التنبؤ 
املتحرك، واملتوسط املتحرك املرّجح والتمهيد األسي وحتليل االحندار البسيط، ودقة التنبؤ وإشارة التعقب  املتمثلة يف األسلوب الساذج، واملتوسط

  أو التتبع، وطرائق التنبؤ السببية مبا فيها حتليل االحندار املتعدد، والطرائق القياسية، وأخرياً التنبؤ يف املنظمات اخلدمية.

  كلمات مفتاحية:

لسالسل الزمنية،  أسلوب دلفي، مسوحات التنبؤ، طرائق التنبؤ، طرائق التنبؤ النوعية، طرائق التنبؤ الكمية، طرائق التنبؤ السببية، التنبؤ 
ب الساذج، األسلو السوق متاثل دورت احلياة، احلكم والتقدير الشخصي، االجتاه، املومسية، الدورات، التغريات غري املنتظمة، التغريات العشوائية، 

دقة التنبؤ، إشارة التعقب، الطرائق  حتليل االحندار املتعدد،  املتوسط املتحرك، املتوسط املتحرك املرّجح، التمهيد األسي، حتليل االحندار البسيط،
  القياسية، التنبؤ يف املنظمات اخلدمية.

Forecasting, Forecasting Techniques, Qualitative Forecasting Techniques, 
Quantitative Forecasting Techniques, Casual Forecasting Techniques, Forecasting 
based on Time Series, Delphi Method, Market Surveys, Life- Cycles Analogy, Personal 
Judgment, Trend, Seasonality, Cycles, Irregular Variations, Random Variations, Naïve 
Method, Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Simple 
Regression, Forecast Accuracy, Tracking Signals, Multiple Regression Analysis, 
Econometric Methods, Forecasting in Service Organizations 

  
 

  



 
 

98 

  

لتنبؤ يوجد العديد من حد ذاته هو حماولة للتنبؤ مبستقبل يف ، لكن التنبؤ املصطلحات املرتبطة 
ا من أجل ختطيط متطلبات املخزون  املنظماتحتاول و  .متغري ا أو خدما لطلب على منتجا التنبؤ 

ت اليت استند إليها التنتعتمد دقة التنبؤ إىل حد كبري على موثوقية وغريها، و  والتصنيع  السيماو بؤ، البيا
املنظمات الصناعية ، تسعى بشكل عام.و  طول الفرتة الزمنية يف املستقبل اليت يُتوقع أن تشملها التوقعات

لطلب الذي يزيد قليًال عن متوسط وقت التصنيع واخلدمية كلما مت توقع املستقبل، زادت ف ، إىل التنبؤ 
هلا و تصبح املتغريات أكثر صعوبة يف التنبؤ نتيجة ملتغريات أخرى غري معروفة  ذإ، فرصة حدوث خطأ كبري

  ومن هنا حياول هذا الفصل تقدمي دراسة وافية ملفاهيم التنبؤ وطرائقه..1يهافثري 
 What is Forecasting ؟التنبؤما . 4-1

التنبؤ على أساس  وميكن تصنيف مشكالت .2هو عملية تقدير املستقبل Forecastingالتنبؤ  
  ) الذي يبني تصنيف مشكالت التنبؤ على أساس األفق الزمين.1،  4األفق الزمين كما يف اجلدول (

  

  األفق الزمين  أمثلة  املستوى
  عجز املوازنة  االسرتاتيجي (طويل األجل)

  بيع احلاسبات
  سنوات 10- 2

  عقود العمل  االسرتاتيجي (قصري)
  تكاليف املنتج
  عقود املوردين

  سنة 1-2

  توقيت وحجم الطلبيات  تكتيكي
  زمن إعداد التجهيزات اجلديدة

  العوامل املومسية

  شهر 3-12

  مبيعات اخلطوط السلعية الشهرية  املتطلبات
  مبيعات الوحدات الشهرية

  محولة ورشة العمل
  محولة اآلالت

  أسبوع 1-12

ت  التسليم م 6-1  جداول الورد   أ

                                                           
1 . Sutherland, Jonathan & Diane Canwell (2004): Key Concepts in Operations Management, Palgrave 

Macmillan, New York, p.107 
2 .Morton, Thomas E. (1999): Production Operations Management, South- Western College 

Publishing, Cincinnati, Ohio, Chapter.1 , F.2 
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  سرعات التشغيل
  األسابيعاملبيعات اليومية أو 

  ) تصنيف مشكالت التنبؤ على أساس األفق الزمين1،  4اجلدول (
  طرائق وأساليب التنبؤ:. 4-2
  تصنيف طرائق التنبؤ:. 4-2-1

) تصنيف 1، 4ُتصنف طرائق التنبؤ ضمن جمموعات خمتلفة وبطرائق خمتلفة، ويوضح الشكل (
  .1طرائق التنبؤ ومتييزها

  
  ) تصنيف طرائق التنبؤ1، 4الشكل (

                                                           
1 . Meredith, Jack R. & Scott M. Shafer (2016): Operations and Supply Chain Management for MBAs, 

(6th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, p. 130 

 كمية

 طرائق التنبؤ
 

 رسمية

 السببية

 االنحدار البسيط

Box- Jenkins 

 سيةاالطرائق القي

 االنحدار المتعدد

 الزمنيةالسالسل 

غير رسمية 
 (حدسية)

 مسوحات السوق

 تحليل دورة الحياة

 المتوسط المتحرك

 التمهيد األسي

 قوائم المستهلكين

 رأي الخبراء

 ل التاريخيثالتما
 

 أسلوب دلفي

 االختبارات التسويقية

 نوعية
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 Qualitative Forecasting Techniques طرائق التنبؤ النوعية:. 4-2-2
ت  م والبيا تعتمد طرائق التنبؤ النوعية يف احلكم والتقدير الشــــــــخصــــــــي للمديرين من خالل جتار

ا تعتمد يف جانب ك. و 1ختلفة اليت تعيش فيها املنظمةاملتغريات والظروف املاليت ترتاكم لديهم عن  بري لكو
ـــــــــــي ـــــــــــخصـــ باً إىل تنبؤات خمتلفة يف معظم منها على التقدير الشـــ ـــــــلون غال ،  فإن الكثري من املديرين يصـــــــ

  .2) طرائق التنبؤ النوعية2،  4ويوضح اجلدول (األحيان.
  

الطرائق 
  النوعية

حتديد   الدقة  االستخدامات  وصف الطريقة
نقطة 
  التحول

التكلفة 
املدى   النسبية

  القصري
املدى 

  املتوسط
املدى 
  الطويل

أسلوب دلفي
 

D
elphi m

ethod
 

ــؤال جمموعـــة من اخلرباء عن تقـــديرات  ـــ ــ ـــ ــ ســــ
ــلع وخدمات املنظمة  حجم الطلب على ســــ
ـــاء يُطلب من كل  ــــتقصــ من خالل قائمة اسـ

ـــع تنبؤاته حول منتج جديد  ـــ ــ مثالً منهم وضـــ
ــــة القوائم  ــ ـــث خمتص مبراجعــ ـــ حــ . ويقوم 
وإعــداد ملخص عنهــا يقــدم مرة أخرى إىل 
ـــتمر العملية حىت يتم  ــ ـــ ــ ـــ جمموعة اخلرباء. وتسـ

  .3التوصل إىل اتفاق مجاعي يف الرأي

  املبيعات طويلة
  األجل.

 .ختطيط الطاقة  
  التنبؤ التقاين

للوقوف على أهم 
  التغريات التقانية.

واضحة 
  وجيدة

واضحة 
  وجيدة

واضحة 
  وجيدة

من متوسطة   واضحة
إىل عالية 

ا تعتمد  أل
على رأي 
اخلرباء من 

داخل 
 املنظمة
  هاوخارج

مسوحات السوق
  M

arket Surveys
 

  

تقوم على إعداد قوائم استقصاء وسؤال 
جمموعات املستهلكني ، و على 

االختبارات السوقية ، أو الدراسات 
ت عن ظروف  املستخدمة يف مجع البيا

  السوق.

ملبيعات  - التنبؤ 
  اإلمجالية للمنظمة.

موعات  - التنبؤ 
  السلعية الرئيسية.

لسلع الفردية -   التنبؤ 

جيدة 
  جداً 

  عالية  واضحة  واضحة  جيدة

متاثل دورات احلياة
  Life – C

ycles 
analogy

 

لسلع االتقدير املبين على معرفة دورة حياة 
  عات.املماثلة ، واستخدام منحىن منو املبي

  ملبيعات التنبؤ 
طويلة األجل لتخطيط 

  الطاقة

واضحة   رديئة
  وجيدة

واضحة 
  وجيدة

  متوسطة  ردئية
  
  
  
  
  

                                                           
صر، حممد وآخرون ( 1  199، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، ص إدارة اإلنتاج والعمليات): 2013. 

2 . Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the Supply 
Chain: Decision and Cases, (7th ed.), Mc Graw – Hill Education, Inc., New York,p.190 

 .35، ص 1، دار الفكر ، عمان، طإدارة العمليات اإلنتاجية): 1990. عبدهللا ، عفيف شريف ، عطية حممد عطية ( 3
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احلكم والتقدير الشخصي
  

Personal 
Judgm

ent
رد بناًء التنبؤ املنفذ من قبل اجلماعة أو الف 

ون على التجربة أو احلقائق عن املوقف بد
  استخدام أسلوب علمي واضح.

ملبيعات   اإلمجاليةالتنبؤ 
  والسلع الفردية

  رديئة
  أو ضعيفة

  منخفضة  رديئة  رديئة  رديئة
  
  
  
  

  طرائق التنبؤ النوعية) 2،  4(اجلدول
 Quantitative Forecasting Techniques. طرائق التنبؤ الكمية: 4-2-3
لسالسل الزمنية: . 4-2-3-1  Forecasts based on Time-Seriesالتنبؤ 

ت  السالسل الزمنية قيام احمللل بتحديد السلوك األساسي للسلسلة. وهذا يتم يتطلب حتليل بيا
ً. وهنا قد يظهر منط واحد أو أكثر مثل االجتاهات أو التغريات  من خالل املخطط البياين وفحصه بصر

إلضافة على ذلك، قد يكون هناك تغريات عشوائية ورمبا  املومسية أو الدورية أو الفروق يف املتوسطات. 
  :يتغري منتظمة. وميكن وصف هذه السلوكيات كما 

ت مثل التغريات السكانية ويشري إ Trendاالجتاه  .1 ىل حركة صعود أو هبوط طويلة املدى يف البيا
 وتغريات الدخل والتغريات الثقافية وغريها.

وتشري إىل التغريات املنتظمة إىل حٍد ما ولكنها قصرية األجل، وتتعلق  Seasonalityاملومسية  .2
يف الغالب بعوامل مثل التقومي أو الوقت خالل اليوم. فعلى سبيل املثال، تشهد املطاعم وحمالت 

 السوبر ماركت واملسارح تغريات مومسية أسبوعية وحىت يومية.
يد عن عام واحد وترتبط مبجموعة متنوعة وهي تغريات تشبه املوجة ملدة تز  Cyclesالدورات  .3

االت االقتصادية والسياسية وحىت الظروف الزراعية.  من ا
ل او وتعود إىل ظروف غري عادية مثل األح Irregular Variationsالتغريات غري املنتظمة  .4

ت، أو حدوث تغيري كبري يف املنتج أو اخلدمة. فهي ال تعكس الس لوك اجلوية القاسية ، واإلضرا
الصورة العامة. لذا جيب حتديدها  ىل تشويهإالنموذجي. وميكن أن يؤدي إدراجها يف السلعة 

ت.  وإزالتها من البيا
ا تبقى بعد إوهي تغريات متبقية، أي  Random Variationsالتغريات العشوائية  .5

 ) هذه التغريات2،  4احتساب مجيع السلوكيات األخرى. ويوضح الشكل (
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ت االجتاهية والدورية واملومسية  )2،  4الشكل (  خمطط البيا

 مع التغريات العشوائية وغري املنتظمة

  تغيرات غير منتظمة

  االتجاه

  الوقت

  الدورات

  الوقت

  الشهر

  التغيرات الموسمية

السنة

السنة

السنة

السنة
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 Naive Method: األسلوب الساذج .1
منهج بسيط ولكنه واسع االستخدام يف التنبؤ، فهو يستخدم قيمة سابقة واحدة لسلسلة زمنية نه إ

بتة (تغريات يف املتوسط) مع التغريات املومسية أو مع االجتاه.  كأساس للتنبؤ، وميكن استخدامه مع سلسلة 
ت هي التوقعات للفرتة التالي لتايل إذا كان ويف حال وجود سلسلة مستقرة تصبح آخر نقطة بيا ة، و

حالة. ويف حالة  20حالة، فإن التوقعات هلذا األسبوع تكون  20هو  الطلب على منتج األسبوع املاضي
  التغريات املومسية فإن توقعات هذا املوسم تساوي قيمة املوسم األخري يف الفصل.

عياد هلذا املوسم فعلى سيبيل املثال، توقعات الطلب على منتجات الديك الرومي خالل موسم األ 
تساوي الطلب على الديك الرومي يف العيد املاضي، وتوقعات الشيكات اليت مت صرفها يف أحد املصارف 
يف اليوم األول من الشهر احلايل يساوي عدد الشيكات اليت مت صرفها يف اليوم األول من الشهر املاضي، 

احلايل تساوي فرضًا حجم حركة املرور على  وتوقعات حجم حركة املرور على الطرق السريعة ليوم اجلمعة
  الطرق السريعة ليوم اجلمعة املاضي.

لنسبة  قص الفرق ىل اإو ت ذات االجتاه، فإن التنبؤ يساوي القيمة األخرية للسلسلة زائد أو  لبيا
فرتاض أن القيمتني األخريتني كانت  ة فإن التنبؤ للفرت  53و 50بني القيمتني األخريتني يف السلسلة، 

جلدول (  56ة سيكون مالقاد   )3،  4كما هو موضح 
  التنبؤ  التغري يف الطلب   الطلب الفعلي  الفرتة
1  50      
2  53  3+    
3      53+3=56 

ت ذات االجتاه3،  4اجلدول (   ) التنبؤ الساذج للبيا
جداً لكنه يُعد أداة تنبؤ مهمة  قد يبدو للوهلة األوىل أنه بسيطٌ وعلى الرغم من أن التنبؤ الساذج 

ت وسهول  ة الفهم، إال أن االعرتاض الرئيسكونه قليل التكاليف وسريع التنفيذ بسبب سهولة حتليل البيا
ا على تقدمي تنبؤات دقيقة للغاية. ومع ذلك إذا كانت الدقة الناجتة مقبولة، فإننا  هلذه الطريقة هو عدم قدر

لتايل  لرغم من أن طرائق التنبؤ األخرى توفر دقة أفضل إال أن تكلفتها عالية، و نتوصل إىل دراسة جادة. و
فإن التنبؤ الساذج يكون مبثابة معيار للمقارنة ميكن على أساسه احلكم على تكلفة ودقة الطرائق األخرى، 
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ضافية إوارد مالدقة املتزايدة لطريقة أخرى تستحق هل  :يتآلان اإلجابة على السؤال وهنا جيب على املديري
  ؟قيقهالتح

 Moving Averageاملتوسط املتحرك:  .2
ــــــط الطرائق  ـــــــلة الزمنية. ومن أبســــ ـــــلســـ ــــــــتخدمة يف حتديد االجتاه يف الســـــ وهو إحدى الطرائق املســ

ـــــلع.  لطلب على الســـــ ـــــــتخدمة يف التنبؤ  لطلب لفرتة زمنية معينة املســـ ومبوجب هذه الطريقة ، فإن التنبؤ 
  : تيةآلا. وحيسب من العالقة 1يساوي جمموع الطلب يف الفرتات املاضية مقسوماً على عدد تلك الفرتات

n

DDDD
F ntttt

t
121

1

........... 



  

  أن :  ذإ
tD الطلب الفعلي يف الفرتة :t.  
n . (م، أسابيع، أشهر، سنوات   :   عدد الفرتات الزمنية (أ
1tF  لطلب يف الفرتة لطلب يف الفرتة التالt + 1: التنبؤ    ية لعدد فرتات السلسلة املعطاة). (يعين التنبؤ 

  مثال تطبيقي:
وء الطلب على يف ضمبتوسط متحرك لثالث فرتات زمنية للفرتة السادسة لطلب احسب التنبؤ 

جلدول ( ت التسوق خلمس فرتات زمنية؟ كما هو موضح    ).4،  4عر
  الطلب  الفرتة 

1  42  
2  40  
الطلب   43  3

لثالث 
  فرتات زمنية

4  40  
5  41  

ت التسوق4،  4اجلدول ( ت الطلب على عر   ) بيا
  احلل:

                                                           
1 . Evans, James R. (2016): Business Analytics: Methods, Models and Decision, (2nd ed.), Pearson 

Education Inc., New York,p.279 
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لطلب لل، احسب  38إذا كان الطلب الفعلي يف الفرتة السادسة هو  فرتة السابعة مبتوسط التنبؤ 

  ؟متحرك لثالث فرتات زمنية

  
التنبؤ عن طريق إضافة  يتم حتديث كما  ،فر قيم فعلية جديدةامع تو يتم نالحظ أن املتوسط املتحرك 

لتايل يتح رك التنبؤ من خالل حتديث القيم احلديثة وإسقاط األقدم، مث إعادة حساب املتوسط املتحرك، و
  القيم فقط.

   Weighted Moving averageاملتوسط املتحرك املُرّجح : . 3
لفرتات السابقة يف حال  تعتمد هذه الطريقة على إعطاء أوزان نسبية أكرب للفرتات احلالية قياساً 
ــــــــبية أكرب للفرتات  ـــــل إعطاء أوزان نســــ ت األحدث أكثر أمهية عند التنبؤ، لذلك يفضـــــــ ن البيا االعتقاد 

ً األخرية السـابقة مبا % أو الواحد  100شـرة آلخر فرتة التنبؤ، حبيث يكون جمموع األوزان النسـبية مسـاو
اليت قد تؤثر فيه يف فرتة و  . وهذا ما يعكس أثر االستجابة املناسبة للعوامل احلالية املكونة للطلب،الصحيح

   .1التنبؤ
  مثال تطبيقي:

ت الطلب السابقة :   ستخدام بيا
ستخدام أوزان احسب املتوسط املتحرك  .1 لفرتة السادسة   30% آلخر فرتة، و40املرّجح للتنبؤ 

 % للفرتات اليت تسبقها؟10%، و20% للفرتة األحدث، و

  

                                                           
 .94، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، ص  ختطيط ومراقبة اإلنتاج): 1998. البكري ، سونيا حممد ( 1



 
 

106 

  

لطلب للفرت 39إذا كان الطلب الفعلي للفرتة السادسة هو  .2 ستخدام ، احسب التنبؤ  ة السابعة 
 ؟ هانفس األوزان

  
أكثر يُعد ملتوسط املرجح ااملتوسط املتحرك البسيط يف أن  ناملرجح عاملتحرك تتمثل ميزة املتوسط و 

على  اً وينطوي عموم ،امإىل حد  اً تعسفييُعد ، فإن اختيار األوزان . ومع ذلكللوقائع األحدث اً انعكاس
  استخدام التجربة واخلطأ إلجياد خمطط ترجيح مناسب.

  Exponential Smoothingالتمهيد األسي : . 4
رّجح الذي يقوم على أساس حساب متو وهو إحدى طرائق 

ُ
سط السلسلة املتوسط املتحرك امل

ً أقل من ال عطاء تقديرات الفرتات األخرية (احلالية) للطلب، وز لطلب يف الفرتات الزمنية  رتجيح مقارنة 
ً أكرب. ويتشابه معه يف ت من البي كمية قليلة  ، ويستخدمأنه بسيط املاضية أو األوىل اليت تعطى وز ا

  حلسابه جيب معرفة ثالثة متغريات أساسية هي :و . املطلوبة
لفرتة املاضية (فرتتني سابقتني)  . أ   .التنبؤ 

  الطلب يف الفرتة احلالية.. ب
 )1) و (0الذي ترتاوح قيمته بني( مؤشر التمهيد ألفا   . ج

لعالقة   :1تيةآلاوُحيسب التمهيد األسي 

 
  أن : ذإ

 t= التنبؤ يف الفرتة 

 t-1= التنبؤ يف الفرتة السابقة، أي الفرتة 
بت) التمهيد (النسبة املئوية)   = عامل (

  = الطلب الفعلي أو املبيعات الفعلية خالل الفرتة السابقة

                                                           
1 . Davis, Mark M. & Janelle Heineke (2005): Operations Management: integrated manufacturing 

and services, (5th ed.), Mc Graw – Hill companies, Inc., New York,p.444 
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بت و  إلضافة  تنبؤكل فنسبة مئوية من خطأ التنبؤ.  α التمهيدميثل  جديد يساوي التنبؤ السابق 
، وكان وحدة 42كان   السابق التنبؤض أن افرت ، على سبيل املثالفإىل نسبة مئوية من اخلطأ السابق. 

  :يتآلاعلى النحو  اجلديد التنبؤ. سيتم حساب α = .10وحدة ، و  40الطلب الفعلي 

  
 هو: التايل التنبؤ، فسيكون 43إذا تبني أن الطلب الفعلي هو و 

 
 :والطلبات الفعلية األخريةالسابقة  التنبؤاتترجيح  تيةآلااملعادلة  وتوضح

  
  فإن: α = .10، إذا كانت على سبيل املثال

  
  مثال تطبيقي:

ت الطلب الفعلي لسلسلة زمنية مؤلفة من 5،  4يوضح اجلدول (   فرتة. 11) بيا
  الطلب الفعلي (t)الفرتة 
1  42  
2  40  
3  43  
4  40  
5  41  
6  39  
7  46  
8  44  
9  45  

10  38  
11  40  

ت الطلب الفعلي5،  4اجلدول (   ) بيا
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لطلب خالل الفرتة   تيتنيآلايف احلالتني  ستخدام طريقة التمهيد األسي 12واملطلوب : احسب التنبؤ 
α = .10 و α = .40؟  

  
  α = .10  α = .40  الطلب الفعلي (t)الفرتة 

  اخلطأ  التنبؤ  اخلطأ  التنبؤ
1  42  -  -  -  -  
2  40  42  -2  42  -2  
3  43  41.8 1.2  41.2  1.8  
4  40  41.92  -1.92  41.92  -1.92  
5  41  41.73  -0.73  41.15  -0.15  
6  39  41.66  -2.66  41.09  -2.09  
7  46  41.39  4.61  40.25  5.75  
8  44  41.85  2.15  42.55  1.45  
9  45  42.07  2.93  43.13  1.87  
10  38  42.35  -4.35  43.88  -5.88  
11  40  41.92  -1.92  41.53  -1.53  
12    41.73    40.92    

  ) طريقة التمهيد األسي6،  4اجلدول (
  403F) 0.10+42 =-41.8 =(42 يتمت حساب التنبؤ كما 

  )3،  4وميكن متثيل ذلك بيانياً كما يف الشكل (

  
  طريقة التمهيد األسيالتمثيل البياين ل) 3،  4( الشكل

  الطلب الفعلي

ب 
طل

ال
 

  الفترة الزمنية
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  Simple Regression .حتليل االحندار البسيط:5
ت التارخيية، وهو  حتديد العالقة  ايتم من خالهل ذإإحدى طرائق التنبؤ الكمية اليت تستخدم البيا

أو الرتويج وغريها، بني العامل الذي سيتم التنبؤ به والعوامل الداخلية أو اخلارجية األخرى مثل اإلعالن 
ضية قد تكون معقدة. ويف طريقة االحندار اخلطي يوجد متغري  ويُعرب عن هذه العالقات مبصطلحات ر

 يفويفرتض أنه يؤثر  .1يُطلق عليه اسم املتغري التابع يرتبط مبتغري مستقل أو أكثر بواسطة معادلة خطية
لتايل تكون العالقة بني املتغريات دالة  زلةناملتغري التابع. ويكون املتغري التابع مب متغري مستقل واحد فقط، و

ملعادلة    :2يةتاآلهي خط مستقيم يُعرب عنها 

  
  أن: ذإ

بتة وتساوي التقاطع على احملور:    x قيمة 
بتة وتساوي ميل خط االحندار:    قيمة 
  وقيمة املتغري املستقل (الزمن) الوقت: 
  yللمتغري التابع الفعلي  القيمة املتوقعة: 

ستخدام العالقات  bو  aميكن حساب قيم الثوابت و    :3تيةاآلبطريقة املربعات الصغرى 

  
أو  yومتوسط قيمة �̅�أو  xستخدام متوسط قيمة  aو  bناك طريقة أخرى وهي حساب وه

                                                           
شرون) بريوت، طإدارة العمليات: العمليات وسالسل التوريد): 2015كراجوسكي، يل جيه وآخرون (.   1  516، ص 1، مكتبة لبنان (

2 . Waller, Derek L. (2008): Statistics for Business, Butterworth- Heinemann, Oxford, p. 339 
3 . Waters, Donald (2011): Quantitative Methods for Business, (5th ed.), Pearson Education LTD., 

Harlow, p.223 
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𝑦 ه  النتيجة هي نفسها:و ستخدام املعادلتني أد
 

  
  مثال تطبيقي:

ت اخلاصة مبيزانية اإلعالن إلحدى الشركات والوحدات املباعة، 7،  4اجلدول (يوضح   ذإ) البيا
  ل.س 70000بلغت ميزانية اإلعالن مبلغاً وقدره 

  x 20  40  60  80  90  110ميزانية اإلعالن 
  y 110  150  230  230  300  360الوحدات املباعة 

  )7،  4اجلدول (
  احلل:

  
  

  )8،  4اجلدول ( 
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  )4،  4متثيل ذلك بيانياً كما يف الشكل ( وميكن

  
  

  ) الشكل البياين لطريقة املربعات الُصغرى4،  4الشكل (
 Forecast Accuracyدقة التنبؤ: .4-2-3-2

الفرق بني القيمة الفعلية والقيمة التقديرية. لذا فإن املبدأ األساسي يف اختيار  Errorميثل اخلطأ 
ا أقل ما ميكن، ومن أجل  طريقة التنبؤ هو أن تكون األخطاء أو الفروقات بني القيم الفعلية والقيم املتنبأ 

  :1التأكد من ذلك يتم استخدام جمموعة من املقاييس أمهها
  Mean Absolute Deviation (MAD)متوسط االحنراف املطلق :   .أ

لقيم املطلقة كما    :يتويعرب عنه مبتوسط االحنرافات 

  
 Mean Squared Error (MSE)متوسط اخلطأ الرتبيعي :   .ب

                                                           
1 . Evans, James R. (2013): Statistics, Data Analysis and Decision Modeling, (5th ed.), Pearson 

Education LTD., Harlow,p. 244 

 ميزانية اإلعالن

عة
مبا

 ال
ت

حدا
لو

ا
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ويساوي إىل مربع الفروقات للتخلص من القيم املطلقة. وبذلك يتم تضخيم حجم الفروقات 
  :يتأيضاً، وحيسب كما 

  
لنسبة املطلقة: ج.   Mean Absolute Percent Error (MAPE)متوسط اخلطأ 

لقيمة املطلقة، وحيسب كما    : يتويستخدم النسب املئوية 

  
  مثال تطبيقي: 

ت  MAPEو  MSEو  MADاحسب  مع إظهار  )9، 4الواردة يف اجلدول (للبيا
ت اليت متاألرقام الف   حذفها علية واملتوقعة للحسا

  
  )9، 4اجلدول (

 
يرجح مجيع األخطاء  MAD، يتمثل االختالف بني هذه املقاييس يف أن من وجهة نظر حسابيةو 

 ىحدوإللخطأ النسيب.اً وفق MAPE، وأوزان لقيمها الرتبيعية اً األخطاء وفق MSE، ويقدر لتساوي
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، ميكن للمدير مقارنة املثالعلى سبيل ف استخدامات هذه املقاييس هو مقارنة دقة طرق التنبؤ البديلة.
موعة معينة من  MAPEأو  MSEأو  MADلتحديد النتيجة اليت تنتج أدىن معدل وذلك النتائج 

ت.  فيما ملعرفة زيد من االنتباه والدراية، مبتتبع أداء اخلطأ مبرور الوقت  ومن االستخدامات األخرىالبيا
   ر، أم أنه يبقى كما هو. إذا كان هناك حتسن يف أداء اخلطأ أم تدهو 

نوً ، يكون أداء اخلطأ ي بعض احلاالتفف لقدرة التنبؤ على االستجابة للتغيريات يف أمناط  التارخيي 
ت.  بسرعة للتغيري الستجابة سريكز االختيار من بني الطرق البديلة بعد ذلك على تكلفة عدم او البيا

لفعل (أي التقلبات العشوائية)تكلفة االستجابة للتغيريات غري ىل إلنسبة   .1املوجودة 
 Tracking Signalsإشارة التعقب أو التتبع : .4-2-3-3

ف منه واهلد MADأي  خطأ التنبؤ الرتاكمي مبتوسط اخلطأ املطلق،إشارة التعقب أو التتبع تربط 
ابية أو سلبية. ويتم اكتشاف أي حتيز يف األخطاء مبرور الوقت، أي امليل  لتكون سلسلة األخطاء إجي

ستخدام املعادلة عحساب إشارة التتبع    :تيةآلالى فرتات 

  
أو  4± ا تستخدم حدود م اً غالبو  ،قيمة الصفر مثالية تعد، و كن أن تكون القيم موجبة أو سلبيةومي

وجود لمبثابة إشارة  نطاق املقبولخارج الاليت تقع ة قيموتعد ال ،موعة من القيم املقبولة إلشارة التتبع ±5 
، MADالقيمة األولية لـ  بعد حتديدو  .املناسباإلجراء التصحيحي  هنا ال بد من اختاذو حتيز يف التنبؤ ، 
  :ستخدام التجانس األسي) SMADوتسويته ( MADميكن حتديث 

  
  مثال تطبيقي:

ة والتنبؤات املاضي 24احلضور الشهري لندوات التخطيط املايل لألشهر الـ  )10، 4(وضح اجلدول ي
  واملطلوب:، رواألخطاء لتلك األشه

 .تبدأ من الشهر العاشرستخدام إشارة تتبع  التنبؤات عملحدد  .1

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management, op.cite,p.82 
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  .α =0.2 و 4± حدود استخدم  ،لتجانس األسي MAD لتعديل  .2

  
  ) احلضور الشهري لندوات التخطيط املايل10، 4اجلدول (

  احلل:
لتايل58ل الشهر العاشر هو جمموع األخطاء املطلقة خال .1  58/10األويل  MAD، فإن . و

 :ستخدام الصيغة اجلديدة MADs. يتم حتديث 5.8= 
)oldMAD-(|e| α old= MAD newMAD  

  لألشهر املتبقية.إشارة التتبع  ) 11، 4ويوضح اجلدول (

  
  )  إشارة التتبع11، 4اجلدول (
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  جود مشكلة.و كل شهر ، فال يوجد دليل على   4± يف حدود  هين إشارة التتبع  أإىل اً نظر و 
 Casual Forecasting Techqunies. طرائق التنبؤ السببية: 4-2-4
  Multiple Regression Analysisحتليل اإلحندار املتعدد:  .1

ثري عوامل ســـببية متعددة،  ميكن التوســـع يف املفاهيم العامة لتحليل االحندار البســـيط حبيث يشـــمل 
فرضنا على  وذلك من خالل حتليل اإلحندار املتعدد.وميكننا بذلك بناء منوذج يضم أكثر من متغريين . فلو

، فإنه ميكننا كتابة املثال أن هناك عالقة بني حجم املبيعات ونفقات اإلعالن وســـــــعر بيع الســـــــلعة  لســـــــبي
  :1 يتحندار املتعدد كما المعادلة ا

2211 XbXbaY     
  أن : ذإ

a . بت  :  
1b  2وb  دة يف املبيعات دة وحدة واحدة من Y: مقدار الز   على التوايل.2Xو1Xنتيجة ز
1X2وX .قيمة املتغريين املستقلني :  

ا حتسب من املعادالت  2bو  1bو  aأما قيمة الثوابت    :يةتاآلفإ
   2211 XbXbnaY   

  212
2

1111 XXbXbXaYX   
  2

2221122 XbXXbXbYX  
 

  :تطبيقيمثال 
ـــــــــركات إلنتاج العطور ال لكميات  Yأن الطلب على أحد أنواع عطورها حظت إحدى الشـــــ يتأثر 

ت اوقد تو .2Xو1Xاملطروحة للســـــوق من نوعني آخرين للعطور مها   4(يف اجلدول  يةتآلافرت لدينا البيا
 ،12.(  

ت 
عا

ال
ف 

آال

ه       ال
ج    ال

1  2  3  4  5  6  7  

Y  3.1  2.6  2.9  2.7  2.8  3  3.2  

                                                           
  208، مرجع سبق ذكره، ص  إدارة اإلنتاج والعمليات): 2013صر، حممد وآخرون (.  1
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1X  3.9  3.6  3.8  3.9  3.7  3.9  3.8  

2X  2.4  2.1  2.3  1.9  1.9  2.1  2.4  

  ) 12،  4(اجلدول 
ــــــــب واملطلوب :  لطلب على املنتج احســـــــ ــــــتخدام حتليل ا Yالتنبؤ  ــــــ حندار املتعدد إذا قررت الســ

  على التوايل خالل الشهر الثامن . 2Xو1Xمن النوعني 2500و  4100الشركة طرح كمية مقدارها 
  احلل : 

 :يةتاآلحبل املعادالت وفق اخلطوات  2bو  1bو  aنبدأ أوًال من أجل حساب قيم الثوابت  
  ).13، 4(. ونضع نتائج التحليل يف اجلدول ت املتوفرة عن املنتجات الثالثةجنري حتليًال للبيا

  7................1  الشهر
Y    3.20Y  

1X  6.261  X  

2X  1.15
2
 X  

Y1X  22.771  YX  

Y2X  442  YX  

2X1X  41.5721  XX  
2

1X  16.1012
1  X  

2
2X  85.322

2  X  

  )13، 4(اجلدول 
  : يتآلانعوض هذه القيم يف املعادالت الثالث السابقة فنحصل على . 2

21 1.156.2673.20 bba     
21 41.5716.1016.2622.77 bba     

21 85.3241.571.1544 bba   
  : يتآل. حبل املعادالت السابقة بطريقة آنية حنصل على قيم الثوابت كا3

39563.1a   
74614.01 b   
67696.02 b   
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  :  يتآلوتكون معادلة االحندار املتعدد كا

21 67696.74614.039563.1 XOXY     
نبؤ اللتني ســتطرحان للســوق خالل الشــهر الثامن فنحصــل على ت 2Xو1Xنعوض كمية االنتاج من 

  :  يتآلكا  Yاملبيعات من 
35.3)5.2(67696.0)1.4(74614.039563.1 Y   

 وحدة  3350أي 
 Econometric Methodsالطرائق القياسية  .2

حندار، فهي تشمل جمموعة من معادالت االحندار. التعد الطرائق القياسية يف التنبؤ امتداداً لتحليل ا
رخيي ضخم متاح، وكذلك يف  ذإوتستخدم بشكل كبري يف حالة السلع املستقرة نسبيًا  يوجد سجل 

 Corningة املسماة الصناعة، ويف التنبؤات االقتصادية على نطاق واسع. فمثالً قامت الشركة األمريكي
Glass Works  ستنباط مناذج اقتصاد قياسي للتنبؤ مببيعات شاشات التلفزيون. وقد استخدمت هذه

ملبيعات املستقبلية من  كاٍف   أشهر إىل سنتني حىت يتم ملس التحول مقدمًا بوقتٍ  6النماذج للتنبؤ 
مناذج اقتصاد قياسي يف  قد مت استنباطو  للمساعدة على اختاذ قرارات ختطيط اإلنتاج واملوارد البشرية،

ت، وكذلك يف مؤسسات عد لنشاط يف صناعة منتجات الغا   .1دة أخرىيالصناعة للتنبؤ 
 Forecasting in Service Organizations التنبؤ يف املنظمات اخلدمية:. 4-3

ـــــــية، و  إن التنبؤ يف املنظمات اخلدمية ــــــوصــــ ت له بعض اخلصـــــ كبرية لإلدارة. الحيمل بعض التحد
عدالت الطلب املقدرة مفأسلوب التنبؤ األساسي لقطاع التجزئة على سبيل املثال يقوم على أساس جتاوز 

يتوقع احلالقون مثًال  اخلدمات بشـــكل مســـتمر، واالحتفاظ بكميات مناســـبة دائماً. ويف الواقعو  من الســـلع
دة الطلــب ــــــــــبــت ز م اجلمعــة والســــ م أ م يوم أعض احلالقني يُغلقون إال أن ب ،على خــدمــا مــاكن خــدمــا

دةً االثنني، بينما تعاين بعض املطاعم  م العطل واألعيف ال هائلةً  ز طلب ، وقد يتباين الياد الرمسيةطلب أ
ا خالل فصول السنة   تقديرات الطلب الفّعال لديها. يف، مما يؤثر على خدما

                                                           
إبراهيم سرور، دار ، تعريب: حممد حممود الشواريب، مراجعة: سرور علي إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل حديث): 1999بفا، الوود إس، راكيش كي سارن (.  1
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لتجزئة  . فعلى نةم حمددة يف السلبية الطلب املتزايد خالل أيف ت صاً نقتعاين بعض حمالت البيع 
ـــــــــبيــل املثــال ال تكون حمالت بيع األزهــار قــادرة على تلبيــة الطلــب املتزايــد على الزهور يف عيــد احلــب  ســـــ

Valentines Day  أو يف عيــد األم مثًالMothers Day  ًلليوم وقــد يتقلــب هــذا الطلــب وفقــا 
م العطل األنييقع فيه أي من العيدين الســـــابق الذي بوعية، أو يف منتصـــــف ســـــ، فيما إذا وقع يف إحدى أ

  ، أو يف أي يوم آخر.األسبوع
ـــــريعة  لطلفأما مطاعم الوجبات السـ ا بشــــــكل أســــــبوعي ويوميال ميكنها التنبؤ  ، ب على خدما

. لذا يتطلب األمر إدراك حجم املبيعات اليومية يف تؤثر ولكن على أســــــاس ســــــاعات العمل يف النهار اليت
لعمليات  ــــــم كبري من عملية التنبؤ  يف أمهية التنبؤ التفصـــــــــيلي للطلب. وتســـــــــاعد احلواســـــــــب يف إجناز قســـ

 .1ملنظمات اخلدميةا
  

ين توجيه قدر كبري من مبا أن التنبؤ هو علم وفن تقدير األحداث املســــــــتقبلية ، فمن واجب املدير 
ضــية ، ومن الضــروري تعزيز املمن وظيفة العملياتجلانب العناية واالهتمام إىل هذا ا فاهيم اإلحصــائية والر

لغــة ذ عمليــة اختــا يفهيم من أثر كبري ، وملــا هلــذه املفــايف جنــاح عمليــة التنبؤ أوالً  لــديهم ملــا هلــا من أمهيــة 
  ، ويف ميدان العمليات بشكل خاص.القرارات يف املنظمات بشكل عام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Heizer, Jay & et.al (2020): Operations Management: Sustainability and Supply Chain 

Management, (12th ed.), Pearson India Education Services PVT. LTD,P.153 
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  :الرابعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

ال ال  رق ال أ  صح  ال   خ
      التنبؤ هو عملية تقدير املستقبل   .1
      من طرائق التنبؤ النوعية التمهيد األسي   .2
     التماثل التارخيي هو إحدى طرائق التنبؤ النوعية   .3
     حٍد ما الدورات هي تغريات قصرية األجل ومنتظمة إىل   .4
     يعد املتوسط املتحرك املرّجح انعكاساً للوقائع األحدث   .5
      يستخدم مؤشر التمهيد ألفا يف املتوسط املتحرك   .6
ت التارخيية   .7      يستخدم حتليل االحندار البسيط البيا
     اخلطأ هو الفرق بني القيمة الفعلية والقيمة التقديرية   .8
لنسبة املطلقةتعتمد إشارة التعقب أو    .9      التتبع على متوسط اخلطأ 

ثري عوامل سببية متعددة   .10      يدرس االحندار اخلطي املتعدد 
     تعد الطرائق القياسية يف التنبؤ امتداداً للطرائق النوعية   .11
لطلب على خدمات مطاعم الوجبات السريعة بشكل أسبوعي أو يومي   .12      ميكن التنبؤ 

ارات 2 لة خ دة) أس ع   Multiple Choicesم
  األفق الزمين للتنبؤ بتكاليف املنتج هو:. 1

A . 3-12  اً شهر  
B. 1-2 سنة  
C. 1-12 اً أسبوع  
D. ال شيء مما سبق  

  ات السوقية:أي من طرائق التنبؤ النوعية تعتمد على االختبار . 2
A . دلفي  
B. متاثل دورات احلياة  
C. مسوحات السوق  
D. احلكم والتقدير الشخصي  

  التنبؤ:من طرائق هو رأي اخلرباء . 3
A. النوعية  
B. الكمية  
C. السببية  
D. كل ما سبق  

  تعد التغريات الثقافية من تغريات:. 4
A. االجتاه  
B. املومسية  
C. العشوائية  
D. غري املنتظمة  

  ريقة:طعدم القدرة على تقدمي تنبؤات دقيقة للغاية من عيوب . 5
A . املتوسط املتحرك  

لطلب لفرتة زمنية معيف أي . 6 ً طريقة يكون التنبؤ  ينة مساو
  لك الفرتات:تموع الطلب يف الفرتات املاضية مقسوماً على عدد 
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B. املتوسط املتحرك املرّجح  
C. التمهيد األسي  
D. األسلوب الساذج  

A . املتوسط املتحرك املرّجح  
B. املتوسط املتحرك  
C. التمهيد األسي  
D. كل ما سبق  

  تمهيد األسي:تستخدم يف طريقة الية تآلاأي من املتغريات الثالثة  .7
A .  لفرتة املاضية (فرتتني سابقتني)التنبؤ  
B. الطلب يف الفرتة احلالية  
C. متوسط التمهيد ألفا  
D. كل ما سبق  

لتابع مبعادلة  أي طريقة من طرائق التنبؤ تربط املتغري املستقل. 8
  خطية:

A . الطرائق القياسية  
B. االحندار البسيط  
C. االحندار املتعدد  
D. كل ما سبق  

9 .MSE :هو  
A . متوسط االحنراف املطلق  
B. لنسبة املطلقة متوسط   اخلطأ 
C. متوسط اخلطأ الرتبيعي  
D. ال شيء مما سبق  

  حندار:تعد امتداداً لتحليل اال تيةآلاأي من الطرائق  .10
A. الطرائق القياسية  
B. التمهيد األسي  
C. السالسل الزمنية  
D. كل ما سبق  

  

  أسئلة ذات طابع حتريري) 3

  التنبؤما  : )1السؤال (
  ) }1-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100. الدرجات من  10 {مدة اإلجابة:

  صّنف طرائق التنبؤ: )2السؤال (
  )}1-2-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن طرائق التنبؤ النوعية: )3السؤال (
  )}2-2-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

لسالسل الزمنيةاشر : )4السؤال (   ح طرائق التنبؤ 
  )}1-3-2-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (   50 : 100دقيقة. الدرجات من  45{مدة اإلجابة: 

  كيف تدرس مؤشرات دقة التنبؤ:  )5السؤال (
  }) 2-3-2-4لإلجابة: الفقرة (توجيهات    35: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 



 
 

121 

  

  رح مفهوم إشارة التعقب أو التتبعاش: )6السؤال (
  ) }3-3-2-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن طرائق التنبؤ السببية : )7السؤال (
   } )4-2-4لإلجابة: الفقرة (توجيهات      45 : 100دقيقة. الدرجات من  40{مدة اإلجابة: 

  رائق التنبؤ يف املنظمات اخلدميةكيق ميكن تطبيق ط:  )8السؤال (
  ) }3-4توجيهات لإلجابة: الفقرة (        25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

ا  أنواع املنظمات حدأاخرت  املناسبة وطبق طرائق التنبؤ الصناعية أو اخلدمية وادرس بيا
 .فيها
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  اخلامس: تصميم السلع واخلدماتالفصل 

Chapter (5): Products & Services Design 
  تعريف السلعة اجلديدة .5-1
  اختيار السلع واخلدمات. 5-2
  اخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج. 5-3

  التمايز .5-3-1
  التكلفة األقل. 5-3-2
  االستجابة السريعة. 5-3-3

  اسرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدمات .5-4
  سحب السوق .5-4-1
  دفع التكنولوجيا. 5-4-2
  الرؤية الوظيفية املتبادلة. 5-4-3

  مراحل اختيار السلع واخلدمات وتصميمها .5-5
لتصميم .5-6   دورة حياة السلعة وعالقتها 
  تطوير السلع واخلدماتىل إتدفع املنظمات  األسباب اليت. 5-7
  معايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة. 5-8
  تصميم منتجات متعددة الوظائف .5-9
 التصميم املركب .5-10

  اخلامس  أسئلة واختبارات الفصل
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن السلعة اجلديدة .1
ختيار السلع واخلدمات .2  توضيح املقصود 
 معرفة اخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج .3
 فهم اسرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدمات .4
 مناقشة مراحل اختيار السلع واخلدمات وتصميمها .5
لتصميم .6  فهم دورة حياة السلعة وعالقتها 
 تطوير السلع واخلدماتىل إرفة األسباب اليت تدفع املنظمات مع .7
 فهم معايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة .8
 توضيح املقصود بتصميم منتجات متعددة الوظائف .9

 فهم التصميم املركب .10

  ملخص الفصل: 

والتكلفة  تعريف السلعة اجلديدة، واختيار السلع واخلدمات، واخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج املتمثلة يف التمايزيتناول هذا الفصل 
، ومراحل األقل واالستجابة السريعة، واسرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدمات املتمثلة يف سحب السوق ودفع التكنولوجيا والرؤية الوظيفية املتبادلة

لتصمي خلدمات، تطوير السلع واىل إم، واألسباب اليت تدفع املنظمات اختيار السلع واخلدمات وتصميمها، ودورة حياة السلعة وعالقتها 
  ومعايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة، وتصميم منتجات متعددة الوظائف، وأخرياً التصميم املركب.

  كلمات مفتاحية:

ة السلعة اجلديدة، االختيار، تصميم املنتج، التمايز، التكلفة األقل، االستجابة السريعة، سحب السوق، دفع التكنولوجيا، الرؤية الوظيفي
  م العملية، دورة حياة السلعة، جودة التصميم، تصميم منتجات متعددة الوظائف، التصميم املركب.املتبادلة، تصمي

New Product, Selection,Product Design, Differentiation, Low Cost, Rapid Response, 
Market Pull, Technology Push, Interfunctional View, Process Design, Product Life Cycle 
(PLC), Quality of Deisgn, Cross –Functional Product Design, Modular Design 
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إن أساس وجود املنظمات والشركات على اختالف أنواعها هو السلع أو اخلدمات اليت تقدمها 
ام، وإن عدم بناء اسرتاتيجية متميزة للمنتجات للمجتمع، لذا تعد املنتجات الرائدة مفاتيح النجاح املستد

ت النجاح تركز العديد من الشركات على  ةاليت تقدمها أي منظمة يكون مدمراً هلا. ومن أجل تنظيم إمكا
تستند مجيع  ذإعلى صناعة احملركات،  Honda'sعدد قليل من املنتجات، فعلى سبيل املثال تركز شركة 

ا املتميزة من السيا ملثل مبيعا رات والدراجات النارية واملولدات وغريها على التقنية املتميزة للمحرك، و
  على اإلطارات. Michelin'sعلى املعاجلات الدقيقة، يف حني تركز شركة  Intel'sينصب تركيز شركة 

ا، لذا تبحث الشركات  ومع ذلك، ومبا أن دورة حياة معظم املنتجات حمدودة وميكن التنبؤ 
ستمرار عن منتجات جديدة لتصميمها وتطويرها وطرحها يف السوق. وُيصر مديرو العمليات على التواصل 

اية املطاف معدل جناح م  اً مرتفع القوي بني العمالء واملنتج والعمليات واملوردين مبا حيقق يف  ملنتجا
حها من املنتجات اليت مت  30هو جين  3Mاجلديدة. فعلى سبيل املثال، إن هدف شركة  % من أر

  تقدميها يف السنوات األربع املاضية.

  Definition of New Product :تعريف السلعة اجلديدة. 5-1
ا: New Productتعرَّف السلعة اجلديدة  كل سلعة تعترب جديدة من قبل «على أ

ا وفقاً هلذا التعريف، فإن السلعة جيب أن تشبع ».املستهلكني، أو السلعة اليت ليس للمنتج خربة سابقة 
حاجات الفرد الطبيعية والنفسية واالجتماعية، وملا كانت هذه احلاجات يف تغري مستمر، فال بد من تطوير 

ئن.وخلق سلع جديدة تشبع احلاج  ات والرغبات املتزايدة جلميع فئات املستهلكني والز
وبذلك ميكن إطالق كلمة السلع اجلديدة على السلع اليت يتم إجراء أي تغيري عليها حبيث حتقق 

موعات    :تيةآلامنافع جديدة مل تكن حتققها من قبل. وميكننا تقسيم وتصنيف السلع اجلديدة إىل ا
  يف السوق (سلع خمرتعة).ـ السلع اجلديدة كلياً  1
  ـ السلع القدمية اليت جيرى عليها تعديالت جذرية تعطي إشباعاً جديداً وخدمة خمتلفة أيضاً. 2
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ا مبتكرة. 3   ـ السلع اليت تكون إحدى صفا
 دة يف املنظمة.ـ السلع املقلّ  4

 Goods & Services Selectionاختيار السلع واخلدمات: . 5-2
العديد منها قد يفشل،  لرغم من اجلهود املستمرة لتقدمي منتجات جديدة قابلة للتطبيق، إال أن

جح مالياً. دث عملية اختيار املنتج وتعريفه وتصميمه بشكل متكرر مئات املرات للوصو حت ذإ ل إىل منتج 
فكرة، ويبين  250 ق باحلاجة إلنتاج منتج واحد قابل للتسوي Dupontفعلى سبيل املثال، تقدر شركة 

م ثقافات تقبل هذه املخاطر وتتسامح مع الفشل،  يتعلمون استيعاب عدد   ذإمديرو العمليات وإدارة شركا
لفعل. على أنشطة اإلنتاج اليت التزموا  اظفكبري من أفكار املنتجات اجلديدة مع احل   ا 

لرغم من أن مصطلح املنتجات غالبًا ما يدل على السلعة ا مللموسة، إال أنه يدل أيضًا على و
نشاء قسم للرهن  Citicorpالعروض اليت تقدمها املنظمات اخلدمية. فعلى سبيل املثال، قامت شركة 

  .1ا تقدم عدداً من منتجات الرهن العقاري اجلديدةإالعقاري، أي 
ن االستثمار وحصة السوق معلقة بكل ملتاو املنتج هذا قرارات بوتربط االسرتاتيجية الفّعالة للمنتج 

ا حتدد اتساع خط اإلنتاج، واهلدف من قرار املنتج هو تطوير اسرتاتيجية منتج  ودورة حياة املنتج، كما أ
ميزة تنافسية من خالل التمايز  مثلى تليب متطلبات السوق مبيزة تنافسية. وتركز اسرتاتيجية املنتج على تطوير

Differentiation لفة املنخفضة أو التكLow Cost  أو االستجابة السريعةRapid 
Response  ا سبق ذكرهملزيج املأو.  

 Strategic Options for Product Designاخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج: . 5-3

عملية اختيار املنتجات وتعريفها وتصميمها. ويعين اختيار  يفيوجد الكثري من اخليارات املؤثرة 
املنتج اختيار السلعة أو اخلدمة اليت توّرد للعمالء. فعلى سبيل املثال تتخصص املستشفيات يف أنواع خمتلفة 

                                                           
1 . Heizer, Jay & et.al (2020): Operations Management,op.cite,p. 174 
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ً مستشفيات متخصصة يف التو  ذ جندإ، ةمن املرضى واإلجراءات الطبي ليد أو طب العيون، أو قد أحيا
ا تقرر النوع الذي جيب أن تكون عليه. وبذلك  تكون لألغراض العامة. وعندما ختتار املستشفيات منتجا

  :1فإن اخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج هي

 Differentiationالتمايز:  .1-3-5
ا، أي من خالل تقدمي منتج فريد من نوعه وعايل  متايز املنظمات اخلدمية نفسها من خالل منتجا

عاجلة الفتوق، منفسها من خالل ختصصها يف  Shouldiceاجلودة. فعلى سبيل املثال متايز مستشفى 
لعودة إىل احلياة الطبيعية يف غضون ذ إ ا للمرضى  م  8يسمح نظام عمليا املتوسط،  يفىل أسبوعني إأ

رفة العمليات والتخدير غن دخول املرضى إىل وبذلك مت تصميم نظام اإلنتاج هلذا املنتج الواحد بدءًا م
نفسهم،  رفة طعام مشرتكة. وهذا غيتم تقدمي الطعام هلم يف  ذإاملوضعي إىل خروجهم من غرفة العمليات 

ضى يف الصالة. وهذا ما يشجعهم على النهوض من الفراش لتناول الوجبات واالنضمام إىل زمالئهم املر 
لطبع أن اختيار املنتج كمله. يفيؤثر  يعين    نظام اإلنتاج 

  Low- Costالتكلفة األقل:  .2-3-5
ا ذلفة ونفاسرتاتيجية منخفضة التك Taco Bellوخري مثال على ذلك عندما طّورت شركة 

ألدىن من العمالة يف ااحلد  يفعلى إنتاجه  تلك القدرةمتقامت بتصميم منتج  ذإمن خالل تصميم املنتج 
ا من  دة احملتوى الغذائي ملنتجا دوالرًا لكمية  45إىل  27املطابخ الصغرية. وهذا ما مسح للشركة بز

  املبيعات.

 Rapid Responseاالستجابة السريعة:  .3-3-5
اسرتاتيجية االستجابة السريعة لتلبية الطلب املتغري للمستهلكني، وذلك  Toyotaتبنت شركة 

من  دفعت الشركة سرعة تطوير املنتج إىل أقل ذإمن خالل تنفيذ أسرع تصميم للسيارات يف الصناعة، 

                                                           
1 . Heizer, Jay & et.al (2020): Operations Management,op.cite,p.175 
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 Toyotaعامني يف صناعة ال يزال معيارها أكثر من عامني. وقد مسح وقت التصميم األقصر لشركة 
ستخدام أحدث التقنيات  يصال السيارة إىل السوق قبل أن تتغري أذواق املستهلكني، ومت القيام بذلك 

  واالبتكارات العاملية.
ر كبهذا وتعد قرارات تصميم املنتج أساسية السرتاتيجية امل رية يف مجيع أحناء وظيفة نظمة وهلا آ

وي الذي يلعبه تصميم مثاالً جيداً للدور الق General Motorsأعمدة توجيه  دّ العمليات، ومن هنا تع
توي على أجزاء أقل حبوايل حي ذإاملنتج يف اجلودة والكفاءة. ويعد عمود التوجيه املعاد تصميمه بشكل أبسط 

ت التجميع للعمود كانت النتيجة األساسية اختصار وقت التجميع إىل ثلث وق% مقارنة بسابقه، و  30
  القدمي مع جودة أعلى حبوايل سبع مرات.

  اسرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدمات:. 5-4
، والرؤية جذب السوق، ودفع التكنولوجيا هي ك ثالث طرق خمتلفة لتقدمي منتجات جديدةهنا

  :1الوظيفية املتبادلة

  Market pull :السوقسحب .5-4-1
ب على الشركة جينتجات اليت األساسي لتحديد امل العامل، فإن السوق هو الطريقة ههلذ فقاً و 

لتكنولوجيا احلالية. صنعها يتم و نع ما ميكنها بيعه. جيب على الشركة أن تصو ، مع القليل من االهتمام 
 ،ت الالزمة لتزويد العميلواملوارد والعمليا، ومن مث تنظم الشركة التكنولوجيا حتديد احتياجات العمالء

  سوف "يسحب" السوق املنتجات اليت يتم تصنيعها.و 

  Technology push: فع التكنولوجياد. 5-4-2
من وجهة النظر هذه ، تعد التكنولوجيا هي احملدد األساسي للمنتجات اليت جيب على الشركة 

ألسواق احلالية. صنعها جيب أن تسعى الشركة إىل حتقيق ميزة قائمة على و ، مع القليل من االهتمام 
                                                           

1 . Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the Supply 
Chain, op.cite,p.37 
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، بعد ذلك دفع املنتجات إىل السوق يتمو  التكنولوجيا من خالل تطوير تقنيات ومنتجات فائقة اجلودة.
ات تتمتع بتكنولوجيا املنتجأن ىل إ اً نظر . و وتتمثل مهمة التسويق يف خلق الطلب على هذه املنتجات املتفوقة

 ، سيكون هلا ميزة طبيعية يف السوق وسريغب العمالء يف شرائها.فائقة

 Interfunctional viewالرؤية الوظيفية املتبادلة: . 5-4-3
سواق اجلديدة أو أن املنتج ال ينبغي أن يالئم احتياجات السوق فقط (األ ترى هذه الطريقة

مجيع الوظائف (مثل  ، جيب أن تتعاونلتحقيق ذلكو . اً يكون له ميزة فنية أيض جيب أنالقائمة) ولكن 
يف كثري من و الشركة.  ليهاإ يم املنتجات اجلديدة اليت حتتاجالتسويق واهلندسة والعمليات والتمويل) لتصم

وتتمتع نتج جديد. ، يتم ذلك عن طريق تشكيل فرق متعددة الوظائف تكون مسؤولة عن تطوير ماألحيان
جلاذبية ولكنها األكثر صعوبة يف التنفيذ. هذ لب على التنافس واالحتكاك ما جيب التغ اً غالبو ه الطريقة 

 إذا كان من املمكن -فمتعدد الوظائف لتحقيق درجة التعاون املطلوبة لنجاح تطوير املنتج بني الوظائ
 .أفضل النتائج املنهج املتبادلعادة ما ينتج عن و  -تنفيذه

  اختيار السلع واخلدمات وتصميمها:مراحل . 5-5
  :1تتكون عملية اختيار السلع واخلدمات وتصميمها من ثالث مراحل هي

 Stage(1):Selectionاملرحلة األوىل: االختيار . 5-5-1
  تقسم هذه املرحلة إىل :

  Generation of Ideasمرحلة توليد األفكار:   .أ
اجلديدة، ومن أمهها العمالء وأحباث السوق، تتنوع مصادر احلصول على أفكار السلع واخلدمات 

وقد تنشأ األفكار من احلاجة مثل  .2وأفراد املبيعات ومراكز البحوث والتطوير واملوردين وحىت املنافسني
                                                           

، تعريب: سرور علي ابراهيم سرور، مراجعة: د. حممد حيىي إدارة العمليات: منهج عملية األعمال بصفحات االنتشار): 2005شافري، سكوت، جاك مريديث (.  1
ض   240، ص عبد الرمحن، دار املريخ، الر

2 . Slack, Nigel & e.t.al (2016): Operations Management, (8th ed.), Pearson Education LTD., 
Harlow,p.120 
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لنسبة إلاحلاجة إىل روابط مرتفعة السرعة  أولئك األفراد الذين ميلكون حواسب شخصية،  ىلإنرتنت 
سم سحب السوق حباث  اتومن أمثلتها البحوث والتطوير  Market Push وهذا ما يُعرف  املتعلقة 

  .Technology Pushالليزر والبالستيك وأفران املايكروويف اليت تعد من أنواع سحب التكنولوجيا 

 Screening & Selectionالغربلة واالختيار:   .ب
ختبارات متنوعة يتم يف كل مرة غربلة جمموعة منها قبل أن  نصل إىل مرحلة املوافقة متر األفكار 

حتياجات العمالء، وتقومي ردود فعل املنافسني،  النهائية لإلنتاج، وتتضمن الغربلة حتليل السوق والتنبؤ 
قواعد السالمة التنظيمية. وعلى أساس هذه التحليالت و وحتليل احليوية االقتصادية ودراسات اجلدوى الفنية، 

  .1دد قليل من األفكار من أجل املزيد من الدراسةوالدراسات يتم اختيار فكرة واحدة أو ع

 Stage(2): Product  Service Designاملرحلة الثانية: تصميم السلعة أو اخلدمة . 5-5-2

  :يتويتم يف هذه املرحلة القيام مبا 

   Preliminary Designالتصميم األويل:   .أ
وجه السلعة أو اخلدمة، فعلى  ل يتم التصنيع من هسبيل املثال ويركز على القرارات اخلاصة 

ن واملعدات وغري ذلك. وهنا املعدن أو البالستيك؟ وهل يُنفذ عن طريق املوارد البشرية، أم عن طريق اآلال
لسلعة أو اخلدمة مثل التكلفة كأهداف، ويتم التعرف  عد ذلك على تصميمات بتوضع املواصفات اخلاصة 

على سبيل املثال " مةمث القيام بتنفيذ تبادالت أساسية ومه خمتلفة ميكن أن حتقق هذه األهداف، ومن
ويل ووضع األساس للتصميم وهذا ما يُوفر املعلومات الالزمة لبناء النموذج األ ."املوثوقية مقابل السعر

  النهائي الذي حيدث فيما بعد.

  Prototype Testing اختبار النموذج األويل:  .ب
ميكن  Serviceالسلع واخلدمات. ففي حالة اخلدمات  خيتلف اختبار النموذج األويل ما بني

                                                           
1 . Slack, Nigel & others (2011): Essentials of Operations Management, Pearson education LTD., 

Harlow,P.74 
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وضع منوذج يعرب عن حجم اخلدمة وعالقتها بكل من التسهيالت اخلدمية، ومقدم اخلدمة واملعدات 
ختبارها على جمموعة من العمالء املتطوعني  ا، ومن مث القيام  والتجهيزات اخلدمية، ومواصفات اخلدمة ومسا

ا وجود   ة تصميمها.للتأكد من كفاء
ّسم للتصميم فيتم بناء منوذج أو شكل تصميمي مبسط أو جم Productأما يف حالة السلعة 

ئن جتاهه، وميكن تطوير هذه ا ستخدام أساليب احملاكاة النهائي هلا، واختباره ومعرفة ردود أفعال الز لنماذج 
تستخدم تقنيات التصميم  للمنتج. أي على احلواسب بغية حماكاة نظام اإلنتاج اجلديد أو العملية اجلديدة

 Computer-Aided Designمبساعدة احلاسب 

 Final Stageالتصميم النهائي: ج. 
طلوبة فيه يتم تطوير التصميم بناء على ردود األفعال جتاه التصميم األويل والتغيريات والتبديالت امل

ملخططات واملواصفات واإلجراءات  ،النهائي علومات تفيد نظام موالسياسات، وأية ويتم تدعيم ذلك 
   آخر واختباره مرة أخرى.اإلنتاج، فإذا كانت التغيريات من التصميم األويل موسعة ميكن بناء منوذج أويل

 Stage(3): Process Designاملرحلة الثالثة: تصميم العملية . 5-5-3
هذا التصميم، مع األخذ  بعد ثبات التصميم النهائي يتم حتديد عمليات اإلنتاج من أجل تنفيذ

ثبت أن  اقيود اإلنتاجية خالل مرحليت االختيار والتصميم، وميكن أن يتم تغيري التصميم إذ  احلسبانيف
لغة يف تصنيع بعض األجزاء منه، أو كانت تكلفتها مرتفعة وميكن ختفيضها من خالل التغيري  هناك صعوبة 

 :1اختيار عملية التصنيع املناسبة يف تيةآلاالتصميم تؤثر عوامل و البسيط يف شكلها ومجاليتها. 
  ميةالك .1
  تعقيد الشكل .2
  طبيعة املادة .3

                                                           
1 . Halevi, Gideon (2014): Industrial Management— Control and Profit: A Technical Approach, 

Springer International Publishing, Switzerland, p.48 
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  حجم العنصر .4
  مسك املقطع .5
  دقة األبعاد .6
  تكلفة املواد اخلام  .7
  إمكانية حدوث عيوب ومعدل الكشط .8
 العمليات الالحقة .9

وإمنا اجلودة  ،خطة عمليات متكاملة ال تتضمن مواصفات السلعة فقط عويف هذه املرحلة توض
  قة اإلنتاج وغري ذلك.والطاقة واالحتياجات التقنية ومستوى املهارة املطلوبة واملواد الالزمة وطري

لتصميمدورة حياة السلعة . 5-6  Product Life Cycle (PLC)  :وعالقتها 
بتكار يف اسرتاتيجيات التسويق. فالسلع من اليعد مفهوم دورة حياة السلعة  مرادفاً مباشراً ملهمة ا

ح.  مجيع األنواع تعيش فرتات حمدودةً  ا يف كسب األر خالل املراحل اليت تسلكها للمحافظة على قدر
لنسبة ويتنوع النطاق األساسي للحياة وفقاً لطبيعة السلع وظروف السوق. فعلى سبيل  أللبسة  اإىلاملثال، 

دورة حياة  مثالً فختضع دورة حياة السلعة لطلبات السوق. وخيتلف منوذج دورة احلياة من سلعة إىل أخرى، 
لنسبة  ث املنزيل ختتلف ىل اإالسلعة  لنسبة عأل ا    .1أللبسة واملوضة وهكذاىل اإن دورة حيا

ا مرحلة النمو، فالنضوج يف لدخول السلعة، مث تليهتبدأ دورة حياة السلعة مبرحلة التمهيد والتعر 
دما تزاحم بسلعة بديلة حندار والتخلي عن السلعة. وهو مصٌري تؤول إليه أغلب السلع عنالوالتشبع مث ا

  لسلعة.ا) املراحل النموذجية لدورة حياة 1،  5وأعلى جودة وأقل تكلفة. ويوضح الشكل (

                                                           
 305، اجلزء الثاين، منشورات دار الرضا، دمشق، ص كيف ختلق بيئة ابتكارية يف املنظمات؟): 2001. الصرن، رعد ( 1
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  لدورة حياة السلعة) املراحل النموذجية 1،  5الشكل (

ن أو  ،نالحظ من الشكل أنه ليس هناك فاصل حاسم بني املراحل النموذجية لدورة حياة السلعة
أخرى، كما خيتلف مدى كل مرحلة من املراحل النموذجية لدورة ىل إمدى هذه الدورة خيتلف من سلعة 

ً.حياة السلعة. ويف بعض السلع قد ال تتجاوز هذه الدورة األشهر أو حىت عدة   يتوفيما  أسابيع أحيا
  دراسة املراحل النموذجية لدورة حياة السلعة كل منها على حده.

  Introduction Stage :ـ مرحلة التعريف أو التمهيد لدخول السلعة 1
دف  قياس درجة تقبل السوق للسلعة بداللة املوقف ىل إمتثل هذه املرحلة مرحلة إختبارية 

والنماذج املعروضة يف منطقة جغرافية معينة، أو يف سوق معني. وتشبه  األساسي للمستهلكني من األنواع
ا وارتفاع التكاليف و  Pioneering Stageستكشاف أو التمهيد المرحلة ا خنفاض اوهي تتميز خبطور

ا أيضاً. ويف هذه املرحلة قد تلقى السلعة اجلديدة منافسة ضعيفة. ويعمد املنتجون لتحريض  حجم مبيعا
  وحتريك دوافع الشراء لدى املستهلكني.

  Growth Stage :ـ مرحلة النمو2
 Market – Acceptanceيطلق على هذه املرحلة اسم مرحلة قبول السوق للسلعة 
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Stage  ح يزداد أيضاً مبعدل سريع لتزايد، ومنحىن األر  Rapidويبدأ يف هذه املرحلة منحىن املبيعات 
Rate ح احملققة بعض املنافسني لدخول السوق. ذإ   تثري األر

  Maturity and Saturation Stage :مرحلة النضوج والتشبع. 3
معاً  نلذلك يدجما ،مييز بدقة كافية بني مرحلة النضوج والتشبعقد يصعب يف كثري من األحيان الت

دة يف املبيعات ولكن  يف مرحلة واحدة. إال أنه يالحظ خالل اجلزء األول من هذه املرحلة استمرار الز
ح إىل ا Decreasing Rateمبعدل متناقص   Priceخنفاض وتصبح املنافسة السعرية المث تتجه األر

Competition ويضطر املنتجون احلدِّيون 1دة وخطراً أشد ح .Marginal Producers  إىل
مغادرة السوق. ويضطر املنتجون الباقون، وخاصة خالل فرتة تشبع السوق، إىل بذل جهود تروجيية إضافية، 

  وإىل االعتماد على ذوي الكفاءات العالية من الوسطاء ورجال البيع.

  Decline and Abandonment :مرحلة االحندار والتخلي عن السلعة. 4
اية دورة حياة السلعة  دتع اية ملرحلة التشبع، وبداية  يث تظهر سلع جديدة حتقق حهذه املرحلة 

اليف مع إنكماش الطلب يف نظر املستهلك إشباعًا أكرب. وجيب يف هذه املرحلة إحكام الرقابة على التك
  :يترحلة ما جتعل السلع تصل إىل هذه امل قتصاره على سوق حمددة. ومن أهم األسباب اليتاأو 

  لسلعة وعدم ظهورها.ىل اإأ ـ إخنفاض احلاجة 
  ب ـ ظهور سلع بديلة أخرى منافسة.

  جـ ـ تقدمي سلع أفضل للسوق.
سلع يف بعض البلدان ومبا أن مجيع السلع تصل إىل مراحلها النهائية يف السوق، إال أن بعض ال

ح، وخري مثال على ذلك  النامية وأسواقها ميكن أن تستمر يف   لتجهيزات شبه املؤمتتة.ااحلصول على األر
 

                                                           
 128، دار وائل للنشر، ص والعمليات: مدخل كميإدارة اإلنتاج ): 2000العلي، عبد الستار حممد (.  1
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  تطوير السلع واخلدمات:ىل إاألسباب اليت تدفع املنظمات . 5-7
  :1يتوتتمثل هذه األسباب فيما 

غبات وأذواق الرغبة يف إنتاج سلع وخدمات جديدة تتفق مع التغري الذي حيدث يف ر  .1
 واحتياجات املستهلكني والعمالء.

ا من تدعيم مركزها مبا ميكنه ،السوقي واألداء املايل للمنظمة الرغبة يف حتسني املركز .2
 التنافسي يف السوق.

 أسواق جديدة. يفالرغبة يف الدخول  .3
ملنتجات احلالية مثل تزايد شكاوى الع .4 مالء ومعدل احلوادث مواجهة املشكالت املتعلقة 

ت الناجتة عن االستخدام، واخنفاض ال  حلالية.طلب على املنتجات اأو اإلصا
ملنظمة من خالهلا الوسائل اليت ميكن أن حتصل ا حدىإويعد تصميم السلع واخلدمات وتطويرها 

جلودة العالية أو خفض التكلفة أو سرعة االستج ابة أو مزجياً منها متكنها من على مزا تنافسية كالتمايز 
دة حصتها السوقية، هذا إىل جا ح وز دة األر ن املنظمة كقائد يف عنب خلق صورة ذهنية إجيابية ز

  السوق.

  معايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة :. 5-8
لغة يف وضع التصميم اجليد للمنتج، خصوصاً إذا كان هذا التصميم  من املعلوم أن هناك صعوبة 

  :2تيةآلايوضع للمرة األوىل. لذا ال بد من أن حيقق تصميم املنتج اجلديد املعايري 
بهج الناظر إليه. لذلك الشكل اجلمايل للتصميم اجلديد: أي جيب على التصميم اجلديد أن ُيسر ويُ  .1

  ية الزبون.فإن املنتجات املصممة بشكل جيد هلا القدرة على التأثري املستمر يف نفس

                                                           
 89، كلية التجارة، جامعة القاهرة، ص إدارة العمليات واإلنتاج): د.ت. حجاج، إميان وآخرون ( 1
صر، حممد وآخرون ( 2  190، مرجع سبق ذكره، ص إدارة اإلنتاج والعمليات): 2013. 
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داء وظيفته االستعمالية  .2 اليت حتقق مواجهة توقعات الزبون : إذا مل يقم التصميم اجلديد للمنتج 
لتايل سيؤدي  هدّ عسوف يفشل يف فهدف الزبون    عدم رضاه عنه. ىلإعامل جذب للمستهلك و

  فرها يف التصميم اجلديد.ان هناك مواصفات معينة جيب تو إجودة التصميم اجلديد للمنتج : أي  .3
  الكلفة املنخفضة: حبيث ال تؤثر يف جودة املنتج. .4
ملستهلك.دون حصول أي من األمان: عند االستعمال  .5   ضرر 
القدرة على اعتمادية التصميم اجلديد : وتعين قدرة التصميم اجلديد على أداء وظائفه يف ظروف  .6

  التشغيل العادية ويف كل وقت يريد استخدامه.
ت التقنية واملادية والبشرية القادرة على اسهولة تصنيعه: أي أن يتو  .7 فر لدى املنظمة من اإلمكا

  نيعه وإخراجه إىل حيز الوجود . تصميم املنتج اجلديد وتص
  إمكانية اخلدمة أو الصيانة: إمكانية عملية إصالح املنتج و وصيانته بسهولة وسرعة ودقة. .8
قل ضرر ممكن للبيئة. يفاألثر غري الضار  .9   البيئة: من خالل عملية اإلنتاج والصيانة واالستهالك 

 Cross –Functional Product Designتصميم منتجات متعددة الوظائف: . 5-9
التخطيط  بغض النظر عن مدى جودةو  .ةمتكرر  لختالاعملية  زلةنمبملية تطوير املنتج اجلديد تعد ع

ميكن  ذإ .ئعاً شا اً أمر يعد ، فإن عدم التوافق بني التسويق وتصميم املنتج والعمليات املتقدم أو التكنولوجيا
حيدث االختالل يف و  .والبنية التحتية وأنظمة املكافآتأن حتدث اختالالت يف التسويق والتكنولوجيا 
بسبب ضعف معلومات السوق أو سوء تفسري  وذلك التسويق عندما ال يليب املنتج احتياجات السوق

لتايل .احتياجات السوق   .حيتاج املنتج إىل إعادة تصميمه أو إلغائهو تكون املبيعات منخفضة  و
 ،طة العملياتاسال ميكن تصنيع املنتج املصمم بو  عندمادث االختالل التكنولوجي حييف حني 
ميكن أن يكون للعمليات و . اً أو غري مثبتة أو غري مفهومة جيدتكون التقنيات جديدة  ويتم ذلك عندما

بنية حتتية غري متوافقة مع املنتج اجلديد من حيث مهارات العمل وأنظمة التحكم وضمان اجلودة والتنظيم. 
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  أنظمة املكافآت استخدام التكنولوجيا احلالية بدًال من العمليات اجلديدة املطلوبة. ، قد تعززاً أخري و 
 فاملدخلملتزامن. التسويق واهلندسة واإلنتاج ا مدخل، مت اقرتاح كالتى هذه املشللتغلب عل

، كما هو موضح خلطوات)انه يتبع املنهج املتسلسل (املتعاقب إ، أي التقليدي يسري على مراحل أو خطوات
، بني لى مراحل تسليمعن يتم نقل التكنولوجيا من املفرتض أنه إأي . )2،  5(يف اجلزء (أ) من الشكل 

لها قبل أن تبدأ العملية كل وظيفة عمفيها  ، تكمل تسلسلةاملعملية الهذه و التسويق واهلندسة والعمليات. 
  التالية.

 Concurrentاهلندسة املتزامنة ، تسمى(ب) عملية تطوير متزامنة)2،  5(وضح الشكل وي
Engineering تطوير املنتج من خالل تشكيل فريق  اً غالبو تضمني مجيع الوظائف منذ البداية،  يتم ذإ

أخرى  رغم وجود وظائفو ، األوىل، يكون للتسويق جهد كبري مبجرد بدء تطوير املفهوم يف املرحلةو  اجلديد.
الصفر، بينما ، ولكن ليس إىل املنتج، يقلل التسويق من جهدهأثناء مرحلة تصميم يف و . اً أيض اً دور  لعبُ ت

خذ العمليات زمام املبادرة اً أخري و . اً رئيس اً تلعب اهلندسة دور  يتم اختبار املنتج اجلديد وإطالقه يف  ذإ، 
  .1السوق

  
  ملتعاقب(أ)املدخل ا                        املدخل املتزامن (ب)                

  املدخل املتعاقب واملدخل املتزامن) 2،  5الشكل (
استخدام تقنيات هندسية متزامنة يف املركز الوطين ملعهد مكافحة األمراض للسالمة والصحة لقد مت 

                                                           
1 . Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the Supply 

Chain, op.cite,p. 41 
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أحدث فريق تطوير املنتج احلايل ثورة يف عملية إصدار الشهادات الوطنية ألجهزة التنفس الصناعي و املهنية. 
حرص الفريق متعدد الوظائف على أن تتم عمليات التسليم و البيئات اخلطرة. املستخدمة حلماية العمال يف 

، قام الفريق بتحسني اإلجراءات لتسريع عملية إصدار وظائف بسرعة وسالسة. ونتيجة لذلكبني ال
لتايل حتسني سالمة العمال.دة أفضل ألجهزة التنفسالشهادات وضمان جو   ، و

األحباث أنه جيب جتنب اهلندسة املتزامنة يف املشاريع  أظهرت ذإاً دائمندسة املتزامنة ليست فعالة واهل
ا تقلل من أداء العالية (على سبيل املثالالتأكد ذات درجة عدم  ، منتج أو سوق أو تقنية غري مألوفة) أل

دة  تعملا لكنهو ، متنع اهلندسة املتزامنة اإلبداع يف هذا النوع من املشاريع. ويبد على ماو املشروع.  على ز
األداء فقط من أجل امتدادات املنتجات أو املنتجات اليت ختدم األسواق املألوفة مع التكنولوجيا احلالية. 

لتايل فإن   تتوقف على الوضع احلايل.و ، عاملية بطبيعتها تكون غريأفضل املمارسات  و

 Modular Designالتصميم املركب : . 5-10
ً فّعاالً ملعاجلة املشكالت النامجة عن التنوع يف املنتجات (الكلفة العالية  يعد التصميم املركب أسلو

نه من املمكن امتالك تنوع أكرب يف املنتجات النهائية وتنوع أقل (أي تبسيط أكرب) إواإلنتاج احملدود)، إذ 
ت واألجزاء يف  ألسلوب هي تطوير جمموعة من أجزاء املنتج . والفكرة األساسية هلذا اهنفس الوقتيف املكو

ن الرتاكيب مبا حيقق يف كل تركيبة منوذجاً ماألساس (املنتج املركب) اليت ميكن جتميعها يف عدد ال حمدود 
ذه الطريقة حيصل الزبون على عدد أكرب من املنتجات املتنوعة.   جديداً من املنتج. و

ا طلبة يف جامة هارفارد يف جمال صناعة األسرّة، لقد مت التوصل إىل هذا األسلوب من جتربة  قام 
ا  50فقد وجد الطلبة يف عملية تصنيع األسرّة أن هناك  % فقط. 3% من التشكيالت املنتجة مبيعا

لشخصني،  ةاعتياديو وملعاجلة مشكلة التنوع الزائد اقرتحوا أربعة أنواع من األسّرة: اعتيادية لشخص واحد، 
أنواع من  3احد، درجة ممتازة لشخصني. ومن أجل إعداد احلشوات مت حتديد درجة ممتازة لشخص و و 

ذا التنوع احملدود ميكن التوصل إىل  8أنواع من السماكة، و 3النوابض، و أنواع من األلوان والتصاميم. و
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 x 3حجوم 4تشكيلة ( 288وبذلك فإن عدد التشكيالت احملتمل هو  عدد كبري من التشكيالت.
ألوان وتصاميم). وميكن أن نالحظ بسهولة أنه ليس كل التشكيالت ستنتج ألن  x 8اكاتمس x 3نوابض

بض ضعيف يستخدم لسرير ضعيف واحد ال ميكن استخدامه يف سرير لشخصني،  هذا غري مقبول فمثالً 
ذا األسلوب يتحقق  وكذلك حشوة مسيكة ال تستخدم يف سرير لشخص واحد مما يقلص التشكيالت. و

  .1والتبسيط يف اإلنتاج حبجم كبري وألجزاء قياسيةالتنوع 
يت كمرحلة لتفاع ل كل من أفكار املنظمة يتضح لنا مما سبق أن القرارات اخلاصة بتصميم املنتج 

متكامل ومهارات مواردها البشرية يف جماالت وظيفية متعددة و  م، وكذلك املستوى ومعارفه اهتماما م وخربا
بري قدر حاجتها لرأس كوسيحدد املنتج الذي تتوصل املنظمة لتصميمه إىل حٍد  ، املتاح من التكنولوجيا

وبة، وأنواع وكميات املال. كما سيحدد حجم وهيكل التنظيم اإلداري وأنواع وكميات التجهيزات املطل
ت جودة املواد أو األجزاء املستخدمة يف اإلنتاج، وكذلك حجم املوارد  ومستوى  هالبشرية وهيكلاومستو

حية أخرى، هناك عالقة بني قرار تصميم منتج معني والقرارات امه ا. ومن  السرتاتيجية اخلاصة بكل ار
لداخلي، والتخطيط لعملية امن حتديد الطاقة اإلنتاجية واختيار املوقع، وخصائص أبنية املنظمة وترتيبها 

ختيار ت لقرار اخلاص   يفا اإلنتاج، ومن مث يؤثر كنولوجياإلنتاج وتصميمها، ويرتبط قرار تصميم املنتج 
  فاعلية وكفاءة نظم اإلنتاج.

  
  
  

                                                           
1 . Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the Supply 

Chain, op.cite,p.47 
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  :اخلامسأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      جديدة من قبل املستهلكني دالسلعة اجلديدة هي اليت تع   .1

حلصة السو  ترتبط االسرتاتيجية الفّعالة للمنتج بقرارات املنتج   .2       قية فقطاملتعلقة 

     من اخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج الرتكز السوقي    .3

     واجب صنعهايف اسرتاتيجية سحب السوق يعد السوق هو العامل األساسي لتحديد املنتجات ال   .4

     لتهاتتضمن املرحلة األوىل من مراحل اختيار السلع واخلدمات توليد األفكار وغرب   .5

      مرحلة قبول السوق للمنتج تتعلق مبرحلة النضوج   .6

     من أسباب تطوير السلع واخلدمات الرغبة يف دخول أسواق جديدة   .7

     من معايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة املطابقة للمتطلبات   .8

     يرتبط تصميم منتجات متعددة الوظائف مبفهوم اهلندسة املتزامنة    .9

     من الرتاكيب جمموعةميعها يف تقوم فكرة التصميم املركب على تطوير جمموعة من أجزاء املنتج اليت ميكن جت   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  ضمن أي جمموعة ُتصّنف السلع اجلديدة:. 1

A . سلع جديدة كلياً يف السوق  
B . سلع قدمية جيري عليها تعديالت جذرية  
C .  املنظمةسلع ُمقّلدة يف  
D. كل ما سبق  

  ثناء:ست يتآلامن اخليارات االسرتاتيجية لتصميم املنتج . 2
A . الرتكز السوقي  
B . التمايز  
C . التكلفة األقل  
D . االستجابة السريعة  

سرتاتيجية:. 3   يرتبط تقدمي منتج فريد وعايل اجلودة 
A . االستجابة السريعة  
B . التكلفة األقل  
C . التمايز  
D . كل ما سبق   

  السوق فقط: ينبغي أال يالئم املنتج احتياجاتيف أي اسرتاتيجية . 4
A . سحب السوق  
B. الرؤية الوظيفية املتبادلة  
C . دفع التكنولوجيا  
D . كل ما سبق  
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  تصميمها ب:و ترتبط املرحلة الثانية من مراحل اختيار السلع واخلدمات . 5
A . االختيار  
B. تصميم السلعة أو اخلدمة  
C . تصميم العملية  
D . كل ما سبق  

مرحلة  تعد من أسباب وصول السلع إىل تيةآلاأي من األسباب . 6
  االحندار:
A . اخنفاض احلاجة للسلعة وعدم ظهورها  
B . ظهور سلع بديلة أخرى منافسة  
C . تقدمي سلع أفضل للسوق  
D. كل ما سبق  

ير السلع تطو ىل إأي من التايل يعد من األسباب اليت تدفع املنظمات . 7
  واخلدمات:
A . الرغبة يف إنتاج سلع وخدمات جديدة  
B .  حتسني املركز السوقيالرغبة يف  
C . الرغبة يف الدخول ألسواق جديدة  
D. كل ما سبق  

  ناء:ستث يتآلامن معايري جودة تصميم املنتجات اجلديدة . 8
A . قابلية إعادة التدوير  
B . إمكانية الصيانة  
C .  البيئة يفاألثر غري الضار  
D . كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  عّرف السلعة اجلديدة: )1السؤال (
  ) }1-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (  15: 100. الدرجات من  دقيقة 10  اإلجابة: {مدة

  عن عملية اختيار السلع واخلدمات حتدث: )2السؤال (
  } )2-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ارات االسرتاتيجية لتصميم املنتجاشرح اخلي: )3السؤال (
  )}3-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  سرتاتيجيات تقدمي السلع واخلدماتاشرح ا: )4السؤال (
  )}4-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  ااحبث يف مراحل اختيار السلع واخلدمات وتصميمه: )5السؤال (
  }) 5-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

لتصميماشرح دور : )6السؤال (   ة حياة السلعة وعالقتها 
  ) }6-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (             30: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 
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  اخلدماتو  املنظمات لتطوير السلع حتدث عن األسباب اليت تدفع: )7السؤال (
  }) 7-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (  15 : 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  يري جودة تصميم املنتجات اجلديدةحتدث عن معا: )8السؤال (
  ) }8-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ح تصميم املنتجات متعددة الوظائفاشر : )9السؤال (
  ) }9-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن التصميم املركب: )10السؤال (
  ) }10-5توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

ا،  ا وخدما اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدمية وتعّرف على منتجا
وكيف تتم عملية تصميم املنتجات واخلدمات لديها وتطويرها واالسرتاتيجيات اليت تستخدمها 

 ذلك. جلأن م
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  السادس: ختطيط الطاقة اإلنتاجيةالفصل 

Chapter (6): Capacity Planning 
  مفهوم الطاقة اإلنتاجية .6-1
سرتاتيجيات العمليات. 6-2   ربط قرارات الطاقة 
  أنواع الطاقة .6-3
  مستوى التشغيل األفضل .6-4
  قياس الطاقة .6-5
  حساب متطلبات التشغيل .6-6
  طاقة اخلدمة. 6-7
  تعديل الطاقة اإلنتاجية .6-8

  تعديل الطاقة اإلنتاجية يف األجل القصري. 6-8-1
  تعديل الطاقة اإلنتاجية يف األجل الطويل .6-8-2

  طرائق حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية .6-9
  أسئلة واختبارات الفصل السادس
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن الطاقة اإلنتاجية .1
سرتاتيجيات العمليات .2  معرفة كيفية ربط قرارات الطاقة 
 مناقشة أنواع الطاقة .3
 دراسة مستوى التشغيل األفضل .4
 معرفة كيفية قياس الطاقة .5
 معرفة كيفية حساب متطلبات التشغيل .6
 دراسة طاقة اخلدمة .7
 تاجيةفهم كيفية تعديل الطاقة اإلن .8
 مناقشة طرائق حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية .9

  ملخص الفصل: 

سرتاتيجيات العمليات، وأنواع الطاقة، ومستوى التشغيل يتناول هذا الفصل مفهوم  الطاقة اإلنتاجية، وكيفية ربط قرارات الطاقة 
اإلنتاجية يف األجلني القصري والطويل، وأخريًا طرائق األفضل، وقياس الطاقة، وحساب متطلبات التشغيل، وطاقة اخلدمة، وتعديل الطاقة 

  حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية.

  كلمات مفتاحية:

خر الطاقة، طاقة التصمي م، الطاقة، ختطيط الطاقة، التوسع يف الطاقة، اسرتاتيجية قيادة الطاقة، اسرتاتيجية متوسط الطاقة، اسرتاتيجية 
ألفضل، الطاقة االحتياطية (اإلضافية)، قياس الطاقة، الكفاءة، االنتفاع، متطلبات التشغيل، الطاقة املطلوبة، الطاقة الفّعالة، مستوى التشغيل ا

  الطاقة الزائدة(املفرطة)، طاقة اخلدمة.

Capacity, Capacity Planning, Capacity Expansion, Capacity Lead Strategy, Average 
Capacity Strategy, Capacity Lag Strategy, Design Capacity, Effective Capacity, Best 
Operating Level, Capacity Cushion, Measurement of Capacity, Efficiency, Utilization, 
Processing Requirements, Needed Capacity, Overcapacity, Servcie Capacity. 
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وارد املنظمة حبيث يتم املتمثل يف إدارة م الرئيسيقع على عاتق مديري العمليات مواجهة التحدي 
لقدر املناسب، ويف الوقت املناسب. وبذلك يتحمل مد يرو العمليات مسؤولية تسليم املخرجات للعمالء 

يد خمرجات العملية مع شى تور يل املدخالت إىل خمرجات حبيث يتمإدارة املوارد املستخدمة يف عملية حتو 
  دمات.طلب الزبون للسلع واخل

ا من أهم جماالت القرار لدى مديري ا تؤثر  ويعد ختطيط الطاقة اإلنتاجية وإدار   يفالعمليات كو
لز  لطاقة اإلنتاجية  النقصان يكون مكلفاً دة أو كفاءة وفاعلية األداء التنظيمي ككل، فأي قرار يتعلق 

ثري ة جيب أن يكون هذا املقياس عن الطاقة اإلنتاجي . لذا فإنه عند اختيار مقياس معني للتعبريمهم وله 
إنه من الضروري أوًال تقدير لذا ف ،ن إدارة الطاقة اإلنتاجية ترتبط حبجم الطلبأالسيما و واضحاً وحمدداً. 

ت الطلب املتوقع على منتجات املنظمة، ومن مث التخطيط ملقابلة هذه امل ت وما قد حيدث مستو ستو
ا من تباين. وهذ   ا ما سنركز على دراسته يف هذا الفصل.بشأ

 The Concept of Capacityمفهوم الطاقة اإلنتاجية: . 6-1
ا :" العملية اليت حتدد احلد األقصى من كميات السلعة املمكن تصنيعها تعّرف الطاقة اإلنتاجية 

ت  .1خالل فرتة زمنية حمددة" خذ ختطيط الطاقة عدة مستو ومتثل الطاقة القدرة القصوى على اإلنتاج. و
قرار اسرتاتيجي حيدد املستوى العام ملوارد  لةنز دى الطويل مبملمن التفصيل. ويعد ختطيط الطاقة على ا

لبناء أو  كثرأعادة ما تكون سنة أو و ميتد لفرتة زمنية طويلة تكفي للحصول على تلك املوارد،  ذإاملنظمة، 
  توسيع التسهيالت اإلنتاجية أو اكتساب أعمال جديدة.

أوقات إعداد املنتج واالستجابة للعمالء وتكاليف التشغيل وقدرة املنظمة  يفتؤثر قرارات الطاقة و 
املقابل تؤدي الطاقة الزائدة  يفعلى املنافسة، ويؤدي النقص يف الطاقة إىل خسارة العمالء واحلد من النمو، و 

دة الطاقة وكيفية ذا لستنزاف موارد املنظمة ومنع االستثمار يف املشروعات األكثر رحباً، إىل ا يعد قرار ز
ة لتوقيت الرئيس االسرتاتيجيات الثالث a ,b,c) 1،  6ويوضح الشكل (.حاسم قرار نزلةمب حدوث ذلك

  .2وفقاً للنمو املتزايد يف الطلب Capacity Expansionالتوسع يف الطاقة 
                                                           

1 . Waters, Donald (1996): Operations Management: Producing Goods and Services, Addison -Wesley Publishing 
Company, Inc.,p.290 

2 . Russell, Roberta S. & Bernand W. Taylor III (2011): Operations Management: creating value along the supply 
chain, (7th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York,p.258 
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  ) اسرتاتيجيات التوسع يف الطاقة1، 6الشكل (

  Capacity Lead Strategyاسرتاتيجية قيادة الطاقة:   .أ
وهنا يتم التوسع يف الطاقة حتسباً لنمو الطلب. تستخدم هذه االسرتاتيجية العدوانية جلذب العمالء 

ت احملدودة، أو للحصول على موطئ قدم يف سوق سريع التوسع. كما امن املنافسني ذوي القدر 
دات املفاجئة غري املتوقعة يف الطلب، إىل جانب توف الستجابة للز ا تسمح للمنظمات  ري أ

ت عالية من    دمة خالل فرتات ذروة الطلب.اخلمستو
  Average Capacity Strategyاسرتاتيجية متوسط الطاقة:   .ب

يكون  ذإهذه االسرتاتيجية معتدلة و وهنا يتم التوسع يف الطاقة لتتوافق مع متوسط الطلب املتوقع. 
م ساملدي اإلنتاج املوّسع. وحتمل  ن على بيع جزء على األقل منييكونون قادر رون على يقني 

اليت تؤدي إىل الطلب، ونصف بعض فرتات عدم تلبية الطلب ما يقارب نصف الطاقة الزمنية 
  الوقت تتخلف عن تلبية الطلب.

خر الطاقة   .ج   Capacity Lag Strategyاسرتاتيجية 
دة يف الطلب. وتنتج هذه االسرتاتيجية عائداً على االستثمار،  دة الطاقة بعد توثيق الز وهنا يتم ز
ولكنها قد تفقد العمالء يف هذه العملية، ويتم استخدام هذه االسرتاتيجية يف الصناعات ذات 
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ض هذه االسرتاتيجية املنتجات القياسية املعيارية واملنافسة الضعيفة أو املبنية على التكاليف. وتفرت 
  أن العمالء املفقودين سيعودون من املنافسني بعد التوسع يف الطاقة.

خر الطاقة بغية مضاعف ة عدد الطالب امللتحقني فعلى سبيل املثال، قد تتبع اجلامعة اسرتاتيجية 
ا. يف حني قد تتبع جامعة حديثة اسرتاتيجية التوسع يف الطاقة على أمل غري املقبولني  جذب الطالب بكليا

دة الطاقة على:   يف جامعات أخرى. وبذلك يعتمد مقدار ز
 حجم الطلب املتوقع ودقته. .1
 األهداف االسرتاتيجية من حيث النمو وخدمة العمالء واملنافسة. .2
 تكاليف التوسع والتشغيل. .3

دة الطاقة بشكل تدرجيي أو خبطوة واحدة كبرية كما هو احلال يف .  d) 1، 6الشكل ( وميكن ز
هو االستعانة مبصادر  فالتوسع التدرجيي أقل خطورة ولكنه أكثر تكلفة. والبديل األفضل لتوسع الطاقة

لطلب. ذإخارجية،    ميتص املوردون خطر عدم التأكد املرتبط 
سرتاتيجيات العمليات:. 6-2   ربط قرارات الطاقة 

سرتاتيجيات العمليات ومن    :1أهم هذه القراراتمن الضروري ربط قرارات الطاقة 
ت التنافسية :   .أ   Competitive Proioritiesاألولو

ت التنافسية حتديد الطاقات االحتياطية واإل ضافية اليت تؤكد التسليم يتطلب التغيري يف األولو
ملخزون أالسريع بغيىة االستجابة للطلب املتقطع، حيث يعد اال من  دٍ مرًا غري جمُ حتفاظ 

  ية.الناحية االقتصاد
 Quality Managementإدارة اجلودة :   .ب

ت اجلودة نظراً  فاض حالة عدم التأكد اخنىل إيتم حتديد طاقة إضافية أقل كلما ارتفعت مستو
ح.   وامليل لتحقيق املزيد من األر

 Capital Intensityكثافة رأس املال :   .ج
يتطلب االستثمار يف التكنولوجيا املتقدمة توفري رأس مال أكرب، ويزداد الضغط على امتالك 

                                                           
  278، ص عمان اليازوري،دار  وكمية،مرتكزات معرفية  والعمليات:إدارة اإلنتاج ): 2008أمرية شكرويل البيايت ( داود،غسان قاسم  الالمي،.  1
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دف احلصول على عائد مقبول على االستثمار.   طاقة احتياطية أقل 
 Resources Flexibilityمرونة املوارد :   .د

االحتمال املفرط عن  يتطلب التغيري مرونة أقل للعمال وطاقة احتياطية أكرب من أجل التعويض
  للعملية اليت من احملتمل أن تظهر بقوة عمل أقل مرونة.

 Inventoryاملخزون:   .ه
جات، بينما تكون يتطلب التغيري االعتماد على خمزون أقل من أجل التخفيض يف معدل املخر 

  .الطاقة االحتياطية كبرية لتلبية الطلبات املتزايدة خالل فرتة الذروة
 Schedualingاجلدولة:   .و

ل إلمكانية جدولة املنتجات يسمح التغيري يف البيئة األكثر استقراراً عند توفر طاقة احتياطية أق
  واخلدمات بضمان أكرب.

  أنواع الطاقة : . 6-3
ونه يشمل عنصرًا أساسيًا يف تصميم النظام ك Capacity Planningيعد ختطيط الطاقة 

  سيم الطاقة إىل:العديد من القرارات األساسية ذات العواقب طويلة األجل يف املنظمة. وميكن تق
ومتثل احلد األقصى ملعدل اإلنتاج أو طاقة اخلدمة  Design Capacityطاقة التصميم   .أ

 .1املصممة لعملية أو حالة تشغيل معينة أو للمنظمة ككل
سماحات مثل طاقة التصميم مطروحًا منها ال  Effective Capacityالطاقة الفّعالة   .ب

 وقت الصيانة والوقت الشخصي.
ن طاقة التصميم هي أقصى معدل إنتاج ميكن حتقيقه يف ظل ظروف مثالية، وتكون الطاقة إأي 

نتجات واحلاجة إىل الصيانة الدورية الفّعالة دائماً أقل من طاقة التصميم. وهذا يعود إىل واقع تغيري مزيج امل
لآلالت واملعدات وفرتات االسرتاحة واملشكالت الناجتة عن جدولة العمليات وظروف حالة التشغيل وكيفية 
ا، وال ميكن أن يتجاوز اإلنتاج الفعلي الطاقة الفّعالة. وغالبًا ما يكون أقل منها بسبب  حتقيق التوازن 

ن سوء االستخدام والغياب ونقص املواد ومشكالت اجلودة، هذا فضًال عن األعطال والتوقفات الناجتة ع
                                                           

 358، كلية التجارة، جامعة بنها، ص إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة اخلدمات): 1999. مصطفى، أمحد سيد ( 1
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 العوامل اخلارجة عن سيطرة مديري العمليات.
وتتوقف الرحبية والنجاح يف التصنيع على مقدار االستخدام (االنتفاع) املستهدف الذي حيقق 

قد ال فية، فإذا كانت تكلفة الطاقة كبرية النتائج التسويقية واملالية املرغوبة من االستثمار يف الطاقة اإلنتاج
ا قد تستجيب إلحتياجات  جتين املنظمة إال القليل من الربح، يف حني إذا كانت تكلفتها معقولة فإ

 .1السوق
ثرياً اسرتاتيجياً  ثرياً الالقدرة التنافسية لعملية التصنيع، و  يفإن لقرارات الطاقة  سرتاتيجية الطاقة 

ُ ومباشراً  ثرياً غري مباشرالتكاليف يفقو مشكالت التخطيط  يفاألداء من خالل التأثري  يف ، كما أن هلا 
والرقابة، مبا يف ذلك التخطيط اإلمجايل واجلدولة وضبط أرض الورش. وتتضمن القرارات أيضًا الطاقات 

ت وتبذيرات  الواجب إضافتها، ومىت وأين ونوع الطاقة الواجب إضافتها، هذا إىل جانب كل من اقتصاد
  .2احلجم

 Best Operating Levelمستوى التشغيل األفضل: . 6-4
دراً 3فة الوحدةلوهو النسبة املئوية لالنتفاع من الطاقة اليت تقلل متوسط تك ما يكون مستوى  . و

ت االنتفاع األعلى تتباطأ اإلنتاجية وتبدأ األمور 100التشغيل األفضل بنسبة  % من الطاقة، وعند مستو
ا  ختالف الصناعة. فالصناعة اليت يبلغ متوسط االنتفاع  يف السوء. وخيتلف متوسط االنتفاع من الطاقة 

دات  Capacity Cushion) % من الطاقة االحتياطية (اإلضافية20% يكون لديها 80 مقابل الز
  غري املتوقعة يف الطلب أو التوقف املؤقت عن العمل.

إن احتياطيات الطاقة الكبرية شائعة االستخدام يف الصناعات اليت يكون فيها الطلب متغرياً بدرجة 
 منظمات املنافع العامةكبرية ومرونة املوارد منخفضة وخدمة العمالء مهمة للغاية. فعلى سبيل املثال، حتافظ 

ومبرونة أقل وتكاليف ا أيف حني % يف الصناعات كثيفة  رأس املال،  20على طاقة احتياطية بنسبة 
، يف حني حتافظ شركات الطريان على طاقة  % 10أعلى تستطيع أن حتافظ على احتياطي أقل من 

                                                           
1.Pound, Edward S. & et.al (2014): Factory Physics for Managers: How Leaders Improve 

Performance in a Post- lean Six Sigma World, McGraw-Hill Education, New York, p.241 
2 . Hopp, Wallace J. & Mark L. Spearman (2008): Factory Physics,(3rd ed.), Waveland Press, Inc., p.663 
3 . Russell, Roberta S. & Bernand W. Taylor III (2011): Operations Management,op.cite,p. 259 
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األفضل إىل احلجم احياطية سلبية من خالل احلجز الزائد للرحالت. وميكن أن يشري مستوى التشغيل 
  االقتصادي للمنظمة.

دة يف و جو  هذه احلالة، فإن عدد الغرف امل) مستوى التشغيل األفضل. ويف2، 6ويوضح الشكل (
ا ومل تبدأ تبذيرات احلجم بعد.  -على سبيل املثال -الفندق   تعد كنقطة وصول وفورات احلجم إىل ذرو

  
  الفندق) مستوى التشغيل األفضل يف 2، 6الشكل (

ت عالية من اإلنتاجالفورات احلجم عندما تكون تكلفة وتظهر و   وحدة إلنتاج أو تشغيل مستو
  . وهذا يكون صحيحاً عندما:أقل ما ميكن

 ميكن توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكرب من الوحدات.  .أ
ت اإلنتاج.  .ب دة تكاليف اإلنتاج أو التشغيل خطياً مع مستو  عدم ز
 أثناء شراء املواد.يف وجود خصوم كمية متوفرة    .ج
دة كفاءة التشغيل مع اكتساب العمال اخلربة.  .د  ز

يبلغ متوسط تكلفة وضع الرقائق  ذإلكرتونيات مثاًال جيداً على وفورات احلجم، إلوتعد صناعة ا
 املصانع اليت سنتاً يف 15مليون موضع، و 25سنتاً يف املصانع وحبجم  32لتجميع لوحات الدوائر املطبوعة

مليون موضع. وبذلك توفر  800سنتات فقط يف املصانع اليت تضم  10مليون موضع، و 200تضم 
قرارات الطاقة إطاراً ملزيد من قرارات املنظمة مثل حتديد موقع منشأة جديدة وكيفية ترتيب تدفق العمل يف 

 املنظمة.
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 Measurement of Capacityقياس الطاقة: . 6-5

مقياس واحد للطاقة يناسب مجيع املواقف والظروف. وإمنا جيب أن يكون مقياس الطاقة ال يوجد 
 .1) بعض األمثلة عن مقاييس الطاقة شائعة االستخدام1، 6مصمماً وفقاً للحاجة. ويعرض اجلدول (

  املخرجات  املدخالت  العمل
  ساعات العمل  تصنيع السيارات

  ساعات تشغيل اآلالت
  ورديةعدد السيارات لكل 

  عدد أطنان الصلب املنتجة يومياً   حجم الفرن  مصانع احلديد والصلب
  عدد الرباميل من الوقود املنتجة يومياً   حجم املصفاة  مصايف البرتول

  عدد اهلكتارت املزروعة  الزراعة
  عدد األبقار

  سنةعدد األطنان من احلبوب لكل هكتار يف ال
ت احلليب املنتجة يومياً    عدد غالو

  عدد الطاوالت  املطاعم
  طاقة اجللوس

  عدد الوجبات املقدمة يف اليوم

  عدد التذاكر املباعة لكل عرض  عدد املقاعد  املسرح
لتجزئة لقدم املربع  البيع    اإليرادات اليومية  املساحة األرضية 

  ) بعض األمثلة عن مقاييس الطاقة شائعة االستخدام1،  6اجلدول (
  ملتمثلة يف:املختلفة للطاقة يف حتديد مقاييس فاعلية النظام واوتفيد هذه املقاييس 

 أي نسبة اإلنتاج الفعلي إىل الطاقة الفّعالة. Efficiencyالكفاءة   .أ
 أي نسبة اإلنتاج الفعلي إىل طاقة التصميم. Utilizationاالنتفاع   .ب

 

 
لنسبة املئوية.   ويُعرب عن هذين املقياسني 

مضلًال، خصوصاً عندما  وننه قد يكأل طفقومن غري املعتاد أن يركز املديرون على الكفاءة 

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management, op.cite,p. 192 
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تكون الطاقة الفّعالة أقل مقارنة بطاقة التصميم. ويف مثل هذه احلاالت يبدو أن الكفاءة العالية اليت تدل 
  على االنتفاع الفعال من املوارد ال حتقق ذلك.

  مثال تطبيقي:
ت  احسب الكفاءة واالنتفاع من الطاقة املتعلقة بشركة إصالح وصيانة الشاحنات الثقيلة وفق البيا

  : تيةآلا
  .شاحنة يف اليوم 50طاقة التصميم 
  .شاحنة يف اليوم 40الطاقة الفّعالة 
  شاحنة يف اليوم. 36اإلنتاج الفعلي

  احلل:

  
ملقارنة مع الطاقة الفّعالة  شاحنة يف  36شاحنة يف اليوم يبدو أن اإلنتاج الفعلي  40البالغة و

ملقارنة مع طاقة التصميم البالغة  أن اإلنتاج الفعلي  شاحنة يف اليوم يبدو 50اليوم جيد جداً، ولكن 
  إىل املستوى املطلوب. ىضعيف وال يرق
ح احلقيقي لتحسني استغالل الطاقة الفّعالة تعمل كغطاء لإلنتاج الفعلي، فإن املفتا  نأىل إونظراً 

دة الطاقة الفّعالة عن طريق تصحيح  مشكالت اجلودة واحلفاظ على املعدات يف حالة تشغيل الطاقة هو ز
دة معدل  جيدة، وتدريب املوظفني بشكل جيد واالستفادة الكاملة من املعدات والتجهيزات. ومن مث فإن ز

دة الطاقة الفّعالة.    .وهذا يتطلب معرفة حمددات وقيود الطاقة الفّعالةاالنتفاع يعتمد على ز
 Calculating Processing Requirementsحساب متطلبات التشغيل: . 6-6

حلساب متطلبات التشغيل ال بد من معرفة متطلبات الطاقة للمنتجات اليت يتم تشغيلها، 
لنسبة  وللحصول على املعلومات املطلوبة كل منتج، ومعرفة ىل  إجيب أن يكون لدينا تنبؤات طلب دقيقة 

ت اليت يتم تشغيلها  م العمل يف السنة، وعدد الورد وقت التشغيل املعياري لكل وحدة من املنتج، وعدد أ



 
 

152 

  

  يومياً.
 Needed Capacityحساب الطاقة املطلوبة  مثال تطبيقي:

يومًا يف  250ساعات عمل و 8دة يف اليوم مبعدل يعمل يف أحد األقسام اإلنتاجية وردية واح
  ) حساب وقت التشغيل املطلوب.2، 6السنة. يوضح اجلدول (

  

الوقت املعياري لتشغيل كل   الطلب السنوي  املنتج
لساعات   وحدة 

وقت التشغيل املطلوب 
  لساعات

1  400  5  400x 5=2000 
2  300  8  300x8= 2400  
3  700  2  700x2= 1400  

موع   5800      ا
  ) حساب وقت التشغيل املطلوب2، 6اجلدول (

  احلل: 
  وحدات الطاقة املطلوبة= وقت التشغيل املطلوب/ طاقة وقت التشغيل لكل وحدة

يوم عمل يف السنة، فإن الطاقة  250ساعات يومياً وبواقع وردية واحدة وملدة  8مبا أن العمل ملدة 
لتايل فإن عدد اآلالت املطل x 250 =2000 8السنوية هي   وبة ملناولة وتشغيل ساعة يف السنة، و
  لكميات املطلوبة هي:  السلع الثالث

 
  آالت 3أي 

خسائر كبرية إذا كان هناك يف تطلبات الطاقة، فقد تقع املنظمة وال ينبغي االستخفاف بتحديد م
سوء يف تقدير هذه املتطلبات. وأحد األسباب وراء ذلك هو التفاؤل املفرط بتنبؤات الطلب والنمو. فأفراد 

خي احلذر كي ال نقع ، وهذا األمر ليس سيئاً، ولكن جيب تو نيق يف أغلب األحيان يكونون متفائلالتسوي
ألن وجود طاقة غري مستغلة خيلق أعباء التكاليف  Overcapacityيف حالة من الطاقة املفرطة أو الزائدة 

اإلضافية، والسبب اآلخر يف سوء التقدير هو الرتكيز احلصري على املبيعات واإليرادات. ولتجنب ذلك 
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ح جيب على موظفي التسويق والعمليات العمل عن كثب لتحدي د مزيج املنتجات األمثل والتكلفة واألر
القرارات اخلاصة بتحديد حجم وتوقيت اإلضافات  يفوبصفة عامة هناك جمموعةمن العوامل املؤثرة  الناجتة.

  :1للطاقة، ومن أمهها
ا يف دورة حياته.  .أ  طاقة املنتج واملرحلة اليت مير 

 درجة النمو والتنوع املتوقع يف الطلب.  .ب
 ات الطاقة.قت الالزمني لبناء وتوفري هيئة العاملني وجتهيز إضافالتكلفة والو   .ج
سهيالت املوجودة تكلفة التشغيل السنوية للطاقة املضافة ومستوى التشغيل األمثل للت  .د

 واحلجم األمثل للتسهيالت اجلديدة.
 حجم األموال املتاحة.  .ه
 حملياً أو دولياً. ءردود الفعل أو السلوك املتوقع للمنافسني احلاليني واملتوقعني سوا  .و
 رى املهتمة.ردود الفعل والسلوك املتوقع من املوردين والعاملني واألطراف األخ  .ز
 معدل واجتاه التغريات التكنولوجية املتوقعة.  .ح
  االجتاه حنو املخاطر.  .ط

لطلبومن الطرائق املعقولة لتحديد متطلبات الطاقة  املستقبلي وترمجته إىل   احلصول على التنبؤ 
دة أو نقضان أو إنتاج وتوقيت متطلبات الطاقة، ومن مث حتديد التغيريات املطلوبة يف الكميات  طاقة ( ز

أو تقليصها، وفتح فروع  عدم وجود تغيريات).  وتشمل بدائل الطاقة طويلة األجل توسيع املرافق القائمة
شأن صنع السلعة أو اخلدمة بار جديدة أو إغالقها أو نقل العمليات القائمة. ويف هذه املرحلة جيب اختاذ قر 

  أو شرائها.
 Service Capacityطاقة اخلدمة: . 6-7

 ثاهلاوميتم حتديد طاقة اخلدمة من حيث مستوى اإلنتاج القابل للتحقيق لكل وحدة زمنية، 
املعامالت اليومية للصرافات اآللية يف املصارف، أي ميكن بناء مقياس طاقة اخلدمة على املوظفني املشغولني 

كن أيضًا حتديد طاقة اخلدمة وليس على الناتج الذي جيب أن يكون دائمًا أقل من الطاقة. ومع ذلك مي
                                                           

 183، كلية التجارة، جامعة القاهرة، ص إدارة العمليات واإلنتاج. حجاج، إميان وآخرون (د.ت):  1
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من حيث عدد املرافق الداعمة مثل عدد األسرّة يف الفنادق، أو عدد املقاعد املتاحة على منت الطائرة على 
ت الطريان اليت ميكن أن حتدد بعوامل مثل العمالة املتاحة حسب تصنيف امستوى النظام املطبق يف شرك

األرضي، موظفة الصيانة وغريهم) واملعدات (عدد الطائرات ونوعها) املهارة (الطيارون، طاقم الطائرة، الطاقم 
ت.    وتوافر البوا

 ً لفعل حتد لعمليات اخلدمة املتمثلة يف نشر الطاقة يف مواقع خمتلفة بشكل  اً مهم وهذا ميثل 
لنسبة  لعديد من اخلدمات ال ميكن تسوية الطلب بشكل فّعال. فعلى سبيل املثال، قد ال  اىلإمناسب، و

لذلك ال بد من ضبط طاقة اخلدمة لتتناسب مع  ،تؤدي أي حمفزات إىل تغيري منط الطلب إىل حٍد كبري
الطلب، وميكن استخدام عدة اسرتاتيجيات للوصول إىل هذا اهلدف. ويتم دراسة الطاقة اخلدمية وفق 

  :1تيةآلااخلطوات 
لطلب  .1  Step(1): Forecast Demandاخلطوة األوىل : التنبؤ 

لطلب على اخلدمة على فرتات زمنية قد تكون يف بعض أنواع  ويتم خلدمات قصرية املدة. االتنبؤ 
إل  احلسبانيفوجيب األخذ  اية األسبوع.  م األسبوع وعطلة  ضافة إىل التعديالت تغريات أ

صل الصيف بشكل فيف  املومسية. فعلى سبيل املثال، قد يكون الطلب على خدمات معينة قليالً 
  وغريها. م، بينما يكون مرتفعاً خالل فرتة األعياد مثل عيد األم وعيد امليالدعا

 Step(2): Convert to Operatorاخلطوة الثانية : التحويل إىل متطلبات املشّغل  .2
Requirements  ة زمنية معينة وهنا يتم تطوير امللف التعريفي ملتطلبات املشّغل خالل فرت

 وقع.على أساس الطلب اليومي املت
ت  .3  Step (3): Scheduale Shifitsاخلطوة الثالثة: جدولة الورد

م العمل ا   ملختلفة.أي حتديد أوقات البدء واالنتهاء يف كل وردية خالل أوقات وأ

                                                           
1 . Bordoli, Sanjeev , Fitzsimmons, James A. & Mona J. Fitzsimmons (2019): Service Management: 

Operations, Strategy, Information Technology, (9th ed.), Mc G raw – Hill Companies, Inc., New 
York,p. 329 
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ت  . 4  Step(4): Assign Operators toاخلطوة الرابعة: تعيني املشغلني يف الورد
Shifits  م اإلج اتقيتتو ال احلسبان يفويتم ذلك بعد األخذ ازة والعمل اإلضايف، املطلوبة أل

 وطرق منح املكافآت بناء على معايري األداء املطلوبة.
  تعديل الطاقة اإلنتاجية:. 6-8

  :1طويل األجلقصري األجل و ن الطاقة اإلنتاجية من منظورين يتم تقييم االحتياجات م
  :األجل القصريالطاقة اإلنتاجية يف تعديل . 6-8-1

دةً يت ميكن االعتماد عليها يف تعديل الطاقة اإلنلمن أهم االسرتاتيجيات ا ً  تاجية ز  أو نقصا
  :يتملواجهة الطلب املتغري يف األجل القصري ما 

 التوظيف والتسريح:  .أ
ا وخ ا، ويف املقابل تعمل تعمد املنظمة إىل توظيف األفراد يف حالة ارتفاع الطلب على منتجا دما

ا. وترتاعلى تسريح  ا وخدما فق هذه االسرتاتيجية األفراد يف حالة اخنفاض الطلب على منتجا
ن قد تقع املنظمة مع جمموعة من التكاليف سواء يف حالة التوظيف أم يف حالة التسريح . ولك
لتايل امبشكالت عدم االستقرار نتيجة عدم ثبات قوة العمل فيها، وضعف االنتماء  لتنظيمي، و

  ة.روح املعنوية ومستوى الرضا الوظيفي، وأخرياً اخنفاض اإلنتاجياخنفاض ال
لوقت الفائض:  .ب  العمل اإلضايف والقبول 

ذه االسرتاتيجية ال هإذا اعتمدت املنظمة على اآلالت واملعدات يف تنفيذ عملية اإلنتاج، فإن 
لوقت  فائض يف حال اخنفاض الترتبط جبدولة الوقت اإلضايف يف حال ارتفاع الطلب، وال القبول 

لية اإلدارية، ولكنها قد البشرية، وحتسني العالقات العما دالطلب. والنتيجة تكون استقرار املوار 
  ائض غري املنتج.تتحمل تكاليف إضافية تتمثل يف كلفة العمل اإلضايف، ويف كلفة الوقت الف

 املخزون:   .ج
لب، أي القيام بعملية اإلنتاج تستخدم املنظمة املخزون كصمام أمان للتحوط لتقلبات الط

دة اإلنتاج  لتايل اإلضافة للمخزون يف حالة ز ت الطلب، و بتة بغض النظر عن مستو مبعدالت 
                                                           

 190-188، ص ص 1، دار املسرية، عمان، طمقدمة يف إدارة اإلنتاج والعمليات): 2008عبيدات، سليمان خالد (.  1
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دة الطلب عن اإلنتاج. ومن نتائج تطبيق هذه لعن الط ب والسحب من املخزون يف حالة ز
ية اإلدارية، والسهولة يف ختطيط االسرتاتيجية استقرار املوارد البشرية، وحتسني العالقات العمال

ملخزون واليت ميكن ختفيضها من خالل  اإلنتاج، ولكن يُعاب عليها ارتفاع تكاليف االحتفاظ 
ال.   االعتماد على النماذج الكمية املتاحة يف هذا ا

 الطلبات املؤجلة:  .د
اليت تتعامل معها ويتم استخدام هذه االسرتاتيجية يف حالة ارتفاع الطلب، أو عندما تكون السلع 

هظة ال ا تكون عالية، ومن ثاملنظمة  لتايل فإن كلفة االحتفاظ  مثلة ذلك وكالء أمن، و
لتايل تعمد املنظمة هنا إىل الطلب من العمالء  ئية غالية الثمن. و السيارات، واألدوات الكهر

سّجلة من األقدم إىل األحدث، بتلبية الطلب وفقاً لتواريخ الطلبات املؤجلة امل ومقاالنتظار، حبيث ت
لتايل  ولكن يصاحب هذه االسرتاتيجية خماطر عالية تتمثل يف عدم رغبة العمالء يف االنتظار، و

  حتول هؤالء العمالء إىل منظمات أخرى منافسة بغية تلبية طلبهم.
 التعاقد مع موردين آخرين:  .ه

منظمة، وحرصًا من املنظمة على يف حال ارتفاع الطلب بشكل كبري يفوق الطاقة اإلنتاجية لل
التفاق مع موردين آخرين لتوريد الكمية الناق ئنها يف الوقت املناسب تقوم  ة، صإشباع طلب ز

يف عملية إيصاهلا للعمالء، ولكن ُخيشى أن يتحول العمالء للمورد اجلديد،  تقوم املنظمة بدورها ذإ
من املورد اآلخر أعلى من كلفة املنظمة  أو أن تكون كلفة احلصول على هذه الوحدات الناقصة

  هامش الربح يف املنظمة. يفمما يؤثر 
 تدريب العاملني:  .و

دة  دة إنتاجية املوارد البشرية من خالل تلقيهم الربامج التدريبية املناسبة بغية ز أي العمل على ز
لتايل رفع إنتاجيتهم، فأداء العامل هو نتاج  م، و التفاعل بني املقدرة والرغبة. معارفهم ومهارا

وهذا ما يساعد املنظمة على مواجهة الطلب يف حالة االرتفاع، ولكن من عيوب هذه االسرتاتيجية 
 أن نتائجها ال تظهر يف األجل القصري.
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 إعادة تصميم الوظيفة:   .ز
تائج املطلوبة، ال حتقق الن تلجأ املنظمة إىل هذه االسرتاتيجية يف حال كانت الوظائف املوجودة فيها

لشكل الذي يؤ  ذلكل دة اإلنتاجية، تلجأ إىل إعادة التصميم بغية تغيري حمتوى الوظيفة  دي إىل ز
  وهنا ال بد من دراسة طرق حتليل األعمال والوظائف.

مل واإلنتاج خصوصًا يف ، وترك اآلالت تستمر يف العخري برامج الصيانة الوقائية والعالجية  .ح
  الة ارتفاع الطلب.ح

  :األجل الطويلتعديل الطاقة اإلنتاجية يف . 6-8-2
الطاقة اإلنتاجية، يف ائض ف: إما تيتنيآلايؤدي التخطيط طويل األجل للطاقة اإلنتاجية إىل احلالتني 

نتاج منتج جديد، أو القيام أو نقص يف الطاقة اإلنتاجية. ففي احلالة األوىل يتم استخدام فائض الطاقة إل
ضل واليت قد تكون شراء ات األفبعملية بيع فائض الطاقة. أما يف احلالة الثانية فيجب البحث يف اخليار 

  آالت ومعدات واستخدام عدد أكرب من العاملني أو االثنني معاً. 
اذ القرار املتعلق ويف مجيع األحوال فإنه من املناسب االعتماد على بعض الطرق الكمية الخت

جمة اخلطية واحملاكاة رارات والرب الختيار بني البدائل مثل القيمة احلالية الصافية ونقطة التعادل وشجرة الق
  وفرتة االسرتداد والعائد على االستثمار.

  طرائق حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية:. 6-9
يتم حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية من خالل حتسني استخدام عناصرها. ومن أهم الطرائق 

  :1يتاملستخدمة يف حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية ما 
 Reduction of Downtimeختفيض الوقت الضائع:  .1

 ميكن حتسني ، فمثالً ويتم ذلك من خالل دراسة طرائق العمل من أجل حتسني أداء العمليات
 ج.تصميم مكان العمل بغية رفع كفاءة األداء حتت التشغيل داخل خطوط اإلنتا 

 
  

                                                           
 120، مل يذكر دار ومكان النشر، ص املبادئ، األساسيات، املناهج احلديثة إدارة اإلنتاج والعمليات:): 2018شرارة ، جمدي (.  1
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 Quality Controlمراقبة وضبط اجلودة :  .2
ال  يف وضع  Ergonomicsاستخدام اهلندسة البشرية ومن االسرتاتيجيات الداعمة يف هذا ا

نقاط تفتيشية على خطوط اإلنتاج من خالل موازنة توزيع عمليات الفحص والتفتيش على املراحل 
ت مواصفات املنتج ومستوى املهارة املتاحة للموارد البشرية. وتعتمد اهلندسة  اإلنتاجية طبقاً ملستو

من اآلالت وأشكال مواقع العمل، ومواد العمل،  لٍ املبادئ املرتبطة بكو البشرية على القواعد 
  .1والعامل

 Reduced Costsختفيض التكاليف:  .3
يتم خفض  ذإإلنتاج، ويتم ذلك من خالل استخدام األزمنة املعيارية يف خفض زمن أداء عمليات ا

داء املعياري من الوقت املستغرق لألداء عن وقت األتكلفة عمليات اإلنتاج من خالل ختفيض 
عمل للمراحل خالل ختفيض عدد مرات التوقف واالنتظار اليت تؤدي إىل اختناق يف سري ال

  اإلنتاجية.
 Improving Line Balancingحتسني توازن خط اإلنتاج:  .4

ازن العمليات و تويتم ذلك من خالل استخدام ختطيط اإلنتاج يف تصميم خط اإلنتاج، ومن مث 
ذلك   ل، ويتم بني األقسام اإلنتاجية ومراكز العم Work Flowلتحقيق توازن تدفق العمل 

حدة عمل إنتاجية من خالل حتديد العدد األمثل الحتياجات عمليات ومراحل أداء العمل لكل و 
  بشكل يستجيب لالحتياجات احلقيقية للجهد املطلوب.

 Quick Responseاالستجابة السريعة:  .5
ديد قدرات حتويتم ذلك من خالل إعادة ختطيط وجدولة عمليات ومراحل اإلنتاج بناء على 

ية اإلنتاجية يف تنفيذ عناصر اإلنتاج املتاحة، وذلك للعمل على حتسني كفاءة اتصال أقسام العمل
  خطوات العمل.

ملرونة الزائدة بسبب ارتباط مستو  لطاقة اإلنتاجية يتسم  ى الطاقة اإلنتاجية إن القرار املرتبط 
بع أو مشتق من  مبستوى أو حجم الطلب على منتجات املنظمة، إذًا فالطلب على الطاقة هو طلب 

                                                           
 ، دار صفاء، عمان.دراسة العمل واهلندسة البشريةجنم، جنم عبود(د.ت): .  1
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نه طلب مستقل تتحكم فيه ظروف ومعطيات السوق ورغبات وتفضيالت إالطلب على املنتجات، أي 
ئن. ومن ها املنطلق يع صاحبه ية الدراسة والتحليل و موضوع الطاقة اإلنتاجية من املوضوعات صعب دالز

  الكثري من املشكالت.

  : السادسأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      متثل الطاقة القدرة القصوى على اإلنتاج   .1

خر الطاقة يتم التوسع يف الطاقة حتسباً لنمو الطلب   .2       يف اسرتاتيجية 

سرتاتيجيات العمليات التخطيط اإلمجايلمن أهم    .3      القرارات اليت تربط الطاقة 

     طاقة التصميم هي احلد األقصى ملعدل اإلنتاج   .4

     ميثل مستوى التشغيل األفضل النسبة املئوية لالنتفاع من الطاقة   .5

      سب مجيع املواقف والظروفاهناك مقياس واحد للطاقة ين   .6

     اإلنتاج الفعلي إىل الطاقة الفّعالةاالنتفاع هو نسبة    .7

لطلب   .8      اخلطوة األوىل يف دراسة طاقة اخلدمة هي التنبؤ 

     من طرائق تعديل الطاقة اإلنتاجية يف األجل القصري الوقت اإلضايف   .9

     من طرائق حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية حتسني توازن خط اإلنتاج   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  ستثناء: يتآل ايفتؤثر قرارات الطاقة . 1

A . أوقات إعداد املنتج  
B . االستجابة للعمالء  
C . جودة املنتج  

دة الطاقة بعد توثيق الز. 2   دة يف الطلب:يف أي اسرتاتيجية يتم ز
A . خر الطاقة   اسرتاتيجية 
B . اسرتاتيجية متوسط الطاقة  
C .  الطاقةاسرتاتيجية قيادة  
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D . تكاليف التشغيل  D . كل ما سبق  
دة يف الطاقة على:. 3   يعتمد مقدار الز

A . حجم الطلب املتوقع ودقته  
B . األهداف االسرتاتيجية  
C . تكاليف التوسع والتشغيل  
D. كل ما سبق  

سرت . 4 اتيجية العمليات من القرارات اليت يتم فيها ربط قرارات الطاقة 
  ستثناء: يتآلا

A . إدارة اجلودة  
B. تكاليف الصيانة  
C . املال كثافة رأس  
D . املخزون  

  تدل الصيغة طاقة التصميم مطروحاً منها السماحات على:. 5
A . الطاقة االحتياطية  
B . طاقة اخلدمة  
C . الطاقة الفّعالة  
D . كل ما سبق  

  نسبة اإلنتاج الفعلي إىل طاقة التصميم هي:. 6
A . الكفاءة  
B. االنتفاع  
C . مستوى التشغيل  
D . كل ما سبق  

  اخلدمة:يعد من خطوات دراسة طاقة  يتآلاأي من . 7
A . لطلب   التنبؤ 
B . التحويل إىل متطلبات املشّغل  
C . ت   جدولة الورد
D. كل ما سبق  

  من طرائق تعديل الطاقة اإلنتاجية يف األجل القصري:. 8
A . التوظيف والتسريح  
B . املخزون  
C . الطلبات املؤجلة  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلامن طرائق تعديل الطاقة اإلنتاجية يف األجل الطويل . 9
A . ومعدات جديدة شراء آالت  
B . إنتاج منتج جديد  
C . القيام بعملية بيع فائض الطاقة  
D . كل ما سبق  

  من طرائق حتسني كفاءة الطاقة اإلنتاجية: .10
A . االستجابة السريعة  
B .  خط اإلنتاج انز حتسني تو  
C . ختفيض التكاليف  
D. كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  اشرح مفهوم الطاقة اإلنتاجية: )1السؤال (
  ) }1-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100. الدرجات من  دقيقة 10 اإلجابة:{مدة 

سرتاتيجيات العملياتقش كيفية ربط قرار : )2السؤال (   ات الطاقة 
  )}2-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن أنواع الطاقة: )3السؤال (
  )}3-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 
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  اشرح مستوى التشغيل األفضل: )4السؤال (
  )}4-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  كيف يتم قياس الطاقة:  )5السؤال (
   } )5-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  قش فكرة حساب متطلبات التشغيل: )6السؤال (
  ) }6-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  عن طاقة اخلدمةحتدث : )7السؤال (
  } )7-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (              30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  تاجية يف األجلني القصري والطويلقش كيفية تعديل الطاقة اإلن: )8السؤال (
  ) }8-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (               35: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  اإلنتاجيةحتدث عن طرائق حتسني كفاءة الطاقة : )9السؤال (
  ) }9-6توجيهات لإلجابة: الفقرة (    40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

وادرس كيفية ختطيط الطاقة اإلنتاجية فيها،  ،أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدمية حدأاخرت 
وأنواعها وكيفية حساب مستوى التشغيل األفضل، وطرائق قياسها، وحساب متطلبات التشغيل، وتعديل 

  أيضاً؟متطلبات الطاقة 
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  السابع: اسرتاتيجيات الرتتيب الداخليالفصل 

Chapter (7): Layout Strategies  

  لقرارات الرتتيب الداخلياألمهية االسرتاتيجية . 7-1

  لرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجيةاحلاجة إىل ا. 7-2

  أنواع الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية. 7-3

  لعمليةالرتتيب الداخلي على أساس ا. 7-3-1

  الرتتيب الداخلي على أساس املنتج. 7-3-2

  الرتتيب الداخلي على أساس املوقع الثابت. 7-3-3

  الرتتيب الداخلي للمكاتب. 7-3-4

لتجزئة .7-3-5   الرتتيب الداخلي حملالت البيع 

  الرتتيب الداخلي للمخازن واملستودعات. 7-4-6

  موازنة خط التجميع. 7-4

  يب الداخليقياس فاعلية الرتت. 7-5

  أسئلة واختبارات الفصل السابع
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم األمهية االسرتاتيجية لقرارات الرتتيب الداخلي .1
 لرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجيةإىل اإدراك احلاجة  .2
لتجزئة،  مبا فيها (العملية، املنتج، املوقع  مناقشة أنواع الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية .3 الثابت، املكاتب، حمالت البيع 

 املخازن واملستودعات)
 فهم كيفية موازنة خط اإلنتاج .4
 معرفة كيفية قياس فاعلية الرتتيب الداخلي .5

  ملخص الفصل: 

نواع الرتتيب لرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية، وأرارات الرتتيب الداخلي، واحلاجة إىل ااألمهية االسرتاتيجية لقيتناول هذا الفصل 
لتجزئة، واملخازن واملستودعات)، وموازنة  الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية على أساس : (العملية، املنتج، املوقع الثابت، املكاتب، حمالت البيع 

  خط التجميع، وأخرياً قياس فاعلية الرتتيب الداخلي.

  كلمات مفتاحية:

الرتتيب على أساس العملية، الرتتيب ب اخلط اإلنتاجي، املدخل املبين على املهمة، ترتيالرتتيب الداخلي، قرارات الرتتيب الداخلي، 
لتجزئة، على أساس املنتج، الرتتيب على أساس املوقع الثابت، الرتتيب الداخلي للمكاتب،  الرتتيب الداخلي الرتتيب الداخلي حملالت البيع 

وقت الدورة، الوقت العاطل، احلد األدىن موازنة خط التجميع، حمطات العمل، وقت التأخري، خارطة العالقات، للمخازن واملستودعات، 
   .الفاعلية، خمطط التتابع النظري لعدد حمطات العمل، 

Layout, Decisions of Layout, Line Layout, Task-based approach,Process Layout,Product 
Layout, Fixed Layout,Office Layout, Retail Layout, Warehouse and Storage Layout, 
Time Lag, Relatioship Chart, Work Stations, Balancing of Assembly Line, Cycle Time, 
Idle Time, Theoritical Minimum Number of Work Stations, Precedence Diagram, 
Efficency  
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ا احلصول على أفضل فنية يتم من خالهليشمل الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية إعداد خطة 
مليات الصناعية يتم أو خدمة مميزة. ويف الع تنظيم للتسهيالت اإلنتاجية من أجل احلصول على منتج 

الالزم لعمليات النقل  ترتيب خطوط اإلنتاج من أجل حتقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنةبغية ختفيض الوقت
  املصنع.واملناولة وحترك العمال وتنقلهم داخل 

واملساحات  ،مناولة املواد الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية االختيار املناسب ألنظمةويتناول 
ماكن الشحن والتفريغ والفحص والنقل اخلارجي وخمازن املواد األول مة الصنعاملتعلقة   ،ية وخمازن البضائع 

ائل الراحة واملكاتب اإلدارية ومواقع اخلدمات ووس ،وعمليات الرقابة على اجلودة ،ات التعبئة والتغليفيوعمل
  .أيضاً 

  األمهية االسرتاتيجية لقرارات الرتتيب الداخلي:. 7-1
يشري الرتتيب الداخلي إىل ضمان مواقع األقسام ضمن تسهيالت الرتتيب الداخلي، إىل جانب 

  .1تنظيم العاملني واملعدات والتجهيزات ضمن كل قسم يف املنظمة
لى املدى الطويل، وهو يب الداخلي أحد القرارات الرئيسة اليت حتدد كفاءة العمليات عيعد الرتت

لط ت التنافسية للمنظمة فيما يتعلق  ر اسرتاتيجية ألنه حيدد األولو وعمليات التشغيل اقة اإلنتاجية ذو آ
وبناء الصورة الذهنية ل، واملرونة والتكلفة. هذا فضًالعن جودة حياة العمل والتواصل املباشر مع العمي

ايز أو التكلفة املنخفضة أو للمنظمة. كما يساعد الرتتيب الداخلي الفّعال يف حتقيق اسرتاتيجية تدعم التم
  االستجابة. 

كثف يف ختطيط اسرتاتيجية التمايز من خالل االستثمار امل Benettonفعلى سبيل املثال تدعم 
منفذ. يف  5000ريع والدقيق إىل منافذ بيعها البالغ عددها هم يف الفرز والشحن الساملستودعات اليت تس

ال سيما يف املستودعات و اسرتاتيجية التكلفة األقل،  Walmartحني يدعم الرتتيب الداخلي ملتجر 
حية أخرى يدعم الرتتيب الداخلي ملكتب  االتصال املفتوح مع خال  Hallmarkاخلاصة به، ومن 

قات التهنئة، وإن اهلدف من اسرتاتيجية الرتتيب الداخلي هو تطوير ختطيط العمل والتطوير السريع لبطا

                                                           
1 . Noori, Hamid & Russell Radford (1995): production and operations Management: total Quality 

and Responsiveness, McGraw – Hill, Inc., New York,p.227 
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خذ تصميم الرتتيب الداخلي  يف فّعال يليب املتطلبات التنافسية للشركة. ويف مجيع احلاالت، جيب أن 
  :1يتكيفية حتقيق ما   احلسبان

 االستفادة القصوى من املساحات واملعدات واألفراد.  .أ
 ومات واملواد والقطع واألجزاء.حتسني تدفق املعل  .ب
ً.  .ج  حتسني الروح املعنوية للموظفني وخلق ظروف عمل أكثر أما
 حتسني التفاعل بني العمالء.  .د
 املرونة ومدى االستجابة ملتطلبات التغيري.  .ه

لتخصيص  ب النظر جيبدورة حياتية قصرية  Customizationويف عامل اليوم الذي يتسم 
راعاة املعدات والتجهيزات م، وهذا يعين ضرورة اً ي على أنه ديناميكي وليس ساكنإىل تصميم الرتتيب الداخل

ملتاجر قابلة للحركة، وأن ااملثال، جيب أن تكون شاشات العرض يف  لالصغرية واملتحركة واملرنة، فعلى سبي
  املستودعات جاهزة. رفوفتكون مكاتب املوظفني واألقسام مثالية، وأن تكون 

لى مديري العمليات سريعة وسهلة يف مناذج املنتجات ومعدالت اإلنتاج جيب ع وإلجراء تغيريات
ملديرين مسوؤلية تدريب تصميم املرونة يف الرتتيب الداخلي، وللحصول على هذه املرونة يقع على عاتق ا

لقرب من عضها بعماهلم واحلفاظ على التجهيزات واملعدات وعلى االستثمارات ووضع حمطات العمل 
ملعدات والتجهيزات ا، واستخدام معدات وجتهيزات صغرية متحركة، ويف بعض احلاالت تكون اآلخرا بعضه

 حلجم.ااملوجودة على عجالت مناسبة حتسباً للتغيري احلايل يف املنتج أو العملية أو 
  احلاجة للرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية:. 7-2

الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية يف النظر يوجد الكثري من احلاالت اليت تستدعي إعادة 
يت   :2وأمهها ما 

 Enlarging or Reducing Existingتكبري األقسام احلالية أو تقليصها:   .أ
Departments  الت ومعدات جديدة ويتم ذلك من خالل رفد بعض األقسام اإلنتاجية

                                                           
1. Heizer, Jay & et.al (2017): Operations Management: sustainability and Supply chain Management, 

(12th ed.), Pearson Education, Inc., New York,p.370 
 104، ص 1، دار الفكر، عمان، طلعمليات : مدخل كميإدارة اإلنتاج وا): 1997التميمي، حسني عبدهللا (.  2
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ا دة الطلب على منتجات املنظمة أو خدما يتطلب األمر تغيري بعض األقسام ، أو قد نتيجة ز
ا، أو قد حيتاج املوضوع إىل تغيري  اإلنتاجية نتيجة اخنفاض الطلب على منتجات املنظمة وخدما

لغرض،  آالت وجتهيزات جديدة بتلك القدميةيف مواصفات املنتج مما يتطلب معه استبدال  تفي 
طلوبة . والنتيجة النهائية لكل ذلك معه تغيري مواقع العاملني وحجم اخلدمات امل ستلزموهذا ي

الرتتيب الداخلي املناسب ليصبح مسألة حتمية ملواجهة التغيريات الالزمة يف حجم يف إعادة النظر 
 .على حٍد سواءاألقسام اإلنتاجية واخلدمية 

 Movement of a Departmentنقل القسم من مكان إىل آخر :   .ب
د األقسام من موقع عمل إىل آخر نتيجة التغريات قد تتطلب الضرورة القصوى القيام بنقل أح

احلاصة يف مواصفات السلع واخلدمات، أو بسبب التغريات احلاصلة يف عمليات التشغيل، أو قد 
  يكون الرتتيب الداخلي بشكله احلايل غري مالئم.

 Adding or Removing a departmentافة أو إزالة أحد األقسام: إض  .ج
يف القيام بعمل مل يسبق للمنظمة أن مارسته، أو قد ترى املنظمة ضرورة  ويكون ذلك نتيجة الرغبة

مما يعين إلغاء  ،لرتكيز بعض أنشطتهامن خالل دمج هذه األنشطة أو تقليص األقسام ذات العالقة
ا األقسام املختلفة، مما يف ها يف ضوء إعادة النظر ؤ بقا املسوّغاألقسام غري  األنشطة اليت تقوم 
  شى مع الوضع اجلديد.عادة ترتيب األقسام مبا يتمإ يتطلب معه

 Replacing Equipement and Addingاستبدال أو إضافة معدات جديدة:   .د
New Equipement  بفعل عامل االهتالك الذي يصاحب اآلالت والتجهيزات كأحد

لقدمية غري عناصر األصول الثابتة، أو بفعل التقادم التقاين الذي جيعل من اآلالت والتجهيزات ا
والوزن واجلودة مما يؤثر بدوره  ممن حيث احلج ،فضل منهاالستبدال مما يتطلب ا ،ذات جدوى

الرتتيب الداخلي احلايل، أو قد تلجأ املنظمات إىل إضافة آالت ومعدات جديدة نتيجة يف 
عىن ومبالتوسعات من أجل مواجهة حاجة السوق املتزايدة، وهذا يتطلب توفري مساحات إضافية، 

  ضرروة التغيري يف الرتتيب الداخلي احلايل. آخر
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  أنواع الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية:. 7-3
  :اآلتيةيقسم الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية إىل األنواع 

 Process Layoutالرتتيب الداخلي على أساس العملية: . 7-3-1
ة معًا يف األقسام أو مراكز العمل وفقاً يصنف هذا النوع من الرتتيب الداخلي األنشط ة املتشا

ا كتجميع أدوات التثقيب يف جمموعة واحدة أو مركز عمل واحد. أي جتميع وتصنيف  للعملية اليت تقوم 
ة ووضعها سوية يف مكان واحد.  يستخدم هذا النوع من الرتتيب و اآلالت واملعدات ذات الوظائف املتشا

امات متنوعة ميكن أن تتغري سريعاً إىل عمليات جديدة لتصاميم اإلنتاج، أي آالت ومعدات ذات استخد
ملرونة وفقًا لنوع العملية املنجزة. ويوضح الشكل (إ ) الرتتيب الداخلي على أساس 1،  7ا تتمتع 

  .1العملية

 
  ) الرتتيب الداخلي على أساس العملية1، 7الشكل (

  :2وتتمثل فوائد هذا النوع من الرتتيب يف
ا ذات أهداف ع .1 امة، أي إمكانية استخدامها املرونة العالية املصاحبة لآلالت واملعدات واألفراد كو

 يف إنتاج عدة منتجات من خالل تغيري بعض أجزاء هذه اآلالت واملعدات.
ثرية إال إذا كان حجم االستثمار القليل يف اآلالت واملعدات كون املنظمة ال حتتاج إىل آالت ك .2

 ج كبرياً.اإلنتا 

                                                           
1. Wild, Ray (2003): Operations Management with CD-ROM, (6th ed.), Thomson, Australia,p. 150 

 144مرجع سبق ذكره، ص ، مقدمة يف إدارة اإلنتاج والعمليات): 2008عبيدات، سليمان خالد ( . 2
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مة وعالية  ألفراد، ذلك أن املشرفني يف كل دائرة تصبحإىل النسبة اكتساب اخلربة  .3 لديهم معرفة 
 يف األعمال اليت يشرفون عليها.

دة الرضا الوظيفي لدى الكثري من العمال، .4 ئك الذين ال سيما أولو  تنوع األعمال مما يؤدي إىل ز
 حيبون التغيري يف أعماهلم.

  :1هذا النوع من الرتتيب فهيأما عيوب 
 عدم الكفاءة. .1
 صعوبة التخطيط والرقابة على املنتجات .2
 لدفعاتارتفاع تكلفة املخزون داخل العملية، وبشكل خاص عند اتباع نظام إنتاج ا .3
ا. .4 ت املستمرة جلداول اإلنتاج وكميا  التحد
 واملعدات. تنتفاع من اآلالالاخنفاض نسبة ا .5
 بني نقطة البداية والنهاية. Time Lagطول وقت التأخري  .6
 خرى.ضياع الكثري من الوقت اإلنتاجي يف جمال التبديل من سلعة أو خدمة إىل أ .7

ا وفقاً لنوع العملية إذوخري مثال على ذلك املصارف  قراض  اً نجد قسماً خاصف تقوم برتتيب عمليا
ت اقراض األفراد، وآخر لإليداع اً الشركات، وآخر خاص بت التوفري وغري ذلك.  جلارية، وحسا، واحلسا

حللج وآخر للغزل،  اً كما تستخدم شركات الغزل والنسيج هذا النوع من الرتتيب حيث جند قسماً خاص
لث   للصباغة وهكذا. اً للنسيج، ورابع اً و

 Product Layoutالرتتيب الداخلي على أساس املنتج: . 7-3-2
تيب بتكريس املواد من أجل إنتاج السلع واخلدمات، إىل يقوم مدير العمليات يف هذا النوع من الرت 

وضع حمطات العمل يف خطوط جانب املهام واخلدمات الفردية. وتنجز هذا العملية عندما تركز املنظمة على 
سم ترتيب اخلط اإلنتاجي  يتكون اخلط  إذ Line Layoutإنتاج، لذلك يسمى هذا النوع من الرتتيب 

ؤدي كل منها عملية تكمل العملية اليت متت يف املرحلة السابقة هلا. ويوضح يت الت ومعداآمن جمموعة 

                                                           
  ص مرجع سبق ذكره،، إدارة اإلنتاج والعمليات): 2008مرية شكرويل البيايت (الالمي، غسان قاسم داود، أ.  1
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  .1) الرتتيب على أساس املنتج2،  7الشكل (

  
  ) الرتتيب على أساس املنتج2،  7الشكل (

  :يتومن مزا الرتتيب الداخلي على أساس املنتج ما 
 إمكانية حتقيق معدالت عالية من اإلنتاج .1
 ة من املنتجوسائل اإلنتاج مما يؤدي إىل اخنفاض تكلفة الوحدة الواحدل استغالل عالٍ  .2
 سهولة مناولة ونقل املواد على خط التجميع .3
 اخنفاض كمية التخزين من املواد حتت التشغيل .4
 سهولة جدولة األعمال .5
 سهولة السيطرة واإلشراف على العمليات .6
 ثبات جودة املنتج .7
 حدة الواحدةاخنفاض الوقت الكلي الالزم إلنتاج الو  .8

  :يفأما مساوئ هذا النوع من الرتتيب 
 املرونة املنخفضة يف التكيف مع التغريات يف العمليات .1
لكامل .2  توقف أي عملية على خط اإلنتاج مما يؤدي إىل توقف اخلط 
 ب استثمارات مالية ضخمةلتطت .3
بة العمل على خط اإلنتاج .4   يولد الضجر وامللل لدى العاملني ، مار

                                                           
1 . Russell, Roberta S. & Bernand W. Taylor III (2011): Operations Management, op.cite,p. 265 
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  .1) الفروق بني الرتتيب على أساس املنتج وعلى أساس العملية1،  7دول (ويلخص اجل
  الرتتيب على أساس العملية  الرتتيب على أساس املنتج  البيان

  التجميع الوظيفي لألنشطة  الرتتيب املتسلسل لألنشطة  الوصف .1
  عت، التصنيمتقطع، ورشة العمل، إنتاج الدفعا  مستمر، اإلنتاج الكبري، التجميع  أنواع العملية .2
  متنوع، ُمصّنع حسب الطلب  منطي، ُمصّنع من أجل التخزين  املنتج .3
  متقلب  مستقر  الطلب .4
  منخفض  عالٍ   احلجم .5
  غرض عام  غرض خاص  التجهيزات .6
  مهارات متنوعة  مهارات حمدودة  العمال .7
لسلع اأثناء  يف أثناء العملية، عاٍل يف منخفض   املخزون .8

  النهائية
سلع أثناء اليف منخفض  أثناء العملية، عاٍل يف

  النهائية
  كبرية  صغرية  مساحة املخزن .9

قل)  مناولة املواد .10 بت (   مسار متغري (رافعة شوكية)  مسار 
  واسعة  ضيقة  املمرات .11
  ديناميكية  جزء من التوازن  اجلدولة .12
  موقع التجهيزات  توازن خط اإلنتاج  قرار الرتتيب الداخلي .13
  يل تكلفة مناولة املوادتقل  عادلة العمل يف كل حمطةم  اهلدف .14
  املرونة  الكفاءة  امليزة  .15

  ) الفروق بني الرتتيب على أساس املنتج وعلى أساس العملية1،  7اجلدول (
 

   Fixed Layoutاملوقع الثابت:  على أساسالرتتيب الداخلي . 7-3-3
وزن ألنه يستخدم هذا النوع من الرتتيب عندما تكون السلعة املنتجة ضخمة احلجم أو ثقيلة ال

يكون من الصعوبة مبكان حتريكها من حمطة عمل إىل أخرى على خط اإلنتاج، لذلك فإن املواد واآلآلت 
ومن أمثلة ذلك صناعة السفن والطائرات واملركبات الفضائية  ل تتحرك إىل موقع العمل.امألععدات واملوا

  .3داخلي حسب املوقع الثابت) الرتتيب ال3،  7ويوضح الشكل ( .2وإقامة اجلسور والسدود وغريها

                                                           
1.  Russell, Roberta S. & Bernand W. Taylor III (2011): Operations Management, op.cite,p.265 

 194، ص  2، خوارزم العلمية، طإدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل اسرتاتيجي): 2011. املنصور، كاسر وآخرون ( 2
3.  Wild, Ray (2003): Operations Management with CD-ROM, op.cite,p. 151 
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  املوقع الثابتعلى أساس ) الرتتيب الداخلي 3، 7الشكل (

  :1يتاليت تواجه هذا النوع من الرتتيب الداخلي ما  ومن املشكالت
 عدم وجود مساحات كافية للتخرين  .أ

ملقارنة مع النوعني السابقني كالتوجود مش  .ب  إدارية أكرب 
تطلب معدات أرضية السيما يف املشروعات اليت تو اد، خاصة مبناولة املو  وجود مشكالت  .ج

ت من وإىل موقع العمل.شو    احنات لنقل املواد واملكو
 Office Layout الرتتيب الداخلي للمكاتب:. 7-3-4

الالزمة يف إطار  يهدف الرتتيب الداخلي للمكاتب إىل تنظيم العمال ومعدات العمل واملساحات
لشكل الذي يضمن سهولة ت يفحيقق هلم الراحة والسالمة  دفق املعلومات بني املكاتب. أثناء تنفيذ أعماهلم 

تب الشركة الواحدة، وهذا ويكمن جوهر الرتتيب الداخلي للمكاتب يف أمهية املعلومات اليت تتدفق بني مكا
ب كاتوتستخدم امل .اآلخرالقرب من بعضها تب ذات التدفق الكبري للمعلومات بعضها يتطلب وضع املكا

لذي يتطلب ااألمر   Task-Based Approachيف تنفيذ أعماهلا مدخل العمل املبين على املهام 
 تفريق املكاتب، والظروف لكرتونية والتقليدية، واحلاجة إىلإلمن مديري العمليات فحص أمناط االتصاالت ا
  اليت تؤثر يف فاعلية االتصاالت داخل املكاتب.

                                                           

 315، ندريةاملكتب اجلامعي احلديث، اإلسك إدارة اإلنتاج والعمليات،): 2006مرسي، نبيل حممد (.  1
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 إذ Relationship Chartخلي للمكاتب خارطة العالقات ويستخدم يف تنفيذ الرتتيب الدا
 إىليتم حتديد العالقة بني أي مكتب واملكاتب األخرى يف الشركة وفق مقياس يرتاوح بني (ضروري جداً) 

) خارطة العالقات بني املكاتب السبعة اليت تضمها شركة إلنتاج 4، 7. ويوضح الشكل ((غري مرغوب)
  .1الربجميات

  A E  I  O  U  X  الرمز
  غري ضروري  غري مهم   عادي  مهم  مهم جداً   ضروري جداً   الداللة 

  

  
  لربجمياتا) خارطة العالقات بني املكاتب السبعة اليت تضمها شركة إلنتاج 4،  7الشكل (

ا عند إعداد الرتتيب الداخلي للمكاتب، فمثًال: يف  التقديراتوهناك الكثري من  اليت جيب مراعا
ت املتحدة  قدم مربع لكل فرد (ضمنها ممرات)  100األمريكية توجد قواعد تنص على ختصيص الوال

قدم مربع لكل فرد يعمل يف قاعة اجتماعات جملس اإلدارة.  25قدم مربع لكل مدير تنفيذي، و 400و
إلضافة إىل وجود  عاملية أخرى منها ما يتعلق ببيئة العمل وفرق العمل والسلطات املعطاة  تقديراتهذا 

لتقنية املستخدمة مثل اهلواتف وا ملنصب الوظيفي. كما أنه جيب مراعاة اجتاهني مهمني: األول: يتعلق 
ا تتيح مرونة أكرب يف طبيعة عمل إلاخللوية وأجهزة الفاكس وشبكات ا نرتنت واحلواسب الشخصية كو

وهذا خيلق  Virtual Companiesاملكاتب، والثاين: يتمثل يف التحول حنو الشركات االفرتاضية 
 .2احتياجات للمساحة واخلدمات

                                                           
1 .Heizer, Jay & et.al (2020): Operations Management, op.cite,p.396 

 344ص ، مرجع سبق ذكره، إدارة اإلنتاج والعمليات): 2012. حمسن، عبد الكرمي، صاحل جميد النجار ( 2
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لتجزئة: . 7-3-5  Retail Layoutالرتتيب الداخلي حملالت البيع 
لتجزئة  فكرة أن املبيعات والرحبية تتباين مع درجة تعرض  إىليستند الرتتيب الداخلي حملالت البيع 

ئن للسلع املعروضة. واهلدف من ذلك هو جعل الزبون يشاهد العدد األكرب من السلع املعروضة من  الز
ا  لشراء، حىت ولو كان ذلك بدون التخطيط له. ومن القواعد الواجب مراعا أثناء الرتتيب يف أجل إقناعه 

لتجزئةالداخلي حملالت البي   :1ع 
 .حلليب واخلبزمنتجات ا :وضع املنتجات ذات الطلب العايل على أطراف السوق، ومن أمثلتها  .أ

بتة   .ب  لتجميل.مثل مستحضرات ا للمنتجات اليت حتقق هامش ربح عالياً ختصيص مواقع 
ت الزبون على مناطق خمتلف  .ج تعرض سة، لكي يتوزيع املنتجات اليت تشكل أكرب جزء من مشرت

 ن منتجات أخرى يف أثناء طريقه للسلع اليت يرغب بشرائها.الزبو 
ت املمرات لعرض سلع جديدة تعرض ألول مرة يف السو   .د ت وبدا ا  ق.استغالل 

لتجزئة.) منوذجاً للرتتيب الداخلي لسوق مركزي كأحد حمالت ال5،  7ويوضح الشكل (   بيع 

  
لتجزئلرتتيب الداخلي لسوق مركزي ك) منوذج ا5،  7الشكل (   ةأحد حمالت البيع 

يت املهمة الثانية وهي ترتيب املنتجات يف املواقع املخصصة  وبعد أن يتم إعداد الرتتيب الداخلي 

                                                           
1. Heizer, Jay & et.al (2020): Operations Management, op.cite,p.398 
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هلا، ومهما كانت طريقة العرض والرتتيب فإن اهلدف الواجب حتقيقه هو تعظيم رحبية القدم املربع الواحد 
 .1املخصص للمواد املعروضة

  Warehouse and Storage Layoutاخلي للمخازن واملستودعات: الرتتيب الد. 7-3-6
تعميمه على مجيع  ميكن أشكاًال خمتلفة، إذ ال يوجد شكل واحدخذ الرتتيب الداخلي للمخازن 

ختزينها، من حيث حجمها  املخازن واملستودعات، ألن األمر يتعلق بطبيعة املواد أو السلع املرادأنواع 
ألدوات املستخدمة ملية الرتتيب الداخلي ترتبط حبجم املنتجات املخزنة من ونوعيتها. لذلك فإن ع حية، و

نية. حية    يف التعامل معها من 
ليد وليس ميكن نقلها وا -مثل علب األدوية-فإذا كانت البضائع املخزنة صغرية احلجم لتعامل معها 

برية وثقيلة الوزن، مثل كانت السلع املخزنة  آلالت، عندئٍذ تكون املستودعات صغرية احلجم. أما إذا ك
ستخدام الروافع الشوكية ذاتحمركات السيارات، فإن طريقة التعامل معها س  Fork-liftت الشعب تم 

trucks حلركة الك لشكل الذي يسمح    افية لتلك الروافع.وهنا جيب أن يكون املستودع كبري احلجم 
  :2اآلتيةخذ أحد األشكال مما تقدم جند أن عملية التخزين قد 

ً:   .أ لع املخزنة وتوضع على تنقل وترفع املواد والس إذستخدام اليد العاملة،  Manualيدو
  رفوف متجاورة ال يزيد ارتفاعها عادة عن املرتين.

ثقيلة صناديق ع، كما يف حتميل ونقل الطة الروافاسأي بو  Mechanizedميكانيكيًا:   .ب
فعة، وإىل ارتفاع بناء الرتتيب إىل ممرات واسعة من أجل حركة الراالوزن، وهنا حتتاج عملية 

ً ألكثر من    .اً مرت  12املستودع الذي قد يصل أحيا
ت مسريه آلياً، أو بو ويتم هنا ا Automatedآليًا:   .ج إلنسان اآليل طة ااسستخدام عر

Robot اسب لك احلمن وإىل املخزن، وهذه األنظمة تستخدم ممرات ضيقة نسبياً، وكذ
 ة بسرعة كبرية. لرقابة الروافع األفقية اليت ميكنها الوصول إىل مجيع املواد املخزن

واهلدف من عملية تصميم الرتتيب الداخلي للمخازن هو تقليل التكاليف الكلية للتخزين إىل أدىن  
                                                           

 344 ، مرجع سبق ذكره، صإدارة اإلنتاج والعمليات): 2012كرمي، صاحل جميد النجار (. حمسن، عبد ال 1
صر، حممد وآخرون (2  163، مرجع سبق ذكره، ص إدارة اإلنتاج والعمليات): 2013.  
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  حد ممكن، واليت تشمل التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية.
 Balancing of Assembly Lineموازنة خط التجميع: . 7-4

يتم إجراء موازنة اخلط من أجل التقليل من حاالت عدم التوازن بني اآلالت أو األفراد بغية تلبية 
على خط التجميع ومبعدل حمدد. وهنا يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية تعريف األدوات  املستهدفالناتج 

تنفيذ   ومثال ذلككل مهمة جتميع. لملتطلبات الزمنية واملعدات وطرائق العمل املستخدمة، ومن مث حتديد ا
وعلى اإلدارة معرفة عالقة األسبقية بني األنشطة، أي  ،براغي، أو دهان أجزاء املنتجأعمال حفر، أو شد 

يف  ) املهام ووقتها واألنشطة السابقة هلا2، 7ويوضح اجلدول ( تسلسل األنشطة واملهام الواجب تنفيذها.
  .إلنتاج الطائرات Boeingشركة 

لدقائق  املهمة   األنشطة السابقة  وقت التجميع 
A 10  - 
B  11  A  
C  5  B  
D  4  B  
E  11  A  
F  3  C,D  
G  7  F  
H 11  E  
I 3  G,H  

     65 الزمن الكلي
  ) املهام ووقتها واألنشطة السابقة هلا2،  7اجلدول (

  ).6، 7يف الشكل ( لألنشطة كما Precedence Diagramوميكن رسم خمطط التتابع 

  
  ) خمطط التتابع (التسلسل) لألنشطة6،  7الشكل (
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يساعد املخطط السابق يف بناء هيكلية خط التجميع وحمطات العمل، وجيعل من اخلط أكثر سهولة 
بسبب رؤية تسلسل املهام وتتابعها. ومبجرد إنشاء خمطط تتابع يلخص تسلسل األنشطة وأوقات األداء، 

كي حنقق معدل اإلنتاج   Work Stationsمهمة جتميع املهام يف حمطات العمل  فإننا ننتقل إىل
  :تيةآلا ةاملطلوب. وتتضمن هذه العملية اخلطوات الثالث

خذ الوحدات املطلوبة (معدل الطلب أو اإلنتاج) يومياً ونقسمها على الوقت اإلنتاجي   .أ
لدقائق أو الثواين. وهذا ما يسمى بزمن (و   Cycle Timeقت) الدورة املتاح يوميًا 

حتقيق معدل اإلنتاج  يفأي احلد األقصى للوقت املسموح به يف كل حمطة عمل إذا رغبنا 
 :يتاملطلوب. وحيسب كما 

  
حساب احلد األدىن النظري لعدد حمطات العمل، أي إمجايل وقت املهمة( الوقت املستغرق   .ب

 لصنع املنتج) مقسوماً على زمن الدورة:

  
  دد مهمات التجميعهي ع nأن  ذإ
ل التوازن الفّعال موازنة اخلط من خالل حتديد مهام التجميع احملددة لكل حمطة عمل، ويكمّ   .ج

يف كل  Idle Timeالتجميع املطلوب ضمن التتابع احملدد. وهنا ُحيسب الوقت العاطل 
 حمطة عمل.

حتديد  Boiengكة وعلى أساس خمطط التتابع وأوقات النشاط الواردة يف اجلدول السابق قررت شر 
وحدة من  40دقيقة إنتاجية، وإن جدول اإلنتاج يتطلب استكمال  480 يف وقت العمل املتاح يومياً 

لتايل جيب جتميع املهام يف حمطات العمل.  ت إنتاج جناح الطائرة كناتج من خط التجميع كل يوم، و مكو
  :يتآلاوميكننا حساب 
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لتايل ميكن جتميع املهام يف ست حمط لشكل (و   ).7،  7ات عمل كما هو موضح 

  
  ) جتميع املهام يف حمطات العمل 7، 7الشكل (

مت احلصول على هذا احلل من خالل نقل األنشطة ذات املهام األكثر إىل حمطات العمل من ذا إو 
تستغرق حمطة العمل  ذإدقيقة،  12أجل استخدام أكرب قدر ممكن من وقت الدورة املتاح والبالغ قيمته 

لتايل فإن لديها وقت 10وىل األ مدته دقيقتان. وبذلك يكون لدينا خط جتميع متوازن  عاطالً  اً دقائق و
 أي بوقت عاطل دقيقة واحدة لكل منهما، دقيقة، 11بشكل معقول. وتستغرق حمطتا العمل الثانية والثالثة 

تستغرق حمطة العمل  دقيقة، يف حني 12وتتألف حمطة العمل الرابعة من ثالث مهام صغرية وتستغرق 
، وأخريًا تتكون حمطة العمل السادسة من مهمتني دقيقة، أي بوقت عاطل دقيقة واحدة 11اخلامسة

لتايل فإن إمجايل الوقت العاطل هو قدره دقائق، أي بوقت عاطل  10وتستغرق  دقائق  7دقيقتان، و
 لكامل الدورة.

  : الرتتيب الداخلي قياس فاعلية. 7-5
مقاييس فاعلية ختصيص التوازن، حيسب املقياس األول: كفاءة توازن اخلط عن يوجد نوعان من 

ً بوقت الدورة الفعلي ألطول  طريق قسمة إمجايل أوقات املهام على العدد الفعلي حملطات العمل مضرو
  .حمطة عمل
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ت املختلفة لكفاءة األعداد املتنوعة حملطات الع ذا وجيب أن يقارن مديرو العمليات املستو مل، و

  األسلوب ميكن أن حتدد املنظمة حساسية اخلط للتغريات يف معدل اإلنتاج وختصيصات حمطة العمل.
  :يتوحيسب املقياس الثاين: الوقت العاطل للخط، وُحيسب كما 

  
وغالبًا ما يتم حل مشكالت موازنة اخلطوط عى نطاق واسع مثل مشكالت ختطيط العمليات 

ال ما الكبرية عن طريق احلواس  Assembly: يتب. ومن أشهر برامج احلواسب املستخدمة يف هذا ا
Line Pro  وProPlanner  وTimerpro وFlexible Line Balancing 

من أجل التعامل مع ختصيص حمطات العمل على خطوط التجميع مع العديد من أنشطة  Promodelو
جمموعات حمطات العمل املمكنة من حىت ماليني أو  اً العمل. وتقود برامج احلاسب املذكورة سابقًا آالف

.ً   بكفاءة أكرب بكثري مما ميكن القيام به يدو
  مثال تطبيقي:

  هي: Boeingلعودة إىل املثال السابق، فإن كفاءة شركة 

  
ونالحط أن فتح حمطة عمل سابعة ألي سبب من األسباب من شأنه أن يقلل من كفاءة التوازن 

فرتاض أن  77.4إىل    دقيقة.  12واحدة على األقل من حمطات العمل التزال تتطلب % و
  

  
دة الكفاءة تقسيم بعض املهام إىل عناصر أصغر وإعادة ختصيصها ملهام أعلى. وهذا  وقد تتطلب ز

توازن أفضل بني حمطات العمل، أي يعين كفاءة أعلى. ونالحظ أنه ميكننا أيضاً احلصول على ُيسهل 
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ا: (  الوقت العاطل) / إمجايل وقت -1ي [ ( بة املئوية للوقت العاطل) أالنس -1حساب الكفاءة على أ
  :يتحمطات العمل]. وإذا أرد حساب كفاءة حمطة العمل الثامنة، فإننا حنصل على ما 

65/8x12= 67.7% 
 

ومبا أن الرتتيب الداخلي يتم على أساس موقع املنظمة ومساحتها من جهة، وعلى ضوء العمليات 
هذا الرتتيب يُبىن يف الغالب على تقديرات حمتملة ن إخرى فأمن جهة حة لعمل املشروع، و واملنتجات املقرت 

يتم وضعها اآلن، ولكن املشكلة الكربى تكمن يف عدم قدرة هذا الرتتيب على مواكبة التعديالت والتطورات 
متطورة، منه يف املستقبل، فبيئة األعمال  عملياته اليت ستكون أمرًا ال مفرالضرورية يف أساليب اإلنتاج و 

يف تطور مستمر، لذلك فإن الرتتيب اجليد اليوم قد ال يكون كذلك يف  يضاً أواملستوى التقاين والعمليايت 
  .املستقبل

 

  :السابعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      املدى القصري ءة العمليات علىيُعد الرتتيب الداخلي أحد القرارات الرئيسة اليت حتدد كفا   .1

ة استبدال أو إضافة معدات حلاجة إىل الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجيىل اإمن األسباب اليت تدعو    .2
  جديدة

    

     عةيستخدم الرتتيب الداخلي على أساس العملية آالت ومعدات ذات استخدامات متنو    .3

     ت برتتيب اخلط اإلنتاجييسمى الرتتيب الداخلي على أساس املوقع الثاب   .4

     حلجم أو ثقيلة الوزنايستخدم الرتتيب الداخلي على أساس املنتج عندما تكون السلعة املنتجة ضخمة    .5

      يُبىن الرتتيب الداخلي للمكاتب على مدخل العمل املبين على املهام   .6

لتجزئة هو جعل الزبون ي   .7      د األكرب من السلع املعروضةهد العداشاهلدف من الرتتيب الداخلي حملالت البيع 
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     خذ الرتتيب الداخلي للمخازن واملستودعات شكًال موحداً    .8

     األفراديتم إجراء موازنة اخلط من أجل التقليل من حاالت عدم التوازن بني اآلالت و    .9

     أنواع من مقاييس فاعلية ختصيص التوازن ةيوجد ثالث   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  تثناء:س يتآلاعند تصميم الرتتيب الداخلي  سبان احليفيؤخذ . 1

A . حتسني التفاعل بني املوردين  
B . املرونة ومدى االستجابة ملتطلبات التغيري  
C . حتسني تدفق املعلومات واملواد والقطع واألجزاء  
D . االستفادة القصوى من املساحات واملعدات واألفراد  

لرتتيب الداخلمن احلاالت اليت. 2 ي للتسهيالت  تستدعي إعادة النظر 
  اإلنتاجية:
A . تكبري األقسام احلالية أو تقليصها  
B . نقل القسم من مكان إىل مكان آخر  
C . إضافة أو إزالة أحد األقسام  
D. كل ما سبق  

  ثناء:ست يتآلامن عيوب الرتتيب الداخلي على أساس العملية . 3
A . ارتفاع تكلفة املخزون داخل العملية  
B. خري بني نقطة البداية والنهاية   عدم وجود وقت 
C . صعوبة التخطيط والرقابة على املنتجات  
D . عدم الكفاءة  

  ساس:سهولة جدولة األعمال من مزا الرتتيب الداخلي على أ. 4
A . املوقع الثابت  
B . العملية  
C . املنتج  
D . كل ما سبق  

  لية ضخمة:أي نوع من أنواع الرتتيب الداخلي يتطلب استثمارات ما. 5
A . نتجامل  
B . العملية  
C . املوقع الثابت  
D . كل ما سبق  

خلي على أساس املصاحبة للرتتيب الدا كالتيُعد من املش يتآلاأي من . 6
  املوقع الثابت:

A . عدم وجود مساحات كافية للتخزين  
B . إدارية كبرية كالتوجود مش  
C . خاصة مبناولة املوادكالت وجود مش  
D. كل ما سبق  

  املهمة: لى أساس مدخلأي نوع من أنواع الرتتيب الداخلي يُبىن ع. 7
A . لتجزئة   البيع 
B. املكاتب  
C . املخازن واملستودعات  
D . كل ما سبق  

ا  يتآلاأي من . 8 ء الرتتيب الداخلي أثنايف يُعد من القواعد الواجب مراعا
  للمخازن واملستودعات:

A . وضع املنتجات ذات الطلب العايل على أطراف السوق  
B . بتة للمنتجات اليت حتقق مؤشر ربح   لياً اع ختصيص مواقع 
C . ت املمرات ا ت و   استغالل بدا
D. كل ما سبق  

  افع الشوكية:يستخدم الرو  تيةآلاأي نوع من أنواع الرتتيب الداخلي . 9
A . لتجزئة   حمالت البيع 
B. املخازن واملستودعات  

  يب الداخلي:ُيستخدم يف حساب فاعية الرتت تيةآلاأي من املقاييس  .10
A . زمن الدورة  
B .  األدىن النظري حملطات العملاحلد  
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C . املكاتب  
D . كل ما سبق  

C . الوقت العاطل للخط  
D . كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  اتيجية لقرارات الرتتيب الداخلياشرح األمهية االسرت : )1السؤال (
  ) }1، 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100. الدرجات من   دقيقة 10 {مدة اإلجابة:

  داخلي للتسهيالت اإلنتاجيةلرتتيب الىل اإوضح احلاجة : )2السؤال (
  )}2، 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  لرتتيب الداخلي على أساس العمليةقش ا: )3السؤال (
  )}1،  3،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  تيب الداخلي على أساس املنتجادرس الرت : )4السؤال (
  )}2،  3،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  الداخلي على أساس املوقع الثابت احبث يف الرتتيب: )5السؤال (
   } )3،  3،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  اشرح الرتتيب الداخلي للمكاتب: )6ؤال (الس
  ) }4، 3،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (              30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

لتجزئةقش الرتتي: )7السؤال (   ب الداخلي حملالت البيع 
   } )5،  3،  7لفقرة (توجيهات لإلجابة: ا          40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  تيب الداخلي للمخازن واملستودعاتقش فكرة الرت : )8السؤال (
  ) }6،  3،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (         25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  اشرح فكرة موازنة خط التجميع: )9السؤال (
  ) }4،  7وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت    40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 
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  فية قياس فاعلية الرتتيب الداخلياشرح كي: )10السؤال (
  ) }5،  7توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

الرتتيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية وادرس  ،عية أو اخلدميةاخرت إحدى أنواع املنظمات الصنا
فيها من حيث النوع وموازنة خط التجميع يف حال وجوده، وكيفية قياس فاعلية الرتتيب الداخلي للمنظمة 

 .املدروسة
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  الثامن: إدارة جودة العملياتالفصل 

Chapter (8): Managing of Operations Quality 
  مفهوم اجلودة وتعاريفها املختلفة .8-1
  تصنيف تعاريف اجلودة .8-2
  أمهية دراسة جودة العمليات .8-3

  التكاليف وحصة السوق .8-3-1
  املسؤولية القانونية للسلعة .8-3-2
  مسعة املنظمة .8-3-3
  التطبيقات الدولية .8-3-4

  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة .8-4
  ثقافة اجلودة وأبعادها املختلفة .8-5
  ISO9001:2015مبادئ نظام إدارة اجلودة  .8-6

  الرتكيز على الزبون .8-6-1
  القيادة .8-6-2
  مشاركة العاملني .8-6-3
  منهج العمليات .8-6-4
  التحسني .8-6-5
  اختاذ القرارات املبنية على األدلة .8-6-6
 إدارة العالقات .8-6-7

  تيجية للجودةااألبعاد االسرت . 8-7
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن اجلودة وتعاريفها املختلفة .1
 كيفية تصنيف تعاريف اجلودةمعرفة   .2
 مناقشة أمهية دراسة جودة العمليات .3
 فهم معىن إدارة اجلودة الشاملة .4
 التعرف على ثقافة اجلودة وأبعادها املختلفة .5
 ISO9001:2015مناقشة مبادئ نظام إدارة اجلودة  .6
 فهم األبعاد االسرتاتيجية للجودة .7

  ملخص الفصل: 

مفهوم اجلودة وتعاريفها املختلفة، وتصنيف تعاريف اجلودة، وأمهية دراسة جودة العمليات (التكاليف وحصة يتناول هذا الفصل 
تلفة، واملبادئ السوق، املسؤولية القانونية للسلعة، مسعة املنظمة، التطبيقات الدولية)، ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة، وثقافة اجلودة وأبعادها املخ

: الرتكيز على الزبون، والقيادة، ومشاركة العاملني، ومنهج العمليات، والتحسني، واختاذ وهي ISO9001:2015جلودة ة لنظام إدارة اعالسب
  القرارات املبنية على األدلة، وإدارة العالقات، وأخرياً األبعاد االسرتاتيجية للجودة.

  كلمات مفتاحية:

املسؤولية القانونية، مسعة املنظمة، التطبيقات الدولية، إدارة اجلودة الشاملة، ثقافة التكاليف وحصة السوق، اجلودة العالية، اجلودة، 
ألدلة، إدارة اجلودة، نظام إدارة اجلودة، الرتكيز على الزبون، القيادة، مشاركة العاملني، منهج العمليات، التحسني، اختاذ القرارات املبنية على ا

  .العالقات، األبعاد االسرتاتيجية

Quality, High Quality ,Costs & Market Share, Product Liability, Reputation, 
International Implications,Total Quality Management (TQM), Quality Culture, Quality 
Management System- ISO9001-2015, Customer Focus, Leadership, Engagement 
People , Process Approach, Improvement, Evidence-Based Decision 
Making,Relationship Management, Strategic Dimensions 
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ـــــــل High Quality» النوعية العالية«إن كلمة جودة تعين ألغلب الناس  . فكلما كانت أفضــــ
ـــــــن وأعطت نتائج مثلى أكثر. لقد تعددت وتباينت التعاريف اليت أوردها الكّتاب  ــــــــــكل أحســــــ ظهرت بشـــ
واملهتمون مبوضــوع اجلودة، واســتهدفت هذه احملاوالت وضــع تعريف حمدد ملعىن ومضــمون اجلودة، وأبعادها 

ويعّرفها تعريفاً شـــــامًال قاطعاً بســـــبب  املختلفة، ولكن من الصـــــعوبة مبكان أن جند تعريفاً بســـــيطاً يصـــــفها،
  تعدد جوانبها. 

 The Concept of Qualityمفهوم اجلودة وتعاريفها املختلفة: . 8-1

دركة للســلع أو اخلدمات اليت تل
ُ
ئن أو  يبيتضــمن مفهوم اجلودة اخلصــائص األســاســية امل توقعات الز

لســــــمات واألداء  اليت يتم  Features & Performanceتتفوق عليها، خصــــــوصــــــاً تلك املتعلقة 
ا تنتج قيمة مضـــــــــافة. وتعد اجلودة إحدى مسات  ــــــها النظر إىل نشـــــــــاطات املنظمات على أ على أســـــــــاســـ
ومؤشـــــــرات أداء الســـــــلعة أو اخلدمة، فهي تلعب دوراً مهماً يف عملية املنافســـــــة، ويف جعل األداء التنظيمي 

  اجلودة إذاً؟متميزاً. فما 
ـــــــعوبةً اد يعانون إن العديد من األفر  ـــــــــــاؤل. صـــــــ وقد تكون اإلجابة  لغة يف اإلجابة على هذا التســــ

ولكننا نعرف مىت نراها ونشاهدها، وهذا ما أدى إىل بروز آراء متعددة  ال ميكن أن نعرّفها، :الشائعة غالباً 
ذا املفهوم،  ا  ذإتتعلق  ا، فقد ُعرَّفت يف بدا شــكلت هذه اآلراء تنوعاً مهماً يف مداخل اجلودة وتعريفا

ـــــــــتعمال  ا املالءمة لالســـــ  Conformance toواملطابقة للمتطلبات  Fitness for useعلى أ
Requirement ا وتنتجها ـــــــــلعها وخدما ــــــــــمم ســــ ــــــــــران ألن املنظمة اليت تصـــ . وهذان التعريفان قاصـــ

ـــــــلعة أو تقدم اخلدمة ذات اجلودة، و  لضـــــــــرورة الســ حيكم  لتايل قدملطابقة مع معيار التصـــــــــميم ال تنتج 
ا سلعة أو خدمة سيئة.  ئن   عليها من قبل الز

ا ذات جودة، إال إذا تطابقت مع متطلبات ومن هذه الناحية ال حيكم على الســـــــلعة أو اخلدمة 
  الزبون الذي يشكل العنصر املهم يف تعريف اجلودة.
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ـــــــــــا الزبون  Juran & Gryna:1964لقـــــد عّرف  ـــــــ ـــــا رضـ  Quality isاجلودة على أ
Satisfaction  ــــــــتعمال. وقد بدأ هذا التعريف بتحديد من ه أي فرد ن يعادَّ  ،الزبونأو املالءمة لالســ إ

ئن مها ـــــــلعة أو العملية. وقد ميزا من خالل هذا التعريف بني نوعني من الز لســـــــ ئن :ثر  الداخليون  الز
Internal  ئن و خذ األنأن املنتج الذي يعّرب ا دّ عو  Externalاخلارجيون الز تج أي عملية  واع  عن 

  :     1تيةآلا
  السلع: ومن أمثلتها السيارات واملواد الكيميائية وغريها.   .أ

  وبية وغريها. الربجميات: ومن أمثلتها الربامج احلاسوبية والتقارير والتعليمات احلاس  .ب
ـــــــاً اخلدمة: ومن أمثلتها األعمال املصــــــــرفية والتأمني والنقل، وميكن أن ت  .ج تضــــــــمن اخلدمة أيضـ

ري. انظمات مثل منافع العمال وصيانة املصانع والدعم أنشطة الدعم ضمن امل   لسكر
تعين توقع احتيـــاجـــات الزبون "أكـــد فيـــه أن اجلودة:  Deming:1986ويف تعريف آخر أورده 

ـــــــلعة أو خدمة مفيدة وقابلة لالعتماد، وإجياد النظام  ـــــــتقبلية، وترمجة هذه االحتياجات إىل ســــ احلالية واملســــ
ــــــــعر ممكن، وهذا ما ميثل قيمة جديدة للزبون و الذي ينتج الســــــــــلعة أو  قل ســ  إىللنســــــــــبة  حاً أر اخلدمة 

  .2"ملنظمةا
ـــــــــت  ها مبنزلةدّ عفقد  Taguchi:1987 أما ا ليســ ــــــاء التوقعات، وأ مقياس ملتطلبات الزبون وإرضـــــ
ــــــــاكنة  ــــــفات ومعايري الســــــــــلعة أو اخل كونلســ ســــــــــتمرار، وتتطلب تطوير مواصــــ تلبية لدمة توقعات الزبون تتغري 

)، وعندئذ البد من القيام بعملية التصـــــنيع أو Quality of Designاحتياجات الزبون (جودة التصـــــميم 
  .Quality of Conformance(3تقدمي اخلدمات اليت ترضي هذه املعايري والتوقعات (جودة املطابقة 

                                                           
1 . Gryna, Frank M. & et.al (2007): Juran's Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality, (5th ed.), Mc 

Graw –Hill Companies, Inc., New York, P.13 
2 . Gabor, Andrea (1990): The Man who discovered Quality: How W. Edwards Deming Brought the Quality 

Revolution to America- the Stories of Ford, Xerox, and GM, Random House, Inc, New York, P.10 
3 . Lochner, Robert H & Joseph E. Matar (1990): Designing for Quality: An Introduction to the Best of taguchi 

and Western Methods of Statistical experimental design, Chapman and Hall, London, p. 11 
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موع ": يتآلابقوله ف اجلودة رَّ فقد ع Feigembaum:1991 امَّ أ ــــــــــفات إن اجلودة هي ا الكلي لصـــ
السلعة أو اخلدمة الناجتة عن دراسات التسويق واهلندسة والتصنيع والصيانة، أو عن طريق وجود أي سلعة أو خدمة 

  .1"يف االستعمال واليت ستلتقي توقعات الزبون
ا:  ISO:1994وتضــــــّمن تعريف منظمة اآليزو  موع الكلي خلصــــــائص "للجودة  عبارة عن ا

ذا التعريف ما وصــــــفات الوحدة اليت  ا على إرضــــــاء االحتياجات الظاهرة والضــــــمنية. ويرتبط  تظهر قدر
الذي يشري إىل أن الوحدات ترتبط على أساس  Relative Qualityيطلق عليه اسم اجلودة النسبية 

ا مرفوضة   .2"نسيب بدرجة االمتياز أو املعىن املتعارف عليه حبيث ال تكون درجا

  اجلودة:تصنيف تعاريف . 8-2
  :3تيةآلاتعاريف اجلودة بناًء على املعايري  Evans & Lindsay:2011صنف كل من 

وامتياز  ويرتافق مع تفوق Judgmental Criteriaمعيار احلكم والتقدير الشخصي   .أ
  السلعة أو اخلدمة. 

لســـلعة   .ب ت الســـلع ويرتافق مع مواصـــفا Product-Based Criteriaاملعيار احملدد 
ا.    وخصائصها ومسا

ملستخدم   .ج  دد ما يرغبوذلك ألن اجلودة حت User Based Criteriaاملعيار احملدد 
  . ويريده ماو لزبون افيه 

لقيمــة   .د ــــــــــ Criteria Value-Basedاملعيــار احملــدد  تفــادة أو أي العالقــة بني االســــ
  الرضا عن السلعة أو اخلدمة ونسبتها إىل السعر. 

                                                           
1 .Feigenbaum, Armand V. (1991): Total Quality Control, (3rd ed.), Mc Graw-Hill, Inc, Singapore, P.7 
2 .ISO 8402 (1994): Quality Management and Quality Assurance- Vocabulary, (2nd ed.), International 

Standard, ISO, Geneva, P.3 
3 . Evans, James R. & William M. Lindsay (2011): The Management and Control of Quality, (8th ed.), 

South- Western, Cengage Learning, Australia, P.15 
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ـــــــــنيع   .ه لتصـــــ أي النتـــــائج  Manufacturing-Based Criteriaاملعيـــــار احملـــــدد 
 ت املوضوعة. للممارسات اهلندسية والتصنيعية أو املطابقة للمواصفا فيها املرغوب

ـــــــــم إدارة جود ــــــابقة ما أُطلق عليه اسـ ــــــلة التوريد وقد أفرز التكامل بني وجهات النظر الســــ ــــــلســــ ة ســــ
Supply Chain Quality Management  مدخل مبين على النظم من أجل حتســـــــــني وهي

ـــــــب أي  ،Upstream & Downstreamاألداء بغية خلق فرص تعزيز العالقات بني املنبع واملصــــ
ئن.دبني املور    ين والز

  : العمليات أمهية دراسة جودة. 8-3
لنســـبة التعد اجلودة ذات أمهية كبرية من الناحية ا لبلد الذي ىل اإملنظمة أو  اىلإســـرتاتيجية، ســـواء 

ا، وعمليات املعاينة والفحص والتفتيش اليت  ـــــــــــعار اليت تباع  ـــــــلع واخلدمات واألســ تعمل فيه. فجودة الســــــ
مجيعها عوامل حتدد حجم الطلب على هذه السلع. وتتمثل أمهية دراسة اجلودة يف  دّ جتري على السلع، تع

  : 1تيةآلاالنقاط  يفمنظمة  ةأي

   Costs and Market Shareالتكاليف وحصة السوق: .8-3-1

ـــــــــة  دة احلصـ ـــــــلعة املنظمة من خالل ختفيض التكاليف، وز ـــــاطات اليت تدعم وتؤكد جودة الســـ تفيد النشـــــ
  .2) هذه النقطة1، 8السوقية للمنظمة، ويوضح الشكل (

  
  
  

                                                           
1 . Heizer, Jay& et.al (2014): Operations Management, Arab World Edition, Pearson education, Inc., N. 

J., P.161 
2 . Certo, Samuel C. & S. Trevis Certo (2012): Modern Management: Concepts and Skills,(12th ed.), 

Pearson Education , Inc. ,N.J., p.489 
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  جودة العمليات) أمهية دراسة 1،  8الشكل (

دة كمية  دة احلصــــــة الســــــوقية للمنظمة تنتج عن ز املبيعات، وهذا يؤكد نالحظ من الشــــــكل أن ز
حية أخرى، فإن  ح. ومن  دة حجم األر لتايل ز بشــكل مباشــر إدراك الزبون لتحســني جودة الســلعة، و
لضرورة إىل تقليل عدد الوحدات املعابة، وتنخفض  حتسني قابلية االعتماد للسلعة، وجودة املطابقة يؤدي 

دمة امليدانية. وهذا يؤدي بدوره إىل ختفيض تكاليف لتايل تكاليف اخلردة، وإعادة العمل، وتكاليف اخل
دة اإلنتاجية.   التصنيع وز

   Product liability. املسؤولية القانونية للسلعة: 8-3-2

ملســــــــؤولية القانونية، اليت قد تتحملها نتيجة التصــــــــميم اخلاطئ للســــــــلعة، أو  تم املنظمة  جيب أن 
ــــــــــلع الكثري من الدعاوى القانونية  ــــــــــنعو الســــ نتيجة إجناز العامل غري املاهر وغري املدرب. إذ قد يواجه مصــــ

مسؤولة قانونياً أمام احملاكم  بسبب السلع املعابة. وإن املنظمات اليت تقوم بتصميم وإنتاج سلع معابة تكون
  عن األضرار الناجتة عن استعمال مثل هذه السلع. 
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ً من كل شـــخص يف ســـلســـلة التوزيع، وحتديد ا لشـــخص املســـؤول وعادة ما تطلب احملاكم اســـتجوا
  عن السلعة التالفة، اليت قد تسبب أضراراً يف الصحة العامة مثًال.  

   Company's Reputation. مسعة املنظمة: 8-3-3

مات منافع عديدة ُتســـتمد مسعة املنظمة من مســـتوى اجلودة الذي تنتج به ســـلعها، وتكتســـب املنظ
خلربة، وقد تؤدي امن حصوهلا على السمعة، فقد تكون وسيلة للمساعدة يف جذب املوظفني اجلدد ذوي 

دة مبيعات الســــلع اجلديدة املطروحة يف الســــوق، وميكنها أيضــــاً احلصــــول ع القروض املطلوبة من  لىإىل ز
ختصـــــار فإن الســـــلع ذات اجلودة العالية تســـــهم عموماً يف حت ســـــني مسعة املنظمة يف املؤســـــســـــات املالية. و

  األسواق. 

   International Implicationsالتطبيقات الدولية:  .8-3-4

ــــــــر التقاين احلايل دولية النطاق، فلكي تكون املنظمة وضـــــــــــع  املنتجة يف أصـــــــــــبحت اجلودة يف العصـــ
ديئة اجلودة تؤثر ر لســلعة، فالســلع صــائص ومواصــفات اتنافســي جيد، جيب عليها االهتمام بشــكل كبري خب

ـــــــلبــاً  ميزان  يفثريات خطرية مسعــة الــدولــة يف الــداخــل واخلــارج، وقــد تؤدي إىل  يفمسعــة املنظمــة، و  يفســـــــ
   املدفوعات. 

 Total Quality Managementمفهوم إدارة اجلودة الشاملة: . 8-4
دف ضمان البقاء والسيطرة  لعمل  إن إدارة اجلودة الشاملة هي تعزيز لألسلوب التقليدي للقيام 
يف األســــواق التنافســــية العاملية، وهي فن إدارة الكل لتحقيق االمتياز، وإن القاعدة الذهبية بســــيطة، ولكن 

  . 1كاألسلوب الفّعال لتفسريها هو أن تعمل لآلخرين كما تعمل لنفس

                                                           
1 . Besterfield, Dale H. (2004): Quality Control, (7th ed.), Pearson Education, Inc., N.J., P. 35 
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ــــــاملة، إال أن هناك بعض  ا إدارة اجلودة الشـــــ ـــــــــفت  لرغم من تعدد وتنوع التعاريف اليت وصــ و
ظهرت وبزغت وفرضت نفسها على الفكر اإلداري ملا تتصف به من موضوعية ومشول.  يتالالتعاريف 

  .1فهي فلسفة وجدت للتعبري عن رضا الزبون
دعائم التحسني املستمر  د مبنزلةتعمبادئ إرشادية إن إدارة اجلودة الشاملة متثل فلسفة وجمموعة 

ــــــــــرية لتحســـــــــــني كل العمليات، ودرجة الوفاء وتلبية  للمنظمة، وهي تطبيق للطرائق الكمية واملوارد البشـ
  .2حاجات الزبون احلالية واملستقبلية

ـــــــــاملة هي  ــــــــطة تعزيز جلميع إن إدارة اجلودة الشـــــ للجودة من م الكلي يبدأ االلتزا ذإاجلودة أنشــــــ
ىت يشـــمل كامل املنظمة. حالقمة متمثلة يف شـــخص املدير العام أو جملس اإلدارة، مث ميتد إىل القاعدة 

ملبدئي لتحســني اوبذلك فهي تغطي كل قســم وكل نشــاط لضــمان أن كامل العمل يُنَجز وفقاً للهدف 
  اجلودة.

ـــــــاملة ُبين وفقاً  مج تويف الواقع العملي، فإن تطور إدارة اجلودة الشـــــ ـــــــــــيلي يغطي كل لرب دريب تفصـ
مج أيضــــــاً  ئن. ويغطي هذا الرب إلضــــــافة إىل املوردين والز اإلدراك والفهم للمســــــؤولية،  قســــــم يف املنظمة، 

ت لتحسني اجل ودة، وغالباً ما يتطلب هذا ومن املمكن أن ُتستعمل أيضاً الرؤية واألدوات والطرائق والتقا
ـــــــتعمال فرق اجلودة يف مج اســـــ ت املتنوعة، مث يتم حتديد التوجيه الرب ـــــــــتو ـــــــــب للجنة أو جملس ا املســـ ملناســـ

  اجلودة. 
  
  

                                                           
1 . Drummond, Helga (1992): The T.Q.M. movement: what total Quality Management is really all about, 

UBS, Delhi, P.13 
2 . Besterfield, Dale H. & et.al (2003): Total Quality Management, ( 3rd  ed.), Pearson education, Inc., 

N.J.,P.1 
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  :املختلفة ثقافة اجلودة وأبعادها. 8-5

ــــــودة  ــــــة اجلـ ــــــط لثقافـ ـــــــ ــــــف األبسـ ــــــل  Quality Cultureإن التعريـ ــــــن قبـ ــــــدِّم مـ  & Juranقُـ

Gryna:1993 ا :  ذإ واملعتقدات والسلوكيات البشرية منط العادات " نظرا إىل ثقافة اجلودة على أ

جلودة ــــــــــفهـــــاو . ويف تعريف آخر مت النظر إىل ثقـــــافـــــة اجلودة ب1"املرتبطــــة  نظـــــامـــــًا للقيم التنظيميـــــة  صــــ

Organizational Values  ـــــــــني ــــــــيس اجلودة، وحتقيق التحسـ اليت تنتج عن تلك البيئة املواتية لتأســ
ـــــــــــتمر هلـــا، وتتـــألف من القيم   Proceduresواإلجراءات  Traditionsوالتقـــاليـــد  Valuesاملســـ

  .2اليت تعزز اجلودة يف املفاهيم التنظيمية Expectationsوالتوقعات 
ــــــــري إىل أنواع املعتقدات والقيم والطرائق اليت لتجربة،واليت  وبذلك فإن ثقافة اخلدمة تشــــــ مت تعلمها 

رخيها،    وكيات موظفي املنظمة.ويف سل تظهر يف ترتيبات موادها ذإطورت خالل دورة حياة هذه اخلدمة و
ظفي املنظمات، حبيث ال ومن هنا جيب البحث يف القيم التنظيمية احلقيقية اليت تظهر يف ســـــلوكيات مو 
ـــــــب، وإذا كانت ثقافة املنظمة هي نظام قيم ها، فكيف يتجلى ذلك يف تكون جمرد كالم يُقال، أو إعالن يُنصــــ

ا. ومن الســــســــلوكها التنظيمي، واملهم هنا أن تعرتف  هولة مبكان التعرف عليها من املنظمة بثقافة جودة خدما
ت اليت لديها ثقافة جودة متميزة خالل العناصر األساسية اليت يتضمنها التعريف السابق لثقافة اجلودة، فاملنظما

بغض النظر  س هلا ثقافة جودةلديها جمموعة من اخلصــائص املشــرتكة اليت متيزها عن غريها من املنظمات اليت لي
  عن أنواع اخلدمات اليت تقدمها.

ت العشـــــــــــرة لثقافة اجلودة الواجب أخذها  Rampersad:2001وحيدد  ـــــــبان احليفاملكو عند  ســــ
ــــــات،  ـــــــ ــــــياسـ ـــــــــــاملة يف املنظمات وهي: القواعد والســــــــ األعراف و األهداف واملقاييس، و تنفيذ برامج اجلودة الشـــ

                                                           
1 . Juran, J.M& Frank M. Gryna (1993): Quality Planning and analysis: From Product development 

through use, (3rd ed). MC Graw-Hill, Inc., Singapore,P.158 
2 . Goetsch, David L. & Stanley Davis (2014): Quality Management for Organizational Excellence: 

Introduction to Total Quality, (7th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, p. 52 
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ـــــــم، و التدريب، و والعادات،  ـــــــــلوكو األحداث واملراســــ ـــــــاالت، و التقدير واملكافأة، و يات اإلدارية، الســ البيئة و االتصــــ
  .1اهليكل التنظيميو الفنية، 

أداء العمــل و جوانــب ثقــافــة اجلودة يف املنظمــة وهي : الرتكيز على الزبون،  2009لقــد حــّدد جودة : 
أ هو اخلطو الصــــــــدق يف التعامل مع اآلخرين، و احرتام اآلخرين، و التفاين يف العمل، و الصــــــــحيح من املرة األوىل، 

دف إجراء اتصاالت أكثر فعالية، و فرصة للتطور،  لعالقات الرمسية  جناو عدم التقيد    . 2اتِّباع التمييز يف 

ـــــياء اليت تقع ولتعزيز هذه اجلوانب ال بد من الرتكيز على غرس ثقافة اجلودة، وهذا يعد م ـــــــ ن أهم األشــ
جلودة، والتأكي إىل  بغية الوصـــــــــول Learningلم د على عملية التععلى عاتق اإلدارة العليا، وحتديد التزامها 

لســلوكيات الواضــحة. وتقدم املمكن تعلمها عن طريق التجارب والرموز واو  فيها الســلوكيات واألنشــطة املرغوب
ـــــــاملة إمكانيات التغيري اليت تعد مب ت نظام اجلودة الشـــــــ ــــــــــــحة يف  آليات التغيري زلةنمكو الثقايف كما هي موضــ

  ).2،  8اجلدول (

  إىل وضع اجلودة الشاملة  من الوضع التقليدي  زالرتكي

ت قصرية األجل  التخطيط   القضا اإلسرتاتيجية املستقبلية  املواز

  املشاركة والتمكني  سلسلة األوامر  التنظيم 

  تيةمقاييس اجلودة ومعلومات من أجل الرقابة الذا  إعداد تقارير التغري  الرقابة

  ى.األعلى إىل األدىن، ومن األدىن إىل األعلمن   من األعلى إىل األدىن  االتصال

  تغيري خمطط  يومياً وإدارة لألزمات  القرارات

  متكاملة وذات وظائف تقاطعية  ضيقة ومتنافسة  اإلدارة الوظائفية

  وقائية مستمرة يف مجيع الوظائف والعمليات  بتة ومقتصرة على التصنيع  إدارة اجلودة 

  الوضع التقليدي ووضع اجلودة الشاملة.) مقارنة بني 2،  8اجلدول (

                                                           
1 . Rampersad, Hubert K. (2001): Total Quality Management: an executive guide to continuous 

improvement, Springer – Verlag, Berlin, p. 143 
  48، عمان، ص 4، دار وائل للنشر، طالشاملة: مفاهيم وتطبيقاتإدارة اجلودة ): 2009جودة، حمفوظ أمحد (.  2
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يف  همةمأدت إىل إحداث تغريات  Quality Revolutionإن التغريات اليت أحدثتها ثورة اجلودة 
أّن ثورة اجلودة الشـــاملة خاصـــة و نظام القيم واملعتقدات والســـلوكيات اليت تشـــكل مبجملها الثقافة التنظيمية للمنظمة، 

مر، وحتقيق رضـــا الزبون، وهذا يشـــري إىل أن الزبون هو أحد أطراف املنظمة، فهو ال تقوم على فكرة التحســـني املســـت
لتعاون والتشــارك مع عمال املنظمة الذين  ا فقط، وإمنا يشــاركها يف عملية التصــميم واإلنتاج واخلدمة و يتلقى خمرجا

ئن الداخليون  ثرياً   Internal Customersهم الز ـــــــــلوكيات األفراد، مما مما يدل على أن للثقافة  كبرياً يف ســــ
ت تطبيق هذه الفلســـــفة  صـــــيل ثقافتها يف مواجهة حتد ذه الفلســـــفة و يتطلب يف البداية توكيد التزام اإلدارة العليا 
اجلديدة، لذا ال بد من إعادة النظر يف ثقافة اجلودة الســــائدة يف املنظمة، والتأكيد على أمهية التغيري الثقايف، ومن هنا 

  .1تبين املنظمات لثقافة اجلودة يلزمها بتغيري ثقافتها التنظيمية فإن
 

  :ISO 9001:2015مبادئ نظام إدارة اجلودة .8-6

    :2هي ىل سبعة مبادئإ ISO 9001:2015ترتكز املواصفة الدولية 

  Customer Focus :الرتكيز على الزبون. 8-6-1
م، إن الرتكيز األساسي إلدارة اجلودة هو تلبية  يتحقق  ذإمتطلبات العمالء والسعي لتجاوز توقعا

ا.  النجاح املستمر عندما جتتذب املنظمة ثقة العمالء واألطراف املهتمة األخرى اليت تعتمد عليها وحتتفظ 
هم فهم االحتياجات لق املزيد من القيمة للعميل. ويسويوفر كل جانب من جوانب تفاعل العمالء فرصة خل

ستقبلية للعمالء واألطراف املعنية األخرى يف النجاح املستدام للمنظمة. وعلى الرغم من أن هذا احلالية وامل
سم أصحاب  املبدأ هو" الرتكيز على العميل"، إال أنه يتضمن أيضاً "األطراف املهتمة". اليت تدعى أيضاً 

  :3يتاملصلحة. وهم كما 
                                                           

 215، دار اليازوري، عمان، ص نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية): 2009الطائي، يوسف حجيم وآخرون (.  1
2. ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, (5th ed.), International Standard, 

Geneva,15/9/2015 
3 . Purushothama, B. (2015): Implementing ISO9001:2015, Woodhead Publishing India PVT LTD., New 

Delhi, p.4 
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السلع واخلدمات، وحيصل العمالء على جزء العمالء املباشرون الذين يقومون بشراء  -العميل   .أ
م، واملستخدمني النهائيني، وجتار التجزئة، وجتار اجلملة،  من العمل الذي نقوم به ملنتجا

  والوكالء وغريهم.
  .املسامهون واملؤسسات املالية والشركاء ومقدمو القروض -املستثمرون   .ب
ريق اإلدارة التنفيذية مبا يف ذلك املدير رئيس جملس اإلدارة وجملس اإلدارة وف -اإلدارة العليا   .ج

  .العام والرئيس التنفيذي والرؤساء الوظيفيون
ن و ن أو املوظفو ة لدى الشركة أو العمال املتعاقداألفراد الذين يعملون مباشر  -املوظفون   .د

  .نو ن، ومن يعوهلم املوظفو املؤقت
  .حسب الشركةموردو السلع وموردو اخلدمات والعاملون يف العمل  -املوردون   .ه
تمع   .و األشخاص الذين يعيشون حول الشركة، واألشخاص الذين يرجع سبب معيشتهم  -ا

إىل وجود الشركة مثل أصحاب املنازل والفنادق وخدمات النقل وأنظمة النقل العامة واخلاصة 
  .واملتاجر واألسواق واملدارس واملستشفيات وما إىل ذلك

  اهليئات البلدية احمللية.  .ز
  واجلمعيات الرقابية احمللية.اهليئات   .ح
  الدولة واحلكومات املركزية.  -احلكومة   .ط

ا وأنشطتها، حبيث يتم تلبية مصاحل العمالء  وحتتاج املنظمة إىل فهم املتطلبات وختطيط سياسا
 واألطراف املعنية األخرى بطريقة متوازنة.

   :Leadershipالقيادة. 8-6-2
ت وحد ة اهلدف والتوجيه، وخيلقون الظروف اليت يشارك فيها يؤسس القادة على مجيع املستو

ا  .األفراد يف حتقيق أهداف اجلودة داخل املنظمة ا وسياسا وهذا ما ميّكن املنظمة من مواءمة اسرتاتيجيا
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ا ومواردها لتحقيق أهدافها خذ اإلدارة العليا مبادرة القيادة حبيث تكون منوذجاً  .1وعمليا وجيب أن 
لكامل. وجيب على كل فرد أن يقوم بعمله بشكل مسؤول،  دون احلاجة من حيتذى به يف تنفيذ األنظمة 

  إىل متابعة خارجية.

  Engagement People مشاركة العاملني:. 8-6-3

ني يف تقدمي القيمة. مؤهلني وممّكنني ومشارك من الضروري للمنظمة أن يكون مجيع األفراد فيها
ا  لى خلق القيمة، وجعل املنظمة عويعزز األفراد األكفاء واملفوضني واملشاركني يف مجيع أحناء املنظمة قدر

ت واحرتا مهم كأفراد. فاالعرتاف تُدار بكفاءة وفاعلية، ومن املهم إشراك املوظفني على مجيع املستو
وال ميكن إشراك األفراد  .ملنظمةومتكينها وتعزيزها يسهل إشراك األفراد يف حتقيق أهداف ا ملهارات واملعرفة

التمكني املناسب، وتوفر  يف مجيع األنشطة إال عندما تعاملهم اإلدارة العليا بكرامة، وحتفزهم من خالل
م الصعبة، وتراجع العملية كل دوري. مبعىن آخر، بش التوجيه املناسب ألداء األنشطة، وتدعمهم يف أوقا

 جيب فهم مفاهيم "إدارة جودة العمل" وممارستها.

 :Process Approach منهج العمليات. 8-6-4
ا  ا بشكل أكثر فعالية وكفاءة عندما يتم فهم األنشطة وإدار يتم حتقيق نتائج متسقة وميكن التنبؤ 

ابطة. وإن فهم كيفية ودة من عمليات مرت يتكون نظام إدارة اجل ذإكعمليات مرتابطة تعمل كنظام متماسك، 
يسمح للمنظمة  -مبا يف ذلك مجيع العمليات واملوارد والضوابط والتفاعالت -طة هذا النظاماساإلنتاج بو 

وميّكن منهج العملية املنظمة من عرض مجيع األنشطة واستنباطها مع مراعاة العملية الكاملة  .بتحسني أدائها
حتقيق النتائج واحلفاظ عليها. وال ىت حتنفيذ األنشطة وتصميم وإنشاء العملية  بدءاً من حتديد الغرض من

                                                           
1 . Fonseca, Luís, José Pedro Domingues (2016): ISO 9001:2015 Edition- Management, Quality and 

Value, International Journal for Quality Research 11(1) 149–158 
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على مجيع أنشطة املنظمة، فإذا مت تصميم العملية الكاملة حسب  مناإيركز منهج العملية على حدث واحد 
 .1احلاجة، فإن النتائج اإلجيابية ستكون مؤكدة

   Improvement :التحسني. 8-6-5
ً للمنظمة الناجحة لديها تركيز مستمر على التحسني. ويعد التحسني ضر إن املنظمات  ور

ت األداء احلالية، واالستجابة للتغريات يف ظروفها الداخلي ة واخلارجية وخلق فرص للحفاظ على مستو
ستمرار، وهذا التغيري يظهر عادة على أنه "حتسني" من ياة، أجل البقاء على قيد احل جديدة. فالعامل يتغري 

حسني مستمرة بدون وجيب على املنظمة أن تتكيف مع البيئة املتغرية، لذلك جيب أن تكون عملية الت
 انقطاعات. ففي اللحظة اليت يتوقف فيها املرء عن التحسن خيرج من املنافسة.

   Evidence -Based Decision -Making اختاذ القرارات املبنية على األدلة:. 8-6-6

ت واملعلومات و من املرجح أن ت  احلصول على تقييمها عنسفر القرارات املستندة إىل حتليل البيا
غالباً ما يعتمد ذلك لأكد. القرار عملية معقدة، وقد ينطوي على حالة من عدم الت صنعُ ف .النتائج املرجوة

لعواقب احملتملة غري ب والنتيجة وافهم عالقات السبإىل  ضافةإعلى أنواع ومصادر متعددة للمدخالت، 
ت فاملقصودة.   لثقة يف القرارات اليت مت اختاذها. إىل مزيد من املوضوعية واتؤدي احلقائق واألدلة وحتليل البيا

خذ أي قرار  جحة، جيب أن   احلقائق واألرقام الفعلية. ن احلسبايفولكي تكون عملية اختاذ القرار فّعالة و

  Relationship Managementالعالقات:  إدارة. 8-6-7
ا مع األطراف املعنية، مثل املوردين وغريهم.  لتحقيق النجاح املستمر، جيب أن تدير املنظمات عالقا

نظمة املأداء املنظمة. ومن املرجح أن يتحقق النجاح املستمر عندما تدير  يفتؤثر األطراف املهتمة ذ إ
ا  اعالقا ثريها مع األطراف املهتمة  أدائها. فإدارة العالقات مع شبكة املوردين والشركاء هلا  يفلتحسني 

                                                           
1 . ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, (5th ed.), International Standard, 

Geneva,15/9/2015 
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ويعتمد جناح أي منظمة على مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف مساعيها. وحتدث املشاركة  .أمهية قصوى
واإلدارة  عندما يشعر األفراد أن األنشطة هلا نتيجة إجيابية. فالعالقات الودية بني سلسلة التوريد واملوظفني

 ميكن أن تساعد املنظمة يف حتقيق النجاح املستمر.

  جودة: االسرتاتيجية للبعاد . األ8-7

خذ أيضـــــــاً  ألبعاد الكمية، وإمنا   انباً جإن قياس اجلودة ليس مهمة ســـــــهلة، فاجلودة ال يعرب عنها 
رتاتيجي إن اجلودة ميكن أن تســـــتعمل بطريق إســـــ"فيقول: ذلك  David A. Garvin. ويناقش وعياً ن

للقيام بعملية املنافســة بشــكل فّعال. ويعتمد اختيار إســرتاتيجية اجلودة املناســبة على الفهم الشــامل لألبعاد 
  للجودة من وجهة نظر املستهلك هي:  همةم. وبشكل عام هناك مثانية أبعاد 1"اهلامة للجودة

   Performance. مستوى األداء: 8-7-1

لنســـبة ويتضـــمن صـــفات التشـــغيل األولية  ئن. فمثالً جيب أن يتضـــمن األداء  م الز للســـلعة واليت 
االقتصاد يف الوقود. ويف الصناعات و سهولة االستعمال، و املكابح، و : السرعة، تيةآلالسيارة الصفات ىل اإ

  . 2للخدمة روجياً تاخلدمية كاملطاعم اليت تقدم الوجبات السريعة واملطارات والفنادق. فإن األداء يتضمن 

   Featuresمسات أو صفات السلعة:  .8-7-2

  ؤديها السلعة أو اخلدمة.أي القيام بعملية تكملة الصفات الوظائفية األساسية اليت من املمكن أن ت

   Reliabilityقابلية االعتماد واملوثوقية:  .8-7-3

احتمال فشــل الســلعة أو توقفها متاماً ضــمن الفرتة احملددة. وكلما كانت درجة قابلية  إىلوهي تشــري 
احتمال الفشل. ومبا أن الفرتة احملددة لالستعمال تتضمن تقييم قابلية االعتماد بشكل  قلّ  االعتماد عالية،

                                                           
1 . Garvin ,David A. (1987): Competing on the Eight Dimensions of Quality,Harvard Business Review. 
2 . Bartol, Kathryn M & David C. Martin (1994): Management, Mc Graw-Hill, Inc., New York , p.647 
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لنســــــبة  هل تشــــــتغل  مثالً لســــــيارة. ىل اإمنوذجي. فإن بُعد اجلودة هذا يعترب ذا أمهية كبرية. وميكننا القول: 
عدد املرات اليت تعطب دائماً يف الصـــــباح البارد؟. وهل تســـــتخدم إطارات هذه الســـــيارة لفرتة طويلة؟. وما 

  .1وهكذا ؟فيه املصابيح اخللفية

   Conformanceدرجة املطابقة:  .8-7-4

ـــــري  ـــــلعة أو صــــــفات التشــــــغيل اليت تطابق املعايري املو  إىلوتشـ ي مدى ضــــــوعية، أدرجة تصــــــميم السـ
 مواجهة املعايري يفمواجهة الســـــلع للمواصـــــفات احملددة مســـــبقاً. وهذا ميكن قياســـــه بنســـــبة فشـــــل الســـــلعة 

ال: هل مجيع أبواب السيارة احملددة. وبذلك يتم حتديد احلاجة إىل إعادة العمل والتصليح. فعلى سبيل املث
ا؟.لتفاوت املنوع معني من السيارات ضمن املدى املقبول؟، وضمن نسبة اىل إلنسبة     اوهكذ سموح 

 Durabilityاملتانة:  .8-7-5

و تتعطل حىت تصــل أأي قياس كمية االســتعمال اليت ســيحصــل عليها الزبون من الســلعة قبل أن تفشــل 
  إىل النقطة اليت جتعل االستبدال أكثر معًىن من اإلصالح املستمر. 

   Serviceabilityالقابلية للخدمة:  .8-7-6

ـــري  مثالً شـــــركة مرســـــيدس فإعداد الســـــلعة للعمل واللطافة والرباعة والســـــهولة يف التصـــــليح.  إىلوتشــ
Mercedes  ا (خدمات التصــليح) يف بعض الدول ملدة ســؤال أنه يف ســاعة، ولكن ال 24تقدم خدما

ت، ومكيفات اهلواء، واهلواتف، هل يتمكن امل صــــــّلح من الوصــــــول يف بعض الســــــلع األخرى مثل التلفزيو
  ت املناسب ويقوم بعمله بدقة، ويؤدي متطلبات املهنة بشكل سليم؟ الوق

                                                           
  .15، ص مرجع سبق ذكره، إدارة اإلنتاج والعمليات): 1994التميمي، حسني عبد هللا حسن (.  1
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    Aestheticsاملظهر اخلارجي ومجال السلعة: . 8-7-7

ويشري هذا البعد إىل مظهر السلعة وملمسها واألصوات والذوق أو الرائحة. وإن مجيع هذه املسائل 
ئن جتاه  املوضـــــوعية تعتمد بشـــــكل كبري على التفضـــــيل واحلكم الشـــــخصـــــي الذي يعكس مدى شـــــعور الز

  سلعة معينة.   

   Perceived Qualityإمكانية إدراك اجلودة:  .8-7-8

ــــــــلع من خالل األمساء املميزة هلا، أي املاركة والعالمة التجارية ميكن احلكم على العدي د من السـ
ئن، حىت لدى  Philipsاخلاصــة بكل ســلعة، فمثالً شــركة  تركت انطباعاً عن جودة ســلعها لدى الز

  أولئك الذين مل يستخدموها، أو يروها سابقاً. 
  

ا يف  األجزاء املختلفة من العامل، وبشكل خاص تعكس تعاريف اجلودة التطور التنظيمي الذي أصا
ن و  ،خالل سنوات القرن العشرين ت املتحدة األمريكية واليا السيما التطورات احلاصلة هلا يف كل من الوال

جلودة كهدف اسرتاتيجي تنافسي،  ن بعد احلرب ذإقبل اعرتاف اإلدارة  العاملية الثانية  مت النظر إىل اليا
ا متلقٍ  ا  أو على أ مستقبل لطرائق ومبادئ اجلودة املطروحة من قبل مفكري اجلودة يف الغرب. كما أ

ا ت اجلودة الغربيةملهمة امما أدى إىل تدعيم اجلوانب العملية  ،مصدر للفلسفات اجلديدة املرتبطة    .لنظر

  :الثامنأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      تعد اجلودة إحدى مسات ومؤشرات أداء السلعةأو اخلدمة   .1

ئنتُ جودة التصميم هي أن تقوم املنظمة  بعملية التصنيع أو تقدمي اخلدمات اليت    .2       رضي توقعات الز
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     اجلودة مفهوم نسيب خيتلف من زبون إىل آخر   .3

ل   .4      هو الرضا عن السلعة أو اخلدمة نسبة إىل السعر عةلساملعيار احملدد 

     من النقاط اليت ُتؤكد أمهية دراسة جودة العمليات خدمة ما بعد البيع   .5

جل   .6       ودةثقافة اجلودة هي منط العادات واملعتقدات والسلوكيات البشرية املرتبطة 

     هي تسعة ISO9001-2015مبادئ نظام إدارة اجلودة وفق املواصفة الدولية    .7

     األبعاد االسرتاتيجية للجودة هي عشرة   .8

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
ا: رضا الزبون هو:. 1   إن من عّرف اجلودة على أ

A . Deming 
B. Juran 
C . Crosby 
D . Taguchi 

  لتوقعات هو:املتطلبات الزبون وإرضاء  اً اجلودة مقياس عدّ إن من  .2
A . Taguchi 
B . Deming 
C . Juran 
D . Crosby 

  و :املعيار الذي يركز على تفوق وامتياز السلعة أو اخلدمة ه. 3
A . ملستخدم   املعيار احملدد 
B . لسلعة   املعيار احملدد 
C . معيار احلكم والتقدير الشخصي  
D . لقيمة   املعيار احملدد 

  جودة العمليات:  يُعد من النقاط اليت تؤكد أمهية دراسةيتآلاأي من . 4
A . وحصة السوق التكاليف  
B . املسؤولية القانونية للسلعة  
C . مسعة املنظمة  
D. كل ما سبق  

  إدارة اجلودة الشاملة هي :. 5
A . فلسفة وجمموعة مبادئ إرشادية  
B . تعزيز جلميع أنشسطة اجلودة يف املنظمة  
C . تعزيز لألسلوب التقليدي لتنفيذ العمل  
D. كل ما سبق  

ت العشرة لثقافة اجلودة . 6   ستثناء: يتآلامن املكو
A . إجراءات العمل  
B . األعراف والعادات  
C . القواعد والسياسات  
D . كل ما سبق  

  يُعد من مبادئ نظام إدارة اجلودة: يتآلاأيُّ من . 7
A . نظام الصيانة  
B. الرتكيز على الزبون  
C . عة أو اخلدمةلسعر الس  
D . نظام العمل  

  ة:يُعد من األبعاد االسرتاتيجية للجود يتآلاأيُّ من . 8
A . املتانة  
B . املوثوقية  
C . املطابقة  
D. كل ما سبق  
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  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  مفهوم اجلودة وتعاريفها املختلفةاشرح : )1السؤال (
  ) }1،  8توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من    دقيقة 20{مدة اإلجابة:

  صّنف تعاريف اجلودة: )2السؤال (
  )}2  ،8لإلجابة: الفقرة (توجيهات     10: 100دقيقة. الدرجات من 10{مدة اإلجابة: 

  قش أمهية دراسة جودة العمليات: )3السؤال (
  )}3، 8توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  اشرح مفهوم اجلودة الشاملة: )4السؤال (
  )}4، 8توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  ادها املختلفةثقافة اجلودة وأبع اشرح: )5السؤال (
   } )5، 8توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ISO9001:2015ادرس مبادئ نظام إدارة اجلودة وفق املواصفة الدولية : )6السؤال (
  ) }6، 8توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  اد االسرتاتيجية الثمانية للجودةقش األبع: )7السؤال (
  }) 7، 8توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

السيما احلاصلة منها على شهادات اآليزو، وادرس و الصناعية أو اخلدمية، أنواع املنظمات حد أاخرت 
 .فيها نظام إدارة اجلودة املطبق وكيفية التطبيق ومعوقاته، وفوائد التطبيق وغريها
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  التاسع: إدارة سلسلة التوريدالفصل 
Chapter (9): Supply Chain Management 

  مفهوم إدارة سلسلة التوريد .9-1
  الفرق بني إدارة اإلمداد وإدارة سلسلة التوريد .9-2
  تطور مفهوم سلسلة التوريد .9-3
  أنشطة إدارة مظلة سلسلة التوريد .9-4
  ختطيط جودة سلسلة التوريد .9-5
  رقابة جودة سلسلة التوريد .9-6
  حتسني جودة سلسلة التوريد. 9-7
  تقييم قدرة املوردين .9-8
  معدل جودة املورد .9-9
 قياس اجلودة يف عالقات املورد. 9-10

 أسئلة واختبارات الفصل التاسع
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  واألهداف التعليمية:خرجات امل
 فهم معىن إدارة سلسلة التوريد .1
 توضيح الفرق بني إدارة اإلمداد وإدارة سلسلة التوريد .2
 التعرف على تطور مفهوم سلسلة التوريد .3
 مناقشة أنشطة إدارة مظلة سلسلة التوريد .4
 فهم كيفية ختطيط جودة سلسلة التوريد .5
 معرفة كيفية الرقابة على جودة سلسلة التوريد .6
 كيفية حتسني جودة سلسلة التوريدشرح   .7
 فهم كيفية تقييم قدرة املوردين .8
 مناقشة معدل جودة املورد .9

 معرفة كيفية قياس اجلودة يف عالقات املورد .10

  ملخص الفصل: 

التوريد، وأنشطة مفهوم إدارة سلسلة التوريد، والفرق بني إدارة اإلمداد وإدارة سلسبلة التوريد، وتطور مفهوم سلسبلة يتناول هذا الفصل 
ين، إدارة مظلة سلسلة التوريد، وختطيط جودة سلسلة التوريد، ورقابة جودة سلسلة التوريد، وحتسني جودة سلسلة التوريد، وتقييم قدرة املورد

  ومعدل جودة املورد، وأخرياً قياس اجلودة يف عالقات املورد.

  كلمات مفتاحية:

مداد، تدفق املواد، تدفق املعلومات، إدارة سلسلة الطلب، اإلمداد الداخلي، اإلمداد اخلارجي، سلسلة التوريد، إدارة سلسلة التوريد، اإل
التتبع، التوزيع املادي، مظلة سلسلة التوريد، التوريد، التخطيط االقتصادي املشرتك، التكلفة الكلية للملكية، التخطيط التقاين املشرتك، نظم 

  املوّرد، معدل جودة املوّرد.املورد املؤهل، قدرة املوّرد، تصميم 

Supply Chain, Supply Chain Management, Logistics, Materials Flow, Information 
Flow,Demand Chain Management, Inbound Logistics, Outbound Logistics, Physical 
Distribution, Supply Chain Umbrella, Procurement, Joint Economic Planning, Total 
Cost of Ownership, Joint Technological Planning, Traceability Systems, Certified 
Supplier, Supplier Capability, Supplier Design, Supplier Quality Rating 
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م حلماً، انت إدارة سلسلة التوريد يف يومٍ ك ا حقيقةكوهي مفهوم أكثر من   من األ ا حتتوي  و أل
لكامل ت الضرورية اليت ال ميكن حتقيقها  الرئيس أمام اإلدارة الكاملة  وكان العائق ،على العديد من املكو

ني يف كل سلسلة توريد. ومتتد لسلسلة التوريد هو تكلفة التواصل والتنسيق بني العديد من املوّردين املستقل
كملها من التعاقد على املو  أن الشركات تشارك إىل ية. ونظراً اد اخلام إىل تسليم السلع النهائسلسلة التوريد 

جتاه العناصر األساسية يف العديد من سالسل التوريد فإن إدارة سلسلة التوريد الفّعالة تكون عملية ف قط 
  لنجاح الشركة يف السوق.

م بشكل و  دارة سالسل التوريد اخلاصة  سبب ثالثة تغيريات ب فّعاليهتم املديرون بشكل متزايد 
تطوير مناذج إدارية  نيها:، و تطوير التكنولوجيا لتبسيط االتصال بني أعضاء سلسلة التوريد أوهلا:. بيئية

ألسهل على هؤالء حبيث يكون من ا ،جديدة يتم مشاركتها على نطاق واسع بني أعضاء سلسلة التوريد
لثها:املديرين تنسيق جهودهم لموظفني يتيح يف كل مرحلة من لمدربة تدريباً عالياً  تطوير قوة عاملةن أ ، و

إلضافة إىل مراحل سلسلة التوريد حتمل املسؤولية واختاذ  ،لقرارات بسرعةالسلطة الالزمة الختاذ ا، 
 .اإلجراءات املطلوبة لتنسيق سلسلة التوريد

 The Concept of Supply Chain Managementمفهوم إدارة سلسلة التوريد: . 9-1

العمليات من املواد اخلام األولية إىل "  :نه إمامصطلح سلسلة التوريد  APICS عّرف قاموسيُ 
الوظائف داخل وخارج " :وإما أنه ، "د واملستخدماالستهالك النهائي لربط املنتج النهائي عرب شركات املورّ 

سلسلة  هنفس . ويُعّرف القاموسن سلسلة القيمة من صنع املنتجات وتقدمي اخلدمات للعميلالشركة اليت متكّ 
للعمالء  املنظمةالوظائف داخل الشركة اليت تضيف قيمة إىل املنتجات أو اخلدمات اليت تبيعها  ":االقيمة 

 ."1واليت تتلقى مدفوعات مقابلها

                                                           
1 . Fredendall, Lawrence D. & Ed Hill (2001): Basics of Supply Chain Management, CRC Press, Boca Raton, p.3 
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" إدارة العالقات من املنبع إىل املصب مع املوردين  :هيدارة سلسلة التوريد ويف تعريف آخر إل
) 1،  9(وضح الشكل وي .1والعمالء من أجل تقدمي قيمة فائقة للعمالء بتكلفة أقل لسلسلة التوريد ككل

  .االختالفات بني تعريفات سلسلة التوريد وسلسلة القيمة

  

  االختالفات بني تعريفات سلسلة التوريد وسلسلة القيمة)  1،  9( كل الش

مرحلة املواد  كسلسلة من األسهم تتحرك من  سلسلة التوريد تظهرأن  يتضح من الشكل السابق
اميثل كل سهم من هذه األسهم شركة فردية هلا سل إذ، اخلام إىل العميل النهائي ومن  .سلة القيمة اخلاصة 

بعض الوظائف الداخلية  يتم توسيع سلسلة القيمة هذه لشركة واحدة يف سلسلة التوريد حبيث ميكن عرض مث
ات تظهر كجزء من سلسلة الحظ أن عمليات الشراء والتسويق وإدارة العمليون، ام للشركة اليت تضيف قيمة
 .لسلة التوريدسوظائف داخلية للشركة وحتدث يف كل شركة عضو يف  ، وهيالقيمة الداخلية للشركة

التكامل يف عمليات اإلدارات وحىت املستخدمني النهائيني  إىل حتقيقإدارة سلسلة التوريد  وتسعى
إلضافة إىل املعلومات اليت تشكل القيمة املضافة للعمالء مسواء أكانت منتجات أ ختتلف و  .2خدمات، 

                                                           
1 . Christopher, Martin (2016): Logistics and Supply Chain Management, (5th ed.), Paerson Education 

LTD., Harlow , p. 3 
2 . Marth , Cooper & Douglas M. Lambert (1997): Supply Chain Management : more than new name for 

logistics , The international Journal of Logistics , Vol.8 , No.1,p.1 
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لرغم من أن عدداً  اب واحملاضرين يستخدمون كلمات من الكتّ  إدارة سلسلة التوريد عن إدارة اإلمداد 
 أنّ الباحثني بعض نشطة اإلدارتني، ومن هنا يعتقد دون التمييز بني أمن بشكل عام  مدادمرادفة إلدارة اإل

  إدارة سلسلة التوريد هي االسم اجلديد لإلمداد.

وضع األكادمييون  1990. ويف عام 1982لقد ظهر مصطلح إدارة سلسلة التوريد ألول مرة يف عام 
املداخل التقليدية إلدارة تدفق املواد، وما يرافقها من تدفق هذا املصطلح على أنه منطلق يفسر الفروق بني 

  .1للمعلومات أيضاً 

أن سالسل التوريد احلالية تتجاوز احلدود إىل سلسلة التوريد ظاهرة حملية نظرًا  عدواليوم ال ميكن 
ت جديدة لعوملة الشركات  الوطنية وتنتشر عرب بلدان خمتلفة. ويؤدي اتساع سالسل التوريد إىل ظهور حتد

إلضافة إىل الفرص  اليت تتمتع بسالسل توريد موزعة جغرافيًا وفقًا خلطوط إنتاجها احلالية أو اجلديدة. و
ا حتمل الكثري من املخاطر يف تطوير سالسل التوريد. وقد تستفيد بعض سالسل  اليت توفرها العوملة، إال أ

من سبب املخاطر الناشئة عن العوملة. لذا ال بد اآلخر منها ب بعضهاالتوريد من هذه الفرص، وقد يتضرر 
  .2الفرص واملخاطر احملتملة عند تصميم شبكة سلسلة توريد عاملية يف احلسبانأن يُؤخذ 

 الفرق بني إدارة اإلمداد وإدارة سلسلة التوريد: . 9-2

تدفق وختزين نه:" عملية كفاءة وفاعلية التخطيط والتنفيذ والرقابة على اإلمداد  Ballouعّرف 
ا من نقطة البداية إىل نقطة االستهالك  املواد اخلام واملخزون قيد الصنع والبضائع النهائية واملعلومات املتعلقة 

دف إرضاء املستهلك وحتقيق احتياجاته"   .3وذلك 

                                                           
 34.ص1، دار املسرية ، عمان ، ط إدارة سالسل التوريد): 2009العلي ، عبد الستار ، خليل ابراهيم الكنعاين (.  1

2 . Paksoy, Turan & et.al (2021): Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management, 
CRC Press, Boca Raton, p.17 

لد إتش ( 3 لو، رو ض، ص إدارة اللوجستيات: ختطيط وتنظيم ورقابة سلسلة اإلمداد: )2008.   26، تعريب: تركي سلطان، د. أسامة مسلم، دار املريخ، الر
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  :1واإلمداد هو مهمة اثنني من التدفقات الرئيسة يف املنظمة مها

 توزيع إىل املخازن.للسلع املادية من املوّردين عرب مراكز ال Materials Flowتدفق املواد   .أ

ت الطلب من العميل النهائي إىل Information Flowتدفق املعلومات   .ب  الشراء لبيا
ئعي التجزئة حبيث ميك ت من املوّردين إىل  ن ختطيط تدفق املواد والتحكم واملوّردين وتزويد البيا

 فيه بدقة. 

دارة سوهي بذلك تُعد جزء تم  كملها مبا اً رئيسًا من إدارة سلسلة التوريد اليت  لسلة العمليات 
  يف ذلك توريد املواد اخلام والتصنيع والتعبئة والتوزيع إىل العميل النهائي.

تدفق املنتجات واملعلومات للتخطيط يسعى إىل إنشاء خطة واحدة ل توجيه وإطارٍ  يُعد اإلمداد مبثابةو 
ت ، يف حني تسعى إدارة سلسلة التوريد إىل حتقيق الرتابط والتنسيمن خالل العمل ق بني عمليات الكيا

نٍ ول من السلسلة والعمالء كاألخرى يف السلسلة، أي الربط بني املوّردين كطرف أ منها مع املنظمة  طرف 
لتايل فإن من أهم أهداف إدارة سلسلة التوريد هو تقليل أو إزالة ا املؤقتة للمخزون املوجود  ملخازننفسها، و

ت الطلب  واملخزون احلالية. بني املنظمات يف السلسلة من خالل مشاركة املعلومات املتعلقة مبستو

أكثر رحبية جلميع  ينصب تركيز إدارة سلسلة التوريد على إدارة العالقات من أجل حتقيق نتائج
ت الكبرية اليت ستيعاب املصاحل الذاتية  من أمهها ضرورة ااألطراف يف السلسلة، وهذا خيلق بعض التحد

  الضيقة لطرف واحد لصاحل السلسلة ككل.

لرغم من ذلك، يستخدم مفهوم إدارة سلسلة التوريد اآلن على نطاق واسع، وميكننا تسميتها  و
عن  حبيث تكون أكثر مالءمة للتعبري Demand Chain Managementإدارة سلسلة الطلب 

                                                           
1 . Harrison, Alan & Remkovan Hoek (2008): Logistics Management and Strategy: Competing 

through the Supply Chain,(5th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, p.6 
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ملثل جيب استبدال كلمة شبكة   Networkحقيقة أن السلعة جيب أن يقودها السوق وليس املوّردين. و
ئن املختلفني املالشبكة تربط بكلمة سلسلة، إذ  دين يف النظام و جو بني أنواع املوّردين املختلفني وأنواع الز

  الشامل لسلسلة التوريد.

 Evolution of the Supply Chain Conceptتطور مفهوم سلسلة التوريد:  .9-3

ركزت معظم الشركات اهتمامها على مر السنني على كفاءة وفاعلية وظائف وأنشطة أعماهلا كالشراء 
واإلنتاج والتسويق والتمويل واخلدمات اللوجستية. ومع ذلك، فإن االفتقار إىل االتصال بني هذه الوظائف 

األمثل، أي حتقيق حالة من عدم الكفاءة يف إدارة املوارد جعل حتقيق األهداف التنظيمية دون املستوى 
  التنظيمية.

املنظمات املتنوعة عرب سالسل و وفيما بعد، ومن أجل حتقيق التكامل والتنسيق األفضل بني الوظائف 
 دراك األمهية االسرتاتيجية لتخطيط ورقابةالتوريد واختاذ قرارات اسرتاتيجية أفضل بدأ الكثري من الشركات 

ت مست قلة وتصميم سلسلة التوريد بشكل متكامل. ويف أسواق اليوم مل تعد الشركات الفردية تتنافس ككيا
لتايل يعتمد جناح املنظمة على   ذات أمساء جتارية فريدة، بل كأجزاء ال تتجزأ من روابط سلسلة التوريد، و

ا اإلدارية يف دمج وتنسيق شبكة العالقات التجارية املعقدة   بني شركاء سلسلة التوريد. قدرا
ا نظام متكامل يقوم مبزامنة سلسلة من العمليات التجارية املرتابطة من سلة التوريد لوُيشار إىل س

  أجل:
 خلق الطلب على املنتجات  .أ

 احلصول على املواد اخلام واللوازم األخرى  .ب
ائية  .ج  حتويل املواد اخلام واللوازم إىل منتجات 
 ملنتجاتإضافة قيمة على هذه ا  .د
 توزيع هذه املنتجات والرتويج هلا سواء لتجار التجزئة أو العمالء  .ه
ت التجارية مثل املوردين واملصّنعني واملوزعني ومقدمي   .و تسهيل تبادل املعلومات بني خمتلف الكيا

 اخلدمات اللوجستية من األطراف الثالثة وجتار التجزئة.
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دف إدارة سلسلة التوريد إىل تعزيز الكفاءة التشغيلية والرحبية واملركز التنافسي للشركة وشركائها  و
ا:" تكامل العمليات التجارية الرئيسة من املستخدمني  يف سلسلة التوريد. لذا يُنظر إىل سلسلة التوريد على أ
النهائيني من خالل املوردين األصليني الذين يقدمون املنتجات واخلدمات واملعلومات ويضيفون قيمة للعمالء 

لتدفق األمامي للسلع والتدفق العكسي للمعلومات 1أصحاب املصلحة اآلخرين"و  . وتتميز سلسلة التوريد 
لشكل (   ).2، 9كما هو موضح 

  

  ) عملية سلسلة التوريد2،  9الشكل (
) 1، 9ومع ذلك ال يزال نظام إدارة سلسلة التوريد يف حالة من عملية تطويرية. ويُلخص اجلدول (

  .2الفلسفة والرتكيز ومقاييس أداء إدارة سلسلة التوريد من املراحل السابقة إىل العصر احلايل التغيريات يف
  مقياس األداء الرئيس  احملرك الرئيس  الفلسفة  الفرتة الزمنية  مرحلة التطور

ملنتج  بداية الثمانينيات األوىل   العائد على املخزون  اجلودة  مقادة 
  تكاليف اإلنتاج

حلجم  الثمانينياتأواخر   الثانية   اإلنتاجية  التكلفة  مقادة 
  الطاقة اإلنتاجية

لسوق  بداية التسعينيات  الثالثة   احلصة السوقية  جاهزية املنتج  مقادة 
  معدل طلبات الشراء

                                                           
1 . Min, Hokey (2015): The Essentials of Supply Chain Management: New Business Concepts and 

applications, pearson Education LTD., P.3 
2 . Min, Hokey (2015): The Essentials of Supply Chain Management, op.cite,p.6 
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لزبون  أواخر التسعينيات  الرابعة   رضا الزبون  وقت اإلعداد (التهيئة)  مقادة 
  القيمة املضافة

  وقت االستجابة
بداية القرن احلادي   اخلامسة

  والعشرين
ملعرفة   التواصل الفوري  املعلومات  مقادة 

  ذكاء األعمال
  ) تطور نظام إدارة سلسلة التوريد1،  9اجلدول (

  تني مها:سلسلة التوريد من عمليتني رئيسوبشكل عام تتكون 

 Materials Management (Inboundإدارة املواد (اإلمداد الداخلي):   .أ

Logistics) تم بشراء املواد اخلام واألجزاء واإلمدادات وختزينها، أ ا تدعم الدورة الكاملة و ي أ
الرقابة على العمل قيد التشغيل، و لتدفق املواد من الشراء والرقابة الداخلية ملواد اإلنتاج إىل التخطيط 

 ن والشحن وتوزيع املنتجات النهائية.يومن مث التخز 

 Physical Distribution(Outboundلخارج) التوزيع املادي (اإلمداد ل  .ب

)Logistics كما 1ويتضمن مجيع األنشطة اللوجستية الصادرة املتعلقة بتقدمي خدمة العمالء .
يتضمن استالم الطلبات ومعاجلتها والتخزين واملناولة والنقل اخلارجي والدمج والتسعري والدعم 

 .2احلياةالرتوجيي ومعاجلة الطلبيات املرجتعة ودعم دورة 

ومن خالل اجلمع بني أنشطة إدارة املواد والتوزيع املادي، فإن سلسلة التوريد ال متثل سلسلة خطية 
من العالقات التجارية الفردية فحسب، وإمنا تشكل حالة من شبكات وعالقات عمل متعددة. وعلى طول 

صّنعني واملوزعني ومقدمي سلسلة التوريد يكون هناك العديد من املستفيدين الذين يتألفون من املوّردين وامل

                                                           
1 . Farahani, Reza Zanjirani & et.al (2011): Logistics Operations and Management: Concepts and 

Models , Elsevier, Inc., London, p.26 
2 . Bowersox, Donald J. & others (2007): Supply Chain Logistics Management, (2nd ed.), Mc Graw – 

Hill Education Asia, Singapore 
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 سلسلة التوريد للسيارات ومثال ذلكاخلدمات اللوجستية من األطراف الثالثة وجتار التجزئة والعمالء. 
  العمالء.مع من املوّردين واملصّنعني ومقدمي اخلدمات اللوجستية من األطراف الثالثة  حيث تربط كالً 

 -The Supply Chain Umbrellaأنشطة إدارة مظلة سلسلة التوريد: . 9-4

Management Activities 

تتضمن أنشطة مظلة سلسلة التوريد جمموعة كبرية من األنشطة إىل جانب نشاط الشراء 
purchasing  توافق وتنسيق ودمج وهي جمموعة تشكل جزءاً من سلسلة التوريد. وإن قدرة اإلدارة على

،  9اتية والنقدية هي إدارة سلسلة التوريد. ويعرض الشكل (مزامنة هذه األنشطة والتدفقات املادية واملعلوم
  .1) األنشطة اليت تشكل سلسلة التوريد3

 

  ) أنشطة إدارة مظلة سلسلة التوريد3، 9الشكل (

                                                           
1 . Monczka, Robert M. & et.al (2016): Purchasing and Supply Chain Management,(6th ed.), Cengage 

Learning, Boston, p. 18 
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  Purchasingالشراء:  .1
  ضمن سلسلة توريدها. اً رئيس اً نشاطمعظم املنظمات الشراء  إذ تعد

 Inbound Transportationالنقل الداخلي:  .2
غالبًا ما يكون لدى املنظمات األكرب حجمًا وظيفة متخصصة يف النقل من أجل إدارة الروابط 
لتايل  املادية واملعلوماتية بني املوّرد واملشرتي. ويُعد النقل تكلفة رئيسة يف العديد من املنظمات، و

  تكون النتيجة النهائية املزيد من فرص تنسيق شراء خدمات النقل.
 Quality Control:  مراقبة اجلودة .3

ً جلميع املنظمات،  حتول الرتكيز اليوم إىل جودة املوردين بغية اكتشاف  إذتُعد مراقبة اجلودة أمراً حيو
أثناء تنفيذ عملية يف العيوب من وقت االستالم أو االستخدام إىل الوقاية من العيوب يف وقت ُمبِكر 

بيد مع املوردين من أجل تطوير إجراءات وعمليات حتديد مصادر املواد. وتعمل منظمات اليوم يداً 
  مراقبة مناسبة للجودة.

 Demand and Supply Planningوالطلب:  ختطيط العرض .4
لطلب املتوقع وتعديالت املخزون  يقوم ختطيط الطلب جبدولة إنتاج املنظمة، ويتضمن ذلك التنبؤ 

لغيار ومستلزمات ما بعد البيع. يف حني يُعد وقطع ا ،وأوامر الشراء اليت مت حتديدها ومل يتم تنفيذها
ت الطلب وتطوير شبكة التوريد وإنتاج شبكة لوجستية قادرة  نزلةختطيط العرض مب عملية أخذ بيا

  على تلبية متطلبات هذا الطلب.
 Receiving, Materials Handling, andاستالم ومناولة املواد وختزينها:  .5

Storage 
أثناء انتقاهلا من املوّرد إىل املشرتي، ويف بيئة عمل يف جيب استالم مجيع املواد الواردة بشكل مادي 

املواد وتوضيبها وترتيبها، فأنشطة استالم ومعاجلة املواد والتخزين  حزمال بد من  JITغري بيئة عمل 
ستخدمني اليت تدل على تُعد مسؤولة عن التحكم املادي يف املخزون، إىل جانب اإليصاالت من امل

جراءات دفع الفواتري.   أن االستالم قد مت فعالً، ومن مث يتم البدء 
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 Materials or Inventory Controlمراقبة املواد أو املخزون:  .6
 Inventoryأو مراقبة املخزون  Materials Controlُتستخدم مصطلحات مراقبة املواد 

Control خمتلفة، فغالباً  ن معاينان املصطلحااملنظمات قد حيمل هذدل. ويف بعض بشكل متبا
ما تكون جمموعة مراقبة املواد مسؤولة عن حتديد الكمية املناسبة للطلب بناًء على الطلب املتوقع، 
ملوّرد يف حال  مث إدارة إصدار أوامر الشراء للموردين ، ويتضمن ذلك إصدار أمر الشراء واالتصال 

مراقبة الكميات الواردة. يف حني تكون جمموعة مراقبة املخزون مسؤولة عن حدوث أية تغيريات و 
م، وتؤكد على التوزيع  مة الصنع الداعمة ملتطلبات العمالء واحتياجا حتديد مستوى خمزون السلع 

  املادي، أي حنو اخلارج (املصب) يف سلسلة التوريد.
 Ordering Processingمعاجلة الطلب:  .7

طلبات على ضمان حصول العمالء على املواد اليت طلبوها يف الزمان واملكان تساعد معاجلة ال
تج والعميل اخلارجي. وتتطلب مشكالت معاجلة الطلبات نفهي متثل الرابط الرئيس بني املاملناسبني، 

فرة أم ال بغية التنسيق اجليد اقبول الطلبات قبل حتديد ما إذا كانت الطاقة اإلنتاجية الكافية متو 
ريخ اإلنتاج الداخلية بدًال من التاريخ املفضل امعاجلة أمر الشراء مع جدولته، أو استخدام تو  بني

  للعميل وفقاً جلدولة أمر الشراء.
 Production Planning, Schedulingختطيط اإلنتاج وجدولته والرقابة عليه:  . 8

and Control 
تطوير جداول إنتاج كذلك و  ،وتتضمن هذه األنشطة حتديد جدول زمين لإلنتاج على مراحل

أثناء تنفيذ العملية اإلنتاجية، وغالباً ما تعتمد خطة اإلنتاج يف قصرية األجل والتحكم يف اإلنتاج 
أن العمليات إىل على توقعات التسويق من أجل تقدير حجم املواد املطلوبة على املدى القريب نظراً 

قاق طلب العميل. وجيب أن تعمل معاجلة مسؤولة عن تنفيذ خطة اإلنتاج وتلبية تواريخ استح
  الطلبات وختطيط اإلنتاج والعمليات معاً بشكل وثيق.

 Shipping, Warehousing, Distributionالشحن والتخزين والتوزيع:  .9
  :يتللنقل إىل العميل. وتشمل أنشطة الشحن ما  ماديٍّ  يتضمن نشاط الشحن جتهيز منتجٍ 
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 التغليف املناسب ملنع التلف.  .أ
 إرفاق أي متطلبات خاصة على امللصقات.  .ب
 استكمال مجيع مستندات الشحن املطلوبة.  .ج
 ترتيب النقل مع شركة نقل ُمعتمدة.  .د

ولألسباب السابقة جيب أن يعمل الشحن والنقل للخارج معًا بشكل وثيق، وقبل أن يتم شحن 
لنسبة املنتج إىل العميل قد يتم ختزينه لفرتة زمنية يف مستودع أو مركز توزيع.  وهذا يُعد صحيحاً 

لشركات اليت تنتج وفقًا للتنبؤات حتسبًا للمبيعات املستقبلية على حنو متزايد. بينما حتاول إىل ا
الشركات صنع منتج فقط بعد تلقي طلب العميل وُتصبح أنظمة املعلومات أكثر تعقيداً، وقد 

  أمهية. ح هذا اجلزء من سلسلة لتوريد أقلّ ُيصب
 Outbound Transportation النقل للخارج: .10

الستعانة مبصادر خارجية لربط النقل بعمالئها، ويقوم مقدمو  قامت العديد من املنظمات 
 Thirdخدمات النقل الذين يُطلق عليهم مزودو اخلدمات اللوجستية من الطرف الثالث 

Party Logistics Providers (3PLs)  بتصميم وإدارة شبكات التوزيع الكاملة
ال أمساء معروفة مثل   Cو  DHLو UPSلعمالئهم. وتتضمن الشركات العاملة يف هذا ا

H Robinson  وRyder.  
 Customer Serviceخدمة العمالء:  .11

تتضمن خدمة العمالء جمموعة واسعة من األنشطة اليت حتاول إبقاء العميل راضيًا عن منتج أو 
والعناصر األساسية الثالثة خلدمة العمالء هي املعامالت املسبقة واملعامالت األساسية خدمة. 

  وأنشطة ما بعد املعاملة.
  Supply Chain Quality Planning: التوريدختطيط جودة سلسة  .9-5

 .دون واملستخدمون النهائيونة واملورّ يراء اليت تتطلبها املنظمة املشرت تتضمن خطوات عملية الش
سم عملية التوريد  ً   وهذه اخلطوات هي:  Souring process ويسمى هذا املدخل أحيا

 التارخيية واحلالية واملستقبلية للمنظمة.  Procurementتوثيق أنشطة التوريد   .أ
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 عالية للعمل.المهية األمهية، إضافة إىل األعايل  اً حتديد السلعة من نشاط التوريد اليت متثل إتفاق  .ب
لنسبة استخدام   .ج  هذه السلعة.إىل فريق الوظائف التقاطعية 
ت واملسح واألنشطة األخرى .إىل النسبة حتياجات التوريد احتديد   .د  لزبون عن طريق مجع البيا
 جتاهات .الل عرض هيكل الصناعة والقدرات واحتلي  .ه
 حتليل تكلفة قطع وأجزاء السلعة من التكلفة الكلية.  .و
توريد ترضي الزبون وتقدم فرصة إلدارة وتقدير التكلفة الكلية ملية حتياجات الزبون إىل عاترمجة   .ز

 للسلعة.
 سرتاتيجية التوريد إىل التشغيل وتنفيذها .ااحلصول على موافقة اإلدارة من أجل نقل   .ح

لتخطيط التفصيلي للجودة أومن  مع املوردين  Detailed Quality Planningجل القيام 
  : اآلتيةنشأت املداخل الثالثة 

  الرتكيز على األشكال والنماذج املتنوعة ملعاينة السلعة.أي   Inspectionاملعاينة :  .1
د ببناء اجلودة ومساعدة املشرتي مع اإلشارة إىل طول التعهد من قبل املورّ Prevention املنع :  .2

  العالقة بني املشرتي والبائع .
لتبادل مع ن الضمان املايل لليتقدمي املورد  Partnershipالشراكة :  .3 عالقة الطويلة األجل 

جلودة اليت تتضمن عالقة قوية للعمل اجلماعي مع املشرتي.الا   لتزام 
  : مهان ان رئيساجانب التوريدويرتبط بتخطيط جودة سلسلة 

  Joint Economic Planning: كالتخطيط االقتصادي املشرت  .1

   مها :مدخلني رئيسني إىلاملشرتك للجودة االقتصادي نب اإلقتصادية للتخطيط اترتكز اجلو 
 Value rather than Conformance :بدالً من املطابقة للمواصفات القيمة  .أ

to Specification  
ره واملدخل املنظم املعروف هنا هو  ،تستخدم هذه التقانة لتحليل قيمة ما يشرتى وحماولة حتسني آ

املطبقة لعالقات جودة املورد. وتنظر هندسة القيمة يف التكاليف   value engineeringهندسة القيمة 
  الزائدة النامجة عن :
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اإلفراط يف املواصفات من أجل استخدام السلعة كما هي موصوفة، أي إجياد سلعة خاصة ُتطلب  .1
  كسلعة معيارية .

  ستخدام والنظر يف حياة السلعة.الالتأكيد على السعر األساسي بدًال من تكلفة ا .2
تقدمي  نمة لالستخدام، فاملوردون يشجعو ءطابقة للمواصفات بدًال من املالالتأكيد على امل .3

التوصيات للتصميم أو املتطلبات األخرى اليت ستحسن اجلودة وحيافظ عليها يف مستوى التكلفة 
  األقل.

    Total Cost of Ownership :التكلفة الكلية للملكيةب. 
جلودة إىل سعر الشراء الً شام اً جيب أن يضيف املشرتي تنظيم السيما فيما و  ،للتكاليف املتعلقة 

 Materialsومراجعة املواد  Incoming Inspectionخيص املعاينة الداخلة 
Review   خري اإلنتاج  Downtimeوزمن التوقف  Production Delaysو

ورد تقدير . عالوة على ذلك جيب أن حياول املExtra Inventoriesواملخزون اإلضايف 
ت املطلوبة لفهم تكاليف دورة احلياة   Life Cycleالتكاليف، وأن يضع مع املشرتي البيا

Cost البحث يف كيفية الوصول إىل النتيجة املطلوبة.وبعد ذلك ستخدام، الأو تكلفة ا  
  Joint Technological Planning. التخطيط التقاين املشرتك 2

يتاصر املعيارية ملثل هذا التخطيط تتضمن العن   : ما 
 املوافقة على متطلبات األداء يف املواصفات. .1
 تقدير متطلبات اجلودة واملوثوقية وقابلية الصيانة. .2
 د .حتديد مهام املوثوقية وقابلية الصيانة املنفذة من قبل املورّ  .3
ختصار األنشطة احملددة إعداد خطة رقابة العملية وسؤال املورد فيما إذا كان من املمكن ال .4 سماح 

ت الرقابة اإلحصائية للعملية ملنع اخلطة جيب أن تتضمن ، و يف اخلطة خالل تصنيع السلعة تقا
 العيوب عن طريق كشف املشكالت بشكل مبكر. 
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لتقاء ممارسات التصنيع اوهي تتضمن األنشطة بضمان  ،دملورّ من احتديد املهام اخلاصة املطلوبة  .5
والتحاليل اخلاصة املنفذة على  Good Manufacturing Practice (GMP)اجليد 

 احلرجة. الوحدات
دف مساعدة املورّ  .6  د يف  فهم أين جيب تركيز اجلهود املطلوبة .التصنيف املتعاقب للعيوب 
 ستخدام األفراد املوجودين كأداة .اتقاء اجلودة اليت تتطلب اللوضع معايري شديدة  .7
 د واملشرتي لضمان السالمة .ختبار بني املورّ الظروف اختبار و التنميط طرائق ا .8
د جيب قبول الكميات يف اخلطة وجهة نظر املورّ  منف واملعايري األخرى،سيس خطط للمعاينة  .9

لنسبة  ملشرتي فإن العامل احلاسم هو كمية الضرر املتسبب إىل االيت هلا معدل عادي للعملية. و
إحدى املدخالت نزلة عد التوازن بني تكلفة الرتتيب واملعاينة مبويُ  ،من قبل أي عيب يف لوحة املعاينة
وهنا قد يكون خطأ القياس مشكلة  ،إىل معيار املعاينة إضافةاملفيدة يف تصميم خطة املعاينة، 

 حقيقية .
ت اجلودة  .10 ن مجيع السلع جيب شروط العقد  علىالتأكيد مع املورد من خالل سيس مستو

  Replacementطابقة تعاد لإلستبدال املاصفات املوضوعة، وأن السلعة غري أن تلتقي مع املو 
ملليونووحدة القياس   . Defect Per Millionهي العيوب 

 Traceabilityوتتميز نظم قابلية التتبع ،سيس نظام لتحديد الكميات وقابلية التتبع .11
systems   جلهود اإلضافية اليت حتمي طلب املصنع وحتديد السلعة من خالل الضبط الدقيق

 يف املعاينة كلما أمكن ذلك.
تج عن العيوب يف   Alarm Signalستجابة زمنية إلشارات اإلنذارات ا يسيس نظام ذ .12

ائياً. انظم العالقة بني املورد و تُ  اليتبعض العقود   ملشرتي زمنياً إلمتام السلعة 
يه بشكل دائم لعتماد عاليوجد مدخل تدعيم ميكن ا عمق التخطيط التقاين املشرتك أنه ال ويُظهر

بتة. بت وجدولة إنتاج    إلرسال قائمة الطلبات للمورد بتصميم 
 Supply Chain Quality Control:  توريدرقابة جودة سلسلة ال .9-6

خلطوات ة للمورّ حالرقابة الناجلتحقيق    : اآلتيةد البُّد من القيام 
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  .تشكيل فريق الوظائف التقاطعية  .أ
  حتديد املقاييس احلرجة لألداء.   .ب
  حتديد احلد األدىن من معايري األداء.   .ج
  حدها األدىن. يف ختفيض املوردين القادرين على التقاء متطلبات األداء   .د
  من خالل: املوّرد تقييم أداء   .ه

  جودة املورد.  أنظمةتقييم  .1
  إدارة أعمال املورد.  .2
  مالءمة سلعة املورد لالستخدام.  .3

التأكد من شهادة املورد و  عقد،على التعاون خالل تنفيذ اللرقابة اجلودة  وتركز األنشطة التفصيلية 
تمرة مع هذه األنشطة على التغذية العكسية املستؤكد و  .وقياس جودة العالقة معه ،ومعدل أداء املورد

   :1مناقشة هلذه األفكار يتاملوردين، وفيما 

  : اآلتيةنشطة ويركز هذا التعاون يف الغالب على األ التعاون من خالل تنفيذ العقد: ـ  1
  أ ـ تقييم العينات األولية للسلعة. 
  ب ـ تغريات ومعلومات التصميم. 

  د. شراف على جودة املورّ إلج ـ املراقبة وا
  د ـ تقييم السلعة املسّلمة. 

  هـ ـ العمل على السلعة غري املطابقة. 
 ـ شهادة املورد:  2

ت اجلودة،  Certified Supplierاملورد املؤهل  لضرورة يال  إذهو من يؤسس سجل بيا قوم 
فّضل املورد ا أمجياز املعاينة واالختيار الروتيين على كامل الكمية أو الدفعة املستلمة، 

ُ
 Preferredامل

Supplier ليه املورد املوافق عيف حني أن  ،احلد األدىنأفضل من ينتج معدل جودة فApproved 
Supplier متطلبات احلد األدىن يبيل.  

                                                           
1 . Gryna, Frank M. & others (2007): Juran's Quality planning and analysis for Enterprise Quality, 

(5th ed.), Mc Graw – Hill companies, Inc., New York, P. 371 
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فإن لكن بشكل عام و  .مصطلحات خمتلفة ودرجات خمتلفة أيضاً  املنظماتوتستخدم بعض  
از ياملورد وتقرتح اجلمعية األمريكية للجودة  .احلظ هم األقلية ن هم املثاليون، ولكن لسوءين ا

 (ASQ)ociety for QualitySAmerican   1اآلتيةمثانية معايري للشهادة ختتصر يف النقاط : 
لسلعة على األقل ملدة سنة. 1    ـ عدم وجود مرفوضات يف الكميات املرتبطة 
  ـ عدم رفض السلع غري املرفوضة على األقل ملدة ستة أشهر.  2
إلنتاج على األقل ملدة ستة أشهر  3   ـ التخلي عن احلوادث السلبية 
4  

ُ
  طبق يف موقع املورد. ـ اجتياز التقييم املايل لنظام اجلودة امل

  ـ املوافقة على املواصفات بشكل كامل.  5
  ـ نظام جودة وعملية موثقة بشكل كامل.  6
ت املعاينة واالختيار مبرور الوقت. من ـ نسخ  7   بيا
  ـ استقرار العملية اإلنتاجية ضمن حدود الرقابة. 8

 Supply Chain Quality Improvement: التوريدحتسني جودة سلسة  .9-7
  :2اآلتيةاخلطوات  احلسبانيف البد من األخذ  التوريد يف املنظماتلتحسني جودة سلسة 

ت وحتحتقيق واملورد لضمان  نيالنهائي نيستخدممن املخلق فريق مشرتك  .1 ليل سلسة اإلمداد الغا
  والعمل على حل املشكالت املزمنة.

  الرتكيز على ختفيض التكلفة مبا فيها تكلفة اجلودة الرديئة. .2
  . التوريدسلسلة يف ارتباط  لكلم القيمة املضافة يتقي .3
  حناء السلسة.أل املعلومات واألفكار بشكل روتيين يف كل تباد .4
بشكل روتيين  وأ ،تعمل كعملية وحيدة مع مجيع األطراف التوريدالتأكد فيما إذا كانت سلسلة  .5

  .التحسني من أجل خلق قيمة للعمالء واملوردين صومجاعي لفر 

                                                           
1 . Omachonu, Vincent K., & Joel E. Ross (2004): principles of total Quality, (3rd ed.), CRC press, Boca 

Raton, Florida, p. 353 
2 . Ransom, Scott B. ET. AL. (2005): The Healthcare Quality Book: visions, strategies and Tools, 

AUPHA, Health Administration Press, Chicago,p.312 
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 -Step –byوة واملدخل العام ملناولة مشكالت املورد املزمنة هو استخدام مدخل خطوة خبط
Step approach ألوىل إلثبات وتتضمن هذه العملية اخلطوات ا. لتحسني اجلودة وختفيض التكلفة

ريتو لتحديد املشكالت لعمل وتطبيق حتليل   Vitalاحليوية القليلة  احلاجة للموردين من أجل القيام 
View Problems  .ا جيب أن تزود اإلدارة لذ ، ويتطلب التعاون غالباً تقدمي املساعدة الفنية للموردين

لعمل املنفذ مع املوردين، وختيل النتائج اليت ميكن حتقيقه مج العليا القيادة  ا بدءاً من اخلطوة األوىل يف بر
ون ويضعون خطوات التحسني خيططالذين شرتي واملورد لكل من املالعليا التحسني واليت تتعلق بفرق اإلدارة 

ثرياً قشوتكون املنا ،معاً    جلودة. ا ياجتماع مدير  يفات أكثر 
    Assessment of Supplier Capabilityتقييم قدرة املوردين: . 9-8

   :1تيهماأو كل اآلتيتنييتطلب تقييم قدرة املورد إحدى العمليتني 
هيل تصميم املورد:   Qualifying the Supplier Design أ . 

دف حتقيق د فيما إذا كان هناك إمكانية إلجياد تصميم جيف بعض احلاالت يسأل املورّ  ديد 
ت من السلعة بناًء على د يف بعض احلاالت عينافقد يصنع املورّ . من قبل العميل فيها وبالوظائف املرغ

كثرية تكون نتائج   . ويف أحيانٍ يل أو من قبل املوردويتم اختيارها إما من قبل العم ،التصميم اجلديد املقرتح
  اختيار التصميم مؤقتة لسببني مها: 

  اخلدمة.  يف السلعة أوفيها  املرغوبإظهار الوظائف  علىعدم قدرة نتائج االختيار  .1
 .ار لتقيم أداء السلعة أو اخلدمةبعدم كفاية إجراءات االخت .2

لتحديد الدقيق ملتطلبات السلإن مثل هذو  اخلدمة واحلصول  أوعة ه املرفوضات تعيق عملية البدء 
  على موافقة إلجراءات االختبار قبل إجراء االختيار التجاري.

هيل عملية التصنيع عند املورد:   Qualifying the supplier Manufacturingب ـ 
Process  

ة، ويتم تنفذ عملية قدرة املورّ  ت املاضية للسلع املشا جناز إد على التصنيع من خالل مراجعة البيا
هو تقييم قدرة نظام جودة و  .حتليل قدرة العملية، أو تقيم نظام جودة املورد من خالل مسح جودة املورد

                                                           
1 . Gryna, Frank M. & others (2007): Juran's Quality planning and analysis,op.cite, p 363 
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 ،باتاملتطلمع املورد على التقاء متطلبات كميات اإلنتاج، أي منع وحتديد وحتريك أي سلعة ال تلتقي 
  . أم ال ح يف عملية اختيار املورد، أو فيما إذا كان املورد ميكن اختيارهوتستخدم نتائج هذا املس
دة تسهيالت املورد من قبل فريق من املالحظني ألإن أسلوب املسح ا كثر رمسية للجودة يقوم على ز

رة جزءاً من ،من أقسام اجلودة واهلندسة والتصنيع والشراء املسح الشامل للكفاءة التقانية  وتكون هذه الز
واعتمادًا على السلعة املطلوبة فإن األنشطة املطلوبة يف مسح اجلودة  .طيها املوردغواإلدارية واملالية اليت ي

 :1اآلتيةمن القائمة  هاميكن اختيار 
بادئ مووضع  اجلودة واهليكل التنظيميوتشري إىل فلسفة وسياسات  Managementاإلدارة:  .1

  ككل.   نظمةجلودة على مستوى امل االلتزام
ة املواصفات، والتوجه ومعاير نظمة ويدل على التنظيم والنظم املستخدمة يف امل  Designالتصميم:  .2

ت احلديثة أو االنتباه ملوثوقية التجهيزات ورقابة التغري ا هلندسي يف النظم وتطوير املختربات حنو التقا
  أيضاً . 

لتسهيالت املادية وصيانتها والعمليات Manufactureالتصنيع:  .3 اصة، وقدرة اخل ويرتبط 
  العملية، والقدرة اإلنتاجية ووضع اخلطط وقابلية تتبعها. 

  أي املواصفات وعالقات املورد وإجراءات الشراء.  Purchasingالشراء:  .4
هليكل التنظيمي وجاهزية اخلدمة وختط Qualityاجلودة:  .5 ملواد خلدمة ( اط جودة ايوترتبط 

  ملوضوعة. ) واملراقبة لضمان املطابقة مع اخلطط االنهائيةوجودة العملية واخلدمة 
اصة واألوراق ورقابة أي املختربات واالختبارات اخل  Inspection & Test املعاينة واالختبار: .6

لنظم    املطبقة.القياس املرتبطة 
ليل تنسيق وحتو ظيم ويتم ذلك من خالل تنQuality Coordinationتنسيق اجلودة :  .7

لعمل التصحيحي وتنظيم  أو حتليل تكلفة اجلودة لنين الفرعييلطلبات واألوامر ورقابة املتعاقدا
  غري املطابقة للمواصفات.  املنتجاتالتعامل مع 

ت:  .8   ال للتقارير. أي التسهيالت واإلجراءات واالستخدام الّفع Data Systemsنظم البيا
                                                           

1 . Juran, Joseph M. & Blanton Godfrey (1999): Juran’s Quality Handbook, (5th ed.), Mc Graw – Hill, 
Inc., New York, p. 863 
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تعيني والتحضري أي وضع املبادئ املرتبطة واالستقطاب واالختيار وال Personnelاألفراد:  .9
 والتدريب. 

عة أو اخلدمة داء املتحقق واالستخدام الذايت للسلألا Quality Resultsنتائج اجلودة : .10
  والعمالء احملرتمون واملتعاقدون الفرعيون احملرتمون. 
 العمليات. ويتم تقييم يفالتقاء متطلبات اجلودة إن مسح اجلودة هو أسلوب لتقييم قدرة املورد على 

اممسوحات جودة املورد هلا إن و  ،تباع نظام الدرجاتاألنشطة املتنوعة للجودة  ها وعيو فعلى اجلانب  .زا
خلاصة، أو فقدان برامج اغياب جتهيزات االختيار  :مثل همةعف املاإلجيايب حتدد هذه املسوحات نقاط الض

جلودة من قبل التدريب األساسية، هذا إىل جانب  أن املسح يرّوج خطوط االتصال ويشجع على ال قيام 
م املورد واإلجراءات والتوثيق. اإلدارة العليا للشركة املوردة. وعلى اجلانب السليب تؤكد املسوحات على تنظي

  يف تقدير األداء املستقبلي للمورد.  اً حمدود اً وهي حتقق جناح
قد ن ياملوردأن يف بعض الصناعات مثل صناعة اخلدمات الطبية والصناعة الدوائية ويالحظ أنه 

هذا إىل جانب وجود املواصفة املعيارية لعناصر  .من مسوحات اجلودة املنفذة من مشرتين متعددينأرهقوا 
يتم التدريب والتقييم على استخدام املواصفات يف تقييم قدرة املورد،  ذإ  9000نظام اجلودة املسماة األيزو

هم ويشجع املشرتون استخدام هذه النتائج بدًال من ؤ نشر أمساويتم اإلعالن عن قائمة املوردين املؤهلني وتُ 
نفسهم. ويكون املقيمون مستقلالقيام بتقييم املور  اجلانب اآلخر ة، ومتثل ي عن املورد أو املنظمة املشرت نيد 

  .1 عن طريق ختطيط ورقابة وحتسني اجلودة يف اخلدمات الصحية التوريدلعالقات املورد يف إدارة سلسلة 
 Supplier Quality Ratingمعدل جودة املورد :  .9-9

ويفيد هذا النوع من  .جلودة املورد خالل فرتة زمنية حمددة اً كمي  اً م معدل جودة املورد ملخصديق
ت بني املوردين، وتزود املعدالت كالً على املعدالت يف توضيح الكيفية اليت يتم   أساسها ختصيص املشرت

ة لتحديد ومتابعة جهود التحسني مدخالت رئيسنزلة من املورد واملشرتي مبعلومات واقعية تصبح فيما بعد مب
ت املستقبلية بني املوردين  :2وختصيص املشرت

                                                           
1 . Foster S. Thomas (2004): Managing Quality: an integrative approach, (2nd ed.), Pearson education, 

Inc., N. J., P . 339 
2 . Geunes, Joseph & others (2002): Supply chain management: models, applications and research 

directions, Klumer Academic publishers, New York, p .448 
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  ومن الصعوبة مبكان وضع درجة وحيدة للجودة العددية بسبب وجود وحدات متعددة للقياس مثل: 
لكميات املرفوضة مقابل الكميات  .أ   املعاينة.  جودة الكميات املتعددة اليت يعرب عنها 

  جودة القطع واألجزاء املتعددة اليت يعرب عنها كنسبة مئوية لعدم املطابقة.   .ب
املتوسط الزمين بني توقعات الفشل  :اليت يعرب عنها بوحدات متعددة مثل جودة اخلصائص احملددة  .ج

  والنسبة املئوية للعناصر الّفعالة. 
لوحدات النقدية.   .د   النتائج االقتصادية للجودة الرديئة معرباً عنها 

 لتأكيد.هذه املعدالت خيتلف أيضاً  نشر. لذا فإن املنظماتبني يف أمهيتها ومبا أن وحدات القياس تتنوع 
 أو أكثر: اآلتية بىن خطط معدالت جودة املورد على إحدى املقاييس تُ و 

عابة املستعملة  النسبة املئوية للسلعة غري املطابقة:  .أ
ُ
وحيسب من خالل نسبة كمية الوحدات امل

  ن : إعلى العدد الكلي للوحدات املستعملة أي 
  العدد الكلي للوحدات املستعملة÷ املعابة املستعملةالنسبة املئوية للسلعة غري املطابقة = كمية الوحدات 

عطى إذ تُ أثناء معاينة املواد الداخلة ويف مراحل جتميع السلعة يف وحتسب  اجلودة الكلية للسلعة:  .ب
ومن مث حساب احلد األقصى لعدد النقاط املعطى بدون  ،نقاط معينة لكل مرحلة من هذه املراحل

  وجود مشكالت للجودة. 
ت  قتصادي:التحليل اال  .ج يقارب هذا النوع من اخلطط املوردين على أساس التكلفة الكلية ملشرت

لوحدات  لوحدات النقديةحمددة  السعر إضافة إىل تكاليف النقدية ، وتتضمن التكلفة الكلية 
  اجلودة ملنع العيوب وكشفها وتصحيحها. 

التسليم مقابل اجلدولة والسعر وأنواع  يتضمن إذ ،جلودة ُمقيدإن أداء املورد غري  اخلطة املركبة:  .د
وهذا يعين أن معدل املورد جيب أن يتضمن األداء اإلمجايل بدًال من أداء جودة  .أخرى لألداء

ت املستقبلية  املنظماتستخدم بعض تو .قطفاملورد  املعدل الدوري للمورد لتحديد حصة املشرت
ثرياته  احلصة السوقية جلميع املوردين بشكل كامل،  يفاملعطاة لكل مورد، ويفسر نظام املعدالت و

جح ملص    زات مع التأكيد على أمهية جودة مورديهم.جهيالت نعيويستخدم هذا املدخل بشكل 
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 Quality Measurment in Supplierقياس اجلودة يف عالقات املورد:  .9-10
Relations 

جلودة يف عالقات  ويقدم اجلدول  ،املورد مراجعة القياسجيب أن تتضمن إدارة األنشطة املتعلقة 
  :1) وحدات كمجاالت موضوعية متنوعة لعالقات املورد واملستخدمة يف حتليل جودة املورد2،  9(

  أمثلة قياس اجلودة يف عالقات املورد  املوضوع

  جودة الكميات املستلمة

  النسبة املئوية للكميات املرفوضة
  تكلفة اجلودة الرديئة .

  للكميات املقبولة. النسبة املئوية
ا قابلة لالستخدام   عدد الكميات املرفوضة املصنفة على أ

مج عالقات املورد   بر

ازين   النسبة املئوية للموردين ا
م مقبولني كنتيج   ة ملسح املورد.النسبة املئوية للموردين املصنفني على أ

  ان األول.ذعالنسبة املئوية لنتائج اختبار املؤهل املوافق عليها من اإل
  إلذعان األول.النسبة املئوية لشحنات اإلنتاج األوىل املوافق عليها من ا

ت املستلمة.   النسبة املئوية للبيا
  املعدل الزمين للمشكالت احمللولة.

  عالقات العمل

  متوسط عدد املوردين املتعددين لكل وحدة.
ت من مصدر وحيد.   النسبة املئوية للمشرت

ت العارض األقل.النسبة املئوية    ملشرت
  املعدل الزمين لضمان املناقصات.

ت على االستعالم الفين.   املعدل الزمين لضمان اإلجا
  النسبة املئوية لنفاذ املخزون  كفاية املخزون

  خدمة املوردين .
م الدفع للمورد.   معدل أ

م . ت املستحقة بعد أ   عدد احلسا
  يف قياس جودة عالقة املورد) الوحدات املستخدمة 2،  9اجلدول (

                                                           
1 . Baily, Peter & others (2005): purchasing principles and management, (9th ed.), Pearson education 

LTD, Harlow, p.367 
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رات من خالل قنوات م ةتتضمن سلسلة التوريد جمموعة متكاملة من األنشطة الوظيفية املتكررة لعد
ائية مع إضافة قيمة يف حمددة، وذلك  لموسة هلذه املنتجات يف عيون مأثناء حتويل املواد اخلام إىل منتجات 

اط البيع ال تقع  يف مكان واحد، أن مصادر املواد اخلام واملصانع ونقإىل الذين حيصلون عليه، ونظراً  العمالء
ويق، فإن أنشطة سلسلة التوريد مل على التتابع املنتظم يف خطوات اإلنتاج والتستأن هناك قناة تشإىل ونظراً 

  السوق ر ولعدة مرات قبل وصول املنتج إىلتتم بشكل متكر 

 :التاسعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/Falseأسئلة صح / خطأ) 1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      سلسلة التوريد هي إدارة العالقات من املنبع إىل املصب   .1

      تُعد إدارة اإلمداد مستقلة عن إدارة سلسلة التوريد   .2

     سي للشركةدف سلسلة التوريد إىل تعزيز الكفاءة التشغيلية والرحبية واملركز التناف   .3

     املادي هو اإلمداد للداخلالتوزيع    .4

     تتضمن مظلة إدارة سلسلة التوريد عشرة أنشطة   .5

      يُقر التخطيط التقاين املشرتك بوجود مدخل تدعيم واحد ميكن االعتماد عليه   .6

ت اجلودة   .7      املوّرد املؤهل هو من يُؤسس سجل بيا

     مدخل خطوة خبطوة ملناولة مشكالت املوّرد املزمنة هو استخداماملدخل العام    .8

ت املاضية   .9      ملعرفة قدرة املوّرد على التصنيع ال بد من مراجعة البيا

     دةجلودة املوّرد خالل فرتة زمنية حمد اً نوعي اً يقدم معدل جودة املوّرد ملخص   .10
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  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  إن من ربط سلسلة التوريد بسلسلة القيمة هو:. 1

A . ASQ 

B. APICS 
C . BSI 
D . كل ما سبق  

  اد:يتضمنها نشاط اإلمداآلتية أي من التدفقات الرئيسة . 2

A . تدفق املواد  
B . تدفق الطلبات  
C . تدفق النقد  
D . كل ما سبق  

  تسعى سلسلة التوريد إىل حتقيقه:اآليت أيُّ من . 3
A . ت املختلفة   الرتابط والتنسيق بني عمليات الكيا
B .  رحبيةإدارة العالقات من أجل حتقيق نتائج أكثر  
C . إدارة سلسلة الطلب  

D. كل ما سبق  

ست اآليت. 4   ثناء:يدل على أّن سلسلة التوريد نظام متكامل 

A. خلق الطلب على املنتجات  

B. احلصول على املواد اخلام واللوازم األخرى  

C . التأكيد على الكمية املثلى لإلنتاج  

D . ت التج   اريةتسهيل تبادل املعلومات بني خمتلف الكيا

  التوريد ب:تتميز سلسلة . 5

A . التدفق األمامي للسلع  
B . التدفق العكسي للخدمات  
C . التدفق األمامي للمعلومات  
D . التدفق العكسي للمنتجات  

التأكيد على  يف أي مرحلة من مراحل تطور مفهوم سلسلة التوريد مت. 6
  القيمة املضافة:

A . الثانية  

B. الرابعة  
C .  الثالثة  
D . اخلامسة  

  تتضمنها مظلة سلسلة التوريد: ةاآلتيأيُّ من األنشطة . 7
A . مراقبة اجلودة  
B . ختطيط اإلنتاج  
C . مناولة املواد  

D. كل ما سبق  

  ستثناء:  اآليتيتضمن التخطيط التفصيلي جلودة سلسلة التوريد . 8
A . املعاينة  
B . املنع  

C . املناولة  
D . الشراكة  

  من العناصر املعيارية للتخطيط التقاين املشرتك:. 9
A . املواصفات املوافقة على متطلبات األداء مع  
B . تقدير متطلبات اجلودة واملوثوقية وقابلية الصيانة  
C . إعداد خطة رقابة العملية  

D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتاآلمن اخلطوات األساسية لرقابة جودة سلسلة التوريد  .10
A . تشكيل فريق الوظائف التقاطعية  
B . حتديد املقاييس احلرجة لألداء  

C . حتديد الكميات املطلوبة  
D .  األدىن من معايري األداءحتديد احلد  

  د:يُعد من املعايري األساسية لشهادة املورّ اآليت أيُّ من . 11
A . عدم وجود مرفوضات يف الكميات  

  ستثناء: اآليتمن اخلطوات األساسية لتحسني جودة سلسلة التوريد . 12
A . املعلومات واألفكار تبادل 
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B . عدم رفض السلع غري املرفوضة  
C . اجتياز التقييم املايل لنظام اجلودة  

D. كل ما سبق  

B. الرتكيز على دراسة األعطال 
C . الرتكيز على ختفيض التكاليف 
D . تقييم القيمة املضافة  

  ستثناء: اآليتمن األنشطة املطلوبة يف مسح اجلودة . 13

A . املهارات والقدرات  
B . التصميم  
C . املعاينة واالختبار  
D . تنسيق اجلودة  

  ملوّرد:اعالقات من املوضوعات املستخدمة يف قياس اجلودة يف . 14
A .  مج عالقات املوّرد   بر
B . عالقات العمل  
C . خدمة املوّردين  

D. كل ما سبق  
  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  اشرح مفهوم إدارة سلسلة التوريد: )1السؤال (
  ) }1، 9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من    دقيقة 20 {مدة اإلجابة:

  رة اإلمداد وإدارة سلسلة التوريدإداقش الفرق بني : )2السؤال (
  )}2،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  حبث يف تطور مفهوم سلسلة التوريدا: )3السؤال (
  )}3،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  مظلة سلسلة التوريد قش أنشطة: )4السؤال (
  )}4،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   35: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  دث عن ختطيط جودة سلسلة التوريدحت: )5السؤال (
   } )5،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   50: 100دقيقة. الدرجات من  35{مدة اإلجابة: 

  سلسلة التوريدش فكرة رقابة جودة ق: )6السؤال (
  ) }6،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (              30: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  كيفية حتسني جودة سلسلة التوريد  اشرح: )7السؤال (
  }) 7،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (            25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 
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  عن كيفية تقييم قدرة املورديندث حت: )8السؤال (
  ) }8،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   35: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  قش معدل جودة املوّرد: )9السؤال (
  ) }9،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (   40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  عالقات املوّردن قياس اجلودة يف حتدث ع: )10السؤال (
  ) }10،  9توجيهات لإلجابة: الفقرة (            20: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدمية، وادرس إدارة سلسلة التوريد وأنشطتها وكيفية 
 .تقييم املوردين والتعامل معهم
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  العاشر: إدارة املخزون وختطيط االحتياجات من املوادالفصل 
Chapter (10): Inventory Management & Materials 

Requirement Planning 

  تعريف املخزون. 10-1

  اإلدارة اإلمجالية للمخزون. 10-2

  املخزون وتدفق املواد. 10-3

  تكاليف املخزون. 10-4

  ةمنوذج كمية الطلب االقتصادي .10-5

  نقطة إعادة الطلب. 10-6

  ختطيط االحتياجات من املواد. 10-7

  أسئلة واختبارات الفصل العاشر
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن املخزون .1
 معرفة اإلدارة اإلمجالية للمخزون .2
 فهم العالقة بني املخزون وتدفق املواد .3
 التعرف على تكاليف املخزون .4
 ب االقتصاديةمناقشة منوذج كمية الطل .5
 فهم نقطة إعادة الطلب .6
 التعرف على نظام ختطيط االحتياجات من املواد .7

  ملخص الفصل: 

تعريف املخزون، واإلدارة اإلمجالية للمخزون، وعالقة املخزون بتدفق املواد، وتكاليف املخزون، ومنوذج كمية الطلب يتناول هذا الفصل 
  يط االحتياجات من املواد.االقتصادية، ونقطة إعادة الطلب، وأخرياً ختط

  كلمات مفتاحية:

فق املخزون، إدارة املخزون، نظام املخزون، اجلمعية األمريكية للرقابة على املخزون واإلنتاج، املستودع، اإلدارة اإلمجالية للمخزون، تد
ت التوزيع، مستلزمات الصيان ة واإلصالح والتشغيل، تكاليف املخزون، تكلفة املواد، املواد اخلام، املواد حتت الصنع، السلع النهائية، خمزو

ملخزون، تكلفة رأس املال، تكلفة اخلدمة، تكلفة التخزين، تكلفة املخاطر، طلب (أمر شراء)، كمية الطلب االقتصادية ، حيازة (االحتفاظ) 
ن، نفاذ املخزون، وقت اإلعداد (التهيئة) ، تكاليف الطلب، التكلفة اإلمجالية السنوية، طول دورة الطلب، نقطة إعادة الطلب، خمزون األما

عّلقة. ختطيط االحتياجات من املواد، الطلب املشتق
ُ
  (التابع)، اجلدول الرئيس لإلنتاج، قوائم املواد، أوامر الشراء امل

Inventory, Inventory Management,Inventory System, American Production and 
Inventory Control Society (APICS), Warehouse, Aggregate Inventory Management, 
Flow of Materials, Raw Materials, Work-in- Process (WIP), Finished Goods, 
Distribution Inventories, Maintenance, Repair,and Operating Supplies (MROs), 
Inventory Costs, Holding or Carrying Cost, Capital Cost, Service Cost, Storage Cost, 
Risk Cost, Order, Economic Order Quantity(EOQ), Ordering Costs, Total Annual Cost 
(TC), Length of Order Cycle, Reorder Point (ROP), Safety Stock, Stockout, Lead Time, 
Materials Requirement Planning (MRP), Dependent Demand, Master Production 
Schedule,Bill of Materials, Inventory Availability, Purchase Orders Outstanding 
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ت  ا املنظمات هي املواد  Inventoriesاملخزو ما من أجل البيع أو إواإلمدادات اليت تتعامل 
ا اإلنتاجية. فجميع أنواع املنظمات ا نتاجية واخلدمية حتتاج إىل إللتوفري املدخالت أو اإلمدادات لعمليا

ت ااملخزون، وهو يشــــــكل يف الغالب جزءاً أســــــاســــــياً من إمجايل األصــــــول. ومن الناحية  ملالية تُعد املخزو
لنســبة  % من إمجايل 60ىل إ 20لشــركات الصــناعية فهي حتتل ما نســبته من إىل امهمة جداً، خصــوصــاً 
ا الســنوية. ن التدفق النقدي خزون يتم حتويل قيمته إىل نوعند اســتخدام امل األصــول يف ميزانيا قود مما ُحيســَّ

يئة املخزن مما يزي ــــــــتثمار، إىل جانب وجود تكاليف إلعداد و ـــــــغيل والعائد على االســـ د من تكاليف التشــــ
ح. لذا فإن اإلدارة اجليدة للمخزون هي من مقومات جناح إدارة   العمليات. ويقلل من األر

راقبته من مســؤولًة عن ختطيط املخزون وم Inventory Managementوتُعد إدارة املخزون 
أن املخزون ينتج إما عن  إىلمرحلة شــــــــراء املواد اخلام حىت وصــــــــول الســــــــلعة أو تقدمي اخلدمة للزبون، نظراً 

لتايل ال ميكن الفصــــــل بني نشــــــاطي اإلنتاج والتخزين، بل  ب التنســــــيق اجليد فيما جياإلنتاج أو يدعمه، و
ت التخطيط كونه يُعد جزءبينهما. وجي اً من ختطيط اإلنتاج، ب مراعاة املخزون يف كل مســتوى من مســتو

ملخ ـــــــــة، وختطيط متطلبـــات املواد. ويهتم ختطيط اإلنتـــاج  زون الكلي والتخطيط وجــداول اإلنتـــاج الرئيســـــــ
  .واد اخلامالرئيس مع العناصر النهائية، وختطيط متطلبات املواد مع األجزاء املكونة وامل

 Definition of Inventoryتعريف املخزون: . 10-1
ـــــــــتغل  Inventoryعرب بعض الباحثني عن لفظ املخزون يُ  ـــــــمل أي مورد غري مســــ بقوهلم إنه يشــــــ

حتتفظ به املنظمة لالســـتخدام مســـتقبالً أو عند احلاجة. وانطالقاً من هذا املفهوم، فإن املخزون كلفظ عام 
ا املنظمة من املواد ملواجهة الظروف املقبلة، وإمنا يشــمل أيضــاً ال يقتصــر فقط على الكميات اليت حتت فظ 

ـــــــرية  ــــــــدة املـاليـة والبشـــــــ ــــــــــتخـدام حلني احلـاجـة إليهـا، مبـا يف ذلـك األرصـــــــ مجيع املوارد األخرى مؤجلـة االســــ
  .1واالحتياطيات املختلفة من اآلالت واملعدات ومصادر الطاقة وغريها من املوارد

                                                           
ت واملخزون): 1997. خميمر، عبد العزيز ( 1 ض، ص  إدارة املشرت  177، جامعة امللك سعود، الر
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ــــــًا هو ـــــــ ـــــــتخــدم من قبــل املنظمــة. ونظــام املخزون ختزين  واملخزون أيضـــ ــــــ ــــــــــر يسـ أي وحــدة أو عنصــــ
Inventory System  ت املخزون، وحتدد هو :" جمموعة الســـياســـات والضـــوابط اليت تراقب مســـتو

ا ومىت جيب حتديد املخزون، وكيف جيب أن تكون الطلبات الكبرية" ت اليت جيب االحتفاظ    .1املستو
ـــــــــعت اجلمعية األمريكية لل  American Productionرقابة على املخزون واإلنتاج لقد وضــ

and Inventory Control Society(APICS)  تعريفاً شــــــامًال للمخزون يتضــــــمن املخزون
ـــــــــــتثمرة يف وحــدات من املواد ا خلــام واألجزاء (قطع الغيــار) بكــل جمموعــاتــه فهو : " إمجــايل األموال املســـ

عدة للبيع النهائي"
ُ
مة الصنع وامل إلضافة إىل السلع    .2واملنتجات الوسيطة، والوحدات حتت التشغيل، 

تصـــبح  إذج الســـلع، هم يف إنتا التصـــنيع يدل على الوحدات اليت تســـومن املتعارف عليه، أن خمزون 
ــــــــنيع عادة إىل  ــــــــنيف خمزون التصـــــ ـــــــــنع و جزءاً منها. ويتم تصـــــ مة الصــــ ـــــــــلع  ت مواد خام وســــ أجزاء املكو

  ومستلزمات العملية اإلنتاجية.
ــــــنيف املخزون على أنــــه قيــــد النقــــل، أي يتم نقلــــه يف ـــــــ النظــــام، وتُعــــد  ويف حــــالــــة التوزيع يتم تصـ

لتجزئة خمز مبثابة مراكز توزيع Warehousesاملستودعات  ً ُمعد. وتشكل مواقع البيع  للبيع الفوري  اً و
ــــــــة املراللعمال ـــــــ ــــــــلع امللموسـ د بيعهــا إىل جــانــب ء. أمــا يف اخلــدمــات، فــإن املخزون يــدل عمومــًا على الســــــ

  اإلمدادات الالزمة إلدارة اخلدمة.
ــــــــنيع أ ـــــواء أكان ذلك يف التصــ ــــــي لتحليل املخزون ســـــ ـــــــــاســــ البيع  م يفع أالتوزي م يفإن الغرض األسـ

  لتجزئة أو اخلدمات هو حتديد:
 ختزينها.مىت جيب طلب الوحدات الواجب   .أ

 حجم الطلب.  .ب

                                                           
1 . Jacobs, F. Robert & Richard B. Chase (2020): Operations and Supply Chain Management, 

op.cite,p.352 
 154، ص 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية ، طإدارة املواد واإلمداد ): 2002. هالل، تفيدة علي ( 2
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ــــــــركــات إىل الــدخول يف عالقــات طويلــة األمــد مع املوردينومي من أجــل تلبيــة  يــل العــديــد من الشــــــ
م ألطول فرتة زمنيــة ممكنــة. وهــذا يؤدي إىل تغيري مىت جيــب الطلــب، وعــ دد الطلبــات الواجــب احتيــاجــا

  الطلبات الواجب تسليمها. زمن وكميةإىل وصوالً طلبها، 

 Aggregate Inventory Managementة اإلمجالية للمخزون: اإلدار . 10-2
ا مثل : (املواد األولية، واملواد تتعامل اإلدارة اإلمجالية للمخزون  ــــــــنيفا مع إدارة املخزون وفقاً لتصــــــ

ا تركز  حتت الصـــنع، والســـلع النهائية) ووظيفة كل منها بدًال من مســـتوى املخزون للمفردة الواحدة. كما أ
ملخزون جبميع فئاته. لذا فإن اإلدارة على اجلوا لكلف واملنافع من جراء االحتفاظ  نب املالية ذات الصلة 

  :1اآلتيةاإلمجالية للمخزون تتضمن النواحي 
 تدفق املخزون وأنواعه.  .أ

 أمناط الطلب والتوريد.  .ب
 الوظائف اليت يؤديها املخزون.  .ج
 أهداف إدارة املخزون.  .د
ملخزون.  .ه  الكلف ذات الصلة 

ــــــــــيس قواعــد للقرارات اليت تتخــذهــا حول  ومن ســــ هنــا يتوجــب على اإلدارة اإلمجــاليــة للمخزون 
لشــــكل الذي جيعلهم قادرين على أداء  الوحدات املخزّنة مثل: صــــالحية العاملني يف الرقابة على املخزون 

  :2أعماهلم بصورة أكثر كفاءة. وتتضمن هذه القواعد 
 ة.حتديد الوحدات املخزّنة األكثر أمهي .1
 إمكانية الرقابة على الوحدات املخزّنة بصورة منفردة. .2

                                                           
1 . Chapman, Stephen N. & et.al (2017): Introduction to Materials Management, (8th ed.), Pearson 

Education LTD., Harlow, p. 233 
ت: إدارة سلسلة التوريد): 2006. العلي، عبد الستار( 2  18ص  ،2ط ، دار وائل، عمان،اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرت
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 حتديد كمية الشراء يف الدورة الواحدة. .3
 توقيت إطالق أمر الشراء. .4

 Inventory & The Flow of Materialsاملخزون وتدفق املواد: . 10-3
يف ملنظمة، و يوجد طرائق متعددة لتصنيف املخزون، إحداها ارتباط املخزون بتدفق املواد إىل داخل ا

   .1)1، 10كما يظهر يف الشكل (أثناء العملية اإلنتاجية،وإىل خارج املنظمة  

  
  ) املخزون وتدفق املواد1، 10الشكل (

مل تدخل عملية و املشرتاة اليت مت استالمها  وهي الوحدات Raw Material: وليةاألواد امل  .أ
ت    .االغيار وغريه وقطعاإلنتاج. وهي تشمل املواد املشرتاة وأجزاء املكو

ملية عاملواد اخلام اليت دخلت  وهي WIP( Work-in-Process( املواد حتت الصنع:  .ب
  العمل عليها أو يف انتظار العمل عليها. جيريالتصنيع و 

                                                           
1 . Chapman, Stephen N. & et.al (2017): Introduction to Materials Management, op.cite,p. 234 
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  للبيع جلاهزةا اإلنتاج لعملية النهائية املنتجاتوهي  Finished Goods السلع النهائية:  .ج
 ضمننقاط خمتلفة  ركزي أو يفاملستودع املأو  صنعامل يف ا االحتفاظ يتمو . مكتملة كأصناف

  نظام التوزيع.
ت   .د   .التوزيع ظامن يف املوجودة اجلاهزة سلعال Distribution Inventories: التوزيعخمزو
 Maintenance, repair, and operating :مستلزمات الصيانة واإلصالح والتشغيل  .ه

supplies (MROs) امن  اً جزء اليت ليستيف اإلنتاج  املستخدمة وهي الوحدات 
ُ
نتج. مل

  وتشمل األدوات اليدوية وقطع الغيار واملزلقات ولوازم التنظيف.
ألواح الصــلب تعد ل، على ســبيل املثافخمزون معني على بيئة اإلنتاج.  يف الوحداتيعتمد تصــنيف و 

  .اتالسيار  عينّ د ولكنها مواد خام وأجزاء مكونة ملصمة الصنع للمورّ  اً أو اإلطارات سلع

 Inventory Costsتكاليف املخزون : . 10-4
تعد تكاليف املخزون إحدى التكاليف اللوجسـتية الرئيسـة يف الكثري من شـركات التصـنيع وشـركات 
ـــــــــــتية. وهناك أربعة  ــــــــــراً مهماً من التكلفة اإلمجالية للخدمات اللوجسـ لتجزئة، وهي بذلك متثل عنصــ البيع 

ملخزون عناصر رئيسة لتكلفة حيا  :1هيHolding or Carrying Costزة (االحتفاظ) 
ة التمويــل وهي تكلفــة املخزون املــادي، أي تكلفــ Capital Costتكلفــة رأس املــال:  .1

رأس املال الذي  يلة لربطاليت متثل التكلفة احلالية لرأس مال الشركة، أو تكلفة الفرصة البد
صــر املختلفة لتكلفة آخر. وهي أكرب العناأفضــل إذا مت اســتثماره يف مكان ينتج عنه عائٌد 

 املخزون.
 أي تكلفة إدارة املخزون والتأمني. Service Costتكلفة اخلدمة:  .2

                                                           
1 . Rushton, Alan & et.al (2017): The Handbook of Logistics and Distribution Management: 

understanding the Supply Chain,(6th ed.), Kogan Page LTD, London,p. 243 
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ــــــاحـة واملنـاولـة وتكـاليف Storage Costتكلفـة التخزين :  .3 ـــــــ التخزين  أي تكلفـة املســ
لتخزين الفعلي للمنتج.  املرتبطة 

ــــــرقة  Risk Costتكلفة املخاطر:  .4 وتدهور وتلف وتقادم املخزون. وحتدث نتيجة الســــــ
هذه التكلفة مع اخنفاض دورة حياة املنتج واملعدل الســـــريع لتطوير وإدخال وقد أصـــــبحت 

لرغم من ذلــك، فــإن الكثري 1منتجــات جــديــدة جــانبــاً مهمــًا للغــايــة يف تكلفــة املخزون . و
ا فهي ذات صـلة بصـناعات التكنولوجيا العالية وصـناعة األ ءمن الشـركات تسـتخف    ز

ت الطازجة.  واألطعمة واملشرو
د ملنتج فردي. وتكاليف اإلعدا Reorderومن التكاليف املهمة األخرى تكاليف إعادة الطلب 

ـــــــركـة املنتجـة، أي تكلفـة رفتكلفـة تقـدمي  علىوتـدل تكلفـة إعـادة الطلـب  ع الطلـب وإبالغـه الطلـب للشـــــــ
ية اليت قد يتكبدها د على التكاليف اإلضـــــافوتكاليف تســـــليم واســـــتالم الطلب.يف حني تدل تكلفة اإلعدا

صـــنَّع إذا مت إنت
ُ
الصـــغرية تكلفة إعداد  ج الســـلع خصـــيصـــاً لشـــركة ما. وتتطلب كل ســـلســـلة من الطلباتا امل

حية أخرى، كلما كان األمر  سـتخدام إعداد  أكرب، طالت مدة تشـغيل اإلنتاج Orderمفصـلة. ومن 
ــــــت تكلفة وحدة اإلنتاج لأل كميات كبرية من صـــــــــناف املعنية، وتؤدي الطلبات اخلاصـــــــــة بواحد، واخنفضـــ

  املنتج إىل احلاجة إىل ختزينه يف مكان ما بتكلفة ما.
ملخزون هي تكلفة النقص (النفاذ)  ، أي تكلفة  Shortage Costوالتكلفة النهائية املتعلقة 

ـــــــها، ويتم  ـــــــــُعب قياســـــ ــــــــتخدعدم تلبية طلب العميل. ومن املعروف أن هذه التكلفة يصـــ امها كمحاولة اســــ
جتة عن خسارة مبيعات،  لعكس عقوبة عدم االحتفاظ مبخزون كاٍف من املنتج، وهذا يؤدي إىل خسارة 
  املستوفاة. أي خسارة مبيعات مستقبلية وفقدان السمعة وتكلفة التسليم العاجل للطلبات غري

                                                           
1 . Sople, V.V. (2017): Logistics Management: the Supply Chain imperative, (3rd ed.), Pearson India 

Education Services Pvt. Ltd, p.113 
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 Economic Order Quantity Modelمنوذج كمية الطلب االقتصادية: . 10-5
  : 1اآلتيةيُبىن هذا النموذج على االفرتاضات 

 وجود منتج واحد فقط.  .أ
 متطلبات الطلب السنوي معروفة.أّن   .ب
بتاً   .ج لتساوي على مدار العام حبيث يكون معدل الطلب   بشكل معقول، توزيع الطلب 
بت.العداد و اإلوقت أن   .د  تهيئة معروف و
 استالم كل طلب يف عملية تسليم واحدة.  .ه
 صوم كمية.عدم وجود خ  .و

لتايل فإن احلل املثايل هو حجم أمر ال ـــــــــــبب يف وجود عدٍد قليلٍ و ــــــراء، وهو ال يتســـ ـــــــ جداً من  شـ
الطلبات الكبرية جداً، وال يف العديد من الطلبات الصـــــــغرية، ولكنه يقع فيما بينهما. وتعتمد كمية الطلب 

ـــــــــبيــة لكــل من تكــاليف احليــازة (االحتفــاظ)  وتكــاليف الطلــب  Holding Costعلى األمهيــة النســـــ
Ordering Costs 2 ويتم احتساب تكلفة احليازة السنوية من خالل ضرب متوسط كمية املخزون .

لرغم من أن أي وحــدة ااملتو  ــا فر يف تكلفــة حيــازة وحــدة واحــدة ملــدة عــام واحــد. و لن يتم االحتفــاظ 
بت تنخفض الك إذلضــرورة ملدة عام، ومتوســط املخزون هو نصــف كمية الطلب،  مية املوجودة بشــكل 

ســــــتخدام رمز  (Q/2)أو  (Q+0/2)مبتوســــــط   0إىل  Qمن واحدة  لتمثيل متوســــــط تكلفة  H. و
  احليازة السنوية لكل وحدة فإن التكلفة اإلمجالية (الكلية) السنوية للحيازة هي:

  
  أن: إذ

                                                           
1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management, op.cite,p. 561 
2 . Buffa, Elwood S. & Rakesh K. Sarin (1987): Modern production / operations Management, (8th 

ed.), John Wiley & sons, New York, p. 149 
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Qلوحدات   : كمية الطلب 
Hلسنة   : تكلفة حيازة كل وحدة 

تتناقص بشكل يتناسب  ا تزداد أوإ، أي  Qاحليازة مبثابة دالة خطية للكمية لذلك تكون تكلفة 
لشكل (   ) A،  2،  10مباشرة مع التغريات يف كمية الطلب كما هو موضح 

  
  ) تكلفة احليازة وتكلفة الطلب ومنحىن التكلفة الكلية2، 10الشكل (

حية أخرى، تنخفض تكلفة الطلب السنوية كلم لنسبة إىل ا ازداد حمن  حجم جم أمر الشراء 
الطلب السنوي، فكلما زاد حجم أمر الشراء قلَّ عدد الطلبات السنوي. فعلى سبيل املثال، إذا كان الطلب 

طلباً  12جيب أن يكون هناك وحدة لكل طلب  1000ان حجم الطلب وحدة، وك 12000السنوي 
تة أوامر شراء فقط، وإذا كانت فسكتون احلاجة س Q=2000على مدار العام، ولكن إذا كانت 

Q=3000  1ن عدد الطلبات يف السنة هوإفستكون احلاجة أربعة أوامر شراء فقط، أي :  
D/Q 

  أن: إذ
Dالطلب السنوي :  
Q حجم الطلب :  

                                                           
 337، دار املسرية، عمان، ص السيطرة على اإلنتاج والعملياتالتخطيط و ): 2007. العلي، عبد الستار حممد ( 1
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لنســـــبة إىل  لعكس  تكاليف النقل، فإن تكاليف الطلب تكون غري حســـــاســـــة نســـــبياً حلجم أمر و
لب، لذا جيب القيام ببعض األنشطة مثل: حتديد الكمية املطلوبة، وتقييم الشراء بغض النظر عن كمية الط

مصــــــادر التوريد بشــــــكل دوري، وإعداد الفواتري، إىل جانب فحص الكمية للتحقق من خصــــــائص اجلودة 
أن الكميات الكبرية يتم أخذ عينات منها بدًال من تتأثر كثرياً حبجم الطلب نظراً إىل  والكمية، حيث ال

بتة مبا أن تكلفة الطلب الســـــنوية هي لكامل، ومن مث يتم التعامل مع تكلفة فحصـــــها  ا  الطلب على أ
لنسبة لكل طلب هي:1دالة لعدد الطلبات يف السنة   . وتكون تكلفة الطلب السنوية 

  
  أن: إذ

D لوحدات السنوي : الطلب   مقدراً 
Sلنسبة لكل طلب   : تكلفة الطلب 

دة  D/Qلبات يف الســـــــــــنة أن عدد الطونطراً إىل  ـــــــــنوية فإن تكلفة ا Qيتناقص مع ز لطلب الســ
لشكل ( لتايل تكون التكلفة . وسابقاً  )B،  2،  10ترتبط عكسياً حبجم أمر الشراء، كما هو موضح 

ــــــــنوية اإلمجالية  ندما يتم طلب املرتبطة حبيازة املخزون وطلبه ع Total Annual Cost (TC)الســــ
  ي:يف كل مرة ه Qوحدات 

  
  ، على سبيل املثال أشهر وسنةهانفس من الوحدات Dو Hجيب أن تكون مالحظة: 

                                                           
1 . Cachon, Gerald & Christian Terwiesch (2013): Matching Supply with Demand: an introduction to 

operations Management, (3rd ed.), McGraw-Hill Companies, Inc., New York, p.360 
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(أي  Uأن منحىن التكلفة اإلمجالية على شــــكل حرف الســــابق ) C،  2، 10ويوضــــح الشــــكل(
حمدب) وأنه يصل إىل احلد األدىن عند الكمية اليت تتساوى فيها تكاليف احليازة والطلب. وميكن احلصول 

ستخدام حساب التفاضل والتكامل وتكون النتيجة الصيغة  0Qكمية األمر املثلى وهي    على تعبري عن
ضية    :1اآلتية الر

  
إنه ميكننا حســـــــاب  ونظراً للطلب الســـــــنوي، وتكلفة الطلب، وتكلفة احليازة الســـــــنوية لكل وحدة ف

ـــــــتبدال كمية الطلب االقتصــــــــــادية املثلى، ومن مث إجياد التكلفة اإلمجالية الدنيا عن ط  Qب  0Qريق اســـ
  ني الطلبات) هو :. ويكون طول دورة الطلب( أي الوقت ب TCاإلمجالية السنوية وفق صيغة التكلفة 

  
ا)1( مثال تطبيقي   : حساب كمية الطلب االقتصادية واستخداما

تصــــــميم معني يف إطاراً حبجم معني و  9600يتوقع موزع إحدى إطارات الســــــيارات بيع ما يقارب 
ـــــــنوية  إذملقبل، العام ا دوالراً. ويعمل  75لطلب ادوالراً لكل إطار، وتكلفة  16تبلغ تكلفة احليازة الســـــــ
  يف السنة (أكثر من وردية يف يوم العمل الواحد). واملطلوب: اً يوم 288املوزع 

 ما كمية الطلب االقتصادية؟ .1
 ما عدد مرات الطلب يف السنة؟ .2
 ما طول دورة الطلب؟ .3
 السنوية إذا مت طلب كمية الطلب االقتصادية؟ما التكلفة اإلمجالية  .4

                                                           
1 . Bozarth, Cecil & Robert B. Handfield (2016): Introduction to Operations and Supply Chain 

Management, (4th  ed.), Pearson Education, Inc., N.J.,p. 352 
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  احلل:

  
ــــح  ــــ ـــــادية كما هو موضـ ـــ ـــــــاوية يف كمية الطلب االقتصـ ــــــابق أن تكاليف الطلب واحليازة متســ نالحظ من احلل الســـ

  ).C،  2، 10لشكل (

فيما يتعلق ب  TCوميكننا إجياد احلد األدىن من منحىن التكلفة اإلمجالية عن طريق التفريق بني 
Q  وتكون النتيجة مساوية للصفر، ويكون حلQ  آليتكا:  

  
  ونالحظ أن املشتق الثاين موجب مما يدل على أنه مت احلصول على احلد األدىن.

ويف بعض األحيان يتم حتديد تكلفة احليازة كنسبة مئوية من سعر الوحدة بدًال من مبلغ معني لكل 
ــــــــــبة املئوية إ ــــــــــــادية وحدة. ومع ذلك طاملا مت حتويل النســــ ــــــــيغة كمية الطلب االقتصــ ىل مبلغ معني تبقى صــــــ

  املعروضة سابقاً مناسبة ملثل هذه احلالة.
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  ):2مثال تطبيقي (
ئنها من شركات احلراسة اخلاصة بتجميع  تقوم إحدى الشركات الصناعية بناء على طلب إحدى ز

ـــــــــراء  إذأنظمة األمان  ـــــــــــعر   3600قررت شـــ ً بسـ ـــــــــنو دوالراً لكل منها،  180كامريا أمنية عالية الدقة ســـ
% من ســــــعر الشــــــراء، احســــــب الكمية  20دوالراً، وتكاليف احليازة الســــــنوية  50وتكاليف الطلب هي 

  .والتكلفة اإلمجالية السنوية لطلب املخزون وحيازته ىاملثل
  احلل:

  
ـــــــــنوي قيماً مقدرة بدًال من الق وغالباً ما تكون يم تكاليف احليازة (االحتفاظ) والطلب والطلب الســ

ً من السجالت احملاسبية حتديد تكاليف احليازة من  اليت ميكن حتديدها بدقة. فعلى سبيل املثال، يتم أحيا
لتايل جيب  ا، و ـــــــا ــــــت كمية عد  قبل اإلدارة بدًال من احتســ ــــــادية كمية تقريبية وليســـ كمية الطلب االقتصـــ

لتايل فإن تقريب القيمة احملســــوبة (إىل عدد صــــحيح) يُعد مقبوًال متاماً، يف حني مييل ذكر القيمة  دقيقة، و
  إىل عدة منازل عشرية إىل إعطاء انطباع غري واقعي عن الدقة اليت ينطوي عليها األمر.

 Reorder Point (ROP)نقطة إعادة الطلب: . 10-6
جتيب مناذج الطلب االقتصــــــادية على الســــــؤال عن مقدار الطلب، ولكن الســــــؤال املهم عن موعد  

ـــــؤال الثاين هو حتديد نقطة إعادة الطلب من حيث الكمية. الطلب، وال حتدث نقطة إعادة الطلب وإن ســــ
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فرة إىل كمية حمددة مسبقاً. وتتضمن هذه الكمية عموماً الطلب املتوقع خالل اعندما تنخفض الكمية املتو 
ل الفرتة الزمنية. للمخزون مما خيفض احتمال جتربة املخزون خال اً إضــــافي اً فرتة التســــليم، وقد تكون احتياطي

  ومن أجل معرفة وقت الوصول إىل نقطة إعادة الطلب يلزم األمر مراقبة املخزون بشكل دائم.
فرة كــافيــة لتلبيــة الطلــب اإن اهلــدف من الطلــب هو تقــدمي طلــب عنــدمــا تكون كميــة املخزون املتو 

ة حمددات لنقطة إعادة خالل الوقت الذي يســـــتغرقه اســـــتالم هذا الطلب (أي مهلة التســـــليم). وهناك أربع
  الطلب هي:
 معدل الطلب ويعتمد عادة على توقعات.  .أ

 وقت اإلعداد أو التهيئة.  .ب
 مدى الطلب أو تقلب وقت اإلعداد  .ج
 درجة خماطر املخزون املقبولة لإلدارة  .د

بت ــــــــــب اً وإذا كان كل من الطلب ووقت اإلعداد  ، فإن نقطة إعادة الطلب تكون بســـــــــــيطة. وحتســ
  :آليتنقطة إعادة الطلب كا

  
  أن : إذ

 : d(ألسبوع ليوم أو    معدل الطلب (الوحدات 
LTم أو األسابيع أل   : وقت اإلعداد 

  نفسها. لوحدات الزمنيةمالحظة: جيب أن يُعرب عن الطلب ووقت اإلعداد 

بتاً    مثال تطبيقي: حساب نقطة إعادة الطلب عندما يكون االستخدام ووقت اإلعداد 
يتم تســليمها إىل منزله من قبل مســؤول جزة نوعني من الفيتامني يف اليوم، أو لعا خذ أحد املرضــى

م من استدعاء الطلب، يف أي نقطة جيب على املريض إعادة الطلب؟   التوجيه بعد سبعة أ
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  احلل:

  
لتايل جيب على املريض إعادة الطلب بعد ترك  ــــــاً من الفيتامينات، 14و دل كمية وهو ما يُعا قرصــ

م.من الفيت   امني يف اليوم ملدة سبعة أ
ال أن يتجاوز الطلب وعندما يكون التباين موجوداً يف الطلب أو وقت اإلعداد، فإنه خيُلق احتم

لتايل يصـــــــبح من الضـــــــروري اختاذ إجراء مرت خمزون إضـــــــايف  بط بتوفريالفعلي الطلب املتوقع (املتوســـــــط)، و
د، أي نزيد نقطة فاذ املخزون خالل وقت اإلعدالتقليل خماطر ن Safety Stockيســـــمى خمزون األمان 

  إعادة الطلب مبقدار خمزون األمان.

  
  :1ومن أهم العوامل اليت يعتمد عليها يف حتديد حد خمزون األمان اآليت

هي خماطر إنتاجية املخاطر اليت تنشــأ من احتماالت نفاذ الصــنف أو األصــناف املخزّنة، و  .1
 وتسويقية وخدمية.

ملبيعات، ملا له من أثر كبري درجة الدقة يف ا .2 لة برامج اإلنتاج مبا ال ختطيط وجدو  يفلتنبؤ 
 يسمح بنفاذ الصنف.

خلســـــــارة املرتتبة دراســـــــة العالقة بني تكاليف التخزين وتكاليف نفاذ املخزون واليت ترت .3 بط 
ــــــياع الفرص ا لبيعية أو على تعطيل أو توقف اإلنتاج بســـــــبب نفاذ الصـــــــنف إىل جانب ضـ

حها.كذلك ضياع ة اليت ميكن حتقيقها و التسويقي   أر

                                                           
 387، جامعة قناة السويس، ص تكنولوجيا إدارة املواد): 2002. البطل، مىن ( 1
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الكمية املطلوبة ملخزون وحدة و  100، إذا كان الطلب املتوقع خالل فرتة التسليم فعلى سبيل املثال
) كيف 3، 10. ويوضــــــــح الشــــــــكل (تاوحد 110وحدات، فإن نقطة إعادة الطلب تكون  10األمان 

ــــل خمزون األمــــان من خمــــاطر نفــــاذ املخزون  ــــة ل فرتة اإلعــــداد أو الالخ Stockoutيقل  Leadتهيئ
Time (LT).  

  
  خمزون األمان الذي يقلل خطر نفاذ املخزون  )3، 10الشكل (

ا  رتة اإلعداد أو التهيئة. فإذا  أثناء فيف وتُعد محاية املخزون من النفاذ من احلاالت املطلوب العمل 
ر. ومبجرد استالم وجود طلب آخ ىلإكان هناك ارتفاع مفاجئ يف أي نقطة خالل الدورة، فسيؤدي ذلك 

 يُذكر.ال هذا الطلب، فإن خطر نفاذ املخزون يكاد 

 Materials Requirement Planning (MRP)ختطيط االحتياجات من املواد :. 10-7

ــــــــتينيات من  ت املتحدة األمريكية يف بداية الســ ـــــــأ نظام ختطيط االحتياجات من املواد يف الوال نشـــ
 1971حموســـب لتخطيط عملية احلصـــول على املواد وختطيط اإلنتاج. ويف عام القرن العشـــرين كأســـلوب 

. ويهدف هذا النظام إىل ختطيط املتطلبات 1شــــــركة 150بلغ عدد الشــــــركات اليت طبقت هذا النظام حنو 
حمدداً فيه الكمية املطلوبة ووقت اإلنتاج   Dependent Demandمن املواد ذات الطلب املشـــــــتق 

                                                           
  177، دار زهران، عمان، ص والعمليات: منهج كمي مع دراسة حالةإدارة اإلنتاج ): 2010. الفضل، مؤيد، حاكم حمسن حممد ( 1
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م الضـــــــنع الذي تنتجه هلا. ويســـــــتمد الطل ــــــتق مفهومه من العالقة القائمة بني الطلب على املنتج  ب املشـ
ــــــــغيل، أي  ــــــــــتق هو الطلب على املواد إاملنظمة والطلب على األجزاء اليت تدخل حتت التشــــ ن الطلب املشــ

ت والتجميعات الرئيسة والفرعية اليت تدخل يف عملية طرح املنتج النهائي   .1األولية واملكو
ـــــــــاعــدة يف إدارة خمزون الطلــب  وهو  ـــــــوب ُطور من أجــل املســــــ نظــام معلومــات مربمج على احلــاســـــــ

ن  Dependent Demand Inventoryالتابع لطلب التابع  ، وجدولة الطلبيات. ويقصــــــــد 
لطلب على جزء آخر. و  مم لالســــــتخدام بو الطلب على أي جزء يكون مرتبطاً  طة اســــــلرغم من أنه صــــــُ

ً. ويتطلب ختطيط االحتياجات من املواد احلاسوب ، إال أنه مي   : 2يتآلاكن تنفيذه يدو
نتاجه ( أي ما الذي جيب إ Master Production Scheduleاجلدول الرئيس لإلنتاج   .أ

  ومىت؟.
ـــــــــــفات أو قوائم املواد   .ب ـــــــــنيع (أي املواد واألجزاء امل Bill of Materialsاملواصـــ طلوبة يف تصـــــ

 السلعة).
 فر يف املخازن).ا(ما هو متو   Inventory Availabilityجاهزية املخزون   .ج
علقة   .د

ُ
 لطلب).افر حتت ا(ما هو متو  Purchase orders outstandingأوامر الشراء امل

ــــــو  Lead Timesفرتات اإلعــداد والتهيئــة   .ه ـــــــ ل على األجزاء (أي الفرتة الزمنيــة املطلوبــة للحصـ
 املتنوعة).

  : 3تيةآلاوحيقق نظام ختطيط االحتياجات من املواد الفوائد 
ت وتكاليف املخزون.  .أ  ختفيض مستو

 حتسني فاعلية جدولة اإلنتاج.  .ب

                                                           
ض، ص ختطيط ومراقبة اإلنتاج: منهج كمي مع حالة دراسية): 2007. الفضل، مؤيد ( 1  208، دار املريخ، الر

2 . Render, Barry & Jay Heizer (2001): operations Management، op .cite , p. 258 
  .393، مرجع سبق ذكره ، ص  إدارة اإلنتاج والعمليات): 2006 ، صاحل جميد النجار (حمسن ، عبد الكرمي.  3
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 حتسني مستوى استخدام املوارد.  .ج
دة مستوى خدمة الزبون.  .د  ز
 االستجابة السريعة لتغريات السوق.  .ه

  : تطبيقي مثال
وحدة  ، وتتطلب كل وحدة  50يف إحدى املنظمات الصناعية  Aبلغ حجم الطلب على السلعة 

ــــــــــ تتطلب   B. وكل وحدة من املادة  Cوثالث وحدات من املادة  Bوحدتني من املادة  Aلعة من الســــ
تتطلــب وحــدة   C. كمــا أن كــل وحــدة من املــادة  Eوثالث وحــدات من املــادة  Dوحــدتني من املــادة 
 Gتتطلب وحدة واحدة من املادة  F. وكل وحدة من املادة  Fووحدتني من املادة  Eواحدة من املادة 

يكون مرتبطـاً  B ،C  ،D  ،E  ،F  ،G. وبـذلـك ، فـإن الطلـب على املواد  Dدتني من املـادة ووحـ
بعاً له. وميكن من خالل ما تقدم بناء شــــجرة االحتياجات كما يف الشــــكل ( Aلطلب على  ، 10أي 

4 :(  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 )4،  10الشكل (

ت هي :   وميكننا أن منيز بني أربعة مستو

A 

B 
2 

C 
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E 
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D 
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F 
2 

E 
1 

D 
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G 
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  .Aو مستوى املستوى صفر ، وه
  .B   ،Cاملستوى األول ، ويقع عند 
  . D  ،E  ،F املستوى الثاين ، ويقع عند

  . D  ،Gاملستوى الثالث ، ويقع عند 
) حتديد عدد الوحدات الالزمة من كل مادة ملواجهة الطلب على 1،  10ويتم من اجلدول (

  .A السلعة 
  عدد الوحدات املطلوبة  البيان

B 2   حجم الطلب منA  =2 x 50  =100 

C 3 50  =150  

D  )1002) + (2  300 = (800  

E )3  100) + (1  150 = (450  

F 2  150  =300  

G 1 300  =300  

  ) عدد الوحدات الالزمة1،  10اجلدول (

ألسابيع هي كالتايل : Aوبفرض أن فرتة احلصول على كل من السلعة  ،  1،  2،  1واملواد  
  ) الذي يبني االحتياجات من املواد. 2،  10، بذلك ميكن وضع اجلدول (  2،  3،  2، 1

  األسبوع  البيان

  فرتة احلصول  8  7  6  5  4  3  2  1

A 1  50                التاريخ املطلوب  
اء الطلبية           50              إ

B 2    100              التاريخ املطلوب  

اء الطلبية             100          إ

C 1    150              التاريخ املطلوب  

اء الطلبية           150            إ

D 1        200          التاريخ املطلوب  

اء الطلبية               200        إ
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E 2      150  300          التاريخ املطلوب  

اء الطلبية               150  300      إ

F 3      300            التاريخ املطلوب  

اء الطلبية                 300      إ

D 1            600      التاريخ املطلوب  

اء الطلبية                   600    إ

G 2            300      التاريخ املطلوب  

اء الطلبية                      300  إ

  ) االحتياجات من املواد2،  10اجلدول (

  :العاشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      أو عنصر يستخدم من قبل املنظمة املخزون هو ختزين أي وحدة   .1

      تتعامل اإلدارة اإلمجالية للمخزون مع إدارة املخزون وفقاً لتكاليفها   .2

     يعتمد تصنيف الوحدات يف خمزون معني على بيئة اإلنتاج   .3

     تعد تكاليف املخزون إحدى التكاليف التسويقية يف الشركات الصناعية   .4

     ميةعليها منوذج كمية الطلب االقتصادية وجود خصوم كمن االفرتاضات اليت يُبىن    .5

      اً فرة إىل كمية حمددة مسبقاحتدث نقطة إعادة الطلب عندما تنخفض الكمية املتو    .6

     تعد تكلفة الطلب السنوية دالة لعدد الطلبات يف السنة   .7

     يرتبط الطلب املستقل بتخطيط االحتياجات من املواد   .8

     االحتياجات من املواد وجود جدول رئيس لإلنتاج من متطلبات ختطيط   .9
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لطلب التابع   .10 لطلب على جزء آخ يُقصد       رأن الطلب على أي جزء يكون مرتبطاً 

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  ء:ستثنا يتآلاساسي لتحليل املخزون هو حتديد ألاإن الغرض . 1

A .  ينهامىت جيب طلب الوحدات الواجب ختز  
B . حجم الطلب  
C . تكاليف التخزين  

D. كل ما سبق  

إلدارة اإلمجالية للمخزون: يتآلاأي من . 2   يرتبط 
A . أمناط الطلب والتوريد  
B . تدفق املخزون وأنواعه  
C . ملخزون   الكلف ذات الصلة 

D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلامن قواعد اإلدارة اإلمجالية للمخزون . 3

A .  ّعيةنة بصورة مجاإمكانية الرقابة على الوحدات املخز  
B . حتديد الوحدات املخّزنة األكثر أمهية  
C . حتديد كمية الشراء يف الدورة الواحدة  
D . توقيت إطالق أمر الشراء  

  ترتبط تكلفة املخزون املادي ب:. 4
A . تكلفة اخلدمة  

B. تكلفة رأس املال  
C . تكلفة التخزين  
D . تكلفة املخاطر  

  ة الطلب االقتصادية:كمييُعد من االفرتاضات املرتبطة بنموذج   يتآلا أيُّ من ا. 5
A . عدم وجود خصوم كمية  
B . وجود منتج واحد فقط  
C . متطلبات الطلب السنوي معروفة  

D. كل ما سبق  

  ترتبط تكلفة الطلب السنوية عكسياً ب:. 6

A . حجم أمر الشراء  
B . كمية الطلب  
C . خمزون األمان  
D . نقطة إعادة الطلب  

  يُعد من حمددات نقطة إعادة الطلب : يتآلاأيُّ من . 7
A . اد أو التهيئةوقت اإلعد  
B . معدل الطلب  
C . درجة خماطر املخزون املقبول لإلدارة  

D. كل ما سبق  

  تثناء:س يتآلامن العوامل املستخدمة يف حتديد حد األمان . 8

A . خزونامل العالقة بني تكاليف الطلبية وتكاليف نفاذ  
B . املخاطر الناشئة عن احتماالت نفاذ الصنف  
C . ملبيعات   درجة الدقة يف التنبؤ 
D . قكل ما سب  

  من متطلبات نظام ختطيط املتطلبات من املواد:. 9
A . جاهزية املخزون  
B . علَّقة

ُ
  أوامر الشراء امل

C . املواصفات أو قوائم املواد  

D. كل ما سبق  

  ثناء:ست يتا ممن فوائد ختطيط االحتياجات من املواد  .10
A . حتسني فاعلية جدولة اإلنتاج  

B. ت األمان ت خمزو   ختفيض مستو
C . املوارد حتسني مستوى استخدام  
D . االستجابة السريعة لتغريات السوق  
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  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  عّرف املخزون: )1السؤال (
  ) }1-10توجيهات لإلجابة: الفقرة (   15: 100. الدرجات من   دقيقة 15 {مدة اإلجابة:

  دث عن اإلدارة اإلمجالية للمخزونحت: )2السؤال (
  )}2-10توجيهات لإلجابة: الفقرة (                20: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  لعالقة بني املخزون وتدفق املوادحتدث عن ا: )3السؤال (
  )}3- 10توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  اشرح تكاليف املخزون: )4السؤال (
  )}4-10توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25 :100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  شرح منوذج كمية الطلب االقتصاديةا: )5السؤال (
   } )5-10توجيهات لإلجابة: الفقرة (   50: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  حتدث عن نقطة إعادة الطلب: )6السؤال (
  ) }6-10بة: الفقرة (توجيهات لإلجا  30 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  دن املوانظام ختطيط االحتياجات ماشرح : )7السؤال (
   } 7-10توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

حية تصنيف وا ،أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدمية حدأاخرت  درس كيفية إدارة املخزون فيها من 
 .تكاليف املخزون ومناذجه وكيفية ختطيط االحتياجات من املواد
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  احلادي عشر: جدولة العملياتالفصل 
Chapter (11): Operations Scheduling  

  

 العمليات املتسلسلة. .11-1

 العمليات املتقطعة. .11-2

 رقابة املدخالت واملخرجات.. 11-3

  التحميل. .11-4

  التحميل إىل األمام .11-4-1

 التحميل من اخللف .11-4-2

 التتابع والتسلسل. .11-5

  التسليم. قواعد .11-6

  سئلة واختبارات الفصل احلادي عشر أ
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 مناقشة فكرة العمليات املتسلسلة وطرائقها. .1
 التعرف على ماهية العمليات املتقطعة وأفكارها األساسية. .2
 معرفة كيفية رقابة املدخالت واملخرجات خالل عملية اجلدولة. .3
 وأنواعه.التعرف على قواعد التحميل  .4
 تعريف التتابع (التسلسل)، وأهم األساليب املستخدمة فيه. .5
 مناقشة قواعد التسليم ،وطرائقه املتنوعة. .6

  ملخص الفصل: 

مفهوم العمليات املتسلسلة، والعمليات املتقطعة، ورقابة املدخالت واملخرجات، والتحميل بنوعيه إىل األمام ومن يتناول هذا الفصل 
احلد األدىن للوقت الضائع (الراكد) لكل عملية، و مثلة يف: احلد األدىن لوقت التشغيل، تتسلسل، وأخرياً قواعد التسليم املاخللف، والتتابع وال

  النسبة احلرجة.و االختيار العشوائي، و احلد األدىن لوقت التسليم، و احلد األدىن املخطط لتاريخ البدء، و الوارد أوالً ُخيدم أوًال، و 

  كلمات مفتاحية:

نتهاء)، ورشة، عمل، مركز عمل، الدولة، جدولة العمليات، التخصيص، العمليات املتسلسلة، العمليات املتقطعة، وقت النفاذ (ااجل
رقابة املدخالت واملخرجات، التحميل، التحميل إىل األمام، التحميل من اخللف، التتابع (التسلسل)، خارطة جانت، خرائط األعمدة، قواعد 

دىن لوقت التشغيل، احلد األدىن للوقت الضائع (الراكد) لكل عملية، الوارد أوالً ُخيدم أوًال، احلد األدىن املخطط لتاريخ البدء، التسليم، احلد األ
  احلد األدىن لوقت التسليم، االختيار العشوائي، النسبة احلرجة.

Scheduling, Operations Scheduling, Allocation, Line Processes,  Intermittent 
Processes,Run out Time, Shop, Job, Work Center, Input- Output Control, Loading, 
Forward Loading, Backward Loading, Sequencing, Gantt Chart, Bar Chart, Dispatching 
Rules, Minimum Processing Time (MINPRT), Minimum Slack Time Per Operation 
(MINSOP), First Come, First Served (FCFS), Minimum Planned Start Date (MINSD), 
Minimum Due Date (MINDD), Random Selection (RANDOM), Critical Ratio (CR). 
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ــــــــيص املوارد والطاقة املتو  Schedulingتُتخذ قرارات اجلدولة  فرة (التجهيزات، العمل، التخصــــ
ئن مبرور الوقــت. وتُ  ــــــطــة واملهــام أو الز ـــــــ ــــــــاحــة) لألعمــال واألنشـ ـــــــــيص  نزلــةعــد اجلــدولــة مباملســــــــ قرار ختصـــــ

Allocation  ــــــتعمل املوارد املتو فهي  ك،فرة يف قرارات التســــــــــهيالت والتخطيط اإلمجايل. لذلافهي تســــ
ــــــكل خطة حمددة  قرار مقيد يف هرم قرارات ختطيط الطاقة. ـــــــ ــــــــة العملية، تنتج اجلدولة على شـ ويف املمارســــــ

ــــري إىل ما جيب  ــــــــطة يشــــــ يُعمل ومىت، ومن قبل من، وما التجهيزات املطلوبة يف أن زمنياً، أو جدول لألنشــ
  ذلك؟.

ـــــــــــوح عن التخطيط اإلمجايل. فالتخطيط  اإلمجايل يبحث يف حتديد وجيب أن تتمايز اجلدولة بوضـــ
سلوب مناسب اللتقاء ااملوارد املطلوبة، بينما ختصص اجلدولة املوارد املتو  فرة عن طريق التخطيط اإلمجايل 

أكثر)، بينما تنفذ اجلدولة  الســـنة أو ما يقاربأهداف العمليات. وينفذ التخطيط اإلمجايل يف إطار زمين (
  ساعات. يف إطار زمين لعدة أشهر أو أسابيع أو

 Line Processes العمليات املتسلسلة: .11-1
تطلب جدولة العمليات املتسلسلة توافر خطوط جتميع وعمليات صناعية. ويعد تصميم العملية ت

Process Design  ــــــلعة من ــــــطة اجلدولة يف هذا النوع من العمليات، حبيث تتدفق الســــ من أهم أنشــــ
نيع ســـــلعة واحدة ال يكون هناك مشـــــكلة يف إحدى حمطات العمل إىل حمطة عمل أخرى. ففي حالة تصـــــ

  تظهر مشكلتها يف حالة تصنيع سلع متعددة حتتاج إىل استخدام موارد حمدودة. بينماعملية اجلدولة، 
ــــــلع املختلفة على اخلط اإلنتاجيو  ، يتم إنتاج كل ســـــــلعة على شـــــــكل  هنفســـــــ عندما توضـــــــع السـ

ـــــــــــلعة أخرى، ويتطلب األمر اللويتم إجراء بعض التعديالت على اخلط اإلنتاجي  دفعات. نتقال وإنتاج ســـ
ـــــــلة إنتاج املكيفات والربادات  ـــــــــلســـــــ ــــــــــاً. ومن أهم األمثلة على العمليات املتســـــ تعديل حمطات العمل أيضـــــ

ئية، واإلطارات. ومجيعها تتطلب جدولةكايوامل وختصيص طاقة متسلسلة  رويف، واألفران، واألجهزة الكهر
  لسلع خمتلفة متعددة.
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ــــــــــرورة حتديد احلد األدىن من حمطات العمل على لن ذلك، فإن األمر يتطلب وعلى الرغم م ضــــ
اخلط اإلنتاجي الالزمة لتنفيذ عمليات معينة، فضًال عن ختصيص هذه العمليات على األعداد احملددة من 

دف ختفيض األعطال اليت حتدث على اخلط اإلنتاجي إىل أقل قدر ممكن   .1حمطات التشغيل، وذلك 
التخزين. وبذلك  مشــــكلة جدولة العمليات املتســــلســــلة نفرتض أنه يتم اإلنتاج من أجل ولدراســــة

خذ  ميكن تطوير ت املخزون، ومعدالت ا يف احلسبانقاعدة اجلدولة حبيث  لطلب املستقبلية. فإذا  مستو
ً إىل الطلب املســـــتقبلي قلي  جانب دول الســـــلعة إىل، عندئذ جيب أن جتُ الً كان خمزون ســـــلعة معينة منســـــو

للسلعة  run out timeنتهاء) الويتم ذلك حبساب وقت النفاذ (ا السلع األخرى اليت تنتجها املنظمة.
)iآليت) الذي حيسب كا :  

i

i
i d

I
r    

  أن :  إذ

ir ألسابيع.ال: وقت النفاذ (ا   نتهاء) 

iI .لوحدات   : املخزون 

id .لوحدات   : الطلبات االسبوعية 

ni ............2,1  
قل وقت نفاذ  فالســـــلعة اليت حتقق وقت  irوتقوم قاعدة اجلدولة على جدولة كمية من الســـــلعة 

ا أوًال يف اجلدولة، وتكون اخلطوة التالية إعادة تقييم  ــــــلعة  وقاتأنفاذ أقل حتتل مكا ـــــــ النفاذ، وجدولة السـ
 ساس أوقات النفاذ.أوهكذا يتم جدولة السلع على  رى.ألخالتالية ذات وقت النفاذ األقل من السلع ا

  :تطبيقيمثال 
ــــــلعة واحدة مبرور الوقت. A, B , C, D ,Eتنتج الســــــــلع   يف مركز العمل ذاته حبيث تنتج ســ

                                                           
 .380، ص ،املكتبة العصرية ، املنصورة. تاج والعمليات : مدخل التحليل الكميإدارة اإلن): 2002غنيم ، أمحد حممد (.  1
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ت الضرورية.1،  11ويقدم اجلدول رقم (   ) بعض البيا
  

ألسبوع  املخزون  السلعة  ألسبوع  معدل اإلنتاج    حجم الكمية  معدل الطلب 

A 1000  1500  300  1500  

B 400  1000  150  1000  

C 100  2400  200  2400  

D 6000  5000  1500  5000  

E 5000  2500  500  2500  

ت 1،  11اجلدول (   العمل) بيا

  واملطلوب :
ست .1  .خدام أسلوب النفاذحساب تسلسل اإلنتاج ألربعة أسابيع 
 .حساب املخزون وأوقات النفاذ لكل سلعة يف كل أسبوع .2

  احلل :
  ) :2،  11حلساب وقت النفاذ لكل سلعة يف بداية الفرتة الزمنية، يتم وضع اجلدول (. 1

ألسبوع  املخزون   السلعة  ألسابيع  معدل الطلب    وقت النفاذ 

A 1000  300  3.33  

B 400  150  2.67  

C 100  200  0.50  

D 6000  1500  4  

E 5000  500  10  

  وقت النفاذ للسلع )2،  11اجلدول (
  

أســبوع ، لذا فهي حتتل  0.50نفاذ ت هي اليت حققت أقصــر وقC  جند من اجلدول أن الســلعة 
. وينخفض  Eوأخرياً  Dو  Aوالســــلعة  B، ويتم إنتاجها يف البداية ، مث يتم إنتاج الســــلعة  0األســــبوع 



 
 

258 

  

، ويزداد عن طريق معدل اإلنتاج يف  هانفســـــــــ ل فرتة زمنية نتيجة الكمية املطلوبة خالل الفرتةاملخزون يف ك
  الفرتة الزمنية .

  ).3،  11يتم إجياد التسلسل عن طريق حتديد احلد األدىن لزمن النفاذ كما يف اجلدول ( .2
  السلعة        

  البيان 
A B C D E 

  0خمزون األسبوع 
 وقت النفاذ 

1000  400  100  6000  5000  

3.33  2.67  0.50  4  10  

  1خمزون األسبوع 
  وقت النفاذ

700  250  2300  4500  4500  

2.33  1.67  11.50  3  9  

  2خمزون األسبوع 
  وقت النفاذ

400  1100  2100  3000  4000  

1.33  7.33  10.50  2  8  

  3خمزون األسبوع 
  وقت النفاذ

1600  950  1900  1500  3500  

5.33  6.33  9.50  1  7  

  4زون األسبوع خم
  وقت النفاذ

1300  800  1700  5000  3000  

4.33  5.33  8.50  3.33  6  

  ) 3،  11اجلدول (

لضبط أسبوعاً واحداً من اإلنتاج ،  نالحظ من اجلدول أن حجم الكمية لكل سلعة يعادل 
  C, B , A , D ,Dويكون تسلسل اإلنتاج كما يلي : 

  Intermittent Processes العمليات املتقطعة: .11-2
ـــــــة مبهــذا النوع من العمليــات رتبط ي ــــــ ـــــــطلحــات (ورشـــ ، مركز عمــل  Job، عمــل   Shopصـــــــ

Work Center ا ترتبط مبفاهيم ورش العمل الصـــناعية التقليدية. وهي تطبق أيضـــاً يف مجيع إ)، أي
ــــــــــايف واملكاتب واملدارس وغريها. ويف العم ـــــــانع واملشــــ ليات أنواع العمليات املتقطعة مبا فيها عمليات املصـــــــ

ــــــــــطلح عمــل  ـــــــــــتبــدل مصــــ أو الزبون  Patientأو املريض   Customerلعميــل   Jobاخلــدميــة ُيســـ
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Client  أو العمل الورقيPaperwork   كانت التدفقات خالل العملية اإلنتاجية بدًال من ً أو أ
ــــــــــتبـــدل مركز العمـــل  بكلمـــة غرفـــة  Work Centerاملواد أو األعمـــال . عالوة على ذلـــك قـــد ُيســــ

Room مكتب  أوOffice  ــــــهيل ً  Facilityأو تســــــ ــــــــغيل.   أو حىت مهارة أو أ كانت مراكز التشــــ
ذه احلالة ميكن التعميم جلميع أنواع العمليات.   و

تكون  إذوختتلف مشـــــــكلة اجلدولة يف العمليات املتقطعة عن اجلدولة يف العمليات املتســـــــلســـــــلة، 
  :1اآلتيةلك لألسباب اجلدولة يف هذا النوع من نظم اإلنتاج معقدة جداً ، وذ

ـــــــــــلع واخلدمات يف منط   .أ ـــــــــــعوبة التنميط وإمكانية التعامل مع عدد كبري من السـ غاير وخمتلف يف مصـ
 التدفق عرب مراحل التشغيل املختلفة.

يس من الضـــــروري أن إمكانية تقاســـــم وقت التســـــهيالت اإلنتاجية ملختلف األفراد يف العمليات، فل  .ب
ـــــــــتخدم كل أمر مجيع العمليات املو  ـــــــم وقت الوحدة اإلنتاجية، بل إن األو يف جودة يســـــ ــــــ امر تتقاسـ

ا من تلك العمليات.  التشغيل وفقاً الحتياجا
ت خمتلفــة.  .ج ولو تـاجي الـذي يتم اختيــاره األمر اإلن يفوهـذا بـدوره يؤثر  قـد تكون األوامر حمكومـة 

تخصــيص يف الوحدة الو عملية اجلدولة يف للتشــغيل فور ختصــيص األوامر على حمطة العمل، مما يؤثر 
  اإلنتاجية.

ـــب الطلب هناك أعمال أو منتجات خمتلفة  لدفعة، أونظام اإلنتاج حســ وســـــواء يف نظام اإلنتاج 
جيب إضافتها، ويتم صنع أغلبها حسب الطلب، وإن الوقت املطلوب للمعاجلة خيتلف من عمل أو سلعة 

ـــــــــــبب ا ـــــــلعة أخرى، أو يف كل حمطة عمل بســـ التقانة، ويف متطلبات اإلعداد ختالف يف الإىل عمل أو ســـــــ
ــا  ـــــــــلع تُنتج بــدفعــات على الرغم من كو ئن. ألن الســـــ والتهيئــة، ومتطلبــات املعــاجلــة، وحجم طلبيــات الز

                                                           

 .292،كلية التجارة،جامعة الزقازيق،ص اإلنتاج: مدخل إدارة اجلودة ختطيط ومراقبة): 1997زين الدين،فريد عبد الفتاح (.  1
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صـــغرية، وإن مراحل اإلنتاج غري متصـــلة مع بعضـــها بعضـــاً، و كل مرحلة جيب جدولتها بصـــورة منفصـــلة، 
  .  1ولكن بشكل متناسق مع املراحل األخرى

ـــــــــــنــــــاعــــــة بنظم ختطيط االحتيــــــاجــــــات من وتتعلق جــــــ ملواد ادولــــــة العمليــــــات املتقطعــــــة يف الصـــ
Materials Requirements Planning (MRP)  ــــــوعات املتنوعة اليت تتعامل مع املوضـــــــ

ملخزون واجلدولة ورقابة التصــــــــــنيع. ـــــــة يف هذا  املتعلقة  ــــــل تتعلق بنظم ختطيط اوأغلب النقاط املناقشـــ لفصــــ
ت أســــــاســــــية هلذه النظم، إىل جانب تطبيقها يف الصــــــناالحتياجات من املواد كم ومن  اعات اخلدمية.كو

 Input – Output حتليل املدخالت واملخرجات :أهم املشكالت املتعلقة جبدولة العمليات املتقطعة
Analysis  ، والتحميلLoading  ، والتتابعSequencing  ، والتسليمDispatching.  

  Input- Output Control :. رقابة املدخالت واملخرجات11-3
ا اإلنتاجية. عاين العديد من املنظمات صــــعوبةً ي وهذا قد  يف اجلدولة بســــبب التحميل الزائد لعمليا

ا جتهل األداء الفعلي يف مراكز العمل. وتعتمد اجلدولة الفعّ  الة على التوفيق بينها وبني األداء. يظهر لكو
ـــــــــكل رقابة املدخالت واملخرجات إحدى ا ــــــــــهيالت وتشـــــ دارة تســــ ـــــــمح ألفراد العمليات  لطرائق اليت تســـــــ

ــــــرع، فهذا يعين أن هناك حتميالً  مع  اً جيد ، وتعامالً اً زائد تدفقات العمل . فإذا مت إجناز العمل بشـــــــكل أسـ
دة يف العيوب ومشــيســبب التحميل الزائد  إال أنالطلبات املؤجلة،  دة يف عمل التســهيالت، وز كالت ز
ــــــهيالت، وينتج عن ذلك طاقة يئاً العمل بطاجلودة. وإذا كان  ـــــــ ــــــــري إىل التحميل الناقص للتسـ ، فهذا يشــــــ

ــــــــمن و  معطلة، وهدر يف املوارد. ـــــــــحيحة من أجل فرة ألفراد العمليات ااخليارات املتو تتضــــــ حتقيق إدارة صـــــ
  :2اآليتللتسهيالت اإلنتاجية 

 تصحيح األداء.  .أ

                                                           
 .438، مرجع سبق ذكره ، ص  اتإدارة اإلنتاج والعملي): 2006حمسن ، عبد الكرمي ، صاحل جميد النجار (.  1

2 . Render, Barry & Jay Heizer (2001): principles of operations Management, (4th ed.), Prentice Hall, 
upper saddle River, N. J., p. 621 
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دة الطاقة.  .ب  ز
دة أو ختفيض املـدخالت ملراكز العمــل   .ج ـــــــار العمــل من وإىلز ـــــــ  هـذه املراكز، من خالل حتـديـد مسـ

دة أو ختفيض التعاقد الفرعي، أو اإلنتاج بشكل أكرب أو أقل .  وز
ــــــائعاً يف معظم األوقات، إال أنه حيقق فوا ـــــــ ــــــبة أقل ليس حًال شــ ـــــــ ئد جوهرية تتمثل يف واإلنتاج بنسـ

  حتسني خدمة الزبون والكفاءة واجلودة.

   Loading . التحميل:11-4
بني الطاقة الالزمة لتشــــــــغيل األوامر اليت ترد مع الطاقة املتاحة،  Matchingعملية توفيق وهو 

ويكون ذلك عن طريق عملية ختصــــيص األوامر على آالت أو عدد أو أفراد معنيني بشــــكل يضــــمن تقليل 
ــــــــــغيل إىل أقل حد ممكن ـــــــة ملركز العمل من أجلإ. أي 1تكاليف التشـ ــــــــــصــــ  نه كمية العمل املرتاكمة املخصـ

الكثري  على الرغم من أنتســــــليم ألعمال حمددة، الويتطلب التحميل حتديد تواريخ  .2التشــــــغيل املســــــتقبلي
  ويقسم التحميل إىل نوعني: هذا  ،نفسها ملواردمن األعمال تتنافس معاً 

   Forward Loadingالتحميل إىل األمام : .11-4-1
ـــــــــــتعمل هذا النوع مي ملنظمات املتنوعة ان التحميل يف بدأ بتحديد متطلبات العمل املعروفة. ويســـ

لب الزبون والتســـليم يف ط يف احلســـبانمثل: املشـــايف واملطاعم وصـــناعات التجهيزات الرأمسالية. ويؤخذ هنا 
  تسليم.وميكن وضع جدول حيدد فيه إمكانية حتقيق التواريخ املطلوبة لل الوقت احملدد.

لتاريخ احلايل، مث يتم حتميل األعمال إ ـــــــــــغيل ويتم البدء  ىل األمام مبرور الوقت، ويرتاكم وقت التشـــ
ريخ إمتام العمل هو  مقابل كل مركز لتايل، فإن  ـــــليم يف الوقت احملدد. و عمل، حبيث يتم يف النهاية التســـــ

تقريباً التاريخ الذي ميكن حســــابه عن طريق اجلدولة الدقيقة. ويهدف التحميل إىل األمام إىل حتديد أقرب 

                                                           
  .126،القاهرة، ص ،املكتب العريب احلديث ختطيط ومراقبة اإلنتاج : مدخل اختاذ القررات): 1992ماضي،حممد توفيق (.  1

2 . Adam, Everette E. JR. & Ronald J. Ebert (1992): production and operations management: concepts, 
Models, and behavior, (5th ed.), Prentice – Hall, Englewood Cliffs, N.J., p. 414. 
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  مل، لذا ال بد من التعرف على الطاقة املطلوبة يف كل فرتة زمنية.ريخ إمتام لكل ع

   Backward Loadingالتحميل من اخللف :  .11-4-2

ميل بتحديد آخر وقت يف هذا النوع من التحميل حيدد الزبون موعد التسليم املطلوب، ويتم التح
خري، أ ـــــــــليمهــا بــدون  تحميــل يتم من موعــد ن الإي بــدء إلجنــاز الطلبيــة يف املوعــد األخري حبيــث يتم تســـــ

ــــــــــليم (وقت ا ذالالتسـ لعمل . و ـــــــــلوب يتم ختفيض نتهاء) والرجوع إىل األمام لتحديد وقت البدء  ه األســ
ــــــــغيــل إىل احلــد األتاملخزون أو العمــل يف ال ـــــــكــل رئيسشــــــ  بيئــة ختطيط يف دىن. ويعمــل هــذا املــدخــل بشـــــــ

  االحتياجات من املواد، ويف صناعات التجميع. 
ذا النوع من التحميـل ظهور األزمـات نتيجـة تعطـل اآلالت، أو غيـاب العـامـل، أو ومن عيوب هـ

خري املوعد النهائي للتســـــليم.كما أنه يتطلب دقة أكرب يف احتســـــاب أوقات  خري التوريد، مما يؤدي إىل 
  .1نتظار وعناصره املختلفة، وخاصة وقت انتظار الصنعالا

  :تطبيقيمثال 
ن ســــــاعات العمل لومات عن أربعة أعمال، وثالثة مراكز عمل. وبفرض أ) مع4،  11يتضــــــمن اجلدول (

  قت االنتظار والتحريك.مبا فيها و  6املطلوبة لنقل العمل من إحدى مراكز العمل إىل مركز عمل آخر هي 
م  مركز العمل / عدد ساعات عمل اآلالت  العمل  أل   التاريخ 

1  A / 2 , B / 1 , C / 4  3  

2  C / 4  , A / 2  2  

3  B / 4 ,  A / 2  2  

4  B / 5  , A / 2  , C  / 3  3  

  ) معلومات عن أربعة أعمال4،  11اجلدول (

  املطلوب :
                                                           

ض، ص واالجتاهات احلديثة إدارة العمليات: النظم واألساليب): 2001جنم، جنم عبود (.  1   . 656، اجلزء الثاين، معهد اإلدارة العامة، الر
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 .إعداد جدول التحميل إىل األمام .1
 .ليل مجيع األعمال على مراكز العمإعداد خط الوقت إىل اخللف، وحتم .2
عمل، فهل هناك أي حمطات ساعات على أي حمطة  8بفرض أن عدد ساعات اإلنتاج يف اليوم  .3

 ، ما هي هذه احملطات، ومىت تعمل؟.اً زائد عمل تعاين من حتميالً 
  احلل :

جلدول (  راكز العمل وفقاً للجدولة إىل األمامعلى ماخلطوط الزمنية، وحتميل العمل . 1 ،أ)،  5، 11كما هو موضح 
  .  ، ب) 5، 11واجلدول (

         C C C C              B              A A 

24       22         20          18          16          14         12         10           8          6            4          2  0                     

   العمل األول            اليوم األول                                اليوم الثاين                                اليوم الثالث                                           

  

                    A A             C C C C 
24       22         20          18         16         14        12           10          8            6          4               0           2     

  العمل الثاين              اليوم األول                                اليوم الثاين                        اليوم الثالث         

  
                     A A             B B B B 

24       22         20         18         16         14         12           10          8           6           4            0           2    

  العمل الثالث               اليوم األول      اليوم الثالث                               اليوم الثاين                               

  
    C C C          A A             B B B B B 

24       22          20          18         16         14         12          10         8           6            4                    2  0        

  العمل الرابع                اليوم األول    اليوم الثالث                               اليوم الثاين                                      

  ،أ) 5، 11اجلدول (

  
  

  Aمركز العمل 

عدد
 

ت
الساعا

  

 Bمركز العمل 

ت
عدد الساعا

  

 Cمركز العمل 

ت
عدد الساعا
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4   3       2       1     4    3      2       1   4    3      2       1  
  األيام  األيام  األيام

  ، ب) 5، 11اجلدول (

جلدول ( اخلطوط الزمنية ، وحتميل العمل ملراكز العمل وفقاً للجدولة من اخللف. 2 ـــــح  ــــ  6، 11األمام كما هو موضــــــ

     ، ب) 6، 11،أ)، واجلدول (
C C  C C          B             A A          

24         22          20         18         16       14         12         10          8            6           4              2 0          

   العمل األول                     اليوم األول                 اليوم الثاين                                        اليوم الثالث                                      
   

            A A              C C C C      
24       22         20       18         16          14          12         10          8            6             4            2          0     

   العمل الثاين                    اليوم األول                     اليوم الثاين                                    اليوم الثالث                                      
            

             A A              B B B B      

24       22         20         18         16          14          12         10          8            6            4            2      0       

   العمل الثالث                      اليوم األول                       اليوم الثاين                                          اليوم الثالث                            
       

C C C         A A             B B B B B    
24         22         20         18         16         14         12         10          8            6            4           2           0 

   العمل الرابع                     اليوم األول            اليوم الثاين                                                  اليوم الثالث                                 

 ،أ) 6، 11اجلدول (
  Aمركز العمل 

ت
عدد الساعا

  

 Bمركز العمل 

ت
عدد الساعا

  

 Cمركز العمل 
ت

عدد الساعا
  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
4   3       2       1     4    3      2       1   4    3      2       1  

  األيام  األيام  األيام
  

  )ب ، 6، 11اجلدول (
لديه طاقة زائدة يف اليوم األول يف كل ســــاعة ،  Bنالحظ يف كلتا احلالتني من اجلدولة أن مركز العمل 

  دفة.اصعامل املإىل تقريباً، وهذا يعود  هانفسأعطتنا النتائج  فاجلدولة إىل األمام واخللف
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 Sequencing . التتابع والتسلسل:11-5
ت لألوامر، . أي توايل 1وحتديد تتابع معني لتشغيلها على الوحدات اإلنتاجية وهو إعطاء األولو

ية مبا يضمن حتقيق أدىن العمليات وفقًا لرتتيب معني حبيث يتم حتميل أوامر اإلنتاج على املراكز اإلنتاج
  : 2أسلوب التتابع يفتكلفة وأقل قدر ممكن من األعطال. ومن أهم العوامل املؤثرة 

 عدد األوامر اإلنتاجية املطلوب تشغيلها.  .أ
 عدد اآلالت املوجودة ونوعها، أي حمطات العمل.  .ب
 منط وصول األمر اإلنتاجي.  .ج
 منط تدفق العمل يف حمطة العمل.  .د
 طة العمل.قواعد التسليم يف حم  .ه
 معيار تقييم اجلدولة.  .و

ــــــــهرها خارطة جانت يو  ـــــــــــتخدمة يف تتابع العمليات، أشــــــ وجد العديد من الطرائق والنماذج املســـ
Gantt Chart  ـــــــّمم األمريكي هنري جــانــت رخيهــا إىل احلرب العــامليــة األوىل عنــدمــا صـــــــ اليت يعود 

Henry Gantt خارطة األعمدةBar chart   ــــــــروعه، وال تزال يف ختطيط ورقا مهمةكأداة بة مشــــــ
مسه حىت الوقت احلاضر   .3تسمى 

ا ال تزال تستخدم  اختالف طبيعة املشكالت اليت تواجهها املشروعات اآلن،من رغم على الو  إال أ
ـــــــتطيالت معينة،  ــــــــر، ويتم التعبري عن األنشـــــــــــطة وفقاً هلذه اخلارطة مبســــ يطابق طول  إذحىت الوقت احلاضـــ

ـــــــاط املســــــــتطيل الوقت املطلوب إلمت ـــــــاط واالنتهاء منه، ويتم تظليل اجلزء الذي يتم تنفيذه من النشـ ام النشـ

                                                           
 .209، مرجع سبق ذكره ، ص  إدارة اإلنتاج والعمليات): 2003البطل ، مىن (.  1
 .343، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلنتاج ختطيط ومراقبة): 1997زين الدين،فريد عبد الفتاح (.  2

3 . Burke ,Rory (1993) : Project Management : planning and control , (2nd ed.),John Wiley & sons, 
Chichester , p.2 
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ــــــــــل يف العمليات. ومن  ــــــــــتخدم ملتابعة التقدم احلاصـــــ عندما تتم عملية املتابعة، وهذا يعين أن اخلارطة تســــ
اآلخر يتم إجنازه مع أعمال أخرى، يف  بعضــــــها، و هنفســــــ املعروف أن بعض األعمال يتم إجنازها يف الوقت

 أن هنالك أعماًال جيب إجنازها بشــــكل متســــلســــل. إن اســــتخدام خرائط جانت ال يســــاعد كثرياً يف حني
ا صممت بشكل أساسي للرقابة على عامل الوقت، ومع ذلك  فإن خرائط  إجناز األعمال املتسلسلة كو

ا. وتتألف هذه نه من الســـــــهولة مبكان إعدادهإجانت أثبتت جدواها وفوائدها الكثرية يف احلياة العملية، و 
مستطيالت األنشطة ( طول املستطيل يعكس ، و األنشطة، و الوقت اخلرائط من ثالثة أجزاء أساسية هي:

 الوقت املقدر لكل نشاط ). 

  : تطبيقيمثال 
نتاج الربادات، ويتطلب إنتاج كل براد أوامر تشــغيل خاصــة،كما  تقوم إحدى الشــركات الصــناعية 

ــــــــكل ( أن إنتاج كل آلة يتطلب تنويع ــــــــح الشــــــ ) التحميل والتتابع مبوجب 1، 11املهام والفرتات. ويوضــــــ
  خارطة جانت.

  اليوم          
  مركز العمل

ء  ثنني الا  األحد   السبت    األربعاء  الثال

    2العمل       1العمل   األعمال املعدنية

    5العمل   1العمل     األعمال امليكانيكية

    1العمل       5العمل   األعمال االلكرتونية 

  1العمل     5العمل   4العمل   الطالء
  

      

لة فر قد يكون يف حاااملركز غري متو   غري ُجمدول  تشغيل

  من الصيانة أو اإلصالح

  ) خارطة جانت 1،  11الشكل (

ــــــــــكل  ـــــــابق يالحظ من الشــــ أن هناك أربعة مراكز عمل، وأعمال متعددة يتم تنفيذها خالل الســـــــ
لطالء هو أكثر حتميًال من غريه، بينما تعاين بعض املراكز األخرى األســـــبوع. وتشـــــري اخلارطة إىل أن مركز ا
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ً غري ُجمدولة، عدمَ  لشكل الصحيح، فهي حتتوي أوقا م أيضاً تكون بعض  استغالل وقتها  ويف بعض األ
  .1قد تكون يف حالة من الصيانة أو اإلصالح اإ إذفرة من أجل العمل،ااملراكز غري متو 

إعداد خارطة  ميكن إذجانت إىل خرائط فرعية للحصــــــول على تفاصــــــيل أكثر وميكن جتزئة خارطة 
ـــــــتخدام ـــــــــطة واألعمال الالزمة لتحقيقه، أو اســـــ ـــــــــــتطيالت لكل هدف فرعي وفقاً لألنشـــ ها لتحليل ما مسـ

  حيدث، أي حتليل بدائل اجلدولة للوصول إىل أفضل خطة ميكن وضعها للعمليات.

  Dispatching Rules . قواعد التسليم:.11-6
ـــــــــــتخدممبا أن كل عمل يتم إجنازه على آلة معينة، لذا  ــــــليم الخ تســـ ـــــــ تيار العمل التايل. قاعدة التسـ

  وبشكل عام هناك عدة قواعد للتسليم هي:

   Minimum processing time (MINPRT)احلد األدىن لوقت التشغيل :  .11-6-1

ــــــــمى هذه القاعدة أيضـــــــــاً بوقت التشـــــــــغيل األقصـــــــــر   shortest processing timeتسـ
(SPT)  أو وقت العملية األقصــــــر(SOT) Shortest operation time. لقاعدة ووفقاً هلذه ا

لذي يليه يف الوقت، وذلك يتم تنفيذ العمل ذي وقت التشـــــــغيل األقصـــــــر أوًال، مث يتم االنتقال إىل العمل ا
اء العمل بسرعة.ا   نطالقاً من فكرة إ

ــائع (الراكد ) لك .11-6-2 ـــ  Minimum Slack timeل عملية : احلد األدىن للوقت الضــــ

per Operation (MINSOP)   

نه وحيسب  ".الفرق بني الوقت املتبقي للتسليم والوقت الالزم للتشغيل :"ويُعّرف الوقت الضائع 
  :2اآلتيةمن املعادلة 

  لتشغيللالوقت الالزم  –احلد األدىن للوقت الضائع = الوقت املتبقي للتسليم 

                                                           
1 . Render, Barry & Jay Heizer (2001): principles of operations Management، op. cite، p. 622 

  .247دار زهران ، عمان ، ص  ، إدارة اإلنتاج والعمليات : النظرية والتطبيق): 1995. زمزير ، منعم جلوب ( 2
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ً الصــــــفر ينجز يف الوقت احملدد، أي ليس والعمل الذي لديه وقت لديه وقت انتظار  راكد مســــــاو
  يف الصفوف.

   First Come , first served (FCFS)الوارد أوالً ُخيدم أوالً :  .11-6-3

ريخ ورودها إىل العمليات   .1وتقوم هذه القاعدة على أساس إجناز الطلبات أو األوامر حسب 

ـــاريخ .11-6-4 ـــدء :  احلـــد األدىن املخطط لت  Minimum Planned Start Dateالب

(MINSD)   
ريخ البدء املخطط  كل عمل، فالعمل لتســــــــتعمل هذه القاعدة نتائج اجلدولة الســــــــابقة لتحديد 

  الذي لديه أقل وقت بدء يتم تنفيذه أوًال.

   Minimum Due Date (MINDD)احلد األدىن لوقت التسليم :  .11-6-5

األعمال اليت حتوز على  ل وفقاً ألوقات تســــــــليمها حبيث يتم إجنازوهنا يتم ترتيب األوامر واألعما
  أبكر وقت للتسليم.

   Random Selection (RANDOM)االختيار العشوائي :  .11-6-6
ل بشــكل كبري، ومن وهذه القاعدة ال تســتعم وهنا يتم اختيار األوامر واألعمال بشــكل عشــوائي.

  قواعد األخرى للتسليم. البساطة إجراء عملية املقارنة بينها وبني ال

   Critical Ratio (CR)أسلوب النسبة احلرجة :  .11-6-7
ــــــــــغيـل معربًا عنهـا  تقوم هـذه القـاعـدة على حتـديـد العالقـة بني الوقـت املتبقي لإلجنـاز ووقـت التشــــ

  : 2 اآلتيةبوحدة زمنية معينة كالساعة أو اليوم. وحتسب وفق العالقة 

                                                           
صر،حممد ، يونس عواد ( 1  .336، منشورات جامعة دمشق ، كلية االقتصاد ، ص  إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية : إدارة العمليات): 2004. 

2 . Nahmias, Steven & Tava Lennon Olsen (2015): production and operations analysis: Strategy, 
Quality, Analytics, application, (7th  ed.), Waveland Press, Inc., Illinois,P.500 
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  : يتوتفسر هذه العالقة كما 
  األمر اإلنتاجي متأخر وجيب التعجيل يف إجنازه.ف 1CRا كانت إذ

  األمر اإلنتاجي يتم إجنازه يف الوقت احملدد .ف 1CRإذا كانت 
  األمر اإلنتاجي متقدم، وميكن اإلبطاء يف إجنازه مبقدار الوقت الفائض.ف 1CRإذا كانت 

  : تطبيقيل مثا
بفرض أن لدينا مخسة أعمال تنتظر التشغيل النهائي يف مركز العمل كما هو موضح يف اجلدول 

)11  ،7 .(  
  ترتيب الوصول  وقت التسليم  وقت التشغيل  األعمال

A 5  10  3  

B 7  18  1  

 C 6  29  2  

D 2  12  5  

E 10  19  4  

 )7، 11اجلدول (

  : اآلتيةمال وفق القواعد واملطلوب : حدد أوامر التشغيل هلذه األع
MINDD , MINPRT , MINSOP , FCFS , CR . 

  احلل :
ريخ التسليم األبكر. وبذلك ميكن ترتيب الطلبات كا MINDDقاعدة  .1   :آليتتقوم على 

                                A – D – B – E –C   
 :آليتترتيب الطلبات كاتقوم على احلد األدىن لوقت التشغيل. وبذلك ميكن  MINPRTقاعدة  .2
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                                      D – A – C – B – E  
وتقوم على احلد األدىن للوقت الضائع (الراكد ) لكل عمل. وحيسب الوقت  MINSOPقاعدة  .3

 :    آليتالضائع لكل عمل كا
A = 10 -5 = 5 / B= 18 -7 = 9  / C = 29 – 6 = 23 / D = 12 -2 =10 / E =19 -10 = 9 

  :  آليتوبذلك ميكن ترتيب الطلبات كا
A –E –D – B – C                                                                                                   

  : آليتأي الوارد أوًال ُخيدم أوًال . وبذلك ميكن ترتيب الطلبات كا FCFS. قاعدة  4
                                              B – C – A – E – D  

     Current time = 8بفرض أن الوقت احلايل   CR. أسلوب النسبة احلرجة 5

1.1
10

819



E2

2

812



D5.3

6

829



C4.1

7

818



B 4.0

5

810



A   

خري يف الوقـت، لـذا   Aائض يف الوقـت مـا عـدا العمـل يالحظ أن مجيع األعمـال لـديهـا فـ لـديـه 
 جيب التعجيل يف إجنازه.

 

ت تنفيذ عمليات معينة عرب فرتة زمنية من أجل إجناز مهمة  إن جدولة العمليات هي ترتيب ألولو
خذ الأو مهام حمددة مع حتديد لتواقيت البدء وا ا جيب أن  الفنية  املتطلبات يف احلسباننتهاء. لذا فإ

ى على ؤدّ لألداء على ضوء العالقات الفنية بني مراحل األداء املختلفة. فقد جترى عدة عمليات يعضها يُ 
إلضافة إىل حجم هنفس ى على التوازي، أي بشكل متزامن يف الوقتالتسلسل، والبعض اآلخر يؤدّ  . هذا 

  اإلنتاجية املتاحة. اإلنتاج أو األداء املقدر وفقاً لتقديرات الطلب، وأخرياً الطاقة
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  : احلادي عشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      تتطلب جدولة العمليات املتسلسلة توافر عمليات صناعية فقط   .1

      خزينلدراسة مشكلة جدولة العمليات املتسلسلة نفرتض أنه يتم اإلنتاج من أجل الت   .2

     ط العمليات املتقطعة بورش ومراكز العملترتب   .3

     تُعد اجلدولة يف العمليات املتقطعة أسهل من العمليات املتسلسلة   .4

     دفقات العملساعدة يف إدارة تسهيالت تملتُعد رقابة املدخالت واملخرجات إحدة الطرائق ا   .5

      احةالطاقة املتالتحميل هو عملية توفيق بني الطاقة الالزمة لتشغيل األوامر مع    .6

     ال يستخدم التحميل إىل األمام يف املشايف   .7

     يف التحميل من اخللف حيدد الزبون موعد التسليم املطلوب   .8

ت للتحميل   .9      التتابع والتسلسل هو إعطاء األولو

     يساعد استخدام خرائط جانت يف إجناز األعمال املتسلسلة   .10

     عدد قواعد التسليم سبعة   .11

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  يف أي نوع من العمليات ُحيسب وقت النفاذ :. 1

A. املتسلسلة  
B. املتقطعة  
C. الدفعات  
D. كل ما سبق  

ة بني يُعد من أسباب اختالف مشكلة اجلدول اآليتأي من . 2
  العمليات املتسلسلة واملتقطعة:

A . صعوبة التنميط  
B. إمكانية تقاسم وقت التسهيالت اإلنتاجية  
C. ت خمتلفة ولو  األوامر حمكومة 
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D. كل ما سبق  

اآليت اجية من اخليارات اليت حتقق إدارة صحيحة للتسهيالت اإلنت. 3
  ستثناء:
A . تصحيح األداء  

B. ختفيض استتخدام الطاقة  
C. دة أو ختفيض املدخالت   ز
D. كل ما سبق  

  ملعروفة:أي نوع من التحميل يبدأ بتحديد متطلبات العمل ا. 4
A . فالتحميل من اخلل  

B. التحميل إىل األمام  
C. حتميل جانت  
D. كل ما سبق  

  يُعد من عيوب التحميل من اخللف:اآليت أي من . 5
A . ظهور األزمات نتيجة تعطل اآلالت  
B. غياب العمال  
C. خري التوريد  

D. كل ما سبق  

يتأسلوب التتابع  يفمن العوامل املؤثرة . 6   ستثناء: ما 
A . منط وصول األمر اإلنتاجي  
B. طة العملمنط تدفق العمل يف حم  

C. نوعية األوامر اإلنتاجية املطلوب حتقيقها  
D. قواعد التسليم يف حمطة العمل  

  شغيل هو:الفرق بني الوقت املتبقي للتسليم والوقت الالزم للت. 7

A. احلد األدىن للوقت الضائع  
B. احلد األدىن لوقت التشغيل  
C. احلد األدىن املخطط لتاريخ البدء  
D. احلد األدىن لوقت التسليم  

اءأي قاع. 8 العمل  دة من قواعد التسليم تقوم على فكرة إ
  بسرعة:

A . احلد األدىن للوقت الضائع  

B. احلد األدىن لوقت التشغيل  
C. احلد األدىن املخطط لتاريخ البدء  
D. احلد األدىن لوقت التسليم  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

لتفصيل فكرة العمليات امل: )1السؤال (   يهاتسلسلة واألسس اليت تُبىن علاشرح 
  ) }1،  11توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من   دقيقة 20 {مدة اإلجابة:

لتفصيل فكرة العمليات املتقطعة: )2السؤال (   واألسس اليت تُبىن عليها اشرح 
  )}2،  11توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100الدرجات من   دقيقة. 20{مدة اإلجابة: 

  ضوع رقابة املدخالت واملخرجاتمو  قش: )3السؤال (
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  )}3،  11توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  ل إىل األمام، والتحميل من اخللفعّرف التحميل واشرح نوعيه التحمي: )4السؤال (
  )}4،  11توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  قش فكرة التتابع والتسلسل :)5السؤال (
   } )5،  11توجيهات لإلجابة: الفقرة (               25: 100دقيقة. الدرجات من 25{مدة اإلجابة: 

  اشرح القواعد املختلفة للتسليم وأفكارها األساسية: )6السؤال (
  ) }6،  11لإلجابة: الفقرة (توجيهات             40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4
أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية، وادرس نظام جدولة العمليات فيها وأنواع اجلدولة  أحداخرت 

 املستخدمة، وقواعد التسليم املختلفة.
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  عشر: ختطيط املشروعات وجدولتها الثاينالفصل 

Chapter (2): Project Planning & Schedualing  
  تعريف املشروع. 12-1

  تعريف إدارة املشروع .12-2

  أمهية ختطيط املشروعات وجدولتها .12-3

  األسس اليت يقوم عليها ختطيط املشروعات وجدولتها .12-4

  باعها يف تطوير شبكات املشروعتاالقواعد األساسية الواجب . 12-5

  خطوات ختطيط املشروعات وجدولتها .12-6

  حساب األزمنة .12-7

  جدولة املسار احلرج .12-8

  أسلوب تقييم ومراجعة الربامج (بريت) .12-9

 أسئلة واختبارات الفصل الثاين عشر
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن املشروع .1
 روعفهم معىن إدارة املش .2
 التعرف على أمهية ختطيط املشروعات وجدولتها .3
 معرفة األسس اليت يقوم عليها ختطيط املشروعات وجدولتها .4
 تباعها يف تطوير شبكات املشروعافهم القواعد األساسية الواجب  .5
 التعرف على خطوات ختطيط املشروعات وجدولتها .6
 معرفة كيفية حساب األزمنة املبكرة واملتأخرة والوقت الفائض .7
 معرفة كيفية جدولة املشروع بطريقة املسار احلرج .8
 معرفة كيفية جدولة املشروع بطريقة بريت .9

  ملخص الفصل: 

تعريف املشروع، وتعريف إدارة املشروع، وأمهية ختطيط املشروعات وجدولتها، واألسس اليت يقوم عليها ختطيط يتناول هذا الفصل 
تباعها يف تطوير شبكات املشروع، وخطوات ختطيط املشروعات وجدولتها، وحساب اجب املشروعات وجدولتها، والقواعد األساسية الوا

  األزمنة، وجدولة املسار احلرج، وأخرياً أسلوب تقييم ومراجعة الربامج(بريت).

  كلمات مفتاحية:

ل، خرائط جانت، شبكة، نشاط، معهد إدارة املشروع، مجعية إدارة املشروع الربيطانية، حزمة العماملشروع، إدارة املشروع، اجلدولة، 
أبكر زمن بدء، أبكر  نشاط ُمدمج، أنشطة متوازية، مسار، حدث، نشاط منفجر، املسار إىل األمام، املسار من اخللف، األوقات املبكرة،

اء، الزمن الفائض، أسلوب املسار احلرج، أس اء، الزمن املتوقع، األوقات املتأخرة، آخر زمن بدء،آخر زمن إ لوب تقييم ومراجعة الربامج، زمن إ
  الزمن املتفائل، الزمن املتشائم، الزمن األكثر احتماالً.

Project, Project Management, Scheduling, Project Management Institute(PMI), 
Association of Project Management (PMA), Work Package, Gantt Charts, Network, 
Activity, Merge Activity, Parallel (Concurrent) Activities, Path, Event, Burst Activity, 
Forward Pass, Backward Pass, Earlist Time, early Start (ES), early Finish (EF), 
Expected Time (ET), latest Times, late Start (LS), late Finish (LF), Slack(float)Time 
(SL), Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT), 
Optimistic Time, Pessimistic Time, Most Likely Time. 
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ـــــــــروعات  قدمي طرق ختطيط من األعمال املعقدة إىل حد ما . وقد مت تتها وجدوليعد ختطيط املشـــــ
ــــــــــتقلتني  ــــــطة جمموعتني مســــ ـــــــ ـــــــروعات بواسـ ـــــــركة  قدمت 1957. ففي عام إحدامها عن األخرىاملشـــــــ ــــــ شـ

DuPont إذ أســهمكيميائية، األمريكية أســلوب املســار احلرج لتخطيط ورقابة نشــاط صــيانة املصــانع ال 
اســـتخدمته  ســـاعة، وقد 78ســـاعة إىل  125% من 36ســـلوب يف ختفيض الوقت الكلي بنســـبة هذا األ

  الشركة بعد ذلك على نطاق واسع يف العديد من الوظائف اهلندسية.
ــــــــــ 1959وعــام  1958ويف عــام  روع إنتــاج قــدمــت البحريــة األمريكيــة طرقــًا لتخطيط ورقــابــة مشــــ

عن عصـــــــهما بمنظمة متعاقدة مســـــــتقلة  3000 واشـــــــتمل املشـــــــروع على  polarisالصـــــــاروخ  بوالراس 
ــــــــــها  ـــــــــروعات تعقيداً يف تنفيذها حىت ذلك التاريخ. عدت، و اآلخربعضــ يجة يف ومتثلت النت من أكثر املشـــ

)، ومت االنتهاء من بريت(هو أسلوب تقييم ومراجعة الربامج   لتخطيط وجدولة املشروعاتأسلوب جديد 
  .املشروع قبل موعده احملدد بعامني كاملني

 Definition of the Project تعريف املشروع:. 12-1
من التســــــاؤالت اليت يثريها حتديد مفهوم املشــــــروع هي كيفية توضــــــيح املعايري اليت طبقاً هلا يتم متييز 

  : 1يتنشاط املشروع عن أنشطة املنظمة األخرى. ومن هذه املعايري ما 
 أنشطة غري متكررة.  .أ

 ة.حجم قليل وتنوع كبري يف األنشط  .ب
ن قبل معهد إدارة املشروع حماولة مؤقتة لتقدمي منتج أو خدمة ألول مرة. وهذا املعيار مت حتديده م  .ج

 .Project Management Institute (PMI)األمريكي 
ت زمنية حمددة.  .د ا ت و  أنشطة هلا بدا

                                                           
1 . Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel, JR. (2009): Project Management: a Managerial Approach, 

(7th ed.), John Wiley & Sons, INC., New York,p.9 
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نه : " نشاط بشري منظم يهدف هدف معني  إىل إجناز ويف إطار املعايري السابقة يعّرف املشروع 
ستخدام موارد متنوعة م ايتها حمددة ) ، و ن ( العاملني واملستلزمات الفنية يف فرتة زمنية حمددة (بدايتها و

ت أو معلومات الزمة    عملية اإلجناز ".لوالطاقة واملواد األولية واملوارد املالية أو أية بيا
ـــــــروع الربيطـــانيـــة   Association of Project Managementأمـــا مجعيـــة إدارة املشـــــــ

(PMA)  ت :" جمموعة من األنشـطة املرتابطة غري الروتيتفقد عرّفت املشـروع كما ا ت و ينية هلا بدا
طار معايري الكلفة، إزمنية حمددة يتم تنفيذها من قبل شـــــــــخص أو منظمة لتحقيق أداء وأهداف حمددة يف 

  والزمن واجلودة ".
ـــــــــروعويف تعريف آخر  دف حتقيق إجناز حمدد ملرة واحدة، :" عبارة عن للمشـــــ جمهود يتم القيام به 

ـــــــورة، ويتم إجنازه خالل فرتة زمنية حمددة، ويف حدود ميزانية مالية  وذو طبيعة خاصـــــــــة ال تتكرر بنفس الصــ
  .1حمددة"

ويف إطار فهم وتعريف املشــــروع ينبغي التمييز بني بعض املصــــطلحات اليت يرتادف اســــتخدامها مع 
  :2املشروع ومنها

مج   .أ ـــــــد:  Programبر ف كبري هم يف حتقيق هدبه جمموعة من املشـــــــــروعات اليت تســـــــــ ويقصــ
 وطويل األجل.

متامها يكتمل :  Taskمهمة   .ب ا جتزئة املشروع إىل مراحل جزئية   ملشروع.اويقصد 
جنازها يتم إ:  Work Packagesحزم عمل   .ج  متام املهمة.ومتثل تقسيم املهمة إىل أعمال 
مت:  Work Unitsوحدات عمل   .د ا جتزئة حزم العمل إىل أوامر عمل  امها تكتمل ويقصـــد 

 حزم العمل.

                                                           
 14، مؤسسة الوراق، عمان، ص إدارة املشاريع: مدخل كمي): 2005. الفضل، مؤيد ، حممود العبيدي( 1

2 . Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel, JR. (2009): Project Management, op.cite,p.9 
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مج تطوير املهــارات اإلداريــة يف  ـــــــــــيح هــذه املفــاهيم مبثــال عن بر  إذحــدى املنظمــات إوميكن توضـــ
مج ميثل مشــــــــروع مج جمموعة برامج تدريبية كل بر ـــــــمن الرب مج  اً يتضـ ـــــــمن الرب لعام الذي يهدف إىل اضـ

  تطوير أداء العاملني يف جمال املهارات اإلدارية.
مج تدرييب ي ــــــــــلتنفيذ كل بر مج إىل مهام رئيســــ يئة و د املادة التدريبية ، ة ( مثل إعداتم حتليل الرب

ـــــــرات ) مث يتم جتزئةو أماكن التدريب،  م جتزئة مهمة إعداد يت كل مهمة إىل حزم عمل، إذ  جدولة احملاضـــــــ
ملختصـــــــــني لتكليفهم بعملية اإلعداد للمادة املادة التدريبية إىل  يئة مســـــــــتلزمات و لتدريبية، ا( االتصـــــــــال 

د إىل األشــخاص لتنفيذها طباعة املادة التدريبية) مث يتم جتزئة حزم األحداث إىل وحدات عمل صــغرية تســن
  يومياً.

 Definition of Project Management تعريف إدارة املشروع:. 12-2
صــغرية لضــمان حتقيق  همة كمشــروع إىل تركيز الســلطة واملســؤولية لفرد أو جمموعةيعود تنظيم أي م

بون والبيئة فيتمكن من األهداف. إذ يتيح تنظيم املشـــــــروع أن يكون املدير أكثر ســـــــرعة يف االســـــــتجابة للز 
 يفرياً قم وتعكس أثراً كبدون أن تتفامن اختاذ القرارات املناسبة حلل املشكالت والصراعات يف أسرع وقت 

  حساب املشروع الكلي.
علمية إلدارة املشـــروع قد اكتســـبت  اً وتشـــري الدراســـات إىل أن معظم املنظمات اليت تســـتخدم صـــيغ

ً يف األداء من خالل مؤشـــــــرات زمنية وكلفوية  ــــــت إجيا خربة يف بناء عالقات أفضـــــــل مع الزبون . وانعكسـ
ح أعلى،و جودة أعلى، و كلفة أقل، و ونوعية وذلك مثل :" وقت أقل،  تنســــــيق أفضــــــل بني األقســــــام،  وأر

ت ورضا أعلى للعاملني "و    .1معنو
ــــــلبيات واليت منها لرغم من أن تنظيم املشــــــــــروع ككيان مســــــــــتقل ترافقه بعض الســــ ظهور تعقيد  :و

صـــــــراعات بني املشـــــــروعات على موارد املنظمة األم، إال أن املوازنة بني مزا وعيوب اســـــــتخدام و تنظيمي، 

                                                           
1 . Harrison, Mike (1996): Principles of Operations Management, Pitman Publishing, London, p. 90 
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شـــــــروع متيل إىل ترجيح أمهية إدارة املشـــــــروع كأداة أســـــــاســـــــية عند التخطيط لتحقيق أهداف معينة تنظيم امل
  اجلودة وغريها.و الكلفة، و ضمن قيود الوقت، 

ا:" الوظيفة اإلدارية اليت تتضـــــــمن مســـــــؤولية حتد التنظيم، و يد (األهداف، وتعّرف إدارة املشـــــــروع 
عـــايري الفنيـــة والزمنيـــة واملـــاليـــة التوجيـــه والرقـــابـــة) لتحقيق املو ة، امليزانيـــات التقـــديريـــو اجلـــدولـــة، و التخطيط، و 

  للمشروع".
ـــــروع يف أداء مهامها ســـــــيعطي املربرات الالزمة الســـــــتخدام تنظيم املشـــــــروع واليت  إن جناح إدارة املشــ

  :1يتميكن إمجاهلا مبا 
يع األطراف ل مجالتأكد من أن النواتج النهائية للمشــــــروع حمددة بشــــــكل واضــــــح ومفهومة من قب  .أ

ملشروع.تامله  مة 
 .سرتاتيجية املنظمةاحتقيق التناغم والتنسيق بني أهداف املشروع وأهداف و   .ب
 حتديد املسؤوليات يف كل مرحلة من مراحل املشروع بشكل واضح مفهوم.  .ج
 وع.أثناء تنفيذ املشر يف تصميم وتنفيذ أساليب فّعالة يف اجلدولة والرقابة   .د
ل اسـتخدام قنوات ب من املنظمة األم لتنفيذ املشـروع، وذلك من خالاحلصـول على الدعم املناسـ  .ه

 االتصال املناسبة.

  :تهاوجدول أمهية ختطيط املشروعات. 12-3
حمدد. واملشروعات  ابطة املوجهة حنو حتقيق هدف رئيسإن املشروع عبارة عن سلسلة من املهام املرت 

تكون يف أغلب األحيان ذات تكاليف عالية.لذا من الكبرية واملعقدة يتطلب تنفيذها آالف األنشــطة اليت 
ـــــــــــطة مبا يتمالواجب وجود جدول  ــــــرية شــــــــــــــّ زمين لتنفيذ هذه األنشـــ ـــــــ ت املتاحة الفنية والبشـ ى مع اإلمكا

ً تكون من املشـــكالت  واملالية.وإن التأخري يف تنفيذ األنشـــطة قد يكون هلا مردودات ســـلبية كبرية ، وأحيا

                                                           
1 . Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel, JR. (2009): Project Management, op.cite, p.14 
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وعات، وقد حيصــل هذا التأخري نتيجة الضــعف يف عمليات اجلدولة. لذا يقع على املعقدة اليت تواجه املشــر 
  :1ة هيتق إدارة املشروع ثالث مهام رئيسعا

  املهمة األوىل: التخطيط  .أ
ــــــــه، وربط  أي وضــــــــــع اهلدف الرئيس ـــــروع نفســ ـــــــروع، واألهداف الفرعية، وحتديد وتعريف املشـــــ للمشـــ

ـــــــطة، وحتديد الفر  ــــــــــائل احتياجاته بتوقيت تنفيذ األنشــــ ــــــــروع. ومن الوسـ ـــــــيتوىل تنفيذ املشـــ يق الذي ســــ
ت التخطيطية، وتقديرات الوقت والتكاليف، وجداول التدفقات  ال املواز ـــــــتخدمة يف هذا ا املســـــــ
ــــــــــــاميم املهمة  ألفراد والتصـــ ت املتعلقة  ــــــــيلية عن مدى توافر املواد ، والبيا ت التفصــــــ النقدية، والبيا

  .2والربامج اهلندسية

 نية: اجلدولةاملهمة الثا  .ب
ــــــو  ـــــــ ـــــطة حمئويتم يف ضـ ـــــــ نشــ ددة، ومن مث ربط هذه ها ربط األفراد واألموال واآلالت واملعدات واملواد 

ال م بعضها ببعضها اآلخر،األنشطة  ا يسمى خبرائط جانت ومن أهم الوسائل املستخدمة يف هذا ا
Gantt charts  ة.نقديوطريقة املسار احلرج، وطريقة بريت، وجداول التدفقات ال  

 املهمة الثالثة: الرقابة  .ج
ت، ومراجعـــة اخلطط ـــــــمن مراقبـــة املوارد والتكـــاليف واملواز ويـــل املوارد ملواجهـــة ، وحتوتعـــديلهـــا وتتضـــــــ

ـــــــيلة  ت كيف الرقابة   مهمةمتطلبات الوقت والتكاليف واجلودة. وتعد التقارير وســـــــ ــــــــمن بيا ا تتضــــــ و
ت، وعن األنشــطة املتأخرة، وا هو خمطط هلا، واألنشــطة  ألنشــطة اليت تنفذ وفق ماتفصــيلية عن املواز

ت عن جودة العمل الذي مت تن   فيذه.اليت تتقدم على ما هو خمطط هلا، وأيضاً بيا

                                                           
  .538، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلنتاج والعملياتإدارة ): 1997. التميمي ، حسني عبدهللا حسن ( 1
 160،مرجع سبق ذكره، ص إدارة املشاريع : منهج كمي) : 2005. الفضل ، مؤيد ، حممود العبيدي ( 2



 
 

281 

  

املهام الثالثة الســـــابقة يف إدارة وختطيط املشـــــروعات، إال أننا ســـــنركز هنا هذه أمهية من رغم على الو 
ا حتقق األهداف  ،أكثر ما ميكن على املهمة الثانية: اجلدولة   :1اآلتيةوذلك أل

ملشروع بشكل عام. أ. ألنشطة األخرى و   توضح عالقة كل نشاط 
  حتدد أولوية العالقات بني األنشطة املختلفة. ب.

  ج. تقدير الوقت والكلفة الالزمة لتنفيذ كل نشاط من أنشطة املشروع.
املواد) من خالل حتديد و األموال، و اد، د. تســـاعد على حتقيق أفضـــل اســـتخدام للموارد املتاحة ( األفر 

  االختناقات احلرجة يف املشروع.

  :وجدولتها ختطيط املشروعات. األسس اليت يقوم عليها 12-4
  :2اآلتيةاألسس  إىل ختطيط وجدولة املشروعاتيرتكز 

 Project Networkشبكة املشروع:  .1

ــــــــح بيانياً تســــــــــلســــــــــل وارتباطات أوقات البدء و  ـــــــطة عمل  اء خلطةإلاوهي خارطة تدفق توضــ أنشـــ
  ملشروع.) مثاًال عن شبكة ا1،  12ويوضح الشكل ( توضح املسار احلرج. إذ، املشروع

  
  ) مثال عن شبكة املشروع1،  12الشكل (

                                                           
1 . Heizer , Jay &Barry Render (2001) :Principles of Operations Management , op. cite , P.663 
2 . Larson, Erik W. & Clifford F. Gray (2018): Project Management: The Managerial Process, (7th ed.), 

Mc Graw- Hill Education, Inc., New York,p.164 



 
 

282 

  

  Activityالنشاط:  .2

 اً يتطلب زمنو  ،عنصر من عناصر املشروع

 Merge Activityدمج : النشاط املُ  .3

) مثاًال 2 ، 12، ويوضــح الشــكل (أكثر يعتمد عليهم ن أوان ســابقاوهو نشــاط يكون له نشــاط
دمج.

ُ
  عن النشاط امل

  
  ) مثال عن النشاط املُدمج2،  12الشكل (

 Parallel (Concurrent)Activitiesاألنشطة املتوازية:  .4

 ه.نفس أنشطة تظهر بشكل مستقل ولكن ليس هلا الزمن

 Pathاملسار:  .5

  سارامل ) مثاًال عن3،  12ح الشكل (ويوض، تسلسل األنشطة املرتبطة واملتتالية

  
 ) مثال عن املسار3،  12الشكل (

  Eventاحلدث:  .6

وهو النقطة الزمنية اليت تشكل بداية  نقطة يف وقت بدء النشاط أو اكتماله، ال تستهلك الوقت.
اية كل نشاط  .1و

                                                           
 .241، القاهرة، ص  367، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إدارة وتقييم املشروعات): 2003. نصري، نعيم ( 1
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  Burst Activityالنشاط املنفجر (املندفع):   .7

ويوضــــــح . نه)تبعه مباشــــــرة (أكثر من ســــــهم تبعية يتدفق منشــــــاط حيتوي على أكثر من نشــــــاط ي
  النشاط املنفجر. ) مثاًال عن4،  12الشكل (

  
 ) مثال عن النشاط املنفجر4،  12الشكل (

  :تباعها يف تطوير شبكات املشروعاالواجب قواعد األساسية ال. 12-5
  :1يوه بشكل عام عند تطوير شبكة املشروع اآلتيةتنطبق القواعد الثمانية 

  .تتدفق الشبكات عادة من اليسار إىل اليمني .1
  .به صلةاملت ال ميكن أن يبدأ النشاط حىت يتم االنتهاء من مجيع األنشطة السابقة .2
بعضــها فوق عضــها ب األســهمميكن أن تتقاطع و  ،إىل األســبقية والتدفق ةاألســهم على الشــبكتدل  .3

  .اآلخر
  .جيب أن يكون لكل نشاط رقم تعريف فريد .4
  .كون رقم تعريف النشاط أكرب من رقم أي أنشطة تسبقهجيب أن ي .5
لتكرار  .6   .)ن األنشطةممبعىن آخر، ال ميكن إعادة التدوير من خالل جمموعة (ال ُيسمح 
ـــــــرطية  .7 لعبارات الشـــــ ــــــمح  ذا جنحت، افعل إ: أي جيب أال يظهر هذا النوع من العبارات(ال ُيســــــ

  .)شيًئا، وإذا مل يكن كذلك، فال تفعل شيًئا

                                                           
1 . Larson, Erik w. & Clifford f. Gray (2018): Project Management, op.cite,p.166 
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ـــــــري .8 ـــــرتكة تشــــ ــــــــتخدام عقدة بداية مشــــــ ت، ميكن اســـ  التجربة إىل أنه عندما يكون هناك عدة بدا
اية مشـــــروع . لإلشـــــارة إىل بداية مشـــــروع واضـــــح على الشـــــبكة ملثل، ميكن اســـــتخدام عقدة  و

اية واضحة   .واحدة لإلشارة إىل 

  مثال تطبيقي:
ملشــــــروعات يف املركز ووضــــــع ألحد ادراســــــة  Kollقدم قســــــم التصــــــميم اهلندســــــي يف مركز أعمال 

ملشروع كما يف اجلدول (   ).1،  12األنشطة املطلوبة للقيام 

  
  ) أنشطة املشروع ووصفها1،  12اجلدول (

  واملطلوب: ارسم شبكة املشروع وحدد عليها األنشطة ووصفها؟

  احلل:
  ) شبكة املشروع وأنشطتها ووصفها5،  12يوضح الشكل (

  
  روع وأنشطتها ووصفها) شبكة املش5،  12الشكل (
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  :تهاوجدول ختطيط املشروعاتخطوات  .12-6
  :1تيةآلايتم ختطيط وجدولة أي مشروع وفق اخلطوات 

  . حتديد املشروع، ومجيع األنشطة الالزمة لتنفيذه.1
وأي منها جيب ،ه أوالً . حتديد العالقات بني األنشــطة، أي حتديد أي األنشــطة جيب أن يتم البدء ب2

  .نشطة األخرىأن يتبع األ
  ها ربط مجيع األنشطة. ئ. رسم شبكة يتم يف ضو 3
  . حتديد الوقت أوالتكلفة املقدرة لكل نشاط.4
  حساب أزمنة البداية والنهاية املبكرة. .5
  . حساب أزمنة البداية والنهاية املتأخرة.6
  . حساب الوقت للمسار األطول يف الشبكة الذي ميثل املسار احلرج.7
  ى املشروع.. استخدام الشبكة للمساعدة يف وضع اخلطة واجلدولة والتوجيه والرقابة عل8

 :حساب األزمنة.12-7
  :2تيتنيآلايتم حساب األزمنة وفق املسارين 

    Forward Pass—Earliest Times  األزمنة املبكرة) -(املسار إىل األمام   .أ

How soon can the activity start? (early start—ES) 
 أقرب زمن ميكن أن يبدأ به النشاط (أبكر زمن بدء)

How soon can the activity finish? (early finish—EF) 
اء)  أقرب زمن ميكن أن ينتهي به النشاط (أبكر زمن إ

                                                           
1 . Krajewski , Lee J. & Howard Thompson ( 1981) : Management Science :Quantitative Methods in 

Context , John Wiley & sons ,New York, p.277 
  48-23ص ص، دار الثقافة، القاهرة، إدارة املشروعات): 1997. زايد، مصطفى( 2
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How soon can the project finish? (expected time—ET) 
 أقرب زمن ميكن أن ينتهي به املشروع (الزمن املتوقع)

 بكر زمن بدء= الوقت املبكر للحدث السابق + زمن احلدث السابقأ
اء = الوقت املبكر للحدث نفسه+ زمن النشاط نفسه   أبكر زمن إ

 Backward Pass—Latest Times  األوقات املتأخرة) -اخللف من(املسار    .ب

How late can the activity start? (late start—LS) 
 نشاط (آخر زمن بدء)آخر زمن ميكن أن يبدأ به ال

How late can the activity finish? (late finish—LF) 
اء)  آخر زمن ميكن أن ينتهي به النشاط (آخر زمن إ

Which activities represent the critical path? 
 األنشطة اليت متثل املسار احلرج؟ما 

How long can it be delayed? (slack or float—SL) 
  .عرب عن املهلة املتاحة للتأخري وهو مقياس ملرونة النشاطوهو ي 

اء اء للنشاط الالحق  (late finish—LF)آخر زمن إ  شاط الالحقزمن الن –= آخر زمن إ
اء للنشاط نفسه  (late start—LS)آخر زمن بدء   فسه نزمن النشاط  –= آخر زمن إ

  Critical Path جدولة املسار احلرج:. 12-8
ملشــروعأطوهو  متام مجيع األنشــطة املرتبطة  وهو . ول مســار موجود على شــبكة األنشــطة يســمح 

ــــــــــروع،  ـــــــــر الذي ميكن أن يكتمل فيه كامل املشـ ــــــــار احلرج إ ذإالوقت املتوقع األقصــ خري على املســـ ن أي 
لكامل   .1سيؤخر إمتام املشروع 

                                                           
1 Klastorin, Ted (2004): Project Management: Tools and Trade-offs, John Wiley & Sons, Inc., p.97 
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  مثال تطبيقي:
ـــــــابق ميكن أن نطّور اجلملالعودة إىل  ) الذي يوضـــــــــح األنشـــــــــطة ووصـــــــــفها 2،  12دول (ثال الســ

  وزمنها.

 
 ) األنشطة ووصفها وزمنها2،  12اجلدول (

  واملطلوب:
 ارسم شبكة املشروع،وحدد عليها األنشطة ووصفها وزمنها؟ .1
 حساب األوقات املبكرة؟ .2
 حساب األوقات املتأخرة؟ .3
 حساب الوقت الفائض؟ .4
 حتديد املسار احلرج؟ .5
  احلل: 
لشكل ( حمدد شبكة املشروع .1  12عليها األنشطة والوصف وزمن كل نشاط كما هي موضحة 

 ،6.(  
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  ) شبكة املشروع وأنشطته ووصفها وزمنها6،  12الشكل (

لشكل (  األوقات املبكرة .2  .)7،  12كما هي موضحة 
   

  
  ) األوقات املبكرة7،  12الشكل (

  
لشكل (  األوقات املتأخرة .3   .)8،  12كما هي موضحة 
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  ) األوقات املتأخرة8، 12(الشكل 

  

لشكل(  الوقت الفائض .4   ).9،  12كما هو موضح 

  
  ) الوقت الفائض9،  12الشكل (

  
  حتديد املسار احلرج؟ .5

ألنشطة املسار احلرج    235وزمنه  A,B,F,G,Hمير 
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ــــة الربامج (بريت):. 12-9 ــــلوب تقييم ومراجعــ ـــ ـــ  Program Evaluation andأســ

Review Technique (PERT) 
به أســــلوب بريت مع أســــلوب املســــار احلرج يف أغلب النقاط األســــاســــية، ويتميز عنه بشــــكل يتشــــا

 ال ذإأســـــاســـــي يف أن الزمن يف أســـــلوب بريت يعتمد على التقديرات يف حســـــاب أزمنة أنشـــــطة املشـــــروع، 
 إاســــــتناداً . و تقدير هذه األزمنة بشــــــكل أســــــاســــــييتم ميكن التحديد الدقيق لألزمنة، و 

ُ
ت امل جمعة ىل البيا

هي املتفائل ، و  تيةآلا يةتقديرات الزمنتوضــــــع الواســــــتخدام الطرائق االحصــــــائية، وعند رســــــم شــــــبكة بريت 
  : 1توضيحها  يت، وفيما واألكثر احتماًال، واملتشائم

  optimistic time. الزمن املتفائل:1
فرتاض أن الظروف مناســـبة و  عقبات تعرقل  ةتوجد أي الوميثل أقل فرتة زمنية يســـتغرقها إجناز النشـــاط 

لرمز إ   .aجناز النشاط ، ويرمز له 
  Most likely time. الزمن األكثر احتماًال: 2

ـــــــاط، وتكون قيمته أكرب من قيمة ال ـــــــتغراقه إلجناز النشــــــ زمن املتفائل ، وأقل من وهو الزمن املتوقع اســــــ
لإهذا الزمن األقرب لزمن  دالزمن املتشائم. ويع   .mرمزجناز النشاط ، ويرمزله 

   pessimistic time .الزمن املتشائم:3
فرتاض أن املشروع سيتعرض لعقبات وم أثناء تنفيذ يف شكالت وهو أطول فرتة زمنية إلجناز النشاط 

لرمز   . bاألنشطة ، ويرمز له 

من العالقة Expected Time )ملتوسط املرجح لوقت النشاطا (وحيسب املعدل الزمين املتوقع

  : 2تيةآلا
  

                                                           
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة وجدولة املشاريع: خطوات ختطيط وتنظيم وجدولة مراحل تنفيذ املشروع وكيفية الرقابة عليها): 2014. ماضي، حممد توفيق ( 1

 186ص 
1. Richman ,Larry (2002): Project Manageemnt  step- by-step, AMACOM, New York, P.87 
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  أن: ذإ

et  :املتوسط املرجح لوقت النشاط.  
a  إلكمال النشاط مبكرًا يف ظل الظروف العادية 100فرصة واحدة يف (قت النشاط املتفائل : و(.  
b  : يف ظل الظروف العادية) اً إلكمال النشاط الحق 100وقت النشاط املتشائم (فرصة واحدة من.  

m .وقت النشاط األكثر احتماًال :  

   :تيتنيآلاملعادلتني التباين يف تقديرات وقت النشاط  حسابيتم و 

  
  

  
ـــــــــاط األوىلمتثل املعادلة و  ثانيةاالحنراف املعياري للنشــــــ االحنراف املعياري  ، يف حني متثل املعادلة ال

 هذا يســــــــمى أيضـــــــــاً و  ،ياري للنشــــــــاط يتم تربيعه يف هذه املعادلةأن االحنراف املع ، وهنا نالحظللمشــــــــروع
 .احلرج أو املســـــــار الذي تتم مراجعته فقط) املســـــــارات(موع األنشـــــــطة على املســـــــار جم ، ويتضـــــــمنالتباين

مرات النشــاط على طول املســار  متوســطاتهو جمموع و  )ET (متوســط مدة املشــروع اً، يتم حســابأخري و 
  .تبع التوزيع الطبيعيي وهو )et (جمموعأي  احلرج

) أو جزء منه(تتيح معرفة متوســـــط مدة املشـــــروع وتباينات األنشـــــطة إمكانية اســـــتكمال املشـــــروع و 
ســـتخدام اجلداول اإلحصـــائية القياســـية  حلســـاب قيمة تيةآلاُتســـتخدم املعادلة .و  بوقت حمدد يتم حســـابه 

"Z" أن ذإ، املوجودة يف اجلداول اإلحصــــــائية (Z)  اليت خترب  رافات املعيارية عن املتوســــــطعدد االحنهي 
  .احتمالية إكمال املشروع يف الوقت احملددعن بدورها 
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  أن: ذإ
ET:  مدة املسار احلرج  

ST: ّدولة   مدة املشروع ا
Zاحتمال تلبية مدة املشروع املقررة :.  

جلدول ( Z قيمة وحتسب   ).3،  12من اجلداول اإلحصائية كما هو موضح 

 
  Z) قيم 3،  12ول (اجلد

  مثال تطبيقي:
ت  جلدول ( تيةآلاليكن لدينا البيا   ).4،  12عن أحد املشروعات كما هو موضح 

  
ت املشروع4،  12اجلدول (  ) بيا

ستخدام أسلوب تقييم ومراجعة الربامج (بريت)   املطلوب: أوجد املسار احلرج للمشروع 
  احلل:

  .رجح لوقت النشاطاملتوسط امل) 5،  12يوضح اجلدول (
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  املتوسط املرجح لوقت النشاط) 5،  12اجلدول (

لشكل (   )10،  12ويتم رسم الشبكة كما هو موضح 

  
  ) شبكة املشروع10،  12الشكل (

  64وزمنه  A,B,D,Fواملسار احلرج هو 
  يتآلكا  Zويتم حساب احتمال إمتام املشروع وفق معادلة 

𝑍 =
67 − 64

√25 + 9 + 1 + 1
=

3

√36
= +0.50 

لعودة إىل جدول قيم    %.69املعيارية نالحظ أن احتمال حتقق املشروع هو  Zو
لقد أصــبحت املشــروعات الســمة البارزة يف العصــر احلديث ، لذا يقع على عاتق مديري العمليات 
مهمات إضــــافية تتعلق بكيفية التخطيط والتنفيذ والرقابة اجليدة على هذه املشــــروعات ، إىل جانب إعداد 

لشكل املطلوب. ا، مبا يساعد على إجناز أهدافها  ت وتقدير التكاليف اخلاصة    املواز
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  :عشرالثاين أسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      اية زمنية حمددةاملشروع هو جمموعة من األنشطة املرتابطة غري الروتينية هلا بداية و   .1

      روع فقطإدارة املشروع هي وظيفة إدارية مسؤولة عن حتقيق املعايري الفنية للمش   .2

     من النقاط اليت توضح أمهية ختطيط املشروعات وجدولتها الرقابة   .3

دمج هو نشاط يكون له نشاطالنش   .4
ُ
     ن أو أكثران الحقااط امل

     ع هي عشرتباعها يف تطوير شبكات املشرو االقواعد األساسية الواجب    .5

      املسار احلرج هو أطول مسار على الشبكة   .6

     الزمن املتوقع هو أقرب زمن ميكن أن ينتهي به املشروع   .7

     يُعرب الزمن الفائض عن املهلة املتاحة لتقدمي إجناز املشروع   .8

     يعتمد أسلوب بريت على التقديرات يف حساب أزمنة أنشطة املشروع   .9

     ماالً هو الوقت املتوقع استغراقه إلجناز النشاطالزمن األكثر احت   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  تدل على تعريف املشروع: تيةآلاأيُّ من املعايري . 1

A . أنشطة غري متكررة  
B . حجم قليل وتنوع كبري يف األنشطة  
C . ت زمنية حمددة ا ت و   أنشطة هلا بدا
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتا متدل على فهم معىن املشروع من املصطلحات اليت . 2
A . مج   الرب
B . املهمة  
C . اإلجراءات  
D . حزم العمل  

  ثناء:ستيت آلامن مربرات جناح إدارة املشروع يف أداء مهامها . 3
A . ختفيض زمن إمتام املشروع  
B . جية املنظمةحتقيق التناغم والتنسيق بني أهداف املشروع واسرتاتي  
C . املشروع حتديد املسؤوليات يف كل مراحل  

  :ستثناء يت مامن املهام الرئيسة إلدارة املشروع . 4
A . التخطيط  
B. املتابعة  
C . اجلدولة  
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D .  اضحو التأكد من أن النواتج النهائية للمشروع حمددة بشكل  D . الرقابة  
  هو: اً عنصر من عناصر املشروع يتطلب زمن. 5

A . احلدث  
B. النشاط  
C . الرقابة  
D . املسار  

  هي: هفسنالزمن يس هلا األنشطة اليت تظهر بشكل مستقل، ولكن ل. 6
A . األنشطة املتوازية  
B . األنشطة املنفجرة  
C . دجمة

ُ
  األنشطة امل

D . كل ما سبق  
  املشروع: أي من القواعد األساسية الواجب تطبيقها عند تطوير شبكات .7

A . أن يكون لكل نشاط رقم تعريف فريد  
B . أن يكون رقم التعريف أكرب من رقم أي نشاط يسبقه  
C . لتكرار   عدم السماح 
D. قكل ما سب  

  هي: اخلطوة اخلامسة من خطوات ختطيط املشروعات وجدولتها. 8
A . حتديد الوقت أو التكلفة املقدرة لكل نشاط  
B. حساب أزمنة البداية والنهاية املُبكرة  
C . حساب أزمنة البداية والنهاية املتأخرة  
D . حساب وقت املسار احلرج 

  
  أقرب زمن ميكن أن ينتهي به النشاط هو:. 9

A . اء   أبكر زمن إ
B .  زمن بدءأبكر  
C . آخر زمن بدء  
D . اء   آخر زمن إ

  يدل املسار احلرج على: .10
A . أقصر مسار موجود على الشبكة  
B. أطول مسار موجود على الشبكة  
C . متوسط زمن املسار  
D . كل ما سبق  

  أقل فرتة زمنية يستغرقها النشاط هو:. 11
A . الزمن املتفائل  
B . الزمن املتشائم  
C .  ًالزمن األكثر احتماال  
D . كل ما سبق  

  باين يف األنشطة يف حتديد:يساعد الت. 12
A . إمكانية حساب األزمنة  
B . إمكانية تدفق األنشطة  
C . إمكانية إمتام املشروع  
D . كل ما سبق  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  .عّرف املشروع: )1السؤال (
  ) }1،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من    دقيقة 15 {مدة اإلجابة:

  .رة املشروععّرف إدا: )2السؤال (
  )}2،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .أمهية ختطيط املشروعات وجدولتها حتدث عن: )3السؤال (
  )}3،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 



 
 

296 

  

  .ها ختطيط املشروعات وجدولتهاقش األسس اليت يقوم علي: )4السؤال (
  )}4،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .إتباعها يف تطوير شبكات املشروع ما هي القواعد األساسية الواجب: )5السؤال (
  })5،  12رة (توجيهات لإلجابة: الفق          15  : 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  .خطوات ختطيط املشروعات وجدولتها حتدث عن: )6السؤال (
  )}6،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30 : 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  

  .املبكرة واملتأخرة والوقت الفائضحتدث عن األزمنة : )7السؤال (
   })7،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (            25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .ر احلرج واقرتح مثاالً افرتاضياً قش فكرة املسا: )8السؤال (
  )}8،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   50: 100دقيقة. الدرجات من  40{مدة اإلجابة: 

  .افرتاضي أزمنته مع مثالامج و قش أسلوب تقييم ومراجعة الرب : )9السؤال (
  ) }9،  12توجيهات لإلجابة: الفقرة (   40: 100دقيقة. الدرجات من  30إلجابة: {مدة ا

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

 :يتاخرت مشروعاً معيناً وحدد مراحله وأنشطته منذ البدء وحىت االمتام، ومن مث القيام مبا 
 نشطة وأزمنتها؟ارسم شبكة املشروع ، وحدد عليها األ .1
 اء على كامل الشبكة؟إلاحسب أوقات البدء وا .2
 حدد املسار احلرج وزمنه؟ .3
 احسب املسار احلرج وفق طريقة تعدد املسارات؟ .4
خري معين .5 تك السابقة على أساس زمن التأخري إيف  اً افرتض زمن  جناز املشروع، وأعد حسا

 املفرتض؟
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  اإلنتاج الرشيقعشر:  ثالثالالفصل 

Chapter (13): Lean Production 
  مفهوم اإلنتاج الرشيق .13-1

  نظام السحب. 13-2

  خصائص نظام اإلنتاج الرشيق .13-3

  مبادئ اإلنتاج الرشيق .13-4

  أنواع اهلدر (الفاقد) .13-5

  أدوات اإلنتاج الرشيق .13-6

 5Sتقنية  .13-6-1

  املصنع املرئي .13-6-2

  بوكا يوكي .13-6-3

  التحسني املستمر .13-6-4

  اجليدوكا .13-6-5

  الصيانة اإلنتاجية الشاملة .13-6-6

  اإلنتاج الرشيق يف اخلدمات .13-7

  أسئلة واختبارات الفصل الثالث عشر
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  واألهداف التعليمية: خرجاتامل
 فهم معىن اإلنتاج الرشيق .1
 فهم نظام السحب .2
 معرفة خصائص نظام اإلنتاج الرشيق .3
 التعرف على مبادئ اإلنتاج الرشيق .4
 التعرف على أنواع اهلدر (الفاقد) .5
 فهم أدوات اإلنتاج الرشيق  .6
 التعرف على اإلنتاج الرشيق يف اخلدمات .7

  ملخص الفصل: 

اإلنتاج الرشيق، ونظام السحب، وخصائص نظام اإلنتاج الرشيق ومبادئه، وأنواع اهلدر (الفاقد)، واألدوات يتناول هذا الفصل مفهوم 
واملصنع املرئي، وبوكا يوكي، والتحسني املستمر، واجليدوكا، والصيانة اإلنتاجية الشاملة،  5Sاملختلفة لنظام اإلنتاج الرشيق املتمثلة يف تقنية 

  نتاج الرشيق يف اخلدمات.ويتناول الفصل أيضاً اإل

  كلمات مفتاحية:

 ، ، (مودا)، اهلدر(الفاقد)(كانبان)نظام السحبالتفكري الرشيق، العمليات الرشيقة، اإلنتاج الرشيق، يف الوقت املالئم، نظام إنتاج تويو
العيوب صفر، نظام اإلشارات الضوئية، اجليدوكا)، بوكا يوكي، التحسني املستمر (كايزن)، األمتتة مع اللمسة البشرية( ، املصنع املرئي،5Sتقنية 

  .اإلنتاج الرشيق يف اخلدماتالرتتيب الداخلي الرشيق، الصيانة اإلنتاجية الشاملة، 

Lean Production, Just-in-Time(JIT), Toyota Production System(TPS), Lean Thinking, 
Lean Operations, Pull System (Kanban),Wast (Muda), 5S, Visual Factory, Poka Yoke, 
Kaizen, Jidoka, Zero Defects, Andon, Total Productive Maintenance, Lean Layout, Lean 
Production in Services.  

 
 
 
 
 



 
 

299 

  

ن، وبشكل أسا Just-in- Time (JIT)بدأت حركة يف الوقت املالئم  سي يف شركة يف اليا
ألزمة  يف منتصف السبعينيات كاستجابة Toyota Motor Company تويو لصناعة احملركات

ن ال متتلك موارد طبيعية كافية،  رد من أماكن أخرى يف العامل، لذا ا تستو إ ذإالوقود الكبرية، ومبا أن اليا
د) لى ختفيض اهلدر (الفاقفإن أزمة الطاقة قد جعلت املوارد قليلة وُمكلفة، ومن هنا فقد ركزت جهودها ع

ا التنافسية يف األسواق العاملية. دة قدرا   من أجل ز
لتحسينات املذهلة يف جودة املنتج  ىلإونظرًا  صنعني يف بقية دول العامل أصبحوا على دراية 

ُ
أن امل

د احتل هذا املنهج اجلديد قدراً كبريًا من العناية فقوخفض التكاليف والتسليم األفضل بشكل ملحوظ، 
  :1مثل التأكيد على JITظام أدت اجلهود املبذولة إىل فهم العديد من املفاهيم اخلاطئة بن ذإواالهتمام، 

 مع املنتجات املتكررة عالية املستوى. طالعمل فق  .أ
 نه غري مناسب للعمليات اخلدمية.أ  .ب
 نشوء العالقات الوثيقة نتيجة القرب اجلغرايف من املوردين.  .ج
 عدم النجاح إذا مل حيَظ بدعم كبري من اجلهات احلكومية.  .د

لوقت املالئم إىل العمليات من فهم املبادئ األساسية لنظام ا ومتّكن متخصص ومنذ ذلك الوقت
شكال معّدلة مناسبة  مت فيه تعميم النظام ليكون قابالً  احلد الذي ي عملية تقريباً سواء أكانت  ألللتطبيق 

  .كبرية أم صغرية، صناعية أم خدمية

 Lean Productionمفهوم اإلنتاج الرشيق: .13-1
نية وذلك  ، وهو مفهوم مأخوذ من البيئة اليا إن أصل كلمة اإلنتاج الرشيق يعود إىل شركة تويو
نيون التوفري يف الفاقد يف أثناء العملية  ن إىل املساحة واملوارد الطبيعية، لذلك حاول اليا الفتقار اليا

                                                           
1 . Chapman, Stephen N. (2006): The Fundamentals of Production Planning & Control, Pearson 

Education Inc., N.J.,P.195 
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جيي أوهن ذإ اإلنتاجية، و ي" وشيغ Taiichi Ohnoو" "مت تطوير فلسفة التصنيع الرشيق من قبل "
 " . Shigeo Shingoشينغو " 

تظهر احلاجة إليه. ومن  يقوم نظام اإلنتاج الرشيق على فلسفة أو منطق أنه ال شيء يتم إنتاجه حىت
 املنظمة، وذلك من خالل طرح يفالرتكيز على القيمة احلقيقية اليت تتم املبادئ األساسية لتطبيق هذا املنطق 

هم نيون أن أي شيء ال يسعتقد اليالك ا: هل تؤدي لنا هذه العملية قيمة حقيقية أم ال؟. لذيتآلاالسؤال 
ن عمليات التصنيع واإلدارة م. ففي العديد النظر إليه على أنه فاقد أو هدر يف إجياد قيمة يف املنتج ميكن

  زبون. % من وقت العملية اإلنتاجية يضيف قيمة حقيقية إىل ال10إىل  5واخلدمات هناك 
ن هناك الكثري من أشكال الفواقد أ الإ، اقد بشكل كبريتقليل الفتريد املنظمات املنتجة  نأحني يف و 

 الإقد يكون ثالث ساعات، والذي تكون مستورة وغري منظورة، ومثال ذلك زمن القيمة املضافة للمنتج 
ذلك أن هناك وقتًا ضائعًا يف االنتظار  معىنو أسبوعاً  كامًال  لتسليمه للزبون. خذ قد عملية اإلنتاج  نأ

  . 1البحث عن املواد، أو تصحيح األخطاء، وهناك أعمال أخرى غري منجزةعند اآلالت والعاملني عند 
وزمالئه يف عقد التسعينيات يف كتابه التفكري  Womackأُدخل مصطلح التصنيع الرشيق من قبل 

، ويشري مصطلح الرشيق إىل النظام الذي يستغل املدخالت لتوليد Lean Thinkingالرشيق 
ا اليت يتم تكوي نها بنظام اإلنتاج التقليدي، فهو يستخدم موارد بشرية قليلة، وطاقة إنتاجية املخرجات ذا

أقل لتطوير املنتجات اجلديدة، ووقت أقل لإلنتاج.  اً أقل يف املعدات والتجهيزات، ووقت اً أقل، واستثمار 
نوعاً كبرياً إلضافة إىل ذلك، تكون قائمة املواد املطلوبة أقل من اإلنتاج التقليدي، أما املخرجات فتتضمن ت

 .2قليًال من العيوب اً من املنتجات وعدد
 فرادنظام تشغيل مرن يستخدم موارد أقل بكثري (أي األنشطة واألويُعّرف اإلنتاج الرشيق على أنه:" 

                                                           
  386مرجع سبق ذكره، ص ، إدارة اإلنتاج والعمليات): 2013صر، حممد وآخرون (.  1

2 . Womack, James P., Daniel T. Jones (2003): Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in 
Your Corporation, Free Press 
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إىل حتقيق إنتاجية أكرب وتكاليف  الرشيقةمتيل األنظمة  ذإ، ساحة األرضية) من النظام التقليدياملواملخزون و 
  .1"لرشيقةأقل وأوقات دورات أقصر وجودة أعلى من األنظمة غري ا

 ويف تعريف آخر يُنظر إىل اإلنتاج الرشيق على أنه :" 
ُ
صممة لتحقيق إنتاج عايل األنشطة املتكاملة امل

ت املواد اخلام وعملية العمل والسل ستخدام احلد األدىن من خمزو  .2"ع النهائيةاجلودة 
لضبط عندما  الرشيقة عملياتالزود وت من خالل هدر أو فاقد دون  ليه منإ حيتاجالعميل مبا يريده 

نظام الذي بدأه  Work Flowالعمل بتدفق مدفوعة  الرشيقةالعمليات وتكون  .التحسني املستمر
نهج حلل مهو فJust-in time (JIT)  أما نظام الوقت املالئم  .طلب العميلل Pull سحبال

  Toyota عد نظام إنتاجيُ يف حني  .املشكالت املستمر من خالل الرتكيز على اإلنتاجية وتقليل املخزون
Production System (TPS)  وممارسات العمل  فرادمع تركيزه على التحسني املستمر واحرتام األ

  .3خلطوط التجميع متاماً  اً مناسبعيارية امل
قنيات ذات الصلة ليشمل مجيع األساليب والت الرشيقة عملياتالهذا الفصل، نستخدم مصطلح يف 

على امليزة  رشيقاإلنتاج ال حيافظو عمليات، شاملة للسرتاتيجية اعند تنفيذه ك TPS و JIT كل منب
دة العوائد اإلمجالية  نهج والتسمية، يعاجل مديرو بغض النظر عن املو  .للمستفيدينالتنافسية ويؤدي إىل ز

، وحتسني والتغري باينث قضا أساسية لتحسني العمليات: القضاء على اهلدر، وإزالة التالعمليات ثال
  .اإلنتاجية

 Pull Systemنظام السحب: . 13-2
نية تعين البطاقة، وقد استخدم هذا املصطلح من  Kanbanيسمى نظام السحب  وهي كلمة 

. وكان اهلدف األساسي لتطوير هذا النظام هو أن العامل يف نظام اإلنتاج التقليدي تقبل منتجي السيارا
                                                           

1 . Stevenson, Williams J. (2018): Operations Management, op.cite,p. 609 
2 . Jacobs, F. Robert & Richard B. Chase (2018): Operations and Supply Chain Management, (15th 

ed.), Mc Graw – Hill Education, Inc., New York,P.351 
3 . Heizer, Jay & et.al (2017): Principles of Operations Management, op.cite,p.676 
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إذا ا عمّ ما من األجزاء يقوم بدفعه إىل العملية التالية (الالحقة) بغض النظر  عندما ينتهي من معاجلة جزءٍ 
دة املخزون حتت ستالم هذا اجلزء، وهذا من أهم أسباب زالكان العامل يف العملية التالية جاهزًا أم ال 

الصنع. أما يف نظام السحب (كانبان)  فإن اجلزء الذي متت معاجلته يسحب من العملية السابقة فقط 
عند الطلب، والعامل يف العملية التالية يطلب اجلزء املعين يف الوقت احملدد، ومن املمكن أن يتأخر قليالً يف 

إذا جتاوز العامل تلك احلدود فهذا يعين و  ،ة اإلنتاجيةاحتساب الطاق سبان احليفهنا يُؤخذ و  حدود معينة
أن هناك مشكلة جدية ال بد من إيقاف اخلط من أجل تركيز اجلهود ملعاجلتها وإعادة سري اإلنتاج وتدفقه 

سرع وقت ممكن.   حبالته الطبيعية و
 يف انمها نظامان مطبق Push Systemونظام الدفع  Pull Systemإن نظامي السحب 

إلنتاج، يف حني يكو  إدارة ن العمل يف نظام السحب العمليات. فنظام الدفع يتحرك العمل فيه مدفوعًا 
لطلب بدءاً من ميناء الشحن أو املوّرد مروراً بعمليات التضيع وصو   ً ًال إىل سحب املنتجات من مسحو

ئن.   أجل شحنها إىل الز
سم نظام بطاقات السحب و  1953عام  لقد أُدَخل نظام كانبان يف شركة تويو هو معروف 

عبارة عن نظام يدوي للرقابة الفّعالة على املخزون  وهو Pull Manual Card Systemاليدوي 
ت) يتألف من البطاقات والصناديق املعيارية   :1. والبطاقات نوعان مها(احلاو

إل Production Kanbanبطاقات اإلنتاج   .أ نتاج وتتضمن كافة املعلومات اخلاصة 
وأين يُنتج اجلزء،  الصندوق املطلوبة مثل: رقم البطاقة ورقم اجلزء وكمية األجزاء يف الصندوق ورقم

لوحدات ملطلوبة وأين يستخدم اجلزء. كما أن هذه البطاقات جتيز إنتاج عدد األجزاء أو ا
 ووضعها يف صندوق حمدد احلجم.

                                                           
  366، ص 1، دار املناهج، عمان، طمدخل إىل إدارة العمليات): 2007جنم، جنم عبود (.  1
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وجتيز حركة الصناديق من  Move or Withdrawalو احلركة وبطاقات السحب أ  .ب
 خمرجات حمطة العمل السابقة إىل مدخالت حمطة العمل الالحقة.

ت)  ا تكون ذات مواصفات خاصة، حيث يكون لكل  Containersأما الصناديق (احلاو فإ
وبة من ذلك اجلزء الذي نوع من األجزاء صناديق ُمصّممة له حسب مواصفات اجلزء والكمية األدىن املطل

يُنتج خالل كل فرتة. كما ُحيفظ اجلزء يف الصندوق مبا مينع تضرره ويسهل مناولته، فالصندوق يوجد فيه 
مساحات ُمقّسمة حلفظ كل جزء تشبه كرتونة البيض، ويكون الصندوق بسعة معيارية تلغي احلاجة إىل 

ته وبذلك يتقلص ال عمل احملاسيب من خالل وجود كميات معيارية يف إجراء أي عملية إحصائية وعد حمتو
الصندوق.ويعتمد عدد الصناديق املستخدمة يف حمطات العمل على معدل الطلب وحجم الصندوق والوقت 

ت (الصناديق) كما   توُحيسب عدد بطاقااملطلوب إلكمال دورة كاملة.    :1يتكانبان أو عدد احلاو

  
  

  مثال تطبيقي:
يريد  .لبقالةمن الكعك اليت يتم شحنها إىل حمالت ا صغريةجمموعات  Hobbs Bakery جيُنت

ت طوّ قد و   .املالك، كني هوبز، حماولة تقليل املخزون من خالل التغيري إىل نظام كانبان  تيةآلار البيا
اء املشروع   .وطلب منك إ

  

                                                           
1 686 , op.cite,p.Principles of Operations Management): 2017Heizer, Jay & et.al ( . 
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 احلل:

  
  خصائص نظام اإلنتاج الرشيق:. 13-3

لعمليات يف املنظمات امدخل إداري جديد ملمارسة وظائف إدارة  زلةنيُعد نظام اإلنتاج الرشيق مب
مدخالت  زلةنورغباته اليت تُعد مب املتنوعة، فهو يُركز ُجلَّ اهتمامه على الزبون من خالل فهم طبيعة احتياجاته

بة لإلنتاج، وجعل املطلو  مجيع األنشطةيتم حتديد قيمة الزبون عن طريق حتليل  ذإلنظام اإلنتاج الرشيق، 
كم   ا قريبة إىل مستوى الكمال واإلتقان. لهالعملية 

وبناء عليه، للوصول إىل حتقيق الفائدة املثلى من نظام اإلنتاج الرشيق ال بد من بناء ثقافة تنظيمية 
تقوم على التعلم املستمر، ومتكني العاملني، والتحسني املستمر بغية التحول الناجح حنو هذا النظام، وهذا 

ً  كبرياً وأمراً صعباً. ومن هذا املنطلق، تُع دلطبع يع د املنظمات اليت ينصب تركيزها على نظام الوقت حتد
ا تسعى جاهدة إىل التخلص من األنشطة  لةنز واجلودة ومتكني العاملني مب JITاملالئم  منظمات رشيقة كو

 Leanاليت ال تضيف أية قيمة من وجهة نظر الزبون، وعلى هذا األساس تتبىن العمليات الرشيقة 
Operations لفاقد إىل أدىن حٍد ممكن من خالل السعي لتحقيق الكمال عن فلسفة تقليل اهلدر وا

  :1يتطريق التعلم املستمر، واإلبداع املتواصل والعمل اجلماعي. ومن أهم خصائص نظام اإلنتاج الرشيق ما 
 للتخلص بشكل حقيقي من مجيع أنواع املخزون. JITاستخدام تقنيات  .1
 ة يف كل األوقات.واألجزاء بصورة متقن بناء أنظمة تساعد العاملني على إنتاج العناصر .2

                                                           
 483، مرجع سبق ذكره، ص إدارة اإلنتاج والعمليات): 2012حمسن، عبد الكرمي، صاحل جميد النجار (.  1
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 حات املطلوبة من خالل تقليل املسافات املقطوعة.تقليل املسا .3
بون النهائي وتثقيف تطوير عالقات شراكة مع املوردين مبا يساعدهم على فهم احتياجات الز  .4

 هؤالء املوردين على قبول املسؤولية يف إشباع تلك االحتياجات.
: مناولة املواد، واألهداف املرجحة يف ذلك هي ، ال تضيف قيمةالتخلص من األنشطة اليت .5

ا ال تضيف شيئاً   ملنتج.ا ىلإواملعاينة والفحص، واملخزون، وإعادة العمل أل
العمل اجلماعي تنمية العاملني من خالل حتسني تصميم الوظيفة والتدريب والتزامهم و  .6

 والتمكني بصورة مستمرة.
ً عن طر  .7  اري ممكن.يق نقل املسؤولية إىل أدىن مستوى إدجعل الوظائف أكثر حتد
تقليل فئات و  Cross- Trainingبناء مرونة العامل بواسطة التدريب متعدد الوظائف  .8

ا   Job Classificationsالوظائف وتصنيفا
: ختفيض املخزون، وحتسني سابقة الذكر الكثري من الفوائد أمههاصائص قق اإلنتاج الرشيق وفق اخلوحي

دة اإلنتاجية، وتقليل املساحات املطلوبة، وتقصري فرتات ااجلو  ، ومرونة أكرب، وعالقات نتظارالدة، وز
دة الطاقة، والتنوع  ألكرب يف املنتجات، اأفضل مع املوردين، وجدولة األنشطة وتبسيط رقابتها، وز

 واالستخدام األفضل للموارد البشرية.

 The Principles of Lean Productionمبادئ اإلنتاج الرشيق: . 13-4
ينطوي اإلنتاج الرشيق على إزالة اهلدر (الفاقد)، وخري مثال على ذلك تناشق جسم اإلنسان، فهو 

نه: " أي شيء زائد عن احلد األدىن  Waste. ويتم تعريف الفاقد اً ، وصحياً ، الئقاً جيب أن يكون حنيف
ل واليت تُعد ضرروية للغاية من أجل إضافة قيمة إىل من املعدات واملواد واألجزاء واملساحة ووقت العم

 . 1املنتج"
                                                           

1 . Bamford, David R. & Paul L. Forrester (2010): Essentials Guide to Operation Management: Concept and 
Case Notes, John Wiley & Sons LTD., Chichester.p. 104 
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عام  Roosو Jonesو Womackلقد مت حتديد مبادئ اإلنتاج الرشيق للغرب من قَبل 
م:" اآللة اليت غّريت العامل  0199 . ومت The Machine that Changed the World "1يف كتا

ريخ إنتاج السيارات، و  حددوا مبادئ اإلنتاج الرشيق وكيفية تنفيذه يف أربعة فصول أساسية فيه الرتكيز على 
  هي:

 Designing the Carتصميم السيارة   .أ
 Running the Factoryإدارة املصنع   .ب
 Dealing With Suppliersالتعامل مع املوردين   .ج
 Dealing with Distributorsالتعامل مع املوزعني   .د

دة الكفاءة داخل الغرب أوًال يف قطاع التصنيع، واآلن انتشر اإلنتاج  ورّكز الكتاب أيضًا على ز
الرشيق بشكل واسع يف قطاع اخلدمات. لذا تُعد الرشاقة اسرتاتيجية للبقاء قادرة على املنافسة من خالل 

ستخدام املمارسات    :2تيةآلاحتديد وإزالة اخلطوات الزائدة يف املنتجات والعمليات 
 حتسني موثوقية العمليات. .1
 جلودة يف املصدر.ا .2
 التدفق املستمر. ياإلنتاج ذ .3
 سحب اإلنتاج. .4
 التحسني املستمر. .5

والسيارات حقًا هي اآللة اليت غّريت العامل، ألن صناعة السيارات غّريت طريقة صنع املنتجات يف 

                                                           
1 . Womack ,James P., Daniel T. Jones, Daniel Roos (1990) The Machine That Changed the World: 

the Story of Lean Production-- Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now 
Revolutionizing World Industries, Rawson Associatcs , Macmillan Publishing Cumpany, Canada 

2 . Bamford, David R. & Paul L. Forrester (2010): Essentials Guide to Operation Management, 
op.cite,p.105 
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 Henryطّور  بعد احلرب العاملية األوىل عندما  جاء التغيري األول ذإ يف القرن العشرين، نيمرتن ماكألاكل 
Ford وAlfred Sloan  التصنيع من اإلنتاج احلريف إىل اإلنتاج الكبري. ويف حني قادت أورو العامل

بعد احلرب  الصناعي لعدة قرون، أصبحت أمريكا بسرعة االقتصاد العاملي املهيمن. وجاء التغيري الثاين
شركة تويو لصناعة السيارات  يف Taiichi Ohnoو  Eiji Toyodaالعاملية الثانية، عندما كان 

ن  رائدين يف اإلنتاج الرشيق، وكان النهوض االقتصادي لتويو والشركات والصناعات األخرى يف اليا
  .1اعتمدت على اإلنتاج الرشيق نتيجة لذلك التطورحني وأماكن أخرى 

مساحة أقل، أقل، و  بشرً  اً وُيستخدم مصطلح الرشيق ألن العمليات الرشيقة تستخدم جهد
اسي هو إجناز املزيد واهلدف األس أقل بني طلب العميل والتسليم. اً أقل، ومواد أقل، ووقت اً رأمسالي اً واستثمار 

تقصري أوقات الدورة الزمنية ستخدام القليل من خالل تقليل املخزون يف مجيع مراحل العملية اإلنتاجية، و 
مة الصنع، والقضا   اع الفواقد.أنو  ء على مجيعلإلنتاج بدءاً من املواد اخلام إىل السلعة 

  Types of Waste or MUDA: (الفاقد)أنواع اهلدر . 13-5

جلدول (يُقسم اهلدر وفق مفهوم اإلنتاج الرشيق إىل مثانية أنواع    : 2)1،  13موضحة 
  التعريف  نوع اهلدر

  اإلنتاج الزائد 

Overproduction 

ً ومهلة مبكان كشف العيوب وخيلتصنيع الوحدات قبل احلاجة هلا جيعل من الصعوبة  ق خمزو
  زمنية زائدة

  املعاجلة غري املناسبة

Inappropriate 

Processing  

يف  بالغةملؤدي إىل ا، وهذا يا آالت بسيطة فة ميكن استبدالعالية الدقة مكلاستخدام معدات 
رونة، وصيانة اآلالت استغالل األصول الرأمسالية املكلفة، واالستثمار يف معدات أصغر أكثر م

ملعاجلة غري ااألقدم بشكل سليم، ودمج خطوات العملية يف املكان املناسب يقلل اهلدر  ملرتبط 
  الصحيحة

تج. وإن تشغيالت اإلنتاج الطويلة وسوء الوقت الضائع املتحمل حينما ال يتم نقل أو معاجلة املن  االنتظار

                                                           
1 . Nicholas, John (2018): Lean Production for Competitive Advantage: A Comprehensive guide to 

learn methods and Management Practices, Routledge, New York,p.5 
2 . Krajewski, Lee J. & et.al (2016): Operations Management, op.cite,p. 229 
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Waiting  حكام % من  90ميكن أن جيعل ما يزيد عن  ما بينهافيتدفق املواد والعمليات غري املرتبطة 
  املدة الزمنية للمنتج يتم قضاؤها يف االنتظار

    النقل

Trasportation 

سبب ضررًا وتدهورًا يف ياحلركة ومعاجلة املواد املفرطة للمنتج بني العمليات، وهو ما ميكن أن 
  جودة املنتج بدون إضافة أي قيمة مهمة للعميل

  احلركة 

Motion  

لسري. والوظائف ذات احلركات حنناء والتمديد واملد والرفع واالاجلهد غري الضروري املرتبط حبركات ا
  الزائدة جيب إعادة تصميمها

  املخزون 

Inventory 

ملدة الزمنية، ومينع أرضية الورشة ويستهلك مساحة ويزيد ااملخزون الزائد خيفي املشكالت يف 
  واالنتظار التواصل، واملخزون اجلاري العمل عليه هو نتيجة مباشرة لإلنتاج الزائد

 العيوب 

Defects 

م يف شكل تكلفة ينتج عن عيوب اجلودة إعادة عمل وخردة، وتضيف تكاليف مهدورة إىل النظا
  دة تفتيش وفقدان العميلطاقة وجهد وإعادة جدولة وز

  االستخدام غري الكفء للعمال

Underutilization of 

Employees  

هود طويلة املدى لتقليل فشل املنظمة يف التعلم من معرفة موظفيها وإبداعهم واستغالله يعوق اجل
  اهلدر

  ) أنواع اهلدر1،  13اجلدول (

 Tools of Lean Productionأدوات اإلنتاج الرشيق: . 13-6
  :مال وهيعادًة يف سعيها لتحقيق الك الرشيقةناك مخس أدوات تلجأ إليها املنظمات ه

  : 5S تقنية. 13-6-1
لتايل ال  5Sإن تقنية  ألشياء و هي عبارة عن حتسينات يف الطريقة أو الطرائق اليت نتَّبعها للعناية 

نضيِّع الوقت للبحث عنها، أو يف إصالحها. وهي القدرة على تنظيم مكان العمل وجعله مرتبًا ونظيفاً 
لعمل اجليد بشك ل دائم. وُيشتق اسم تقنية واحملافظة على معايريه وقواعد السلوك الالزمة والضرورية للقيام 

5S  نية جلدول (  تيةآلامن الكلمات اليا   :1)2،  13كما هو موضح 

                                                           
1 . Gitlow, Howard S. & Others (2005): Quality Management, (3rd  ed.) McGraw-Hill companies, Inc., 

Boston, p.41 
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نية   Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke  للغة اليا

 Sort Setinorder Shine Standardize Sustain  للغة االنكليزية

  االنضباط  التنميط  التنظيف  الرتتيب  التصفية  للغة العربية

  5S) تقنية 2،  13اجلدول (

  :1يتآلاوهذه الكلمات اخلمس هي جزء من النظام اإلداري األساسي الذي يركز انتباه العاملني على 

  Seiri (Sort/ Clearing up)  :. التصفية1
ية أو اآلالت غري تبسيط العملية عن طريق حذف اخلطوات غري الضرورية أو األدوات غري الضرور 

ئق واألوراق غري الضرورية.   املستخدمة، والسلع املعابة، والو

  Seiton (Setinorder)  :. الرتتيب2
ألشياء الضرورية منظمة ومرتبة، حبيث يتم ختصيص مكان لكل شيء . كما جيب االحتفاظ 

  االحتفاظ بكل شيء يف مكانه.

  Seiso (Shine/ Cleaning)  :. التنظيف3
  ، وتفعيل نظام جيد للصيانة.إبقاء مكان العمل نظيفاً 

  Seiketsu (Standardize)  :. التنميط4
 لطريقة لعمل الصحيحتوحيد طرائق العمل من خالل تطوير الوسائل اليت متكِّن كل فرد من أداء ا

لسابقة متنع وقوع اخلطأ يف ، ووضع طرائق التنميط وفقًا للمعايري املطلوبة. وإن العناصر الثالثة انفسها
  .التنميط

  

                                                           
  214، ص 1، دار رسالن، دمشق، طإدارة اجلودة الشاملة: مدخل الوظائف واألدوات): 2016. الصرن، رعد ( 1
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  Shitsuke (Sustain/ discipline)  :. االنضباط5
أداء األعمال الصحيحة و حتسني نوعية السلوك لكل فرد من خالل االلتزام بقوانني وتعليمات العمل. 

  بطريقة صحيحة.

 Visual Factory :املصنع املرئي . 13-6-2
من خالل  كالتحتديد املش ميكن  ذإ، ضيف املصنع املرئي عنصر اإلشارات والالفتات املرئيةي

، فقطال يساعد يف إظهار املشكالت وهذا   .استخدام الرسوم البيانية املعروضة يف مجيع أحناء مكان العمل
ما ُتستخدم  اً غالبو  .املوظفني على اطالع دائم بظروف التشغيل احلاليةبغية إبقاء النشرات املنتظمة  يفولكن 

مثل اخلطوط  -أماكن حمددة لتخزين األدوات  ختصيصيؤدي  ذإ، يةالالفتات لتوصيل أهداف حتسني العمل
 - اً العريضة على لوحة املشابك املثبتة على احلائط أو عالمات الشريط على األرضية لألشياء األكرب حجم

  .1وقت التخزين والبحث واالسرتجاعهذا يوفر و  ء.األشيا جودو إىل توضيح مكان 

 poka yokes : . بوكا يوكي13-6-3
ين يعين إثبات ومنع األخطاء غري املقصودة  يتكون هذا  ذإ، Mistake Proofingمصطلح 

وتعين جتنب أو  Yokeوتعين خطأ غري مقصود، والثاين يوكي  Pokaاملصطلح من مقطعني األول بوكا 
لتايل املصطلح مبجمله يعين جتنب األخطاء املهملة أو غري املقصودة كرة اجلوهرية هلذا تكمن الف .منع، و

وتصميم املعدات واألدوات املناسبة حبيث  ،بشكل جيد هاوتصميماملفهوم يف ختطيط العملية اإلنتاجية 
يصبح حدوث األخطاء مستحيًال، أو على األقل يسهل اكتشافها بشكل أسهل من البداية، والعمل على 
النتقال للعامل التايل أو احملطة التالية  تصحيحها فور ظهورها قبل أن تتحول إىل عيوب وعدم السماح هلا 

  .2على خط اإلنتاج

                                                           
1 . Brennan, Linda L. (2011): Operations Management, McGraw- Hill Companies Inc., New York,p.67 

  142): إدارة اجلودة، ص 2020االفرتاضية السورية (. اجلامعة  2
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ين1961عام اجلودة  ضبطفادي األخطاء املهملة البوكا يوكي لدم أسلوب تقُ    من قبل املهندس اليا
Shigeo Shingo  وهو مهندس ميكانيك كان يعمل لدى شركة تويو للسيارات، مت تطبيق هذا ،

أن عيوب املنتجات  Shingo يعتقد  ذإ، TPS املفهوم يف هذه الشركة كجزء من نظام تويو اإلنتاجي 
ا، حيث يقول ما هي تعود أسباب العيوب إىل  : "إال أخطاء للبشر ميكن تفاديها إذا ختلصنا من أسبا

ا تتحول إىل عيوب عندما تصل إىل  أخطاء العامل غري املقصودة، وبسبب إمهال هذه األخطاء، فإ
إىل عيوب،  والعالقة بني األخطاء والعيوب هي عالقة السبب والنتيجة، واألخطاء لن تتحول، املستهلك"

مت اختاذ اإلجراء الالزم يف مرحلة حدوث اخلطأ، ومتت معاجلته كما هلذا إذا كان هناك تغذية عكسية، و 
كا يوكي   Foolوالذي يعين "إثبات الغباء"  Baka Yokeينبغي، يف البداية كان املصطلح هو 

Proofing  قامت إحدى العامالت يف شركة  1963، إال أنه يف عامArakawa Auto Body 
Company  كا يوكي يف مكان عملها بسبب اإلساءة ، برفض استخدام طريقة  التابعة لشركة تويو

حلمق والغباء، وعلى   Shingoثر ذلك قام إواملعىن الالإنساين والعدائي الذي يرمز له وهو وصف العامل 
هلذا املفهوم هو حتقيق  خلطأ غري املقصود، واهلدف الرئيسبتغيري املصطلح إىل بوكا يوكي والذي يعين تفادي ا

 .1Zero Defectصفر عيوب 
طاء التلقائية تصميم النظم بطرق متنع حدوث األخ ا:"  Poka Yokeتقنية  وميكن تعريف
لتايل  .احدة ال تقبل اخلطأ"و حبيث يتم تركيبها بطريقة ا التقنية اليت تصمم األجزاء إغري املقصودة، أي  و

عند و لتصنيعية املختلفة، تقنية تعمل على التطبيق الصحيح لألجزاء يف املراحل ا " :فإن البوكا يوكي هي
  قيق جودة املنتج".هم يف حتألخطاء والعيوب يف املنتج مبا يستطبيقها يصبح من شبه املستحيل حدوث ا

ن خطأ إذ إو شري هو أمر وارد احلدوث، فاإلنسان من طبيعته أن ينسى وأن خيطئ، إن اخلطأ الب

                                                           
1 . - Nanjundaraj Premanand , (2018), A Study on Imlementation of Poka– Yoke Technique In Improving 

The Operational Performance by Reducing The Rejection Rate In The Assembly Line, International 
Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 119 No. 17. 
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جيب علينا تصميم األدوات واآلالت وأنظمة العمل، حبيث تساعد على منع حدوث املعدات وارد احلدوث، 
لنسيان نسان اإلفمن طبيعة ا ،اآللة ماخلطأ أو حتذر منه قبل وقوعه، سواء أكان هذا اخلطأ بسبب اإلنسان أ

إذا و الفهم اخلاطئ لألمور مما يؤدي إىل حدوث اخلطأ البشري،  واالنشغال وعدم االنتباه أو عدم الفهم، أو
ا تؤدي إىل نتائج سلبية منها   :1مل تعاجل األخطاء بصورة جذرية، فإ

ئن وفقدان السمعةو  ،خسارة يف املال ،ضياع الوقت  .أ   .فقدان الز
دة يف التكلفة  .ب   .واخنفاض القدرة التنافسية ،ز
دة يف الفاقد  .ج  .ز
 .تناقص احلصة السوقية للمنظمة  .د
ا على االستمرار. خسارة املنظمة وانتهاء أعماهلا  .ه  بسبب عدم قدر

 املنتج يكون أقل تكلفة فإن منع العيب والوقاية منه يف ،أما فيما يتعلق بتكاليف األخطاء والعيوب
تفصيلها   ل.س) واليت ميكن 1000-100-10-1من تصحيحه، وهو ما يعرف بقاعدة تكلفة اخلطأ (

 : يتكما 
 ل.س. 1تكلفة الوقاية من األخطاء تبلغ  .1
ئن ىل إتكلفة تصحيح األخطاء قبل وصوهلا  .2 لكفالة، ة، تكاليف ال.س (إعادة العمل، اخلرد10لز

  تكاليف التفتيش واملخالفة).
ئن ىل إتكلفة األخطاء (العيوب) بعد وصوهلا  .3   ل.س. 100لز
 ل.س. 1000تكلفة األخطاء (العيوب) بعد تذمر الزبون أمام اآلخرين  .4

  

                                                           
1 . Pratik D. Tak, Shravan S. Wagh, (2015), Poka Yoke ImpIimentation on Punching Machine: A Case 

Study, International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN: 2319-1163. 
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 kaizen :التحسني املستمر .13-6-4
نية من مقطعني مها:  Kaizenتتألف كلمة  حنو األفضل، أي  Zenوتعين التغيري و  Kaiاليا

أن كل العاملني يف منظمة ما يعملون  Kaizenالتحسني املستمر املنظّم والتدرجيي. وتتضمن اسرتاتيجية 
على التحسني املستمر  Kaizenسوية إلجراء التحسينات بدون استثمارات رأمسالية كبرية. وتُركز ثقافة 

لعاملني، وتتضمن والثابت إلزالة الفواقد يف كل األنظمة وعمليات املن ظمة. وتبدأ هذه األداة وتنتهي 
م بشكل مستمر للوصول إىل الكلفة املنخفضة واجلودة العالية يف  القيادة اليت توّجه العاملني لتحسني قدر
دة اإلنتاجية بغية احلصول  الوقت املناسب. وهي إحدى أدوات اإلنتاج الرشيق اليت ميكن استخدامها لز

. ويستخدم هذا املنهج خللق خربات من خالل التجربة 1عالية يف سوق املنافسة الصعبة على ميزة تنافسية
واخلطأ يف القضاء على الفواقد واهلدر وتبسيط العمليات ويتم تكرار هذا املنهج مرارًا وتكرارًا للبحث 

  ستمرار عن املشكالت واحللول والقضاء على األنشطة اليت ال تضيف قيمة.

 Jidoka :كايدو اجل. 13-6-5
نظمة التحكم الذايت أو "األمتتة الذكية أو مع اللمسة البشرية"، ومتثل العمود الثاين تُ  عرف اجليدوكا 

وتتمثل يف تصميم  .Taiichi Ohnoو  Eiji Toyodaمن نظام إنتاج تويو الذي قدمه كل من 
جد داخل اآللة املؤمتتة جهاز إيقاف تلقائي، و يًا يف حال حدوث أي مشكلة حبيث يآالت تتوقف تلقائ

األمر الذي جيعل منع املشكالت من قبل اآللة ممكناً، واهلدف من اجليدوكا هو ضمان أن القطع املعيبة لن 
لتايل الوصول إىل الع ،متر إىل حمطة العمل التالية يوب الصفرية للحد من وصول املنتجات املعيبة للعمالء. و

لتصحيح اآليل التلقائي  ستخدام اجليدوكا ميكن للمصانع أن تكتشف مجيع العيوب يف اإلنتاج والقيام  و
   .2لألعطال

                                                           
1 . Fitzgerald , Brian& Musiał , Mariusz & Jan Stol ,Klaas( 2014):Evidence-Based Decision Making in 

Lean Software Project Management "ICSE’14 , Hyderabad, India. 
2 . Tekin, Mahmut & et.al (2018): An Application of SMED and Jidoka in Lean Production, N. M. Durakbasa and 

M. G. Gencyilmaz, Proceedings of the International Symposium for Production Research, pp. 530–545 
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"بوكا يوكي"  إحدى اآلليات اليت تستخدمها اجليدوكا ملنع العيوب، واليت تعمل من خالل د وتع
تقوم حمطة العمل اليت تعمل وفق  ذإ، فحص خمتلفة على األدوات واآلالت يف العملية اإلنتاجيةوضع أجهزة 

إلعالن عن وجود مش تقنية ستخدام إشارات بصرية أو مسعية مما يتطلب إصالح اآللة  كالتاجليدوكا 
ستمرار وجيب على املشغلني التحقق فيما إذا كانت هذه املشكلة هي مشكلة مت .وإعادة تشغيلها كررة 

 حىت يتم اختاذ التدابري الالزمة.
أنواع من نظام الرقابة املرئية واليت تستخدم يف هذه التقنيات وهي: اإلشارات الضوئية  ةهناك مخسو 

لوحات و شاشات العرض الرقمية، و بطاقات كانبان، و ولوحات أندون، بطاقات العمل القياسية (النمطية)، 
  مؤشرات املخازن. 

) الستدعاء املشرفني أو العاملني واحلصول Andon(نظام إلشارات الضوئيةايتم استخدام   .أ

لوان خمتلفة كل منها له معىن  على املساعدات املختلفة منهم، وتكون هذه اإلشارات الضوئية 
خمتلف ويعطي تعليمات خمتلفة، ويستخدم يف ذلك لوحات أندون واليت لديها ثالثة أو مخسة 

ملعاين  اية اإلنتاج) واألخضر (قلة أو  :تيةآلاألوان  جلهاز) واألبيض ( األمحر (يوجد مشكلة 
  نقص املواد) واألزرق (وحدات معيبة) واألصفر (إعداد اجلهاز).

للحد من املخزون واليد العاملة غري الضرورية  (النمطية) بطاقات العمليات القياسيةوتستخدم   .ب

بطاقات العمل القياسية من ثالثة عناصر: وقت  وللحد من املشكالت واملنتجات املعيبة، وتتكون
  روتني التشغيل القياسي، والكمية القياسية من العمل قيد املعاجلة.و دورة اإلنتاج، 

ن إذ إمبثابة إشارات بصرية للسيطرة على االحنرافات يف العملية اإلنتاجية، بطاقات كانبان وتعد   .ج

كإشارة إىل وجود مشكلة، وأيضًا ميكن عدم وجود بطاقة كانبان على حاوية ميكن أن تعمل  
  لبطاقة كانبان أن حتدد ما إذا كان هناك حاجة إىل عمل إضايف أم ال.

زمن اإلنتاج، ويوم اإلنتاج، وعدد الوحدات اليت مت إنتاجها  شاشات العرض الرقميةوتظهر   .د
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 خالل اليوم. 

يتم اإلشارة إىل موقعه  عندما يكون املنتج يف التخزين بلوحات مؤشرات املخازنوفيما يتعلق   .ه

على كل من مؤشرات املخازن وعلى بطاقة كانبان يف حماولة لتقدمي األجزاء إىل املوقع الصحيح، 
   وتشري لوحة املخازن إىل كمية املخزون مما جيعل مراقبته أسهل.

 تقدم اجليدوكا العديد من املزا منها:و 
حيدث خلل أو خطأ فيها: ففي حال حدوث إيقاف اخلط اإلنتاجي أو العملية التصنيعية عندما  .1

أي خطأ أو عند ظهور أي وضع غري عادي تتوقف اآللة عن العمل يف احلال، وقد تقوم اآللة 
بنفسها بتصحيح اخلطأ بشكل مؤمتت، أو يقوم العامل بعمل اإلجراء الالزم لتصويب اخلطأ، 

فهم املشكلة، والتأكيد على عدم  ومتنع األمتتة الذكية إنتاج منتجات معيبة، وتركز االنتباه على
  : تيةآلاتكرار حدوثها، فهي عملية سيطرة على اجلودة تطبق املبادئ 

  اكتشاف احلاالت الشاذة غري العادية. - 
  التوقف عن العمل، وتصحيح اخلطأ يف احلال. - 
  للخطأ واختاذ اإلجراء املضاد. التحقق من السبب الرئيس - 

لسرعة اكتشاف األخطاء اليت حتدث يف العملية اإلنتاجية وتصحيحها تتيح األمتتة الذكية اإلمكانية  .2
  يف احلال، من خالل اآلليات اليت تكتشف أي شذوذ يف العملية.

ال للعامل مبراقبة عدة ماكينات يف وقت واحد، وعند تو  .3 قف إحدى املاكينات، تنبه تعطي ا
نية. حدوث اخلطأ ويقوم على الفور بتصحيحه، وإزالة أي اىل إالعامل    حتمال حلدوثه مرة 

لتحول من عملية تصنيعية إىل أخرى،  .4 دة جودة ومرونة العملية التصنيعية من خالل السماح  ز
  دون احلاجة إىل إعادة تصميم خطوط اإلنتاج. من 

  ختفيض نسبة األخطاء البشرية وحتسني جودة املنتجات.  .5
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  نتاجية. ثل للموارد اإلختفيض التكاليف، من خالل تقليل العيوب، واالستغالل األم .6
  حلول اآللة حمل العامل يف املهام املتكررة أو اململة. .7
ياة العامل،  ححلول اآللة حمل العامل يف املهام اليت تتم يف ظروف قد تشكل خطرًا على  .8

  كاإلشعاعات، واملواد الكيماوية اخلطرة.
ملهام اليت تع .9 مثل العمليات اليت  املدنيةخارجة عن نطاق إمكانيات أو قدرات العامل  دتقوم 

 اً ئة عالية أو بطتتطلب حرارة عالية جدًا أو برودة منخفضة جداً، أو عمل أشياء تتطلب سرع
  . اً شديد

  تبسيط العملية اإلنتاجية، وتقليل عمليات املناولة، وحتسني تدفق العمل. .10
  االستخدام األكفأ للقوى العاملة. .11
دة هائلة يف اإلنتاجية. .12   ز
  ية.االنتباه واملتابعة املستمرة للعملية اإلنتاجو اليقظة  حترير العامل من .13
ت العاملني. .14   رفع معنو
  التسليم يف الوقت احملدد. .15

  Total Productive Maintenance(TPM) :الصيانة اإلنتاجية الكاملة.13-6-6

ا :"   Nakajima (1989) عّرف نهج مبتكر للصيانة يعمل مالصيانة اإلنتاجية الشاملة على أ
على حتسني فعالية املعدات، ويزيل األعطال، ويعزز الصيانة املستقلة من قبل املشغلني من خالل األنشطة 

 .1"اليومية اليت تشمل إمجايل القوى العاملة
ن كمنهجيةصنشأت اللقد  أن ىل إاً ، نظر الرشيقلدعم نظام التصنيع  يانة اإلنتاجية الشاملة يف اليا

                                                           
1 . Nakajima, S. (1989): TPM Development Program: Implementing Total Productive Maintenance, 

Productivity Press, Portland 
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ت، يف املنظما الرشيقاملعدات اليت ميكن االعتماد عليها هي شرط أساسي مسبق لتنفيذ مبادرات التصنيع 
منذ فرتة  (TQM) وإدارة اجلودة الشاملة Just In-Time (JIT) برامج وعلى الرغم من وجود

لقليلة حدث أداة قد وضعت مؤسسات التصنيع إال أن ، ليست  صيانة اجلودة ليف وقت متأخر ثقة كافية 
  هي الصيانة اإلنتاجية الشاملة. و  االسرتاتيجية

، الصيانة اإلنتاجية الشاملة والتصنيع الرشيق العالقات بني وحدات بناء )1،  13(يوضح الشكل 
وميكن أن ،  الرشيق النشاط األساسي ملعظم فلسفات التصنيع  يهيانة اإلنتاجية الشاملة صيتضح أن ال ذإ
  .الرشيقيف جناح التصنيع  الهم بشكل فعّ ست

  
  ) العالقة بني الصيانة اإلنتاجية الشاملة وفلسفة التصنيع الرشيق1،  13الشكل (

إلنتاج مت تصميمها لتحسني موثوقية  نزلةالصيانة اإلنتاجية الشاملة مبوتُعد  منهجية حتسني مدفوعة 
بشكل كبري يف  سهمتأفلسفة تغيري هي ، و وضمان اإلدارة الفعالة ألصول املصنعوالتجهيزات املعدات 

ن كاسرتاتيجية تصنيع تتكون من  مت تصويرها حتقيق حتسينات كبرية يف مؤسسات التصنيع يف الغرب واليا
  :تيةآلااخلطوات 

  .املعدات واألداء والكفاءة وجودة املنتججاهزية ظيم فعالية املعدات من خالل حتسني تع  .أ
  .لكامل دورة حياة املعداتوضع اسرتاتيجية الصيانة الوقائية   .ب
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  .الصيانةواملوارد البشرية و مجيع اإلدارات مثل أقسام التخطيط  ةتغطي  .ج
  . لورششراك مجيع املوظفني من اإلدارة العليا إىل عمال اإ  .د
   .الصغرية اتموعانشطة أمن خالل  حتسني برامج الصيانةتعزيز   .ه

إىل تسهيل حتقيق خمتلف  اً أيض ةاالسرتاتيجي الصيانة اإلنتاجية الشاملةميكن أن يؤدي تنفيذ 
ت وأهداف التصنيع   ).3،  13( جلدولكما هو موضح ،أولو

ت التصنيع   اعتبارات الصيانة اإلنتاجية الشاملة  أولو
املعدات زية جاهيؤدي إىل حتسني  مباليل حاالت التوقف غري املخطط هلا تق Productivity (P)اإلنتاجية 

دة و    اإلنتاجية ز
  تجتصميم للمنالسريع و التغيري الإضافية و بطاقة توفري التخصيص 

  ة عن اإلنتاج غري املستقرئاشختفيض مشكالت اجلودة الن Quality (Q)اجلودة 
  ختفيض حاالت الفشل من خالل حتسني اجلودة

  تجتصميم للمنالسريع و التغيري الإضافية و بطاقة توفري التخصيص 
  تكلفة دورة احلياة Cost (C)الكلفة 

  اإلجراءات الكافية للصيانة
  دعم احلجم ومرونة املزيج اإلنتاجي

لتوقفات   اخنفاض اجلودة واهلدر املرتبط 
  دعم جهود نظام الوقت املالئم والتجهيزات املرتبطة به Delivery (D)التسليم 

  حتسني كفاءة التسليم والسرعة واملوثوقية
  من خالل استخدام عمالة ماهرةحتسني جاهزية اخلط اإلنتاجي 

  حتسني بيئة العمل Safety (S)األمان والسالمة 
  ختفيض نسبة احلوادث يف العمل

  إزالة املواقف اخلطرة
  التحسني املستمر وتقدمي االقرتاحات Morale (M)الروح املعنوية 

لعملية واملنتج دة معارف العمال    ز
  حتسني القدرة على حل املشكالت

دة    مهارات ومعارف العمالز
ماك العمال ومتكينهم   إ

ت اليت يتم حتقيقها من خالل الصيانة اإلنتاجية الشاملة3،  13اجلدول ( ت التصنيع والغا   )  أولو
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ا إىل حتقيق فوائد غري ميف منظمة  الصيانة اإلنتاجية الشاملة إضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي تنفيذ
دة الطلباملموسة يف شكل صورة حمسنة  د إدخال نشاط الصيانة  بعو  ت.للمؤسسة، مما يؤدي إىل إمكانية ز

نفسهم ستقلة، يعتين املشغّ كوظيفة م آلالت  من خالل حتقيق و   .دون أن يطلب منهم ذلكمن لون 
م   نأ لماً عخلاصة اصفر أعطال، وصفر حوادث وعدم عيوب، حيصل املشغلون على ثقة جديدة يف قدرا

 .املوظفني يف حتقيق أداء التصنيع سهاماتإية أمه اً أيضتدرك املنظمات 
 Lean in Servicesاإلنتاج الرشيق يف اخلدمات: . 13-7

اليت تؤثر  شركات الطريانمن املستشفيات إىل املتنزهات و مزا اإلنتاج الرشيق على اخلدمات تنطبق 
، فرادملتمثلة يف احرتام األا الرشيقخصائص اإلنتاج  عدتُ و  .القيمة اليت حيصل عليها العمالء يفبشكل مباشر 

، والرتكيز على التحسني املستمر تزيل اهلدر والفاقدالصارمة اليت  املعياريةوالعمليات الفعالة مع املمارسات 
ستمرار جلميع  نزلةمب   .ظمة اخلدميةن من نتائج أعمال املنديياملستفوسائل لتوليد القيمة 

املستوى العايل  يضعالتصنيع واخلدمات، فقد  نتاج الرشيق بنيتركز اإلإذا كان هناك أي تغيري يف ف
يف تنفيذ أعماهلم  سهامإللمن خالل التدريب والتحفيز فراد على متكني األ اً إضافي اً من تفاعل العمالء تركيز 

لي الرتتيب الداخعلى املوردين و  ةاملطبقلإلنتاج الرشيق بعض التطبيقات احملددة  يتفيما و . على أكمل وجه
 .1اتواملخزون واجلدولة يف قطاع اخلدم

  Suppliers:نو ملوردا  .أ
ال يفعلون ذلك  الذينن و املوردأولئك و ،  JIT مع مورديه على أساس اً يتعامل كل مطعم تقريب

. ء وميرضون وقد ميوتونشكو العمالقد ييفسد، و قد الطعام و  ،للغاية اً واضحيكون اهلدر ، ففاشلني نيكونو 
ملثل ت وأنش اً أساسي JIT ديع: و  طة الوساطة على أساسللقطاع املايل الذي يعاجل الودائع والسحو
JIT  هذا هو معيار الصناعةو.  

 Layout :الرتتيب الداخلي  .ب
تقدمي  توجبي ذإيف مطابخ املطاعم ،  التطبيق  Lean layoutيتطلب الرتتيب الداخلي الرشيق 

لدز تشكيل تصميم مطبخهاعلى سبيل املثال: أعادت شركة ف. الطعام البارد والساخن بتكلفة كبرية  ماكدو
                                                           

1 . Heizer, Jay & et.al (2017): Principles of Operations Management, op.cite,p.690 
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لتايل تسريع التسليم للعمالء يف من أجل توفري بضع ثوانٍ  من خالل العملية اجلديدة  . و عملية اإلنتاج، و
لدز إنتاج اهلامربغر املصنوع حسب الطلب يف  الرتتيب الداخلي ن إفكذلك و . نية 45ميكن ملاكدو

ألمتعة لشركة اً دث فرقحيُ رشيق ال حقائبهم جتهيز يتوقع العمالء  ذإ Alaska Airline يف خدمة املطالبة 
 .دقيقة أو أقل 20يف غضون 

 Inventory: املخزون  .ج
حتدث معظم أوامر البيع و يقوم مساسرة البورصة بتخفيض املخزون إىل ما يقرب من الصفر كل يوم. 

قد يكون الوسيط يف و والشراء على أساس فوري ألن أمر البيع أو الشراء غري املنفذ غري مقبول للعميل. 
ملثلمشكلة خطرية إذا تُ  لدز من  :رك يف صفقة غري منفذة. و املخزون من خالل احلفاظ فواقد تقلل ماكدو

لسرعة  بعد ذلك يتم التخلص منهو  ،لبضع دقائق فقطلوقت املضبوط مة الصنع لسلع اعلى جرد 
  . املطلوبة

وخمزون األمان  JITخمزون  Arnold Palmer أمثال:تدير املستشفيات ويف اجلهة املقابلة، 
إلمدادات  :على سبيل املثالف. املطلوبة يف الرعاية الصحية املنخفض للعديد من العناصر قد يتم االحتفاظ 

ت منخفضة من خالل تطوير شبكات احليوية مثل املستح . جمتمعية داعمةضرات الصيدالنية عند مستو
إحدى الصيدليات ميكن لعضو آخر يف الشبكة توفريه حىت  نفذ الدواء املطلوب منذه الطريقة، إذا و 

  وصول شحنة اليوم التايل.
   Scheduling :اجلدولة  .د

جيب أن تتكيف شركات الطريان مع التقلبات يف طلب العمالء. ولكن بدالً من التعديل عن طريق 
من خالل اجلدولة و . وجاهزيتهم العالية األفراد توفريالتغيريات يف املخزون، يتم تلبية الطلب من خالل 

بعبارة أخرى، و لعمالء. لتغطية فرتات الذروة يف طلب ا اً املفصلة، يظهر املوظفون يف الوقت املناسب متام
يتم ضمان حيث  قليالً  اً ، يكون الرتكيز خمتلفتيف الصالوو بدالً من جرد "األشياء"، يتم جدولة املوظفني. 

  يفتنخفض جدولة املوظفنيو اخلدمة السريعة من خالل جدولة كل من العميل واملوظفني. 
McDonald’s  و Walmart   الحظ أن اجلدولة ن ذإ، الدقيق للطلبناءً على التنبؤ بدقيقة  15إىل

قد و املمتازة تلك اجلداول.  وتقود التنبؤات. اإلنتاج الرشيقيف  اً أساسي اً عنصر  تُعدهذه املنظمات مثل يف 
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لساعة يف حالة عداد تذاكر الطريان مُ  التنبؤاتتكون هذه  ت مومسية ويومية وحىت  تقنة للغاية، مع مكو
ت املومسية واألسبوعية يف الصالو. وختلق رحلة، وما إىل ذلك)(مبيعات العطالت، ووقت ال  تاملكو

بضع دقائق (لالستجابة لدورة الوجبة اليومية) يف يف خاصة، وحىت  كالتمش )(العطالت واجلمعة
لدز  .ماكدو

ستمرار، جيب أن يكون املوردون ومن أجل  تقدمي السلع واخلدمات للعمالء يف ظل الطلب املتغري 
على يعمل اإلنتاج الرشيق  ذإ، دقيقة، واجلداول الزمنية ووقت دورة اإلنتاج قصرية، قليالً  املخزونو ، موثوقني

هم يف هذا تقدميه، والقضاء على كل ما ال يسإشراك املوظفني ومتكينهم من إنشاء تصور العميل للقيمة و 
تبدو الشركات املنتجة للسلع و على نطاق واسع يف كل من  العمليات الرشيقة ُتستخدم تقنيات. و اهلدف

 .الشركات املنتجة للخدماتأكثر اختالفاً يف 

  : عشرالثالث أسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      جة إليهيقوم نظام اإلنتاج الرشيق على فلسفة أنه ال شيء يتم إنتاجه حىت تظهر احلا   .1

ا يدل مصطلح    .2        النظام التقليدييفالرشيق على النظام الذي يستغل املدخالت لتوليد املخرجات ذا

نية تعين اللطافة   .3      نظام السحب كلمة 

     قددون حتقيق الفامن تُبىن العمليات الرشيقة على فلسفة السعي لتحقيق الكمال    .4

     من أنواع اهلدر أو الفاقد االنتظار   .5

      هي حتسني يف الطريقة اليت نتبعها لضبط املوارد 5Sتقنية    .6

     بوكا يوكي هي إثبات ومنع األخطاء غري املقصودة   .7

     التحسني املستمر هو مودا   .8
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     اجليدوكا هي األمتتة الذكية بدون اللمسة البشرية   .9

     الصيانة اإلنتاجية الشاملة إحدى أدوات اإلنتاج الرشيق   .10

     تطبيق اإلنتاج الرشيق يف اخلدماتمن غري املمكن    .11

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  تتضمنها بطاقة اإلنتاج: تيةآلامن املعلومات  أيُّ . 1

A . رقم البطاقة  
B. رقم اجلزء  
C. رقم الصندوق  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتا ممن خصائص نظام اإلنتاج الرشيق . 2
A.  عدم استخدام تقنياتJIT 
B.  املساحات املطلوبةتقليل  
C. تطوير عالقات شراكة مع املوردين  
D. التخلص من األنشطة اليت ال تضيف قيمة 

  يُعد من مبادئ اإلنتاج الرشيق: يتآلاأيُّ من . 3
A . ئن   التعامل مع الز
B. إدارة املصنع  
C. املطابقة  
D. طرق التسويق  

  يُعد من أنواع اهلدر (الفاقد): يتآلاأيُّ من . 4
A . النقل  
B. احلركة  
C. املخزون  
D. كل ما سبق  

  يدل توحيد طرائق العمل على مفهوم:. 5
A. التنميط  
B. الرتتيب  
C. التصفية  
D. االنضباط  

ألخطاء غري أيُّ من أدوات اإلنتاج الرشيق تركز على دراسة ا. 6
  املقصودة:
A. بوكا يوكي  
B. جيدوكا  
C. املصنع املرئي  
D. الكايزن  

  يدل على مفهوم التحسني املستمر: يتآلاأيُّ من .7
A . مودا  
B. جيدوكا 
C. كايزن 
D. كل ما سبق  

  مسة البشرية:خذ بعني االعتبار الل تيةآلاأيُّ من األدوات . 8
A. اجليدوكا  
B. الكايزن  
C. املودا  
D. 5S 

  ُيسمى نظام اإلشارات الضوئية:. 9
A. Andon 
B. Visual 

  ية الشاملة:يُعد من خطوات الصيانة اإلنتاج يتآلاأيُّ من   .10
A . تعظيم فعالية املعدات  
B.  اسرتاتيجية الصيانة الوقائيةوضع  



 
 

323 

  

C. Poka Yoke 
D. Kaizen 

C. تعزيز حتسني برامج الصيانة  
D. كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  .اشرح مفهوم اإلنتاج الرشيق: )1السؤال (
  ) }1، 13توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100. الدرجات من    دقيقة 20 {مدة اإلجابة:

  .يف املنظمةحتدث عن نظام السحب وكيفية تطبيقه : )2السؤال (
  )}2، 13توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن خصائص نظام اإلنتاج الرشيق: )3السؤال (
  )}3، 13توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  .اشرح مبادئ اإلنتاج الرشيق: )4السؤال (
  )}4، 13توجيهات لإلجابة: الفقرة (   25: 100دقيقة. الدرجات من  20اإلجابة:  {مدة

  .حتدث عن أنواع اهلدر (الفاقد): )5السؤال (
   } )5، 13توجيهات لإلجابة: الفقرة (   30: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن األدوات املختلفة لإلنتاج الرشيق: )6السؤال (
  ) }6،  13توجيهات لإلجابة: الفقرة (  60 : 100دقيقة. الدرجات من  50{مدة اإلجابة: 

  .اشرح مفهوم اإلنتاج الرشيق يف اخلدمات: )7السؤال (
   } )7،  13توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40 : 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخلدمية، واشرح إمكانية تطبيق نظام اإلنتاج الرشيق فيها،  وأأنواع املنظمات اإلنتاجية  حدأاخرت 
ت اليت تعرتض عملية التطبيقو مراحل التطبيق وفوائده، وما   .العقبات والصعو
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  العامليةإدارة العمليات  -الرابع عشرالفصل 
Chapter (14): International Operations Management 

  وأمهيتها العمليات العامليةإدارة مفهوم  .14-1

  فوائد إدارة العمليات العاملية .14-2

  العمليات والتنافسية العاملية. 14-3

  العوملة وقرارات العمليات العاملية .14-4

  قيق العمليات العامليةحت. 14-5

  موقع العمليات العاملية .14-6

  اسرتاتيجيات العمليات العاملية. 14-7

  إدارة العمليات اخلدمية العاملية .14-8

ت العمليات العاملية .14-9   حتد

  أسئلة واختبارات الفصل الرابع عشر
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 افهم معىن العمليات العاملية وأمهيته .1
 التعرف على فوائد إدارة العمليات العاملية .2
ثري املنافسة العاملية  .3  نشاط العمليات يفدراسة 
 معرفة أثر العوملة على قرارات العمليات العاملية .4
 فهم كيفية حتقيق العمليات العاملية .5
 فهم كيفية اختيار موقع العمليات العاملية .6
 مناقشة اسرتاتيجيات العمليات العاملية .7
 لى مفهوم إدارة العمليات اخلدمية العامليةالتعرف ع .8
ت العمليات العاملية .9  معرفة حتد

ل:    مل الف

ثري املنافسة العاملية العمليات العاملية وأمهيتهايتناول هذا الفصل مفهوم  ثري العوملة  يف، وفوائدها و قرارات  يفنشاط العمليات، و
عاملية، وموقع العمليات العاملية، واالسرتاتيجيات املختلفة للعمليات العاملية، وإدارة العمليات اخلدمية العمليات العاملية، وكيفية حتقيق العمليات ال
ت العمليات العاملية.   العاملية، وأخرياً حتد

ة: اح ات مف   كل

م العاملي للعملية، املوقع العاملي إدارة العمليات العاملية، املواهب العاملية، العوملة، عوملة األسواق، التصميم العاملي للسلعة، التصمي
ليات للتسهيالت، شكل الدولة األم، الشكل اإلقليمي، الشكل العاملي املنّسق، الشكل العاملي واإلقليمي املنّسق واملوّحد، اسرتاتيجيات العم

عاملية، االسرتاتيجية عرب احلدود، إدارة العمليات اخلدمية العاملية، العمل الدويل، االسرتاتيجية الدولية، االسرتاتيجية احمللية املتعددة، االسرتاتيجية ال
  العاملية، مزود اخلدمة الدويل.

Global Operations Management, Global Talents, Globalization, Globlization of Markets, 
Global Product Design, Global Process Design, Global Facilities Location, Home Country 
Configuration, Reginal Configuration, Global Coordinated Configuration,Combined Reginol 
and Global Coordinated Configuration, Strategies of Global Operations, International 
Business, International Strategy, Multidomestic Sttrategy, Global Strategy, Transnational 
Strategy, Global Service Operations Management, International Service Provider. 
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طة احلجم حتصل على ن العديد من الشركات متوسإمل مكان صغري تنفذ األعمال فيه، حىت إن العا
ا على أساس عاملي. وقد جتعل مواقع االنرتنت وا الجتاهات امللحة للشركات مواردها، وتبيع سلعها وخدما

رص اليت تنشأ أمام لفا يف احلسبانوال بد من األخذ  Global Players العبني عامليني نزلةالصغرية مب
ئن يف من العامل، وكل  اطق جديدة منمديري العمليات فيما خيص تطوير العالقات بني كل من املوردين والز

   ملية.اخلاصة. وهذا هو اجلوهر احلقيقي إلدارة العمليات العا هذا يرتبط به مشكالته
 ،الشركات الكبرية والقائمة ترتكز معظم األحباث حول إدارة العمليات العاملية بشكل أساسي علىو 

الة الفعّ  إدارة العملياتمن الواضح أن و مع احلد األدىن من االهتمام الذي يتم توجيهه إىل األعمال التجارية. 
وكذلك  ،أمر أساسي لنجاح أي عمل، من الشركات الكبرية الراسخة إىل الشركات التجارية الصغرية اجلديدة

  .1ة املدى اليت تقع بني هذين النقيضنيالشركات األخرى متوسطأنواع مجيع 

 Concept of Global Operations :تهاأمهيو  مليةإدارة العمليات العامفهوم . 14-1

Management & its importance  

ىل النطاق العاملي. وهذا التغري إتتعدد األسباب املرتبطة بتغري العملية اإلنتاجية من النطاق احمللي 
  ) . 1،  14لشكل (امللموسة إىل أسباب أخرى غري ملموسة كما يتضح يف اميتد من بعض األسباب 

  
  

 

  
  ) أسباب عوملة العمليات1،  14الشكل (

  

                                                           
1 . Salimath, Manjula S. (2010): Operational issues for Entrepreneurs in the Global Context, Hockley, Lee 

R. (2010): Global Operations Management, Nova Science Publishers, Inc., New York, p.134 
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 Reduce costs and exchange rate risk: وخماطر سعر الصرف ختفيض التكاليف . 1

ملواقع بحث العديد من العمليات العاملية عن بعض الفرص امللموسة من أجل ختفيض تكاليفها، فاي
اخلارجية ذات األجور الرخيصة تساعد يف ختفيض كل من التكاليف املباشرة وغري املباشرة. وقد خفضت 
حالة تقليل القوانني والتشريعات احلكومية التكاليف، وأعطت تنوعاً واسعاً يف ممارسات التشغيل (مثل الرقابة 

ب العمليات العاملية، فعلى سبيل املثال البيئية، والصحة واألمان). وتشجع فرص ختفيض الرسوم والضرائ
ت املتحدة واملكسيك  (مناطق التجارة احلرة) اليت تسمح للمصنعني  maquiladorasأنشأت الوال

إذا جلبت شركة مصنعة فخبفض تكاليفهم من خالل دفع القيمة املضافة فقط من قبل العمال املكسيكيني. 
دوالر إىل عملية التجميع ألعمال التجميع اليت تبلغ تكلفتها  1000بقيمة  اً أمريكية، مثل كاتربيلر، حمرك

لتايل  .1دوالر من العمل املنجز يف املكسيك 200دوالر، فسيتم فرض رسوم التعريفة فقط على  200 و
  :اآلتيةفإن تبادل األعمال ذات املهارة املنخفضة يف دولة أخرى حيقق الفوائد 

 ختفيض التكاليف يف املنظمة.  .أ
 كلفة املنخفضة.ألعمال اليت حتتاج إىل مهارات منخفضة إىل مواقع العمل ذات التحتريك ا  .ب
ثمار يف حتسني ختفيض تكاليف األجور اليت تسمح بتحقيق توفري يف األموال من أجل االست  .ج

ً) يف املوقع السلع والتسهيالت (إىل جانب إعادة تدريب العمال املوجودين إذا كان ذل ك ضرور
 األم.

اطر العملة تسهيالت يف البلدان ذات العمالت املختلفة للشركات بتدقيق خم يسمح وجود  .د
اوالتكاليف   للظروف االقتصادية. اً وفق املرتبطة 

لتايل ختفيض تكاليف تشغيل  لقد ساعدت االتفاقيات التجارية يف ختفيض الرسوم اجلمركية، و

                                                           
1 . Heizer, Jay & et.al (2017): Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain 

Management, (10th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, P.72 
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 World Trade Organizationالتسهيالت يف الدول األجنبية فمنظمة التجارة العاملية 
(WTO)  اليوم. ومثة اتفاقية 3إىل أقل من  1940% يف عام 40ساعدت يف ختفيض الرسوم من %

 North Americanجتارية مهمة أخرى يف القارة األمريكية هي اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 
Freetrade Agreement (NAFTA)  ن مجيع حواجز تسعى إىل التخلص التدرجيي ماليت

ت املتحدة. وتشمل االتفاقيات التجارية األخرى اليت تسرع  التجارة والتعريفات بني كندا واملكسيك والوال
 ،the Pacific Rim countries) (دول حافة احمليط اهلادئ APECالتجارة العاملية 

ن وهونغ كونغ وكور اجلنوبية، غينيا SEATOو اجلديدة، وشيلي)، واملريكوسور  (أسرتاليا ونيوزيلندا واليا
MERCOSUR ،راغواي (أمريكا  CAFTA وأوروغواي)، وكافتا (األرجنتني، والربازيل، و

ت املتحدة)   .1الوسطى، ومجهورية الدومينيكان، والوال

 Improve the Supply Chain. حتسني سلسلة التوريد : 2
 إذلى موارد فريدة، ع الدول اليت حتوز تتحسن سلسلة التوريد من خالل نقل موقع التسهيالت إىل

و عمل أو مواد أولية. أ. وهذه املوارد ميكن أن تكون على شكل خربة فرة فيها بكميات مقبولةاتكون متو 
ضية العاملية هاجر من كور اجلنوبية  يف الصني.  Guanghouىل إفعلى سبيل املثال إنتاج األحذية الر

يعمل  إذنتاجية يف املدينة أمهها العمل ذو الكلفة املنخفضة والكفاءة اإلوحيمل هذا املوقع فوائد عديدة 
ضية يف العامل.  40000 لعطورات احلضور يف ا أخرى، يرغب مصنعوومن جهة فرد يف إنتاج األحذية الر
Crasse  دة يف حوض املتوسط.تعد آالف األنواع من العطورات العاملية من األزهار املوجو  إذبفرنسا  

 provide Better Goods and Servicesدمي السلع واخلدمات األفضل: . تق3
(مثل عدد مرات التسليم). كما  خصائص السلع واخلدمات ميكن أن تكون هدفاً قابالً للقياس إنّ 

                                                           
1 . Daniels, John D. & et.al (2015): International Business: Environments and Operations, (15th ed.), 

Pearson Education LTD., Harlow,pp. 308-333 



 
 

329 

  

ا ميكن أن تكون خصائص ذاتية   ننا إأقل قابلية للقياس (مثل احلساسية للثقافة). أي  Subjectiveأ
األسباب امللموسة إىل غري امللموسة يف تدويل وعوملة العمليات. وبذلك فإننا حنتاج إىل ميكن أن ننتقل من 

هذا الفهم من فهم أفضل للفروق الثقافية وطرائق مناولة األعمال يف البلدان املختلفة. وجيب علينا أن نزيد 
ا من أجل التقاء االحتياجات الثقافية  كنتيجة للوجود احمللي الذي جييز للمنظمات تسويق سلعها وخدما

  يف األسواق األجنبية.
، وهذا يساعد يف حتسني ويتضمن السبب اآلخر للعمليات العاملية القرب من املستهلكني األجانب

ئن يف السوق األجنيب.  فيهااالستجابة الزمنية اللتقاء املتطلبات املتغرية يف السلع واخلدمات اليت يرغب  الز
ئن الذين يشرتون ال ت املتحدة األمريكية يقطنون يف دول أجنبية أخرى، و فالز  نّ إسلع واخلدمات من الوال

م األم.   تزويدهم بسلع وخدمات كافية وسريعة يتطلب غالباً إجراء حتسينات يف موقع التسهيالت يف بلدا

  Attract New Markets. جذب أسواق جديدة: 4
ئن واملوردين واألعمال األجنبية املنافسة األخرى، مع الز تفاعالً مبا أن العمليات العاملية تتطلب 

فإنه من احملتم أن تتعلم املنظمات العاملية كيفية جذب الفرص الفريدة للسلع واخلدمات اجلديدة. وإن املعرفة 
دة املبيعات، إمنا أيضًا تسمح للمنظمات يف تنويع دورة أعماهلا.  مبثل هذه األسواق ال تساعد فقط يف ز

ميكن أن حتول السلع واخلدمات بني االقتصادات املزدهرة  إذعمليات العاملية أيضاً مرونة اإلنتاج وتضيف ال
  وغري املزدهرة.

 Productوالسبب اآلخر للذهاب إىل األسواق األجنبية هو فرصة توسيع دورة حياة املنتجات 
Life Cycle ت املتحدة األمريكية هي يف مر  Matureحلة النضوج . ومبا أن بعض السلع يف الوال

ا، لذا فهي تشكل حالة فريدة يف الدول األقل تطوراً.  على سبيل املثال قد يكون سوق فمن دورة حيا
ت املتحدة األمريكية يف مرحلة النضوج، لكنه يكون يف مرحلة التقدمي يف  احلاسبات الشخصية يف الوال

  رما.العديد من الدول األقل تطوراً مثل الصني  وألبانيا وبو 
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 Learn to Improve Operations. التعلم من أجل حتسني العمليات: 5
ً يف العزلة، فاملنظمات تفيد نفسه ئنها عندما حتصل على تدفٍق واسعٍ ال حيتل التعلم مكا  ا وز

ن حتسني العمليات عن أ General Motorsلألفكار. فعلى سبيل املثال وجدت شركة جنرال موتورز 
نيني له فوائده، طريق البناء بشك يف كل  وجودةال سيما يف مصانع خطوط التجميع املو ل مشرتك مع اليا

يف رأس ماهلا واملعرفة  اإلسهام. وتسمح هذه االسرتاتيجية جلنرال موتوورز Californiaو San Joseمن 
نيون كية والقوانني البيئية، بينما يسبقوانني العمل األمري لتخزين. وقد استخدمت أفكار اإلنتاج وايف هم اليا

ن للمساعدة يف تصميم مصانعها يف أمريكا ال سيما فيما خيص أفكار اإلنتاج و ، عماهلا وخربائها من اليا
ن. وبشكل مشابه فإن مديري العمليات حّسنوا التجهيزات والرتتيب الداخلي للمصانع  املستخدمة يف اليا

فية.ة يفوجودعن طريق التعلم من الكفاءات البشرية امل     الدول اإلسكند

 Attract and Retain Global Talents. جذب املواهب العاملية واحملافظة عليها: 6
. ميكن أن جتذب املنظمات العاملية أفضل العمال من خالل إعطائهم أفضل فرص لالستخدام

ا الوظيفية. فعلى سبيل إىل اوحتتاج املنظمات غالبًا  املثال بنت الشركات ألفراد املهرة يف مجيع جماال
الصيدالنية القائدة يف السوق تسهيالت لإلنتاج والبحوث قريبة من اجلامعات األمريكية. وتستقطب املعاهد 

   يف تطوير أدوية جديدة. لإلسهامالصيدالنية الباحثني املهرة وحتافظ عليهم، إىل جانب الفنيني 
ا بفرص النمو ن وحتاملنظمات العاملية العمال اجليدي وميكن أن تستقطب م يزودو افظ عليهم أل

األكرب، وخالل فرتة التدهور االقتصادي يف أي دولة أو قارة فإن املنظمات العاملية لديها وسائلها اخلاصة 
للتعامل مع األفراد ذوي العمل املتخصص عن طريق نقلها إىل مواقع ذات عمل كبري. وتقدم املنظمات 

  الذين يسافرون كثرياً إىل البلدان املختلفة.العاملية حوافر ألولئك األفراد 
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 Benifets of Global Operations فوائد إدارة العمليات العاملية: .14-2

Management   

همة اليت ميكن احلصول عليها من إدارة العمليات العاملية، إال أن ملعلى الرغم من الفوائد الكبرية ا
ج ت إدارة األعمال املنظمات اليت تعمل يف ظل اسرتاتيجيات  حة لألعمال العاملية ال تتجه لدراسة حمتو

الدولية كمشكلة جيب التغلب عليها وقهرها، بل على العكس من ذلك حتاول اإلفصاح عنها بطرائق جديدة 
ئن يف أرجاء العامل كسلسلة من فرص التعلم. واملنظمات اليت تعمل  وخمتلفة للتشغيل ومطالبات خمتلفة للز

ن دولة واحدة يكون لديها العديد من فرص التعلم من خالل إفصاحها عن البيئات العاملية يف أكثر م
 .1املختلفة اليت تعمل يف ظلها

لعديد من فرص عالوة على ذلك، إن االستمرار ُقدمًا يف مسرية عوملة األعمال يزود املنظ مات 
تبحث املنظمات العاملية و حناء العامل. التعلم عن ممارسات العمليات اجليدة ملنظمات أخرى تواجهها يف أ

ا الناجحة عن التغذية العكسية هلذه املعرفة اجلديدة وتنشرها يف أرجائها. وتست خدم عملية التعلم من عمليا
  العاملية كمصدر للميزة التنافسية لقيادة اسرتاتيجية أعماهلا.

انة ية حتتل مكالشركة متعددة اجلنس أن Kogut & Zander:1993رىويف هذا الصدد ي
متام بعض املعامالت العاملية. ا يف حتويل وهذا يعود ل أفضل يف التعلم من املنظمات اليت تتعهد فقط  كفاء

ا وأجزائها وأقسا مها. وهذا ما يساعدها يف املعرفة املكتسبة من التشغيل يف الدول املختلفة بني شركا
ا، استخدام النظم احملاسبية ونظم التقييم الداخلي   االستجابة لالستثمار إذا يفجتعلها أكثر سرعة  إذذا

  الحظت فرصاً مناسبة هلا. 

جيب أن تتعهد األعمال العاملية خبلق قيمة جديدة عن طريق  Flaherty:1996رأي يف و 
                                                           

1 . Barnes, David (2008): Operations Management: an international Perspective, Thomson Learning, 
Australia, p. 61 
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ت  العمليات من خالل توسيع وتنسيق العمليات العاملية لذا جيب أن يكون لديها القدرة على دمج تقا
ئن من أجل حتقيق االستفادة القصوى التصنيع يف  عدة دول وختفيض تكاليف تسليم السلع واخلدمات للز

ت احلجم، إىل جانب ختفيض تكاليف النقل والرسوم اجلمركية، كما أنه ميكن إحالل موردين  من اقتصاد
  .1أجانب أقل تكلفة من أجل االستفادة من ميزة الفروق يف التكاليف

   Operations & Global Competition نافسية العاملية:العمليات والت. 14-3

ترتكز أنشطتها على عوامل مثل كفاءة وفاعلية  إذدوراً حامساً يف التنافسية العاملية، تلعب العمليات 
لتوريد اخلار  والقدرة على  واملواقع املناسبة للتسهيالت الدولية Outsourcing جياإلنتاج احمللي مقارنة 

على فات املطلوبة يف املصانع املتنوعة، واالجتاه حنو مكننة العمل يف كل جمال للتسهيالت، إنتاج املخرج
نظام  يكون سبيل املثال يف بعض الدول تكون كلفة العمل منخفضة وتكلفة رأس املال عالية، لذا جيب أن 

 Labor- Intensiveحبيث يكون كثيف العمل  Transformation Systemالتحويل 
  :2هناك ست خصائص مهمة لنظام التحويل هي وبشكل عام

ا. واملشكلة  Effecincyالكفاءة  .1 ساسية هي األوتقاس مبخرجات كل وحدة نسبة ملدخال

لطبع يف اختيار املقاي يس اجليدة للمخرجات يف حماولة املقارنة بني أنظمة حتويل خمتلفة. و
يف املبيعات من خالل مصار  واملدخالت. ففي املخازن على سبيل املثال ، ميكن أن ُحتسب

 كل مرت مربع يف املخزن.إىل  لنسبة 

لشي بشكل صحيح مبا أن الكفاءة ُعرفت ع Effectivenessالفاعلية  .2 ا القيام  لى أ

Doing The Thing Right  لشيء الصحيح  Doingفإن الفاعلية هي القيام 
                                                           

1 . Flaherty, M. Thérèse (1996): Global Operations Management, Mc Graw – Hill Companies, Inc., 
New York, p.26 

2 . Shafer, Scott M. & Jack R. Meredith (1998): Operations Management: a process approach with 
spreadsheets, John Wiley & Sons, Inc., New York, p.52 
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The Right Thing موع الفعلي للمخرجات املنتجة؟ ا الرتكيز على  فهل هي ا أم أ
 املهام الفعلية؟

حلد األقصى حلجم اإلنتاج ال Capacityالطاقة  .3 ي ذوهي خمتلفة عن الكفاءة، فهي ترتبط 

دة الطاقة، ولكن إذا كانت تكاليفها عالية  ميكن احلصول عليه، ومبثل األدوات والتجهيزات لز
ا يف هذه احلالة حتقق الكفاءة اإلمجالية   .Overall Efficiencyفإ

ا رديئة إفاملخرجات اليت ال تعمل جيدًا واليت ال تُعمر طويًال يُقال عنها  Qualityاجلودة  .4

 .Poor Qualityاجلودة 

أي كيف ميكن أن تنتج املنظمة املخرجات بسرعة.  Response Timeوقت االستجابة  .5

 ات.ويدل وقت االستجابة على الزمن املطلوب إلنتاج وحدة واحدة من املخرج

أي استخدام نظام التحويل إنتاج خمرجات أخرى خمتلفة، فهل هذا من  Felxibilityاملرونة  .6

 السهولة مبكان؟ وهل يكون سريعاً؟ وما التنوع أو مستوى املخرجات اليت ميكن حتقيقها؟

 Criticalوخدمات جتسد عوامل النجاح احلرجة  اً وتقدم العمليات عن طريق نظام التحويل سلع
Success Factors  م، ويرغبون ئن بشكل عام عن تعظيم قيمة صفقا يف السوق. ويبحث الز

قل األسعار املمكنة. واليوم هناك أسواق عاملية سريعة التغري ميكن أن متايز  حلصول على أفضل أداء 
  ة املعطاة.بعض عوامل اإلنتاج بني املنتجني ألن العوامل األخرى تكون معيارية نسبياً يف السلعة أو اخلدم

كيد عوامل النجاح احلرجة من قبل املنتجني املنافسني مثل السعر وما يدل على االستجابة  ويتم 
 Response Timeووقت االستجابة  Qualityواجلودة  Customizationمثل التخصيص 

  ا.وهذه العوامل تتنوع يف أمهيتها يف كل سوق واملنتج الناجح هو الذي خيلق التوازن فيما بينه
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 Globalization & Global Operationsالعوملة وقرارات العمليات العاملية: .14-4

Decisions  

رة للجدل يف العصر احلديث.  أصبحت العوملة واحدة من أكثر القضا السياسية واالقتصادية إ
عوملة األسواق  من أشكاهلا، وما يهمنا هو بل هناك الكثري ،ال يوجد شكل واحد للعوملةو 

Globalization of markets تطوير منتجات تليب احتياجات العمالء الشائعة يف تدل على  واليت
ال العاملي ال بد من األخذ  عند اختاذ قرارات العملياتو  .1مجيع أحناء العامل الثقافات  يف احلسبانيف ا

لى سبيل املثال العمل عفاملختلفة يف دول العامل ألن هناك وجهات نظر متعددة فيما خيص طبيعة العمل، 
 ، لكن يُرحب به كمصدر لالستخدام يف أجزاء و املتكرر على خطوط اإلنتاج غري شائع االستخدام يف أورو

أخرى من العامل. فهل هذا يعين أن العمليات جيب أن تصمم لتتكيف مع ردود الفعل الثقافية لألفراد يف 
 خمتلفة للدول األكثر ثروة يف العامل؟ وهل املسألة هي مناطق خمتلفة من العامل؟ وهل هذا يفرض وجود معايري

األنشطة اليومية الختاذ قرار إدارة العمليات. ويوضح اجلدول  يفيف الفروق الثقافية واالقتصادية اليت تؤثر 
  .2) اعتبارات العوملة يف إدارة العمليات 1،  14(

  بعض مسائل العوملة  جمال القرار
  ابلية لنقل تصميم السلعة واخلدمةالق  تصميم السلعة/ اخلدمة

  يالئم الثقافة والتشريع تبين تصميم
  موقع الشبكة العاملية للتسهيالت  التصميم الشبكي

  امللكية وتغري تشريعات الطاقة
  رد الفعل الثقايف جتاه تنظيم العمل  الرتتيب الداخلي للتسهيالت

  القابلية للخدمة وصيانة التقانة  تقانة العملية
  ملهاراتتوافر ا

                                                           
1.Stonehouse, George & et.al (2004): Global and Transnational Business: Strategy and 

Management,(2nd ed.), John Wiley & Sons LTD., Chichester, p.8 
2.Slack, Nigel & e.t.al (2007): Operations Management, (5th ed.), Pearson Education LTD., 

Harlow,p.680 
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  تكلفة العمل  تصميم العمل 
  توافر املهارات

  رد الفعل الثقايف جتاه متطلبات العمل
التخطيط والرقابة مبا فيها (ختطيط 

االحتياجات من املواد، وفلسفة الوقت 
  املالئم، وختطيط املشروعات ورقابتها)

  رد الفعل الثقايف لضرورة التخطيط
  رد الفعل الثقايف من أجل املرونة

  الفروق يف املومسية ومناذج الطلب  طيط الطاقة ورقابتهاخت
  ئيبدوام كامل أو جز التشريعات وعالقتها بعقود العمل 

  التشريع والنظرة الثقافية جتاه العمل املرن
  شروط التخزين واحلساسية املناخية  ختطيط املخزون ورقابته

  ىتكلفة رأس املال والفروق يف تكاليف التخزين األخر 
  التكلفة احلقيقية للنقل  سلسلة التوريد ورقابتهاختطيط 

  الفروق يف الرتتيبات التعاقدية
  مطابقة املوّرد ملعايري االستخدام

  النظرة الثقافية جلودة القبول  ختطيط اجلودة ورقابتها
  النظرة الثقافية للمشاركة يف جمموعات التحسني

  األمان
  دعم الصيانة  منع الفشل وكشفه 

   للمخاطرةاالجتاه الثقايف
  املرونة يف االستجابة للفشل

  ) اعتبارات العوملة يف إدارة العمليات1،  14اجلدول (

 New دوافع عوملة العمليات يف التكنولوجيات اجلديدة Errasti:2013وقد حدد هذا 
Technologies  وقوانني وتشريعات التجارةTrade Reguations ، والثقافة Culture، 

  . 1Economical Factors يةوالعوامل االقتصاد

 
                                                           

1 . Errasti, Ander (2013): Global Production Networks: Operations Design and Management, (2nd 
ed.), CRC Press, Boca Raton, pp.8-16 
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   Achieving Global Operations حتقيق العمليات العاملية:. 14-5

قق اسرتاتيجيتها، فإن حتلكي جتعل العمليات عملية التحول من اجلانب احمللي إىل اجلانب العاملي 
  اعتبارات عاملية هي: ةذلك يتطلب القيام بتحليل كاٍف. وهذا يقدم أربع

 Global Product Designللسلعة:  التصميم العاملي .1

يف أي   احلسبانيفذ ألن السلع تصمم للمستخدم، فإن الفروق الثقافية واالجتماعية جيب أن تؤخ
دو حملية يف جوهرها. تصميم للسلعة. ويساعد نشاط التغليف والتسويق يف جعل السلع األجنبية تب

لنسبة ولكن الفروق الصغرية جداً يف توجه السلعة قد تكون كارثي  اىل إة 
ُ
. فعلى سبيل املثال، صّنعمل

سواق العاملية قد تعد من الشركات الناجحة جداً، إال أن األ Coca Colaلرغم من أن شركة 
لتذوق وكمية السكر تضع تغريات دقيقة يف تصميم السلعة، وبشكل أكثر حتديداً عن طريق تنوع ا

ئن يف الدول املختلفة.  اليت تالئم توقعات الز

والقانونية ثر قرار تنميط تصميم السلع واخلدمات وموقعها بنطاق العوامل التنافسية والثقافية ويتأ
العتبار االسرتاتيجي املهم للشركةوعوامل أخرى  .1، و

 Global Process Design & Technologyالتقانة والتصميم العاملي للعملية:  . 2

 العقد املاضي كانت كبرية، لكنها اآلن من إن التكاليف احلقيقية لالتصال ومعاجلة املعلومات يف
وتُبىن شبكات االتصاالت ال سيما على املستوى العاملي. و  ،املمكن للمنظمة أن تديرها بفعالية

فرة اآلن يف كل مكان افرتاضياً. فعلى سبيل االعاملية إما على أساس فضائي أو أرضي، وهي متو 
يف  اً بني مخسني مصنع  Texas Instruments (TI)املثال تتصل شركة آالت تكساس 

                                                           
1 . Ball, Donald A. & et.al (2010): Intenrational Business: The Challenge of Global Competition, (12th 

ed.), McGraw- Hill Companies, Inc., New York, p.532 
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لتنسيق بني سلسلة توريدها وإنتاجها وجدولتها وأفرادها  19 دولة. ويسمح نظام االتصال فيها 
ئن وأكثر من  إلضافة إىل التخطيط املايل وخدمة الز يقود عملية  اً ضخم اً حاسب 140عاملياً. 

  تنسيق الكميات الكبرية من املعلومات بني مصانع الشركة.

ملثل تستخدم نظام معاجلة املعلومات فضائياً  Hewlet Packard (HP)فإن شركة  و
ن وبريطانيا  ت املتحدة األمريكية واليا للتنسيق بني فرق تطوير السلعة اجلديدة الواقعة يف الوال

ستخدام تقانة املؤمترات عن بُعد  على   Teleconerencingوأملانيا. ويلتقي أعضاء الفرق 
لكرتوين إليوميًا بواسطة اهلاتف أو الفاكس أو الربيد ا لإلضافة إىل االتصا أساس أسبوعي،

ت متو إلوا من أجل ختفيض الوقت  Hewlet Packard فرة يف انرتنت. وكل هذه التقا
دة التكامل بني العمليات املنتشرة عاملياً.   املطلوب لتطوير السلع اجلديدة وز

  Global Facilities Location Analysisحتليل املوقع العاملي للتسهيالت:  .3

العمليات. وال يتطلب طرح أسئلة تتعلق  يوهو إحدى القرارات املهمة واملعقدة اليت تواجه مدير 
املسائل السياسية واحمللية  احلسبان يفلتكلفة واالستثمار فقط، ولكن أيضاً من الضروري األخذ 

وامليزة  Comparative Advantageمليزة النسبية واالجتماعية. وهنا ال بد من التمييز بني ا
زة النسبية ييف اختيار موقع التسهيالت العاملية.فامل Competitve Advantageالتنافسية 

تسيطر عليها الدول ال الشركات، وتكون يف الغالب مرتبطة بعمل منخفض وتكاليف رأمسالية 
فإن الصناعات   Perfect Competitonقليلة. ووفقاً للنظرية االقتصادية للمنافسة التامة 

اليت تتمتع مبزيج تكلفة منخفضة ملدخالت عوامل اإلنتاج.  عها يف تلك الدولقموا رواملصانع ختتا
ال ميكن احلصول عليها عن طريق التكلفة فقط، وإمنا ميكن للشركات أن تتبع فأما امليزة التنافسية 

قع مصانعها يف الدولة بغض النظر عن وحتدد موا Differentitationاسرتاتيجية التمايز 
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التكلفة املنخفضة. ولكن عند اكتساب امليزة التنافسية يتم االنتقال من التمايز إىل سلسلة 
  .1يف األعمال Value Chain القيمة

 Impact of Culture and Ethicsأثر الثقافة واألخالق:  .4

ت الكربى للعمليات العاملية هي التوفيق بني  لوك االجتماعي الفروق يف السإحدى التحد
عمال مع أفراد من عند تنفيذ األ نيان ال يعرف املديرون كيف يتصرفو والثقايف. ففي بعض األح

مقبولة يف ثقافة دولة  دعتواجتماعية خمتلفة. فالثقافة املقبولة يف إحدى الدول ال  ثقافية تخلفيا
لنسبة دقة االلتزام  أخرى. ويف الواقع فإن االختالفات والفروق الثقافية يف لعمال ىل اإملواعيد 

  واملوردين خيلق فروقاً مؤكدة أثناء تنفيذ جداول اإلنتاج والتسليم.

ضى كبرية فيما وبشكل مشابه طول ساعة الغداء املستخدمة يف منظمات بعض الدول ختتلف فو  
ملقابل ختلق  ت الثالث. و لورد على  Briberyة لرشو اإذا كانت املنظمة تعتمد نظام العمل 
ت املتحدة  ال العاملي، ففي الوال ألمريكية يُنظر إىل القوانني اسبيل املثال مشكالت أخالقية يف ا
ا غري أخالقية وغري قانونية وشرعية . فالفروق الثقافية يف بعض الصارمة يف كثري من األحيان على أ

ت مهمةالدول العربية وأمريكا الالتينية ودول شرق جنوب آسيا خت أمام مديرو العمليات  لق حتد
  .عند بنائهم سالسل توريد فّعالة تتضمن بناء شركات أجنبية

لقد طُبقت التغريات يف القوانني الدولية واالتفاقيات، ويف مواثيق التعامل من أجل حتديد السلوك 
ملية يف انتظام فعلى سبيل املثال تساعد منظمة التجارة العا ،األخالقي بني املديرين حول العامل

احلماية بني احلكومات والصناعات من خطر الشركات األجنبية اليت ترتبط يف بعض األحيان 

                                                           

11 . Schroeder, Roger G. (1993): operations Management: Decision Making in the operation Function, 
McGraw – Hill, Inc., Singapore,p.814 
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تصاالت غري أخالقية، وحىت يف مسائل إدراك الفروقات بني الثقافات وقضية الرشوة أو محاية 
قادرين على العمل امللكية الفكرية. وجيب أن يفهم املديرون الدوليون الثقافات األخرى كي يكونوا 

  بنجاح يف البيئات الثقافية املتنوعة.

   Location of Global Operations موقع العمليات العاملية: .14-6

ملوقع العاملي  . إذ ميكن  Global Locationيتأثر قرار إدارة العمليات العاملية طويل األجل 
 Disneyالكبرية أمثال  فالشركات العاملية أن تتسع شبكة العمليات عرب األقاليم اجلغرافية املتعددة.

ا يف مجيع أحناء العامل تقريباً. Kodakأو  Mercedes-Benzو   لديها عمليا

ا العاملية من  ، فاألشكال هنفس النوععالوة على ذلك، ال ختتار مجيع املنظمات تصميم شبكا
املختلفة للعمليات تكون مناسبة ملنظمات خمتلفة. وهناك أربعة أنواع السرتاتيجيات األشكال اليت حتدد 

  :1سلوك موقع الشركات الدولية هي

ويعد هذا الشكل  Home Country Configurationشكل الدولة األم:  .1

ا تضع مواقع مصانعها خارج دو   ،االسرتاتيجية األبسط لتجارة املنظمة األم وتصدير سلعها لتها كو
وقوع أي جزء من  إىل األسواق األجنبية، وأي منظمة تتبىن هذه االسرتاتيجية جيب أن تتجنب

  موقع شبكتها خارج حدود دولتها األم.

ويعد مبثابة االسرتاتيجية البديلة  Regional Configurationالشكل اإلقليمي  .2

اإلقليم  ذلكمثال و  عدد صغري من األقاليم. الشركة العاملية إىل تقوم بتقسيم أسواق اللمنظمة كو
يم األمريكي. وأي شركة تتبىن هذه االسرتاتيجية جيب أن جتعل لاإلقو ، إقليم الباسفيكو األورويب، 

                                                           
1. Slack, Nigel & Michael Lewis (2005): The Blackwell Encyclopedia of Management: Operations 
Management, (2nd ed.), Blackwell Publishing LTD., Oxford,p.72 
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كل إقليم مستقل ذاتياً كلما أمكن ذلك. فعلى سبيل املثال  يستفيد سوق اإلقليم األورويب من 
  األورويب.عملية أو جمموعة عمليات يف اإلقليم 

وهذا  Global Coordinated Configurationالشكل العاملي املنّسق:  .3

تسمى الشكل العاملي  الشكل عكس االسرتاتيجية اإلقليمية. وهنا يكون لدى الشركة مواقع عاملية
السلع، ويتم بعدئذ توزيع  املنّسق. وهنا ترتكز العمليات املتنوعة على جمموعة ضيقة من األنشطة أو

  إىل األسواق حول العامل.السلع 

 Combined Regional andالشكل العاملي واإلقليمي املنّسق واملوّحد:  .4

Global Coordinated Configuration ئدها فاالسرتاتيجية اإلقليمية هلا فوا

يداً الفوائد اإلقليمية جيداً. املنسقة جاالسرتاتيجية العاملية ستغل يف التوضيح والتبسيط التنظيمي. وت
 البحث عن فوائد تبين هذا النموذج.  حتاول الشركات و 

  وهناك اسرتاتيجيتان أساسيتان ملوقع العمليات العاملية مها:

 يف موقع حمدد وخدمة أسواق العامل هنا وهناك Concentrationالرتكيز   .أ

لقة على أسواق تنوعة تكون مغيف مواقع وطنية أو إقليمية م Decentralizingعدم الرتكيز   .ب
 ة.رئيس

 Technological and Product Factorsوتلعب العوامل السلعية والتقانية أيضًا 
  .1)2،  14الدور املهم يف ذلك، كما يتضح يف اجلدول (

  
                                                           

1 . Hill, Charles W.L. & G. Tomas M. Hult (2020): Global Business Today, (11th ed.), McGraw -Hill 
Education, Inc., New York, p.418 
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  اسرتاتيجية العمليات املفضلة  العوامل

  غري مركزة  مركزة

 Country Factors عوامل البلد (الدولة)
  الفروق يف االقتصاد السياسي

  ثقافةالفروق يف ال
  الفروق يف تكلفة عوامل اإلنتاج

 احلواجز التجارية

  
  إحاللية
  إحاللية
  إحاللية
  قليلة

  
  قليلة
  قليلة
  قليلة

  متعددة

  Technological Factorsالعوامل التقانية 
  التكاليف الثابتة

  احلد األدىن حلجم اإلنتاج الكفء
  تقانة التصنيع املرن

  
  عالية
  عالٍ 
  متوفرة

  
  منخفضة
  منخفض

  فرةاتو غري م

 Product Factorsالعوامل السلعية 
  نسبة القيمة إىل الوزن

  االستفادة من االحتياجات الكلية

  
  عالية
  نعم

  
  منخفضة

  ال

  ) عوامل حتديد موقع العمليات العاملية2،  14اجلدول (

  معىن عندما تكون: تاوالرتكيز جيعل العمليات ذ

صاد السياسي والثقافة لديها أثر الفروق بني الدول يف تكاليف عوامل اإلنتاج واالقت  .أ
 تكاليف التصنيع يف الدول املختلفة. يفإحاليل 

 عندما تكون احلواجز التجارية منخفضة.  .ب

 االستقرار يف معدل الصرف املتوقع.  .ج

بتة عالية " احل  .د د األدىن حلجم اإلنتاج الكفء عندما تكون تقانة اإلنتاج ذات تكاليف 
 ع مرنة".أو يف حال وجود تقانة تصني عالٍ 
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 نسبة القيمة إىل وزن السلعة عالية.  .ه

 االحتياجات الكلية لالستفادة من السلعة.  .و

  :تيةآلاتكون مناسبة يف احلاالت فأما اسرتاتيجية عدم الرتكيز 

عندما تكون الفروق بني الدول يف تكاليف عوامل اإلنتاج واالقتصاد السياسي والثقافة ليست   .أ
 يع يف الدول املختلفة.تكاليف التصن يفذات أثر إحاليل 

 عندما تكون احلواجز التجارية عالية.  .ب

 التقلب يف معدالت الصرف املتوقعة   .ج

بتة منخفضة " احلد األدىن حلجم اإلنتاج منخفض   .د عندما تكون تقانة اإلنتاج ذات تكاليف 
 فرة".اوتقانة التصنيع املرنة غري متو 

 عندما تكون نسبة القيمة إىل وزن السلعة منخفضة.  .ه

ما ال تفيد السلعة يف تلبية االحتياجات الكلية بسبب " وجود فروق مهمة يف أوقات عند  .و
م يف الدول املختلفة".  املستهلكني وتفضيال

دراً ما تكون قرارات املوقع واضحة   .و

   Strategies of Global Operations اسرتاتيجيات العمليات العاملية:. 14-7

دولية صنف اخلرباء الشركات وفقاً لنطاق أنشطتها العاملية. للمساعدة يف فهم نشاط العمليات ال
هو أي شركة متارس التجارة الدولية أو االستثمار. وهذا  International Businessوالعمل الدويل 

لشركة احمللية  . ويقتنص Domestic or Local Firmالنطاق واسع األنواع، وهو عكس ما يسمى 
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حدى اسرتاتيجيات العمليات األربعة مدير العمليات الفرص العاملي لشكل ( تيةآلاة    ).2،  14املوضحة 

  
  ) االسرتاتيجيات األربعة للعمليات العاملية2،  14الشكل (

لالستجابة احمللية.  يتضح من الشكل أن احملور العمودي خمصص لتخفيض التكلفة، واحملور األفقي
وري يف السوق احمللي. الضر  Differentitionبة والتمايز من االستجابة احمللية السرعة يف االستجاضوتت

شرح لكل من  يتوجيب أن يعرف مدير العمليات كيفية حتديد موقف الشركة يف املصفوفة. وفيما 
  االسرتاتيجيات األربعة السابقة:

 International Strategyاالسرتاتيجية الدولية:  .1

 .1احمللية واالستجابة العاملي التكاملأجل حتقيق من اخنفاض الطلب  تركز علىاسرتاتيجية خمتلطة 
ال  licencesأو الرتاخيص  Exportتستخدم االسرتاتيجية الدولية التصدير و  الخرتاق ا

العاملي. وهذه االسرتاتيجية ذات فوائد قليلة للشركة الدولية، وهي ذات استجابة منخفضة وميزة 
جة استخدام أسلوب التصدير أو الرتخيص يف الدولة قليلة للتكلفة. وتكون االستجابة منخفضة نتي

                                                           
1 . Luthans, Fred & Jonathan P. Doh (2018): International Management: Culture, Strategy and 

Behavior, (10th ed.), McGraw- Hill Companies, Inc., New York, p. 301 
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وميزة التكلفة األقل نتيجة استخدام عملية اإلنتاج املوجودة يف  ، Home Countryاألم 
ات ييف العمل اً صغري  اً الشركة. وتعد االسرتاتيجية الدولية هي األسهل ألن الصادرات تتطلب تغيري 

  .Licenseeر للمرخص املوجودة، وترتك اتفاقيات الرتخيص أغلب املخاط

 Multidomestic Strategyاالسرتاتيجية احمللية املتعددة:  .2

وتكون هذه االسرتاتيجية ذات سلطة مركزية مع  .1اسرتاتيجية متباينة تركز على التكيف احمللي
لشركات التابعة  استقاللية قوية كبرية يف كل عمل. وهذا يدل تنظيميًا على ما يسمى 

Subsidiaries متيازات أو االFranchises  أو املشروعات املشرتكةJoint Ventures  
ستقاللية كبرية. وفائدة هذه االسرتاتيجية هي تعظيم االستجابة التنافسية يف السوق  اليت تتمتع 
ا تتمتع مبيزة تكلفة منخفضة. ويستخدم العديد من مصنعي األغذية مثل شركة  احمللي. كما أ

Heinz  لكي تالئم األدوات احمللية بسبب التكامل العلمي لعمليات اإلنتاج هذه االسرتاتيجية
  غري احلرجة. 

جح McDonaldsوتنادي شركة  العمليات   يف السوق األم، دعنا نصدرنيلقول :" كنا 
لضر  لى أن الشركة ة السلعة للتكيف مع سوق آخر". وهذا يدل عور ومواهب اإلدارة، وليس 

دمها يف تعديل قوائمها من لية املتعددة اليت تعطيها استجابة حملية تستختستخدم االسرتاتيجية احمل
 McHueroرنسا ودولة إىل أخرى. وبذلك ميكن هلا أن تقدم البرية يف أملانيا واخلمر يف ف

لبيض املسلوق) يف األورغواي ند. وتفضل الشركة أن واهلمربغر بدون اللحم يف اهل ،(اهلمربغر 
حمللية ا   .Multilocalملتعددة تسمي نفسها 

  

                                                           
1 . Luthans, Fred & Jonathan P. Doh (2018): International Management,op.cite,p.301 
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 Global Strategyاالسرتاتيجية العاملية:  .3

تتمتع االسرتاتيجية العاملية و  .1اسرتاتيجية متكاملة تعتمد بشكل أساسي على املنافسة السعرية
ة للتنسيق يف املنظمة من أجل البحث خارج التنميط ة من املركزية مع املراكز الرئيسبدرجة عالي

ت احلجم. وهي  والتعلم بني املصانع، قتصاد لذلك فإن هذه االسرتاتيجية حتقق ما يسمى 
ا إذا كان الطلب مناسبة عندما يكون الرتكيز االسرتاتيجي على ختفيض التكلفة ، لكن ال يُنصح 
(القائد العاملي يف  Caterpillarعلى االستجابة احمللية عالياً. فعلى سبيل املثال تستخدم شركة 

( القائد العاملي يف أشباه   Texas Instrumentsاملتحركة) وشركة رضية ألاالتجهيزات 
ن هذه االسرتاتيجية مفيدة ألن أمن الشركتني  كلٌ   املوصالت) االسرتاتيجية العاملية. فقد وجد

ا يف  ة، فالتجهيزات األرضية املتحركة هي ذا  Nigeriaالسلع النهائية يف مجيع أحناء العامل متشا
على مصانع فردية خلط حمدود من  لرتكيز Caterpillarيسمح لشركة وهذا  .Iowaويف 

ت احلجم والتعلم ضمن أي جمموعة  املنتجات اليت ُتشحن يف أحناء العامل، وتكون نتائج اقتصاد
ببناء مصانع  Texas Instrumentsتسمح هذه االسرتاتيجية أيضاً لشركة ما كتسهيالت.  

ة وتعظيم عملية التعلم من خالل التواصل املستمر بني املصانع،  حبجم مثايل وبعمليات متشا
  والنتيجة تكون ميزة فّعالة لتخفيض التكلفة يف الشركة.

 Transnational Strategy :االسرتاتيجية عرب احلدود .4

تستغل االسرتاتيجيات عرب و  .2اسرتاتيجية متكاملة تؤكد على التكامل العاملي واالستجابة احمللية
إلضافة إىل الضغط من أجل حتقيق االستجابة اقتصاداحلدود  ت احلجم والتعلم، 

Responsiveness  من خالل إدراك الكفاءات اجلوهريةCore Comptence  ليس

                                                           
1 . Luthans, Fred & Jonathan P. Doh (2018): International Management,op.cite,p.301 
2 . Luthans, Fred & Jonathan P. Doh (2018): International Management,op.cite,p.301 
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، وإمنا يف أي مكان موجود داخل املنظمة. وتصف هذه االسرتاتيجية فقط داخل حدود الدولة األم
(جتاوز) احلدود الوطنية. ومن احملتمل أن تستخدم ظروف املواد واألفراد وتقاطع األفكار أو انتهاك
 Lowوالتكلفة  األقل  Differntiotionالشركات اسرتاتيجيات العمليات (أي التمايز 

Cost  واالستجابةResponse ( ويطلق على هذه الشركات مصطلح شركات عاملية
World Companies.  

العاملية. وتكون األنشطة  ملتبادل للعملياتواملهم هنا ليس حتديد الدولة، وإمنا شبكة االعتماد ا
مركزية يف  وغري Parent Companyة يف الشركة عرب احلدود مركزية يف الشركة األم الرئيس

بعة تنفذ مهامها على أساس عملي. ويف الواقع تكون املوارد واألنشطة متشتتة لكنها  كل شركة 
  تكون كفوءة ومرنة.  متخصصة، لذلك فإن شبكة االعتماد املتبادل جيب أن

ا سويسرية قانونياً، إال أن  ،مثاالً جيداً  Nestleوتعد شركة  % من أصوهلا  95فعلى الرغم من أ
ا يتم خارج سويسرا، وأقل من 98غري ذلك ونسبة  سويسريون. % من عماهلا 10% من مبيعا

ملراكز (شركة هندسية سويدية) لكن ا Asea Broun Boveriاملقابل شركات مثل  يفو 
شر)،  Bertelsmann(وكالة أخبار)، و  Reutersة هلا يف سويسرا، ورويرتزالرئيس )

ا شركات عرب احلدود. Citcorpو   (جمموعة مصرفية). وميكن أن نطلق عليها على أ

 Global Service Operations Management إدارة العمليات اخلدمية العاملية: .14-8

 Internationalالصناعة. ويعّرف مزود اخلدمة الدويل  يفمثلما تؤثر  اخلدمات يفتؤثر العوملة 
Service Provider  ئن العامليني عن طريق حتويل املوارد إىل على أنه املنظمة اليت ختلق منفعة للز

اليت تنقل املسافرين واألمتعة، وشركة AirFranceومن األمثلة على ذلك شركة الطريان الفرنسية  خدمات.
IBM .اليت تستخدم املربجمني من اهلند الختيار وتطوير الربجميات احملاسبية  
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تنشأ العمليات اخلدمية العاملية يف مجيع أحناء العامل. ويُقدر ربع التجارة الدولية من بيع اخلدمات، 
لزراعة. ويتفق اخلرباء عموماً على أن تقدمي اخلدمات يف األسواق األجنبية حيقق منواً أكرب من التصنيع أو ا

سيس عمليات خدمية عاملية تتطلب اخلطوات األرب لتايل فإن إجراءات    ة:تيآلاة عو

 فراد أو التسهيالت كافية لدعم اخلدمة.ألاخلطوة األوىل: حتديد فيما إذا كان ا .1

تعتمد  Saatchi & Saatchiوشركة  Sumitomoفاملنظمات اخلدمية أمثال مصرف 
إلضافة إىل دعم األفراد  ،نرتنت وتقانة الربط الصويتإلكس وشبكة ابشكل كبري على أجهزة الفا 

  الذين حيملون لغات أجنبية للخدمة املقدمة.

 وغري احملمية يف الدول األجنبية اخلطوة الثانية: حتديد األسواق األجنبية املفتوحة .2

 ةدير على سبيل املثال حتدد األنواع من اخلدمات املهنية اجل NAFTAفاالتفاقيات مثل 
الهتمام يف أمريكا واملكسيك أو حىت يف كندا، ومن أمثلتها اخلدمات احملاسبية واالقتصاد 

  واهلندسة وطب األسنان واالستشارات اإلدارية والتمريض والتعليم.

 اخلطوة الثالثة: حتديد اخلدمات األكثر فائدة يف األسواق األجنبية .3

خلدمات اليت يتم تقدميها حم لياً، ومن مث النظر فيما إذا كان هناك خدمات وجيب هنا البدء 
ة معروضة، وبعدئذ البحث يف املوارد املطلوبة للدخول إىل األسواق األجنبية.   مشا

ئن العاملينيىل اإاخلطوة الرابعة: حتديد كيفية الوصول  .4  لز

ئن وسؤال إلوتتضمن املداخل الكشف عنهم عن طريق ا مساء الز نرتنت وشراء قوائم خاصة 
يف األسواق األجنبية واحلصول على معلومات عن طريق الكليات اجلامعية  جودينو ملوردين املا

  والوكاالت احلكومية يف البلد األجنيب.
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  إن إدارة العمليات اخلدمية العاملية تتطلب القضا األربعة التالية: و هذا 

 Capacity Planningختطيط الطاقة :   .أ

 ً  كبريًا لتخطيط الطاقة اإلنتاجية. وبشكل خاص يف البيئة حتمل اخلدمة اجلديدة أو الفريدة حتد
مؤثراً  McDonaldsالثقافية اجلديدة. ففي الواقع كان القرار املؤثر ملديري العمليات يف شركة 

استخدموا  ذإيف موسكو كون الطلب على منتجات الشركة غري معروف،  معندما قرروا إنشاء فرع هل
  ئن إىل الفرع.خطوط االنتظار يف تدفق الز

 Location Planning ختطيط املوقع:   .ب

ت نيجنبية، وبعدئذ توظيف أفراد حمليإن إعداد جتهيزات الفرع يف األسواق األ  حيمل بعض التحد
الفريدة. لذلك فمن الضروري فهم مثل هذه املسائل مثل االجتاهات حنو اخلدمة والتواصل وغري 

فراد املستأجرين للعمل. ففي بعض الدول حيث تكون ذلك، وهذا ما يوضح الفرق يف جودة األ
م العمل أقصر أو أطول، فإنه من احملتمل تبديله. ويف أوضاع أخرى يتطلب األمر تقدمي وجبات  أ

أو حتسني ظروف العمل مثل التكييف أو التدفئة. ويف بيئات أخرى يتم تقدمي خدمة النقل  يومية
  أيضاً.

 Facilities Design & Layoutاخلي: تصميم التسهيالت والرتتيب الد  .ج

لتأسيس مظهر مناسب للفرع وترتيب داخلي جيد جيب أن تصمم التسهيالت بعناية. فشركات 
ت املتحدة األمريكية حتاول أن ختلق مظهر  ميازج ثقافتها الوطنية مع الثقافة احمللية. ففي  اً الوال

غتني اإلنكليزية والفرنسية معاً. عالوة على سبيل املثال يف أورو يتم استخدام الل Disneyشركة 
ا شركات حملية، فعلى  على ذلك حتاول الشركات األجنبية أن متتزج يف البيئة احمللية حبيث تظهر أ
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ت املتحدة األمريكية ال يدركون أن هذه السلسلة  سبيل املثال أغلب نزالء املوتيالت يف الوال
  مملوكة ألجانب.

  Schedualingاجلدولة   .د

ئنها، ف جيب ا اللتقاء احتياجات ز على سبيل املثال اخلطوط أن ُجتدول الشركات األجنبية عمليا
إىل أورو بني السادسة  اجلوية الربيطانية والفرنسية والسويسرية وغريها ترحل عمومًا من أمريكا

بل الوصول يوم للعمل وقمن ال اً وهذا اجلدول يعطي املسافرين على األقل جزء مساء والتاسعة مساء.
نفسه الوقت  يفو لتايل. الساعة السادسة صباحًا والثامنة صباحًا يف صباح اليوم ا يفإىل أورو 

. وهذا اجلدول هنفس ماليو وضح النهار ويصل إىل أمريكا يف املساء من يف يرحل طريان من أورو 
ئن واحتياجات صيانة احمليف خذ    ركات.احلسبان أزمنة املناطق وتفضيالت الز

ت العمليات العاملية: .14-9    Challenges of Global Operationsحتد

ت اليت  مبا أن املنظمات قد انتقلت إىل األنشطة العاملية فإنه يقع على عاتق مديريها دراسة التحد
م البعيدة. ولعل التحدي  م العاملية واليت تظهر على شكل أنشطة يف مواقع عمليا تواجههم يف إدارة عمليا

لتحديد حماولة التوفيق بني الطلبات املتنافسة سواء األكث ر أمهية هو التغلب على مآزق العمليات العاملية، و
أكان ذلك على املستوى احمللي أو العاملي. فمن جهة إن املعرفة واخلربة املكتسبة من جتربة التشغيل املاضية 

ع واخلدمات بشكل كفء كلما أمكن ذلك حتتاج إىل استغالهلا على املستوى العاملي من أجل إنتاج السل
ت املنظمة من أجل  اً وهذا خيلق ضغوط ستخدام النظم والتقا النسجام العمليات يف أرجاء العامل أمجع و

  .1تسهيل عملية التنسيق والرقابة

، فجودة وكمية يف كل موقع وجودةإىل الظروف املط لالستجابة هناك ضغو  ومن جهة أخرى

                                                           
1 . Barnes, David (2008): Operations Management,op.cite, p. 61 
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ة إىل ) قد تتنوع يف كل موقع، كما أن التشريعات والقوانني ختتلف من دولواد اخلاماملدخالت (العمل وامل
ئن، مورد ثقافية مهمة يكون هناك فروقٌ  ذإأخرى،  ) يف الدول املختلفة. وحتتاج نيبني األفراد (عمال، ز

دف التقاء املتطلبات احمللية. وهذا  هو االجتاه احلايل لتقسيم العمليات، السلع واخلدمات إىل التنميط 
جح تكون قادرة على حتقيق التوازن بني الضغوط السابقة  ا العاملية بشكل  فاملنظمات اليت تدير عمليا
لعمل  املتنازعة، وميكنها أن تفرض حلوًال منطية بصرف النظر عن املوقع بدًال من السماح للمواقع الفردية 

خرى. وقد أظهرت التطورات احلالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائل بشكل مستقل عن املواقع األ
  حتقيق كفاءة التفاعل املطلوبة لتسهيل إدارة العمليات يف أرجاء الكون.

خذ إدارة العمليات العاملية  ت السابقة يف العديد من أنشطتها   احلسبانيفومن احملتمل أن  التحد
ه واجَ وقد يُ  هيكلة أو غري املهيكلة وجعل اختاذ القرار اإلداري أكثر صعوبة وتعقيداً.التشغيلية سواء أكانت امل

ة واملختلفة وبنظم تشغيل يف مواقع خمتلفة. ومن  مديرو العمليات مبحاولة االستفادة من األسواق املشا
ت متنوعة من املهارات ويف سياقات    جمتمعية خمتلفة.املمكن استخدام تقانة خمتلفة مع قوى عاملة مبستو

  : الرابع عشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      من أسباب العوملة حتسني سلسلة التوريد    .1
ح ا   .2 دة أر       ملنظمةمن فوائد تبادل األعمال ذات املهارة املنخفضة يف دولة أخرى ز
     ية هو فرصة تقليص دورة حياة املنتجاتسبب الذهاب لألسواق األجنب   .3
     لفةمن فوائد إدارة العمليات العاملية  فرص التعلم عن البيئات العاملية املخت   .4
     من اخلصائص الست لنظام التحويل املوثوقية   .5
      من دوافع عوملة العمليات التكنولوجيات اجلديدة   .6
     املوقع العاملي للتسهيالت من اعتبارات حتقيق العمليات العاملية حتليل   .7
     االسرتاتيجية األبسط لتجارة املنظمة الشكل العاملي املنسق   .8
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     على اخنفاض الطلب ختلطة تركزاملاالسرتاتيجية الدولية    .9
ال العاملي    .10      تستخدم االسرتاتيجية الدولية التصدير أو الرتخيص الخرتاق ا
     أجزاء معينة من العاملتنشأ العمليات اخلدمية العاملية يف    .11
     ت من املوادمن القضا األساسية يف إدارة العمليات اخلدمية العاملية ختطيط االحتياجا   .12
ت العمليات الدولية اختالف التشريعات والقوانني بني دولة وأخرى   .13      من حتد

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  ستثناء: يتآلا من أسباب عوملة العمليات. 1

A. تقدمي سلع وخدمات ذات جودة مقبولة  
B. حتسني سلسلة التوريد  
C. جذب أسواق جديدة  
D. التعلم من أجل حتسني العمليات  

  دولة أخرى: من فوائد تبادل األعمال ذات املهارة املنخفضة يف. 2
A . ختفيض التكاليف يف املنظمة  
B. ختفيض تكاليف األجور 
C. لعمالت السماح بوجود تسهيالت يف البلدان ذات ا

 للشركاتاملختلفة 
D. كل ما سبق  

  ة:يعد من فوائد إدارة العمليات العاملي يتآلاأي من . 3
A . فرص التعلم  
B. الكفاءة يف حتويل املعرفة املكتسبة من التشغيل  
C. لعامليةخلق قيمة جديدة نتيجة توسيع وتنسيق العمليات ا  
D. كل ما سبق  

  يعد من خصائص نظام التحويل: يتآلا أي من. 4
A . الطاقة  
B. اجلودة  
C. وقت االستجابة  
D. كل ما سبق  

ل وهي تتعلق من مسائل العوملة يف العمليات الدولية تكلفة العم. 5
  ب:

A . التصميم الشبكي  
B. تصميم العمل  
C. ختطيط الطاقة ورقابتها  
D. ختطيط اجلودة ورقابتها  

  ستثناء: يتآلامن دوافع عوملة العمليات . 6
A. سلوك املستهلكني  
B. التكنولوجيات اجلديدة  
C. وتشريعات التجارة قوانني  
D. العوامل االقتصادية  

  من اعتبارات حتقيق العمليات العاملية:. 7
A . التصميم العاملي للسلعة  
B. التصميم العاملي للعملية  
C. أثر الثقافة واألخالق  
D. كل ما سبق  

  االسرتاتيجية البديلة للمنظمة هي:. 8
A . شكل الدولة األم  
B. الشكل اإلقليمي  
C. الشكل العاملي املنّسق  
D. ي واإلقليمي املنّسق واملوّحدالشكل العامل  
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  لي هي:املتباينة اليت تركز على التكيف احملاالسرتاتيجية . 9
A . االسرتاتيجية العاملية  
B. االسرتاتيجية الدولية  
C. االسرتاتيجية احمللية املتعددة  
D. االسرتاتيجية عرب احلدود 

  

سيس العمليات اخلد .1 مية العاملية اخلطوة الثانية ضمن إجراءات 
 هي:

A .  ية لدعم فيما إذا كان األفراد أو التسهيالت كافحتديد
  اخلدمة

B. مية يف الدول حتديد األسوق األجنبية املفتوحة وغري احمل
  األجنبية

C. بيةحتديد اخلدمات األكثر فائدة يف األسواق األجن  
D.  ئن العاملينيىل اإحتديد كيفية الوصول   لز

  عاملية:أي من التايل تتطلبها إدارة العمليات اخلدمية ال. 11
A . ختطيط الطاقة  
B. ختطيط املوقع  
C. الرتتيب الداخلي 
D. كل ما سبق  

ت العمليات العاملية:. 12   من حتد
A . ملاضيةاملعرفة واخلربة املكتسبة من جتربة التشغيل ا  
B.  عيف كل موق وجودةامل ط االستجابة إىل الظروفضغو  
C. دف التقاء املتطلبات احمللية  التنميط 
D. كل ما سبق  

  

  ي) أسئلة ذات طابع حترير 3

  .اشرح أسباب عوملة العمليات: )1السؤال (
  ) }1،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40: 100. الدرجات من   دقيقة 30 {مدة اإلجابة:

  .اشرح فوائد العمليات الدولية: )2السؤال (
  )}2،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (     15: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  .رح العالقة بني العمليات الدولية والتنافسية العامليةاش: )3السؤال (
  )}3، 14توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .احبث يف العالقةبني العوملة وقرارات العمليات العاملية: )4السؤال (
  )}4،  14الفقرة ( توجيهات لإلجابة:   25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .اشرح االعتبارات الرئيسة يف حتقيق العمليات العاملية: )5السؤال (
   })5،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (   50: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 
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  .حتدث عن موقع العمليات العاملية: )6السؤال (
  )}6، 14ت لإلجابة: الفقرة (توجيها  30  : 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .احبث يف اسرتاتيجيات العمليات العاملية: )7السؤال (
  })7،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (              40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن إدارة العمليات العاملية اخلدمية: )8السؤال (
  )}8،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (    25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

ت العمليات العاملية: )9السؤال (   .اشرح حتد
  )}9،  14توجيهات لإلجابة: الفقرة (   20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

ا أنواع الشركات اإلنتاج حدأاخرت  ية أو اخلدمية اليت متارس عمالً دولياً، وادرس طبيعة عمليا
ا  .الدولية وحتد
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