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 مقدمة عامة

 

1 

 

و  األعمال، و اليت هلا تأثري كبريتعد وظيفة اإلنتاج و العمليات من إحدى الوظائف األساسية إلدارة 

املوارد و درجة رضا املستهلك عن السلعة اليت تنتج أو اخلدمة اليت تقدم، مما  استخداممباشر على حسن 

 ينعكس على جودة السلعة أو اخلدمة املقدمة و تكلفة إنتاجها و الوقت الذي يتم تقدميها للمستهلك.

دى بوظيفة اإلنتاج و العمليات باعتبارها إح االهتمام ازدادو خالل العقود األخرية من القرن املاضي 

التحديات اليت يواجهها املدير املعاصر، lدف حتقيق مستويات عالية من األداء خاصة بعد أن تيقنت 

الشركات من جناح جتربة الشركات اليابانية يف األسواق العاملية، يف أن اإلنتاج باجلودة العالية ال تعين 

 لعمليات.السعر املرتفع خاصة إذا مت تبين مداخل جديدة يف إدارة اإلنتاج و ا

منذ الستينات ليشري إىل إدارة النظم اإلنتاجية يف  شاع استخدام مصطلح إدارة اإلنتاج والعمليات

التنظيمات الصناعية واخلدمية خاصة، وذلك بعد زيادة عدد األنظمة اخلدمية واحلاجة إىل االهتمام 

رد املتاحة بطريقة مثلى تساعد على بالنواحي اإلدارية املتعلقة بإدار�ا لتحقيق مبدأ كفاءة استخدام املوا

 .حتقيق أهداف الرحبية واالستمرارية هلذه املنشآت

وإدارة اإلنتاج والعمليات هي تلك اإلدارة املسؤولة عن تصميم وتشغيل ورقابة على أنشطة النظم  

عن طريق القيام مبجموعات من األنشطة اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتنمية  ،اإلنتاجية 

، ترتيب مواقع اختيار العمليات ،تنظيم العمل(ات البشرية ورقابة جلميع أنشطة النظم اإلنتاجية ءالكفا

رة على السيط، قياس األداء، تصميم الوظائف واألعمالمواقع الطاقات، اختيار ، حمطات العمل املختلفة

وبعبارة أخرى هي عبارة عن جمموعة من  .ختطيط اإلنتاج) و جدولة األعمال، إدارة املواد، اجلودة

واليت تتعلق بتحديد الطريقة اليت  ،والتكتيكية اليت تتعلق بتصميم النظام اإلنتاجي اإلسرتاتيجية :القرارات

وجمموعة من القرارات اليت ختتص  .يتم lا حتويل جمموعة من املدخالت إىل جمموعة من املخرجات

وجمموعة من القرارات  .بعملية التخطيط لألنشطة اخلاصة بالعملية التحويلية ذا�ا واخلاصة بالتشغيل

اخلاصة بالرقابة والتأكد من أن التشغيل الفعلي يتم حسب اخلطة السابق وضعها واختاذ اخلطوات 

 التصحيحية يف حالة الضرورة لضمان سالمة األداء.

إذن إدارة اإلنتاج و العمليات هي الوظيفة املسؤولة عن إدارة كل األنشطة التنظيمية و اليت وجدت من 

أجل إنتاج السلع و اخلدمات، إلشباع حاجات املستهلكني. و بصفة عامة فإن هذه األنشطة هي 
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األخرى املتنوعة من أجل  املسؤولة عن توفري املواد األولية و اخلامات، األفراد، اآلالت، املباين و املوارد

 إنتاج السلع و اخلدمات اليت حيتاجها املستهلكني.

من املالحظ أن إدارة اإلنتاج و العمليات اليوم ختتلف كثريا عما كانت عليه باألمس، كما أن  إذن

التغريات الكثرية يف العامل احمليطة gذه الوظيفة سوف تؤدي حتما إىل تغيري األساليب و الطرق اليت 

ستخدمها مديري اإلنتاج و العمليات يف ممارستهم لوظائفهم يف املستقبل. و إن التغري املستمر و الدائم ي

يعترب السمة الغالبة إلدارة اإلنتاج و العمليات و اليت عليها دائما أن تتغري لكي تتكيف مع أي تغري 

 حيدث يف العامل من حوهلا. 

 االجتاهاتأنه على الصعيد العاملي ميكن القول أنه من أهم العوامل أو  Stevensonلذلك أوضح 

 1احلديثة اليت تؤثر على ممارسات وظيفة اإلنتاج و العمليات هي:

 العوملة يف ممارسة األعمال. -1

 احلاجة إىل وجود إسرتاتيجيات حمددة لإلنتاج و العمليات. -2

 الرتكيز على فكرة إدارة اجلودة الشاملة. -3

 رونة يف تصميم النظم اإلنتاجية.أمهية امل -4

أساليب حديثة لتخفيض الوقت املستغرق يف كل مراحل النظام اإلنتاجي، سواء كان  ابتكار -5

 املنتج أو تصميمه أو إنتاجه أو توزيعه. ابتكارذلك يف مرحلة 

و احلديثة يف العملية اإلنتاجية بشكل جيعلها إضافة  التكنولوجيةبكيفية إدخال النظم  االهتمام -6

 ليست عبئا على تلك النظم.

 خلق روح الفريق و تنمية العمل اجلماعي داخل املنظمات. تشجيع مشاركة العاملني و -7

دراسة اآلثار البيئية للمنظمات و مراعاة قواعد محاية البيئة عند مباشرة كافة الوظائف  -8

 اإلنتاجية.

السنوات املاضية حىت وصلت إىل ما هي إدارة اإلنتاج و العمليات قد تطورت و تغريت كثريا خالل ف    

عليه اآلن، نتيجة للسعي املستمر للتكيف مع متطلبات كل فرتة زمنية معينة فإن هناك عاملني هامني 

 جيب اإلشارة إليهما:

                                                           

1
 45، ص: 1999د محمد توفیق ماضي، " إدارة اإلنتاج و العملیات"، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،   
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أن مديري اإلنتاج و العمليات يف ممارستهم لوظائفهم اآلن إمنا يطبقون الطرق و األساليب اليت  -1

ويرها و تنميتها بواسطة من سبقوهم يف إدارة النشاط اإلنتاجي. و إن  مت التوصل إليها بعد تط

كثريا من التطبيقات و املمارسات العملية اليت تستخدم اآلن يف إدارة اإلنتاج و العمليات قد 

جاءت نتيجة جلهود رواد اإلدارة األوائل، و الذين اقتحموا التجربة عندما واجهتهم مشاكل  

 زمنهم املاضي البعيد.كانت معقدة و جديدة يف 

أن مديري اإلنتاج و العمليات اآلن تواجههم مشاكل جديدة قد أثرت على طريقة إدارgم و  -2

ممارستهم لوظائفهم. و بالتايل فإن الطرق و األساليب املوروثة و املطبقة من املاضي قد مت 

رة من كما استحدثت طرق جديدة لألداء و ذلك يف حماوالت مستم  و تطويرها. تعديلها

جانب مديرو اإلنتاج و العمليات ملواجهة الضغوط و التحديات اليت تواجههم يف العصر 

  احلايل.

من الناحية التارخيية تطورت إدارة اإلنتاج و العمليات لتطبق يف جمال التصنيع و التنظيمات الصناعية،   

إدارة اإلنتاج و العمليات لتواجه و لكن مبرور الوقت بدأت تظهر حاجة املنظمات اخلدمية إىل أساليب 

�ا املشاكل اليت تقابلها و خاصة بعد التطور الذي عرفته هذه املنظمات يف السنوات األخرية و هذا 

يالحظ من خالل الزيادة السريعة و اهلائلة هلذه املنشآت خاصة البنوك، مؤسسات التأمينات، شركات 

 الطريان،...

نطاق إدارة اإلنتاج ليشمل التنظيمات الصناعية و اخلدمية معا، و أطلق عليها منذ  امتدو هلذا  

الستينات مصطلح إدارة اإلنتاج و العمليات أو إدارة العمليات فقط. و أصبحت إىل حد كبري 

 األساليب املستخدمة يف جمال التنظيمات الصناعية تطبق يف جمال التنظيمات اخلدمية.

و ظهور العديد من املنشآت العامة و اخلاصة لتقدمي خمتلف أنواع  االقتصادييكل و كنتيجة لتطور اهل

اخلدمات للعمالء و املستهلكني، تبني أن العديد من أساليب التخطيط و التحليل و الرقابة اليت كانت 

تطبق فقط يف املشروعات الصناعية أمكن تطبيقها بنجاح يف مشروعات اخلدمات و بعض املصاحل 

نطاق إدارة اإلنتاج ليشمل قطاع اخلدمات جنبا إىل جنب مع قطاع  اتسعية، و من هنا احلكوم

الصناعة، على أساس أ¤ا مجيعا رغم اختالف خصائصها متثل نظما إنتاجية تتوىل حتويل عناصر 

    املدخالت إىل خمرجات.
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هر حاجة املنظمات فلتحدي العوملة و مواجهة متطلبات هذا القرن، و احلدة من املنافسة، بدأت تظ

 اخلدمية إىل أساليب إدارة اإلنتاج و العمليات لتواجه Iا املشاكل اليت تقابلها و الزيادة يف التطور و

  .و من بني أهم هذه األساليب حبوث العمليات التوسع،

 بتحسنيالتطبيقية، يسمى الربجمة الرياضية ويهتم  الرياضياتهو فرع من فروع فبحوث العمليات 

عمليات وطرق معينة بقصد الوصول إىل حل أمثل للمشاكل. ولبحوث العمليات تطبيقات يف اهلندسة 

والعلوم االقتصادية واإلدارية والتسويقية. تستخدم يف حبوث العمليات طرق النمذجة الرياضية والتحليل 

لوصول للحل األمثل واختاذ القرارت. ونظرا لتنوع وكثرة تطبيقاoا، تتقاطع حبوث العمليات اإلحصائي ل

 مع جماالت أخرى متعددة مثل اهلندسة الصناعية، وإدارة العمليات، وإدارة املواصالت. 

فبحوث العمليات يعتمد على استخدام النماذج الرياضية كقالب تصاغ فيه املشكلة اإلدارية، إّال أن 

اح تكوين النموذج وتطبيقه يعتمد على قدرة متخذ القرار اخلالقة، حيث يتوقف جناح عملية مجع جن

البيانات للنموذج والتحقق من صحة متثيله للواقع وتطبيقه على القدرة على إجياد خطوط اتصال جيدة 

ن مث يتوقف جناح بني هؤالء الذين لديهم املعلومات وبني من سيقوم بالتطبيق وفريق حبوث العمليات، وم

فريق حبوث العمليات على قدرة أفراده العلمية والفنية معاً، فالرتكيز على ناحية وإمهال األخرى قد يؤدي 

   .العمليات يف الواقع العملي إىل نتائج سلبية الستخدام حبوث

جيب أن يكون هلا وتركز دراسة حبوث العمليات على اختاذ القرار، وهذا يعين أن النتيجة الرئيسية للتحليل 

تطبيقات مباشرة وواضحة يف عملية اختاذ القرار. وتطبق أساليب حبوث العمليات على املشاكل املتعلقة 

بتسيري وتنسيق العمليات أو األنشطة داخل املنظمة. واجلدير بالذكر أن نوع املنظمة ليس له أي عالقة 

تلف ا�االت، مثل التجارة، والصناعة، مبجال التطبيق، حيث إن أساليب حبوث العمليات تطبق يف خم

  .واملستشفيات والقطاع العام مبا يف ذلك خدمات البلديات، واألمن والشرطة، وخالفه

ما زال أسلوب صياغة النماذج وبنائها رياضيا للمشاكل من أهم أساليب حبوث العمليات وأبرزها ف

جمة الرياضية بنماذجها املتنوعة اخلطية وأكثرها استخداما يف خمتلف القطاعات واملؤسسات وتعد الرب 

 والغري خطية من مثرات هذا األسلوب.
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ويف السنوات األخرية جرت العديد من التطورات املهمة على مناذج الربجمة الرياضية التقليدية عموما سواء 

صفاCا من حيث تعريف مفردات الصياغة أو هيكلة البناء للنموذج أو طرق احلل فيها أو حىت فرضياCا و 

 من حيث سكونيتها وأحادية األهداف يف مناذجها العامة.

فالتطور احلاصل يف الربجمة الرياضية أدى ^ا إىل االنتقال من دالة هدف واحدة إىل عدة دوال أهداف 

نظرا إىل متطلبات املؤسسات يف ظل املنافسة والتطورات احلاصلة يف مجيع اaاالت. وهذا ما أدى إىل 

استخدام األسلوب التقليدي للربجمة اخلطية إىل ما يعرف يف الوقت احلايل بالربجمة االنتقال من 

  .باألهداف

أفضل حل وإجراء ميكن اختاذه  إجيادفأسلوب الربجمة باألهداف ما هو إال امتداد للربجمة اخلطية، حياول 

ملشكالت اتسمت بتعدد األهداف وهذا ما أدى إىل جناح وسهولة حتليل القرار املتعلق بأهداف متعددة 

ألن تعظيم  ،معقد ذو أهداف متضاربة ومتناقضةوعدت ذات مستوى متطور قدمت حال معاصرا لنظام 

شدة  و التكنولوجي. فالتطور للمنظمات األرباح أو تدنية التكاليف مل تعد أهم األهداف بالنسبة

 إىل طرح اإلشكالية التالية:املنافسة أجرب متخذي القرارات باستخدام هذه النماذج. هذا ما أدى بنا 

و  اإلنتاج إلدارة عملية التخطيط و الرقابة في البرمجة باألهداف  ذجانم كيف يمكن تطبيق

  ؟في المؤسسات الخدمية العمليات

 فرضيات البحث:

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية: 

الربجمة باألهداف يف اختيار موقع جديد للمؤسسة أفضل من استخدام منوذج إن استخدام  ·

 التجربة الشخصية ملتخذ القرار.

منوذج الربجمة باألهداف كأسلوب رياضي للمساعدة على حل مسألة إمكانية استخدام  ·

 اإلمجايل لإلنتاج يف مؤسسات اخلدمات.التخطيط 

إن استعمال منوذج الربجمة باألهداف يف املسائل القرارية اليت تتميز بعدم الدقة  هلا دور و أمهية   ·

 كبرية يف التحسني و الرقابة على جودة اخلدمات.   
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 أهداف البحث:

السياسي مقارنة مع نظري<ا  االقتصادعانت املنظمات اخلدمية ملدة طويلة، حيث مت إقصائها من حقل 

يف القطاع الصناعي. و يرجع السبب يف اعتبارها نشاطات غري منتجة و ال تساهم يف خلق الثروة، 

بسبب المادية منتجا<ا. فمع التطور ا]تمعات، تزايد الطلب على اخلدمات و عظم تواجدها يف 

 ثروة يف ا]تمع.لل اجتاهإىل أن أصبحت متثل أهم  االقتصاديةخمتلف ا]االت 

تبيني أن اهلدف من البحث هو إبراز من جهة أمهية املؤسسات اخلدمية و من جهة أخرى  فإنلذا 

العديد من أساليب التخطيط و التحليل و الرقابة اليت كانت تطبق فقط يف املشروعات الصناعية أمكن 

الربجمة باألهداف يف عملية  تطبيقها بنجاح يف مشروعات اخلدمات. لذا سوف نقوم بتطبيق بعض مناذج

 التخطيط و الرقابة على اإلنتاج.

 أهمية البحث:

 و تربز أمهية هذا البحث من خالل ما يلي:

األمهية العلمية للبحث، حيث أنه يساهم يف إثراء املكتبة بالكتابات و البحوث ألنه يوضح  -1

املعامل اليت متيز إدارة اإلنتاج و العمليات يف مؤسسات اخلدمات، ألن جل الرساالت و 

املذكرات حاولت إبراز أمهية إدارة اإلنتاج و العمليات يف املؤسسات الصناعية فقط، مهملة 

خاصة يف الدول  االقتصاديةات اخلدمات اليت أصبحت احملرك األساسي للتنمية بذلك مؤسس

 املتطورة.

 بالنسبة للمؤسسات اخلدمية.لى اإلنتاج عإظهار أمهية التخطيط و الرقابة  -2

  إبراز خمتلف أنواع مناذج الربجمة بـاألهداف . -3

القرارات بالنسبة ملؤسسات يف اختاذ مبختلف أنواعها أمهية أساليب الربجمة بـاألهداف  إبراز -4

 اخلدمات.

حتسيس مسؤويل املؤسسات بأمهية تطبيق األساليب و النماذج اخلاصة بإدارة اإلنتاج و  -5

 العمليات يف املؤسسة و ذلك عن طريق مقارنة نتائجهم بالنتائج املستخدمة لتلك األساليب.
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 خطة البحث:

ملتبع هو منهج التحليل الكمي الرياضي ألننا سوف مبا أن اإلشكالية تتميز بالطابع الكمي فإن املنهج ا

املساعدة على حل املسائل املتعلقة بالتخطيط نقوم بعرض أهم الصيغ الرياضية لنموذج الربجمة باألهداف 

  و الرقابة على اإلنتاج.

دراستنا هلذا البحث على جزء نظري الغرض منه هو إعطاء املفاهيم اخلاصة بإدارة اإلنتاج و  اعتمدت

 هو. أما اجلزء الثاين من الدراسة فأيضا اخلدمات، و إبراز أهم أساليب الربجمة باألهدافالعمليات و 

و قمنا  مية.ؤسسات اخلدض أساليب الربجمة باألهداف الذي يتالءم تطبيقها يف املتطبيق لبععبارة 

هذه املؤسسات يف السنوات األخرية. أما لعدد الزيادة املستمرة التطور و  بسبباختيار خدمة التأمني ب

املؤسسات التأمينية اجلزائرية  قدم{ا تعترب من أفأل"  2aالسبب يف اختيار مؤسسة " اجلزائرية للتأمينات 

عدد الزبائن و عدد الفروع التابعة هلا  ارتفاعاخلاصة و بسبب التطور املتزايد هلا، و ذلك يظهر من خالل 

 ا الزيادة املستمرة لرقم أعماهلا.و أيض

 من أجل معاجلة هذا البحث، قمنا بتقسيم البحث إىل مخسة فصول:

اإلنتاج و العمليات، سنظهر من خالله مفهوم إدارة اإلنتاج و يعترب كمدخل إلدارة فالفصل األول 

العمليات، و كذا التطور التارخيي هلا. و بعدها نقوم بعرض مكونات نظام اإلنتاج و العمليات و كذلك 

 وظيفة هذه اإلدارة و عالقتها بالوظائف األخرى.

و من خالله سوف حناول دمات دارة اإلنتاج و العمليات يف مؤسسات اخلإلصص خمالفصل الثاين أما 

و التطور التارخيي هلا، و خصائصها و تصنيفا�ا. و بعدها سوف و إبراز كل ما يتعلق باخلدمات عريف ت

نظم اإلنتاج اخلاصة مبؤسسات اخلدمات و كيف تتم عملية التخطيط �ا. أما عملية الرقابة  نتطرق إىل

فخصصنا هلا الفصل الثالث، فحاولنا يف هذا الفصل على اإلنتاج أي الرقابة على جودة اخلدمات 

   التعريف جبودة اخلدمات، أيضا عرض أهم الطرق من أجل الرقابة و التحسني جلودة اخلدمات.

املبهمة و  ،اخلطية و الغري خطية فهو يعرض خمتلف مناذج الربجمة باألهداف الفصل الرابعفيما خيص 

   الغري مبهمة، العشوائية،...
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بعض مناذج الربجمة باألهداف يف هو عبارة عن دراسة تطبيقية معتمدة على تطبيق ف فصل اخلامسالأما 

، و اقرتاح بعض احللول املمكنة و اليت من شأPا تسهيل ختطيط اإلنتاج و يف الرقابة على جودة اخلدمات

 اجلودة املطلوبة.و يف األخري احلصول على بني البدائل و التقليل من التكاليف  االختيارعملية 

 الدراسات السابقة:

بالرغم من أمهية هذا املوضوع تقل الدراسات يف هذا اiال، معظم الدراسات اهتمت باجلانب الصناعي 

و املادي إلدارة اإلنتاج و العمليات. فمن بني الدراسات اليت حاولت معاجلة هذا املوضوع أو جزء منه 

 جند:

Ø Méthode multicritère de choix d’un emplacement :le cas 

d’un aéroport dans  le nouveau Québec, J.M.Martel et Belaid 

Aouni, Infor vol 30, no 2, May 1992. 

قام الباحثان باقرتاح منوذج للربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة من أجل حل مشكلة اختيار موقع 

بسبب تزايد الطلب على النقل اجلوي يف هذه  " Le nouveau Québecجديد ملطار يف منطقة "

 املنطقة.

 االعتبارفمشكلة اختيار موقع جديد ملطار يعترب ذو طبيعة متعددة املعايري، فهو يتطلب األخذ بعني 

 جمموعة من املؤثرات: اقتصادية، اجتماعية، جيولوجية، سياسية، طبيعية،...

تؤثر يف اختيار املوقع هي: العوامل املناخية، اجلوية و  من بني أهم املعايري اليت فيما خيص هذه الدراسة

اجليولوجية: طبيعة األرض، حرارة األرض املتجمدة، مسك األرض املتجمدة، مسك طبقة الثلوج، اجتاه 

فمن أجل اختيار املوقع املالئم قام الباحثان باستخدام منوذج الربجمة  الرياح، حرارة اجلو، بعد املوقع.

حيث يتم حتديد مستوى الطموح و دوال الكفاءة لكل  ماج أفضليات متخذ القرارباألهداف مع إد

 معيار. و املوقع الذي يتم اختياره هو املوقع الذي حيصل على أكرب نسبة رضا. 

Ø Optimisation multicritère de la fiabilité : application du 

modèle de goal programming avec les fonctions de 

satisfactions dans l’industrie de traitement de gaz, D. Ayadi, 

thèse de doctorat, université de SFAX, Tunisie, 2010. 
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". British gaz Tunisieاملهنية يف مؤسسة " باقرتاح منوذج يعمل على تدنية األخطار قامت الباحثة 

" و اليت تسمح AHPهنية باستخدام طريقة "فاخلطوة األوىل كانت برتتيب مجيع أنواع األخطار امل

باحلصول على تقييم لدرجة شدة اخلطر مقارنة باألخطار األخرى. أما اخلطوة الثانية فهي تقوم على تدنية 

أي إدماج أفضليات متخذ  األخطار املهنية بتطبيق منوذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة

القرار. و من بني أهم املعايري املستخدمة يف تدنية األخطار: عدد مرات الصيانة، عدد التدخالت يف 

 ) يف الغاز الطبيعي.Méthaneحالة انقطاع الغاز، الضغط الزائد للغاز، حرارة امليثان (

 خاطر املهنية للمؤسسة.و بالتايل تطبيق هذا النموذج أدى إىل حتديد و تقييم و تدنية امل

Ø Determining optimal production program with fuzzy 

multiple criteria programming method, Tunjo Perić and Zoran 

Babić, Proceedings of the International MultiConference of 

Engineers and Computer Scientists 2009 Vol II, IMECS, Hong 

Kong, 2009. 

) يف حل املشاكل FMLPهذا البحث يربز أمهية استخدام النماذج املتعددة املعايري اخلطية املبهمة (

) FMLP(املتعلقة بتحديد برنامج اإلنتاج األمثل يف شركة صناعة النسيج. فتطبيق النموذج املناسب ل 

ج عن تعدد األهداف مشكل ختطيط اإلنتاج الناتيؤدي إىل احلصول على احلل املرضي من أجل حل 

املتعارضة للشركة. فقام الباحث بافرتاض أن األهداف اإلسرتاتيجية للشركة تعترب مبهمة و غامضة ملتخذ 

القرار، لذا ال ميكن حتديد أمهيتها النسبية و ال قيمتها بصفة مؤكدة لذا فهو على استعداد لقبول احلل 

 اإلنتاج يف الشركة كاآليت:املرضي املقدم إليه. و كانت خطوات حل مشكل ختطيط 

 اختيار أهم املعايري للربنامج اإلنتاجي. -

 من أجل حل مشكلة اإلنتاج األمثلوضع منوذج للربجمة املتعددة األهداف املبهمة  -

 ) FMLP(" من أجل حل منوذج Zimmermannاستخدام طريقة " -

 و حتليل احلساسية للحل املتحصل عليه.  "Zimmermannمراحل حل النموذج باستخدام طريقة " -
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 :مقدمة

 

كان ينظر إىل إدارة اإلنتاج و العمليات على أ-ا خمتصة أساسا بالعمليات الصناعية ،اليت تنصب على 

املواد و اآلالت و القوى العاملة للحصول على سلع و منتجات ملموسة. و لكن ميدان إدارة اإلنتاج و 

نشاط منتج. أي أن النظرة  العمليات قد اتسع يف الوقت احلاضر لكي يشمل العمليات اخلاصة بكل

التقليدية اخلاصة باعتبار إدارة اإلنتاج و العمليات على أ-ا عملية صنع قد انتهت اآلن. و قد نشأ هذا 

التطور احلديث يف هذا املفهوم بسبب عدم التفرقة بني العمليات اليت ينتج عنها سلعة ملموسة، و 

 العمليات اليت ينتج عنها خدمة غري ملموسة.

لتايل فإن التطور األخري يف مفهوم إدارة اإلنتاج أدى إىل استخدام كلمة عمليات بشكل متبادل مع  و با

 .إدارة اإلنتاج و العملياتكلمة إنتاج، و من هنا ظهرت التسمية اجلديدة هلذا ا`ال و هي 

أنشطة النظم  و إدارة اإلنتاج و العمليات هي تلك اإلدارة املسؤولة عن تصميم و تشغيل و الرقابة على

اإلنتاجية. و ذلك عن طريق القيام مبجموعة من األنشطة اإلدارية من ختطيط و تنظيم و توجيه و تنمية 

الكفاءات البشرية و رقابة جلميع أنشطة النظم اإلنتاجية. و هو هذا اجلزء من التنظيم املسؤول عن حتويل 

و خدمات. و األنشطة اخلاصة بالنظام جمموعة معينة من املدخالت إىل خمرجات سواء يف شكل سلع أ

 اإلنتاجي ختتلف عن األنشطة األخرى يف التنظيم و اخلاصة بالتمويل و التسويق.

و يقع على اإلدارة العليا مسؤولية التأكد من أن أهداف املنظمة تتفق مع القدرات اإلنتاجية اخلاصة uا. 

التنافسية يف العمليات و القدرات اإلنتاجية لتتفق    باإلضافة إىل ضرورة العمل على تطوير و تنمية املزايا 

و تتوائم مع إسرتاتيجيات املنظمة. و حيث أن وظائف اإلنتاج و العمليات هي املسؤولة عن تقدمي 

املنتجات من السلع و اخلدمات فهي تصبح املسؤولة بدرجة كبرية عن حتقيق مستويات اجلودة املطلوبة.  

عمليات هلا أثر كبري على التكاليف أل-ا تعترب املستخدم الرئيسي ملعظم كما أن وظائف اإلنتاج و ال

 املوارد اإلنتاجية ( البشرية و املادية) يف أي منظمة.  
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I- :ماهية إدارة األنتاج و العمليات 

I-1 ::مفهوم إدارة اإلنتاج و العمليات 

 بعض المفاهيم األساسية: )1

قبل الدخول يف تعريف إدارة اإلنتاج و العمليات، جيب اإلشارة إىل بعض املفاهيم اليت حتتويها هذه  

 اإلدارة.

 )(Produitمفهوم السلعة:  §

 عبارة عن منتج ملموس،  ميكن ختزينه و نقله و شراءه.

 )(Serviceمفهوم الخدمة:  §

 ه مبجرد إنتاجه.عبارة عن منتج غري ملموس، ال ميكن ختزينه، حيث يتم استهالك

 )(Productionاإلنتاج:  §

ت و املعدات و املواد تعين إجياد السلع و اخلدمات، أي إجياد أشياء مادية باستخدام العمالة و اآلال

 أو خمرجات القوى العاملة. اخلام

 ) (Manufactureالتصنيع:  §

 يعين إجراء تغيري يف شكل املواد اخلام و حتويلها إىل شكل آخر.

 إدارة اإلنتاج و العمليات:تعريف  )2

و املهتمون مبوضوع إدارة اإلنتاج و العمليات، حيث   تعددت و تباينت التعاريف اليت أوردها الباحثون

شاع إستخدام هذا املصطلح منذ الستينات. فاإلنتاج بعد أن كان يقصد به إال العمليات الصناعية اليت 

اتسع ليشمل كل العمليات اليت تقوم gا خمتلف منظمات  حتول املواد األولية لسلع ملموسة تامة الصنع،

 األعمال التجارية، الزراعية، املالية، اخلدمية و غريها لتقدمي السلع و اخلدمات.

v  وردت عدة تعاريف لإلدارة اإلنتاج و العمليات، صنفت وفقا للمداخيل التالية و حسب

1التطور الزمين: 
 

 : إتخاذ القراراتإدارة العمليات )1

pتم إدارة العمليات باختاذ القرارات اخلاصة بعمليات اإلنتاج، بالشكل الذي يؤدي إىل إنتاج السلع و 

 اخلدمات وفقا للمواصفات احملددة و بالكميات و املواعيد املطلوبة و بأقل التكاليف.

                                                           
1
 18، ص 2006د محمد العزاوي،"اإلنتاج و إدارة العملیات، منهج كمي تحلیلي"، دار الیازوري العلمیة للنشر، عمان األردن،   
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 : إدارة أنظمة التحويلإدارة العمليات )2

 يت حتول املدخالت إىل سلع و خدمات.تعرف إدارة العمليات بأ%ا إدارة نظم التحويل ال

 إدارة الموارد: إدارة العمليات )3

إستنادا إىل هذا التعريف فإن إدارة العمليات تعين إدارة مجيع املوارد البشرية و املادية =دف تقدمي السلع   

 و اخلدمات.

 : إدارة أنظمة اإلنتاجإدارة العمليات )4

إدارة أنظمة اإلنتاج اليت تقوم بانتاج السلع أو تقدمي اخلدمات    إدارة العمليات تعين ملعظم املدراء مسؤولية

 أو كالمها معا.

v  1فيعرفها على أ%ا:  محمد توفيق ماضيأما الدكتور 

 " جمموعة األنشطة اإلدارية الالزمة لتصميم و تشغيل و الرقابة على العملية التحويلية ".

التنظيم، التوجيه و الرقابة على مجيع أنشطة النظم و يقصد مبجموعة األنشطة اإلدارية: التخطيط، 

 اإلنتاجية.

و يقصد بالعملية التحويلية: تلك العملية اليت يتم القيام =ا لتحويل املدخالت إىل خمرجات، و قد يكون 

 ذلك عن طريق القيام بعمليات إنتاجية تصنيعية أو عمليات إنتاجية خدمية.

و  سية اليت تتضمنها وظيفة اإلنتاجقابة فتمثل الوظائف الثالثة الرئيأما أنشطة التصميم، التشغيل و الر 

العمليات للمشروع. و هي جمرد جمموعات من جماالت إختاذ القرارات و ميكن تعريفها على النحو التايل:  
2 

 هي عبارة عن جمموعة القرارات اإلسرتاتيجية و التكتيكية اخلاصة باختيار الطريقة اليت * التصميم:   

 .يتم =ا حتويل املدخالت إىل خمرجات حمددة، و ابتكار طرق تستخدم يف عملية التحويل ذاqا

ومن أهم القرارات اليت تتخذ يف جمال التصميم: تصميم العملية اإلنتاجية و اختيارالتكنلوجيا املالئمة، 

اإلنتاجية، و  تصميم العمل، اختيار موقع املصنع، الرتتيب الداخلي للمصنع، حتديد حجم الوحدة

 تصميم طريقة األداء، تصميم املنتج.

                                                           
1
 14، صمرجع سابق ذكرهد محمد توفیق ماضي،  

2
 15 ، ص مرجع سابق ذكره د محمد توفیق ماضي ، 
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هي عبارة عن جمموعة القرارات اليت تعطي للعملية التحويلية الصيغة احلركية و تبعث *  التشغيل:     

 فيها احلياة. و هي ترتكز أساسا يف عملية التخطيط بأبعادها الزمنية املختلفة.

غيل: ختطيط اإلنتاج طويل األجل و الذي يعرف بتخطيط من أهم القرارات اليت تتخذ يف جمال التشو 

 الطاقة، ختطيط اإلنتاج اإلمجايل السنوي ، عملية اجلدولة و قرارات توزيع األعمال اليومية.

هي التأكد من أن التشغيل الفعلي يتم حسب اخلطة املوضوعية و اختاذ إجراءات * الرقابة:    

ة إىل حتديث النظام مبا يتماشى مع التغريات املختلفة يف التصحيح يف وقت احلاجة إليها. باإلضاف

 الظروف احمليطة باألداء سواء داخل أو خارج املنشأة.

و تقوم هذه اfموعة من القرارات على وجود بيانات مرتدة عن األداء الفعلي يتم مقارنتها مع العمل 

رقابة على املخزون، الرقابة على اجلودة، املخطط اجنازه. ومن أهم القرارات اليت تتخذ يف هذا اfال: ال

 تقييم أداء جماالت وظيفة اإلنتاج، و قياس اإلنتاجية.

v  1فتعرف إدارة اإلنتاج و العمليات كالتايل:  يسونيا محمد البكرأما الدكتورة
 

"هي تلك اإلدارة املسؤولة عن تصميم و تشغيل و الرقابة على أنشطة النظم اإلنتاجية، و ذلك عن 

القيام مبجموعة من األنشطة اإلدارية من ختطيط و تنظيم و توجيه و تنمية الكفايات البشرية و طريق 

 الرقابة على مجيع أنشطة النظم اإلنتاجية"

 إذن كل هذه التعاريف تلتقي يف نقطة واحدة و هي أن: 

و الرقابة، إدارة اإلنتاج و العمليات هي مجموعة األنشطة اإلدارية: التخطيط، التنظيم، التوجيه 

االزمة لتصميم، تشغيل و مراقبة العمليات التي تقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات، سواء  

 .كانت هذه العمليات انتاجية تصنيعية أو خدمية

I-2::التطور التاريخي إلدارة اإلنتاج و العمليات 

ستطيع أن يلمس أن فنون  إن املتتبع للتطور العاملي للنشاطات اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية، ي

و يستطيع  و أساليب اإلدارة قد مت تطبيقها منذ القدم يف حتقيق أهداف دينية و عسكرية و سياسية.

املتتبع و الدارس أن يتعرف على الكيفية اليت ظهرت ^ا اإلدارة و التنظيمات اليت ارتبطت ^ا. فقد 

السياسية و العسكرية يف  و  لتنظيمات الدينيةتأصل الفكر اإلداري من خالل اخلربات اخلاصة بتشغيل ا

 العامل القدمي.     

                                                           
1
 27ص:   ،1999 ، اإلسكندریة العملیات"، الدار الجامعیة، " إدارة اإلنتاج و ، مرجع سابق ذكرهد سونیا محمد البكري،   
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و يالحظ أيضا أن التطور الذي حدث يف الكتابات اخلاصة بفن اإلدارة و كذلك عن تطوير خمتلف 

األساليب و األدوات اإلدارية و إجراءات العمل، قد أعد من واقع خربة املمارسني و القائمني على أمر 

من أجل حتقيق أهدافها. و مل يكن يف العامل القدمي إال عدد قليل جدا من التنظيمات تلك التنظيمات 

اإلقتصادية اليت تشابه مثيالZا  يف وقتنا احلاضر. فلم توجد تلك التنظيمات اإلقتصادية باحلجم الذي 

ألخرى العاملة تعهده اليوم مثل التنظيمات الصناعية، و تنظيمات جتارة التجزئة، و التنظيمات التجارية ا

 يف جمال توزيع السلع و اخلدمات إىل املستهلكني.

 :الفكر اإلداري عند القدماء المصريين -1

قام القدماء املصريون بـأعمال كثرية و عظيمة تستطيع أن تشهد على كفاءة األساليب اإلدارية اليت 

اسية و الدفاعية.      استخدمت يف تشييد الكثري من مشروعات األعمال ذات األغراض الدينية و السي

و على سبيل املثال، فقد بنيت األهرامات املصرية من أجل أغراض دينية و سياسية. و املؤسس هلذه 

األهرامات باملفهوم احلديث للمنظمات يستطيع بدون أدىن تردد أن يعتربها من بني املشروعات الكبرية 

مها: العمال و املعدات البدائية و املواد اليت  احلجم. و لقد شيدت األهرامات باستخدام نوعني من املواد

 استخدمت للبناء يف ذلك الوقت.

 1و قد مت تنظيم العمليات اخلاصة بإنشاء اهلرم األكرب باإلعتماد على ما يلي:

 تقطيع األحجار. -1

 حتديد موقع اهلرم. -2

 نقل األحجار بالوسائل الربية و املائية إىل مكان العمل. -3

 يف أماكنها احملددة على اهلرم و اليت وصلت إىل إرتفاعات كبرية.وضع و تثبيت األحجار  -4

 عامل يف عمليات التشييد. 100000توظيف -5

 سنة.20مدة البناء و التشييد اليت استمرت -6

و مما سبق يتضح لنا مدى كرب حجم مشروع بناء األهرامات، و يتضح لنا أيضا ضخامة حجم 

 هذا العمل . العمليات اإلنتاجية و تعددها يف سبيل إجناز

و ال شك أن بناء األهرامات قد واجهتهم العديد من املشاكل اإلدارية اليت ميكن أن توصف مبفهومنا 

 احلديث عن اإلدارة كما يلي:

                                                           
1
 9، ص: 1983د محمد علي شهاب، " إدارة اإلنتاج و العملیات في المنشآت الصناعیة و الخدمیة"، مؤسسة روزانیون، القاهرة،  
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 مشكلة ختطيط املشروع و العمليات اليت احتواها. -1

 مشكلة تنظيم فريق العمل. -2

 ملشروع.مشكلة احملافظة على فريق العمل لضمان استمراره حىت يكتمل ا -3

 مشاكل حتفيز وتشجيع العاملني و اإلشراف عليهم. -4

و قد برز من الكتابات اليت تناولت هذه احلقبة من تاريخ مصر ضخامة حجم املشاكل اليت واجهت 

عمال بناء األهرامات.كما تبني أيضا أن املشرفني على البناء و التشييد، قاموا بالتفكري يف تلك املشاكل 

 ات و هم بذلك قد قدموا من اخلربات و نواحي النصائح اإلدارية لألجيال التالية.حىت متت مجيع العملي

ة اإلدارية لدى القدماء املصريني. و قد جتلى ذلك سو األمثلة كثرية لوجود كل من الفكر اإلداري و املمار 

و الربط   أيضا يف إدارuم لإلمرباطورية املصرية. فقد واجه حكام مصر يف ذلك الوقت مشكلة السيطرة 

 بني املناطق اجلغرافية الواسعة.

و قد جرب هؤالء احلكام أساليب متنوعة إلدارة اإلمرباطورية و قد توصلوا يف النهاية إىل تطبيق نظام 

يعتمد على أعضاء املناطق احمللية املختلفة اإلستقالل اإلداري طاملا أن عملية املتابعة و الرقابة كانت تتم 

 ختصني العاملني يف احلكومة املركزية.بواسطة جمموعة من امل

و قد كان املصريون القدماء أول من اخرتع بعض األساليب اليت نعتربها اآلن من أهم متطلبات اإلدارة 

 1العصرية مثل:

 طرق اإلحتفاظ بالسجالت. -1

 الطرق اخلاصة جبباية الضرائب. -2

 أعمال جتارية متنوعة.وضع جمموعة من القواعد املنظمة لنشاطات األفراد املنخرطون يف  -3

إن العرض السابق خلربة املصريني القدماء يف جماالت العمل اإلداري تشري إىل عمق وعيهم بأمهيتها و إىل 

قدرuم على إجناز األعمال بكفاءة عالية، و يكفي للتدليل على ذلك القدرة اهلائلة على التنظيم و 

 از اليت برزت يف بناء األهرامات و غريها. التنسيق بني العمليات و األعمال و اإلشراف و اإلجن

و لقد ثبت أيضا تطبيق فنون اإلدارة يف ا�االت العسكرية و السياسية يف احلضارات البابلية و الصينية 

و اليونانية و اهلندية. و ال شك أن العمليات العسكرية قد تطلبت من الفرس و الرومان تطوير أساليب 

 يف العمليات العسكرية اليت كانت تتم على نطاق واسع يف ذلك الوقت.اإلدارة اليت مت تطبيقها 

                                                           
1
 10د محمد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 اإلدارة في العصور الوسطى و عصر النهضة األوروبية : -2

ظهر أول تطور للتنظيمات اإلقتصادية املعقدة خالل العصور الوسطى. و لقد أخذت التنظيمات الطابع 

ت تنظيمات التجار و ملكيتهم املشرتكة احلديث يف القرن اخلامس عشر ميالدي يف إيطاليا، حيث ظهر 

 هلا يف مدينة فينسيا يف ذلك الوقت.

و قد ظهرت تلك الشركات التجارية نظرا للخسائر املتالحقة و الكبرية اليت عانت منها كثريا من 

مشروعات األعمال يف ذلك الوقت. و لذلك ظهرت أيضا كثري من الشركات املشرتكة حلل املشاكل 

سادت يف تلك الفرتة و لتقليل املخاطر املتوقعة بتوزيع املخاطر املالية على عدد كبري من  التمويلية اليت

 األسر.

و قد ظهرت أيظا يف مدينة فينيسيا بعض التنظيمات اليت تؤدي العمليات الصناعية على نطاق كبري.   

إلنتاج اآلالت و املعدات و األدوات احلربية  1436 و يشهد على ذلك املصنع الذي أقيم هناك يف عام

اليت كانت ضرورية حلماية النشاط التجاري باملدينة، و قد طبق يف هذا املصنع بعض األساليب اليت 

نعرفها اليوم يف إدارة العمليات و اإلنتاج و الرقابة على املخزون. و قد طبق أحد األشكال اليت تستخدم 

مت املخازن اخلاصة باملواد و األجزاء، و استخدمت األجزاء النمطية يف يف نظام خط التجميع. وقد نظ

العمليات اإلنتاجية يف ظل نظام اإلنتاج املطبق يف ذلك الوقت. و قد إستخدم هذا املصنع فئات كبرية 

من العمال الفنيني، و طبقت كذلك أساليب متطورة يف إدارة األفراد مثل وضع معدالت األداء وتصميم 

 وافز اليت تكاد تتفق مع ما هو مطبق يف وقتنا احلاضر.نظم احل

و لكن السمة العامة اليت كانت متيز نشاط األعمال طوال هذه احلقبة من الزمن، هو أن مشروعات 

األعمال كانت يف معظمها مشروعات جتارية و مالية. و لكن النسبة الضئيلة من تلك املشروعات كانت 

تاج. و يرجع السبب وراء قلة عدد املشروعات الصناعية إىل أن هذه تعمل يف جماالت الصنع و اإلن

و  دالت املعادن و األخشاب و اجللو الوظيفة كانت متارس على نطاق ضيق بواسطة احلرفيني يف جما

 غريها. و كان هؤالء احلرفيني يستخدمون منازهلم مكانا ألداء العمليات الصناعية املختلفة.

 الثورة الصناعية :  -3

و كان  مت إخرتاع اآللة البخارية. الثورة الصناعية يف أواخر القرن الثامن عشر يف إجنلرتا حيث ظهرت

إلخرتاع هذه اآللة مدلول كبري بالنسبة للتغيري اجلذري الذي ميكن أن يأخذ جمراه يف النشاط اإلقتصادي 

إخرتاع الوسائل اليت ميكن rا للمجتمعات. فقد أيقن األفراد أن إخرتاع اآللة البخارية يشري إىل إمكانية 
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حتويل اخلامات إىل أشكال جديدة تسمى املنتجات، و إىل إمكانية إستخدام مادة خام مثل الفحم و 

حتويلها إىل طاقة حمركة متكن اإلنسان يف إستخدام احلركات امليكانكية يف عملياته اإلنتاجية. و قد نتج 

  تستخدم الطاقة يف أماكن متنوعة. عن ذلك إمكانية إنشاء جمموعة من املصانع اليت

 ظهور نظام المصنع :  -4

ظهر نظام املصنع نتيجة للثورة الصناعية بعد تطورات يف جماالت اإلنتاج، بدأت منذ بداية القرن الثامن 

عشر حيث كان النظام السائد يف مطلع القرن الثامن عشر هو نظام اإلنتاج املنزيل. و على سبيل املثال،  

حتياجات األسرة، مث يقوم ببيع كانت عمليات الصنع تؤدى يف صناعة الغزل و النسيج يف املنزل لتغطية إ

 ما تبقى إىل اآلخرين . 

مث ظهر بعد نظام اإلنتاج املنزيل نظاما آخر يعتمد على ظهور فئة من املروجني أو السماسرة. و قد قام 

السماسرة بدور الوسطاء يف توفري إحتياجات الصناع من القطن اخلام و التعاقد معهم على إنتاج كمية 

 ت بأسعار ثابتة. و قد أدى هذا النظام إىل إعتبار املزارع مبثابة عامل لدى السمسار. معينة من املنسوجا

و لكن األمر تطور بعد ذلك، حينما شعر الصناع و كذلك السماسرة أن تلك العمليات الصناعية ميكن 

دأت فكرة أن تتم بكفاءة أكرب جبمع القوى العاملة و اآلالت االزمة لإلنتاج يف مبىن واحد. و من هنا ب

 نظام املصنع يف الظهور.

و مما دعم أيضا فكرة نظام املصنع، ظهور نظام امللكية املشرتكة لتلك املصانع بني عدد ليس بالقليل من 

أصحاب األموال و الصناع. و قد أدى ذلك إىل تقليل نطاق املخاطرة و املسؤولية الواقعة على أصحاب 

موال و دفع حركة التصنيع إىل األمام مما أدى إىل بدء حركة املشروع و قد نتج عن ذلك جتميع رؤوس األ

 واسعة لتنمية موارد اyتمع من خالل النشاط الصناعي املنظم.

" ليكون أول من يلفت النظر و اإلهتمام   Adam Smithو جاء اإلقتصادي األسكتلندي العظيم "

،  » ثروة األمم  «د نشر كتابه عن إىل ضرورة حتقيق إقتصاديات يف جمال العمليات و اإلنتاج. و ق

الذي نادى فيه باحلرية اإلقتصادية و الصناعية لألفراد. و بعد أن كانت القرارات اإلقتصادية و قرارات 

بأن  Smithتوزيع و ختصيص املوارد تتم بواسطة الدولة ممثلة يف املالك أو من ينوب عنه، فقد نادى 

معتمدين يف ذلك على املصاحل الشخصية اليت يهدفون إىل حتقيقها ترتك تلك القرارات لألفراد املمارسني 

1من وراء نشاطهم الصناعي.
 

                                                           
1
 14د محمد علي شهاب، مرجع سلبق ذكره، ص:   
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بتلك اآلراء حينما كانت تظهر يف األفق إمكانية تطبيق نظام املصنع  Adam Smithو قد نادى 

احلديث. و قد نادى مببدأ تقسيم العمل و التخصص ألنه رأى يف تطبيقه إمكانيات واسعة لتحقيق 

كفاءة يف اإلنتاج و تطوير لآلال ت و املعدات اليت ميكن أن تواجه متطلبات ختصص القوى العاملة يف  ال

كثري من العمليات الصناعية. و ليس من شك أن ذلك اإلجتاه اإلقتصادي لتحقيق إقتصاديات يف 

يسمى بنظام خط العمليات  و اإلنتاج قد إرتبط أيضا بتطوير عمليات تطبيق نظام اإلنتاج الكبري أو ما 

و غريه من املفكرين يف ذلك الوقت أدت إىل  Adam Smith اإلنتاج و هكذا نرى أن كتابات 

التفكري يف كيفية خلق القيم و تنمية اإلنتاج و الثروة يف اhتمعات عن طريق رفع كفاءة إستغالل رؤوس 

 األموال يف األجزاء املنتجة للنشاطات اإلقتصادية.

  لحركة اإلدارة :التقدم المعاصر  -4

الثورية املؤثرة على تنمية ثروات األمم إال أن املمارسة العلمية ملهنة Adam Smith بزوغ  أفكار  رغم

و رفاقه  Frederick Taylorو فن اإلدارة مل جتد صدى إال بعد ظهور مفكر اإلدارة التارخيي 

 Adam و زمالئه أول من فكر يف جتريب أفكار Taylorاألوائل يف مطلع القرن العشرين، فقد كان 

Smith  .و غريه. فضال عن األفكار اليت نشأت من خربة العمل الصناعي ووضعها يف قالب تطبيقي

و  رد اخلام و األفراد، و املعداتفقد بدأ هؤالء الرواد يف جتريب الطرق اليت ميكن [ا إستخدام املوا

أيضا أول من فكر و عمل من أجل تطور وظيفة إدارة  Taylorاآلالت بأعلى كفاءة ممكنة. وقد كان 

 العمليات و اإلنتاج.

و رفاقه، بدأت احلركة اإلدارية العلمية اليت إرتبطت بالتطور التارخيي لإلنسان  Taylorو منذ ظهور 

 نفسه خالل القرن العشرين .

إلدارة العلمية. و حتتوي هذه و سوف نوضح فيما يلي التطور التارخيي ملناهج اإلدارة منذ بدأ حركة ا

 املناهج العلمية لإلدارة حىت وقتنا احلاضر على ما يلى:

 :مدرسة اإلدارة العلمية  ·

يقة العلمية يف التفكري و املمارسة اإلدارية، بدال من ر على ضرورة تطبيق الط Taylorأفكار  حثت

باإلعتماد على احلدس و التخمني. و  األساليب التقليدية اليت كانت تطبق يف إدارة أعمال املنشآت 

و زمالئه عن حاالت عدم الكفاءة اليت متيزت [ا املمارسة Taylor كانت تلك األفكار وليدة اخلربة ل

أن األساليب الواقعية حلل املشاكل  Taylorاإلدارة حينما كان يعمل بني عمال اإلنتاج. و قد شعر 
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واجبات اإلدارة األساسية يف تطوير  Taylorنا وضع هي اليت تعتمد على الفحص العلمي هلا. ومن ه

جمموعة من املباديء العلمية اليت حتكم التفكري و املمارسة اإلدارية بدال من اإلعتماد على احلكم 

الشخصي وحده، و تطبيق األساليب العلمية لإلختيار و التعليم و التدريب و تطوير العنصر البشري،   

تعاون بني العمال و اإلدارة لتحقيق األهداف احملددة، و تقسيم العمل بني و إجياد درجة مناسبة من ال

 اإلدارة و العاملني لكي ال يقع كل العبء و مسؤوليات التنفيذ على عاتق الطبقة العاملة.

و قد نتج عن مبادىء اإلدارة العلمية تطبيقات إدارية كبرية يف جماالت العمليات و اإلنتاج نلخصها فيما 

1يلي:
 

تطبيق الطريقة العلمية يف جماالت دراسات الطرق اهلندسية و قياس العمل و قد تطورت  )1

الدراسات و التطبيقات احلديثة يف هذا اcال بعد أن ساهم علماء النفس و الباحثون يف 

 النواحي الفيزيولوجية لتقدم ما يسمى باهلندسة البشرية.

فضال عن Taylor ساسية لتطورت وظائف إدارة األفراد من خالل األفكار األ )2

 العالقات الصناعية.

ظائف التخطيط و التنظيم و قد أدى مبدأ تقسيم العمل إىل إختصاص اهليئة اإلدارية بو  )3

و الرقابة، يف حني إختص مشرفوا الصف األول و العمال بأعمال التنفيذ طبقا للخطط 

 املوضوعة لإلدارة.

 .اية اإلنتاجية للعمليات اإلنتاجيةإن  تطبيق هذه املبادىء نتج عنه إرتفاع الكف )4

 مدرسة النظرية اإلدارية : ·

برزت هذه املدرسة يف أواخر العشرينات من  القرن السابق، حينما بدأت جمموعة من املديرين يف الكتابة 

عن وظيفة املدير. و قد تناولت حتليالtم الواجبات األساسية لإلدارة و تطوير املباديء األساسية اليت 

 العملية اإلدارية.حتكم 

و هر الفرق بني الوظائف الفنية من أبرز الذين سامهوا يف بناء هذه النظرية، حيث أظFayol و كان 

الوظائف اإلدارية.  إعترب أن الوظائف اإلدارية تزداد أمهيتها عن الوظائف الفنية كلما تدرجنا إىل 

أربع عشر مبدأ حتكم األعمال و املسؤوليات  Fayol املستويات اإلدارية العليا يف التنظيم. و قد إقرتح 

                                                           
1
 J.R.Edighoffer et C.Giraud et E. De Langhe, «  Economie d'entreprise , savoirs et techniques », Natan, 

France, 1996, p : 12 
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اإلدارية يف التنظيم. و عموما فقد سامهت مدرسة النظرية اإلدارية يف تطوير الفكر اإلداري بتناول 

 ا8االت التالية:

Ø  النظر إىل السلطة و املسؤولية على أ)ا عبارة عن حقوق و واجبات للعاملني و

 املديرين.

Ø األهداف كوسيلة أساسية لرتشيد العالقات بني الوظائف و  الرتكيز على عملية ختطيط

 األعمال اليت تؤدى يف التنظيم.

Ø  مسامهة هذه املدرسة يف بناء نظرية اإلدارة باستحداث ما يسمى باهليكل التنظيمي أي

 املرشد لتصميم التنظيم اإلداري للمنشأة.

 مدرسة السلوكية  :ال ·

العلمية قد اختصت بتحليل النشاطات اخلاصة بالعاملني ، بينما ركزت رأينا مما سبق أن مدرسة اإلدارة 

مدرسة النظرية اإلدارية على النشاطات اخلاصة باملديرين. و لكن املدرسة السلوكية ختتلف عن املنهجني 

السابقني يف أ)ا حتاول تفهم كيف أن العمليات السيكولوجية اإلنسانية، مثل الدافعية و اإلدراك و 

 هات و غريها. ميكن أن تتداخل مع ما يؤديه الفرد و تؤثر على مستوى آدائه.اإلجتا

و قد مشلت املدرسة السلوكية عددا من العلماء و الكتاب من فروع كثرية مثل العلوم السياسية، و علم 

اإلجتماع و علم النفس و علم األنثربلوجيا. و رغم اختالف نقاط الرتكيز لكل فئة من هؤالء العلماء، 

 1إال أنه ميكن تصنيفهم إىل جمموعتني رئيسيتني مها:

( اtموعة اليت ختتص بدراسة السلوك التنظيمي   مجموعة الدارسين للسلوك التنظيمي: )1

 من خالل الرتكيز على الفرد)

بدأت إهتمامات هذه اtموعة بدراسة العالقات اإلنسانية اليت ظهرت بعد إجراء جتارب هاوثورن يف 

، 1927و عام  1924نات من هذا القرن. و قد أجريت هذه التجارب يف الفرتة بني عام )اية العشري

مبصنع هاوثورن ببحث حلول لبعض  Western electricحيث قام جمموعة من املهندسني يف شركة 

املشاكل الصناعية من خالل دراسة تأثري بعض املتغريات املادية القائمة يف مكان العمل على إنتاجية 

بدراسات ترتبت على جتارب هاوثورن {دف بيان اآلثار  Elton Mayoالعاملني. و قد قام أيضا 

 الل اخلطوات التالية:اخلاصة بالعوامل املادية على إنتاجية العاملني من خ

                                                           
1
 18د محمد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 دراسة و فحص آثار العوامل التالية على حجم املخرجات اخلاصة بالعاملني: .1

الظروف املادية احمليطة بالعمل مثل فرتات الراحة، و عدد ساعات  -

العمل، و درجة احلرارة السائدة يف املصنع، و درجات الرطوبة و 

 التهوية.

 ادية.أثر نظام األجور املطبق و نظم احلوافز امل -

و قد قام أيضا بدراسة أثر نظام اإلشراف و تغيري املشرفني على إنتاجية العاملني  .2

بعد أن فشل يف تتبع أي نوع من اإلرتباط بني إنتاجية العاملني و العوامل املادية 

 املختلفة.

  بعد ذلك قام بإجراء جمموعة من املقابالت الواسعة لعدد من العاملني بلغ .3

أن تبني له عدم صحة اإلفرتاضات اخلاصة بتأثري العوامل عامل ، بعد  21000

 املادية على إنتاجية العاملني.

و بعد أن تأكد من عدم وجود أي أساس جوهري لتلك اإلفرتاضات، تبني للباحثني أن سلوك العامل 

إمنا ينتج يف احلقيقة عن إنعكاس أو رد فعل النظام اإلجتماعي املعقد الذي يتكون من عدد متنوع من 

و   1928عام العوامل و املتغريات املتداخلة يف بعضها البعض. ولذلك مت إجراء تلك املقابالت يف 

استمرت حوايل سنتني حملاولة تفهم بعض املتغريات املتداخلة اليت تؤثر على سلوك العاملني. وقد نتج عن 

 هذه الدراسة امليدانية النتائج التالية:

 أن هناك حتسني يف معنوية العاملني إذا ما استطاعوا التعبري عن متاعبهم. -

ا ما تتأثر خبربwم اخلاصة باملواقف اخلارجة عن أن مطالب العاملني املتعلقة بوظائفهم غالب -

 نطاق العمل.

أن رضاء العامل عن وظيفته و عمله يتأثر برأي و خربة العامل املتعلقة مبركزه اإلجتماعي  -

 داخل مكان العمل مقارنا بالعمال اآلخرين.

أن هناك أثر واضح للنظام اإلجتماعي السائد يف التنظيم و العالقات اإلجتماعية  -

السائدة بني العاملني من جهة و املشرفني من جهة أخرى على سلوكهم أثناء العمل. وقد 

برز ذلك من خالل ظهور التنظيمات غري الرمسية و ما أدت إليه من تغيري لإلنتاج يف 

 املصنع.
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قد أبرزت جمموعة من احلقائق املتعلقة بسلوك العاملني يف حميط العمل  هاوثورنو عموما فإن جتارب 

 نها ما يلي:م

 أمهية القيادة و ممارستها لإلشراف على العاملني. §

الدور الذي ميكن أن تلعبه مجاعات العمال و الضغوط اليت تفرضها على العاملني و  §

 اآلثار الناجتة عن ذلك على مستوى أداء و رضاء العاملني عن وظائفهم.

 ة للعاملني.إخنفاض درجة تأثري احلوافز اإلقتصادية كوسيلة لتحقيق الدفعي §

أن دراسة أثر أي متغري مثل األجر على إنتاجية العاملني جيب أن يتم من خالل النظام  §

اإلجتماعي السائد داخل التنظيم، حيث مييل العمال إىل اإلستجابة هلذا العامل من 

 خالل إستجابتهم لكثري من املتغريات و املؤثرات األخرى بصفة مجاعية.

  التنظيمية:مجموعة الدارسين للنظرية  )2

رأينا من استعراض أعمال أصحاب املدرسة اإلدارية أqم قد اختصوا بدراسة و حتديد ما جيب على 

املديرين عمله، و كذلك حتديد القواعد اليت حتكم التنظيم اإلداري مثل مبدأ وحدة األمر و غريها. أي 

ة لتحقيق األهداف بأقل تكلفة أqم ركزوا على كيفية تصميم التنظيم اإلداري و كيفية تشغيله بكفاء

ممكنة.  وقد نظر هؤالء الرواد إىل املشاكل التنظيمية باهتمام أكرب من ذلك املوجه إىل املشاكل 

 اإلنسانية.

من أوائل الذين شعروا بأن مبادىء اإلدارة و التنظيم، اليت مت  Simon و March وقد كان كل من

تكوينها بواسطة كل من مدرسة اإلدارة العلمية و مدرسة النظرية اإلدارية تتسم بعدم الشمول. كما انتقدا 

، يف أن هذا 1847عام  Max Weberفكرة التنظيم البريوقراطي اليت نادى }ا األستاذ األملاين  

أن يعمل و لكن ال يتناسب مع كل أنواع الظروف و املتغريات اليت ميكن أن حتيط التنظيم ميكن 

بالتنظيم. و قد قام هذان الكاتبان بتأصيل و تأكيد أمهية النواحي السلوكية اخلاصة بالعنصر البشري يف 

ري التنظيم. وقد أكدا أيضا خالل إنتقادا�م أن التوصيف اجلامد للوظيفة، ووضع قواعد و سياسات غ

مرنة للتنظيم، ميكن أن حتد من روح اخللق و النمو و التطويرو الفعالية اليت ميكن أن ميارسها اجلانب 

 اإلنساين يف التنظيم.

تأكيدات جديدة بأمهية اجلانب  Simon و Marchو قد ترتب على أحباث و دراسات كل من 

يقدم اجلوانب األساسية ل MC Gregorاألستاذ  1960اإلنساين يف التنظيم. و قد ظهر يف عام
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. و قد استخلص ماكجرجير أن احلاجة  yو نظرية  xالعتقادات املدير يف ظل نظريتان مها: نظرية 

ضئيلة جدا لتطبيق تنظيم إداري جامد أو ممارسة عالقات شخصية متبادلة يف ظل نوع من الرقابة 

 التفصيلية على األفراد.

د على ضرورة تقليل نطاق الرقابة على التنظيم. وأكد أكو Chris Argis و قد جاء أيضا األستاذ 

أيضا على أن القيود اليت توضع بواسطة اهليكل التنظيمي على اجلانب اإلنساين، تعوق حتقيق األهداف 

أيضا الصورة البريوقراطية للتنظيم يف  Chris Argisالتنظيمية الكفاية و الفعالية املطلوبني. وقد انتقد 

أcا تنظر إىل أعضاء التنظيم العاملني يف املستويات اإلدارية الدنيا كأطفال، و ال متكنهم من إشباع 

حاجاiم العليا من خالل أدائهم الوظيفي. من هنا نشأ املفهوم احلديث لإلدارة داخل التنظيم و هو 

انية. ويبىن هذا املنهج على أن الواجبات و التنظيم البد من الذي يطلق عليه منهج املوارد اإلنس

تصميمهما بالطريقة اليت متكن األفراد من احلصول على الفرص اليت متكنهم من إشباع حاجاiم العليا 

من خالل العمل نفسه. و على ذلك فإن الرتكيز األساسي يف هذا املنهج ينصب أيضا على إخنراط الفرد 

 لقرارات اليت تتم داخل التنظيم  حىت تتحقق أهداف الفرد و التنظيم معا.يف عملية اختاذ ا

 مدرسة علوم اإلدارة: ·

تطورت مبادىء مدرسة علوم اإلدارة أو حبوث العمليات من واقع خربة احملاربني يف احلرب العاملية الثانية، 

أمثلة املشروعات  حيث تطور البحث و التطبيق لألساليب الكمية ألغراض العمليات احلربية. ومن

األولية اليت استخدمت فيها هذه األساليب، هو مشروع زيادة الدقة يف ضرب العدو بواسطة الغواصات 

و غريها من الوسائل احلربية. فقد كان اهلدف من ذلك تقليل خسائر السفن احلربية و حتسني و تطوير 

ية باحلاجة إىل فريق عمل يتكون من حتميل و تفريغ تلك السفن. و قد متيزت طريقة حل املشاكل احلرب

أفراد هلم خلفيات علمية و تطبيقية متنوعة. و من أهم امليادين اليت ختصص فيها أعضاء الفريق اهلندسة 

 و الرياضية و اإلحصاء و اإلقتصاد و علم النفس. 

قرارات. أن منهج حبوث العمليات ما هو إال نظرية تطبيقية إلختاذ ال Starrو  Millerو يرى كل من 

و يعتمد هذا املنهج على إستخدام األساليب العلمية و الرياضية و املنطقية يف متكني اإلدارة من التعامل 

 مع املشاكل وإختاذ القرارات الرشيدة. 

و يعتمد هذا املنهج أيضا على تكامل عديد من أنواع املعرفة الواردة من ميادين علمية كثرية لتصميم 

النماذج و األساليب الضرورية إلختاذ القرارات. و من أهم هذه األساليب الربجمة اخلطية و نظرية 
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جماال واسعا للتطبيق املباريات و نظرية خطوط اإلنتظار و نظرية القرارات. و قد وجدت هذه األساليب 

 يف حل كثري من املشاكل اإلدارية يف مشروعات األعمال.

و ال يعين إعتماد هذا املنهج على األساليب الكمية، أن يهمل اجلوانب السلوكية املؤثرة على القرارات. و 

 لذلك حينما يصعب على متخذ القرارات تطبيق األساليب الكمية يف مواجهة بعض املشاكل اإلنسانية

فإنه يلجأ إىل التعبري الوصفي عن املشكلة. و عموما فإن اهلدف األساسي ملنهج حبوث العمليات هو 

 الوصول إىل قرارات إدارية رشيدة و خطط منطقية حتكم أعمال التنفيذ يف املنظمة.

 نظرية اإلدارة المعاصرة: -5

لنا أن كل مدرسة هلا إطارها الذى  من إستعراضنا للتطور التارخيي للفكر اإلداري القدمي و املعاصر، يتبني

حيكم عمل اإلدارة، و هلا نقاط للرتكيز اليت يعتقد أjا أكثر فعالية يف حتقيق األهداف. و قد وضح لنا 

أيضا أن كل مدرسة جاءت مبجموعة من املفاهيم و املبادئ و اإلنتقاضات ملن سبقها من املدارس و 

درسة اإلدارة العلمية يف جتنبها ألمهية العنصر البشري   و املناهج. و على سبيل املثال فقد انتقذت م

تقدمي إطار متكامل لوظيفة املدير، يف حني أن لإلنتقاضات املوجهة من رواد املدرسة اإلدارية  للمدرسة 

السلوكية، كان ينصب أساسا على أن املنهج السلوكي مل يتفهم جيدا احلقائق الواقعية اليت ميكن أن 

املنشآت. يف حني أن املدرسة السلوكية ترى أن عدم واقعية املدرسة اإلدارية إمنا يرجع إىل  حتدث يف إدارة

وجود طرق كثرية لتصميم اهليكل التنظيمي متهيدا لتحقيق األهداف.  ومن ناحية أخرى ترى املدرسة 

ية. و احلقيقة اخلاصة ببحوث العمليات أن األساس يف جناح املنشأة هو يف عملية ترشيد القرارات اإلدار 

أن هناك أوجه للنقص و أوجه أخرى مميزة لكل من هذه املداخل اإلدارية، و لكن النقطة األساسية اليت 

ميكن أن يهتم �ا املمارس اإلداري يف احلياة العملية، تتمثل يف حتديد طبيعة املنهج املتكامل الذي ميكن 

 املدير من حتقيق األهداف.

و أحباث كثرية من العلماء  ي يتسم بالتكامل نتيجة لتطوير كتابات ووقد ظهر املنهج اخلامس الذ

. و من أمثلة تلك الدراسات اليت نادت باملنهج  1970إىل عام  1949املمارسني يف الفرتة بني عام 

بإجنلرتا من دراسة ألثر األداء  1965عام  Wodwardالتكاملي املعاصر لإلدارة، ما قامت به 

التكنلوجي للمنشآت على هيكلها التنظيمي. ومن أهم هذه الدراسات أيضا  اإلقتصادي و املستوى

يف عدد من الشركات األمريكية الكبرية احلجم،  1970عام  Charles Perrowتلك اليت قام �ا 

و اليت استخلص منها األمهية الكبرية لتحقيق نوع من التكامل املتبادل بني التنظيم و املناخ السائد من 
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أبرز أيضا أنه ميكن أن تنجح اإلدارة يف حتقيق أهداف املنشأة يف ظروف بيئية معينة، يف حني  حوله. وقد

 أن هناك إحتمال لفشل نفس اإلدارة إذا عملت يف ظل ظروف بيئية أخرى خمتلفة.

و على ذلك يستطيع املدير طبقا هلذا املنهج أن ميارس العمل اإلداري من خالل حتديد كيفية تأثري املناخ 

 لسائد على اهليكل التنظيمي للمنشأة.ا

و يستطيع املدير يف نفس الوقت، أنه يستعني ببعض أفكار املدرسة اإلدارية يف املنشأة. و يعترب التخطيط 

أيضا عنصرا هاما يف جناح عمل املدير بقدر ما يتوافر لديه من معلومات. و فضال عن ذلك فإن حبوث 

يرين بالطرق و األساليب اليت متكن املدير من التعامل مع املناخ الذي العمليات و نظرية القرارات متد املد

يتسم حباليت التأكد و عدم التأكد اللتان غالبا ما حتيط بالتنظيم املرن. و أخريا فإن نظريات الدافعية و 

اخلية غريها من املفاهيم السلوكية متثل مصدرا قيما يساعد املدير يف التعريف على العناصر السلوكية الد

 اليت تؤثر على أداء التنظيمات املتنوعة.

 الفكر اإلداري الحالي لإلدارة اإلنتاج و العمليات: -6

رأينا من استعراض تطور الفكر اإلداري عموما أن عصر النهضة اإلدارية، الذي بدأ يف أوائل هذا القرن، 

ة يف اإلنتاج، فقد كان قد انصب بصفة أساسية على تطوير العمليات اإلنتاجية و العناصر املستخدم

و تابعيه ينصب على رفع كفاءة  Taylorاهلدف األساسي من األفكار و املبادىء اليت وضعها 

 اإلنتاج.

و قد بدأت الزيادة يف قوة الدفع يف تطور هذا اsال منذ إنتهاء احلرب العاملية الثانية، حيث ظهرت 

احلربية. وقد نتج عن ذلك ظهور مناهج  النظريات و التطبيقات اجلديدة يف حل مشاكل العمليات

 جديدة إلدارة العمليات و اإلنتاج، و اليت كان منهج حبوث العمليات من أبرزها.

و قد ارتبط تطبيق حبوث العمليات يف جمال إدارة اإلنتاج و العمليات بإدخال ما يسمى مبفهوم النظم 

ية و النماذج الرياضية و غريها يف إدارة نظم حلل املشاكل اإلدارية. مث تال ذلك استخدام األساليب الكم

اإلنتاج، حبيث أصبح من املمكن أن نطلق على إدارة العمليات و اإلنتاج بأyا علم تطبيقي له قواعد    

 و أصوله و جماالته.
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II- :منهج النظم لإلدارة اإلنتاج و العمليات 

ل املعيار احلقيقي لتقدم األمم و رفاهيتها. ليس من الشك يف أن الدور الذي يقوم به رجال اإلنتاج ميث

ويظهر ذلك من خالل الدور الذي تؤديه لنا إدارة اإلنتاج و العمليات يف خمتلف املنظمات خللق السلع 

ي يتم من و اخلدمات من خالل العديد من النظم اإلنتاجية. وتشري النظم اإلنتاجية إىل اإلطار الذ

 و خدمات نافعة.خالله إنتاج سلع 

 و يعترب تصميم نظام مناسب للعمليات و اإلنتاج من أهم مسؤوليات إدارة اإلنتاج يف أي منظمة.

II-1: مفهوم نظام اإلنتاج و العمليات : 

 تعريف النظام: )1

يعرف النظام على أنه: " جمموعة معقدة من األجزاء املتداخلة و املرتابطة أو النظم الفرعية اليت تعمل 

ذا اإلعتماد املتبادل بني النظم الفرعية يعين أن هناك تأثري متبادل بني النظم على حتقيق هدف واحد. ه

الفرعية يف أي نظام نتيجة للعالقات املتبادلة و املتداخلة بني هذه األجزاء. و بالتايل إذا اختذت اإلدارة 

القرار على األجزاء  أي قرار يتعلق بأحد أجزاء التنظيم فالبد أن يؤخذ يف اإلعتبار التأثري املتبادل هلذا

 .1األخرى يف التنظيم " 

و النظام قد يكون مغلق أو مفتوح. فالنظام املغلق هو الذي حيتوي على مجيع اخلصائص الالزمة لتحقيق 

اهلدف دون تفاعل أو إستجابة ملتطلبات البيئة احمليطة به، أما النظام املفتوح فهو الذي يؤثر و يتأثر 

 بالبيئة و يقوم بتصريف املخرجات اليت تنتج عنه. 

 إذا ميكن تعريف النظام على أنه: 

بنيان منظم و منسق من المعرفة، أي أنه مجموعة معقدة من المبادئ و الحقائق و القوانين المرتبة 

 في شكل منطقي متصل، بحيث يكون مركب متكامل منظم.

إذا هو هيكل متكامل يضم مجموعة من األجزاء المترابطة و المتكاملة و الموجهة لتحقيق هدف 

 رك.مشت

 تعريف نظام اإلنتاج و العمليات: )2

إن لفظ النظام مسألة نسبية إذ أن كل نظام أساسي ميكن النظر إليه كجزء أو نظام فرعي من نظام 

أكرب. فمراقبة اجلودة، و مراقبة املخزون، جدولة اإلنتاج و غريها متثل نظما فرعية من نظام اإلنتاج و 

                                                           
1
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فرعيا للمنشأة إال جانب النظم الفرعية األخرى للمنشأة كنظام  العمليات. هذا األخري بدوره ميثل نظاما

األفراد، البحوث و التسويق، التمويل، املعلومات و اإلتصال. و نظام املنشأة ككل ميثل نظامل فرعيا من 

النظام اإلنتاجي للدولة، و حىت هذا النظام ميثال نظاما فرعيا من النظام اإلقتصادي للدولة و تعرف هذه 

 هرة يف نظرية النظم بإسم "هرياريكية النظم"الظا

v  يعرف نظام اإلنتاج و العمليات على أنه:" جمموعة من األجزاء أو األنشطة املتداخلة و اليت

ترتبط ببعضها البعض بعالقات منطقية، تكفل حتقيق التكامل و التناسق فيما بينها يف أداء 

حتويل جمموعة من املدخالت إىل جمموعة  مهمتها يف أداء مهمتها األساسية و اليت تتمثل يف

 1من املخرجات املرغوب فيها "

v  ويعرف أيضا على أنه: " جمموعة من املدخالت اليت يتم تفاعلها ببعضها البعض، و من

خالل العمليات اإلنتاجية التحويلية حنصل على جمموعة من املخرجات باإلضافة إىل السيطرة 

وهذا يعين أن نظام اإلنتاج و العمليات حيتوي على مخسة  الفعالة بواسطة التغذية املرجعة.

عناصر أساسية و هي: املدخالت، العملية التحويلية، املخرجات، السيطرة، و أخريا التغذية 

 2املرجعة"

v لذي خيتص بانتاج املنتجاتكما يعترب نظام اإلنتاج و العمليات: " جزء من تنظيم املنشأة ا 

دية مثل الثالجات و آت ما هو خمتص بانتاج منتجات ماأو اخلدمات. فهناك من املنش

و غريها. يف حني توجد منشآت أخرى ختتص بانتاج خدمات مثل: التأمني، الصحة  املعلبات

 3و غريها"

v  و هناك تعريف آخر: " ميكن وصف معظم املنظمات مبا يف ذلك املنظمات اليت ال تسعى

لتحقيق األرباح بأvا نظم إنتاجية، فهذه املنظمات تقوم بتحويل جمموعة من املدخالت  

كاملواد، األيدي العاملة، املعدات إىل واحد أو أكثر إىل خمرجات كالسيارات، احلاسبات 

انونية و خدمات الرعاية الصحية و الكهرباء. وقد يطلق تعبري منتجات اآللية و اخلدمات الق

                                                           
1
اإلنتاجیة، دراسة تحلیلیة للعملیات اإلنتاجیة في المنشآت الصناعیة"، منشورات كلیة د سلیمان محمد مرجان، " إدارة العملیات  

 32، ص 1993المحاسبة، لیبیا، 

2
 26، ص 2000د عبد الستار محمد علي، " إدارة اإلنتاج و العملیات، مدخل كمي"، دار وائل للنشر، األردن،  

3
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على خمرجات نظام اإلنتاج، فهذه املنتجات ميكن أن تكون منتجات ملموسة أومنتجات غري 

  1ملموسة(خدمات) أو خليط بينهما"

 إذن عامة ميكن تعريف نظام اإلنتاج و العمليات كاآليت: 

ظام متكامل و متناسق األجزاء، مهمته تحويل مجموعة من نظام اإلنتاج و العمليات هو ن

المدخالت إلى مجموعة من المخرجات. و ذلك من خالل العمليات اإلنتاجية التحويلية. كما 

يحتاج هذا النظام إلى نظام فرعي للرقابة أو السيطرة ألغراض معلومات التغذية المرتدة و 

 .تطلب األمرالعكسية و القيام بالعمليات التصحيحية إذا 

 و يوضح هذا الشكل منوذج مبسط للنظام اإلنتاجي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): نموذج لنظام إنتاجي مبسط1الشكل(

 .27ص ، مرجع سابق ذكرهسونيا حممد البكري،  :لمصدرا

 

 

 

 

                                                           
1
 20، ص 2006دي جبرین، " إدارة العملیات"، دار الثقافة للنشر، عمان، د علي ها 

 

 المخرجات

 

 العملیات التحویلیة         المدخالت

 نظام    
 فرعي  
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II- 2  :: مكونات النظام اإلنتاجي 

تتطلب العملية التحويلية جمموعة من العناصراألساسية تتمثل يف: املدخالت، العمليات التحويلية، 

 املخرجات، السيطرة أو الرقابة، اسرتجاع املعلومات ( التغذية العكسية).

 المدخالت:  )1

املخصصة ألداء العملية اإلنتاجية هي عبارة عن جممل عوامل اإلنتاج اخلاضعة للتشغيل داخل املؤسسة و 

 1املنوطة Qذا األخري.

 و ميكن تقسيم عناصر املدخالت كاآليت:

 2تقسيم املدخالت حسب النوع:  ¨

مدخالت مادية: تشمل كل عناصر املدخالت غري انسانية، و اليت تتضمن املواد  .1

اآلالت، اخلام. مثال: األخشاب، مواد الدهن، الطاقة الكهربائية االزمة لتشغيل 

الزيوت، الشحوم و األجزاء اليت تشرتى من خارج املصنع الستخدامها يف إنتاج 

املنتجات املطلوبة. وتشمل كذلك آالت القطع و آالت اخلراطة و املكابس و 

األدوات األخرى املستخدمة يف جتهيز آالت اإلنتاج.  و باإلضافة إىل ذلك هناك 

للحصول على األراضي و جتهيز املباين الالزمة  عنار مادية أخرى مثل: األموال الالزمة

 للمصنع و متويل إحتياجات العمليات يف املصنع.

مدخالت بشرية: اليت تعرب كما يتضمنه هيكل القوى العاملة الالزمة لتشغيل املصنع،        .2

و إجراء العمليات التحويلية املطلوبة. و تتضمن هذه اpموعة: املدراء، الفنيون، 

 ون، العمال املهرة، العمال نصف املهرة و العمال غري املهرة.األخصائي

 تقسيم املدخالت حسب الغرض:̈ 

طبقا للغرض الذي تستخدم فيه تلك العناصر أثناء العملية التحويلية داخل نظام اإلنتاج ميكن تقسيم 

 عناصر املدخالت كاآليت:

 منتجات xائية مدخالت حتويلية: وتشمل عناصر املدخالت الىت تتحول مباشرة اىل .1

فال ميكن تصور أن املباىن واالراضى والقوى العاملة واألالت و املعدات تتحول من خالل أداء عمليات 

                                                           
1
 24، ص 1993د أحمد طرطار" الترشید اإلقتصادي للطاقات في المؤسسة"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

2
 36د محمد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص  



مدخل إلى إدارة اإلنتاج و العمليات :الفصل األول  

 

30 

 

على ذلك فأن  و الألجزاء صناعية حمددة اىل منتجات -ائية هي املواد اخلام وعناصر الطاقة الالزمة و

واألجزاء هي اليت تتحول من خـالل  الألخشاب ومواد اللصق ومواد الذهان و الطاقة الكهربائية

 عمليات صناعية حمددة أىل منتجات صاحلة للألستخدام املنزيل مثل املناضذ والكراسي و غريها.

مدخالت غري حتويلية: وهي تلك العناصراملادية و البشرية اليت ال تتحول اىل منتجات  .2

املباين تتحول ماديا اىل منتجات Gائية جديدة Gائية. فال ميكن القول بأن األدارة أو العمال املهرة أو 

هلا مواصفات حمددة. ولكن تلك العناصرغري التحويلية تعتربمبثابة وسائل تستخدم يف تسهيل أداء 

العمليات التحويلية داخل نظام األنتاج. وال ميكننا كذلك تصورامتام عملية حتويل املواد اخلام اىل 

تلك العناصر غري التحويلية حيث يرجع ذلك التعميم اىل   ؤديهمنتجات Gائية بدون الدور الذي ت

طبيعة الدوراملتكامل و املتداخل بني مجيع عناصر املدخالت من أجل أداء العمليات الصناعية يف النظام 

 ألنتاج املنتجات املطلوبة.

 موارد أولية،بيئية وتسويقية:  1وعامة ميكن تقسيم املدخالت اىل ثالث جمموعات:̈ 

: هي املدخالت اليت تدعم األنتاج وجتهيز املخرجات من السلع واخلدمات موارد أولية §

 وهي تشمل: 

اخلامات واملوارد: وهي عبارة عن الوحدات املادية اليت تستهلك أو حتول بواسطة النظام. وهي  .1

 تشمل على اخلامات املباشرة أو الغري املباشرة من املواراملساعدة والوقود

تلك الوحدات املادية اليت سوف تستخدم بواسطة النظام وتشمل على املعدات األالت: وهي  .2

 واألدوات املساعدة والتجهيزات األلية املختلفة

العنصرالبشري: وهم األفراد الذين يسامهون بالضرورة يف تقدمي العمليات االزمة للنظام وبدوGم  .3

 الميكن ملوارد النظام األخرى أن تستخدم بكفاءة.

موال: تتمثل يف األموال الآلزمة املشروع وغريها من السلع الرأمسالية واملرافق واملنافع مثل: رؤوس األ .4

 املياه، الكهرباء، الغاز والطاقة املختلفة.

: وهي عبارة عن معلومات يف طبيعتها، وهي مورد هام من مدخالت بيئية وتسويقية §

باملعلومات الضرورية اليت تشتمل على التغريات املرغوبة  و املوارد األساسية اليت تساهم يف إمداد اإلدارة 

 املطلوبة و املتوقعة و املؤثرة على النظام اإلنتاجي.

                                                           
1
 38د سونیا محمد البكري، مرجع سابق ذكره، ص  



مدخل إلى إدارة اإلنتاج و العمليات :الفصل األول  

 

31 

 

 و تنقسم بدورها إىل قسمني: المدخالت البيئية: .1

مدخالت بيئية قانونية و سياسية: و هي تلك املعلومات اليت 8دف إىل تعريف مدير اإلنتاج  ·

اإلجرائية و السياسية اليت قد تضع قيود على أنشطة النظام اإلنتاجي، و تضع له بالظروف القانونية و 

حدود اليت جيب أن يعمل النظام يف إطارها. فهناك قيود على مجيع النظم اإلنتاجية اليت جيب أن 

 تتماشى مع اإلجراءات    و القوانني احلكومية و التشريعات اليت تتزايد مبعدل سريع مربك و مذهل.

الت بيئية اجتماعية و اقتصادية: و هي املعلومات اليت تساعد مدير إدارة اإلنتاج و العمليات مدخ ·

على اإلملام باإلجتاهات املستقبلية اليت هلا تأثري فعلي أو حمتمل على أداء النظام اإلنتاجي. كما تتزايد 

فيها و املسامهة يف رفاهيتها و العمل يف اآلونة األخرية املسؤولية اإلجتماعية للنظام اجتاه البيئة اليت يعمل 

 على منع تلوثها و احلفاظ عليها.

مدخالت بيئية فنية و تكنلوجية: و هي املعلومات اليت ميكن ملدير األنتاج و العمليات أن حيصل  ·

عليها من مطبوعات اجلمعيات املتخصصة أو مراكز البحوث و التطوير و اجلرائد التجارية و املطبوعات 

و اجلمعيات التجارية و من املوردين و بالبائعني، و هذه املعلومات تعد موردا هاما يف رسم احلكومية 

 اسرتاتيجيته.

تشمل على معلومات تتعلق باملنافسني و خططهم  المدخالت التسويقية: .2

 اسرتاتيجيتهم و اليت ميكن على ضوئها أن حيدد املشروع ميزته التنافسية. 

صميم املنتجات و تطويرها ، و رغبات املستهلكني احلالية املتوقعة و غريها وأيضا املعلومات املتعلقة بت

من املؤشرات التسويقية، إذا البد أن يلم Qا مدير اإلنتاج و العمليات لتحقيق اإلستجابة املتوقعة 

 للظروف البيئية و اإلحتياجات التسويقية.

 إذن ميكن تلخيص مدخالت النظام اإلنتاجي كاآليت:
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 ): نموذج شامل لمدخالت النظام اإلنتاجي2شكل (

 : من إجناز الطالبةلمصدرا

 العمليات التحويلية : )2

وهي العمليات اليت تتم داخل نظام النتاج لضمان حتويل عناصر املدخالت إىل عناصر املخرجات 

ت ذلك اجلزء من النظام الذي تؤدى املطلوبة سواء كانت منتجات أو خدمات. و متثل منطقة العمليا

فيه جمموعة من العمليات الصناعية. و ختتلف العمليات التحويلية حسب املنتوج املراد إخراجه لذلك 

 1ميكن تصنيف خمتلف العمليات اإلنتاجية كاآليت :

وهي النظم اليت jتم بتصنيع و اليت تكون من خصائصها العامة خلق شيء مادي.  النظم المادية: .1

أي أن املخرجات تتكون من منتجات ختتلف ماديا يف الشكل و التكوين عن اخلامات اليت 

 أدخلت كمدخالت للنظام.

ذه و التصنيع يتطلب حتويل مادي يف شكل اإلستخدام للموارد "خلق املنفعة الشكلية". و تشمل ه

 خلق كل السلع املادية ، هندسية، غذائية، إلكرتونية، معدنية، الغزل و النسيج و منتجات كيماوية.

و هي النظم اليت jتم بتحريك أو نقل املستهلك أو شيء من مكان إىل آخر.  النظم المكانية: .2

يق أي أن موقع الشخص أو الشيء قد يغري. و يستخدم هذا النظام موارده بصفة أساسية لتحق

هذا الغرض. و هذه املوارد ال تتطلب بالضرورة تغريمادي. و ليس هناك تغيري رئيسي يف شكل 

املوارد، و النظام يقدم بصفة أساسية تغري يف استخدام املكان" خلق املنفعة املكانية". و تشمل 

 هذه النظم خدمات النقل بالسكك احلديدية و النقل الربي و املائي و النقل اجلوي.

                                                           
1
 41نیا محمد البكري، مرجع سابق ذكره، ص د سو  

 المدخالت

 مواد أولیة
 

 خامات -
 أفراد -

 آالت -

 رؤوس األمال -

 مدخالت بیئیة
 

 معلومات قانونیة و سیاسیة -

معلومات اجتماعیة و  -

 اقتصادیة

 معلومات فنیة و تكنلوجیة -

 مدخالت تسویقیة
 

 المنافسة -

 معلومات عن المنتجات -

 رغبات المستھلكین -

 اتجاھات السوق -
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و من خصائص هذه النظم هي تغيري امللكية أو احليازة للسلع. وجند أن  التبادلية: النظم .3

املخرجات من النظام متماثلة مع املدخالت و ال يوجد حتويل مادي و يقوم النظام بصفة أساسية 

 خبلق" منفعة حيازية".

تلفة أو من خصائص هذه النظم تقدمي خدمة التخزين سواء للمنظمات املخ النظم التخزينية: .4

األفراد. فهي أنظمة أساسا خللق" املنفعة الزمنية". مع مراعاة أن القياس باخلدمة التخزينية يف بعض 

األحيان يضيف إىل أمهية و قيمة السلع املخزونة كما هو احلال يف ختزين بعض السلع مثل اجلنب و 

كومية و املستودعات املشروبات الكحولية و األخشاب و غريها. و تشمل هذه النظم املخازن احل

 العامة و اخلاصة يف املواينء و الثالجات الضخمة و حمطات البنزين.

من خصائص هذه النظم أtا تعتمد على املعاملة أو املعاجلة لشخص أو شيء  النظم الخدمية: .5

وجند أنه يف هذا النظام سوف ختتلف املخرجات عن املدخالت نتيجة ألسلوب املعاجلة *ما. 

أو التحويل النفسي بطريقة معينة سواء حتويل عضوي مثل: النظم التعليمية، و نظم اخلدمة الصحية 

و آراء األفراد مثل نظم العالج النفسي و أماكن الرتفيه و خدمات التأمني على احلياة  يف اجتاهات

 و إدارات الرعاية اإلجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): نموذج شامل للعمليات التحويلية للنظام اإلنتاجي3الشكل(

 : من إجناز الطالبةالمصدر

                                                           
*
یمكن أن نجد نظامین أو أكثر في نفس العملیة التحویلیة، كمثال: شركات خطوط الطیران تعتمد على نظام عملیات مكاني حیث    

 غرضها األساسي هو نقل األفراد و األشیاء. و مع هذا تحتوي على نظام خدماتي. 

عملیات ال
 التحویلیة

 النظم المادیة
 

 (التصنيع)

مثال: سلع هندسية، 

 غذائية، إلكرتونية،...

 النظم المكانیة
 

 (نقل السلع واألشخاص)

احلديدية،  مثال: السكك

 النقل الربي، اجلوي، ...

 النظم التبادلیة
 

 (اجلملة و التجزئة)

مثال: حمالت بالتجزئة، 

 حمالت باجلملة،...

 النظم الخدمیة
 

 (عامة و خاصة)

مثال: الصحة، التعليم، 

 التأمني،...

 النظم التخزینیة
 

 املستودعات)(

مثال:املخازن احلكومية، 

الثالجات الضخمة، 

 ات البنزين،...حمط
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 مخرجات :ال )3

و هي تعرب عن النواتج النهائية لنظام اإلنتاج و العمليات، أي ما ينتج عن عمليات التحويل و املتمثلة 

 يف خمرجات ملموسة و خمرجات غري ملموسة.

و  دوات املنزلية و األسلحةتتمثل يف السيارات و املنتجات الكهربائية و األ * المخرجات الملموسة:

 املعدات و املالبس، املنتجات الزراعية، املكتبية، احلسابات اآللية، املعدات الثقيلة،...

الكهرباء، تتمثل يف اخلدمات اخلاصة أو العامة كالتعليم، الصحة، * المخرجات غير الملموسة: 

 الفندقة، شركات التأمني، البنوك، اجلهات احملاسبية و الضرائب.

و من الطبيعي أن تكون تشكيلة املنتوجات املكونة ملخرجات نظام اإلنتاج و العمليات مميزة مبجموعة 

و من اخلصائص اليت البد من توافرها مثل: الشكل، األبعاد، األحجام، األلوان، املتانة، قوة اإلحتمال 

ما إىل ذلك من املواصفات اليت يتطلبها املستهلك. و فضال عن ذلك فإن إنتاج تلك املنتجات البد أن 

يكون يف حدود مستويات تكلفة حمددة مقدما، حىت تستطيع الشركة املنتجة حتديد أسعار املنتجات يف 

 يتقبله الطلب السائد يف السوق.  حدود ما

                              

 

 

 

 

 

 

 ): نموذج شامل لمخرجات النظام اإلنتاجية4الشكل(

 : من إجناز الطالبةالمصدر

 رعي للرقابة :فنظام الال )4

نظام اإلنتاج، حيث يتم من خالله مراقبة املخرجات لتحديد ما إذا كانت تتفق مع هو نظام فرعي من 

املعايري السابق وضعها من ناحية اجلودة و التكاليف و غريها من احملددات. و على ضوء هذه املقارنة 

 يتم تقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلختاذ أي خطوات تصحيحية.

 المخرجات

 مخرجات ملموسة
 

ل كل السلع املادية  تشم

 كاملعلبات، اهلواتف...

 مخرجات غیر ملموسة
 

تشمل كل الخدمات كالصحة، 
 التعلیم...
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هو مسموح به وفقا للمعايري، فال توجد حاجة للتغيري. أما إذا   إذا كانت نتائج القياس تتفق مع ما

كانت ال تتفق مع ما سبق وضعه من معايري فإن التصرفات اإلدارية املطلوبة قد تشمل املدخالت أو 

النظام الفرعي للعمليات التحويلية أو كالمها معا. و هكذا يصبح واضح أنه عن طريق وجود نظام 

ة املخرجات يكون هناك ضمان ملستوى موحد من آداء املخرجات. و ميد اإلدارة الرقابة الفرعي ملراقب

 باملعلومات التغذية العكسية املرتدة يف حالة اإلحتياج إىل اخلطوات التصحيحية.

 ( أو إسرتجاع املعلومات)   : التغذية العكسية )5

ت أول بأول، حىت تتمكن و هي تعرب عن إمداد اإلدارة باملعلومات اليت تصف مستوى حتقيق املخرجا

اإلدارة من الرقابة على العمليات اليت تؤدى داخل نظام اإلنتاج و إدخال التعديالت الضرورية للحصول 

 على املخرجات املطلوبة.

تنبع أمهية إسرتجاع املعلومات من أمهية توافر معلومات حمددة عن نتائج التنفيذ أمام اإلدارة، حىت 

 ا يف حتقيق أهداف النظام.تستطيع أن متارس مسؤوليته

و يقصد بإسرتجاع املعلومات أيضا عملية إرجاع األثر اخلاص مبخرجات كل مرحلة من مراحل النظام 

لكي تتمكن من اختاذ اخلطوات التخطيطية و التنظيمية الالزمة لتصحيح اإلنتاج يف النظام. أي أن 

سار العمليات التحويلية داخل النظام، و اإلدارة ال تستطيع ضبط املدخالت الواردة للنظام، و ال م

التأكد من احلصول على املخرجات املطلوبة، إال من خالل حصوهلا على معلومات تبني آثار و نتائج 

 التنفيذ.

 و من هنا تظهر أمهية املعلومات لإلدارة كأحد األدوات األساسية للسيطرة اإلدارية على أجزاء اإلنتاج.

اإلنتاجي بالتفصيل ميكننا مجعها كلها يف شكل واحد، ليشكل لنا النظام  و بعد شرح مكونات النظام

 اإلنتاجي للمنشأة .
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العملیات  المدخالت
 التحویلیة

 المخرجات

 :مواد أولیة ·
 

 خامات -
 أفراد -

 آالت -

 رؤوس األمال -

 :مدخالت بیئیة ·
 

معلومات قانونیة  -
 و سیاسیة

معلومات  -
اجتماعیة و 

 اقتصادیة

معلومات فنیة و  -
 تكنلوجیة

 مدخالت تسویقیة: ·
 

 المنافسة -
معلومات عن  -

 المنتجات

رغبات  -
 المستھلكین

 اتجاھات السوق -

 :مخرجات ملموسة ·
 

تشمل كل السلع املادية  

 كاملعلبات، اهلواتف...

 :مخرجات غیر ملموسة ·
 

تشمل كل الخدمات 
 كالصحة، التعلیم...

 نظم مادیة (التصنیع)

مكانیة (نقل السلع و نظم 
 األشخاص)

نظم تبادلیة (الجملة و 
 التجزئة)

 نظم تخزینیة (مستودعات)

 نظم خدمیة (خاصة و عامة)

 نظام فرعي للرقابة

Source: William J. Stevenson, " Operations Management" ,MCGraw-Hill Irwin 

Edition, USA, 2002, P: 09 

 التغذیة العكسیة التغذیة العكسیة

 التغذیة  العكسیة 

 ): نظام اإلنتاج و العمليات5الشكل(
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II- 3 :  أمثلة مختلفة لنظم اإلنتاج و العمليات : 

 المخرجات نظم التحويل الفرعية المدخالت األولية النظم اإلنتاجية

 مصنع سيارات

أجزاء مشرتات،خامات، 

موارد، أموال، معدات، 

أدوات، أفراد، مباين، 

 مرافق...

حيول اخلامات إىل سيارات 

9ائية من خالل التصنيع و 

عمليات التجميع (نظم 

 مادية)

 سيارات

 منشآت حماسبية

 

 

أموال، أفراد، معلومات، 

حاسبات، مباين، مكاتب، 

 مرافق...أثاث، آالت، 

جذب العمالء، جتميع 

البيانات، إمداد اإلدارة 

مبعلومات، حسابات 

 الضرائب( نظم خدمية)

معلومات إدارية، 

خدمات حماسبية و 

 ضريبية.

 حمالت األقسام

مباين، منافذ عرض، عربات 

للتسويق، آالت، بضائع 

خمزونة، أفراد، أموال، 

 مرافق...

جذب املستهلكني، ختزين 

املنتوجات(نظم البضائع،بيع 

 تبادلية)
 تسويق البضائع

منشآت النقل و 

 الشحن

سيارات الشحن، أفراد، 

مباين، وقود، صناديق 

الشحن، أموال، قطع غيار، 

 مرافق...

تغليف و نقل البضائع من 

مصادرها إىل مواطن 

 توزيعها( نظم مكانية)
 تسليم البضائع

 ختزين اللحوم
ثالجات ضخمة، أفراد، 

 أموال...

اللحوم يف الثالجات  ختزين

 ( نظم ختزينية)
 اللحوم اخلزنة

 

 ): أمثلة لبعض نظم اإلنتاج و العمليات1الجدول (

املصدر: د نبيل حممد مرسي، " إسرتاتيجية اإلنتاج و العمليات، مدخل إسرتاتيجي"، دار اجلامعة 

 26، ص: 2002اجلديدة، اإلسكندرية، 
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II- 4 أنواع أنظمة اإلنتاج و العمليات :  : 

تعتمد املنظمات الصناعية أحد أنظمة اإلنتاج التالية، و الذي حتدده عوامل عدة منها نوع السلعة اليت 

 1تنتجها و التكنلوجيا املستخدمة:

 ) نظام اإلنتاج المستمر: 1

يتخصص املصنع مبوجب هذا النظام بإنتاج سلعة واحدة و بكميات كبرية، و ينتج <دف اخلزن. و 

تنفيذها بواسطة اآلالت. و تكون طريقة الصنع و مواصفات السلعة املنتجة ثابتة لفرتة  غالبا ما يتم

 طويلة كما يف صناعة السكر و اإلمسنت و غريها.

 أو نظام التدفق املتكرر)) نظام اإلنتاج الواسع: (2

و احلال يف يتم مبوجب هذا النظام إنتاج عدد كبري من أصناف السلع املتماثلة و بكميات كبرية، كما ه

مصانع السيارات و مصانع األجهزة الكهربائية، حيث جيري إعادة تنظيم وسائل اإلنتاج كالقوالب و ما 

 شا<ها دون حتمل تكاليف كبرية أو إحداث تغيري يف التنظيم الداخلي للمصنع.

 أو وفقا ملواصفات خاصة)) نظام اإلنتاج حسب الطلب:( 3

بإنتاج السلع وفقا للمواصفات اليت حيددها الزبون أو املستهلك. و يتخصص املصنع مبوجب هذا النظام 

ينتج بإسرتاتيجية اإلنتاج حسب الطلب، و تكون طريقة الصنع و مواصفات السلعة املنتجة متغرية كما 

 يف صناعة األثاث، و يعتمد املصنع إسرتاتيجية الصنع وفقا للطلب.

 املتقطع) أو نظام اإلنتاج) نظام اإلنتاج بالدفعات: (4

يقوم املصنع مبوجب هذا النظام بإنتاج السلع بدفعات وفقا جلداول اإلنتاج و بالكميات و املواصفات 

اليت حتدد وفقا حلاجة السوق. و تعتمد إسرتاتيجية اإلنتاج حسب الطلب، و تكون طريقة الصنع و 

 ان و غريها.مواصفات السلعة املنتجة متغرية كما يف صناعة الصوابني و معاجني األسن

 ( أو نظام خاليا التصنيع)) تكنلوجيا المجاميع: 5

يقوم املصنع بإنتاج األجزاء و املكونات وفقا جلداول اإلنتاج و بالكميات و املواصفات اليت حتدد وفقا 

حلاجة السوق. و تعتمد إسرتاتيجية اإلنتاج حسب الطلب، و تكون طريقة الصنع و مواصفات السلعة 

ة كما يف صناعة األحذية أو الدوائر الكهربائية اليت تستخدم يف جتميع و إنتاج سلع تامة املنتجة متغري 

 الصنع الحقا.

                                                           
1
 20كره، ص: د محمد العزاوي، مرجع سابق ذ  



مدخل إلى إدارة اإلنتاج و العمليات :الفصل األول  

 

39 

 

II- 5 : الوظائف اإلدارية التي يؤديها مدير اإلنتاج بالنسبة لنظام اإلنتاج : 

النظام.       الفين الذي يتبعه جمموعة من الوظائف األساسية االزمة لتشغيل ميارس مدير اإلنتاج و اجلهاز

 و تشمل هذه الوظائف: التخطيط، التنظيم و الرقابة.

 / التخطيط:1

يعترب التخطيط وظيفة أساسية ملدير اإلنتاج، حيث يتم التخطيط ألهداف اإلنتاج. فالبد  أن حيدد رقم 

اإلنتاج الذي جيب أن يتحقق نتيجة لتشغيل إمكانيات اإلنتاج يف النظام. و من املهم كذلك حتديد 

مستويات اجلودة التين ال جيب أن تقل عنها الوحدات املنتجة يف النظام. و جبانب ذلك يستلزم األمر 

 حتديد الربنامج الزمين الذي جيب أن تتحقق أهداف اإلنتاج من خالله.

و انطالقا من األهداف اليت حددت لإلنتاج يف النظام: يقوم مدير اإلنتاج باألعمال التخطيطية املرتتبة 

تلك األهداف مثل وضع السياسات و اخلطط و الربامج و اإلجراءات االزمة لتحقيق تلك على 

 األهداف. و من أهم اmاالت اليت يتناوهلا التخطيط االزم ألعمال عمليات التحويل مايلي:

*ختطيط منتجات الشركة: مثل حتديد هل ستقوم الشركة بإنتاج مجيع أنواع األثاثات املنزلية أم أnا    

ستقتصر على إنتاج أنواع  األثاثات املنزلية أم أnا ستقتصر على إنتاج أنواع حمددة مثل الكراسي          

و املناضد. و ال بد أيضا من حتديد التصميمات الفنية اليت ستنتج wا تلك املنتجات اليت مت ختطيطها 

 حبيث تفي باإلحتياجات املتوقعة للمستهلكني. 

ت اإلنتاجية االزمة لإلنتاج و تصميم تلك التسهيالت مبا يتفق مع املنتجات * ختطيط للتسهيال   

املتوقع صنعها يف الشركة. أي أن مهمة اإلدارة هنا هو ختطيط الطاقة اإلنتاجية املتوقع اإلحتياج إليها 

إعداد ملمارسة عمليات التحويل يف النظام. و بعد اإنتهاء من ختطيط الطاقة اإلنتاجية، تقوم اإلدارة ب

التصميم  و الرتتيب املناسبني للتسهيالت اإلنتاجية يف مكان املصنع، و هو ما يطلق عليه بعملية 

 التنظيم الداخلي للمصنع.

* التخطيط لإلمتام عمليات اإلنتاج: و يقصد بذلك األعمال التخطيطية اليت تقوم wا إدارة اإلنتاج    

علي. و تقوم اإلدارة بإعداد جداول اإلنتاج و ختطيط لوضع أهداف و خطط اإلنتاج موضع التنفيذ الف

و أمحال املكينات و حتديد معدالت اداء العاملني، و رسم اخلطط االزمة للتنسيق بني تنفيذ جداول 

 اإلنتاج و الكميات املطلوبة من اخلامات و الزم احلصول عليها من املخازن.
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 / التنظيم:2

و يقوم مدير اإلنتاج مبسؤوليته التنظيمية من خالل حتديد جمموعات األنشطة اإلنتاجية و الوظائف  

االزم وجودها ألداء تلك األنشطة، أي أنه حيدد جمموعة األدوار املطلوب تنفيذها لتحقيق أهداف 

 اإلنتاج.

املطلوب منه، يتطلب األمر و حىت يستطيع كل فرد من القوى العاملة يف نظام اإلنتاج أن يؤدي الدور 

 أيضا حتديد السلطة و املسؤولية و العالقات بني األفراد و األقسام املختلفة القائمة بالتنفيذ.

 / الرقابة:3

و الميكن ملدير اإلنتاج التأكد من حتقيق أهداف نظام اإلنتاج، إال إذا مارس وظيفة الرقابة. و Vدف  

ه من خمرجات، مث مقارنة ذلك مبا كان موضوعا يف اخلطة من حيث وظيفة الرقابة إىل قياس ما مت إجناز 

الكمية  و اجلودة و التكاليف و الزمن، مث حتديد نوعية اإلحنرافات عما كان خمططا، مث اخلطوات 

 التصحيحية االزمة لتعديل خطط اإلنتاج و مدخالته و عملياته التحويلية مبا يتفق مع األهداف املرجوة.

1مثال: 
 

 شركة إلنتاج األثاثات املنزلية، وضعت خطة إلنتاج الكراسي و املناضد.يف 

منضدة. و قد تبني  2000كرسي و   1000فالكمية اليت خطط إلنتاجها من هذين الصنفني كانت 

منضدة. و من  1500كرسي و   800من املعلومات املرتدة للمدير، أن الكمية اليت أنتجت فعال هي 

ت املرتدة للمدير عن اإلجناز الفعلي حىت يستطيع تبني مقدار اإلحنراف عن هنا تتضح أمهية املعلوما

اخلطة. و يتمثل اإلحنراف هنا يف الكمية حيث نقصت الكمية املنتجة من كال املنتجني. و لذلك فإن 

منضدة. مث بعدها تأيت خطوة  500كرسي و   200اإلجراء املنطقي هو حتديد مقدار النقص و هو 

تلك اإلحنرافات اخلاصة بنقص الكميات. فقد يتضح مثال أن السبب يف ذلك  البحث عن أسباب

يرجع إىل إخنفاض معدل اإلنتاج اليومي بسبب نقص يف كمية املدخالت من املواد اخلام( األخشاب) و 

احلديد، و العمال املهرة القائمني باإلنتاج. و لذلك فإنه مبجرد حتديد أسباب ظهور تلك اإلحنرافات، 

و اخلطوات الالزمة لتاليف هذا النقص مستقبال( يف خطة السنة  خلطوة اخلاصة باختاذ التدابرياتأيت 

 القادمة).

 و قد يتخذ مدير اإلنتاج اخلطوات التالية لتاليف حدوث ذلك يف املستقبل:

                                                           
1
 44د محمد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:  



مدخل إلى إدارة اإلنتاج و العمليات :الفصل األول  

 

41 

 

 تعديل كمية و معدل ورود األخشاب و مستلزمات اإلنتاج األخرى إىل ورش اإلنتاج باملصنع. -1

ري اإلحتياجات اإلضافية من العمال املهرة لتعويض النقص يف اإلنتاج، أو العمل على زيادة تدب -2

عدد ساعات العمل بإضافة وردية جديدة يف حالة ما إذا كان املصنع يعمل حاليا ملدة وردية واحدة أو 

  ورديتني فقط.

III- :أهداف إدارة اإلنتاج و العمليات 

ف الرئيسية للمنظمات، إال أن هناك بعض األهداف األكثر قربا من يعترب حتقيق األهداف من األهدا

طبيعة وظيفة اإلنتاج و العمليات، أو تنبع أساسا من األهداف العامة للمنظمة. و ميكن تقسيمها إىل 

 1نوعني:  

 رضا المستهلك: - 1

يطلبها املستهلك، و إن نظام اإلنتاج و العمليات يقوم أساسا من أجل إنتاج سلع و تقدمي خدمات اليت 

 يعين ذلك أن يكون:

 اإلنتاج بتكلفة معقولة مناسبة. -

 تقدمي السلعة أو اخلدمة يف الوقت املناسب. -

 تقدمي السلعة أو اخلدمة مبستوى جودة املرغوب فيها حسب املواصفات املوضوعة. -

 و تعترب هذه املعايري هامة يف تقييم كفاءة اإلنتاج.

 ة:اإلنتاجية المرتفع -2

على اجلانب اآلخر جيب على النظام اإلنتاجي أال يكون رضاء املستهلك على حساب كفاءته يف 

استخدام املوارد املتاحة. فقد يؤدي ذلك إىل اخلروج متاما من السوق و فشل املشروع. ولذلك يقوم 

املوارد. و املشروع بوضع بعض املعايري اليت يقوم باستخدامها بشكل دائم يف قياس كفاءته يف استخدام 

 من بني هذه املعايري، معييار اإلنتاجية.  

IV-  :إدارة اإلنتاج و العمليات و الوظائف األخرى للمنشأة 

من املعروف أن هناك عالقة وثيقة بني وظيفة اإلنتاج و وظائف املنشأة األخرى، و اليت هي: التسويق، 

 املالية، األفراد.
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 ): الوظائف األساسية لمنظمات األعمال6الشكل(

Source: William J. Stevenson, OP.CIT, P: 7 

 1) عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة التسويق:1

تعتمد يف حتديد تعترب عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة التسويق من أهم العالقات، حيث أن املؤسسة 

مواصفات و خصائص املنتجات و كمياNا املطلوبة( من خالل التنبؤ بالطلب و معرفة حاجة السوق)، 

على ما تقدمه دائرة التسويق من معلومات، و كذلك معلومات عن طبيعة األسواق و الشركات املنافسة 

 و الطريقة اليت تعمل فيها و كيفية الدخول إليها.

ة للمزيج التسويقي و هي السلع أو اخلدمات، السعر، التوزيع و الرتويج تؤثر بدون أي إن األوجه األربع

ة اإلنتاج، و جدولة شك على وظيفة اإلنتاج سواء من حيث تصميم املنتوج، و كمية اإلنتاج، و كلف

يق و كمية املبيعات، و حصة الشركة يف السوق، كذلك تعتمد وظيفة اإلنتاج على وظيفة التسو  اإلنتاج،

يف تغيريمواصفات املنتوج بني احلني و اآلخر و يف ضوء التغري احلاصل يف أذواق املستهلكني، و حتديد 

العالمة التجارية املناسبة و حتديد التسعرية املناسبة يف ظل املنافسة أو يف حالة عدم وجودها، أيضا يف 

ات و وضع سياسات الرتويج ( سياسة التوزيع اليت تؤثر بشكل مباشر على إدارة اإلنتاج و العملي

 اإلعالن، البيع الشخصي، الدعاية، و ترويج املبيعات)، و وضع سياسة املبيعات املناسبة... 

 )عالقة وظيفة اإلنتاج باإلدارة المالية: 2

من املعروف أن غالبية قرارات املؤسسة إن مل تكن مجيعها هلا صدى مايل، على سبيل املثال عندما تقرر 

نتاج حتديد حاجة الشركة إىل املخزون من املواد اخلام يف ضوء اخلطة اإلنتاجية للسنة القادمة هذا دائرة اإل

يعين حتديد مقدار الكمية املطلوبة شراؤها و التوقيت املناسب لعملية الشراء، و هذا يتطلب من الدائرة 

 ميكن أن تعمل بدون توفري املالية توفري األموال االزمة و يف الوقت املناسب. و الشركة بشكل عام ال
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 منظمة األعمال

 إدارة التمویل إدارة اإلنتاج و العملیات إدارة التسویق
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األموال الالزمة لتغطية إحتياجات العمليات اإلنتاجية، و اجلهة املسؤولة عن توفري األموال هي الدائرة 

املالية فهي اليت حتدد إلدارة املؤسسات إمكانياAا املالية خبصوص إجراء التوسعات، أو شراء مكائن 

م األرباح الذي ميكن للشركة أن تدفعه للمسامهني،  جديدة، أو قطع غيار إضافية، أو مقدار مقسو 

 1كذلك مقدار احلوافز  و املكافآت املالية اليت دفعها لعاملني يف الشركة.

هناك جانب مهم جدا و هو حتديد تكاليف اإلنتاج فالدائرة املالية هي اجلهة املسؤولة، و بالتنسيق مع 

عة سلوك التكاليف سواء ثابتة مثل تكلفة املكائن و املباين دائرة اإلنتاج عن حتديد تكاليف اإلنتاج و متاب

أو تكلفة متغرية مثل تكلفة املواد اخلام و العمل، أو التكلفة شبه املتغرية مثل تكاليف اإلشراف. و يف 

ضوء ذلك سوف يتقرر فشل أو جناح الشركة الصناعية، حيث ميكن حتديد سعر البيع املناسب و حتديد 

يضا فإن الدائرة املالية هي اليت حتدد إلدارة املؤسسة إمكانية اإلكتفاء الذايت من الناحية هامش الربح... أ

التمويلية أم أن هناك ضرورة اإلستعانة مبصادر التمويل اخلارجية مثل اإلقرتاض من املؤسسات املالية أو 

ستثمرين، و أخريا تساهم اإلستعانة بسوق األوراق املالية من ناحية إصدار أسهم جديدة و بيعها إىل امل

الدائرة املالية يف إعداد املوازنات التخطيطية للشركة و مساعدة إدارة الشركة يف القيام بعملية الرقابة خاصة 

الرقابة املالية    و تشخيص اإلحنرافات أوال بأول و وضع املعاجلات املناسبة هلا مما يؤدي إىل اإلستخدام 

 األفضل للموارد املتاحة.

 قة وضيفة اإلنتاج بوظيفة األفراد:) عال3

املؤسسة إىل القوى العاملة و مبختلف اإلختصاصات من إداريني و مهندسني و عمال مهارة و  حتتاج

عمال غري مهارة و ال ميكن أن تعمل بدوpا. لذلك جيب أن يكون هناك تنسيق بني دائرة اإلنتاج و 

بية. و هنا دائرة األفراد يف حتديد اإلحتياجات من القوى العاملة اجلديدة و حتديد اإلحتياجات التدري

جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسات هلا خصوصية تنفرد sا عن غريها من منشآت األعمال فهي بسبب 

إستخدامها للمكائن و األجهزة فإن ذلك سوف يؤثر على طبيعة األعمال و الوضائف و ظروف العمل 

بة. و دائرة األفراد هي املطلوبة أي أن هناك عالقة بني التكنولوجية املستخدمة و مواصفات العمل املطلو 

و الرتفيع و اإلجازات املرضية و اإلعتيادية و عن العالقات اإلنسانية و املسؤولة عن إجراءات التعيني 

دراسة ظروف العمل و إلمكانية حتسينها، و توصيف األعمال و الوظائف من أجل وضع اإلنسان 

 بشرية املتاحة. املناسب يف املكان املناسب و اإلستغالل األفضل للطاقات ال
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هناك عدد آخر من الوظائف املساندة اليت تتدخل مع كل من : إدارة العمليات، إدارة التمويل و إدارة 

التسويق. و يوضح هذا الشكل أمثلة هلذه الوظائف املساندة و اليت تتوقف يف أنواعها على طبيعة نشاط 

 املؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): التداخل بين إدارة اإلنتاج و العمليات و بقية الوظائف المساندة بمنظمات األعمال7الشكل(

Source: William J. Stevenson, OP.CIT, P: 11 
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 الخاتمة:

 

إذا ما تتبعنا التقدم اهلائل للفكر اإلداري يف السنوات األخرية، نستطيع أن نشاهد السرعة اهلائلة اليت 

تطور Hا جمال إدارة اإلنتاج و العمليات. فقد ظهرت املدارس اجلديدة لتحسني املمارسة اإلدارية يف إدارة 

 اإلنتاج و العمليات يف املنشآت الصناعية و اخلدمية.

ور مدرسة علوم اإلدارة و احلاسب اإللكرتوين األثر الواضح يف زيادة كفاءة النشاطات و كان لظه

 اإلنتاجية يف خمتلف املنشآت.

و تشري إدارة اإلنتاج و العمليات إىل تلك الوظائف اإلدارية اليت ختتص بتصميم و تشغيل و رقابة النظم 

اإلنتاج و العمليات هو أeا ختتص بتخطيط و اإلنتاجية املختلفة. و لذلك فإن التعريف البسيط إلدارة 

تنظيم ورقابة العمليات اليت ميكن Hا خلق املنتجات و اخلدمات طبقا ملواصفات حمدودة و حجم معني 

 و جدول زمين حمدود و يف حدود أقل تكلفة ممكنة.

ة اليت حتول املواد تطور مفهوم إدارة اإلنتاج و العمليات، فبعد أن كان يقصد باإلنتاج العمليات الصناعي

األولية إىل سلع ملموسة تامة الصنع، إتسع هذا املفهوم ليشمل كل العمليات اليت تقوم Hا خمتلف 

منظمات األعمال التجارية، الزراعية، املالية و اخلدمية و غريها لتقدمي السلع و اخلدمات امللموسة و غري 

دول املتقدمة و اليت أصبحت مشاركة القطاعات امللموسة، خاصة بعد التحول الكبري يف إقتصاديات ال

 اخلدمية تفوق القطاعات السلعية يف تكوين الدخل القومي.

إذن أصبح قطاع اخلدمات ميثل العمود الفقري أو احملرك األساسي إلقتصاد أي بلد. فهو يلعب دور  

غري منتجة و ال مهم يف النمو اإلقتصادي للمجتمات بعد أن عاىن لعد سنوات حيث اعتربت نشاطته 

 تساهم يف خلق الثروة.
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 مقدمة:

 

بالنسبة للكثريين يرتبط لفظ اإلنتاج باملصانع و اآلالت و خطوط التجميع، و قد يكون ذلك راجعا بصفة أساسية إىل  

أن معظم كتابات إدارة اإلنتاج يف املاضي إنصرفت إىل الرتكيز على الطرق و األساليب اخلاصة بإدارة املشروعات 

 الصناعية دون غريها.

ة املاضية إتسع نطاق تطبيق تلك األساليب ليشمل العديد من القطاعات اليت ال تؤدي وظيفة التصنيع و يف األعوام القليل

 مبفهومها التقليدي. و من بني تلك القطاعات: التعليم، الصحة، البنوك، الفنادق، النقل  و املصاحل احلكومية.

عمليات إما مبفرده أو جنبا إىل جنب مع لفظ و كان من نتائج ذلك أن إجته معظم الكتاب إىل إستخدام لفظ إدارة ال

إدارة اإلنتاج، للتعبري عن تباين طبيعة األنشطة أو القطاعات اليت تطبق فيها مفاهيم و أساليب هذا الفرع من فروع 

 املعرفة.

للعمالء  و كنتيجة لتطور اهليكل اإلقتصادي و ظهور العديد من املنشآت العامة و اخلاصة لتقدمي خمتلف أنواع اخلدمات

و املستهلكني، تبني أن العديد من أساليب التخطيط و التحليل و الرقابة اليت كانت تطبق فقط يف املشروعات الصناعية 

أمكن تطبيقها بنجاح يف مشروعات اخلدمات و بعض املصاحل احلكومية، و من هنا إتسع نطاق إدارة اإلنتاج ليشمل 

اعة، على أساس أvا مجيعا رغم اختالف خصائصها متثل نظما إنتاجية قطاع اخلدمات جنبا إىل جنب مع قطاع الصن

 تتوىل حتويل عناصر املدخالت إىل خمرجات.
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I- : ماهية الخدمات 

املهمة و احلديثة، و اليت شهدت توسعا كبريا يف السنوات األخرية و يف خمتلف  االجتاهاتأصبحت اخلدمات من بني  

 ألي بلد. االقتصاديد لتزايد الدور الذي تلعبه هذه األنشطة يف النمو اDتمعات. و السبب يعو 

فلم تقتصر حاجة اإلنسان لضمان بقائه و حتقيق استمرار حياته على املنتجات امللموسة، بل تعداها ليشمل املنتجات 

 الغري ملموسة من خدمات، أفكار، ترفيه،...

الدعائم األساسية لتوجه اإلدارة املعاصرة، حيث استقطب هذا  و التطور الواسع لقطاع اخلدمات أصبح يعد من أحد

 القطاع يف الدول املتقدمة الشرحية الواسعة من العاملني يف تلك األقطار إذا ما قورنت بباقي القطاعات األخرى. 

شهدت  إذن أصبحت اخلدمات حتتل دورا مهما يف حياة الفرد و اDتمع و تساهم يف رفاهيتهم و استقرارهم، لذلك

و الرقابة على اخلدمات ملا  طة، كما اهتمت احلكومات باإلشرافالسنوات األخرية تطورا كبريا يف جمال تقدمي هذه األنش

 هلا من أثر فعال يف رفاهية الفرد و اDتمع.

I - 1: التطور التاريخي لمفهوم الخدمة : 

اهم يف خلق الثروة، حيث أبعدت متاما عن احلقل قبل الستينات، كانت اخلدمات تعترب كنشاطات غري منتجة و ال تس 

السياسي. و لكن بعد تطور اDتمعات، تطور الطلب على اخلدمات فأصبح يشارك يف إنتاج القيمة املضافة و الشغل. و 

مستقل بذاته، يعتمد عليه يف حتقيق النمو، و أصبح يطلق  اقتصاديبذلك بدأ هذا القطاع بالتطور إىل أن أصبح قطاع 

 " القطاع الثالث " أو " قطاع اخلدمات ".  اسميه عل

  همال قطاع الخدمات :إ )1

التقليدية على األفكار الصادرة من املدرسة الكالسيكية اليت تتعلق مبادية الثروات، حيث  االقتصاديةكزت النظريات ر 

و منافع و اعتربت اخلدمات  ها أن للخدمات فوائدبالرغم من إقرار  االقتصاديأبعدت قطاع اخلدمات متاما عن احلقل 

 االقتصادياخلدمات من احلقل  إلقصاءغري منتجة، ال مادية، ال إنتاجية. كان مشكل املادية هو املربر الوحيد  منتجات

قاما مبقارنة خصائص اخلدمات بالسلع املادية، حيث  D.Ricardoو  A.Smithالكالسيكيان  االقتصاديانألن 

.ملادية فهي غري ملموسة، ال حتسب و ال ختزن على عكس السلعرتبوا اخلدمات عل أساس درجة ا
1

 

إقصاء اخلدمات عن احلقل السياسي لسنوات طويلة، إىل أن جاء التفكري املعاصر الذي أيد قطاع اخلدمات و  استمر

  لقيمة املضافة.الدول خاصة الغربية، نظرا للدور الذي يلعبه يف خلق الثروة و ا القتصادياتجعله مبثابة احملرك احلقيقي 

  حول مفهوم الخدمات: االقتصاديينآراء  )2

                                                 
1 Gadrey J, « Services : la productivité en question ? », Désclée de Brouwer, 1996, p : 169 
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إىل أربع جمموعات، كل جمموعة مكملة لألخرى و مربزة للتطور التدرجيي للخدمات، و  االقتصادينيكن تقسيم آراء مي

 ذلك منذ اعتبارها نشاطات غري منتجة إىل نشاطات بالغة األمهية. 

ت النشاطات اخلدمية عدمية اإلنتاجية متاما و ال تساهم يف خلق يف هذه ا!موعة اعترب المجموعة األولى :  §

  1و جند ضمن هذه ا!موعة : الثروة.

1- A.Smith  )1723-1790(  :استبعد كل خدمات النقل و التجارة، و اعرتف إال باخلدمات الدولة مثل :

 منتجة و ال تنتج مواد ملموسة.ري و كل اخلدمات اليت استبعدت اعتربها غ القضاء، الطب، اخلدمات الشخصية.

2- H.Simon )1760-1825(  يؤكد أن الصناعة هي املصدر الوحيد للثروات و امللكيات، لكن أيضا كل من :

 عمل العلماء و الفنانني يعد ضروريا.

3- K.Marx )1818-1883(  : يفرق ماركس بني : 

 و موظفي الدولة.ل على األطباء، املعلمني تشتماخلدمات الشخصية املقدمة على أساس طلب فردي أو مجاعي،  و  -

 النقل، التجارة، التأمني و البنوك. -

فالفئة األوىل متثل اخلدمات، بينما الفئة الثانية فال تعرب عن نشاطات خدمية. و يؤكد أن العمل املنتج هو مرتبط بالسلع 

 املادية فقط.     

 :و تضم ما يلي ية جزئية للنشاطات اخلدميةبإنتاج صادينياالقتتعرف هذه ا!موعة من  المجموعة الثانية : §

1- P.Lepsant de Boisguilbert )1646-1714 ( تشتمل اخلدمات على جمموعة األطباء، احملامني و :

 ، و هلا وعاء ضرييب مثل النشاطات األخرى، فهي منتجة للثروات.االستهالكالنفقات العسكرية، و مبا أrا تشارك يف 

2- H.Storch )1766-1825(  يعترب أن اخلدمات نشاطات منتجة و لذا جيب التفريق بني عمل إنتاج اخلدمة و :

 نتيجة هذا العمل، كما يرى أن هناك ضرورة لتعاون املنتج و املستهلك يف إنتاج اخلدمة.

3- J.B.Say )1767-1832( جات هي : يعترب أن نشاطات اخلدمات هي منتجة لسلع "غري مادية" و هذه  املنت

 مفيدة و بالتايل هلا قيمة تبادلية، و بعضها يكون أكثر إنتاج من األخرى.

4- F.Bastiat )1801-1850(  و نظرية القيمة للسلع،  قتصاديالا: اخلدمة هي املفهوم األساسي لتمثيل النشاط

 اخلدمات.ما هي إال حالة خاصة للخدمات، و {ذا فا!تمع التجاري هو عبارة عن جمموعة من تبادل 

5- J.S.Mill )1806-1873(  يكون عمل النشاطات اخلدمية منتجا مباشرة أو منتجا بطريقة غري مباشرة على :

 حسب ترتيب النفقات اليت تسمح به.

                                                 
1 Bensahel L, « Introductio à l’économie de service », Presses universitaire de Grenoble, 1997, p :22  
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6- C.Colson )1853-1939(  كل نشاط هو خدمة، و اخلدمات هي أفعال استعمال الثروات، فهي تشارك يف :

 مات هي منتجة و تدخل يف نطاق اإلنتاج ألن العمل هو اخلدمة ذاBا. إشباع احلاجات البشرية، اخلد

: ترفع هذه اRموعة أكثر من نسبة اإلنتاجية يف اخلدمات و تتمتع بنظرة أكثر إجيابية جتاه  المجموعة الثالثة §

 1نشاطات اخلدمات و تعرتف بوجود قطاع اقتصادي ثالث هو قطاع اخلدمات. من بني أنصارها جند : 

1- Allan.G.B.Fisher )1935( يف ثالث قطاعات هي :  االقتصادية: حيث جيمع النشاطات 

 : يتكون من النشاطات الزراعية و اإلستخراجية. االبتدائيالقطاع  -           

 يضم الصناعات التحويلية. :الثانويالقطاع  -           

 .للوازم اخلدمات هو قطاع كبري و واسع من النشاطات املخصصة :اخلدماتقطاع  -

إىل الثانوي مث يتجه إىل قطاع اخلدمات  االبتدائيمن القطاع  االحندار، ال يتوقف على االستثمارو الحظ أن الشغل و 

الفلسفي. و يدافع على  الفين و(خاصة يف النقل و التجارة). و يشري أيضا إىل أن اخلدمات هي من أرفع أشكال اخللق 

املتطورة مرتبط بصعوبة النمو السريع للهياكل املرتبطة بتطور  لالقتصادياتملشكل األساسي الفكرة اليت تقوم على أن ا

 اخلدمات.

2- Colin Clack )1941(  و النشاطات الصناعية و نشاطات االبتدائية: هو أيضا يفرق بني النشاطات ،

دمات مرتبط بتحويل الطلب إىل اخلدمات اليت تشتمل على النشاطات التجارية و غري التجارية، و يرى أن منو اخل

النهائي و ربطه بنمو اإلنتاجية، مرتكزا  االستهالكالنشاطات اخلدمية، و قدم دراسته حول الدخل الوطين و اإلنتاج و 

 على التفرقة بني القطاعات الثالثة. و عرف النشاطات اخلدمية مبجموعة النشاطات املتبقية .

3- J.Fourastié )1949( طات يف القطاعات الثالثة، بالنظر إىل معدل التقدم التقين، فهو معدل : يرتب النشا

أو منعدم، و هذا املعدل  ا يف قطاع اخلدمات فهو ضعيفو مرتفع يف القطاع الثانوي، بينم االبتدائيمتوسط يف القطاع 

مات ال تعرب عن مؤشر  مرتبط بتزايد الطلب على اخلدمات و بتحويل اإلنتاج أكثر إىل قطاع اخلدمات، إذن تبقى اخلد

 أول مرة قائمة، صنف فيه اخلدمات على أساس درجة إنتاجيتها. االقتصاديكمي للتطور. وضع هذا 

 و  V.R.Fuchsاملعاصرين يف هذا اuال حيث اعترب كل من    االقتصاديني: تضم  المجموعة الرابعة §

J.Singelman D.Bell فكرة اليت على أساسها جمتمع احلديث للخدمات ،و طوروا ال االقتصاد مؤسسو

اخلدمات سيحل حمل اuتمع الصناعي، لكن مل يقدموا تعريفا خاصا للخدمات إمنا وضعوا ببساطة قائمة 

                                                 
1 Bensahel L , OP.CIT, p : 23 
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و اإلدارة ستصبح أكثر أمهية يف املستقبل.  أن خدمات الصحة، التعليم، البحثللخدمات و أكدوا على 

 1فنجد : 

1- V.R.Fuchs )1968(  و أكد على أن اخلدمات قطاع  ،اخلدمات " اقتصادعبارة "  لاستعم: هو أول من

 مستقل، ال يعمل مثل القطاع الصناعي ألن اخلدمات هلا مميزات و خصائص خاصة Hا.

2- D.Bell )1973(  تمع بعد الصناعي، هو جمتمع خدمي، إذن اخلدمات أصبحت قاعدةXو غريت  لالقتصاد: ا

 اXتمع بعد الصناعي على املعرفة و التحكم يف املعلومة. زارتككليا، و   االجتماعيمن اهليكل 

3- J.Singelman )1974(  :خمتلفة،  اجتماعيةو مميزات  اقتصاديةأن اخلدمات غري متجانسة و هلا تصرفات  اعترب

 و وضع قائمة للخدمات، حسب الرتتيب التايل : 

 جارة.، التاالتصالهي : النقل،  اخلدمات التوزيعية -            

 البنوك، التأمينات، العقارات. هم:و اخلدمات  منتجو -            

 الصحة، التعليم، الربيد و اخلدمات العمومية. على:و تشتمل  االجتماعيةاخلدمات  -            

 الفنادق، املطاعم و التسلية.   تضم: اخلدمات الشخصية -

 :وخمتلفة، فه استعماالتوم اخلدمة يف عدة احلالية، يوظف مفه االقتصاديةو بالنسبة للدراسات 

 يتناوب مفهوم اخلدمة مع القطاع. -        

 يعرب عن نشاطات جمردة عند الرتتيب. -        

 يدل على خصائص الشغل و املهن. -        

 ).االستعماليعكس تأثريات الفعل. (و هنا ميكن مجع مفهوم اخلدمة املقدمة مع مفهوم قيمة  -        

 يعرب عن نتيجة النشاطات. -

إلنتاج السلع و اإلنتاجية، فهي تقوم  االقتصاديهي تلك املرتكزة على معايري التحليل  استعماالإن التصنيفات األكثر 

و  املنتجصعوبة حتديد  االعتبارعلى بناء أقسام متجانسة مالئمة ملفهوم اإلنتاجية و حلقائق املنظمات، و تأخذ يف 

 يف عملية اإلنتاج.اصره األساسية عن

I – 2 :تعريف الخدمة : 

                                                 
1 Bensahel L , OP.CIT, p : 23 
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املتزايد للخدمات، أدى إىل إعطاء مفاهيم متعددة و متنوعة بسبب وجود خدمات ترتبط بشكل كامل أو  االهتمامإن 

جزئي مع السلع املادية (إجيار العقار، اخلدمات الفندقية، اخلدمات السياحية...)، بينما متثل خدمات أخرى أجزاء 

 لع املباعة (مثل : الصيانة)، و هناك خدمات حبتة (مثل : اخلدمات املصرفية، التأمني، اخلدمات الصحية).مكملة للس

 إن هذا التباين يف أنواع اخلدمات أخضعت مفهوم اخلدمة لتفسريات عديدة، و هذا ما أدى إىل صعوبة تعريفها.

 1و من أسباب صعوبة تعريف اخلدمة: 

بيعتها املعنوية بالنظر إىل السلعة. ففي الكثري من األحيان نستعمل من الصعب وصف اخلدمة نظرا لط -

 و السياحية. عليه احلال يف املنتجات املصرفيةمفهوم السلعة للداللة عن اخلدمة كما هو 

عبارة خدمة ال تدل بالضرورة على قطاع خاص. كذلك لكون التصنيف التقليدي للخدمات مل يعد  -

، فالقيمة املضافة ملنتجي العتاد االقتصادليت أصبح حيتلها هذا القطاع يف يتماشى و املرتبة املرموقة ا

 اإلعالمي، منتجي السيارات، منتجني آخرين تتمثل أكثر فأكثر يف اخلدمات.

اخلدمة و لوقت طويل على أpا نشاط إنساين، يقوم من خالهلا شخص بتأدية مهمته لشخص  اعتربت -

ار أن عدد كبري من اخلدمات قد تقدم من خالل مجلة من آخر. هذا التعريف حمدود جدا، باعتب

 األدوات و التجهيزات و اآلالت املختلفة (غسل السيارات، أجهزة التوزيع األوتوماتيكي للحلويات...)

" و يقصد  Servitumقبل البدء يف إعطاء أي تعريف، جيب الرتكيز على أصل كلمة خدمة و هي العبارة الالتينية "

 ، أي وجود شخص خلدمة شخص آخر أو لتلبية خدمة ما.xEsclave "2ا العبد "

 و من التعاريف املتعددة جند : 

v امجعية التسويق اpألمريكية، عرفت اخلدمات على أ : 

 3"أنشطة أو منافع اليت تعرض للبيع أو اليت تقدم مرتبطة مع السلع املباعة" 

 و يضم هذا التعريف املفاهيم التالية : 

بالسلع كاخلدمات املصرفية، التأمني، اخلدمات الصحية، خدمات  ارتباطها ملموسة تعرض للبيع دون منافع غري -1

 النقل،...

 السلع امللموسة مثل اخلدمات السياحية. استخدامأنشطة غري ملموسة (خدمات) و اليت تتطلب  -2

 لصيانة.خدمات تشرتى مرفقة مع السلع مثال شراء ثالجة كهربائية ترافقها خدمات ا -3
                                                 

 1
 102، ص: 2004، تلمسان، رسالة دكتوراه " آفاق تطبيق التسويق يف املؤسسات املصرفية العمومية ، مع اإلشارة إىل بنك الفالحة و التنمية الريفية"،  ،ساهل سيدي حممد د  

2 Philip Loep, «  Construire une stratégie de service », Dunod, Paris, 2003, P : 19 
 19، ص: 2005حممود جاسم الصميدعي و د ردينة عثمان يوسف، " التسويق املصريف"، دار املناهج، األردن، د  3
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v  أما بالنسبة إىلStanton : فيعرف اخلدمة على أ�ا 

"متثل أوجه النشاط الغري ملموس، و اليت <دف إىل إشباع احلاجات و الرغبات عندما يتم تقدميها إىل املستهلك األخري  

  أخرى"أو املستخدم الصناعي مقابل أجر معني من املال على أن ال تقرتن هذه اخلدمات ببيع منتجات 

سلع  استعمالهذا التعريف يؤكد عدم اقرتان اخلدمات ببيع منتجات أخرى و جيد بأن إنتاج اخلدمة قد يتطلب أوال 

، فإن هذه السلع ال حتول ملكيتها و إمنا اليت تباع هي اخلدمة فقط االستعمالملموسة عندما تكون هناك حاجة لذلك 

ير يف املستشفى يساعد على تقدمي اخلدمات الطبية إمنا هو و أن السلع تكون مساعدة لتقدمي اخلدمة حيث أن السر 

 فيبقى ال يباع و إمنا يساعد يف تقدمي اخلدمة الطبية.

v  أما كل منBlanken  وMyron : فيعرفان اخلدمة على أ�ا 

يف هذا  .1"متثيل عمل أو تسهيالت، تقود إىل املساعدة يف إجناز األعمال أو إىل املستفيد األخري مقابل أجر معني" 

 تعريف يؤكد على كون اخلدمة : عمل، تسهيالت، عمل نساعد إذن تتميز اخلدمة بعدم امللموسية. 

v  : كما يعرفهاLe dictionnaire encyclopédique illustré  :2على أ�ا
 

 بون.: املعىن أين يتم إمتام بعض الواجبات أو املهام مثل : بيع يف مطعم كتقدمي القهوة للز  )Actionنشاط ( -

 ) : ال ميكنين مغادرة منصيب أثناء العمل.Une duréeفرتة زمنية ( -

 ) مثل عقد العمل.االستغاللبشيء ما (عدم  االتصالأو  االرتباط) : Un lieuرابط ( -

 بعض العبارات القدمية مثل : أنا يف خدمتك. استخداممثل  االجتماعية) : يف العالقات Politesseاآلداب ( -

 ) : أو عنصر املوارد البشرية املكون هلا مثل : خدمة الضرائب.Organisationمنظمة ( -

 ) مبعىن املساعدة أو الدعم.Le résultat immatériel d’une actionالنتيجة الغري مادية للنشاط : ( -

 ) يف عبارات "موجود يف اخلدمة" : "موجود خارج اخلدمة".Une valeur d’usage: ( االستعمالقيمة  -

 مثل : غسالة صحون. )Un objet matérielأداة مادية : ( -

v  أما كل منArmstrong  وKotler : 3 فيعرفان اخلدمة على أ�ا
 

و ال ينتج عنها  أ�ا غري مادية، أي غري ملموسة "نشاط أو منفعة يستطيع أي طرف تقدميها لطرف آخر و من الضروري

 ملكية أي شيء"

v  و يعرفهاZimmermann  وEnell عمل منجز لطرف آخر" 1ى أ�ا :عل" 

                                                 
1
 15، ص: 2001د ناجي معال، " األصول العلمية للتسويق املصريف"، دار النشر، األردن،  

2 Dictionnaire encyclopédique illustré, Carrefour, France, 1995, p : 1075. 
3
 21د حممود جاسم الصميدعي و د درينة عثمان يوسف، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 و عامة ميكن تعريف اخلدمة كاآليت: 

الخدمة هي عبارة عن نشاط أو عمل يحصل عليه المستفيد من خالل األفراد، المنظمات أو المكائن التي تقدم 

من خاللها. و مستوى اإلشباع للمستفيد يرتبط بمستوى أداء األفراد، المنظمات أو المكائن، و ذلك لعدم 

 ملموسية هذا النشاط. 

I- 3: : طبيعة و خصائص الخدمات 

متثل اخلدمة منافع يقدمها طرف آلخر، و هلا خصائص غري ملموسة و ال تتغري صفا1ا من حالة إىل أخرى، و ال ميكن 

 تكوينها، و إذا وضعنا جانب العنصر املشرتك يف متلكها، و ليس هلا هيئة ثابتة، و غري قابلة للتلف، و غري قابلة للفصل.

ا شيئا غري ملموسا، فإن للخدمات خصائص متيزها عن غريها من املنتجات امللموسة، و هذا يدل  و هو عنصر عدم ك̀و

 على أن األساليب املستخدمة يف قطاع اخلدمات ختتلف عنها يف القطاع السلعي.

يل العالقة بينها و بني السلع إن فهم طبيعة اخلدمات ال ميكن أن يتم إال من خالل حتلطبيعة الخدمات :  - 1

املادية بسبب الرتابط   و التزامن الوثيق فيها بينهما، و ال سيما يف مراحل التسليم و التمييز. إن تصنيف اخلدمة ال 

بشكل عام يتضمن عرض املنظمة عادة بعض اخلدمات أو ميكن أن  ميكن أن يكون مبعزل عن املنتجات املادية.

ا أو رئيسيا من العرض الكلي و يف أكثر احلاالت يرتاوح العرض من منتجات مادية عنه يكون عنصر اخلدمة ثانوي

 إىل خدمة يف جانب أكثر.

Ø  فيصنفAssael  :اخلدمات إىل أربعة أصناف يف اخلدمة و املنتج كما هو موضح يف الشكل التايل 

 سلع حقيقية ( حبتة) السلعة                 
اندة خدمات يعتمد تقدميها على مس

 السلع.

 خدمات صرفة (حبتة) سلع مرتبطة خبدمات الخدمة                

 ) : تصنيف الخدمات و المنتجات8الشكل (

 .22ص: مرجع سابق ذكره، املصدر: د. حممود جاسم الصميدعي و د. ردينة عثمان يوسف، 

 يلي:بني ما  Assaelإن التقسيم الذي وضحه 

 السكر، امللح، الرز... مثل:سلع حقيقية (حبتة) ملموسة  -1

   خدمات البنوك، التأمينات،... مثل:خدمات يعتمد تقدميها على مساندة السلعة  -2

                                                                                                                                                                  
1 James L.Lamprecht, “ ISO 9000 et les services”, Afnor, Paris, 1997, P : 48 
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سلع مرتبطة بتقدمي خدمات، حيث هناك الكثري من السلع يرتبط تقدميها خبدمات متعددة ما بعد البيع مثل :  -3

 الثالجة، السيارة، التلفاز،...

و بيع هذه السلع باستخدام إسرتاتيجيات عديدة تعتمد على حتسني  لذلك تقوم الشركات املختلفة بإنتاج -4

 مستوى اخلدمات املقدمة و اليت تلعب دورا كبريا و مهما يف زيادة رغبة األفراد يف الشراء.

خدمات صرفة (حبتة) و هي اخلدمات اليت بشكل عام تعتمد على األشخاص الذين يقدموeا و اليت متتاز  -5

األفراد الذين يقومون بتقدمي هذه اخلدمات مثل : العالج النفسي الذي  الختالفذلك  بتنوعها و اختالفها و

 يرتبط بقدرة الطبيب يف تقدمي العالج للمريض.

Ø  كما يشريKotler :1إىل تقسيم آخر للخدمات  

جون منتجات ملموسة حبتة: يتضمن العرض يف جمال املنتجات امللموسة بشكل تام مثل : الصابون، السكر، مع -1

 حيث ال ترافق هذه املنتجات أية خدمات..األسنان،..

نوع واحد أو  ايصطحبهمنتجات ملموسة مصحوبة خبدمات : و يتضمن العرض يف هذا اvال منتجات ملموسة،  -2

ات أكثر من اخلدمات، لتحضري و زيادة رغبة الزبون. فمثال ينبغي على املنظمة املنتجة للسيارات أن ترافق منتجاxا خبدم

 مضافة كإدخال التكنولوجيا مثل : الكمبيوتر الذي جيعل من املنتج أكثر تطورا.

و اخلدمات،  ء متساوية من املنتجات املاديةحيث يشمل العرض على أجزا اخلدمات):(تداخل السلع و  اهلجني: -3

 فمثال وجدت املطاعم لتقدمي الطعام ترافقها خدمات أخرى.

و خدمات ثانوية : حيث يتضمن العرض خدمة أساسية مع خدمات إضافية و سلع خدمة رئيسية مصحوبة بسلع  -4

مساعدة فمثال يقوم املسافرون بشراء خدمة النقل اجلوي �دف احلصول على مقاصدهم بدون أخذ شيء ملحوظ لقاء 

م، الشراب و بعض من بعض األشياء امللموسة كالطعا االستفادةما دفعوه من مبالغ (اخلدمة األساسية) مع ذلك ميكنهم 

 اخلدمات الثانوية املرافقة للخدمة األساسية.

ناية باألطفال، العالج الع مثال:حيث يتضمن العرض تقدمي خدمة بشكل أساسي و تام  (البحتة):اخلدمة الصرفية  -5

 النفسي...

 خصائص الخدمات :   -2

 اخلصائص اليت متيز اخلدمات.على الرغم من وجود عالقة ما بني السلع و اخلدمات إال أن هناك بعض 

 خلصائص ختتلف من كاتب آلخر فنجد:و هذه ا

                                                 
1
 23د حممود جاسم الصميدعي و د ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق ذكره، ص:   
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ü Berkowitz :1يرى أن من أهم خصائص اخلدمات
 

 غري ملموسة. -1

 غري متجانسة. -2

 ال ميكن فصلها عن مقدمها. -3

 ال ميكن ختزينها. -4

ü  فيضيف إىل اخلصائص السابقة ل  هاني حامد الضمورأما األستاذBerkowitz 2:خاصيتني و مها
 

 الفناء . -

 عدم إنتقال امللكية. -

ü  3فريى أن اخلدمات تتميز ب: محمد عبد اهللا عبد الرحيمو حسب األستاذ 
 

 غري ملموسة. -1

 وجود عالقة مباشرة بني من يؤدي اخلدمة و العميل. -2

 يساهم العميل يف عملية إنتاجها. -3

ü  4، فريى أن للخدمات ستة خصائص:عبد السالم أبو قحفأما األستاذ
 

 لتخزين.غري قابلة ل -1

 غري ملموسة. -2

 عدم التجانس. -3

 متيز قنوات توزيعها. -4

 الفناء. -5

 منها. االستفادةبني إنتاجها و  االرتباط -6

ü  أماBennett إذن هذه اخلصائص . فريى مثانية خصائص للخدمات و هي تقريبا تضم كل اخلصائص السابقة

 5هي:

  الملموسة:الخدمة غير  §
                                                 

1
  106رها، ص: سابق ذك دوكتوراه  ساهل سيدي حممد، رسالة د  

2
 24، ص: 2005د هاين حامد الضمور، " تسويق اخلدمات"، دار وائل للنشر، األردن،   

3
 106دوكتوراه سابق ذكرها ، ص:   د ساهل سيدي حممد، رسالة  

4
 711د عبد السالم أبو قحف، " التسويق وجهة نظر معاصرة "، مكتبة اإلشعاع الفنية، مصر، ص:  

5
 26عي و د درينة عثمان يوسف، مرجع سابق ذكره، ص: د حممود جاسم الصميد  
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أو منظمة  لشخص آخر، أو منظمة ألخرى، مه فرد آلخر أو شخصإن اخلدمة متثل جهدا أو عمال ميكن أن يقد

لشخص. و من هذا جند بأن اخلدمة ليس هلا جانب مادي ميكن رؤيته أو معاينته أو ملسه أو تذوقه قبل اختاذ قرار 

و   الشراء. لذلك جند بأن املستفيد يقوم جبمع املعلومات Sدف احلصول على مؤشرات جيدة عن نوعية وجودة اخلدمة،

 ، األسعار و غريها من املعلومات.االتصالكذلك فيما يتعلق مبقدمي اخلدمة، أدوات 

 : لالنفصالالخدمة غير قابلة  §

إن ما مييز اخلدمة هي وجود مقدمها و املستفيد منها يف أن واحد عند التقدمي، و إن هذا يعرب عن جانب أساسي من 

الوقت. و هذا ال ينطبق على السلع املادية اليت تعرض يف املعارض  مفهوم اخلدمة. إذن اخلدمة تقدم و تستهلك يف نفس

أو توزع على التجارة و البائعني و من خالهلم إىل املشرتين ليتم استهالكها الحقا. و تشري خاصية التماسك و الرتابط 

جد املستفيد من اخلدمة إىل وجود عالقة مباشرة ما بني مقدم اخلدمة و املستفيد، حيث يتطلب األمر غالبا حضور و توا

 عند تقدميها.

 عدم تماثل الخدمات :  §

تتميز اخلدمات خباصية عدم التماثل، طاملا أ`ا تعتمد على مهارة و أسلوب و كفاءة مقدمها و زمان و مكان تقدميها،  

يعاجل مرضاه  على ظروف معينة كمثال الطبيب قد اعتماداكما أن مقدم اخلدمة يقدم اخلدمة يقدم خدماته بطرق خمتلفة 

. حيث أن االجتماعيةبطرق خمتلفة أو موظف املصرف خيتلف أسلوب تعامله مع املستفيدين وفقا لظروفه النفسية و 

 املزاج، اخلربة املعرفة... لدى املقدم. الختالفاخلدمة املقدمة من قبل نفس الشخص تتغري أحيانا. و ذلك 

 تالشي الخدمة :  §

منها.  و كذلك  االستفادةمنها أو عدم  االستفادةصرفا فإ`ا تتالشى و تنتهي سواء أن مت مبا أن اخلدمة متثل فعال أو ت

ا و  منها حلني وقوع الطلب عليها، و هذا بطبيعة احلال سوف يثري مشكلة أمام املنظمة،  االستفادةلعدم إمكانية خ̀ز

كي تتمكن من وضع املعاجلات املناسبة. أما لذلك على املنظمة أن حتدد أسباب عدم وقوع الطلب على اخلدمة املقدمة ل

 يف حالة وجود طلب مستمر فإن هذه اخلاصية سوف ال تشكل مشكلة ملقدمها.

 تنتج الخدمة عند وقوع الطلب عليها :  §

ا فعل أو نشاط يقوم من طرف آلخر يف حلظة  إن ما مييز اخلدمات هو إنتاجها عند وقوع الطلب عليها، و ذلك لك̀و

ان أو وقوع الطلب عليها سواء إن كان بشكل مباشر أو غري مباشر، حيث أننا جند بأن هناك العديد من الطرف التقاء

املصارف هلا فروع عديدة و لكن وجودها و استعدادها لتقدمي اخلدمات فقط ال حيقق هلا اهلدف املطلوب ما مل يكون 

 ذه اخلدمات يكون عند وقوع الطلب عليها.هناك مستفيدين يقومون بطلب هذا النوع من اخلدمات، و أن إنتاج ه
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  الخدمة:تغير نوعية أو جودة  §

و املعدات اليت  يد منها، و نوع األجهزةإن هذه اخلاصية تعود إىل أن اجلودة اخلدمية ترتبط بطبيعة مقدمها و املستف

 تساهم يف تقدميها.

  الخدمة:صعوبة تنميط  §

بل املقدمني لنفس اخلدمة، أو حىت تنميط خدمة مقدمها يعد من املستحيل تنميط ما يقدم من خدمات من ق

 نفسه، مثل اخلدمة الصحية، املصرفية، النقل،...

 انتقال الملكية :  §

امللكية ميثل خاصية تتميز Uا اخلدمات مقارنة بالسلع املادية. فبالنسبة للسلع املادية ميكن للمشرتي أن  انتقالإن عدم 

يع خز]ا و بيعها الحقا، أما بالنسبة للخدمة فالزبون قادر فقط على احلصول على يستخدم السلعة بشكل كامل و يستط

أو السفر على الطائرة، ... و أن ما ن األحيان، مثل : تأجري غرف، اخلدمة و استخدامها شخصيا لوقت حمدد يف كثري م

 ة اليت قدمت له.لقاء املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها من اخلدم اعتياديايدفعه املستفيد يكون 

I- 4 : الخدمات:المفارقات بين السلع و 

على الرغم من أن اخلدمة و السلعة حيققان هدف واحد و هو إشباع حاجات و رغبات املشرتي، إال أن اخلدمات قد  

خصائص اخلدمات  اختالفتاما عن السلع امللموسة، و قد تكون مصاحبة هلا، و لكن  انفصاالتكون حبتة و منفصلة 

السلع تدفع املختصني إىل استخدام األنشطة و األدوات الالزمة بشكل قد خيتلف عن استخدامها يف السلع  عن

 ميثل األساس يف متيز اخلدمات عن السلع. االختالفامللموسة. و إن هذا 

 الخدمات سوق للسلع :  )1

بغي أن نالحظ وجود سلع مساعدة لعملية على الرغم من تأكيدنا على املالمح املميزة للخدمات باملقارنة مع السلع، ين

من اخلدمات، و ختتلف تلك السلع من خدمة إىل أخرى، و حتتاج الكثري من منظمات اخلدمة  االستفادةاإلنتاج و 

كبرية يف سلع رأمسالية قبل بيع وحدة منفردة من اخلدمات، و ال تعترب كتب األستاذ، و غرف الفنادق، و   استثمارات

 املصارف، و املخزون املتداول يف السكك احلديدية خمزن، بل أ]ا وسيلة مساعدة إلنتاج مصادر اإلقراض يف

اخلدمات و باإلضافة إىل ذلك فإن الكثري من اخلدمات حتتاج إىل سلع مساعدة، و اليت تزداد من قبل البائع و 

، و جهاز رتستأجالسيارة اليت  لكنها غالبا ما |يأ من قبل املشرتي. و من أمثلة عن ذلك البيت الذي يستأجر أو

 التلفزيوين و كتب الطالب، و أنواع كثرية من أجهزة الرتفيه. االستقبال
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و يف احلقيقة ميكن وضع اخلدمات على شكل خط مستمر من احلاجة إىل السلع املساعدة، و من أمثلة عن الفئة األوىل 

الثانية فهي خدمات الطبيب، احلفالت املوسيقية، و هذا  األستاذ، أما من أمثلة عن الفئة استشارةهي أنظمة اهلاتف و 

عندما أخذ قطاع اخلدمات بالنمو يف أمهيته و زاد الطلب عليه، زاد الطلب أيضا على السلع اليت جيب أن تستخدم قبل 

 تقدمي اخلدمات و السلع اليت استهلكت يف جتهيز اخلدمات.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع و الخدمات) : التداخل بين السل9الشكل (

 .53املصدر : د. زكي سعيد املساعد، مرجع سابق ذكره، ص 

 المقارنة بين خصائص من السلع و الخدمات :  )2

 فروقات ما بني السلع و اخلدمات :بني اجلدول التايل بعض ال

 الخدمات المنتجات المصنعة

 منتجات ملموسة. -

 ميكن ختزينها.  -

 بسيط مع العميل. اتصال -

 وريد طويلة. أزمة ت -

 كثيفة رأس املال.  -

 منتجات غري ملموسة . -

 ال ميكن ختزينها. -

 مكثف مع العميل.  اتصال -

 أزمة توريد قصرية. -

 كثيفة العمالة.  -

 منتجات ملموسة    

 منتجات غير ملموسة    
 

 خدميمنتوج 
منتوج خدمي 

 يكمل منتوج سلعي

تشكيلية متساوية 

 من السلع

 و الخدمات

سلع تكتمل مع 

 بعض الخدمات
 سلعي منتوج

 منتجاتسيارة اإلستعمال  سريعةمطعم وجبات  الجوي النقل رعاية األطفال
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 سهولة جتديد جودة املنتج. -

 باإلمكان إعادة بيع السلع. -

 السلع قابلة للنقل. -

 هيالت مهم التكلفة. تسموقع ال -

 جودة اخلدمة.صعوبة حتديد  -

 من غري املعتاد بيع اخلدمة. -

 اخلدمة غري قابلة للنقل. -

 بالزبون. لالتصالموقع التسهيالت مهم  -

 ) : خصائص المنتجات المصنعة و الخدمات2الجدول (

 .553، ص ، مرجع سابق ذكرهالستار حممد عليعبد املصدر : د. 

  1خصائص اخلدمات إىل اآليت:بني خصائص املنتجات املصنعة و  االختالفاتو تشري 

املنتجات املصنعة عبارة عن سلع ملموسة، هلا شكل مادي و ميكن رؤيتها و ملسها و شحنها إىل العمالء. أما  -1

و غالبا ما يتم استهالكها hا،  االحتفاظاخلدمات فهي غري ملموسة، ليس هلا شكل مادي و ال ميكن ختزينها ماديا أو 

 مبجرد إنتاجها.

العميل  احتياجانية التنبؤ بطلب العميل يف حالة السلع املصنعة و كذلك إمكانية إنتاجها، نقلها و ختزينها حلني إمك -2

هلا، و على العكس من ذلك ميكن إنتاج اخلدمات مقدما حلني طلب العميل هلا، كما أنه ينبغي تقدميها إىل العميل 

 يات اإلنتاج يف حالة اخلدمات و حبيث تتساوى مع طلب العميل.عندما يطلبها. و يعين ذلك أنه ينبغي التخطيط ملستو 

ضعيف بالنظام اإلنتاجي. أما يف حالة اخلدمات  يعترب العميل  اتصاليف حالة السلع املصنعة، يكون العمالء على  -3

 مدخال أساسيا إلنتاج العديد من اخلدمات.

جة إليها بفرتة طويلة، و قد يرجع ذلك إىل حاجة املصنع إىل رمبا حيتاج العميل إىل طلب املنتجات املصنعة قبل احلا -4

طلب الشراء و حىت شحن املنتجات املطلوبة. و من جانب آخر، يتطلب األمر تقدمي اخلدمات  استالمعدة أسابيع منذ 

قد بشكل فوري حني طلبها من قبل العمالء (يف حالة وجود خدمة عليها طلب مرتفع مثال : عيادات بعض األطباء، 

يتطلب األمر حصول العمالء على مواعيد مسبقة للتقيد مبستوى طلب معني أو إعطاء رقم العميل لتحديد أولويات 

 تقدمي اخلدمة.

عادة ما تكون املصانع يف مواقع بعيدة إىل حد ما عن العمالء، و على درجة مرتفعة من اآللية، و كثيفة رأس املال  -5

لسيارات (رمبا يكون العكس صحيحا يف حالة املصانع الصغرية أو ورش تصنيع مثلما هو احلال يف مصانع جتميع ا

املالبس). أما مواقع تقدمي اخلدمات، عادة ما تكون قريبة من العمالء و كثيفة العمالة، رمبا يكون العكس صحيحا يف 

 حالة شركات الكهرباء.
                                                 

1
 36ص:  مرجع سابق ذكره،د نبيل حممد مرسي،   
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 موضوعية مثل أداء املنتج. يف حني يصعب و أخريا يتم حتديد مستوى جودة املنتجات املصنعة باستخدام معايري -6

 قياس جودة اخلدمة املقدمة للعميل و كذلك رضا العميل عن اخلدمة.

I- 5 : الخدمات:تصنيف  

إذا ما أردنا البحث عن تصنيف للخدمات، فإنه ال ميكن احلصول على تصنيف شامل و معمم. فقد جند عدة تصنيفات 

، فمنهم من يصنفها على أساس طبيعة اخلدمة و منهم من االعتبارخوذة بعني خمتلفة و ذلك باختالف املعايري املأ

 يصنفها على أساس توفر الرحبية من تقدميها و منهم من يصنفها على أساس معايري أخرى. 

 تصنيفات، سوف نذكر أمهها و منها:فنظرا لكثرة و اختالف ال

فقد .  C.Lovelock et D.Lapert نقال عنعبد السالم أبو قحف و هو تصنيف ل التصنيف األول: §

 1 العوامل التالية: االعتبارصنفت اخلدمات باألخذ بعني 

 مصدر اخلدمة. -

 ضرورة وجود العميل حلظة تقدمي اخلدمة. -

 دوافع العميل للحصول على اخلدمة. -

 دوافع مورد اخلدمات. -

من تقدميها. و تنقسم إىل هذا التصنيف يقوم بتقسيم اخلدمات بناءا على توفر الرحبية  التصنيف الثاني: §

 2قسمني:

: جند هذه احلالة يف القطاع اخلاص كمثال: العيادات اخلاصة، مكاتب خدمات هدفها تحقيق األرباح -

 احملاماة، مؤسسات التأمني اخلاصة،...

تكافلية، كما هو احلال بالنسبة  اجتماعيةو ذلك ألسباب  خدمات ال تهدف إلى تحقيق األرباح: -

 يت تقدمها الدولة جمانا، كمثال: التعليم، اخلدمات الصحية، توفري األمن، ...لبعض اخلدمات ال

بالسلعة املادية. وفقا هلذا  ارتباطهاكما يوجد تصنيف آخر للخدمات و ذلك حسب درجة : التصنيف الثالث §

3املعيار ميكن تقسيمها إىل أربعة أقسام:
 

القانونية  االستشاراتسلع مادية. مثل:  : أي اخلدمات اليت ال تكون مصحوبة بتقدميخدمات خالصة -

 و اإلدارية.

                                                 
1
 127، ص:  دوكتوراه سابق ذكرها  د ساهل سيدي حممد، رسالة  

2
 Karl Albercht et Ron Zemke, traduction : Claudine Bataille, «  La dimension service », Edition d'organisation, Paris, 1987, P : 21 

3
 347د حممد فريد الصحن، مرجع سابق ذكره، ص:   
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و مصحوبة كون أساسية : أي اخلدمات هنا تخدمات رئيسية مصحوبة بسلع مادية أو خدمات ثانوية -

بسلع مادية أو خدمات ثانوية. كمثال: النقل اجلوي ميثل اخلدمة األساسية و تكون مصحوبة بتقدمي 

 أو النصائح. مات ثانوية كالتوجيهاتو خدأشياء مادية كمثال أطعمة، جمالت، أ

: أي اخلدمات تكون أقل أمهية من السلع املادية. كمثال: املنتوج خدمات مصاحبة للسلع المادية -

 التقنية. االستشارةحيتاج إىل خدمات الصيانة أو  ةتكنولوجياألكثر 

ية مع السلع املادية. تكون اخلدمات يف هذه احلالة هلا نفس األمه خدمات مرتبطة بالسلع المادية: -

 مثال: يف املطاعم يتم تقدمي اخلدمات و تقدمي املأكوالت يف نفس الوقت.

1اخلدمات وفقا للمؤشرات التالية: بتصنيف Geoffreyقام التصنيف الرابع:  §
 

: حيث أن اخلدمات تتنوع وفقا العتمادها على املعدات( مثل السيارات اآللية، االعتماديةمن حيث  -

..). أو اعتمادها على األفراد (مثل تنظيف الشبابيك). كما تتنوع اخلدمات اليت تعتمد الغساالت،.

 على األفراد حسب أدائها من قبل العمال املاهرين أو غري املاهرين أو من قبل احملرتفني.

: حيث تتطلب بعض اخلدمات حضور املستفيد لكي من حيث تواجد أو حضور المستفيد أو الزبون -

مثل العمليات اجلراحية)، بينما ال تتطلب أخرى وجود أو حضور املستفيد( مثل تصليح  تؤدى اخلدمة(

 السيارات).

: حيث تتباين اخلدمات فيما إذا كانت حتقق حاجة شخصية( خدمات فردية) من حيث نوع الحاجة -

(  أو حاجة لألعمال( خدمات جتارية، خدمات األعمال). كمثال األطباء حيددون سعر الفحص لألفراد

 املرضى املراجعني) بشكل خيتلف عن فحوصات( منتسيب الشركات).

و الالرحبية) ، ت يف أهدافهم( الرحبية : حيث خيتلف مقدموا اخلدمامن حيث أهداف مقدمي الخدمة -

 أو من حيث امللكية( اخلاصة و العامة).

 2كما ميكن تصنيف اخلدمات إىل األصناف التالية :   التصنيف الخامس: §

 دمي اخلدمة.من حيث مق -1

 من حيث مشرتي اخلدمة. -2

 من حيث دوافع الشراء.  -3

                                                 
1
 26د حممود جاسم الصميدعي و د درينة عثمان يوسف، مرجع سابق ذكره، ص:   

2
 54، ص: مرجع سابق ذكرهد زكي خليل املساعد، "   
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 من حيث ممارسة عملية الشراء. -4

 من حيث صفات املنتوج اخلدمي. -5

 . االنتظاممن حيث درجة  -6

 و هناك تصنيفات أخرى للخدمات بناءا على معايري خمتلفة، و هي ملخصة يف اجلدول التايل: §

 أمثلة التصنيف معايير التصنيف

 الموجهة له الخدمات.نوع السوق 

 .استهالكيةخدمات 
إصالح األجهزة  احلالقة،

 الكهرومنزلية،...

 خدمات صناعية.
قانونية و حماسبية، األمن  استشارات

 الصناعي،...

 بالزبون. االتصالدرجة 

 عايل بالزبون. اتصالخدمات ذات 
، إطعام، نقل فندقهخدمات صحية، 

 جوي...

منخفض  اتصالخدمات ذات 

 زبون.بال
 اإلصالح، الصيانة، خدمات بريدية...

 مهارة مقدم الخدمة

 خدمات صحية، خدمات قانونية،... ( يقدمها حمرتفون).احرتافيةخدمات 

( يقدمها غري احرتافيةخدمات غري 

 حمرتفون).
 خدمات منزلية، نقل العمال،...

 ): تقسيمات أخرى للخدمات3الجدول (

  272لتسويق، املفاهيم و اإلسرتاتيجيات"، مكتبة عني الشمس، القاهرة، ص:املصدر: د عمرو خري الدين،" ا

II-  :نظم اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات 

اخلدمات هي منتوجات غري ملموسة، تليب بعض احلاجات لدى العميل أو املستهلك، مبا يف ذلك حتسني منتوج ما. و 

 تعبري " نظم اخلدمات".يشار إىل نظم اإلنتاج اليت تنتج اخلدمات ب

أو املكونات اليت ترتكز  على جمموعة من العناصرحيتوي نظام اخلدمات أو نظام اإلنتاج و العمليات للمؤسسات اخلدمية 

وظيفتها على حتويل جمموعة من املدخالت من األيدي العاملة و املعدات إىل جمموعة من املخرجات و اليت متثل 

 اخلدمات.
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II-1 لعمليات التحويلية في أنظمة الخدمات :: أمثلة عن ا 

نظام 

 الخدمة

المدخالت 

 األولية
 العملية التحويلية مكونات النظام

المخرجات 

 الفعلية
 المدراء

 جامعة
شهادة 

 الثانوية العامة
 و األفرادالكتب، األبنية 

نقل املعرفة و تطوير 

 ( املعلوماتية) املهارات
 خرجيني متعلمني

و اإلداريون 

 األساتذة

 مستشفى

 
 املرضى

األطباء و املمرضني و 

 و املعداتوردون امل

 العناية الصحية

 ( الوظيفية)
 أفراد معاجلني

     األخصائيونرئيس 

 و رئيس التمريض

 الزبائن مطعم
األطعمة و الطباخون و 

 املعدات و اخلدمة

Nيئة الطعام و خدمة 

الطعام( التهيئة املادية و 

 التبادل)

 زبائن راضون
و  الطباخني رئيس

 مدراء املطاعم

محل 

 فيديو
 الزبائن

و رجال  أشرطة الفيديو

 املبيعات

املستحقات عن املنتجات 

 و تعبئة الطلبات( تبادل)
 مدير احملل زبائن راضون

قسم 

 الشرطة
 ضحايا اجلرائم

طة، موظف أفراد الشر 

القسم و الراديو و سائق 

 و املعداتاملركبات 

و الكشف عن اجلرائم 

ا]رمني( خدمة  اعتقال

 عامة)

معدل مقبول من 

اجلرائم   و جمتمع 

 آمن

مدير الشرطة       

 و مساعده

 ): نماذج من العمليات التحويلية في أنظمة الخدمات4الجدول(

 .554، ص: مرجع سابق ذكرهاملصدر: عبد الستار حممد علي، 

II-2 : أنواع أنظمة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات : 

 م اإلنتاج على أساس المشروع:نظا )1

تتعامل الكثري من منظمات اخلدمة مع األفراد يف تقدمي اخلدمات. و تقدم عادة مثل هذه املنظمات أعماال حمددة لعدد 

من األفراد أي الزبائن. و هذا يعين بأن هؤالء املهنيون يقومون بأداء العديد من الوظائف الرتابطية و املعقدة، واليت عادة 

ون بشكل مسار متسلسل حمدد. فمثال يقوم عادة احملامون يف تقدمي اإلستشارة األولية إىل الزبون ومن مث مناقشة ما تك

املشاكل و املسائل القانونية أو األصولية العامة. و كثريا ما جتري مناقشة هذه املشاكل أو املسائل بصورة تفصيلية ويف 

ث القانونية هلا. و يف ضوء نتائج هذه الدراسة يقرتح احملامي جمموعة حاالت أخرى قد يتطلب األمر إجراء بعض البحو 
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من اإلجراءات اليت من املمكن أن تتعلق باحملاكمة حيث تأخذ عادة مثل هذه األمور مدة طويلة من الزمن. يصنف عمل 

 احملامي مع الزبون على أنه منط خدمة على أساس الشروع أو املوقع و ينتهي بانتهاء اخلدمة. 

 نظام اإلنتاج حسب الطلب: )2

و تعين العمليات اليت يكون فيها األفراد حباجة إىل عمل شيء ما بطريقة معينة. فمثال إذا رغب شخص ما بشراء مالبس 

فعليه الذهاب إىل ورشة اخلياطة و خيتار القياس و اللون و املوديل و نوع القماش املالئم له. و أن هذا النمط من ورشات 

  الزبون بصورة منفردة املرونة الكبرية، إال أن تدفق الزبائن قد ال يكون ثابتا و منتظما.العمل يقدم إىل

 نظام اإلنتاج حسب خط التدفق: )3

و تعين عمليات توريد خلدمات منطية متشاiة، و هي بذلك تشبه منوذج خلط التجميع النهائي يف املصانع. فمثال الزبائن 

طة غسيل السيارات األوتوماتيكية عليهم قيادة سياراkم بأنفسهم داخل خط اخلدمة، الذين يرغبون بغسيل سياراkم يف حم

و أخذ دورهم يف نظام احلزام املتحرك الذي ينقل السيارة خالل مراحل الغسيل   و بعد ذلك تسديد تعريفة الغسيل 

احملطات ال تقتصر فقط على  حسب منط اخلدمة و مكوناkا اليت حصل عليها الزبون. و أن أنواع اخلدمة يف مثل هذه

الغسيل و إمنا تشمل أيضا على الغسيل و جتفيف أو الغسيل و التجفيف و الدهان للمحافظة عليها من التآكل و 

غريها. لذا فإن تسلسل العمليات يف حمطة الغسيل خيضع إىل نظام معني يعتمد على طريقة تنظيم حمطة الغسيل و ترتيب 

 دام بعض املعدات و فرق العمل املتخصصني.تسهيالkا مبا يف ذلك إستخ

 نظام اإلنتاج المستمر: )4

و يعين توصيل العملية بطريقة متجانسة و متزامنة بإستخدام النمط املستمر لرتتيب تسهيالت اخلدمة. و مثال عن ذلك، 

ملستمر، حيث يعمل فرق الطوارىء(اإلسعاف) الطبية و الشرطة و مكافحة احلرائق اليت متثل منط اخلدمة ذات التدفق ا

الفريق بقاعدة الدوام املستمر على مدار الساعة. و تقدم هذه املنظمات خدمة غري ملموسة من خالل جعل األفراد 

يشعرون باألمان و احلماية. و يف بعض األوقات، تقدم هذه املنظمات خدمات أخرى مثل إنقاذ حياة الناس و إعتقال 

 1الصراف الآليل يف البنوك منطا آخر من ترتيب خدمة على أساس التدفق املستمر. ا{رمني و إطفاء احلرائق. كما ميثل

 و اجلدول التايل يوضح بصفة أدق أمثلة عن هذه األنظمة:

 

 

                                                 
1
 558د عبد الستار حممد علي، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 نماذج خدمية نماذج تصنيعية التوصيف النوع

المشروع أو 

 الموقع الثابت

طول املدة الزمنية للتنفيذ، الكمية 

 مفردات و منتج حسب الطلب

و  ع بناء، السفنمشرو 

 الطائرات
 و تطوير الربجميات االستشارة

ورشة العمل أو 

 بالدفعات

قصر املدة الزمنية للتنفيذ، الكمية 

 قليلة، و منتج حسب الطلب
 خميطة مالبس

املطعم و ورش صيانة و خدمة 

 املركبات

 خط التدفق
قصر املدة الزمنية للتنفيذ، الكمية 

 كبرية، منتج منطي

ة املنزلية و مصانع األجهز 

 السيارات

ورش  و مطعم الوجبات السريعة،

 غيار زيت املركبات

 التدفق المستمر
العملية التحويلية املستمرة، منط 

 متناظر
 مصفاة البرتول

و خدمة خدمة اإلسعاف، الشرطة 

 إطفاء احلرائق

 ): أنماط عمليات الخدمة5الجدول(

 559، ص: املصدر: د عبد الستار حممد علي، مرجع سابق ذكره

III- : تخطيط اإلنتاج 

III-1 :هوم ف  تخطيط اإلنتاج: م

يعترب التخطيط من أهم األنشطة اإلدارية. فعلى املسريون وضع خطط اليت تستخدم بصفة فعالة خمتلف موارد 

كد وضع اخلطط جيب التأ دإذن بعاملؤسسة(إنسانية، مادية، مالية، فيزيائية) و كل هذا من أجل الوصول إىل األهداف.

متثل عملية التخطيط أحد األركان  و بالتايلمن حتقيقها و ذلك بتنظيم العمل، تنسيق اoهودات، حتفيز العمال،...

األساسية إلدارة العمليات يف املنظمة، إذ يتم مبوجبها yيئة اإلستعدادات املالئمة ملواجهة الظروف يف املستقبل، vدف 

 و أهداف املنظمة بشكل عام.ف إدارة العمليات بشكل خاص حتقيق أهدا

 و هي كاآليت: التخطيطية أو وفقا للبعد الزمين.ميكن التمييز بني ثالثة أنواع أساسية من ختطيط اإلنتاج على أساس املدة 

 يسمى بتخطيط الطاقة أو التخطيط اإلسرتاتيجي، و مدته تكون أكثر من سنة. التخطيط الطويل األجل:*          

 شهر. 18إىل  6أو التخطيط اإلمجايل، و ترتاوح مدته ما بني  يط المتوسط األجل:التخط*          

أو يوم أو دة شهر أو أسبوع أو ما يسمى جبدولة اإلنتاج. فقد يكون التخطيط مل التخطيط القصير األجل:*          

 حىت لفرتة ساعات أو دقائق. 
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تغطيها، و اليت يتبني منها أن اخلطة طويلة األجل حتدد نطاق القيود هناك تتابع للخطط الثالثة وفقا للفرتة الزمنية اليت 

اليت يتعني مراعاJا عند إعداد اخلطة متوسطة األجل، كذلك و بنفس املنطق فإن اخلطة متوسطة األجل حتدد بدورها 

 أيضا جمموعة القيود و احلدود اليت تراعي عند إعداد اخلطة قصرية األجل.

 أنواع خطط اإلنتاج و العالقة بني كل خطة:و الشكل التايل يوضح 

 المتغيرات القرارية

 مخرجات التخطيط
 مدخالت التخطيط

 الطاقة طويلة املدى. -

 ختصيص املوارد على: -

 املنتجات. ·

 املراحل. ·

 األسواق. ·

مستويات اإلستخدام لبدائل اإلنتاج 

 املتاحة:

 حجم القوى العاملة. -

 معدل اإلنتاج. - 

 املخزون. - 

 التعاقد مع الباطن. - 

 حجم قوة العمل. -

 معدل اإلنتاج. -

 تتابع أوامر اإلنتاج. -

 األهداف الرئيسية. -

 األهداف العامة. -

 التنبؤات العامة: -

 اإلقتصادية. ·

 التكنلوجية. ·

 رأس املال املتاح. -

 املنافسة. -

  

 

 خطط الطاقة. -

 خطط خاصة ب: -

 * منتجات جديدة.

 ديدة.* تكنلوجيا ج

 * أسواق جديدة.

 * إنشاءات جديدة و مواقعها.

 اخلطط طويلة األجل. -

 حدود الطاقات احلالية.-

 الطلب املتوقع فرتة بفرتة. -

بدائل اإلنتاج املمكنة و -

 التكاليف.

 

  

خطط اإلنتاج اإلمجايل و اليت حتدد  

كيف سيتم مقابلة الطلب من املوارد 

 اإلنتاجية الداخلة.

 خطة اإلنتاج اإلمجايل. -

 األوامر اليت مت تسلمها. -

 املواعيد املقررة للتسليم. -

 

  

جدولة اإلنتاج: ختصيص األوامر اليت  

 تسلمتها اإلدارة على :

 اإلدارات. -

 األفراد. -

 الورديات. -

 املعدالت. -

تخطیط اإلنتاج 
 طویل المدى

التخطیط اإلجمالي، 
 متوسط المدى

تخطیط اإلنتاج 
 القصیر المدى
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 أهداف التخطيط

لتحقيق األهداف التنظيمية احملددة و 

يلة كذلك التطوير و التنمية طو 

 األجل.

لتحقيق أكفأ فعالية يف اإلستخدام 

 للطاقة املتاحة من املوارد.

لتحقيق رضاء املستهلك عن  -

 اإلستالم وفقا للمواعيد احملددة.

حتقيق أقصى درجة من الفعالية  -

 من استخدام عوامل اإلنتاج.

 

 ): أنواع خطط اإلنتاج6الجدول(

Source: Larry Ritzman & Lee Krajewski & Jim Mitchel & Christopher Townley , «  

Management des opérations, principes et applications », Pearson Education France, 

France, 2004, P : 179. 

III-2: : تخطيط الطاقة 

ألنه يتعلق هي تلك اخلطط اليت تتضمن قرارات عن فرتات زمنية قد تكون من سنة إىل أكثر. و مسي بتخطيط الطاقة 

بتحديد حجم الطاقة الالزمة، و إختيار مستوى معني من الطاقة. و بشكل إمجايل ميكن القول أن خطط اإلنتاج الطويلة 

 1و من أهم قراراته:  املدى تتعلق بالقرارات ذات العالقة بتصميم النظام و تنطوي على إنفاق مبالغ ضخمة.

 إختيار موقع للمؤسسة. -

 تصميم اخلدمة. -

 م الداخلي للموقع و تصميم أساليب العمل.التصمي -

 موقع المنشأة:  اختيار )1

يعترب قرار املوقع أحد القرارات اإلسرتاتيجية اهلامة اليت تتخذها إدارة املنشأة، ألنه يؤثر على املشروع لفرتات طويلة، و ال 

أة يف مكان معني، يصعب عمليا فبمجرد أن يتم وضع املنش ميكن التخلص من اآلثار املرتتبة عليه يف األجل القصري.

نقلها إىل مكان آخر حيث يرتتب على ذلك العديد من أنواع التكاليف. منها تكلفة إعادة البناء و املرافق، و تكلفة 

 إعادة تركيب التجهيزات و اليت يتم خالهلا احتمال التلف للعديد من املكونات أو امللفات أو األجهزة.

يتكرر خالل حياة املشروع، فكثريا ما تواجه املؤسسات من خالل حياuا اإلنتاجية مبواقف  قرار اختيار موقع املنشأة قد

و بالتايل جيب التفريق بني احلاالت اليت يكون فيها اختيار املوقع جديدا  موقع املنشأة. اختيارتستدعي إعادة تقييم قرار 

 ذلك ملواجهة زيادة الطلب على اخلدمات. متاما أو حاالت املؤسسات اليت تزيد التوسع بإضافة موقع جديد و

 2إذا هذا يؤدي إىل وجود بدائل أمام املؤسسة و هي: 

                                                 
1 Elwood S.Buffa & Rakesh K.Sarin, « Modern production/operations management », John Wiley and sons, Eighth edition , USA, 1987 , P: 548 

2
 112د نبيل حممد مرسي، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 * التوسع في الموقع الحالي:     

يتمتع هذا البديل باجلاذبية يف حالة وجود مساحة كافية للتوسع، و خاصة إذا كان املوقع احلايل يتمتع خبصائص مرغوبة 

 و يف مثل هذه احلالة تكون تكاليف التوسع أقل بكثري من البدائل األخرى. ال ميكن توافرها يف مكان آخر.

 * إضافة مواقع جديدة مع اإلحتفاظ بالمواقع الحالية:     

هذا ما حدث يف العديد من متاجر التجزئة. يف مثل هذه احلالة من الضروري معرفة تأثري هذا على النظام ككل. على 

يف منطقة جتارية، قد يرتتب على ذلك سحب العمالء الذين تعودوا على حمل معني يف  سبيل املثال، يف حالة فتح حمل

نفس سلسلة احملالت و ذلك بدال من توسيع السوق.و من جانب آخر، قد يتم إضافة مواقع جديدة بإعتبارها 

 ني.إسرتاتيجية دفاعية بغرض احملافظة على احلصة السوقية أو منع املنافسني من الدخول يف سوق مع

 * اإلستغناء عن موقع و التحرك إلى موقع آخر:     

يف مثل هذه احلالة، جيب على املنظمة مقارنة تكاليف التحرك و املنافع الناجتة باملقارنة مع تكاليف و منافع البقاء يف 

غريات يف األسواق، املوقع احلايل. هناك أسباب معينة رمبا تربر اتباع هذه اإلسرتاتيجية كما هو احلال يف حالة حدوث ت

 نفاذ املواد اخلام املعتمد عليها يف التصنيع و خاصة املوارد الطبيعية و تكلفة العمليات.

 * عدم القيام بأي شيء:     

قد يسفر حتليل البدائل السابقة عن عدم حتقيق منافع من جراء إتباع أي بديل منها، و عدم جاذبية البدائل الثالثة 

 ر الشركة اإلبقاء على الوضع احلايل كما هو و على األقل يف الوقت الراهن.السابقة. لذلك قد تقر 

q :أهمية تخطيط موقع المنشأة الخدمية 

موقع  الختيارعملية تغيري املوقع احلايل مرتفعة التكاليف. فإن هناك حاجة إىل توخي الدقة عند القيام بالدراسات اخلاصة 

رب أحد أهم القرارات اإلسرتاتيجية ذات املدى الطويل اليت تؤثر على نتيجة و من هنا فإن إختيار املوقع يعت املنشأة.

 1أعمال منظمة اخلدمات لألساليب التالية:

ألن املوقع حيدد نطاق و مسافة اإلرتباط اجلغرايف باألسواق اليت ختدمها املنظمة لفرتات مستقبلة تتوقف على  -

 التغريات املتوقعة يف حركة السوق.

ع املختار إلتزامات ثابتة على املنظمة ممثلة يف املسامهة يف إنشاء شبكات الطرق احمليطة باملنظمة، و قد يفرض املوق -

 املرافق األخرى فضال عن العمليات اإلنشائية الالزمة لتوفري مساكن للعاملني لتوفري اإلستقرار هلم.

                                                 
1
 29د حممد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:   
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و حىت جمرد املسامهة يف األعمال اخلاصة بتوفري و قد يفرض املوقع على إدارة املنظمة إلتزامات حمددة بالنسبة لتوفري أ -

 اخلدمات اإلجتماعية و الصحية و غريها من اخلدمات الالزمة Aتمع العاملني <ا.

q :العوامل المؤثرة في إختيار الموقع المناسب للمنشأة 

و بني أهم هذه التصنيفات  لقد حاول كثري من الباحثني و املمارسني تصنيف العوامل اليت تؤثر يف إختيار موقع املشروع.

و هو التصنيف على أساس درجة األمهية. و وفقا هلذا التصنيف تنقسم العوامل اليت حتدد املوقع املناسب إىل جمموعتني 

 1على النحو التايل:

و هي عوامل أساسية يف إختيار املوقع و تبدأ بإختيار موقع املشروع يف نطاق  : عوامل رئيسية المجموعة األولى -

 منطقة كبرية تتصف باآليت: 

 القرب من األسواق.  -1

 القرب من وسائل املواصالت. -2

 القرب من مصادر األيدي العاملة.  -3

 القرب من مصادر القوى احملركة. -4

و هي عوامل حتد املوقع يف بقعة حمددة حبيث ال يتعداها، و على الرغم من أن هذه  عوامل ثانوية المجموعة الثانية:

 ال أmا قد تكون يف غاية األمهية و ذلك بالنسبة لبعض املشروعات، و من أهم هذه العوامل ما يأيت:العوامل ثانوية، إ

 مثن األراضي و تكلفة البناء.  -1

 احتماالت التوسع. -2

 وجود اخلدمات املكملة.-3

q : إجراءات تخطيط موقع المنشأة 

تساعد اإلدارة على ختطيط موقع  املوقع املناسب للمنشأة تنفيذ جمموعة من الدراسات اليت اختياريتطلب 

 التسهيالت اإلنتاجية مثل:

 الدراسة التمهيدية: -1

و تبدأ هذه املرحلة بشكل مبكر خالل عملية التخطيط لنظام العمليات و اإلنتاج، حيث ينتج عنها حتديد للبدائل 

حلة بالعمومية، حيث يتم حتديد جمموعة املمكنة للمواقع اليت ميكن املقارنة بينها إلختيار املوقع املناسب. و تتسم هذه املر 

التسهيالت الالزمة للمصنع، و اإلعتبارات و الظروف البيئية ذات التأثري الواضح على إمكانيات توافر هذه التسهيالت 

                                                 
1
 110، ص:  2004خل كمي"، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، " إدارة اإلنتاج و العمليات، مدد حممد إمساعيل بالل،   
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باملواصفات املطلوبة للنظام و بأقل تكلفة ممكنة. فإنشاء مستشفى مثال يتطلب أن يكون قريب من منشآت أخرى 

 عليها املستشفى للحصول على إحتياجاته من مواد صيدالنية، حمالت تبيع املعدات و األدوات،...متنوعة يعتمد 

و على ذلك يتم تقدمي املوارد و التسهيالت الالزمة للمنشأة، و حتديد ظروف توافرها يف املناطق املختلفة (سواء كانت 

دربة و مدى إستجابة اaتمع لتوفري إحتياجات مدن أو ضواحي...). و من أمثلة ذلك تقييم مدى توافر العمالة امل

املنشأة، و مدى توافر مساحات األرض الالزمة لإلنشاء، و مستوى تكاليف اإلنشاء يف كل موقع، و مدى توافر املواد 

أو التجهيزات أو املطاعم أو املقاهي يف املناطق حمل الدراسة، و مدى وجود منظمات أخرى ميكن اإلعتماد عليها من 

ل التعاقد من الباطن يف توفري إحتياجات املنشأة. و مدى توفري تسهيالت النقل سواء كانت طرق سريعة، و سكك خال

حديدية، و نقل حبري و kري و جوي، فضال عن حتديد مدى توافر التسهيالت األخرى اخلاصة خبدمات اإلسكان و 

 1الصحة و التعليم...

 جمع البيانات: -2

التخطيط ملوقع املنشأة بتحديد أنواع و مصادر البيانات الالزمة لتحليل العوامل املؤثرة على  تقوم اإلدارة املشرفة على

 اإلختيار النهائي ألحد املواقع من بني املواقع البديلة. و من أهم البيانات اليت مجعها ما يلي:

 توقع.الطلب على خدمات النظام يف املواقع البديلة، و درجة اإلنتشار اجلغرايف للطلب امل -

 اخلطط احلكومية املتوقعة للتوسع يف ا;تمعات السكانية يف مناطق ا;تمع املختلفة. -

و املتوقع  نة، على مناطق ا;تمع احلاليةتوزيع السكان طبقا ملتغريات سكانية متعددة، مثل السن اجلنس و امله -

 تنميتها يف املستقبل.

 و فيما بني هذه املناطق وبعضها البعض. تسهيالت و إمكانيات النقل داخل املناطق املختلفة -

 خريطة األنشطة و املشروعات اخلدمية و التجارية موزعة على مناطق السوق املختلفة. -

 هياكل القوى العاملة املتوافرة يف كل منطقة سكانية أو جتمع سكاين، و إجتاهات تنمية هذه اهلياكل يف املستقبل. -

عمليات اإلنشائية يف املناطق احملتملة يف ا;تمع( مثل أسعار األراضي، تكاليف هياكل األسعار و إجتاها^ا اخلاصة بال -

 اإلنشاء...).

 التحليل التفصيلي لتخطيط الموقع:  -3

                                                 
1
 296د حممد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:   

 



 الفصل الثاني: إدارة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات

 

71 

 

متثل خمرجات الدراسة التمهيدية لكل املواقع املتاحة، و املمثلة يف عدد حمدود من املواقع، مدخالت أساسية للقيام 

و يف هذه املرحلة يتم حتليل املتغريات و العوامل  النهائي للموقع املناسب. لالختيارة، متهيدا بالدراسات التحليلية التفصيلي

املختلفة املؤثرة على إختيار املوقع، بشكل تفصيلي. و ال شك أن املتغريات و العوامل اليت يتم إختيارها للتحليل 

تسهيالت اإلنتاجية اليت تستخدم يف نظام التفصيلي، تتوقف على طبيعة عمل املنظمة موضع الدراسة، و على ال

 و من أهم املتغريات اليت يتم حتليلها يف كل من املواقع البديلة ما يلي: العمليات اإلنتاجية.

، املباين ،األراضي * درجة توفر عناصر املدخالت للنظام اإلنتاجي و تكاليف احلصول عليها. و هذه العناصر هي:

عناصر الطاقة و البنية ، القوى العاملة، املعدات و األجهزة(الكمبيوتر،...)، اآلالت)الرتكيب(للمعدات و ، اإلنشاء

 األساسية.

* اإلحتماالت اخلاصة مبستويات املخرجات املتوقعة للنظام اإلنتاجي من املنتجات و اخلدمات و اليت يتحدد على 

 أساسها ما يلي:

 حجم الطلب املتوقع يف كل موقع. -

 لكني املتوقعة يف كل موقع.درجة إستجابة املسته -

 درجة قبول ا<تمع السكاين يف كل موقع لفكرة املشروع و خمرجاته. -

 مستويات األسعار املتوقع قبوهلا من جانب املستهلكني و ا<تمع لعناصر املخرجات (املنتجات، اخلدمات). -

مستوى تكلفة كثري من بنود * تكاليف إنشاء و تشغيل النظام يف كل موقع من املواقع البديلة، حيث خيتلف 

 اإلتفاق على املنشأة بإختالف املوقع. 

و حينما يتم تصفية املواقع املتاحة إلقامة املؤسسة اجلديدة إىل بعض املواقع املتنافسة و اليت متثل بدائل أمام القائمني على 

 1ا kائيا هاما.املشروع، فإن القرار النهائي إلختيار موقع واحد من بني هذه املواقع يعترب قرار 

 الترتيب الداخلي للموقع:  )2

، فإن اخلطوة الالحقة هي حتديد الرتتيب الداخلي املناسب، اموقع املنشأة و حتديد املكان املناسب هل اختياربعد أن يتم 

ن و حيث يتم من خالله وضع الرتتيبات املتعلقة بالعمليات اإلنتاجية (مثال: أخذ البيانات، الطباعة،...)، و املكائ

 املعدات املرتبطة uا و جماالت العمل، مبا يف ذلك األماكن اخلاصة خبدمات املستهلكني .

Ø :مفهوم الترتيب الداخلي للموقع 
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يقصد بالرتتيب الداخلي للموقع هو حتديد أنسب املواقع للتسهيالت اإلنتاجية بشكل يضمن تدفق العمليات 

ستخدام الطاقة اإلنتاجية املتاحة إستخداما أمثل و حتقيق التوازن يف خالل املراحل اإلنتاجية بكفاءة، أي مبا يضمن إ

 تدفق املوارد خالل مراحل العمليات اإلنتاجية مبا يضمن عدم وجود طاقات عاطلة أو تعقد اإلجراءات أو ضياع الوقت.

Ø :أهمية الترتيب الداخلي للموقع 

 ة إنتاجية من خالل اآليت:يؤدي الرتتيب الداخلي املناسب للموقع إىل حتقيق أعلى كفاء

ختفيض كلف النقل و املناولة: يساعد الرتتيب الداخلي املناسب على مرور املواد بسرعة خالل أقسام اإلنتاج، و  -1

 بذلك تقل كلف املناولة و اخلزن( مثال املعدات يف املستشفى).

 للعمليات اخلدمية املختلفة. تقليل املساحات املطلوبة: يؤدي الرتتيب الفعال إىل تقليص املساحة املطلوبة -2

تقليص زمن (وقت) اإلنتاج: إن التدفق املنظم للمواد داخل خطوط اإلنتاج يقلل من زمن الدورة التشغيلية، و  -3

 بذلك ترتفع اإلنتاجية.

و اخلدمات   ل العاملني بني أقسام اإلنتاجسهولة إنتقال العاملني: يساعد الرتتيب الداخلي للمصنع على سهولة إنتقا -4

1 ما حيافظ على سالمتهمك
 

Ø  :أهداف التخطيط للترتيب الداخلي للموقع 

يشري بعض الكتاب إىل أن أهداف اسرتاتيجية الرتتيب الداخلي تشمل إعداد الرتتيب الداخلي املربر إقتصاديا ملواجهة 

و متطلبات العمل و  قة اإلنتاجية و معدات العملية اإلنتاجيةمتطلبات تصميم املنتج و حجم اإلنتاج و متطلبات الطا

توفري األمان و الراحة للعاملني. يف حني يرى البعض اآلخر بأن التخطيط للرتتيب الداخلي ميكن أن يركز على ثالثة 

 أهداف أساسية هي:

 ختفيض تكلفة نقل و مناولة املواد و التجهيزات. -1

  و التكدس.زيادة معدل الدوران للنظام اإلنتاجي من خالل منع نقاط اإلختناق و التأخري -2

 حتقيق اإلستخدام األمثل للمساحة الكلية و للعمالة املتاحة. -3

 و جبانب هذه األهداف األساسية، توجد جمموعة أخرى من األهداف الفرعية إلجراء الرتتيب الداخلي للموقع و هي:

 رفع الروح املعنوية للعاملني. -أ

 ألفراد.التنسيق و اإلتصال الفعال و املباشر بني الوحدات و ا -ب

1حتقيق األمن و السالمة للعاملني بتقليل املخاطر(احلوادث و اإلصابات). -ج
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Ø :الحاجة إلى الترتيب الداخلي للموقع 

من املعروف أن الرتتيب الداخلي للموقع يف بداية تأسيسه، من اإلسرتاتيجيات املهمة جدا اليت جيب أن تفكر �ا إدارة 

ها، و بإعتبار أن التهيؤ و التفكري املسبق باإلستغالل املناسب للمساحات املتاحة و الشركة أو اجلهة املسؤولة عن تأسيس

حتديد مواقع األقسام اإلنتاجية و اخلدمية من البديهيات يف تأسيس أي مشروع جديد. لكن بعد أن يتم تأسيس الشركة 

ذلك ال يعين عدم احلاجة إىل التفكري  و إعداد الرتتيب الداخلي املناسب حسب وجهة نظر اجلهات الفنية املسؤولة، فإن

  2و التهيؤ (التخطيط) لبعض احلاالت اليت تتطلب إعادة النظر يف الرتتيب الداخلي القائم، من بني هذه احلاالت ما يلي:

 توسيع أو تقليص األقسام الحالية:  -1

زيادة الطلب على منتجات إن إضافة بعض التسهيالت يف أحد األقسام مثل نصب مكائن أو معدات جديدة نتيجة 

الشركة، أو بالعكس قد تقتضي الضرورة إجراء حتويل أو تغيري على أحد األقسام اإلنتاجية نتيجة إخنفاض الطلب على 

املنتجات، أو أن هناك ضرورة إلجراء تغيري يف مواصفات املنتجات مما يتطلب استبدال املكائن أو املعدات القدمية مبكائن 

لشركة يف إنتاج املنتوج مبواصفات جديدة، هذه التغيريات تنسحب على مواقع العاملني، و حجم أحدث تليب حاجة ا

اخلدمة املطلوبة (للعمليات اإلنتاجية و للعاملني). من هنا يتبني أن إعادة النظر بالرتتيب الداخلي املناسب تصبح مسألة 

 اخلدمية يف نفس الوقت. حتمية ملواجهة التغيريات الالزمة يف حجم األقسام اإلنتاجية و

 نقل القسم من مكان إلى آخر:  -2

قد تقتضي الضرورة نقل أحد األقسام بسبب التغري يف مواصفات السلع و اخلدمات أو بسبب التغريات احلاصلة يف 

عمليات التشغيل. كذلك قد يكون الرتتيب احلايل غري جيد أو غري كفء مما يتطلب نقل أحد األقسام إىل مكان 

 ..آخر.

 إضافة أو إزالة أحد األقسام:  -3

إضافة القسم اجلديد قد يكون نتيجة الرغبة يف القيام بعمل مل يسبق للشركة أن قامت به، أو ترى الشركة أن هناك ضرورة 

تركيز بعض نشاطا~ا من خالل دمج هذه النشاطات و بالتايل تقليص األقسام ذات العالقة فيما بينها، مما يعين إلغاء 

سام غري املربر بقاؤها يف ضوء إعادة النظر بالنشاطات اليت تقوم �ا األقسام املختلفة، و هذا سوف يقود إىل إعادة األق

 تنظيم أو ترتيب األقسام مبا يتماشى مع احلالة اجلديدة للشركة.

 استبدال أو إضافة معدات جديدة: -4

                                                                                                                                                                  
1
 152د نبيل حممد مرسي، مرجع سابق ذكره، ص:   

2
 104ابق ذكره، ص: د حسني عبد اهللا التميمي، مرجع س  



 الفصل الثاني: إدارة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات

 

74 

 

عدات اليت مضى عليها فرتة معينة من الزمن أو نتيجة التطور مبرور الزمن فإن الشركات حتتاج إىل إستبدال املكائن أو امل

التكنولوجي الكبري و عندما يصبح بقاء املكائن القدمية غري مربر. و املكائن اجلديدة عادة  ختتلف عن املكائن السابقة 

ملكائن اجلديدة نتيجة من حيث احلجم أو الوزن و هذا سوف يؤثر على الرتتيب الداخلي احلايل. أما بالنسبة إىل إضافة ا

التوسعات اليت جتد الشركة أ^ا ضرورية ملواجهة حاجة السوق املتزايدة، ففي هذه احلالة فإن نصب هذه املكائن حيتاج إىل 

 مساحات معينة و بالتايل ضرورة التغيري يف الرتتيب الداخلي احلايل.

Ø :أنواع الترتيب الداخلي للموقع 

 الترتيب على أساس المنتج:  -1

خدم هذا الرتتيب يف حالة تدفق إنسيايب و سريع لكميات كبرية من املنتجات أو الزبائن من خالل نظام إنتاجي يست

و يتم  .( متكررة)شغيل على درجة عالية من النمطية معني. و يتحقق ذلك من خالل اخلدمات اليت تتطلب عمليات ت

صص كل من العمالة  و املعدات. و على ذلك فإن تدفق تقسيم العمل إىل سالسل من املهام النمطية، و مبا يسمح بتخ

 و يوضح الشكل التايل طريقة الرتتيب على أساس املنتج: 1اإلنتاج يكون يف شكا خط خمصص إلنتاج منتج معني.

 مةخد                       مستلزمات                                                                            

 ^ائية                                       اخلدمة                                                                    

 ): الترتيب الداخلي على أساس المنتج10الشكل(

 .200املصدر: د حممد توفيق ماضي، مرجع سابق ذكره، ص: 

 الترتيب على أساس العملية: -2

من الرتتيب يتم جتميع التسهيالت املتشا�ة، و اليت تؤدي نفس الوظيفة يف موقع واحد. و ذلك بغض النظر يف هذا النوع 

. و عادة ما يتبع هذا النوع من الرتتيب الداخلي يف 2عن نوع اخلدمات اليت سوف تقوم تلك الوحدة بإنتاجها أو تقدميها

ة. و يكون ذلك يف: املستشفيات، اجلامعات، البنوك، مراكز حالة عدم تنميط تدفق املوارد الالزمة للخدمات املختلف

إصالح السيارات، خطوط الطريان و املكتبات. فاملستشفى يقوم بتجميع معدات األشعة يف قسم واحد. كذلك فإن 

البنوك عادة ما تقوم برتتيب العمليات حسب نوع العملية، فهناك قسم لإلقرتاض، قسم لصرف و إيداع الشيكات، قسم 

 و األشكال التالية عبارة عن أمثلة للرتتيب على أساس العملية يف املؤسسات اخلدمية:3تح احلسابات،...ف
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 ): الترتيب على أساس العملية في إحدى المكتبات11الشكل(

 .205املصدر: حممد توفيق ماضي، مرجع سابق ذكره، ص: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في إحدى المستشفيات ): الترتيب على أساس العملية12الشكل(

 .206املصدر: د نبيل حممد مرسي، ص: 

 
 أرقف الكتب

البحث باستخدام 
 الكمبیوتر

 
حجرة 
 التصویر

 المجالت و الدوریات

 
 
 
 
 

 مدخل

منطقة  قسم اإلستعارة
 المراجع

 صیدلیة الطوارىءغرفة  رحیل المرضى

 غرف المستشفى

 غرف المستشفى

 جراحة. -
 أشعة. -

 عنایة مركزة. -

 خدمات طبیة. -

 دخول خروج

 إنتظار
 السیارات

 غرف المستشفى

  غرف المستشفى
 

 كافیتریا

 
 مكاتب

 الممرضات

 مكاتب
 األطباء

 مكاتب
 إداریة

 إستقبال المرضى أماكن إنتظار
 إستعالمات

 أماكن إنتظار

 تظارإن
 السیارات

 دخول خروج
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 الترتيب على أساس الموقع الثابت: -3

يف هذه احلالة يكون املنتج أي اخلدمة يف موقع ثابت، و يتم إحضار املعدات و العمالة و املواد الالزمة للقيام يعملية 

بأن عدد الوحدات املطلوبة يكون صغريا جدا، و لكن ذو اإلنتاج يف نفس املوقع الواحد. و يتسم اإلنتاج يف هذه احلالة 

مواصفات خاصة. و يتسم اإلنتاج فب هذه احلالة بأن عدد الوحدات املطلوبة يكون صغريا جدا، و ليس يف هذه احلالة 

نوع من و نظرا إلختالف املواصفات من حالة إىل أخرى فإن هذا ال 1أي نوع من التدفق للموارد خالل العملية اإلنتاجية.

 اإلنتاج حيتاج إىل مهارة عالية متخصصة. و من أمثلة على هذا النوع من الرتتيب: غرفة العمليات اجلراحية.

 توليفة الترتيب الداخلي: -4

على الرغم من وجود ثالثة أشكال رئيسية للرتتيب الداخلي للموقع، إال أن بعض املنشآت قد تستخدم أكثر من أساس 

موقع. على سبيل املثال، تتبع املستشفيات الرتتيب على أساس العملية يف أقسامها العالجية واحد للرتتيب الداخلي لل

املختلفة، و رغم ذلك فإiا تستخدم الرتتيب على أساس املوقع الثابت يف قسم اجلراحة حيث يتم جتميع كل التسهيالت 

 2، معلومات).الالزمة إلجراء العملية يف موقع إجراء اجلراحة( أجهزة، أطباء، ممرضات

 تطوير و تصميم الخدمة:  )3

يأيت قرار تصميم اخلدمة على رأس القرارات اإلسرتاتيجية يف جمال إدارة اإلنتاج و العمليات. ألن اهلدف الذي تسعى 

إدارة اإلنتاج و العمليات إىل حتقيقه هو حتقيق الرضاء للمستهلك، و ال يأيت هذا إال عن طريق تقدمي منتج مطلوب ذو 

 متميزة بتكلفة تنافسية، و يف وقت احلاجة إليه.جودة 

q  :مفهوم تطوير و تصميم الخدمة 

يقصد بتطوير و تصميم اخلدمات وضع اخلصائص و الوظائف اخلاصة مبنتج معني يف قالب ميكن املنشأة من الوفاء 

للمستهلكني يف استخدام  باحتياجات املستهلكني يف السوق. و تنشأ احلاجة إىل تطوير اخلدمات من الرغبات املتجددة 

خدمات تستطيع أن تتفق مع أذواقهم و حاجا�م. كما أن ذلك ضروري لتمكني املنشأة من مواجهة املنافسة القائمة يف 

3السوق و الرغبة يف تدعيم املركز التنافسي للمنشأة بشكل مستمر.
 

q  :إستراتيجية تصميم الخدمة 

دمة حتدد طبيعة و نطاق اخلدمة و كذلك السوق املستهدف. حيتاج كل يبدأ تصميم اخلدمة باختيار إسرتاتيجية  للخ

ذلك إىل إجراء تقييم من جانب اإلدارة العليا للسوق احملتمل و رحبية خدمة معينة، و كذلك تقييم ملقدرة املنشأة على 

                                                 
1
 208د حممد توفيق ماضي، مرجع سابق ذكره، ص:   

2
 167د نبيل حممد مرسي، مرجع سابق ذكره، ص:   

3
 120، مرجع سابق ذكره، ص: د حممد علي شهاب  
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املعلومات يف إعداد تقدمي اخلدمة. و من الضروري معرفة متطلبات العميل و توقعاته بشأن اخلدمة. و تساعد كل تلك 

 نظام لتقدمي اخلدمة( يشمل التسهيالت، العمليات و اإلحتياجات من العمالة املطلوبة لتقدمي اخلدمة).

 و يوجد نوعان رئيسيان من القضايا الرئيسية عند إعداد إسرتاتيجية تصميم اخلدمات و مها:

 درجة التباين( التنميط) و اإلختالف يف متطلبات اخلدمة. - أ

 تصال بالعميل و إقحامه يف نظام تقدمي اخلدمة.درجة اإل - ب

و تزداد درجة النمطية يف حالة إخنفاض درجة  1و تؤثر مثل هذه األمور على درجة التنميط أو اإلختالف يف اخلدمة.

ا اإلتصال مع العميل و كلما إخنفض التباين يف متطلبات اخلدمة. و كلما كان التباين مرتفعا يف متطلبات اخلدمة و كلم

زادت درجة اإلتصال بالعميل، كانت اخلدمة غري منطية و ذات موافات خاصة( طلب الزبون). و كل هذا موضح يف 

 الشكل التايل:

 

 

 

 

 

  

 ): إستراتيجية تصميم الخدمات.13الشكل(

 .234املصدر: د نبيل حممد املرسي، مرجع سابق ذكره، ص: 

q  و تصميم الخدمات: اختيارمراحل 

اخلدمات القائمة و تصميم اخلدمات اجلديدة مبراحل متعددة تبدأ من ظهور فكرة التطوير  و التجديد  متر عملية تطوير

 للخدمات إىل طرحها يف السوق.

 مرحلة إكتشاف األفكار: -أ

% من احلاالت إىل ضرورة الوفاء باحتياجات املستهلكني املتطورة و 60ظهور فكرة تطوير و تصميم اخلدمة ترجع يف 

. و جبانب ذلك فإن األفكار اخلاصة باملنتجات اجلديدة و القائمة تستمد أيضا من املعلومات و الدراسات و املتجددة

 البحوث الفنية و اإلنتاجية. و هذا يشري إىل أن املصادر األساسية اليت تنبع منها فكرة التطوير و التصميم هي:

                                                 
1
 233د نبيل حممد مرسي، مرجع سابق ذكره: :   

تصمیم وفقا 
 لطلبات الزبون

تصمیم على  
درجة عالیة من 

 النمطیة 

 

 مرتفع

 مرتفع

 منخفض

 منخفض

 درجة اإلتصال بالعمیل

التباین في متطلبات 
 الخدمة
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 كني.نتائج البحوث التسويقية املستمرة حلاجات و رغبات املستهل -

املعلومات اخلاصة بالبحوث الفنية، النظرية منها و التطبيقية و اليت تتعلق مبجاالت التجديد و التطوير لكل من  -

1املنتجات احلالية و ما ميكن إبتكاره من منتجات جديدة.
 

 مرحلة المفاضلة بين األفكار: -ب

نها باستخدام األساليب املستخدمة يف هذا الصدد. ينبغي فحص األفكار اجلديدة املتعلقة بتصميم اخلدمة، و املفاضلة بي

على سبيل املثال، قد يتم استخدام أسلوب النقط حيث تعتمد املفاضلة على حتديد جمموعة من اخلصائص و املعايري مع 

وضع وزن أو أمهية نسبية لكل خاصية من هذه اخلصائص. و للمفاضلة بني األفكار املطروحة يتم حتديد درجة إمجالية 

رجحة لكل منتج و اختيار املنتج الذي حيقق أكرب درجة و حتسب هذه الدرجة من خالل ضرب الدرجة املعطاة لكل م

خاصية يف الوزن النسيب هلا. و هناك عدة عوامل حتدد عملية املفاضلة مثل اإلمكانيات املتوفرة للمنشأة، الطلب 

 2نتاجية، و مدى توافر املستلزمات لتقدمي اخلدمة. املستقبلي، التكلفة، السوق املستهدف، مستوى الكفاءة و اإل

 تحليل الجدوى اإلقتصادية للفكرة : -ج

بعد أن يتم التوصل إىل فكرة أو تصميم حمدد للمنتج، يتم البدء يف إجراء دراسة إلقتصادية له و هي إجراء دراسة جدوى 

ة الفنية ملعرفة قدرة املنشأة على إنتاج أو تقدمي اخلدمة مبشتمالtا الثالث و هي: الدراسة التسويقية لتقدير الطلب، الدراس

 من ناحية اإلمكانيات التكنلوجية، و أخريا الدراسة املالية لإلرادات و التكاليف و األرباح املتوقعة.

 إختبار السوق: -د

هنا يتم البدء بتطوير  إذا ثبت أن الفكرة جمدة من الناحية املالية و الفنية، سيتم إعطاء هذا املفهوم شكال ثابتا. و

و بعد جناح املؤسسة بتطوير اجلداول و املواد الدعائية تقوم  املنشورات، جداول، إعالنات و خطط بيع لتطبيق الفكرة.

 باختبار السوق للتأكد من جناح الفكرة.

 المرحلة التجارية: -ه

ختبار السوق، و ذلك من أجل تقدمي اخلدمة هي عبارة عن جمموعة من األنشطة اليت تقوم {ا املؤسسة بعد ظهور نتائج إ

 اجلديدة إللى السوق بشكل فعلي. و هذه األنشطة تتمثل يف:

 إختاذ القرارات بشأن عملية البدء( مىت تطرح اخلدمة يف السوق، أين تطرح اخلدمة، كيف تطرح اخلدمة،...). -

                                                 
1
 126د حممد علي شهاب، مرجع سابق ذكره، ص:   

2
 216د نبيل حممد مرسي، مرجع سابق ذكره، ص:   



 الفصل الثاني: إدارة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات

 

79 

 

جنزت بالشكل الصحيح، حسب اجلدول جدولة اإلجراءات بشكل رمسي للتأكد من أن مجيع الوظائف املطلوبة قد أ -

 PERT .1املعد هلا و بأقل التكاليف. و من بني األساليب املستخدمة و هي خريطة 

q دورة حياة الخدمة: 

 يوضح الشكل التايل دورة حياة اخلدمة، و اليت تبدأ مبجرد تصميم و تنمية اخلدمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): دورة حياة الخدمة14الشكل(

 .176د البكري، مرجع سابق ذكره، ص: املصدر: د سونيا حمم

 مرحلة التقديم: -1

ل يف هذه املرحلة عملية تصميم و تنمية اخلدمة. فتقدم اخلدمة يف هذه املرحلة للمرة األوىل أو بشكل مغاير ملا كانت خدت

كن توسيعها إذا عليه و متتاز هذه املرحلة بقلة إقبال املستهلكني على اخلدمة اجلديدة حيث تقدم على نطاق ضيق، و مي

 لقيت القبول من املستهلكني. 

 مرحلة النمو: -2

تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل حيث تعكس سياسة و إسرتاتيجيات املؤسسة. و تتميز هذه املرحلة بزيادة منو اخلدمة 

تطوير اخلدمة قصد  و ارتفاع املبيعات مما يؤدي إىل زيادة األرباح و يشجع دخول منافسني جدد، و كذلك جمهودات يف

 و األرباح. املرحلة حتقيق منو كبري للمبيعاتالبقاء يف السوق. و ميكن خالل هذه 

 مرحلة النضوج:  -3

                                                 
1
 230د هاين حامد الضمور، مرجع سابق ذكره، ص:   

 مرحلة التدھور لنضجمرحلة ا مرحلة النمو مرحلة التقدیم



 الفصل الثاني: إدارة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات

 

80 

 

ما مييز هذه املرحلة هو اخنفاض يف املبيعات و تباطئها، مع اخنفاض عدد املستهلكني لتستقر عند نسبة معينة، مث تبدأ 

هذا راجع للمنافسة احلادة و ظهور نفس اخلدمات بأسعار أقل و بتقنيات متطورة. باإلخنفاض النسيب جمددا مع الزمن. و 

 و حىت حتافظ املؤسسة على قدرYا التنافسية جيب عليها الرتكيز على جودة اخلدمة، و استعمال خمتلف تقنيات التسويق.

 مرحلة التدهور: -4

  1. و هذا راجع إىل ظهور خدمات جديدة. هذه املرحلة ينخفض مستوى اخلدمات املقدمة جلميع املؤسساتيف

III-3 ::التخطيط اإلجمالي 

هناك عدة تسميات تطلق على هذا املستوى من ختطيط اإلنتاج، و كل منها تعكس مسة أو صفة معينة يتسم =ا هذا 

ة اليت يغطيها النوع من التخطيط. فيطلق عليه إسم " التخطيط املتوسط األجل" و ذلك من حيث الفرتة التخطيطية الزمني

هذا النوع من التخطيط و اليت هي سنة مع التفصيل لكل شهر، كذلك يطلق عليه إسم" ختطيط اإلنتاج اإلمجايل"، و 

ترجع هذه التسمية إىل أن هذه النوعية من التخطيط تتعامل مع أرقام إمجالية للمخرجات طبقا إلمجايل الطاقة اإلنتاجية 

اإلمجالية لإلنتاج تتناول خمرجات عملية التحويل بشكل إمجايل، و ذلك دون الدخول  للمنشأة. و مبعىن آخر فإن اخلطة

 يف تفصيالت جزئية و بدون ختصيصات تفصيلية سواء على مستوى املنتج أو خطة اإلنتاج أو العمالة و الطاقة.

 :  مفهوم التخطيط اإلجمالي )1

ها سنة كاملة، و اليت sدف إىل إعداد خطة لإلنتاج حتقق هي خطة يتم إعدادها لتغطي فرتة زمنية، عادة ما يكون مقدار 

إذن تعمل هذه اخلطة على كفاءة  اإلستخدام الفعال ملوارد املنشأة من أجل الوفاء بالطلب املتوقع على منتجاsا.

يف حدود اإلستخدام األمثل ملوارد املنشأة، كما حتاول حتديد أفضل السبل و الطرق ملقابلة إحتياجات الطلب املتوقع 

القيود املوضوعة و املفروضة من القرارات طويلة األجل. و مبعىن آخر إن التخطيط اإلمجايل يعترب كحلقة وصل بني قرارات 

 2التخطيط الطويل األجل و قرارات التخطيط القصري األجل.

 خطوات عملية التخطيط اإلجمالي: )2

 خطيط (سنة) إىل جمموعة من فرتات زمنية أقصر.حتديد جمموعات اخلدمات و تقسيم املدى الزمين املتوسط للت -1

و ترمجة تنبؤات فرتة زمنية من فرتات اخلطة، إعداد التنبؤ بالطلب املقدر لكل جمموعة من املنتجات و يف كل  -2

 الطلب إىل إحتياجات معينة من املوارد (إحتياج العمالة).

                                                 
1
 24مد مرسي، مرجع سابق ذكره، ص: د نبيل حم  

2
 164، ص: 1997د الفتاح زين الدين، " ختطيط و مراقبة اإلنتاج، مدخل إدارة اجلودة"، مصر، د فريد عب  
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بربامج  االستعانةو  األسعاربدائل مثل تغيري يف حالة تغري الطلب بشكل كبري من فرتة إىل أخرى، يتم إستخدام  -3

 الرتويج و بدائل أخرى بغرض تغيري مستوى و توقيت الطلب على املنتجات.

مقارنة الطاقة احلالية مع الطاقة املطلوبة للوفاء بالطلبيات يف كل فرتة زمنية من فرتات اخلطة. يف حالة عدم  -4

احة، يتم اإلستعانة بالبدائل املخصصة لتعديل الطاقة مع تقدير وجود توافق بني الطاقة املطلوبة و الطاقة املت

 تكلفة كل بديل.

 1إختيار إسرتاتيجية ما للتخطيط اإلمجايل. -5

 :إستراتيجيات التخطيط اإلجمالي  )3

الباحثون يف تصنيف إسرتاتيجيات التخطيط اإلمجايل لإلنتاج، فمنهم من صنفها إل نوعني أساسني مها  اختلف

و هذه  عقب و إسرتاتيجية الثبات. يف حني أضاف البعض نوع ثالث هي اإلسرتاتيجية املختلطة.إسرتاتيجية الت

 اإلسرتاتيجيات تطبق يف املنشآت اخلدمية كما يف املنشآت الصناعية.

 : إستراتيجية التعقب ·

jا الطلب أي إسرتاتيجية توافق الطاقة مع الطلب. فهي تستخدم حيث تكون املخرجات املخططة ألي فرتة هي ذا

تقابل هذه اإلسرتاتيجية الطلب يف أثناء مدة اخلطة من خالل تغيري إما مستوى قوة العمل أو  املتوقع أو املقدر للفرتة.

معدل اإلنتاج. فعندما تستخدم إسرتاتيجية التعقب تغيري مستوى قوة العمل ملقابلة الطلب فإqا تعتمد على تغيري مستوى 

. أما إذا استخدمت تغيري معدل اإلنتاج ملقابلة الطلب فإqا قد متزج أكثر من طريقة من قوة العمل باستخدام التعيني

طرق اإلستجابة للطلب مثل: الوقت اإلضايف، العمل أقل من الوقت... حبيث يكون بإمكان معدل املخرجات مقابلة 

 الطلب.

 إستراتيجية الثبات: ·

افظة على نفس املعدل من املخرجات يف كل فرتة ختطيط إمجالية، أي أو إسرتاتيجية مساواة معدالت اإلنتاج. و تعين احمل

 اإلحتفاظ مبستوى ثابت من قوة العمل و إما على معدل ثابت للمخرجات ضمن اخلطة.

 :اإلستراتيجية المختلطة ·

ظمات إن إستخدام إحدى اإلسرتاتيجيتني بشكل منفرد قد ال يثمر عن أفضل خطة إنتاج مقبولة. إذ تستخدم أغلب املن

2إسرتاتيجية منفردة. اعتمادمزجيا من إسرتاتيجيات اإلنتاج لتخفيض التكاليف بشكل أكرب من 
 

                                                 
1
  274د نبيل حممد املرسي، مرجع  سابق ذكره، ص:   

2
 118د حممد العزاوي، مرجع سابق ذكره، ص:   
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VI- :الجدولة  

تأيت اجلدولة أو التخطيط القصري املدى يف املرحلة األخرية بعد التخطيط طويل املدى و املتوسط املدى، إذن هي مبثابة 

و هذه العملية ضرورية لكل منشأة سواء كانت  ج املخرجات النهائية.تا اخلطوة األخرية يف عملية التحويل و قبل إن

صناعية أو خدمية، فعلى سبيل املثال: ينبغي جدولة اإلنتاج يف الشركات الصناعية و مبا يعين إعداد جداول زمنية 

ت و اجلامعات و و غريه. و نفس الشيء بالنسبة للمستشفيات و الكلياشرتيات، و أعمال الصيانة للعمال، اآلالت، امل

أيضا عيادات األطباء و حمالت إصالح السيارات و غريه. مثال املستشفيات، ينبغي عليها جدولة دخول املرضى، أعمال 

األمان، الصيانة،  اجلراحة، و توزيعات املهام على هيئة التمريض و األنشطة املساندة مثل أعمال إعداد الوجبات، و توفري

كن القول بأن اهلدف من قرارات اجلدولة هو حتقيق التوافق بني غايات متعارضة تشمل و بشكل عام مي و النظافة.

 اإلستخدام الكفء للعمالة، املعدات، و التسهيالت، و ختفيض زمن إنتظار العميل و ختفيض أزمة التشغيل. 

IV-1:مفهوم الجدولة : 

املعدات، و التجهيزات تقدمي خدمة، إvا املرحلة  ميكن تعريف اجلدولة على أvا: " حتديد مىت تتحقق احلاجة للعمل، و

أو ميكن تعريفها على أvا: " إعداد التوقيتات الزمنية الالزمة إلستخدام  1األخرية يف التخطيط قبل أن يبدأ اإلنتاج. " 

 املعدات، التسهيالت و املوارد البشرية يف املنشأة ".

تتطلب إعداد جداول زمنية تفصيلية تبني مىت جيب أن يبدأ العمل؟ و  من هذين التعريفني يتضح لنا أن غالبية العمليات

 مىت جيب أن ينتهي؟ 

 2بني اجلدولة و اخلطط الطويلة املدى و املتوسطة املدى، و يظهر هذا اإلرتباط فيما يلي: ارتباطباإلضافة أنه يوجد 

و التجهيزات ج و نوع املعدات اإلنتا تبدأ عملية التخطيط الطويل األجل بتخطيط الطاقة و حتديد كميات  -1

 املطلوب احلصول عليها.

يتبع ذلك و يف األمد املتوسط مرحلة التخطيط اإلمجايل حيث تتخذ القرارات املتعلقة بإستخدام املوارد البشرية  -2

و مراكز اإلنتاج و حتديد مدى ضرورة التعاقد اخلارجي و التعاقدات الثانوية، مث جيري إعداد اجلداول الرئيسية 

 لإلنتاج و جتزئة اخلطة الرئيسة إىل خطط فرعية.

و يف األمد القصري جيري ترمجة قرارات الطاقة و التخطيط متوسط األمد و اجلداول الرئيسية إىل جدولة تفصيلية  -3

 قصرية األمد توضح تتابع األعمال و ختصيص األفراد و املواد و املكائن.

                                                 
1
 89د حممد العزاوي، مرجع سابق ذكره، ص:   

2
 90د حممد العزاوي، مرجع سابق ذكره، ص:   
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 الشكل التايل:و ميكن توضيح الرتابط بني اخلطط الثالثة يف 

 

 

    

 ): تسلسل الخطط اإلنتاجية15الشكل(

 .338املصدر: حممد توفيق ماضي، مرجع سابق ذكره، ص: 

 كما أنه يوجد نوعان من اجلدولة مها:

 جدولة العمليات التشغيلية، و اليت يتم فيها حتديد األعمال على املكائن أو العاملني على األعمال. -1

 يت حتدد مىت يعمل العاملون.جدولة القوى العاملة، و ال -2

IV-2:أهمية الجدولة : 

يرتتب على عدم الكفاءة يف اجلدولة عدم اإلستغالل اجليد للطاقة املتاحة. و يظهر ذلك يف شكل وجود أالت أو  -

أفراد أو معدات عاطلة يف إنتظار البدء يف تشغيل بعض األوامر. و يرتتب على ذلك إرتفاع تكاليف اإلنتاج مما 

 ن قوة املنشأة التنافسية.يضاعف م

تؤدي عدم الكفاءة يف اجلدولة إىل حترك أوامر اإلنتاج ببطء يف العملية التشغيلية مما يرتتب عليها يف كثري من  -

 1األحيان عدم القدرة على تسليم الطلبيات يف موعدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 338د حممد توفيق ماضي، مرجع سابق ذكره، ص:   

تخطیط 

 الطاقة

تخطیط اإلنتاج 

 متوسط المدى

عملیة 

 التجزئة

عملیة 

 الجدولة



 الفصل الثاني: إدارة اإلنتاج و العمليات في مؤسسات الخدمات

 

84 

 

 الخاتمة:

 

 عمومية األكثر "والعمليات اإلنتاج إدارة" لحمصط يستخدم وأصبح اخلدمات قطاع ليشمل اإلنتاج إدارة جمال اتسع

 على يقتصر بأنه يوحي الذي "اإلنتاج إدارة" مصطلح  منبدالأيضا  اخلدمية املؤسسات إدارات حيوي ومشوال الذي

 اإلنتاج إدارة عنوان كتاباVم على يطلقون الكتاب من العديد وأصبح ، ، .فقط ملموسة مادية سلعا تنتج اليت املؤسسات

 مشاكل ويغطي ليشمل يتسع اZال أن على للداللة اإلنتاج إدارة إىل العمليات كلمة إضافة وجاءت عملياتوال

 .الصناعية املنظمات إىل باإلضافة اخلدمية املنظمات

إدارة اإلنتاج والعمليات هي تلك اإلدارة املسؤولة عن تصميم وتشغيل ورقابة على أنشطة النظم اإلنتاجية وذلك عن 

لقيام مبجموعات من األنشطة اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتنمية الكفايات البشرية ورقابة جلميع أنشطة طريق ا

العمليات، ترتيب مواقع حمطات العمل املختلفة واختيار مواقع الطاقات وتصميم  النظم اإلنتاجية (تنظيم العمل اختيار

ودة وجدولة األعمال، إدارة املواد، ختطيط اإلنتاج) وبعبارة أخرى هي الوظائف واألعمال و قياس األداء والسيطرة على اجل

والتكتيكية اليت تتعلق بتصميم النظام اإلنتاجي واليت تتعلق بتحديد الطريقة  اإلسرتاتيجيةعبارة عن جمموعة من القرارات 

رات اليت ختتص بعملية التخطيط اليت يتم rا حتويل جمموعة من املدخالت إىل جمموعة من املخرجات، وجمموعة من القرا

وجمموعة من القرارات اخلاصة بالرقابة والتأكد من أن  .لألنشطة اخلاصة بالعملية التحويلية ذاVا واخلاصة بالتشغيل

التشغيل الفعلي يتم حسب اخلطة السابق وضعها واختاذ اخلطوات التصحيحية يف حالة الضرورة لضمان سالمة 

على اإلنتاج من املهمات األساسية إلدارة اإلنتاج و العمليات، و هي عملية ضرورية تلي مهمة  األداء.حيث تعترب الرقابة

و مبا أن املؤسسات اخلدمية تتميز بعدم ملموسية منتوجاVا  التخطيط لتمكني املؤسسة من الوصول إىل أفضل أداء.

  قدمة.فعملية الرقابة على اإلنتاج تتم عن طريق الرقابة على جودة اخلدمة امل
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 مقدمة: 

 

أصبح موضوع اجلودة يف السنوات األخرية، من بني أهم املواضيع املتناولة لذى املفكرين والباحثني، وذلك ملدى أمهيته 

حيث أنه يعترب كسالح تنافسي رئسي يف كل اJاالت، وأصبح مبثابة مفتاح جناح ألي منظمة واملطلب األساسي هلا من 

أم صناعية كالمها يتنافس من أجل كسب  نظمات املنتجة سواء كانت خدميةي. فاملأجل الصمود يف سوق املنافسة العامل

حصة أكرب يف السوق. يف ظل هذه الظروف أصبح املستهلك هو سيد السوق، فاجلميع يسعى ألرضائه طمعا يف زيادة 

 املنظمات. استمرارية احلصة السوقية اليت أصبح يتوقف عليها بقاء و

العديد من املنظمات على وعي كامل بضرورة تواجدها و  ع اJاالت و التخصصات، و أصبحتفمفهوم اجلودة مشل مجي

و ختصصاnا. و مل تقتصر اجلودة على املنتوجات االستهالكية و السلع اليت توفرها املؤسسات تطبيقها يف خمتلف أعماهلا 

 ت و اهليئات و اجلهات العامة و اخلاصة.بل بالعكس أضحت اجلودة عنوانا للعديد من اخلدمات اليت تقدمها اإلدارا

فقد أصبح التنافس يف تقدمي أرقى اخلدمات هدفا تسعى لتحقيقه الكثري من املنظمات اخلدمية و ذلك بعد أن صارت 

   جودة اخلدمة هي املعيار األساسي لنجاحها و ضمان بقاءها و استمرارها السوق و زيادة رحبيتها. 
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I-  هيم حول الجودة و إدارة الجودة الشاملة :مفا 

       I- 1 : ماهية الجودة : 

 تعريف الجودة: )1

 لقد اختلفت و تعددت التعاريف اخلاصة باجلودة، فكل تعريف حياول أن يظهر مسة معينة يتمحور حوهلا. 

ظهر أن فهذا التعريف ي 1" على أLا: " مدى مالئمة املنتوج لإلستعمال"J.M.Juranفقد عرفها "  ·

املعياراألساسي للحكم على جودة املنتج تكمن يف السؤال: ها هذا املنتوج مالئم لإلستعمال أم غري مالئم؟ إذن 

 هذا التعريف ينقصه شيء ما و هو إمهال لوضعية و حالة املنتوج.

أي تقدمي جمموعة  2" فيعرفها على أLا: " حسن عمل شيء كما ينبغي" W. Edwards Demingأما "  ·

 السلع و اخلدمات األكيدة و الفعالة لإلستجابة الحتياجات و خيارات الزبائن. من

املواصفات الدولية لل" اإليزو" فتعرف اجلودة على أLا: " درجة تلبية جمموعة من اخلصائص املوروثة يف املنتوج   و ·

 3كمتطلبات العميل"

 روفني يف جمال اجلودة كما يلي: و ميكن إبراز أيضا جمموعة من التعاريف mموعة من الرواد املع

 موجهة نحو تعريف الجودة رواد الجودة

 املستهلك املالئمة لإلستخدام "Juranجوران " 

 املستهلك املالئمة للغرض "Demingديمنغ " 

 املستهلك و املورد حسب خصوصية املستخدم "Garvinجارفين " 

 هز)املورد( اm املطابقة للمواصفات "Crosbyكروسبي " 

 املورد( اmهز) حسب خصوصية املستخدم "Ishikawaإشيكاوا " 

 املورد( اmهز) رضا املستهلك عند أقل تكلفة "Figenbaumفيجنبور " 

 املورد( اmهز) حسب خصوصية املستهلك "Taguchiتاجوكي " 

 ) : مفاهيم الجودة في نظر روادها7الجدول(

 23، ص: 2005اجلودة الشاملة و متطلبات اإليزو" ، دار الثقافة، ليبيا،  املصدر: د قاسم نايف علوان، " إدارة

                                                 
 19، ص: 2004د حمفوظ أمحد جودة،" إدارة اجلودة الشاملة، مفاهيم و تطبيقات"، دار وائل، األردن،   1
  98، ص: 1997التسويق من املنتج إىل املستهلك"، دار الصفاء للنشر و التوزيع، "جد طارق احلا   2
 19د حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق ذكره، ص:   3
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الجودة هي أن تكون السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة ذات مستوى عال "إذن عامة ميكن تعريف اجلودة كاآليت: 

أكثر منها. من الجودة المتميزة. أي يجب أن يكون مستوى الخدمة المقدم مساويا لمستوى الخدمة المتوقع أو 

 ".و رغبات الزبون الحتياجاتو ذلك من أجل الوفاء 

مث انتشر بعد ذلك يف مشال أمريكا ولد مفهوم اجلودة و حتسينها يف اليابان،  التطور التاريخي لمفهوم الجودة: )2

 و دول أوربا الغربية إىل أن أصبح موضوع العصر. 

1ما قبل الثورة الصناعيةالمرحلة األولى:  §
 

رتة كان املصنع عبارة عن ورشة، فيها صاحب الورشة و عدد من العمال الذين يقومون بتصنيع سلعة معينة يف هذه الف

و رغبته، و ما على صاحب لزبون من منطق وجهة نظره باستخدام أدوات يدوية، وفق معايري جودة بسيطة حيددها ا

و فق توجيهات صاحب العمل. و بالنسبة املطلوبة لعمال يصنعون السلعة الورشة إال أن يليب رغبة زبونه. و بالتايل فا

 و منفردا، مع تدقيق iائي من قبل صاحب الورشة. تتم من قبل العامل نفسه لعملية الرقابة على اجلودة فكانت

 بعد الثورة الصناعية المرحلة الثانية: §

و أيضا كرب حجم  رب عدد العاملني،هور املصنع، كأحدثت الثورة الصناعية تغريات جذرية يف جمال الصناعة من أمهها: ظ

يف هذه املرحلة مل تعد الرقابة على  اإلنتاج بسبب استخدام اآللة و هذا ما أدى إىل ارتفاع مستوى جودة املنتجات.

 اجلودة تتم من قبل العامل نفسه، بل من قبل املشرف املباشر، الذي كانت عليه مسؤولية التحقق من اجلودة.

 دارة العلميةاإلالمرحلة الثالثة:  §

بظهور اإلدارة العلمية يف مطلع القرن العشرين ظهرت مفاهيم جديدة كمثال: دراسة احلركة و الزمن، ختفيض تكلفة 

يف هذه املرحلة ظهر مفهوم"  .آنذاكاإلنتاج، و كل هذا للحد من اهلدر و الضياع يف العمل املصنعي الذي كان سائدا 

 املشرف املباشر، بل أسندت إىل مفتشني خمتصني بالعمل الرقايب على اجلودة. فحص اجلودة" فهذه مل تكن من مسؤولية

إذن عملية الوصف كانت عبارة عن " مطابقة للمواصفات" أي أiا وظيفة التأكد من أن مواصفات املنتوج تطابق 

 املواصفات املوضوعة.

و ما على  جات، أي أن اخلطأ قد وقع فعالتإذن هذه العملية ال حتاول منع أو التقليل من نسب العيوب يف جودة املن

 الفاحص إال إكتشافه و إستبعاده.

 الرقابة اإلحصائيةالمرحلة الرابعة:  §

                                                 
 22، ص: 2001د عمر وصفي عقيلي، " املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة"، دار وائل، األردن،   1
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ظهرت يف هذه املرحلة األساليب اإلحصائية ( خرائط ضبط اجلودة، نظم معاينات الفحص،...) اليت ميكن من خالهلا 

و على خالف املرحلة السابقة اليت  ومات اليت تفيد يف هذا اخلصوص.أداء أنشطة مراقبة اجلودة و توفري كم هائل من املعل

إذن هذه املرحلة تشمل عملية فحص املدخالت، و كذلك  ترتكز إال على املخرجات بتفتيشها و استبعاد املعيب منها.

تاجها مستقبال، عن مراقبة العمليات التحويلية. و هي تعمل على التقليل من نسب العيوب يف جودة املنتجات اليت يتم إن

طريق إكتشاف اإلحنرافات و البحث عن أسباب حدوثها، مث العمل على إقصائها لكي ال يتكرر حدوث تلك 

 اإلحنرافات مرو أخرى.

 تأكيد اجلودةالمرحلة الخامسة:  §

ق أي هذه املرحلة تتطلب رقابة شاملة على كافة العمليات و ذلك من مرحلة تصميم املنتج حىت مرحلة وصوله للسو 

على  باالعتمادو هذا  رات املعنية بتنفيذ هذه املراحلاملستهلك، و هذا يعين وجود جهود مشرتكة من قبل مجيع اإلدا

و من أجل الوصول إىل مستوى عال من اجلودة و حتقيق إنتاج بدون أخطاء، يتبىن تأكيد اجلودة  املستمر. االتصال

 إستخدام ثالثة أنواع  من الرقابة و هي: 

 : و تعين متابعة تنفيذ العمل أوال بأول، إلكتشاف اخلطأ قبل وقوعه، و العمل على منع حدوثه.رقابة الوقائيةال -

: و تعين فحص املنتوج بعد إنتهاء كل مرحلة تصنيع للتأكد من مستوى اجلودة، حبيث ال ينتقل الرقابة املرحلية -

أكد من جودته، و هذا يساعد على إكتشاف األخطاء املنتوج حتت الصنع من مرحلة ألخرى، إال بعد فحصه و الت

 عند و قوعها و معاجلتها فورا.

و ذلك د املستهلك، لي انتقاله: و تعين التأكد من جودة املنتج بعد اإلنتهاء من تصنيعه و قبل الرقابة البعدية -

 ضمانا خللوه من أي خطأ أو عيب.

 سني اجلودة على املدى البعيد)إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية ( حتالمرحلة السادسة:  §

و األسعار املعقولة.  جاYا ذات اجلودة املتميزةظهر هذا املفهوم عن اجلودة عند غزو الشركات اليابانية أسواق العامل مبنت

حيث رمست  " األمريكية األوىل اليت تبنت إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية للوقوف أمام الزحف الياباين.IBMفكانت شركة " 

 اتيجية اجلودة لديها ضمن احملاور التالية: إسرت 

 إرضاء الزبون و تلبية ما يريده و يتوقعه، فتحديد اجلودة يكون من قبل الزبون. -

اجلودة مسؤولية اجلميع من قمة اهلرم التنظيمي حىت قاعدته، فاجلودة عملية متكاملة ال ميكن جتزأYا، فمن غري  -

 أخرى. املقبول أن تتحقق اجلودة يف جماالت دون
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و إجراءات  اهليكل التنظيمي، أساليباملطلوب حتقيق اجلودة يف كل شيء: األنظمة، الثقافة التنظيمية،  -

 العمل...

 إدارة اجلودة الشاملةالمرحة السابعة:  §

دارة إدارة اجلودة الشاملة ما هي إال إمتداد إلدارة اجلودة اإلسرتاتيجية و ذلك ألن إدارة اجلودة الشاملة و سعت مفهوم إ

اجلودة اإلسرتاتيجية بإضافة جوانب أكثر مشوال و عمقا و أستخدمت أساليب متطورة يف جمال حتسني اجلودة و التعامل 

 كل األساليب اإلحصائية يف كل مرحلة من مراحل التصنيع.  استعمالمع الزبائن و املوردين باإلضافة إىل 

 :فالشكل الذي يلي يوضح التطور التارخيي ملفهوم اجلودة
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 أبعاد  الجودة : )3

إن اجلودة تعين أشياء كثرية و تعرب عن وجهات نظر متباينة، لذلك فإ.ا تكون نسبية و ليست مطلقة و غري ملموسة و 

و لذلك فإن جممل احتياجات و رغبات املستهلك  لكنها حقيقة واضحة، و قد تكون حمددة املعامل و لكنها بدون .اية.

مثانية أبعاد تعرب عن اجلودة و ميكن من  Garvinت يف حتديد معامل و أبعاد اجلودة املطلوبة، حيث حدد الباحث سامه

 1خالهلا ضبط جودة املنتج أو اخلدمة و هذه األبعاد غري كمية. و هي كما يلي:

حملددة يف التصميم : و هي إحتمالية عمل املنتج دون فشل خالل فرتة زمنية حمددة و وفق املواصفات االمعولية ·

و خاصة السلع املعمرة مثال  ودة الذي يركز عليه املستهلكاألساسي للمنتج. و تعترب املعولية البعد األساسي للج

 هل السيارة تعمل دائما يف األوقات الباردة، و هل إطارات السيارة تستخدم لفرتة طويلة و هكذا.

غيلية للمنتج، إضافة إىل املواصفات األخرى اليت ميكن وهذا البعد ميثل املواصفات التش  :مستوى األداء ·

قياسها، و هي ختتلف حسب الرغبات و اإلجتاهات الشخصية لكل فرد مثال هل أن التلفزيون امللون ألوانه 

 واضحة؟ هل أن مكيف اهلواء هواءه مرض؟

ع املواصفات احملددة يف : و هي درجة القياس اليت تعرب عن قياس تطابق موافات املنتج أو اخلدمة مالتطابق ·

التصميم األساسي له. و البعض يعترب املطابقة هي املطابقة مع املتطلبات املسموح jا حيث تعترب اجلودة عالية 

  % أو أكثر من أن املنتج ضمن احلدود املسموح به للتفاوت.97إذا ما حتقق 

تمثلة باملظهر اخلارجي أو املذاق أو الرائحة أو : و يقصد jا املعايري الذوقية لألفراد حول املنتجات املالجمالية ·

الصوت أو التحسس. و هي تشكل األساس يف جذب املستهلك حنو املنتج ال سيما السلع الكمالية و املالبس 

 و غريها.

: و هي سرعة توفر خدمات الصيانة و اإلصالح الالزمة العادة املنتج إىل العمل أو القدرة على الخدمة ·

عطله أو فشله. و تقاس سرعة اخلدمة يف توفر قطع الغيار و خدمات ما بعد البيع و كفاءuا و  اإلستخدام بعد

 متوسط زمن الصيانة أو اإلصالح.

و هو عدد سنوات إستخدام املنتج يف اخلدمة وفقا للمواصفات التشغيلية قبل ضعف  العمر اإلفتراضي للمنتج: ·

 أدائه و فقدانه للخواص املطلوبة.

                                                 
 34: ، صمرجع سابق ذكره د قاسم نايف علوان،  1
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أو طلب  اليت تضاف للمنتج و حسب الرغبة و هي اخلصائص غري األساسية انوية للمنتج:الخصائص الث ·

 املستهلك مثال إضافة نظام تكييف اهلواء إىل السيارة.

و هي صورة املنتج املرسومة يف تصور املستهلك، و املتولدة من خالل مسعة املنتج و  قدرة التحسس بالجودة: ·

جتاهات السائدة عن املنتج يف السوق. مثال شركة فيلبس تركت إنطباعا عن حمالت الدعاية و اإلعالن أو اإل

     جودة منتجا^ا لدى املستهلكني أو لدى الذين مل يستخدموها أو يروها سابقا.

   I- 2  :إدارة الجودة الشاملة : 

 تعريف إدارة الجودة الشاملة: )1

v  تشمل كافة نشاطات املنظمة، اليت يتم من خالهلا يعرفها معهد املقاييس الربيطاين بأ#ا: " فلسفة إدارية

حتقيق إحتياجات و توقعات العميل و اKتمع، و حتقيق أهداف املنظمة كذلك بأكفأ الطرق و أقلها 

  1تكلفة عن طريق اإلستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني بدافع مستمر للتطوير"

v  كما عرفهاN Chorn  اإللتزام الكامل جتاه رضا العميل من خالل على أ#ا: " ثقافة تعزز مفهوم

 2التحسني املستمر و اإلبداع يف كافة نواحي العمل"

إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة األنشطة اإلدارية: تخطيط، إذن عامة ميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة كما يلي: 

ضافة إلى توفير الموارد الالزمة لتلبية متطلبات تنظيم، توجيه و رقابة كافة األنشطة المتعلقة بتطبيق الجودة. باإل

و كلمة شاملة فهي تعني أنها تتطلب مشاركة و إدماج كافة موظفي المنظمة، و إجراء تنسيق بينهم لحل  العميل.

 مشاكل الجودة و إلجراء التحسينات المستمرة.

 ) فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات:2

اجلودة الشاملة العديد من الفوائد املشجعة اليت حصلت عليها العديد من الشركات الصناعية  لقد حقق تطبيق إدارة

، و غريها. و ميكن بيان أهم هذه الفوائد املتحققة من جتارب Motorola ،RoyalMail، IBMالعاملية مثل: 

 3تلك الشركات وفق ما يلي:

 عملية التحسني و التدريب املستمرة. حتسني اإلنتاجية و اجلودة من خالل مشاركة العاملني يف -1

 إخنفاض يف تكاليف اإلنتاج و بالتايل زيادة األرباح احملققة للشركة. -2

  .ختفيض العمل املعاد و بالتايل زيادة جودة املنتج و حتقيق رضا املستهلك -3

                                                 
 22د حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق ذكره، ص:   1
 15، ص: 2000د مسري حممد عبد العزيز،" إقتصاديات جودة املنتج، إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو"، مكتبة اإلشعاع، مصر،   2
 91د قاسم نايف علوان، مرجع سابق ذكره، ص:   3
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 حتسني العالقات اإلنسانية مع العاملني و رفع الروح املعنوية من أجل حتقيق أهداف مشرتكة. -4

حداث عملية تفاعل و تنسيق شامل بني مجيع العمليات و األنشطة اليت تقوم بأدائها الشركة من أجل إنتاج إ -5

 السلعة أو اخلدمة املطلوبة.

 زيادة معدل العائد على استثمار الشركة. -6

 زيادة فعالية الشركة يف حتقيق أهدافها و تقليل األخطاء و وقت تأخري تسليم املنتوج. -7

 " بأربع فوائد شاملة و مركزة هي:Ebert " و " Adamاحثان " بينما حددها الب

: و قد تأكد ذلك من خالل إخنفاض شكاوي املستهلكني حول حصوهلم على منتوج جديد و خدمة املستهلك .1

 مطابق للمواصفات العاملية و بتكلفة أقل مع خدمات ما بعد البيع أفضل.

العالقات بني العاملني يف الشركة و رفع الروح املعنوية و  : و يتمثل ذلك يف القدرة على حتسنيرضا العاملني .2

 املادية هلم، و شعورهم بالتمسك و اإلنتماء للفريق و الوالء املنظم.

: و هذا يتمثل يف زيادة اإلنتاجية و تقليل مستويات املخزون و تقليل األخطاء و التسليم حتقيق فاعلية املنظمة .3

ئد على اإلستثمار و من مث حتسني املركز التنافسي للمنظمة من خالل زيادة يف املواعيد احملددة و زيادة العا

 حصتها يف السوقية.

و الشكل التايل يبني الفوائد اليت ميكن حتقيقها يف شركات قائمة و هي تؤكد أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني 

 اإلنتاجية و اجلودة و تدعيم املوقف التنافسي للشركة.

 

 ): فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات17الشكل (

 93املصدر: د قاسم نايف علوان، مرجع سابق ذكره، ص: 
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   I- 3 :   مواصفات اإليزو: 

 ) تعريف " اإليزو": 1

أي" المنظمة   International standardization organizatioما هو إال إختصار ل: "اإليزو" مصطلح 

هي Fتم بإصدار و تعديل املواصفات و توحيدها على املستوى الدويل أو العاملي. لذلك قامت ف1العالمية للمعايرة".

 ISOفاملواصفات القياسية الدولية "  بوضع مقاييس أو معايري لنظام إدارة اجلودة يف أي منظمة سواء صناعية أو خدمية.

 و يف أي منظمة كانت. " جاءت لتوحيد ما جيب أن يكون عليه نظام إدارة اجلودة عامليا 9000

السيارات املصنوعة يف أمريكا ميكن أن تركب عليها إطارات مصنوعة يف أملانيا. و ذلك بدون التأثري على جودة مثال: 

 األداء.

مراجع  اتخاذإتباع أسلوب موحد و تطبيق قواعد ثابتة و  إذن عامة ميكن تعريف " اإليزو" أو التوحيد القياسي كاآليت:

 اولة نشاط ما.واحدة عند مز 

 ":  ISO") مكونات 2

 .1994إصدار "  ISO 9000" هنا إصدارين لإليزو: األول هو 

 .2000إصدار   " ISO 9001" الثاين هو                       

على سلسلة من املعايري على شكل شهادات، لكل منها رقم  1994إصدار "  ISO 9000" تشمل مواصفات  أوال:

و تسمى باملواصفات التعاقدية. باإلضافة إىل أن هناك مواصفات  9001,9002,9003خاص mا و هي 

9004,14000
 .2 

·  "ISO 9001 " :   تتضمن هذه املواصفة الدولية ما جيب أن يكون عليه نظام اجلودة يف الشركات اليت يبدأ

مراحل حتسني املنتج عملها من مرحلة التصميم اهلندسي للمنتج حىت مرحلة ما بعد بيعه للمستهلك، و كذلك 

اإليزو" "عنصر من عناصر اجلودة املطلوبة، و هي تعرب عن شروط منح شهادة  20و جتديده. و تشتمل على 

9001. 

·  "ISO 9002 " :  تتضمن هذه املواصفة الدولية ما جيب أن يكون عليه نظام اجلودة يف الشركات اليت يقتصر

ا و بيعها فقط، دون أن يشتمل على مراحل التصميم اهلندسي نشاطها على إنتاج السلعة و حتسينها و تطويره

                                                 
 80د مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق ذكره، ص:   1
 64د عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق ذكره، ص:   2
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عنصر من عناصر اجلودة، و توافرها شرط للحصول على  18و اخلدمة ما بعد البيع. و تضم هذه املواصفة 

 .9002شهادة "اإليزو" 

·  "ISO 9003 " : ئي تشتمل هذه املواصفة الدولية على مقاييس تشمل نظام اجلودة يف جمال الفحص النها

عنصر من عناصر اجلودة، و هي شروط مفروضة على الشركات  12للسلعة املنتجة و اختبار جودPا، و تتضمن 

 .9003للحصول على شهادة " اإليزو" 

 

 

 

  

 إليزو التعاقدية): مقارنة بين مواصفات ا18الشكل(

 .199، ص: مرجع سابق ذكرهاملصدر:د قاسم نايف علوان، 

  1أما:

·  "ISO 9004 " :  تتضمن هذه املواصفة التعليمات اإلرشادية اليت جيب إتباعها من قبل الشركات للحصول

أي أfا توضح تطبيق نظام إدارة اجلودة يف ثالث ، 9003، 9002، 9001على إحدى شهادات " اإليزو" 

  نواع من الشركات اليت أشرنا إليها سابقا، للحصول على إحدى شهادات " اإليزو" الثالثة.أ

·  "ISO 14000 " :  جاءت هذه املواصفة حلماية و رعاية البيئة، مشلت على عدة معايري يستوجب على

اليت مسيت ب  14000املنظمة تبنيها من أجل محاية البيئة، و بالتايل متكنها من احلصول على شهادة " اإليزو" 

International Environmental Management System هذه املواصفة العاملية توفر .

للمنظمات إطارا متكامال، على شكل نظام يتضمن معايري حمددة Pدف إىل محاية البيئة. و هذه املعايري جيب 

 فدها.على املنظمات توفريها يف سلعها و خدماPا، و يف عمليات التصنيع اليت تن

                                                 
 65د عمر وصفي  عقيلي، مرجع سابق ذكره، ص:    1
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  " ISO 9000" جاءت لتعديل جذري و شامل ملواصفات  2000إصدار  " ISO 9001" أما بالنسبة لثانيا: 

إستجابة لإلنتقادات املوجهة إىل جمموعة اإليزو التعاقدية. حيث مت دمج مجيع املواصفات التعتقدية (  1994إصدار 

 . 2000ار إصد " ISO 9001" ضمن مواصفة جديدة و هي ) 9001,9002,9003

و هي تستبعد أي متطلب ال يتوافق مع طبيعة عملها عند وضع نظام إدارة اجلودة، و إن متطلبات املواصفات هي 

متطلبات عامة أي تطبق على مجيع الشركات بغض النظر عن حجم أو طبيعة املنتج، فهي متتاز باملرونة الكافية يف 

 جماالت التطبيق ملختلف الشركات.

 على شهادة " اإليزو": فوائد الحصول)3

 املساعدة على ضبط عمليات اإلنتاج و التحقق من جودUا. -

 إقتناع العمالء بأن السلعة ذات مستوى جودة عايل، و بالتايل ميكن إعتبارها أداة تسويقية للمنتجات. -

 التفوق على املنافسني الذين مل حيصلوا على الشهادة، و احلصول على حصة أكرب يف السوق. -

 مبيزة التقدم للمناقصات( العطاءات) اليت تشرتط احلصول على شهادة اإليزو. التمتع -

 من خالل توفري مستوى اجلودة املطلوب تتمكن املنظمة من ختفيض شكاوي زبائنها. -

 تساعد على دخول األسواق العاملية. -

 ا طويل األجل.تساعد املنظمة على اإلحتفاظ مبستوى جودة مستقر، و بالتايل ميكن إعتبار ذلك إستثمار  -

 رفع الروح املعنوية للعاملني من خالل تفاخرهم بالعمل لدى شركة حائزة على شهادة اإليزو. -

 تصبح الشركة مكانا إلستقطاب القوى العاملة املتميزة. -

 زيادة أرباح الشركة من خالل زيادة رقم مبيعاUا الناتج عن زيادة كفاءUا اإلنتاجية. -

 1ردين.توطيد عالقات متينة مع املو  -

 ) الفرق بين إدارة الجودة الشاملة و مواصفات " اإليزو":4

 الكثري خيلط بني مفهوم إدارة اجلودة الشاملة و بني معايري نظام إدارة اجلودة " اإليزو" نظرا لعدم وضوح املفهومني لديه.

 فاجلدول التايل يبني أهم الفروقات بني املفهومني:
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 مواصفات " اإليزو" إدارة الجودة الشاملة المعيار

 يقوم نظام اجلودة على مواصفات موثقة. إدارة اجلودة من منظور شامل. منظور الجودة

 تركيز الجودة
تركز على اجلانب اإلنساين اإلجتماعي و 

 حتاول تكييفه مع اجلانب الفين.

تركز على اجلانب الفين من خالل طرق 

 تشغيل العمليات املختلفة.

 حسني املستمر لإلنتاجية و اجلودة.الت هدف نظام الجودة
املراجعة الدورية Oدف التحديث املستمر 

 للجودة.

 التطبيق بالمنظمة
يشمل التطبيق كافة أقسام و إدارات 

 املنظمة.
 ميكن تطبيقه يف قسم أو فرع من املنظمة.

 مسؤولية الجودة
مسؤولية مجيع العاملني و األقسام يف 

 املنظمة.
 ودة.مسؤولية قسم ضبط اجل

 حيتاج إىل تطبيقه وقتا أقل. حيتاج إىل وقت طويل نسبيا. وقت التطبيق

 يطبق حسب نوع عمليات املنظمة. تصلح لكافة املنظمات. نوع المنظمة

 ): مقارنة نظام الجودة في كل من إدارة الجودة الشاملة و مواصفات اإليزو8الجدول(

 .214: ، صمرجع سابق ذكرهاملصدر: د قاسم نايف علوان، 

II- : جودة الخدمات 

إن التعامل مع اجلودة الصناعية أمر سهل و واضح األهداف ملا جيب قياسه و ضبطه، و أسلوب عمله متقدم لتحقيق 

تلك األهداف، ألنه يتعامل مع مواد صناعية ملموسة. لكن األمر خيتلف متاما يف جودة اخلدمات بسبب طبيعة اخلدمة، 

 غري ملموسة، و بالتايل جيعل قياس و ضبط جودة اخلدمات صعبة إىل حد ما.فهي متثل أشياء و عمليات 

II    - 1  : مفهوم جودة الخدمات : 

 تعريف جودة الخدمات: )1

 تعددت آراء الكتاب فيما خيص تعريف جودة اخلدمات. فمن التعاريف املتعددة نذكر منها ما يلي:

1" التوافق مع الرغبة" §
 

2دة"" تلبية حاجة الرغبة املقصو  §
 

                                                 
 253، اجلزائر، ص: 3د. بريش عبد القادر،" جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك"، جملة إقتصاديات مشال إلفربقيا، العدد  1
 125د قاسم نايف علوان، مرجع سابق ذكره، ص:   2
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 Bernard" املدى الذي يصل إليه املنتوج يف إشباع احلاجات املبتغات أو املمثلة للطرف املستهلك"  §

Monteuil 

 "  مدى التنبؤ بنجاعة و تطابق اخلدمة" §

" جمموعة مميزات اخلدمة اليت تليب توقعات العمل سواء كانت هذه التوقعات صرحية أو ضمنية، موضوعية أو  §

  واعية"ذاتية، واعية أو غري

" جودة اخلدمة ترتبط و تعتمد على احتياجات و توقعات العمالء، فإذا مت تقدمي خدمة تتفق مع احتياجات و  §

 توقعات العمالء أو تفوق عليها، قيل أن اخلدمة تتصف باجلودة"

وى جودة الخدمة تعتبر مقياس للدرجة التي يرقى إليها مستإذن عامة ميكن تعريف جودة اخلدمات كما يلي: 

هي مدى تطابق توقعات الزبائن مع الخدمة المقدمة فعال من قبل  و بالتاليالخدمة، لتقابل توقعات العمالء. 

 مقدم الخدمة.

 دورة جودة الخدمات: )2

يف ميدان اخلدمات، جيب الرتكيز أو العمل خاصة حول احلدود بني املؤسسة و الزبون يف حلظة التبادل. حيث تعترب هذه 

لعوامل اليت تؤثر على جودة اخلدمة. أي حىت و لو كان أداء اخلدمة ذو جودة عالية إال أن الزبون ميكن اللحظة من أهم ا

أن يأخذ بعني اإلعتبار يف حكمه على جودة اخلدمة، على عوامل أخرى اليت حتيط بأداء اخلدمة. أي أن عامل أداء 

 توجد عوامل أخرى حتيط Vا.اخلدمة ليس العامل الواحد احلاسم الذي حيدد جودة اخلدمة، إذن 

نفرتض أن زبون يف بنك ما، حصل على أحسن إستقبال، و حصل على أحسن خدمة اليت حيتاجها. إال أنه إنتظر مثال: 

 أكثر من نصف ساعة قبل أن خيدم. إذن هناك خطر عدم رضا الزبون.

فللحصول على جودة  حىت مغادرته. إذن جيب العمل على الرتكيز على " مسار الزبون" الذي يبدأ منذ وصول الزبون

عالية، عمل الكثري من الباحثني على خلق مناذج اليت تسمح بصفة بسيطة تعريف دورة اجلودة يف اخلدمات. فلذلك 

 "Carré d'Averous"  اقرتحوا منوذج بسيط و الذي يسمى ب:
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 Carré d'Averous): 19الشكل (

Source: Laurent Hermel، " Qualité et engagements de service" ، Afnor، France، 2003، P: 

12 

 و ميكن شرح هذه املراحل كاآليت:

Ø  :يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة بفضل الدراسات التسويقية، البحث ملعرفة رغبات الزبائن. و المرحلة األولى

و شكاوي الزبائن، أو عن أيضا البحث عن أسباب عدم رضاهم. مستخدمة عدة طرق منها: إحتجاجات أ

 طريق خدمة ما بعد البيع، أو عن طريق التحقيقات،... و هذا ما يدعى بالبحث عن اجلودة املنتظرة.

Ø :بعد مجع كل املعطيات و الدراسات حول املنافسة، و كل إمكانيات املؤسسة ( موارد بشرية و  المرحلة الثانية

 خدماeا. و هذا ما يدعى باجلودة املرغوبة. تقنية) تقوم اإلدارة بالتعريف مبكانة أو موضع

Ø :بعد احلصول على اجلودة املرغوبة، تقوم اإلدارة بوضع جمموعة من املعايري و النماذج اليت جيب  المرحلة الثالثة

إتباعها. و هذا ما يسمح بوضع العمليات اليت متكن من احلصول على جودة مقدمة للزبون و هذا ما يسمى 

 باجلودة احملققة.

Ø :بعد تقدمي اخلدمة إىل الزبون أي ما مسيناه باجلودة احملققة، فالزبون بدوره سوف يقوم بإعطاء  المرحلة الرابعة

وجهة نظره حول هذه اخلدمة أو احلكم على هذه اخلدمة. و هذا ما يسمى باجلودة احملصلة و هي قياس لرضا 

 1الزبون اليت تسمح له بالرقابة عليها.

                                                 
1 Laurent Hermel,” Qualité et engagements de services », Afnor, France, 2003, P : 13 

 مؤسسة زبون

رضا  قياس

 العامل

جودة  قياس

 الخدمة

)1( 

 الجودة المنتظرة

)3( 

 الجودة المحققة

)4( 

 الجودة المحصلة

)2( 

 الجودة المرغوبة
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املرحلة تقوم املؤسسة بنفس املراحل، أي سوف تالحظ مدى رضا الزبون على جود+ا عن طريق  إذن بعد إنتهاء هذه

 التحقيقات... أي العودة إىل املرحلة األوىل مث املرحلة الثانية....

 و ميكن توضيح العالقة بني اجلودة املرغوبة و اجلودة املنتظرة يف الشكل التايل: 

 

 

 

 

 

 الجودة المنتظرة و الجودة المرغوبة) : العالقة بين 20الشكل (

Source: Laurent Hermel، OP.CIT، P: 15. 

II    - 2 : :أبعاد جودة الخدمات 

و زمالؤه منوذج يضم األبعاد الرئيسية اليت تقاس Wا جودة اخلدمة. و هذه األبعاد تتمثل  Parasuramanلقد وضح 

 1يف:

مة بشكل سليم و أحسن من املرة األوىل و وفاء املؤسسة ملا مت و تعين ثبات األداء و إجناز اخلداإلعتمادية:  )1

 وعد العميل به. و هذا يتضمن: 

 تقدمي اخلدمة بشكل صحيح و دقيق و عدم حدوث األخطاء. -

 تقدمي اخلدمة يف املواعيد احملددة و يف الوقت املصمم له. -

 ثبات مستوى أداء اخلدمة. -

ىل رغبة و استعداد العاملني باملؤسسة يف تقدمي اخلدمة و مساعدة و تشري إمن قبل العاملين:  االستجابةسرعة  )2

 الفورية لطلب العميل. االستجابةالزبائن، و الرد على إستفسارا+م، و السرعة يف أداء اخلدمة، و 

مقدمي اخلدمة للمهارة و املعرفة الالزمة ألداء اخلدمة، و تكوينهم على روح  امتالكو تعين  القدرة أو الكفاءة: )3

 و تفهم العمالء. االتصال

                                                 
 256بريش عبد القادر، مرجع سابق ذكره، ص:  د  1

 إستراتيجية اإلدارة تحليل العروض المنافسة الجودة المنتظرة

 الجودة المرغوبة
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و يتضمن هذا سهولة اإلتصال و تيسري احلصول على اخلدمة من طرف العميل  سهولة الحصول على الخدمة: )4

و ذلك بتقليص فرتة إنتظار احلصول على اخلدمة، و مالئمة ساعات العمل للعميل، و توفر عدد كايف من 

 منافذ احلصول على اخلدمة.

مقدمي اخلدمة و خاصة من هلم إتصال مع الزبائن على قدر من اإلحرتام و حسن و تعين أن يكون  اللباقة: )5

 املظهر، و التمتع بروح الصداقة و الود و احرتام الزبائن.

و تقتضي تزويد الزبائن باملعلومات و باللغة اليت ميكنهم فهمها، و تقدمي التوضيحات و الشرح الالزم اإلتصال:  )6

 و املزايا املرتتبة عنها، و البدائل املمكنة.حول طبيعة اخلدمة و تكلفتها، 

 و تتضمن مراعاة املؤسسة لألمانة و الصدق يف التعامل مع الزبائن مما يولد الثقة بني الطرفني. المصداقية: )7

و تعين بذل اجلهد لفهم إحتياجات العميل و معرفة إحتياجاته اخلاصة، اإلهتمام  معرفة و تفهم العميل: )8

 و التوجيه الالزم. االستشارةأمكن، تقدمي النصح و  الفردي بالعميل إذا

و يعكس ذلك خلو املعلومات مع املؤسسة من الشك و اخلطورة، و يتضمن األمان املادي، املايل،  األمان: )9

املعنوي و السرية يف املعامالت يف بعض األحيان. كمثال التعامل يف البنوك، الذي حيتاج يف بعض األحيان إىل 

 ة.السرية التام

و تشمل التسهيالت املادية املستخدمة يف العمل بدءا  الجوانب المادية الملموسة ( المكونات المادية): )10

 و األجهزة و الوسائل املستخدمة يف أداء اخلدمة. لمؤسسة، و lيئتها من الداخلباملظهر اخلارجي ل

ت جبودة عالية، و بإمكاpا تطوير اخلدمات إذن كلما متكنت  املؤسسة من التحكم يف هذه األبعاد، أمكنها تقدمي خدما

دمي خدمة تتفق مع فجودة اخلدمة ترتبط و تعتمد على إحتياجات و توقعات الزبائن، فإذا مت تق و حتقيق امليزة التنافسية.

 و توقعات العمالء أو تتفوق عليها قيل أن اخلدمة تتصف باجلودة. احتياجات

II    - 3  :قياس الجودة في الخدمات : 

و املميزات ة اخلدمات، و ذلك بسبب اخلصائص رأينا يف السابق أنه ميكن قياس جودة السلع، بينما يصعب قياس جود

فمثال يف املؤسسات الصناعية هناك عدة طرق لقياس و الرقابة على جودة السلع، فمنها الطرق  اخلاصة بكليهما.

توجات غري ملموسة. فمثال: إذا إخذنا اخلدمات الصحية، اإلحصائية. و هذا ال ميكن تطبيقه على اخلدمات لكوpا من

فكيف ميكن قياس جودlا، هل تقاس مبعدل الوفاة؟ أو طول فرتة بقاء املريض يف املستشفى؟ أو طول زمن عملية املعاجلة 

صال إذن مقاييس اجلودة يف نظم تقدمي اخلدمة ال تكون كمثيلتها يف الصناعة، فيمكن أن يؤثر اإلت ملريض معني؟
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كما أن زمن اإلنتظار  الشخصي املطلوب على طريقة تقدمي اخلدمة، رغم أ,ا من الناحية الفنية مناسبة يف تقدمي اخلدمة.

 يعد غالبا معيارا لقياس جودة اخلدمة.

 1و بشكل عام ميكن قياس جودة اخلدمات من خالل اخلصائص املكونة هلا و هي كما يأيت:

 ا الزبون جبودة اخلدمة.نوع بيئة اخلدمة اليت تدعم رض -1

 زمن اإلنتظار الذي يستغرقه الزبون يف اإلنتظار قبل تقدمي اخلدمة. -2

درجة ثقة الزبون باخلدمة املقدمة إليه، و ميكن خلق تلك الثقة من خالل عدد من الصفات اليت يتصف `ا  -3

 جمهز اخلدمة كاإلخالص، األمانة و غريها.

 دمة ميكن من خالهلا حتديد أو قياس مستوى جودة اخلدمات.و هذه اخلصائص أو العوامل املكونة للخ

 و اجلدول التايل يوضح بعض املقاييس لبعض نظم تقدمي اخلدمة: 

 مقاييس جودة الخدمة نوع نظم الخدمة

 خدمة المطعم

 طريقة تقدمي وجبة الطعام. -

 نظام البيئة احمليطة باخلدمة. -

 توافق األنواع املقدمة يف الطعام. -

 وجبة.طعم غذاء ال -

 خدمة اإلطفاء

 زمن اإلستجابة للخدمة. -

 حجم أضرار احلريق لكل حالة. -

 درجة توفر وسائل األمان. -

 درجة وعي املواطنني حنو األخطار. -

 الخدمة الصحية

 زمن بقاء املريض داخل املستشفى. -

 عدد مرات التشخيص اخلاطىء للمريض. -

 سرعة تشخيص احلالة املرضية. -

 .درجة الوعي الصحي للمواطنني -

 الخدمة المصرفية

 زمن اإلنتظار عند الشبابيك. -

 عدد مرات األخطاء الكتابية. -

 سرعة اإلستجابة لطلب الزبون. -

                                                 
 37د قاسم نايف علوان، مرجع سابق ذكره، ص:  1
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 عدد الشكاوي املقدمة للمصرف. -

 خدمة التعليم العالي

 عدد حبوث األساتذة. -

 عدد مرات الرتقيات العلمية. -

 درجة إستيعاب الطلبة. -

 عدد الطلبة املتسربني من الدراسة  -

 البريد خدمة

 زمن اإلنتظار يف مكتب الربيد. -

 عدد مرات أخطاء التسليم. -

 سرعة وصول الرسائل. -

 زمن إجناز اخلدمة الربيدية. -

 خدمة الشرطة

 عدد اجلرائم خالل وحدة الزمن. -

 عدد شكاوي املواطنني. -

 زمن سرعة اخلدمة. -

 درجة شعور املواطنني باألمن. -

 ة) : مقاييس جودة نظم تقديم الخدم9الجدول (

 39، ص: مرجع سابق ذكره املصدر: د قاسم نايف علوان،

عملية تطوير معايري و مقاييس جودة اخلدمات، و قاموا  Ruchو  Adam ،Hershauerبعض الباحثني :  اقرتح

 يقدم مدخلهم إطارا و عملية إلعداد جمموعة من املقاييس لكل خدمة يف كل شركة. بتطبيقها يف عمليات املصارف.

ام خدمة غسل و كي املالبس كمثال لشرح هذه املقاييس و ميكن إجياز أهم هذه اخلطوات الرئيسية يف هذه ميكن إستخد

 1العملية و هي:

ضرورة حتديد عمليات تقدمي اخلدمة لكل وحدة يف نظم تقدمي اخلدمة، على سبيل  تحديد عملية الخدمة: )1

 املثال فإن عمليات الوحدة يف خدمة غسل و كي املالبس هي:

 تسلم و كتابة بطابقة بيانات العميل.ال -1

 الغسيل و التنظيف. -2

 التجفيف و الكي. -3

                                                 
 40وان، مرجع سابق ذكره، ص: د قاسم نايف عل  1
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 التعبئة و التسليم. -4

متطلبات النظام الفين و اليت ختضع للتغري و حتتاج  االحنرافاتمتثل  الجودة األساسية: انحرافاتتحديد  )2

 اخلدمة، و من مث بعدها للضبط، حيث يتم حتديد ما هي و أين ميكن و قوة هذه اإلحنرافات يف عملية تقدمي

إستخالص إحنرافات اجلودة األساسية من قائمة اإلحنرافات و تكون إحنرافات اجلودة األساسية يف مثال غسل و  

 كي املالبس موقع حدوث وحدة العملية ( و هي بني األقواس) على النحو التايل: 

 عدد و نوع حجم البقع على املالبس ( مدخل، الغسيل و التنظيف) -1

 د األزرار املفقودة ( مدخل، الغسيل و التنظيف، التجفيف و الكي) عد -2

و التنظيف،  بيانات الزبون، الغسيل فقدان بند من بطاقة بيانات العمل ( إستخدام و كتابة بطاقة -3

 التجفيف و الكي)

 ( تعبئة و تسليم) خاطئتسليم  -4

 تسليم)فرتة التسليم ( الغسيل و التنظيف، التجفيف و الكي، التعبئة و ال -5

يتم تطوير مقاييس مناسبة خالل عمليات اsموعة من قبل العاملني يف الشركة، مستخدمني  عمل المقاييس: )3

يف ذلك إحنرافات اجلودة األساسية كأساس هلم، و على سبيل املثال فإن مقاييس إحنراف عدد و نوع و حجم 

 البقع على املالبس كانت على النحو التايل:

 لبقع على أساس العمالء.شكاوي العمالء من ا -1

 ساعات العمل املنقضية يف إزالة البقع. -2

 تكلفة إستبدال املالبس مقسوما على تكلفة اإلستبدال املعياري. -3

 عدد املالبس املبقعة مقسوما على مجيع املالبس املستلمة. -4

، تقدير كل مقياس يطلب من العاملني كأساس لإلنتهاء من تطوير املقاييس يف اخلطوة الثالثة تقييم المقاييس: )4

من زاوية قيمته يف نتيجة اإلحنراف و تقدير إقناعهم بذلك. و ال يبقى يف القياس إال تلك املقاييس اليت يعلو 

 تقديرها املتوسط حدا معينا فقط.

II    - 4  :الجودة و خواص الخدمة : 

 مة من قبل املؤسسة.رأينا سابقا أن جودة اخلدمة هي مدى تطابق توقعات الزبائن مع اخلدمة املقد 

 إذن لتقييم اجلودة جيب معرفة أمرين:

 رأي الزبون أي تقرير الزبون. -
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 الكيفية اليت قدمت �ا اخلدمة. -

 إذن هذا اجلدول يبني الصعوبات اليت تظهر عند مراقبة اجلودة:

 نتائجها على الجودة خواص الخدمة

 غير ملموسة

 صعوبة وضع معايري عامة للجودة. -

 بة اجلودة قبل إجناز اخلدمة.غري ممكن مراق -

صعوبة حتديد املعايري اليت يقيم على أساسها الزبون جودة  -

 اخلدمة.

 غير متجانسة

صعوبة فرض تقييم موحد للخدمة من طرف أشخاص  -

 اخلدمة.

نقص يف التطابق بني ما تريد املؤسسة تطبيقه و اخلدمة  -

 الفعلية املقدمة للزبون.

 ستهالكهاعدم إنفصالها بين إنتاجها و ا

 اجلودة تصنع من خالل:

 عند إجنازها و ليس يف املصنع. -

 عند إلتقاء الزبون و الشخص املقدم للخدمة. -

مشاركة الزبون يف إجناز اخلدمة و بالتايل يصعب التحكم يف  -

 ذلك اجلزء اخلاص مبدخالت الزبون.

 ): عالقة جودة الخدمات بخصائصها10الجدول(

، ص: 2004تلمسان،  جامعة مذكرة ماجستري "ة صفوف اإلنتظار يف القطاع البنكيإدار " ،بوصاحل سفيان املصدر: 

19. 

II - 5 الخدمات : العوامل األساسية المؤثرة في جودة : 

إن تقييم جودة اخلدمات مرتبطة أساسا بالزبون، لذلك فإن العوامل اليت ستؤثر يف الزبون تؤثر مباشرة على جودة اخلدمة. 

 سسات إىل دراسة العوامل اليت تؤثر يف الزبون.و هذا ما أدى باملؤ 

 1هناك ثالث أهم عوامل اليت تؤثر على صورة اخلدمة يف ذهن الزبون و هي: الزمن، املكان و اإلتصال. Poterفحسب 

يعترب الوقت أحد العوامل اليت تساهم يف أداء اخلدمة، أي أmا تنجز خالل وقت  الزمن و جودة الخدمة: )1

 اخلدمة هو: معني. و جند وقت

                                                 
 22، ص: مرجع سابق ذكرهبوصاحل سفيان،   1
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 وقت أداء اخلدمة. -من منظور املؤسسة: 

 وقت اإلنتظار إلجناز اخلدمة. -                     

 زمن تلقي اخلدمة. -من منظور الزبون:  

 زمن اإلنتظار لتلقي اخلدمة. -                    

 أو التأخري. نشغاال أنه ال حيتمل اإلنتظارإذن العالقة بني الزمن و جودة اخلدمة تكمن يف أنه كلما كان الزبون أكثر إ

كلما زادت أمهية الوقت بالنسبة إليه لدرجة أنه ال حيتمل اإلنتظار و التأخري و هذا ما جيعل الزبون ينظر إىل اخلدمة من 

 منظور زمين.

جد إما يعترب املكان أيضا من العوامل األساسية اليت تؤثر يف جودة اخلدمات. فن المكان و جودة الخدمات: )2

 الزبون هو الذي يتجه حنو املؤسسة، أو املؤسسة هي اليت تتجه حنو الزبون أو اخلدمة عن بعد.

 و اجلدول التايل يبني تقدمي اخلدمة من خالل عامل املكان:

 العالقة

 زبون/ مقدم الخدمة

 نقاط الخدمة

 عدة مراكز مركز واحد

 الزبون يتجه نحو مقدم الخدمة
 مسرح -

 حالق -

 لنقلخدمات ا -

 مقدم الخدمة نحو الزبون
 اإلعتناء باحلديقة املنزلية -

 طاكسي -

 توزيع الرسائل -

 الخدمة عن بعد
 بطاقات إئتمانية -

 إذاعة حملية -

 هاتف -

 مركز إذاعي -

 ) : تقديم الخدمة من خالل المكان11ل (جدو ال

 23، ص: مرجع سابق ذكرهصاحل سفيان، بو املصدر: 

ما بينها قصد اإلقرتاب أكثر من الزبون بغرض تفادي كون عامل املكان يصعب إن معظم مؤسسات اخلدمات تتنافس في

من إنتقال الزبون لتلقي اخلدمة و هذا ما يفسر التكاليف الباهضة اليت تنفقها املؤسسة يف كراء أو شراء أماكن باهضة 

افية كمثال: موقف السيارات، باإلضافة إىل عامل املكان توجد عوامل إضكل هذا قصد اإلقرتاب من الزبون. الثمن، و  

 ، ديكور املؤسسة،...إذن كل هذه العوامل تؤثر يف جودة اخلدمة. االنتظارقاعات اإلستقبال، قاعات 
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أيضا يلعب دورا مهما يف جودة اخلدمات، ألنه يف حلظة أداء اخلدمة  االتصال و جودة الخدمة: االتصال )3

ا كمثال: حتديد نوع اخلدمة. لذلك جيب على مقدم اخلدمة يلتقي الزبون مع مقدم اخلدمة، فينتج حديث بينهم

 :أن يكون واضحا، هادئا، حافظ األسرار. إذن ميكن تلخيص العوامل الثالثة السابقة يف الشكل التايل

 

 زمتتكلم بعيدا عن املكان                                                        نتكلم أكثر من الوقت الال         

 

 

 نتكلم نوعا ما قريبامن                                                               نتكلم نوعا ما بسرعة         

 املكان                 

 

 

 

 دثةنتكلم يف املكان                                                                               وقت احملا       

                                               

 

 ): العالقة بين الزمن، المكان و اإلتصال21الشكل(

 25، ص: مرجع سابق ذكرهصاحل سفيان، بو املصدر: 

III-  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات : 

تطبيقها، ال تشرتط تطبيقها يف منظمات صناعية  إن املبادئ اليت حتكم فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، إضافة إىل متطلبات

 فقط بل يصلح تطبيقها يف مجيع منظمات األعمال و على إختالف أنواعها و منتجاnا اليت تقوم بإنتاجها. 

و الواليات  آت الصناعية يف كل من اليابانفقد أدت النتائج اإلجيابية اليت حققتها نظم إدارة اجلودة الشاملة يف املنش

 املتحدة و أوربا إىل تشجيع مؤسسات اخلدمات على األخذ wا كوسيلة إلدارة و حتسني جودة اخلدمات اليت يتم تقدميها.

III     - 1 ::فوائد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات 

 1دمات و من أمهها:توجد عدة فوائد جراء إستخدام نظام إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات اخل

                                                 
 10، ص: 2006، جامعة ورقلة، 4أمحد بن عيشاوي، " إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اخلدمية"، جملة الباحث، العدد   1

 اإلتصال

 الجودة

 رضا و إشباعھ

 الوقت المكان
 الوقت –املكان 

 تنتقل نوعا ما أسرع: وقت احلضور

 تطور الوقت يتعلق باملكان و الكيفية اليت تنتقل 1ا
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 حتقيق تغطية شاملة لكافة العناصر اإلدارية و الفنية و البشرية يف كافة جماالت نشاط املؤسسة. -1

 حتدث تطورا يف املقومات اإلدارية عن طريق ما يلي: -2

 نظام متكامل للجودة حيدد جماالNا، مواصفاNا و املسؤولية عن حتقيقها. ·

 و متابعة حتقيقها.أهداف حمددة للجودة ميكن قياسها،  ·

 سياسة واضحة للجودة، و معلنة يلتزم \ا اجلميع. ·

 حتسني إقتصاديات األداء و حتسني القيمة اإلقتصادية من خالل: -3

 ختفيض التكلفة مبنع أو تقليل اخلطأ. ·

 ختفيض التكلفة مبنع أو تقليل التأخري. ·

 ختفيض أخطاء و تكاليف إعادة التشغيل. ·

 فع كفاءNا اإلنتاجية.حتسني إستخدام املوارد، و ر  ·

III     - 2 : :إدماج مبادىء و أساليب إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات 

لقي قطاع اخلدمات يف السنوات األخرية إهتماما كبريا من قبل اإلقتصاديني، بعد أن كان مهمال و كان الرتكيز إال على 

مضاعفة اجلهود حنو حتسني اجلودة   و إدارNا و ذلك إلعتبارها  املنشآت الصناعية. هذا اإلهتمام الكبري أدى \ا إىل

 العامل األساسي يف حتسني مركزها التنافسي و يف زيادة رضاء الزبون.

 ) متطلبات إدارة الجودة الشاملة:1

ت حسب املعهد األمريكي للجودة هنالك تسعة متطلبات ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف مجيع املؤسسات سواء كان

 صناعية أو خدمية: 

و الذي ينبع من إقتناعها، و إميا}ا بضرورة دعم و تأييد اإلدارة العليا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة:  -1

 التحسني و التطوير الشامل للمؤسسة.

و يشمل ذلك العمالء اخلارجني ( املستهدفني)، و الداخليني (  التوجه بالعميل و العمل على تحقيق رضاه: -2

 ؤسسة)، فالعميل هو مركز كل ا~هودات يف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة.عمال امل

و هو إعداد األفراد العاملني باملؤسسة، و إقناعهم بقبول أساليب إدارة  تهييء مناخ العمل و ثقافة المؤسسة: -3

إستعاب  اجلودة الشاملة، و ضمان تضامنهم، مما يقلل أو يقضي عن مقاومتهم للتغري، كما أنه مرهون مبدى

 ثقافة املؤسسة.
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و يتمثل ذلك يف وجود نظام قادر على القياس الدقيق لألداء فيما يتعلق  قياس األداء لإلنتاجية و الجودة: -4

 باإلنتاجية و اجلودة.

إن للموارد البشرية األمهية القصوى يف تفعيل إدارة اجلودة الشاملة، إذ يدعو  اإلدارة الفعالة للموارد البشرية: -5

"Deming"  إىل إقامة نظام يرتكز على فكرة العمل اجلماعي، و التدريب املستمر، و املشاركة يف وضع

 و ربط املكافآت بأداء فرق العمل، و دورها يف حتقيق رضا الزبون.لتحسني املستمر، خطط ا

تنمية و  يةإن املتفحص بعناية ملختلف معايري إدارة اجلودة الشاملة يتضح له أمه التعليم و التدريب المستمر: -6

و احلرص على أن يكون ذلك باستمرار من أجل الوفاء مبتطلبات تلك املعايري اليت  تدريب العنصر البشري،

 اهلدف منها ضمان القدرة على إنتاج اجلودة.

إن القيادة بصفة عامة هي العنصر احملوري الذي ينسق كافة  القيادة القادرة على إدارة الجودة الشاملة: -7

يف  احنرافاتو يقدم النصح، و املساعدة لتصحيح ما قد يقع من  ى، و يتابع و يساند األداء،األخر العناصر 

 األداء.

يعترب نظام املعلومات من الركائز املهمة و األساسية اليت  إرساء نظام معلومات إلدارة الجودة الشاملة: -8

ملختلف فعاليات املؤسسة يفٌعل أكثر تقتضيها متطلبات إدارة اجلودة الشاملة، إذ أن تدفق املعلومات ووصوهلا 

 دور إدارة اجلودة الشاملة داخلها.

و يضم ذلك أعضاء من وظائف و أقسام خمتلفة  تشكيل فريق عمل الجودة على جميع مستويات النشاط: -9

 1قصد إشراك مجيع فعاليات املؤسسة يف بذل اجلهود الالزمة يف إرساء نظام اجلودة.

  ة الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات:مراحل تطبيق برنامج إدار  )2

 هناك مخسة مراحل إلجناز ناجح ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات:" J.Jablonskiحسب " 

 حتتوي هذه املرحلة على جمموعة من اخلطوات و هي:المرحلة الصفرية لإلعداد:  -1

ؤسسة رغبتها يف تطبيق نظام إدارة اجلودة قرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: يف هذه اخلطوة تقرر إدارة امل - أ

 الشاملة، و الذي يستوجب عليها أن يكون لديها إجتاهات إجيابية جتاه هذا املسعى و دراية مبدئية به.

تدريب املديرين على إدارة اجلودة الشاملة: و يشمل هذا تدريب اجلوانب الضرورية إلدارة اجلودة   - ب

 الشاملة.

                                                 
 84، ص: 1997لسعودية، خالد بن سعيد عبد العزيز،" إدارة اجلودة الشاملة"، مكتبة امللك فهد الوطنية، ا  1
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نا يتم صياغة ما تطمح له املؤسسة مستقبال، و هي رؤية إسرتاتيجية، و صياغة رؤية املؤسسة: و ه - ت

 منهج إدارة اجلودة الشاملة هو أداة حتقيق هذه اإلسرتاتيجية.

 و يتم يف هذه املرحلة ما يلي:مرحلة التخطيط:  -2

يه إختيار أعضاء جلنة اجلودة: اليت تضم رئيس املؤسسة، و ممثلني على مستوى عال، و اليت تتوىل توج - أ

برنامج إدارة اجلودة الشاملة داخل املؤسسة، و اليت من مهامها إزالة العقبات املوجودة بني الكيانات 

 الوظيفية، و التغلب على مقاومة التغري.

إختيار مستشار للجودة: و غالبا يتم إختياره من املستويات اإلدارية العليا، و يكون يتمتع بتأييد   - ب

 قوى لقضية اجلودة الشاملة.

تدريب جلنة توجيه اجلودة و املستشار: لقد أشرنا سابقا لتدريب اجلودة، أما املستشار فيجب أن   - ت

 حيصل على تدريب مكثف حول قضايا اجلودة الشاملة.

املوافقة على خطة التطبيق و ختصيص املوارد الالزمة: و يف هذه املرحلة تتم املوافقة على خطة تطبيق   - ث

 ، و املوارد املالية الالزمة لتطبيق هذا الربنامج.برنامج إدارة اجلودة الشاملة

 و تشمل هذه املرحلة على ما يلي: مرحلة التقييم:  -3

 التقييم الذايت: و الذي اهلدف منه معرفة تقييم ووعي، و إدراك العاملني بأمهية إدارة اجلودة الشاملة. - أ

لني أو إستقصائهم، لتحديد التقييم التنظيمي: و يتم ذلك عن طريق املقابالت الشخصية مع العام  - ب

 الفجوة بني الثقافة التنظيمية احلالية، و تلك املرغوب فيها، فيما يتعلق بإدارة اجلودة الشاملة.

 تقييم رأي الزبائن: ملعرفة ما ينتظره الزبائن من املؤسسة.  - ت

 تقييم تكلفة اجلودة: و هو تقييم التكاليف املالية للجودة.  - ث

 وي على اخلطوات التالية:و اليت حتتمرحلة التنفيذ:  -4

إختيار من يتوىل التدريب باملؤسسة: و عادة يكون يتمتع باخلربة و الدراية الالزمة بشؤون و قضايا إدارة  - أ

 التدريب. 1اجلودة الشاملة، كما أنه غالبا تتم دعوته من هيئات خارجية متخصصة يف مثل هذ

 تدريب املديرين و املرؤوسني: و الذي يتضمن ما يلي:  - ب

 إلدراك و الوعي بأمهية إدارة اجلودة الشاملة.ا ·

و اإلتصال و  اء الفرق، و ديناميكية اجلماعة،التدريب على إكتساب املعرفة و املهارات اليت ختص مهارات بن ·

 حل املشاكل.
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و إعطاء  ملعلومات،تشكيل فرق العمل: و يتم يف هذه اخلطوة تشكيل فرق عمل تساهم يف مجع ا - ت

 ل املمكنة للمشاكل املطروحة، و اليت Gم جمال اجلودة.اإلقرتاحات و احللو 

و يف هذه املرحلة جيب اإلستفادة من اخلربات املكتسبة سابقا يف جمال اجلودة و  مرحلة تبادل الخبرات: -5

 1إدارGا.

IV-  اإليزو" في مؤسسات الخدمات " : 

يزو، و اليت تضم جمموعة من الشروط و يف السنوات األخرية  على كيفية احلصول على شهادة اإل االهتمام انصب

املواصفات و املعايري الواجب إتباعها عامليا فيما يتعلق باجلودة، حبيث كل مؤسسة يف العامل إذا توفرت لديها هذه 

و هذا ال خيص املؤسسات الصناعية فقط، بل حىت  الشروط يف نظام جودGا بإمكاiا أن حتصل على هذه الشهادة.

إذن حصول مؤسسة اخلدمات على شهادة اإليزو هو دليل على أن خدماGا ذات مستوى جودة  مؤسسات اخلدمات.

عاملي، و هذا ما جيعلها تتفوق على منافسيها الذين مل حيصلوا بعد على هذه الشهادة و بالتايل احلصول على أكرب حصة 

 يف السوق.

IV- 1 :مة:خطوات الحصول على شهادة " اإليزو" المتعلقة بجودة الخد 

جلودة اخلدمات مؤشر على أن للمؤسسة اخلدمية نظام متكامل للجودة "   ISO 9004"يعد احلصول على شهادة 

 أساسه إرضاء العمالء ( الداخليني و اخلارجيني) عن طريق التحسني املستمر، و أiا ذات ميزة تنافسية.

 تتطلب إتباع اخلطوات التالية:جبودة اخلدمات  املتعلقة"   ISO 9004" إن إسرتاتيجية التوافق مع 

 حيث يتم ضمن هذه املرحلة ما يلي:مرحلة التخطيط:  -1

 جلودة اخلدمات."   ISO 9004"إقناع اإلدارة العليا بضرورة إنشاء نظام للجودة يتطابق مع املواصفة  -

 حتديد جهة اإلعتماد املاحنة للشهادة. -

املتعلقة جبودة  2جزء "   ISO 9004"على شهادة تعيني مسؤول اإلدارة لقيادة عملية التأهيل للحصول  -

 اخلدمات.

 و يتم من خالهلا ما يلي: مرحلة التطابق:  -2

تقييم نظام اجلودة القائم يف املؤسسة، مع معاينة و فحص وثائق اجلودة مبا يف ذلك دليل اجلودة للتعرف على  -

 إحنرافات األداء.

 حتديد نقاط القوة و الضعف يف نظام اجلودة. -

                                                 
 87د خالد سعيد عبد العزيز، مرجع سابق ذكره، ص:   1
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املتعلقة جبودة  2جزء "   ISO 9004"تطبيق الفعلي ملبادىء اجلودة الشاملة، و الذي يتفق مع املواصفة ال -

 اخلدمات.

 يتم يف هذه املرحلة: مرحلة التسجيل للحصول على الشهادة:  -3

 مراجعة نظام اجلودة مع إستكمال شروط التسجيل. -

 وضع اجلدول الزمين لعملية املراجعة. -

 املراجعة التابع جلهة التسجيل. التنسيق مع فريق -

املتعلقة جبودة اخلدمة، يتم مراجعة نظام اجلودة على  2جزء "   ISO 9004"بعد منح شهادة مرحلة المتابعة:  -4

 1أشهر) للتأكد من فعالية تطبيق نظام اجلودة. 6فرتات دورية ( عادة كل 

V-   أدوات التحسين و الرقابة على جودة الخدمات: 

اجلزء إىل عدد من العناصر اليت ميكن إستغالهلا لتحسني و الرقابة على جودة اخلدمات، ألZا تعترب من أهم  يتعرض هذا

 األدوات اليت تساعد على ذلك. و من بني هذه األدوات:

 حلقات اجلودة ·

 إعادة اهلندسة ·

 القياس املقارن ·

 منطقة السماح ·

V- 1:حلقات الجودة : 

ات اليت ميكن اإلستفادة منها يف حتسني اجلودة باملؤسسة، لذلك سيتم فيما يلي تعترب حلقات اجلودة من أهم األدو 

 التطرق هلا، بتعريفها و حتديد أمهيتها، إضافة إىل أهم أدواGا.

 تعريف حلقات الجودة و أهميتها:   )1

ينتمون أشخاص)  10إىل  5تتمثل حلقات اجلودة بشكل عام يف وحدات عمل تضم جمموعات صغرية من العاملني (من

إىل نفس املصلحة أو الفرع أو يشرتكون يف إنتاج منتوج معني، يعمل هؤالء العاملني بشكل تطوعي وفق جدول زمين 

منتظم يكون عادة أسبوع مبعدل ساعة أو ساعتني، كما ميكن أن يكون ذلك ضمن أوقات العمل الرمسية أو خارجها 

م. و حلقات اجلودة oذا املفهوم تتطلب مساندة و تأييد اإلدارة هلا oدف طرح و مناقشة خمتلف املشاكل املرتبطة بأعماهل

                                                 
 88، ص: 1998دليل عملي"، الدار اجلامعية، مصر،  9000د مصطفى أمحد السيد،" إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو   1
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و الذي قد يكون على شكل إحتاد موارد املؤسسة الضرورية و كشوفات التكاليف أو اإلتصال بالفنيني اخلرباء، و كذا 

 . باإلستجابة لإلقرتاحات املقدمة من طرف هذه احللقات و العمل على تنفيذها كلما كان ذلك ممكنا

و هو ما جيعلها اإلداري القائم يف املؤسسة،  و مما سبق ميكن القول، أن حلقات اجلودة متثل جمموعات تنبع من التنظيم

أقرب إىل اإلدارة باملشاركة، حيث أ^ا تدعم شعورهم باملسؤولية و الوالء و احلرص على إبداء احللول الضرورية للمشاكل 

 املعاشة داخل املؤسسة.

ارة أيضا إىل أن حلقات اجلودة ال cتم فقط بالقضايا املتعلقة جبودة املنتوج، كما قد توحي تسميتها، بل cتم و جتدر اإلش

أيضا مبختلف املشاكل املرتبطة باملؤسسة، حيث تبني من خالل الدراسات املسحية امليدانية اليت قام gا إحتاد العلماء و 

ن اrاالت مثل: حفظ التكاليف، مراقبة جودة املنتوجات، حتسني جودة املهندسني اليابانيني، أ^ا cتم بالعديد م

 1اخلدمات، السالمة املهنية، التثقيف املستمر للعاملني و الرفع من معنوياcم...اخل.

و يف حماولة لتصنيف إهتمامات حلقات اجلودة، ميكن القول أ^ا  ترتكز بصفة عامة يف عدة ميادين هي: اجلودة، 

ملواصفات و اإلنتاجية، و اليت تكون بدورها موضع تطبيق على مستوى األفراد اآلالت  و املواد و طرق التكاليف، ا

 العمل، و الشكل املوايل يوضح ذلك:

 

 

 

 

                             

 

 

 

  

 

 ): إهتمامات حلقات الجودة و مجاالت تطبيقها22الشكل (

 .579ص: املصدر: فريد زين الدين، مرجع سابق ذكره،

                                                 
 562د فريد عبد الفتاح زين الدين، مرجع سابق ذكره، ص:   1

 ألفرادا المواد

 طرق العمل اآلالت

 الجودة

 التكاليف

 المواصفات

 اإلنتاجية
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و اإلنتاجية، و  ودة، التكاليف، املواصفاتكاجل  االهتماماتو كما يوضح الشكل أعاله، فإن حللقات اجلودة العديد من 

 هذه اإلهتمامات ميكن أن تتعلق بصفة عامة بأربعة عناصر أساسية تتمثل يف املواد، اآلالت، األفراد و طرق العمل.

 النقاط أمهها:و تكمن أمهية حلقات اجلودة يف عدد من 

 إستغالل القدرات و املواهب البشرية باملؤسسة بفتح اVال أمام املتطوعني منهم. -

حبصول العاملني على قدر أكرب من الشعور باملشاركة يف العمل من خالل حلقات اجلودة، يزداد والئهم  -

 للمؤسسة و وعيهم بضرورة حل مشكالcا.

 تذمر اليت قد تنتج عن التهميش و اإلقصاء.تدعيم روح العمل اجلماعي و خفض حاالت ال -

 إرتفاع الروح املعنوية للعاملني. -

 ختفيض املصاريف و حتسني جودة املنتوجات. -

تساعد حلقات اجلودة املديرين على التفرغ لألعمال األكثر أمهية، بدال من اإلنشغال يف بعض املشاكل اليت  -

 ختص املشرفني أو العاملني معهم.

 المستعملة في حلقات الجودة: األدوات األساسية )2

حىت تتمكن حلقات اجلودة من حتقيق أهدافها يف حل املشكالت فإن أعضاءها ال يكتفون مبجرد مناقشة املشاكل 

لكنهم أيضا يستخدمون عددا من األدوات لتحديد أسباب املشاكل، و مجع البيانات و إقرتاح احللول، إضافة إىل 

و مت توظيفها  تخدمها حلقات اجلودة لكنها متاحةه األدوات مل تظهر خصيصا لتستقييمها، و للتأكيد هنا، فإن هذ

 لذلك منذ بداية ظهور هذه احللقات، و من أهم هذه األدوات ميكن اإلشارة على اآليت:

 العصف الذهني: §

إىل  ) إستخدام مقدرة التفكري اجلماعي لعدد من األفراد �دف الوصولBrainstromingيقصد بالعصف الذهين (

أفكار إبداعية قد ال يصل إليها كل منهم بصورة منفردة، و هي بذلك وسيلة للحصول على عدد كبري من األفكار من 

جمموعة من األفراد يف وقت قصري، كما تساعد على اإلجتماع يف منتدى مفتوح ميكن لألعضاء من خالله إبداء آرائهم 

قد أو السخرية، حيث أن هناك عدة قواعد أساسية جيب إحرتامها و طرحها للتحليل دون اخلوف من أن تكون حمال للن

 يف جلسة العصف الذهين و هي:

 عدم توجيه النقد و احلكم على األفكار مهما كانت غرابتها أو سذاجتها. -

 عدم وجود حدود للتصورات أو األفكار املمكن طرحها. -

 يف اخلوض يف تقييم جودcا قد يعيق اجللسة.اإلهتمام بكمية األفكار املطروحة و ليس بكيفها، ألن البداية  -
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 إمكانية اإلستناد على أفكار اآلخرين. -

1تسجيل مجيع األفكار. -
 

 تحليل باريتو: §

% 80و هذه الطريقة تركز على أن حدوث أي مشكلة كبرية قد تكون نتيجة ألسباب قليلة، مبعىن أدق: فإن حوايل 

، و من مث ميكن إستعمال هذا املبدأ يف حلقات اجلودة لتحديد % من األسباب20من املشاكل أو النتائج تنجم من 

األسباب احلقيقية من أجل معاجلتها. و يتم إعداد رسم باريتو البياين عن طريق رصد خمتلف األسباب املمكنة، و جتميع 

                                                                                          2آثار كل سبب، و الشكل اآليت يوضح مثاال على ذلك.

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                                

             

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                                  

 

 ): الرسم البياني لباريتو لمشكلة تأخر تسديد الفواتير23الشكل (

Source: Jean Pierre Baruche, « La qualité des services dans l'entreprise », Edition 

d'Organisation, Paris, 1992, P : 162 

 متثل فواتري حمل نزاعات. أحيث أن:   

 متثل فواتري قيد التدقيق من طرف املديرية املالية. ب            

 متثل فواتري يف إنتظار إمضاء بعض العاملني التنفيذيني ج            

 ملني التنفيذيني.متثل فواتري غري مرسلة بسبب qاون بعض العا د            

                                                 
 99ن، مرجع سابق ذكره، ص: د توفيق حممد عبد احملس  1

2Denis Lapert, « Le marketing des services », Dunos, Paris, 2005, P : 95 

  

 الفواتير غير مسددة

 األسباب

%65 

%20 

%10 

%5 

 د ج ب أ
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و مبالحظة هذا الرسم يبني أن مشكلة تأخر تسديد الفواتري تعود إىل العاملني التنفيذيني، أل'م من جهة عطلوا إرسال 

الفواتري بعدم إمضائها، و من جهة أخرى Jاونوا يف إرسال بعض الفواتري، و من مث فهم سبب تأخر تسديد حوايل 

 % من الفواتري غري املسددة.85

 مخطط إشيكاوا: §

و يسمى أيضا خمطط عظم السمك، و ميثل حتليال مفصال ألسباب مشكلة ما، و ذلك حىت يتم الوصول إىل األسباب 

الرئيسية هلذه املشكلة، و من مت توجيه اجلهود للقضاء عليها، و الشكل املوايل ميثل خمطط إشيكاوا ملشكلة عدم رضى 

 ن أن يكون سببا للمشكل.زبون يف شركة طريان، حيث أن كل سهم ميك

 املواد                                      اآلالت                       

 تقدمي ا\الت غري كاف            أعطاب ميكانيكية      

 رة مرعبأزيز الطائ                                                                                             

 زبون غري راض            وجبات غذائية متدهورة                تكييف ناقص للمسافرين                     

   إلغاء مفاجئ للرحالت                 عدد موظفي حجز التذاكر قليل                                                                   

 مرافقني غري مدربني                        حالت غري مالئم              طاقم الطائرة غري كاف          توقيت الر     

 سياسات احلجز غري فعالة                                     

 

 السياسات                         القوى العاملة                          

 كاوا لمشكلة عدم رضى زبون في شركة طيران) : مخطط إشي24الشكل (

 595املصدر: د حسني عبد اهللا التميمي، مرجع سابق ذكره، ص: 

و يوضح الشكل السابق حتليال ألهم األسباب اليت ميكن أن تكون وراء مشكلة عدم رضى الزبون معربا عنها بأسهم، و 

أن تنقسم هي األخرى إىل غريها من األسباب و هكذا، ميكن أن يتفرع كل سبب بدوره إىل أسباب ثانوية، و اليت ميكن 

 و هو ما يساعد مسؤويل املؤسسة على تشخيص أهم أسباب عدم الرضى حالة حبالة.

V- 2: إعادة الهندسة: 

 سيتم التطرق إىل إعادة اهلندسة من خالل العناصر اآلتية: 

 :  تعريف إعادة الهندسة و شروط نجاحها  )1
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) من التوجهات احلديثة يف جمال اإلدارة، حيث إنتشرت بشكل واسع بعد  reengineeringتعترب إعادة اهلندسة ( 

بداية سنوات التسعينات من القرن املاضي و هي تعتمد على إعادة التصور أو التصميم لسريورة العمل داخل املؤسسة 

وعة من النشاطات اليت ترتكز على بصفة جذرية، Tدف حتسني الكفاءة، مع األخذ بعني اإلعتبار أن املؤسسة تقوم مبجم

إرضاء إحتياجات الزبائن مبعىن آخر هي عبارة عن إعادة إبتكار لطرق العمل باإلستعانة مبختلف التكنولوجيات احلديثة 

 أو األعمال. ئفيف جمال املعلومات إلدارة خمتلف الوظا

و احملققة جذري للعمليات اإلسرتاتيجية  كما ميكن تعريف برنامج إعادة اهلندسة على أنه: " إعادة تصميم سريع و

للقيمة املضافة يف جمال أعمال معينة، و كذلك إعادة تصميم النظم و السياسات و اهلياكل التنظيمية الداعمة هلا مبا 

حيقق املثالية يف تدفقات العمل و اإلنتاجية يف منظمة ما "، و من مث فإن إعادة اهلندسة تعترب من أهم أدوات التغيري 

إلسرتاتيجي اليت قد تلجأ إليها املؤسسات ملواجهة خمتلف الظروف البيئية و ما تتميز به من ديناميكية و سرعة، إضافة ا

 1إىل حد التغيري و التعقيد و شدة املنافسة.

ذرية كما جتدر اإلشارة إىل أن إعادة اهلندسة مفهوم تنظيمي يعود يف معاجلاته إىل األسباب الرئيسية للظاهرة بطريقة ج

من أجل حتقيق كفاءة عالية تعود بالفائدة على التكاليف اجلودة، اخلدمة و كذا سرعة األداء،  و من مث فإن إنشغاالxا 

 الكربى تتلخص يف:

 كيف ميكن ترشيد التكاليف و إحرتام املواعيد بدقة ؟ -

 كيف ميكن حتسني اجلودة و إرضاء الزبائن ؟ -

 يف الوظائف ؟ كيف ميكن القضاء على القصور أو العجز -

و حىت يتمكن هذا التوجه من حتقيق هذه األهداف جيب توافر عدد من الشروط، و اليت ميكن إعتبارها شروط جناح 

 إعادة اهلندسة و هي:

اإللتزام الكامل من طرف اإلدارة يف إطار إسرتاتيجية واضحة، و عادة ما يرتجم ذلك عن طريق املتابعة املستمرة  -

لعام و سعيه لتذليل العقبات اليت تواجهها، إضافة إىل تكليف أحد املسؤولني التنفيذيني هلا من طرف املدير ا

 للوقوف على خمتلف جمرياxا.

التوجه حنو حتقيق إحتياجات الزبون، و هو عامل أساسي، كان سببا يف جناح إعادة اهلندسة يف العديد من  -

 الشركات األمريكية.

 % على األقل. 25ون حتسني الفعالية بنسبة حتديد أهداف واضحة و طموحة، كأن تك -

                                                 
 130، ص: 1998د نبيل مرسي خليل،" امليزة التنافسية يف جمال األعمال"، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،   1



 جودة الخدمات التحسين و الرقابة علىالفصل الثالث: 

 

117 

 

وعي خمتلف األفراد و تشكيل فريق للعمل، ألن األفراد غري الواعني، أو الذين يفتقدون احلماس الكايف لفكرة  -

 إعادة اهلندسة ميكن أن يكونوا سببا يف فشلها، و إضافة إىل ذلك جيب تشكيل فريق عمل يسهر على تطبيقها.

 اعات املشاركني و آراءهم.فسخ اMال أمام إبد -

 العمليات. اختيارإدماج متخصصني يف التكنولوجيات املعلوماتية احلديثة و حسن  -

 :    المراحل األساسية لبرنامج إعادة الهندسة  )2

 تعترب هذه املراحل مبثابة ركائز أساسية لتنفيذ برامج إعادة اهلندسة، و هذه املراحل هي:

       العملية:تحديد متطلبات الزبون و أهداف  ·

ويتم يف هذه املرحلة فهم توقعات الزبائن سواء كانوا داخلني أو خارجني، و كذا تقييم الوضعية احلالية و من مث إعداد 

 األهداف الواجب حتقيقها إضافة إىل حتديد و تقدير خمتلف اMهودات الضرورية املتعلقة بإعادة بناء العملية.

 يل الداخلي ):تحليل العملية الحالية ( التحل ·

تعد هذه املرحلة من أكثر املراحل صعوبة لكوkا من أهم إنشغاالت إعادة اهلندسة، و تتعلق هذه املرحلة حبجم التغيري أو 

التعديل املطلوب إحداثه يف العملية، مبعىن هل سيكون بشكل جزئي تدرجيي أم سيكون بشكل كلي ؟ و سواء مت التغيري 

 ة جذرية، فمن الضروري إشراك كامل األفراد املعنيني بالتغيري احملتمل يف كل خطواته.بصورة بسيطة جزئية أو بصور 

 معايرة العمليات بالمقارنة مع أفضل المؤسسات ( التحليل الخارجي ): ·

يتطلب توفري عنصر اإلبتكار يف حماولة إعادة اهلندسة القيام مبعايرة العملية أي مقارنتها مع عمليات ذات مستوى أفضل 

  و لو كانت هذه العمليات من خارج الصناعة اليت تنتمي إليها املؤسسة.حىت

 إعادة تصميم أو بناء العملية و تنفيذ العملية الجديدة: ·

و يتعلق األمر يف هذه املرحلة بتحقيق التكامل و التنسيق بني اMهودات املبذولة يف املراحل السابقة بغرض التوصل إىل 

دسة العملية احلالية و من مث فإن مؤشر النجاح لربنامج إعادة اهلندسة يتوقف على هذه عملية جديدة بعد إعادة هن

املرحلة، و من بني األنشطة املمكن إجنازها يف هذه املرحلة اآليت: وضع مقاييس أداء للعملية اجلديدة، حتديد التغريات 

 ، متابعة النتائج... اخل. املرتبطة بالعملية اجلديدة، تدريب العاملني على هذه العملية اجلديدة

 و لفهم مراحل برنامج إعادة اهلندسة أكثر، ميكن تلخيصها و توضيحها من خالل الشكل املوايل:
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 ): المراحل األساسية لبرنامج إعادة الهندسة25الشكل (

 148املصدر: نبيل مرسي خليل، مرجع سابق ذكره، ص: 

املراحل األساسية لربنامج إعادة اهلندسة مع النقاط الواجب أخذها بعني اإلعتبار يف كل مرحلة،  و يوضح الشكل أعاله

 و هو ما يعطي نظرة و لو بسيطة عن متطلبات كل مرحلة و أهم أهدافها.

 :   مجال إهتمام إعادة الهندسة )3

اهلندسة، و من أهم هذه العناصر ما ميكن مما سبق إستخالص عدد من العناصر اليت تشكل حماور إهتمام برنامج إعادة 

 يلي:

العمليات الرئيسية يف جمال أعمال معني ذات التأثري على القيمة من وجهة نظر الزبون و من أمثلة هذه  -

 العمليات: تنفيذ أوامر الشراء، خدمة الزبون، اإلمدادات، التوزيع،...اخل.

دید األهداف مع األخذ تح

بعین اإلعتبار توقعات 

 الزبون

 تقدیر و قیاس العملیة

 تحلیل العملیة الحالیة

إعادة هندسة أو تصمیم 

 العملیة

 تنفیذ العملیة الجدیدة 

وضع مواصفات معیاریة 

 لعدد من البدالئ

 ختفيض التكلفة -

 الدورة ختفيض زمن -

 إستبعاد األخطاء -

 ماهي العملية ؟  -

 ما مقدار تكلفتها ؟ -

 ما مقدار الزمن الالزم هلا ؟ -

 ما الذي ميكن حتقيقه ؟ -

 جتميع البيانات -

 األساسية يف األداء  حتديد جماالت التحسني -

 إستبعاد األخطاء -

 حتديد مقاييس أداء العملية اجلديدة   -

حتديد التغريات املرتبطة بالعملية  اجلديدة                                                      -

                                                            

 اجلديدة تدريب العاملني على العملية -

 توجيه أو قيادة العملية -

التنفيذ على نطاق واسع                                                            -

 معايري األداء  -

 احلصول على املعلومات من -

 املوردين و الزبائن
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ضيف شيئا ذو أمهية من وجهة نظر الزبون و جتعله األنشطة احملققة للقيمة: و هي األنشطة اليت يفرتض أ�ا ت -

 مستعدا لدفع قيمة أكرب مقابلها.

العمليات اإلسرتاتيجية و األنشطة و اهلياكل التنظيمية: حيث تركز برامج إعادة البناء على العمليات األساسية  -

الرؤية املستقبلية للمنظمة و احملورية يف املؤسسة، و أيضا العمليات الضرورية الالزمة إلجناز األهداف و حتقيق 

حتويلها إىل واقع ملموس، كما قد تكون األنظمة و اهلياكل التنظيمية حمل إهتمام برامج إعادة اهلندسة جلعلها 

 تتوافق مع العمليات اجلديدة املقرتحة.

دسة يف املثالية يف حتقيق اإلنتاجية و إعادة التصميم بشكل جذري حيث ترتكز إهتمامات برامج إعادة اهلن -

السعي للوصول إىل املثالية يف حتقيق اإلنتاجية، و حتقيق أعلى مستوى من األداء يف جمال أعمال معني من 

 خالل إعادة تصميم العمليات بشكل كلي، حبيث ميكن حتقيق التغيري يف الوقت املناسب.

 :   تكنولوجيا المعلومات و إعادة الهندسة )4

و تطبيقاkا، فمثال احلديثة مبختلف أنواعها ستفادة من التكنولوجيات املعلوماتية تعتمد حماوالت إعادة اهلندسة على اإل

و التكلفة و زيادة اإلنتاجية و  داء العمليات و ختفيض الزمنميكن من خالل إستخدام احلاسبات الشخصية تسهيل أ

 يف هذا اqال و هي: حتسني اجلودة، و عموما هناك عدد من اإلرشادات اليت ميكن للمديرين اإلستعانة nا

ü  ضرورة الرتكيز على تطوير و حتسني العمليات مث إستخدام خمتلف التطبيقات التكنولوجية يف جمال املعلومات

 على ضوء املقارنة مع أفضل املمارسات لدى الشركات األخرى.

ü لربامج تعظيم اإلستفادة من تكنولوجية احلاسب الشخصي عند تصميم العمليات من خالل اإلستعانة با

املتخصصة يف األشكال و الرسومات أو من خالل بناء قواعد معطيات خاصة بالقياسات الالزمة تفيد يف حتليل 

 مدى رضى الزبائن و حتليل الشكاوى و كذا التعرف على آراء العاملني و تقييمها. 

ü احلاسبات املكتبية اإلستعانة بالوسائل اليت تساعد على التنسيق بني فرق العمل مثل: الربيد اإللكرتوين ،

 الشخصية، اإلتصاالت السلكية و الالسلكية، النظم اخلبرية، املواجهات الشخصية بإستخدام الفيديو...اخل.

ü .ضرورة مراقبة جودة و أداء العملية بعد إعادة تصميمها و اإلستعانة بالتكنولوجيات األكثر حداثة 

 جمرد وسائل تساعد املديرين على جتميع املعلومات، ختزينها و ومما سبق يتبني أن تكنولوجيات املعلومات ما هي إال

 معاجلتها لتحسني األداء و زيادة اإلنتاجية.
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V- 3: القياس المقارن: 

) تقنية ترتكز على حتديد، حتليل و تبين التجارب الناجحة للمؤسسات benchmarkingيعترب القياس املقارن (

يف ميدان نشاط معني، و من مث فهي تقوم على مقارنة وضع املؤسسة أو منتجا@ا األكثر كفاءة، أو للمؤسسات القائدة 

مع األفضل منها، لتقوم بعد ذلك مبحاكا@ا يف األمور اليت أدت إىل تفوقها، و هذا إضافة إىل أن حماولة املؤسسة اإلقتداء 

كذا حتسني اجلودة بإستمرار من   بأفضل املمارسات لدى املؤسسات األخرى ميكن أن يساعدها على تطوير األداء و

و عموما ميكن تعريف القياس املقارن بأنه: "عملية نظامية  خالل إدخال بعض التعديالت على تلك املمارسات،

 1تستهدف البحث عن أفضل املمارسات و اليت ميكن أن تؤدي إىل حتقيق األداء املتميز".

 طوات هي:و عموما فإن برنامج القياس املقارن يتكون من أربع خ

 * التخطيط و اإلعداد، و تتكون هذه املرحلة يف حد ذا@ا من عدة عناصر هي:

 االستعداد للتغيري. -

 إختيار العمليات احملورية (العمليات احلرجة و احليوية لنجاح املؤسسة ككل). -

 تشكيل فرق العمل املكلفة بالقياس املقارن. -

 رحلة بدورها بعدة مراحل فرعية و هي:* جتميع و حتليل البيانات: و متر هذه امل

 قياس العملية عن طريق إعداد القياسات و مجع البيانات التفصيلية. -

 دراسة توقعات الزبون. -

 جتميع البيانات املقارنة أي تلك املتعلقة باملؤسسات األخرى حمل املقارنة. -

 القيام بزيارات ملؤسسات أخرى. -

 التوصل إىل نتائج بشأن حتليل املمارسات التفصيلية ملؤسسات أخرى. حتليل البيانات املقارنة بغرض -

 * حتديد أفضل املمارسات: و يكون ذلك باإلعتماد على اخلطوات السابقة.

* تنفيذ أفضل املمارسات: و يتم يف هذه املرحلة تنفيذ ما مت حتديده يف املرحلة السابقة، و من أهم العناصر اليت تواجه 

 ل هذه املرحلة، ميكن ذكر:فريق العمل يف ظ

 دراسة معلومات التنفيذ. -

 تسخري مجيع ضروريات التنفيذ. -

                                                 
1 Béatrice  Bréchignac-Roubaud, « Le marketing des services », Edition d'Organisation, Paris, 1999, P : 50 

 



 جودة الخدمات التحسين و الرقابة علىالفصل الثالث: 

 

121 

 

1متابعة و تقييم تنفيذ أفضل املمارسات. -
 

 و الشكل اآليت يوضح هذه املراحل بإختصار:

 اإلستعداد للتغيري -                                  

 ر العمليات احملوريةاختيا -                                  

 تشكيل فرق العمل املكلفة بالقياس املقارن -                                  

 

 دراسة توقعات الزبائن    -                                                          

 املقارنة مجع املعلومات -                                                          

 القيام بزيارات لشركات أخرى -                                                          

 التوصل إىل نتائج بشأن حتليل املمارسات -                                                          

 

       

 

 

 

 معوقات التنفيذ -

 تسخري مجيع الضروريات -

 عة و تقييم تنفيذ أفضل املمارسات  متاب -

 ): المراحل األساسية للقياس المقارن26الشكل (

 172املصدر: نبيل مرسي خليل، مرجع سابق ذكره، ص: 

 و تتفرق مستويات تطبيق القياس املقارن إىل أربعة مستويات و هي:

                                                 
 169د نبيل مرسي خليل، مرجع سابق ذكره، ص:   1

 

 التخطیط و اإلعداد

تجمیع البیانات و 

تحلیلها
 

 عدادإلو االتخطیط 

تحدید أفضل 

 الممارسات

تنفیذ أفضل 

 الممارسات
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( بني فروع  داخل نفس التنظيم مشا>ة هلاعلى املستوى الداخلي، مبعىن أن تكون مقارنة العمليات بعمليات   -1

نفس الشركة مثال)، و هذا التطبيق ميكن حتقيقه يف كل املؤسسات تقريبا، حبيث يكون مرجع القياس من 

 نفس املؤسسة.

على املستوى التنافسي ( املنافسة )، و تكون على شكل مقارنة خاصة مع املنافسني فيما خيص املنتوج، املناهج   -2

 بذلك أحد املنافسني هو مرجع القياس.أو اإلجراءات، فيكون 

على املستوى الوظيفي، حيث يتعلق األمر هنا مبقارنة بني وظائف متشا>ة بني مؤسسات غري متنافسة تنشط   -3

 يف نفس قطاع النشاط.

 أو إجراءات العمل.تلفة، فيما يتعلق مبناهج على املستوى العام، و تكون املقارنة بني مؤسسات من قطاعات خم  -4

V- 4:منطقة السماح : 

يعترب أسلوب منطقة السماح من بني أهم أساليب التحسني و الرقابة على جودة اخلدمات. قام باقرتاحه كل من 

Parasuraman ،Berry  وZeithml  كإطار للتوقعات املتعددة يف دراستهم اخلاصة بطبيعة   1993سنة

 .و حمددات و توقعات خدمة الزبون

وم على جودة اخلدمة املتوقعة و فجوة اجلودة بني مستوى اخلدمة املالئمة، و هو احلد األدىن إن حتليل منطقة السماح يق

للجودة و مستوى اجلودة املرغوبة اليت متثل توقعات الزبون. و بني االثنني منطقة السماح اليت متثل مدى التغري الذي مييزه 

 1ددة أمهها:كما ميكن استخدام هذا األسلوب بأشكال متع  الزبون و يقبله.

منطقة السماح يف جودة اخلدمة الكلية: حيث أن الزبائن يتعاملون مع اخلدمة كحزمة كاملة و يضعون توقعا"م  )1

 بناءا على خرب"م باخلدمة و جود"ا املتصورة.

 منطقة السماح للخصائص األكثر أمهية و األقل أمهية مبا يساعد على توجيه جهود اإلدارة. )2

ص املنفردة جلودة اخلدمة و يف هذه احلالة فإن منطقة السماح ميكن أن تتسع أو تضيق منطقة السماح للخصائ )3

ليس فقط للجودة املتصورة و اخلدمة الكلية و إمنا لكل خاصية من خصائص جودة اخلدمة ( مثل امللموسية، 

 اإلستجابة، الضمان، التعاطف، املقولية،...) 

                                                 
1
 Christpher Lovelock et autre, « Marketing des services », Edition Pearson Education, Paris 2004, p :42 
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 ): أسلوب منطقة السماح27الشكل(

 308جنم عبو جنم، "إدارة اجلودة الشاملة"، مرجع سابق ذكره، ص: املصدر: 

إن حتليل منطقة السماح على مستوى اخلصائص املنفردة يف الشكل أعاله ميكن أن يطبق على مجيع الشركات و حسب 

 أمهية هذه اخلصائص يف اWاالت املختلفة.

املنفردة ميكن أن يقدم لإلدارة وسيلة فعالة يف حتليل  إن حتليل منطقة السماح على مستوى اخلدمة الكلية أو اخلصائص

اجلودة املتصورة لدى الزبون و حتديد الفجوة بني املستوى املرغوب و املالئم كاألهداف من أجل تضييقها كأساس يف 

اتساعها حتسني اجلودة الكلية أو خصائصها املنفردة. و هذا يعين أن تقليص منطقة السماح يشري إىل حتسني اجلودة، و 

 يشري إىل تراجع جودة اخلدمة إما بسبب الشركة أو بسبب ارتفاع مستوى توقعات الزبون.
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 الخاتمة: 

تعترب اجلودة من أحد أهم االسرتاتيجيات اليت تعتمدها املنظمات لزيادة و تطوير قدر(ا التنافسية و ضمان استمراريتها و 

ليس حديثا بل قدميا، و لكن اجلديد يف هذا املوضوع يكمن يف عملية  بقائها يف السوق. فموضوع جودة اخلدمة

و الذي يقصد جودة اخلدمة،  استخدام الطرق العلمية و األساليب اإلحصائية احلديثة يف عملية الرقابة و التحسني على

اسا مبعرفة و قياس باختالف طلبا(م و رغبا(م. فهي (تم أس من وراءها توفري اخلدمات اليت تشبع رغبات الزبائن

   مستويات رضا الزبون و حماولة تقليل اآلثار السلبية على تلك املستويات.

فاملؤسسات اخلدمية تطورت إىل حد أiا أصبحت تطبق مبادئ و أساليب إدارة اإلنتاج و العمليات يف التخطيط و 

عمليات هو حتقيق جودة عالية و إنتاجية مرتفعة. على اإلنتاج، ألن اهلدف األساسي إلدارة اإلنتاج و الالتنظيم و الرقابة 

  و من بني أهم أساليبها املستخدمة " الربجمة باألهداف"، الذي يعترب من أهم األساليب العلمية الرياضية. 
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 مقدمة:

و رسم  ،كانت الربجمة اخلطية و ال تزال مصدر إهلام للكثري من صناع القرار ملا هلا من نتائج جديدة يف التسيري

إال أQا تفتقد لكوQا تدرس هدفا واحدا  .االسرتاتيجيات خاصة إذا ما أرفق Hا حتليل احلساسية (ما بعد األمثلية)

 أو الربح أو ختفيض التكاليف،... ). اإلنتاج(إما تعظيم 

إىل جماميع  ن املنظمات واcتمع أصبحت جمزأةشري إىل أتالتخطيط  لكن التطورات احلاصلة يف جمايل اإلدارة و

هذا ما أدى إىل تطور وتعدد األهداف حيث تعظيم األرباح أو تقليل التكاليف مل تعد األهداف  و ،ذات مصاحل

متخذ القرار أصبح يواجه يف احلياة العملية الكثري من املواقف اإلدارية اليت تتضمن أهداف الوحيدة للمنشأة، بل 

متعددة قد تكون متنافسة مثل ختفيض التكلفة و حتسني مستوى جودة العميل، وقد يكون ذات وحدات قياس 

ار املتشابك واملتعارض لذلك قد تواجه املنشأة مشكلة القر  .خمتلفة مثل تعظيم الربح و تعظيم عدد املستهلكني

وقد يتعذر تنفيذ هذه األهداف وهذا ما أدى إىل ظهور أسلوب جديد وهو الربجمة باألهداف الذي يسعى إىل 

 حل هذه املشاكل.
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I-:مدخل إلى البرمجة باألهداف 

I-1:القادرة على التعامل مع تعترب الربجمة باألهداف أحد مناهج الربجمة الرياضة  : مفهوم البرمجة باألهداف

ختتلف الربجمة باألهداف عن الربجمة اخلطية التقليدية بأ@ا ال  و املشاكل ذات األهداف املتعددة واملتعارضة.

تتطلب حتويل األهداف املتعددة واملتعارضة، واليت غالبا يتم قياسها مبعايري خمتلفة، فبالربجمة باألهداف تسمح 

قد مت تقدمي  و دات قياسها الطبيعية، وبعد ذلك تتعامل معها آنيا أو على مراحل.بقياس األهداف املتعددة بوح

 ميكن توضيح أمهها فيما يلي:العديد من املفاهيم للربجمة باألهداف 

"الربجمة باألهداف" أسلوب رياضي، يهتم أساسا بتحليل مشاكل القرارات بغية ختصيص املوارد  -1

هداف ددة اليت تسعى املنظمات إىل حتقيقها، سواء كانت األاملتاحة والنادرة على األهداف املتع

 1متناسقة أو متعارضة.

أدىن حد إىل عن األهداف احملددة مسبقا  حنرافاتيهدف إىل التقليل من جمموع اال "منوذج رياضي -2

 2ممكن".

 3"منوذج رياضي يهدف إىل إجياد أقرب وأحسن احللول إىل القيم احملددة سلفا لعدد من األهداف". -3

"منوذج الربجمة باألهداف عبارة عن منهجية رياضية مرنة وواقعية موجهة أساسا ملعاجلة تلك املسائل  -4

االعتبار لعدة أهداف إضافة للكثري من املتغريات القرارية املعقدة واليت تتضمن األخذ بعني 

 4والقيود".

املوجه حلل مسائل القرار ذات "منوذج الربجمة باألهداف يعترب إحدى طرق التسيري العلمي األول  -5

 5الطابع املتعدد األهداف".

ومن هنا نستطيع القول بأن الربجمة باألهداف أتاحت ملتخذ القرار ضم أو احتواء العديد من األهداف املراد 

قيد يعرف بقيد اهلدف بحتقيقها، والقيم املقابلة لكل هدف واليت تعرف بالقيم املستهدفة مث يعرب عن كل هدف 

+ صورة معادلة حتتوي على متغريين ميثل إحدامها الكمية الزائدة عن القيمة املستهدفةيف 
δ وميثل اآلخر الكمية ،

                                                           
 "347، ص2010د.أحمد محمد غنیم "األسالیب الكمیة، المفاھیم العلمیة والتطبیقات اإلداریة، جامعة المنصورة، المكتبة العصریة، مصر، 1
دیة، د. مظھر خالد عبد الحمید "بناء نماذج البرمجة باألھداف لتقدیر نموذج االنحدار الخطي البسیط"، مجلة تكریت للعلوم االداریة واالقتصا 2

 ." 179، ص 2009، سنة 14، العدد 5المجلد
 .348د.أحمد محمد غنیم، مرجع سبق ذكره، ص  3

4
Tamiz.M,C.Romero, D.jones, « Goal programming for decision making :An over viero of the current state of the 

art “, European journal of operation research,  111, 1998, p:579. 
5
 Lee S.M, D.L.Olson : “Goal programming in multicriteria decision making, advances in MCDM models, 

algorithms, theory and applications”,Kluweracademie publishers, 1999, Boston, P:8. 
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– الناقصة عن القيمة املستهدفة
δ  وميكن تقدير معامل يقابل كل هدف يسمى  حنرافية،اإلويعرفان باملتغريات

القيود اهليكلية للربجمة باألهداف قيود الربنامج مبعامل األولوية يعكس درجة تفضيل متخذ القرار للهدف. وتشمل 

 1األصلي باإلضافة إىل قيود األهداف.

 ويف ضوء املفاهيم السابقة ميكن القول أن:

البرمجة باألهداف هو أسلوب رياضي، ال يهدف إلى تعظيم أو تدنية هدف معين بذاته، وإنما يحاول "

مسبقا، من خالل تقليل مجموع االنحرافات عن التوصل إلى أقرب نتيجة  لقيم األهداف المحددة 

 ".األهداف المحددة سلفا إلى أقل قدر ممكن

I-2:الفرق بين البرمجة الخطية والبرمجة باألهداف : 

يعترب أسلوب الربجمة باألهداف أحد شرائح الربجمة الرياضية، فهو امتداد للربجمة اخلطية، وعلى الرغم من ذلك فإنه 

  الربجمة باألهداف والربجمة اخلطية ميكن توضيحها فيما يلي:توجد فروق جوهرية بني

تسعى الربجمة اخلطية إىل حتقيق هدف واحد يكون خاضعا لعدد من القيود، بينما تسعى الربجمة  -1

 2باألهداف إىل حتقيق أهداف متعددة قد تكون متناسقة أو متعارضة.

يف الربجمة اخلطية كل أهداف اإلدارة جيب أن تكون مشتملة يف دالة اهلدف، وتكون مقتصرة  -2

 إمجايلالربح أو تقليل  إمجايلعلى معيار أو بعد كلي مفرد قابل للقياس، مثال ذلك تعظيم 

تعمل  Simplexالتكاليف، مع اعتبار باقي األهداف مبثابة قيد للمشكلة والطريقة املبسطة 

مقيدات كل هدف وكذلك احملددات، يف حني الربجمة احلل الذي يعين بشروط  على ترتيب

باألهداف على النقيض متاما مع الربجمة اخلطية حيث تشمل دالة اهلدف على جمموع احنرافات 

 3األهداف اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها.

اح أو التكلفة وهي تقيس الربجمة باألهداف كل من األهداف يف الدالة مبستوى فرضي من األرب -3

ليس بالضرورة أفضل ما ميكن حتقيقه، وبفضل هذا األسلوب والذي يسعى لتحقيق مستوى 

مرضي من النشاط وليس األمثل، لذا هو يعترب أكثر مرونة من الربجمة اخلطية ألخذها يف 

                                                           
 .284، ص 2010د.حسین محمود الجنابي:"األحدث في بحوث العملیات"، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1
 .350د.أحمد محمد غنیم: مرجع سبق ذكره، ص: 2
 .284د.حسین محمود الجنابي: مرجع سبق ذكره، ص: 3
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و حيث حيدث جتميد للحل األمثل يف شروط أالتعارض وتعذر تنفيذ األهداف احملددة،  االعتبار

أي أن الربجمة باألهداف حتاول تقليل االحنرافات بني األهداف،  أولويات وأهداف اإلدارة.

وفرض حدود التنفيذ بواسطة القيود املتاحة وذلك عن طريق إدماج كل األهداف اإلدارية عند 

 1صياغة منوذج النظام.

أوزان نسبية أو تعرب الربجمة باألهداف عن أهداف املشكلة موضع الدراسة يف صورة إعطاء  -4

 .2أولويات لألهداف املختلفة، بينما ال ميكن للربجمة اخلطية حتقيق ذلك

 واجلدول التايل يوضح نواحي االختالف بني منوذج الربجمة اخلطية والربجمة باألهداف :

 البرمجة باألهداف البرمجة الخطية العنصر

 الغرض أو الهدف

 التغييرات الكمية

 التركيب أو البناء

 الهدف دالة

 القيود واألهداف

 الحل بالحاسب

 االستخدام/التطبيق

 أمثل

 خطية

 هدف واحد، عدد من القيود

 متغريات قرارية

 أمهية متساوية

 متاح

 متعددة

 إشباع

 خطية وغري خطية

 أهداف متعددة، عدد من القيود

 حنرافمتغريات اإل

 مرتبة حسب األمهية

 غالبا متاح

 كثرية

 االختالف بين نموذج البرمجة الخطية ونموذج البرمجة باألهداف): نواحي 12الجدول(

، 2006املصدر: نبيل حممد مرسي:"األساليب الكمية يف اإلدارة" جامعة االسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 

 .130ص:

I-3 :نشأة وتطور أسلوب البرمجة باألهداف : 

ت لتعديل منوذج الربجمة اخلطية ليتمكنوا من حتقيق أهداف بذل الكثري من الباحثني والدارسني العديد من احملاوال

فتارخييا يرجع الفضل إىل ظهور فكرة الربجمة باألهداف إىل  متعددة بدال من حماولة تدنية أو تعظيم هدف واحد. 

، حيث كان عليهما إعداد جدول أجور العاملني بأحد 1956سنة  Fergusonو  Cooperكل من 

                                                           
 285الجنابي، مرجع سبق ذكره، ص:د. حسین محمد  1
 .350د.أحمد محمد غنیم، مرجع سابق ذكره، ص  2
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مستوى املسؤولية، قيمة  1بشركة "جنرال إلكرتك"، فكان عليهما مراعاة عدد من األهداف:األقسام اإلنتاجية 

اخلدمة املتوقعة، مستوى املعيشة، التحفيز، منو املنشأة، اخلربة، ...فقد استطاعا أن يتوصال إىل منوذج رياضي يعمل 

كانت البداية لظهور  1965سنة  ويف على ختفيض االحنرافات عن جمموعة األهداف احملددة إىل أدىن حد ممكن.

وفيه يقدم  Ijiri" ، للمؤلف Management Goals And Accounting For Control"كتاب 

أسلوب الربجمة باألهداف مع تبيان وتوضيح أمهيته وفعاليته. كما أدخل نقاشا منطقيا ورياضيا يعرض فيه فكرة 

Cooper التطبيق اإلداري عندما قاموا بتطبيقه يف ختطيط  وآخرون مفهوم منوذج الربجمة باألهداف إىل جمال

يف بداية السبعينات  تطبيق  Ruefliمث حاول  2احلمالت اإلعالنية عن طريق استخدام وسائل اإلعالم املختلفة.

يف  Ingnigioبينما قدم  منوذج الربجمة باألهداف على مستوى األقسام، وذكر أنه وجد صعوبة كبرية يف تطبيقه.

السبعينات طريقة مطورة حلل النموذج اخلطي للربجمة باألهداف، باإلضافة إىل توضيح اخلطوات العامة منتصف 

الربجمة مث شاع استخدام منوذج  3حلله باألعداد الصحيحة، وكذلك حل منوذج الربجمة باألهداف الغري خطي.

أمهها استخدامه يف حافظة األوراق  باألهداف شيوعا كبريا، حيث مت تطبيقه يف كثري من اeاالت اإلدارية، من

والعمليات، وختطيط القوى العاملة، كما وجدت برجمة األهداف اهتماما كبريا كأسلوب  اإلنتاجاملالية، وختطيط 

 مث توالت الكتابات يف هذا املوضوع منذ هذا التاريخ: فعال لتحليل مشاكل القرارات املتعددة واملتعارضة أيضا.

Lee )1972 ،(Kornbluth )1973 ،(Lin )1980،(Ignizio )1976,1982( Romeo )1991 ،(

StorbercketMim )1991 ،(Tamiz )1995 و (Aouni et Kettain )2001.( 

I-4:مزايا البرمجة باألهداف : 

لكال  يعترب منوذج برجمة األهداف امتدادا لنموذج الربجمة اخلطية، وعلى الرغم من التماثل يف طريقة العرض الرياضي

النموذجني، إال أن منوذج برجمة األهداف ميتاز عن منوذج الربجمة اخلطية بقدرته على حتليل ومعاجلة املشاكل ذات 

 األهداف املتعددة واملتعارضة.

وطبقا لنموذج برجمة األهداف فإنه يتم ختفيض االحنرافات عن حتقيق األهداف يف ظل القيود املوجودة، وعلى 

ية واألولوية لكل هدف، بدال من تعظيم أو ختفيض دالة اهلدف مباشرة كما يف منوذج الربجمة أساس األمهية النسب

                                                           
، 1997، جامعة الزقازیق، مصر1د.فرید عبد الفتاح زین الدین، "بحوث العملیات وتطبیقھا في حل المشكالت واتخاذ القرارات"، الجزء  1

 . 297ص:
 347د.أحمد محمد غنیم، مرجع سابق ذكره، ص: 2
 348د.أحمد محمد غنیم، مرجع سابق ذكره، ص: 3
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 Satisfiedبرجمة األهداف هو الوصول إىل احلل املرضي (اخلطية، فيكون الغرض من استخدام منوذج 

Solution ض من استخدام )، الذي خيفض جمموع االحنرافات عن األهداف املرجوة إىل أدىن حد ممكن بينما الغر

 ).Optimized Solutionمنوذج الربجمة اخلطية هو الوصول إىل احلل األمثل للمشكلة (

العيب األساسي يف منوذج الربجمة اخلطية، وهو التزامه  وهكذا جند أن منوذج برجمة األهداف استطاع أن يعاجل

منوذج برجمة األهداف ال يشرتط  \دف واحد فقط وذلك عن طريق معاجلة املشاكل املتعددة األهداف، حيث أن

 2كما يتميز منوذج برجمة األهداف بالعديد من املزايا أمهها: 1أن تقاس هذه األهداف بوحدات قياس متجانسة.

يأخذ النموذج يف االعتبار األهداف املتعددة، وينسجم ذلك مع اجتاه األهداف املتعددة يف كثري من  -1

 القرارات.

كبرية من البيانات ملتخذي القرار تساعدهم يف اختاذ القرار السليم، وجتعل يوفر هذا النموذج كمية   -2

 اإلدارة أكثر فهما لطبيعة املشكلة.

يسمح النموذج بعملية التوفيق بني األهداف املتعارضة، ولذلك فإن القيمة احلقيقية لنموذج برجمة  -3

متعددة ومتعارضة وفقا  األهداف تكمن يف قدرته على إجياد حلول للمشاكل اليت تتضمن أهدافا

 هليكل أو تفضيالت اإلدارة.   

يؤدي استخدام منوذج برجمة األهداف إىل التحديد األمثل لقيم األهداف، ولذلك فإن األهداف  -4

اليت حنصل عليها من النموذج تكون  أهدافا قابلة للتحقق ومتناسبة مع اإلمكانيات واملوارد املتاحة 

 للمنظمة.

األهداف اإلدارة على حتقيق املنفعة القصوى من املصادر املستخدمة يف ب ربجمةاليساعد منوذج  -5

 .اإلنتاج

قيم األهداف اليت حنصل عليها من منوذج برجمة األهداف هي القيم املثلى اليت جيب استخدامها يف  -6

أوال الرقابة وتقييم األداء، حيث ميكن التعرف على ما مت اجنازه بناءا على املخطط وحتليل االحنرافات 

 بأول، وحتديد أسبا\ا واختاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها وجتنب تكرار حدوثها.

يعترب منوذج برجمة األهداف أسلوب سهل لالستخدام باملقارنة مع بعض األساليب الرياضية األخرى،   -7

 كما أنه من السهل حله عن طريق احلاسب اآليل.

                                                           
 . 79، ص:1989، 2و1د.سید محمد جبر، "استخدام نموذج البرمجة باألھداف في إعداد موازنات األقسام الداخلیة"، مجلة التكالیف، العدد  1
 6، ص:2009محمد سامر العجمي، "برمجة األھداف"، جامعة دمشق، سوریا،  2
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للمشاكل اليت عجز منوذج الربجمة اخلطية داف أن يقدم حلوال نتيجة للمزايا السابقة استطاع منوذج برجمة األه

 عن تقدمي حلول هلا.

II-  :مختلف متغيرات نموذج البرمجة باألهداف 

II-1:منوذج الربجمة باألهداف جيب مراعاة الشروط  من أجل بناء : الصيغة العامة لنموذج البرمجة باألهداف

 التالية:

 األهداف املختلفة اليت يتم من خالهلا اختيار احلل املناسب.األخذ بعني االعتبار مجيع  -

 حتديد القيم املستهدفة أو مستويات الطموح املراد حتقيقها بالنسبة لكل هدف على حدا. -

 إعطاء األولوية هلذه األهداف حسب أمهيتها. -

 حتديد االحنرافات (املوجبة والسالبة) بالنسبة هلذه القيم املستهدفة. -

 ع املرجح هلذه االحنرافات حسب خوارزمية برجمة األهداف املتبعة.تصغري ا^مو  -

 Goal Programing( "أول صيغة منوذج الربجمة باألهداف هو: "الربجمة باألهداف املعياري و

Standard(  من طرف  1961سنةCharnes  وCooper:ومتت صياغة حسب اخلطوات التالية . 

 حتقيقها:متثل عدد األهداف املراد  Pنفرتض أن 
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 دالة اهلدف متثل تدنية جمموع احنرافات دوال اهلدف السابقة وبالتايل تتحصل على الصيغة التالية:

 !"#$ =%&'%(!)"
)*+ ,) - .!/&0

!*+  

 وميكن تبسيط الدالة كاآليت:

 !"#$ =%|1!2,3 -#.!|0
!*+  

 حيث:

! = +4 54� 4 2,3!1#من#أجل6#### =%(!)"
)*+ ,) 

  1وبالتايل ميكن كتابة منوذج الربجمة باألهداف املعياري كاآليت:

708
9::
::;  !"#%|1!2,3 - .!|6

!*+8< > ? >, @ A###################23قيود#النظام,) B C##########2) = +4 54�63
 

 حيث:

· DE2F3 : األهداف حيث:دالة 

G1!2,3 =%(!)"
)*+ ,)

! = +4 54� 4 6  

· HE املراد الوصول إليها للهدف رقم  املستهدفة: القيمةi)i=1,2,…..,p( 

· FI متغري القرار رقم :n )j=1,2,…..,n( 

· JEIمعامل مسامهة متغري القرار يف حتقيق القيمة املستهدفة : 

· KF ذج: مصفوفة املعامالت املتعلقة بقيود النمو 
                                                           
1
BelaidAouni, « Le modèle de programmation mathématique avec buts dans un environnement imprécis : sa 

formulation, sa résolution et une application » thèse de doctorat, faculté des sciences de l’administration, 

Université Laval, 1998, P :17 
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 شعاع املوارد املتاحة:   ·

 حتويله بصيغة الربجمة اخلطية من خالل إدخال املتغريات املساعدة التالية:وحلل هذا النوع من النموذج يتم 

i= 1,2,…..,p   !" = #"($) % &" 

 تصبح: وبالتايل دالة اهلدف

'"*+, =-|!"|.
"/0  

 1ميكن أن تأخذ قيم موجبة أو سالبة لذلك يتم حتويلها إىل الصيغة التالية: 12املتغريات 

i= 1,2,…..,P    |!"| = +!"3 4 !"5 

!"36 !"5 7 8!" = !"3 % !"5 

2وبالتايل يصبح منوذج الربجمة باألهداف املعياري كاآليت:
 

9: ;: <

>?
??
??
??
?@ '"*+, = +-(!"3 4 !"5);

"/0

<: A
BCC
D
CCE-F"G$G % !"3 4 !"5 = &"*
G/0 (" = 06 H6� 6 ;)+++++++++++++
A$ I J+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(قيود+النظام)$G 7 8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(G = 06 H6� 6 ;)!"36 !"5 7 8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(" = 06 H6� 6 ;)

 

 3مع العلم أن:

!"3 = 0H KL-F"G$G % &"*
G/0 L 4 M-F"G$G % &"*

G/0 NO 

                                                           
1
Albert Corhay, « goal programming et décisions financières », C.R.E.D.E.L researchpapers, centre de 

recherches économiques et démographiques de Liège, France, 2001, P :05 
2
Martel_J.M, Belaid.A, « incorporating the decision marker’s preferences in the goal programming mode », 

journal of the operational research, vol :41, N° :12, 1990, p :1122 
3
BelaidAouni (1998), OP.CIT, p :19. 
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 !" = #$ %&'(!)*) + ,!
-
).# & + /'(!)*) + ,!

-
).# 01 

 جمموع االحنرافات املوجب والسالب يعطي: ·

234 5 23" = #$ %&'63787 + 93:
7.# & 5 /'63787 + 93:

7.# 01 5 #$ %&'63787 + 93:
7.# & + /'63787 + 93:

7.# 01 

234 5 23" = &'63787 + 93:
7.# & 

 1جداء االحنرافات املوجب والسالب يعطي: ·

234; 23" = #$ %&'63787 + 93:
7.# & 5 /'63787 + 93:

7.# 01 ; #$ %&'63787 + 93:
7.# & + /'63787 + 93:

7.# 01 
234; 23" = < 

يتحققا معا، ألنه ال ميكن أن ال ميكن هلما أن  "!2و <234جداء االحنرافات املوجبة والسالبة معدوم ألن الشعاعني

 نصل إىل قيمة أكرب من اهلدف وأصغر منه يف آن واحد.

 كما ميكن أن جند ثالث أشكال للدالة االقتصادية بالنسبة لالحنرافات ميكن شرحها يف اجلدول التايل:

 االنحرافات التي تظهر في الدالة االقتصادية المعادلة التي يأخذها القيد نوع القيد

f?@xA B g? f?@xA + C?4 5 C?" = g? C?4 f?@xA D g? f?@xA + C?4 5 C?" = g? C?" f?@xA = g? f?@xA + C?4 5 C?" = g? C?4 5 C?" 

و أقل منه، فإن عليه تدنية االحنرافات املوجبة أ  <93إذا أراد صاحب القرار احلصول على قيمة اهلدف  ·

 (مثال التكاليف) 234فقط 

منه، فإن عليه بتدنية االحنرافات السالبة  أو أكثر 93إذا أراد صاحب القرار احلصول على قيمة اهلدف  ·

 (مثال:الربح)�23فقط 

                                                           
1
Jahanshahloo, Afzalimejad M, « Goal programming in the context of the assignment problem and a 

computationally effective solution method”, applied Mathematics and computation, 2008,p:34  
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بالتحديد، أي ال أقل وال أكثر منه، فإن عليه يف  ! إذا أراد صاحب القرار احلصول على قيمة اهلدف  ·

#!"هذه احلالة تدنية االحنرافات املوجبة والسالبة معا  +  (مثال: ساعات العمل). $!"

 نفرتض:ولشرح ما سبق 

 بالتحديد. % : حتديد قيمة اهلدف 1اهلدف  -

 .& : حتقيق على األقل قيمة اهلدف 2اهلدف  -

 .' : حتقيق على األكثر قيمة اهلدف 3اهلدف  -

 إذن صياغة هذه األهداف يف منوذج الربجمة باألهداف كاآليت:

(. ). *

,-
--
--
--
--
--
/ 0!123 = 4"%# + "%$5 + "&# + "'$

*. 6

78
88
89
88
88
:;<%>?> @ "%# + "%$ =  %

1

>A%
2222222222222222222222222222222222222222

;<&>?> @ "&# + "&$ =  &
1

>A%
22222222222222222222222222222222222222222

;<'>?> @ "'# + "'$ =  '
1

>A%
222222222222222222222222222222222222222222

?> B C2222222222222222222222222222222222222222222222224> = %D &D� D E5
"!#D "!$ B C22222222222222222222222222222222222222222222224! = %D &D '5

 

II-2:أهم متغيرات نموذج البرمجة باألهداف : 

 )Goal Programming Pondéréنموذج البرمجة باألهداف المرجح ( )1

النقائص يف تطبيقه. حيث أنه مل يأخذ يف بالرغم من رواج منوذج الربجمة باألهداف املعياري، إال أنه ظهرت بعض 

عني االعتبار أفضليات متخذ القرار، اهتم فقط مبستويات الطموح لألهداف عم طريق منح نفس األمهية لكل 

ذا ظهر منوذج آخر بعد ل أهداف املشكلة. وهذا ما جعل استحالة تطبيقه يف مجيع حاالت اختاذ القرار الواقعية.

و  Cooperمن قبل ، G.P.Pهو "منوذج الربجمة باألهداف املرجح"  املعياري و منوذج الربجمة باألهداف

Charnes. 
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وهذا الربنامج يأخذ بعني االعتبار أفضليات متخذ القرار، وذلك بإضافة بعض املعامالت أو األوزان على النموذج 

دف. فكلما كانت هذه األوزان خمصصة لالحنرافات املوجبة والسالبة تتماشى مع أمهية اهل هذه األوزان املعياري.

أكرب كان االحنراف املتعلق    مرتفعة كلما كان اهلدف مهم والعكس صحيح. وكلما كانت النسبة املئوية ل 

 أصغر. iبالقيد 

 Distanceأي " DFMمنوذج الربجمة باألهداف املرجح حالة خاصة من منوذج  Romeroكما اعترب 

Function Model 1يتم تدنية االحنرافات املرفوقة بأوزان.". يف هذا النموذج 

 2هو كاآليت:  DFM  الشكل العام للنموذج

!. ". #
$%
%%
%&# '()[* |+ , - + /01|]23

 45 6
52

7. 8 980 : ;0< = > <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 :i= 1,2,…,pمن أجل: 

 : معامل األمهية. * -

 حتقيقه.: مستوى الطموح املرتبط باهلدف املراد , + -

 ف: دالة درجة حتقيق اهلد + -

 DFM: املعامل الذي يبني نوع الدوال 2 -

, +|أما القيمة املطلقة  - ومقارنة  01/ +املوجبة اخلاصة بدرجة حتقيق اهلدف  تبني أن االحنرافات السالبة و |01/ +

 لنفس اهلدف ليست مرغوبة بالنسبة ملتخذ القرار. , +مع مستوى الطموح 

فانطالقا من صيغة منوذج  DFM ذكرنا سابقا أن منوذج الربجمة باألهداف املرجح هو حالة خاصة من مناذجكما 

DFM  :الغري خطية ميكننا احلصول على منوذج الربجمة باألهداف املرجح اخلطي وذلك بوضع? @ A   
3 

 1وبالتايل تتحصل على منوذج الربجمة باألهداف املرجح كاآليت:

                                                           
1
OssamaKettani, BelaidAouni, Jean-Marc Martel, « the double role the weight factor in the goal programming 

model », computers and operations research, vol 31, N° :11, 2004, p :1834. 
2
OssamaKettani, BelaidAouni, Jean-Marc Martel, 2004, OP.CIT, p :1835 

3
BelaidAouni, (1998), OP.CIT, p :24. 
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 . !. !

 !
!!
!!
!!
!" #$%&' = &()$*+$* , )$-+$-

.

$/0

12 3
455
6
557 (8$9:9 ; +$* , +$- = <$>$ = 0? @?�.A%

9/0
&&&&&&&&

3: B C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:9 D E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&>9 = 0? @?� ? %A
&

+$*? +$- D E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&>$ = 0? @?� ? .A

 

 -$+: معامل األمهية املرتبط باالحنراف السالب -$( -

 *$+: معامل األمهية املرتبط باالحنراف املوجب *$( -

 )Goal Programming Lexicographiqueنموذج البرمجة باألهداف باألولويات ( )2

واستخدام يف العديد  Romeroو  Tamiz ،Jonesعرف هذا النموذج رواجا كبريا بعد تعديله من طرف 

 من اTاالت: املالية، تسيري املوارد، التخطيط االجتماعي واالقتصادي، ختطيط اإلنتاج، ختطيط االستثمارات،...

األهداف حسب األمهية، فاهلدف األكرب ويستخدم هذا النموذج يف حالة تعدد األهداف، وميكن يف ترتيب هذه 

أمهية له األولوية األوىل، مث يليه الثاين،...فعلى متخذ القرار القدرة على وضع أولويات تلك األهداف، حيث يتم 

جتاهل األهداف ذات األولوية الدنيا حىت يتم حتقيق األولوية العليا، وبتحقيق األولوية العليا يتم حتقيق األولوية 

 2وميكن صياغة منوذج الربجمة باألهداف باألولويات كاآليت: .لى الرتتيبالدنيا ع

F2 G2 H I #$%&H = JK0>+$-? +$*A? K@>+$-? +$*A?� KL>+$-? +$*AM 
 وخطوات حل هذا النموذج هو كاآليت:

 :1المرحلة  ·

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
MaizahHura Ahmad, Robiah, ZalinaMohdDaud, Lau chik Bong, “A goal programming approach for the 

problems analyzed using the method of Least squares”, research vot N°:75018, University of the Chnolagy 

Malay Lia, 2005, p:12. 
2
Abdelkader Hammami, « Modélisation technico_économique d’une chaine logistique dans une entreprise 

réseau », thése de doctorat, l’école nationale superieure des Mines de Saint-etienne, Université jean Monnet, 

Saint-etienne, France, 2003, p :56. 
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     !"#$% =# &%('!), '!*+ 

S. C
-//
0
//123!454 6 '!* 7 '!) = 8!(! = %, 9,�:+

"

4;%

##########

<5 > ?#######################################################################

54 @ A##########################################(4 = %, 9,� , "+

'!
*, '!

) @ A##################################(! = %, 9,� , :+

 

 :2المرحلة  ·

     !"#$9 =# &9('!), '!*+ 

S. C

-/
/0
//
1 23!454 6 '!* 7 '!) = 8!(! = %, 9,�:+

"

4;%

#######

<5 > ?#####################################################################

54 @ A##########################################(4 = %, 9,� , "+

'!
*, '!

) @ A##################################(! = %, 9,� , :+

القيمة#الدنيا#احملصل#عليها#أجلمن%$#للمرحلة#%

 

 1للمرحلة   %Bالقيمة الدنيا احملصل عليها من أجل 

  :Qالمرحلة  ·

    !"#$D =# &D('!), '!*+ 

E. <

-/
/0
//
123!454 6 '!* 7 '!) = 8!(! = %, 9,�:+

"

4;%

#########

<5 > ?#######################################################################

54 @ A##########################################(4 = %, 9,� , "+

'!
*, '!

) @ A##################################(! = %, 9,� , :+

D 6 القيمة#الدنيا#احملصل#عليها#من#أجل%(D$#للمرحلة%

 

 باملثال التايل:خطوات حل هذا النموذج  ميكن شرح

 أولويات كاآليت: 5أهداف، قام برتتيبها يف  9ملتخذ القرار 

 5,4,1: حتقيق األهداف: 1األولوية  -

 6,2: حتقيق اهلدفني: 2األولوية  -

 3: حتقيق اهلدف:3األولوية  -
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 9,8: حتقيق اهلدفني: 4األولوية  -

 7: حتقيق اهلدف: 5األولوية  -

 متخذ القرار:مع العلم أن 

 بدقة. 3,2,1يرغب بتحقيق اهلدف  -

 9,7,5يرغب يف اجناز أعلى من املتوقع بالنسبة للهدف:  -

 8,6,4يرغب يف اجناز أقل من املتوقع بالنسبة للهدف:  -

 ميكننا تلخيص املعطيات السابقة كاآليت من أجل سهولة تطبيق منوذج الربجمة باألهداف باألولويات:

  (!"#, !"$): ! # + ! $ + !%# + !&$ '*(!"#, !"$): !*# + !*$ + !-# '.(!"#, !"$): !.# + !.$ '%(!"#, !"$): !/# + !0$ '&(!"#, !"$):1!2$ 

 إذن صياغة هذا املثال باستخدام منوذج الربجمة باألهداف باألولويات هو كاآليت:

3"415 = [' (!"#, !"$), '*(!"#, !"$), '.(!"#, !"$), '%(!"#, !"$), '&(!"#, !"$)] 
 أي:

67 87 5

9;
;;
;;
;<
3"415 = [(! # + ! $ + !%# + !&$), (!*# + !*$ + !-#), (!.# + !.$), (!/# + !0$), (!2$)]

>7 ?
@AA
B
AACDE"FGF H !"$ + !"# = I"(" =  , *,�0)11111111

4

FJ ?G K L111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111GF M N111111111111111111111111111111111111111111(F =  , *,� , 4)
!"$, !"# M N1111111111111111111111111111111111(" =  , *,� , 0)

 

 إذن يتم حل هذه املسألة حسب مخس مراحل:

 : 1المرحلة ·
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 :2المرحلة ·

G2 H2(@

!"
""
""
""
# $%&'(@ = )*@+ , *@- , *I+0

12 3

45
56
55
78 9%:;: < *%- , *%+ = >%)% =  ? @? �A0
&

:B 
3; C D'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';: E F): =  ? @? � ?&0''''''''''''''''''''''''''''''''
*%-? *%+ E F)% =  ? @?� ? A0''''''''''''''''''''''''

القيمة'الدنيا'احملصل'عليها'من'أجل )'للمرحلة 

 

 :3المرحلة ·

G2 H2 (J

!"
""
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""
# $%&'(J = *J+ , *J-
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45
56
55
7 8 9%:;: < *%- , *%+ = >%)% =  ? @? �A0

&

:B 
'''''''''

3; C D''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';: E F''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''): =  ? @? � ?&0
*%-? *%+ E F'''''''''''''''''''''''''''''''''')% =  ? @? � ? A0

القيمة'الدنيا'احملصل'عليها'من'أجل@)'للمرحلة@

' 

 :4المرحلة ·

G2 H2 (.

!"
""
""
""
# $%&'(. = *K+ , *A-

12 3

45
56
55
78 9%:;: < *%- , *%+ = >%)% =  ? @? �A0

&

:B 
''''''''''

3; C D''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';: E F''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''): =  ? @? � ?&0
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فكرة اجلمع بني منوذج الربجمة باألهداف املرجح ومنوذج الربجمة باألهداف باألولويات وقام كل  Ijiriكما أضاف 

Ijiriباقرتاح منوذج لفكرة  Charnesو  Cooperمن 
1: 

#$% & = ' ' !(
)

(*+

,

$*+
-.$/(0 1 2$0 3 .$/(4 1 2$45 

61 7
899
:
99;' <$>?> @ 2$4 3 2$0 = A$B$ = +/ C/ � ,D            

%

>*+7? E F                                                                        ?> G H                                           B> = +/ C/ � / %D
2$4/ 2$0 G H                                   B$ = +/ C/ � / ,D

 

 (Goal Programming Min Max)نموذج البرمجة باألهداف بتدنية أعظم انحراف  )3

يعمل هذا . 1976سنة  Flavellيعترب هذا النموذج من أقدم أنواع الربجمة باألهداف، ومت اكتشافه من قبل 

بعدها يتم حتديد أكرب  ف.، وحتديد قيمة االحنراف عند كل هداملمكنة وحساXاالنموذج على حتديد مجيع احللول 

هذه االحنرافات ليكون احلل يف النهاية الذي حيقق أدىن احنراف من جمموعة االحنرافات العظمى احملصلة حسب 

هلذا هو يتشابه نوعا ما مع منوذج الربجمة باألهداف املرجح، الشيء الذي مييزه عن هذا  أفضليات صاحب القرار.

ذج الرياضي pدف إىل تدنية أعظم جمموع ملتغريات االحنراف املتعلقة األخري هو كون أن دالة اهلدف للنمو 

 مبختلف األهداف.

 I  :2ويتم صياغة هذا النموذج بإدخال متغري جديد 

                                                           
1
Maizah Hura Ahmed, Robiah Adnan, ZalinaMohdDaud, Lau Chik Kong, (2005),OP.CIT, p :13. 

2
 Tomas Gal, theodorJ.stewart, Thomas Hanne, “Multicriteria Decision Making, advances in MCDM models, 

Algorithms, theory and applications”, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999, P:4. 
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 .احلد األعظم لالحنرافات املوجبة والسالبة املتعلقة بكل هدف :(

مبا أن قيم جمموعة األهداف املستخدمة يف منوذج الربجمة باألهداف بتدنية أعظم احنراف هي قيم مثلى حسب 

Romero  وTamiz فإن حل هذا النموذج هو حل متوازن بالنسبة ملختلف األهداف، يف هذه احلالة ،

 1ب "احلل املتوازن بالكامل" وعبارته اجلربية هي كاآليت: يسمى احلل

"&'()= "24 GH&I& |:&J 5 K&;4A|L 
 أي: 

"&'() 

*. +
,/
0H&I& [|:&J 5 K&;4A|] C )((((((((((;& = <> ?>� > @A((((
+4 C D((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((43 E F((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;3 = <> ?>� > 'A

 

 حيث:

- :Jالقيمة املثلى : 

- I& الفرق بني القيمة املثلى وأسوأ قيمة ل ::& 

ومعىن احلل املتوازن، هول احلل الذي حيقق التكافؤ بالنسبة جلميع االحنرافات على مستويات الطموح لألهداف 

2أي:
 

H<I< [:<J 5 K<;4A] =
H?I? [:?J 5 K?;4A] = M = H&I& [:&J 5 K&;4A] = MH@I@ N:@J 5 K@;4AO 

                                                           
1
Tamiz.M, Jones.D, Romero.C, (1998), OP.CIT,p :574. 

2
OzhandGanjavi, ZhijiangWarng, BelaidAouni,”Tchnical note on balanced solutions in goal programming, 

compromise programming and reference point method, journal of the operational research society, vol:53, 

2002, N°:08, p:927  
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 (Goal Programming Non linéaire)نموذج البرمجة باألهداف الغير خطي:  )4

واجه استخدام منوذج الربجمة باألهداف يف تطبيقه بعض احلاالت اخلاصة، ففي بعض األحيان كانت صياغته 

االت كمثال: اهلندسة، التخطيط املايل، اختيار املشاريع. لذا مسي هذا تأخذ شكل غري خطي وذلك يف بعض ا?

باألهداف الغري خطي يف يستخدم منوذج الربجمة  النوع من الربجمة باألهداف ب" الربجمة باألهداف الغري خطي".

 االحنرافات احلاالت اليت تكون فيها األهداف بشكل غري خطي أو أيضا يف احلاالت اليت تكون فيها العالقة بني

 وهذا النموذج ميكن أن يأخذ بصفة عامة شكلني: يف دالة اهلدف غري خطية.

 )Fonctions polynomiales(: دوال كثرية احلدود 1الشكل  -

 (Fonctions fractionnelles): دوال كسرية 2الشكل  -

الشكل الثاين يعترب حالة خاصة من منوذج الربجمة باألهداف الغري خطي املعروف ب "منوذج الربجمة باألهداف 

،  هذا النوع يتناسب مع احلاالت اليت تأخذ فيها  G.P.F Goal Programming Fractionnelالكسري" 

األهداف شكل نسب كمثال: ا?االت املالية، تسيري التنبؤات بصفة عامة كنسبة املردودية لالستثمارات. هذا 

1النموذج شكله الرياضي هو كاآليت:
 

 . !."
#$
$$
$$
$% &'()* =+,-'/0'/ 1-'20'23

4

'56

7. 8
9:
;<6',>3<?',>3 1 0'/ @ 0'2 = A',' = 6B ?B� B 43))))))))))))
8> C D)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0'/B 0'2 E F)))))))))))))))))))))))))))))))))),' = 6B ?B� B 43

 

 حيث:

<6',>3<?',>3 =
G H'I>' 1 J'('56G K'I>' 1 L'(I56  

+K'I>' 1 L' M N
O

P5Q
 

                                                           
1
Tomas Gal, Theodor j.Stewart, Thomas Hanna, (1999), OP.CIT, p :6 

i=1.2…,p 

j=1.2…,p 
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 1أما صياغة منوذج الربجمة باألهداف الغري خطي هو كاآليت:
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، من أجل احلصول على حل هلذه النماذج الغري خطية، يتم حتويلها بطريقة عادية رياضيا، Romeroحسب 

. أما الدوال كثرية احلدود يتم حتويل األهداف الغري خطية إىل أهداف خطية وهذا بالنسبة للدوال الكسريةأي يتم 

الرياضي. وهذا لتفادي العديد من التعقيدات عند استخدام اخلوارزميات اخلاصة  اللوغاريتمحلها باستخدام 

ال ميكن تطبيقها على االحنرافات السالبة  L(-B4هذه التحويالت ختص فقط دوال  بالربجمة باألهداف الغري خطية.

واملوجبة. معناه عند التخلص من الكسر جيب ضرب املقام يف مجيع أطراف املعادلة إال االحنرافات املوجبة والسالبة 

 2أي: 

L7(-B4LG(-B4 2 1(0 D 1(3 = E( MNO*التحويل L7(-B4 2 1(0 D 1(3 D E(. LG(-B4 = K� -74 
 شكل غير خطي    شكل خطي                                        

 لكن من منظور رياضي التحويل يكون كاآليت:

L7(-B4LG(-B4 2 1(0 D 1(3 = E( MNO*التحويل L7(-B4 2 [1(0 D 1(3 D E(]. LG(-B4 = K. . -G4 
 شكل غير خطي    شكل خطي                                       

احلصول على نتائج خمتلفة. ) غري متعادلتني، وهذا ما يؤدي إىل 2) و (1مالحظته أن املعادلتني ( الواضحمن 

باإلضافة إن االنتقال من الشكل الغري خطي إىل شكل خطي يؤدي إىل احلصول على نتائج خاطئة وغري 

التحويل من الشكل  ، ميكن أن جند نفس املشاكل عندRomero وحسب صحيحة أو أقل مما هو مرغوب فيه.

                                                           
1
Hassaine Amal, « La modélisation des préférences du décideur dans le modèle du goal programming », thése 

de doctorat en science de gestion, Université Abou BakrBelkaid, Tlemcen, 2008, p :70 
2
Jones.D, Tamiz.M, « Pratical goal programming », international series in operations research and management 

Science, Volume :141,2010, p :22. 
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الغري خطي إىل شكل خطي للربجمة باألهداف الكثري احلدود وذلك لعدم تطبيق اللوغاريتم على االحنرافات املوجبة 

و  Levو Soysterولتفادي هذه االختالفات وجدت عدة طرق Lموعة من الباحثني. فحسب  والسالبة.

Hannan  خطية بطريقة مباشرة بالنسبة لنموذج الربجمة باألهداف يتم حتويل األهداف الغري خطية إىل أهداف

 و Romeroفحسب  ة.ري احلدود ال ميكن حتويلها مباشر الكسرية، أما منوذج الربجمة باألهداف الكث

Amador أما  األحسن االستعانة باخلوارزميات خاصة يف جمال اهلندسة. منJones  و Tamiz 

أجل التحويل من الشكل الغري خطي إىل الشكل اخلطي، بعدها يتم  من Williamsطريقة  فيستخدمان

 Spronk و Goedhartمن جهة أخرى  ).Fonction de pénalitéباستخدام دوال اجلزاء (منذجتها 

منوذجا للربجمة باألهداف الكسرية يطبق يف جماالت التخطيط املايل. هذا النموذج يقوم بتدنية احللول الفعالة  اقرتحا

تدرجييا، ويف نفس الوقت يقوم متخذ القرار بضبط قيم األهداف اليت حددها مسبقا، مع العلم أن هذه األهداف 

 Yamaguchi و Ohtaأما  احلل األمثل. هي قيم دنيا اليت مت حتسينها يف كل مرحلة حىت احلصول على

منوذجا للربجمة باألهداف الكسرية الذي يسمح باألخذ بعني االعتبار عامل عدم الدقة يف عملية اختاذ اقرتحا 

باقرتاح طريقة حلل هذا النموذج تستند على منوذج خطي  Hernandezو  Caballeroوحاليا قام  القرار.

باحلصول على حل لتحقيق مجيع األهداف، هذه الطريقة تسمى ب مقابل (متماثل) الذي يسمح 

"Minimax Straight Restoration technique اليت تعتمد على منوذج الربجمة باألهداف بتدنية "

 حيث يتم تعظيم معا االحنرافات املوجبة اخلاصة ملختلف األهداف وبنفس النسب. G.P.Mأعظم احنراف 

  (Fonctions de satisfaction) الكفاءةلبرمجة باألهداف باستخدام دوال ا )5

 غري حمدد. معظم مناذج الربجمة باألهداف السابق ذكرها عاجلت مشكلة أفضليات متخذ القرار بشكل سطحي و

صياغة منوذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة، وذلك  بإعادة Aouniو  Martelلذا قام الباحثان 

بإدماج أفضليات متخذ القرار بصفة حمددة وأكثر دقة، واليت تكون مرتبطة بأمور ذاتية متعلقة مبتخذ القرار كمثال: 

د أن يرياحلكم الشخصي، امليوالت الشخصية، اخلربة الذاتية،...). كما ميكن له أن يتحكم يف معطياته اليت 

أما دوال الكفاءة  يضيفها للنموذج، مبا أنه هو صاحب القرار النهائي وليس النموذج الرياضي أو احمللل الكمي.

، حيث ميكن من خالهلا إظهار بيانيا خمتلف األفضليات املمكنة ملتخذ القرار حدافهي متعلقة بكل هدف على 

املعربة على شكل درجة رضاه اجتاه االحنرافات املشاهدة عن مستويات الطموح احملددة لألهداف. فقد استوحى  

. فهذه PROMETHEهذا العمل من مفهوم "املعيار املعمم" لطريقة  Aouniو  Martelكل من 
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تسمح ملتخذ القرار التعبري عن أفضلياته على أساس فارق املدى ما بني نتيجة كل حلني من بني جمموعة الطريقة 

حيث قام  الباحثان باستغالل هذه  .1حدااحللول املمكنة، حبيث يتم املقارنة بينهما بالنسبة لكل معيار على 

، واليت حداانطالقا من دالة الكفاءة املتعلقة بكل هدف على  دافج الربجمة باألهالفكرة وذلك بإعادة صياغة منوذ 

 ! من خالهلا يتم حتديد بيانيا شكل خمتلف أفضليات متخذ القرار، حبيث تعرب عن درجة رضاه اجتاه االحنرافات 

املقارنة بني ، ليتم بعد ذلك %&ودرجة حتقيق هذا اهلدف  iاحملدد للهدف  %$املالحظة بني مستوى الطموح  #" و 

تقييم مجيع احنرافاiا املشاهدة عن مستويات الطموح احملدد لكل هدف  ج كل احللول املمكنة للمسألة بعدنتائ

(حالة عدم الوصول إىل  !%  سالبة(حالة تفاوت مستوى الطموح) أو  #% على حدى، سواء كانت موجبة 

مستوى الطموح)، بعدها يتم اختيار احلل املناسب أو املرضي للمسألة القرارية والقادر على حتقيق أكرب مستوى 

 من الرضا بالنسبة جلميع األهداف احملددة دفعة واحدة.

كلما زادت قيمة االحنراف، كلما اخنفض اهتمام متخذ القرار tا  الكفاءة:الشكل البياني لدوال  ·

وبالتايل درجة رضاه تكون ضعيفة ومنخفضة. وهذا يعين أن دالة الكفاءة هي دالة متناقصة حمصورة بني 

(% )'أي:  1و0 * [+,   2أي شكلها البياين هو كاآليت: .[-

 

 

 

      

 

): دالة الكفاءة28الشكل (  

Source: Goghrod.H ; Martel.J.M, Belaid.A, (2001), OP.CIT, p :922  

                                                           
1
Goghrod.H ; Martel.J.M, Belaid.A, « une approche multicritère pour la gestion d’un parc de matériel roulant », 

3
eme

 conférence francophone de modélisation et simulation « conception, analyse et gestion des systèmes 

industriels », MOSIM’01, 2001, Troyes (France), p :922 
2
Goghrod.H ; Martel.J.M, Belaid.A, (2001), OP.CIT, p :922 
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 1نالحظ وجود ثالث جماالت:

!#عندما يكون:  :"!  الرضاعتبة  -1 $ [%,  !"] 

 ، ومجيع احللول تكون هلا نفس مستوى األفضلية.1متخذ القرار تكون يف حدها األقصى  رضاأي درجة 

!#عندما يكون:  :(%! )املعدوم  الرضاعتبة  -2 $ [ !",  !%] 

 .0تبدأ بالتناقص بشكل مستمر إىل أن تأخذ القيمة  متخذ القرار رضاأي درجة 

 &! : كل حل يتجاوز (&! )عتبة االعرتاض  -3

التام بالنسبة لبقية األهداف األخرى  الرضاأي متخذ القرار يتخلى ^ائيا عن هذا احلل، حىت ولو حقق درجة 

 دفعة واحدة.

  صياغة نموذج البرمجة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة: ·

وحسب كل احنراف  حداقبل صياغة وحل هذا النموذج يقوم متخذ القرار باختيار دوال الكفاءة لكل هدف على 

 سواء موجب أو سالب.

مبينة يف  ودوال الكفاءة ليست حمدودة، ولكن حسب احلاالت الواقعية التطبيقية مث استخالص ستة دوال كما هي

 اجلدول التايل:

 

 

 

 

 

                                                           
1
Martel.J.M, BelaidAouni, « Méthode multicritère de choix d’un emplacement le cas d’un aéroport dans le 

nouveau Québec », Infor, vol :30, N° :2, 1992, p :105. 
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 ): أنواع دوال الكفاءة13الجدول (

Source : Martel.J.M, Belaid.A, (1990),OP.CIT,p :1126 

من قبل متخذ  $!  ، عتبة االعرتاض#! ، عتبة الرضى املعدوم "! بعدها يتم حتديد العتبات الثالث: عتبة الرضى 

النموذج الرياضي العام (الذي يتكون من النموذج الرياضي اجلزئي لكل هدف+ النموذج بعدها يتم بناء  القرار.

 الرياضي األويل العادي للربجمة باألهداف).
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 1إذن الصيغة العامة لنموذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة هو كاآليت: 
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?678@ E F************************************************************************@? G H*******************************************0? = 7C DC� C )2
1(4C 1(/ E I(J********************************0( = 7C DC� C 521(4C 1(/ G H**********************************0( = 7C DC� C 52

 

 حيث:

!#دالة الكفاءة املتعلقة باالحنراف املوجب: ("!#)"!  ·
" 

·  !
$(#!

!#دالة الكفاءة املتعلقة باالحنراف السالب: ($
$ 

 عتبة االعرتاض: &!% ·

الذي حيقق أكرب مستوى من اإلرضاء بالنسبة جلميع األهداف بعض حل هذا الربنامج الرياضي، يتم اختيار احلل 

 دفعة واحدة.

III-  :نموذج البرمجة باألهداف في ظروف تتميز بعدم الدقة un (Goal programming dans

environnement imprécis) 

االنتقادات. من بني هذه بالرغم من شعبية مناذج الربجمة باألهداف السابقة، إال أQا كانت موضع الكثري من 

االنتقادات تلك اليت تتعلق بصعوبة التحديد بدقة قيم مستويات الطموح ملختلف األهداف. فكثريا ما يواجه 

متخذ القرار حاالت قرارية أين ال ميلك إال معلومات جزئية، هذه املعلومات ميكن أن تكون مبهمة أو غري دقيقة. 

) صعوبة احلصول بدقة على املعلومات اخلاصة بتحديد مستويات الطموح Zeleny )1981 فقد أثار

 ) استعمال دوال التوزيع االحتمايل وبعض الطرق اإلحصائية.Bonyssou )1989لألهداف. لذا اقرتح 

باإلضافة إىل عدة حماوالت إلعادة صياغة منوذج الربجمة باألهداف يف ظروف تتميز بعدم الدقة، فمنها: الربجمة 

للباحثان:  (Flou)، والربجمة باألهداف املبهمة Continiمن قبل  (Stochastique) هداف العشوائيةباأل

                                                           
1
Martel.J.M, Belaid.A (1992), p :106 
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Narasimhan  وHannan  باستخدام دوال االنتماء(Fonctions d’appartenance)  بعدها .

 .(Intervalles)بصياغة منوذج الربجمة باألهداف احملدد مبجال  Kumeو  Inuiguchiقام الباحثان 

III-1 :نماذج البرمجة باألهداف المبهمة :(Goal programming flou) 

والذي اعتمد يف صياغته على  Zimmermanأول صياغة منوذج الربجمة باألهداف املبهمة كانت من قبل 

نفس املفهوم اعتمد عليه العديد من الباحثني من أجل صياغة وتطوير مناذج الربجمة  مفهوم دوال اإلنتماء.

هذه النماذج استخدمت يف العديد من . Rubin, Hannan, Narasimhanباألهداف املبهمة مثل: 

املواقع ا`االت: تسيري النفايات الصلبة، تسيري األحواض املائية، التخطيط الفالحي، تسيري الغابات، اختيار 

 للبنوك واملؤسسات العامة، ا`ال الصناعي، مشاكل النقل، جمال الطريان.

 و ميكن استخدام منوذج الربجمة باألهداف املعياري الصيغة العامة لنموذج البرمجة باألهداف المبهم: ·

تصبح منذجته يف ظروف قرارية تتميز باإل:ام وعدم الدقة اخلاصة بتحديد مستويات الطموح وبالتايل 

 صيغته كاآليت:

 . !."

#$
$$
$$
$%

&'()* = ))+', - +'/

0. 1
233
4
33567'898 : +', - +'/ ; <')))))))>' = ?@ A@�BC

(

8D?
)))))

19 E F)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))98 G H))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>8 = ?@ A@� @ (C))
+',@ +'/ G H))))))))))))))))))))))))))))))))))>' = ?@ A@� @ BC))

 

 .iميثل "بالتقريب"، ويعكس الطبيعة املبهمة ملستوى الطموح املتعلق باهلدف  ;حيث الرمز 

ومن أجل حل هذا النوع من املسائل املبهمة، استخدمت العديد من النماذج لعديد من الباحثني، أوهلم 

Zimmerman  أدخل مفهوم دوال االنتماء. وبعدها طور منوذجه بإضافة بعد التعديالت من قبل الذي

Narasimhan  وHannan .قبل شرح خمتلف النماذج حلل املسائل املبهمة، نوضح أشكال و  و آخرون

 دوال االنتماء اخلطية يف اجلدول التايل:
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 ): أشكال دوال اإلنتماء14الجدول(

Source : Selçuk ALP, Erol Yavuz, Nihat Ersoy, « Vertical network adjustment 

using fuzzy goal programming”, International journal of engineering and applied 

science, 2013, vol:4, N°2, p: 4  

 القرار بصفة شخصية.: قيمة ثابتة متثل االحنراف عن مستوى الطموح، حمددة مسبقا من قبل متخذ   

 .: دالة االنتماء !

" +  املبهم احملدد مسبقا.: احلد األقصى املسموح به لتحقيق اهلدف  #

" $  : احلد األدىن املسموح به لتحقيق اهلدف املبهم احملدد مسبقا. #
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متخذ القرار جتاه احللول  رضا، أي تعرب عن درجة i: درجة حتقيق دالة االنتماء بالنسبة لكل هدف %($)#"! 

فمعناه عدم حتقيق اهلدف بالتمام أو عدم  0يتم حتقيق اهلدف بالتمام، أما الدرجة  1املمكنة، فمثال عند الدرجة 

,&]التام، أما عندما تكون حمصورة ضمن اHال  الرضا  فتأخذ قيم خمتلفة.['

 1األهداف التايل:إذا اعتربنا الربنامج اخلطي املتعدد  :Zimmerman/ نموذج 1

OPt**Z = AX*********Z = Z+, Z-, � , Z.  

S/ C 0CX 1 B
X 2 3 ************************************** 

Z                                        :املوافقة للربنامج أعاله  Zimmermanالصيغة املبهمة  4 AX 

S/ C 0CX 5 B
X 2 3  

لذا خصص داليت انتماء: األوىل خاصة بدالة . القيود اهليكليةف و دالة اهلديعكس الطابع املبهم لــ:  ":5" "،4"

 .الثانية خاصة بالقيود اهليكليةو  اهلدف

 

 Zimmerman دوال االنتماء لــ): 15الجدول(

                                                           
1
 M.A.Yaghoobi, M.Tamiz, « A short note on the relationship between goal programming and fuzzy goal 

programming for vector maximum problems”, Iranian journal of fuzzy system, 2005, vol:2, N°2, p: 32  
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Source : M.R.Safi, H.R.Maleki, E.Zaeimazad, « A note of Zimmerman method 

for solving fuzzy linear programming problems”, Iranian journal of fuzzy systems, 

2007, vol:4, N°2, p:33 

 التقاطع بني دوال االنتماء يساوي احلد األدىن هلذه الدوال أي :

Min[M  (A x),�M !(A!x),M" (C x), � ,M"#(C#x)] = $ 

 k=1,2,…,mو     i=1,2,…,n   حيث:

 : احلد األدىن لدوال االنتماء املتعلقة باألهداف.&%

 1وباستخدام هذه النظرية يف الربنامج الرياضي املتعدد األهداف املبهم تصبح العالقة السابقة كاآليت:

G. P. F

'*
**
**
+ Max-/-----------------------------------------------------

S. C
01
2
13 4 5 6& 5 7&894& : $-------------(& = 4, ;,� , <)
4 5 >?8 5 @?9;? : $-----------(? = 4, ;,� ,B)
D E / E HX : D----------------------------------------------------------------

 

 :Narasimhan/ نموذج 2

) لنموذج الربجمة باألهداف املبهم خيتلف قليال عن منوذج Narasimhan )1980صياغة الباحث  

Zimmerman قام حيث  ناء منوذجه.بء كأساس لنتما، إال أنه يتخذ دوال اإلNarasimhan  باقرتاح

2جتزئة كل هدف إىل جزئني أي: "
m نتماء معينة فاجلزء األول ينص إمن املسائل اجلزئية"، كل جزء خاص بدالة

، واجلزء الثاين ينص على عدم جتاوز احلد األدىن iعلى عدم جتاوز احلد األقصى املسموح به لتحقيق اهلدف 

وميكن شرح هذه  بدمج اجلزئني معا من أجل حل املسائل املبهمة.. وبعدها يقوم iاملسموح به لتحقيق اهلدف 

 الطريقة يف اجلدول التايل:

 

 

                                                           
1
 M.A.Yaghoobi, M.Tamiz, OP.CIT, 2005, p: 32 
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 Narasimhanلــ  دوال االنتماء):16الجدول(

 1من املسائل اجلزئية جند: 2mباإلدماج ما بني الصياغة اجلزئية األوىل والثانية أي ما بني 

 . !."

 !
!!
!!
!"
#$%&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

(. )

*+
+,
++
- /01%2 3 140560260 7 :مع&&&8 405609 /01%2 9 40
140 ; 602 3 /01%260 7 :مع&&&8 40 9 /01%2 9 40 ; 60

' < [=> ?]@ 7 =

 

 القيدين:حنرافني املوجب والسالب إىل ومن أجل حل هذا النموذج مت إدخال اإل

 القيد األول: ·

A 9 fB1x2 3 1gB56B26B C A 9 D ; fB1x2 3 gB6B ��� . . 1D2 

 لدينا:

fB1x2 3 EBF ; EB5 G gB C fB1x26B ; EB
5 G gB6B 

                                                           
1
 R.Narasimhan, “Goal programming in a fuzzy environment”, Decision science, 1980, p: 330   
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 !"#$ =% &'()*$+','
 ………. (2)                                                              

"#
- =  : ألن االحنراف املوجب غري مرغوب فيه (أقل من مستوى الطموح) 0

.) جند:         2) و (1باملطابقة بني ( / "#
$ 1 .%أي2%% 1 2 ! "#

$ 

3أي:  / 45
$ 1 51,$75 إذا كان 6 85(9* 1 75 

 القيد الثاني: ·

. 1
(g# / ,#* ! f#(x*

,#
 . 1 2 /

g# ! f#(x*

,#
����(:* 

 لدينا:

f#(x* ! "#
- / "#

$ = g#  
f#(x*

,#
/ "#

$ =
g#

,#
 

 !"#
- =

+'$;'()*

,'
���(<*                                                                         

"#
$ =  : أي االحنراف السالب غري مرغوب فيه (أكرب من مستوى الطموح)0

.) جند:        4) و (3باملطابقة بني ( / "#
- 1 .%أي2%% 1 2 ! "#

- 

3: أي / 45
- 1 75: إذا كان 6 1 85(9* 1 75 / ,5 

 :Hannan/ نموذج 3

 Hannan فصياغة. Narasimhanلنموذج الربجمة باألهداف املبهم تشبه نوعا صياغة  Hannanصياغة 

فهو يقوم بدمج املسألتني  تعترب أكثر بساطة وفعالية أل\ا حتتاج إىل عدد أقل من القيود اإلضافية واملسائل اجلزئية.

 دالة االنتماء املثلثة الشكل.أي عوض استخدام داليت انتماء يستخدم  Narasimhanاجلزئيتني ل  
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 Hannanنتماء ل دالة اإل): 17الشكل(

Source : J.M.Martel, B.Aouni, “ Diverse imprecise goal programming model 

formulations”, Journal of global optimization,1998, vol:12,p:130  

 !" (!)" =
#$
%
$&

'*********************************************+ *, (!) - . /0 ***********, (!)/(. 10 )
0 ********************+ *. /0 - , (!) - . ****

(. 20 )/, (!)
0 ****************+ *. - , (!) - . 3 0 

'*********************************************+ *, (!) 4 . 3 0 ********
*  1 

 2هو كاآليت: Hannanوصياغة منوذج الربجمة باألهداف املبهم لــ 

56 76 8
9:
::
::
;<>!*? = @*******************************************************************************

A6 B
9:
::
:;
, (!)
0 C D 2 3 D / = . ***********************( = EF GF � F H)

@ 3 D 2 3 D / - E*******************************( = EF GF � F H)B! - I******************************************************************************
@F D 2F D /F !J 4 '***( = EF GF � F H)F (J = EF GF � F K)

 

 إذن احلل األمثل هلذا الربنامج باستخدام دوال االنتماء هو كاآليت:

(!) ,كان: إذا · - . /0 : 

                                                           
1
 J.M.Martel, B.Aouni, ,1998,  OP.CIT, p:130 

2
 J.M.Martel, B.Aouni, “ incorporationg the decision-maker’s preferences in the goal programming model with 

fuzzy goal values: a new formulation”, Multi-objective programming and goal programming, Springer-Verlag, 

1998, p:260 

  

µ(fi(x)) 

1 

fi(x) 

gi gi+Δi gi-Δi 
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 !(") # $%
& + $%

' = g% *
 !(")

,!

+ $%
' =

g%

,!

-------------($%
& = 0) 

* ./
' =

1!' !(")

,!
��� 2 (3)                                                                          

4                                              ولدينا: + $%
& + $%

' 5 3��� 2 (6) 

7          ) نتحصل على:2) يف (1بتعويض ( 8 9 #
1!' !(")

,!
 

f%(x)       ونعلم أن: 5 g% # (")! ';:   أي:    %,

,!
8 3 

λومبا أن:  8  إذن نتحصل على: >واملسألة 8دف إىل تعظيم   0

:;' !(")

,!
= 3 = $%

λ  و  ' = 0 

(")! إذا كان:  · # $!%&!: 

+*' بنفس الطريقة السابقة لكن مع =  فإننا جند: 0

 !(")+,!
&! = 1 = λو  %.- = 0 

/!&+!$إذا كان:  ·  !(") / ,! 

 !(")2 '*% 3 '*+ = g* 4 '*
+ =

$! 2  !(")

&! '*+ = 566666666 

*' وبتعويض
7  يف  + 3 '*

% 3 '*
+ / λجند:         1 / 1 2 $!+ !(")

&! 

8  :أي /  !(")+($!+&!)
&! 

f*(x)و مبا أن:  2 g* 3 &*# #&و   0    هي: 9إذن القيمة العظمى لــ   0
 !(")+($!+&!)

&! 

!$إذا كان:  · /  !(") / $! 3 &! : 

+*'بنفس الطريقة السابقة لكن مع:  =   هي: 9القيمة العظمى لـــ  وبالتايل جند  5
($!%&!)+ !(")

&! 
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III-2:نموذج البرمجة باألهداف المعبر بمجال : 

للقيم املستهدفة، وهذا  أثبت الواقع العلمي أنه يف بعض األحيان يصعب على متخذ القرار التحديد بصفة دقيقة

املتعلق Rدف ما، ويسمح له  ما جيعله ملزما باالعتماد على جماالت حمددة اليت متكنه من التعريف مبستوى طموحه

 املتوقع هلذه السنة يرتاوح بني ، كمثال: الطلببتقليل املخاطر النامجة عن سوء تقدير القيم املستهدفة

و  Charnesوترجع أول صياغة لنموذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال إىل كل من  [4000-1000]

Cooper  حيث مستويات الطموح معرب عنها مبجال. باإلضافة إىل أن االحنرافات بالنسبة إىل مستويات

 املتعددة اoاالت كما هو موضح يف الشكل التايل:الطموح معرب عنها بدوال العقوبة اخلطية 

 

 

 

 

 

 ية).أجزاء خط 5( U ): دالة الجزاء على شكل29الشكل (

Source :  J.M.Martel, B.Aouni, 1998, OP.CIT, p:131: 

,  ]كما نالحظ من الشكل فإن اoال  يعرف با-ال املستهدف والذي ميثل مستوى الطموح أي مجيع ["!

أما بالنسبة لالحنرافات  متخذ القرار يف حالة الرضا التام. حنرافات ال تتطلب أي عقوبة، وهذا ا-ال يعين أناإل

,#!]السالبة  !$]  ،[!", ,%!]واالحنرافات املوجبة [#! ! ] ،[!&, تكون درجة عقوبتها متزايدة حسب زيادة [%!

,#!]هذه االحنرافات املشاهدة. أما بالنسبة لالحنرافات اليت تتجاوز  ,%!]و  [$!  ∞فعقوبتها تتزايد إىل  [%!

 عتبة فيتو) بالنسبة لدوال الكفاءة.(من قبل متخذ القرار، وهذا ما يسمى بعتبة االعرتاض  وتعترب احنرافات مرفوضة

 العقوبة

 قيمة الهدف 

α1 α2 α3 α4 α5 α6 
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 و Cooperو  Charnesمتممة لفكرة كل من  Romeroو  Kvanliأعمال كل من  بعدها جاءت

 1لكن بشكل أعمق وأدق، فقاما بصياغة منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال كاآليت:

 !"#$ = #% !  " + #$! $" + %$! &' + % ! ('  

S. C

)*
**
**
**
**
,
**
**
**
**
*-/a01x1 2 34

5

164
777777777777777777777777777777777777777777

/a01x1 + 844" 9 844' = 3:
5

164
777777777777777777

/a01x1 + 844" + 84:" 9 84:' = 3;77777777
5

164
/a01x1 + 84;" 9 84;' 9 84<' = 3<
5

164
77777

/a01x1 + 84<" 9 84<' = 3>
5

164
77777777777777777

/a01x1 ? 3@
5

164
777777777777777777777777777777777777777

x1 2 A7777Bj = DEFE � G777777777777777777777777784<" E 84<' E 84;" E 84;' E 84:" E 84:' E 844" E 844' 2 A

 

صياغة جديدة للربجمة باألهداف املعرب مبجال، أين جند  Houckو  Canبعدها كانت هناك حماولة أخرى ل 

Hg0IEمستويات الطموح معربة يف جمال  g0JK  وأيضا املعامالت التكنولوجية معرب يف جمالHa01I E a01J Kأربع  . فاقرتحا

 POS-LOW      ،POS-UPP  ،NES-LOW  ،NES-UPP. 2برامج رياضية وهي:

من بني أهم هذه الربامج وأكثرها استعماال، حيث تتمثل صياغته   NES-UPPويعترب الربنامج الرياضي 

 3 كاآليت:

 

 

                                                           
1
 J.M.Martel, B.Aouni, A.Hassaine, « les préférences du décideur dans le goal programming : etat de l’art et 

perspectives futures », modélisation, optimisation et simulation des systèmes, Rabat, 2006  
2
 B.Aouni, 1998, OP.CIT, p : 63 

3
 J.M.Martel, B.Aouni, 1998,OP.CIT,  p:262 
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                                                                !"#$ = #%& ' ! + (" # $)!%& '" 

*. ,

-/
//
/0
//
//
123 45 64 + 7 58 # 7 59 = : 5

;

4'"
<<<

23 4>64 + 7 >8 # 7 >9 = : >
;

4'"7 58 # 7 59 ? ! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7 >8 # 7 >9 ? ! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<! ? !%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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 Kume وInuiguchi  واملعامالت التكنولوجية غري حمددة بصفة دقيقة فومبا أن مستويات الطموح 

يفضالن استخدام القيمة املركزية لكل جمال، حيث تعترب هذه األخرية كقيمة حتديدية مع عدم وجود أي عقوبة 

هلذه القيمة أي أن متخذ القرار تكون له األفضلية التامة على هذه القيمة. أما القيم املوجودة ضمن اJال 

ل) تكون هلا درجة عقوبة ضعيفة إىل أن تنعدم  املستهدف (أي على ميني وعلى يسار القيمة املركزية داخل اJا

عن اJال، كما هو كلما اقرتب من القيمة املركزية أما احللول املوجودة خارج اJال فتزداد عقوبتها كلما ابتعدت 

 مبني يف الشكل التايل:

 

 NES-UPP): دالة العقوبة لطريقة 30الشكل (

Source :  J.M.Martel, B.Aouni, 1998, OP.CIT, p:133: 
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صياغة جديدة لنموذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال باستخدام دوال  Belaid Aouni اقرتح 1998ويف سنة 

الكفاءة يف الظروف اليت تتميز بعدم الدقة (مبهمة أو معربة يف جمال). فدوال الكفاءة متكن متخذ القرار من 

حنرافات املشاهدة عن األهداف احملددة أي مستوى الطموح، والذي بدوره جيب أن ري عن درجة رضاه جتاه اإلعبالت

,#"! يكون ينتمي إىل اXال املستهدف أي   !"$% & !" 

وعتبة السواء  ()"'يتم تعيني يف نفس الوقت عتبة السواء املتعلقة باالحنرافات املوجبة  iفمن أجل كل هدف 

 اللذان يتم حتديدمها كما يلي: و *)"'املتعلقة باالحنرافات السالبة 

'"() + !"# - !" 

'"(* + !" - !"$ 

 

 ): دالة الكفاءة في الظروف التي تتميز بعدم الدقة لمستوى الطموح31الشكل (

Source :  J.M.Martel, B.Aouni, 1998, OP.CIT, p:135: 

, ]إذا كانت االحنرافات تنتمي إىل ا"ال  !"#$ , ]أو  [ !"#% فإن رضا متخذ القرار يكون تام (يف درجته القصوى  [

وتصبح  $&"!أو  %&"!). أما إذا كانت االحنرافات ال تنتمي إىل ا"ال تبدأ بالتناقص إىل أن تنعدم عند العتبة 1أي 

$)"!'مرفوضة بالنسبة ملتخذ القرار إذا جتاوزت عتبة االعرتاض:  ،!"(% ). 

 1وميكن صياغة الربجمة باألهداف املعرب مبجال باستخدام دوال الكفاءة كاآليت:

                                                           
1
 :  J.M.Martel, B.Aouni, 1998, OP.CIT, p:134 
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III-3نموذج البرمجة باألهداف العشوائي :  

هم، ومنوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال، هناك جمال آخر يدخل ضمن ببعد دراسة منوذج الربجمة باألهداف امل

جمموعة الربجمة باألهداف يف الظروف اليت تتميز بعدم الدقة وهو منوذج الربجمة باألهداف العشوائي. فهو يستخدم 

باحتماالت  الغري الدقيق، أي يكون عرضة للتغرياتيف احلاالت اليت يكون فيها مستوى الطموح يتميز بطابعه 

أول من قام بصياغة منوذج الربجمة باألهداف العشوائي، فقد اعترب مستويات الطموح  Continiويعترب  معينة. 

H  اخلاصة بكل هدف  i عن متغريات عشوائية ختضع لتوزيع طبيعي من أجل احلصول على أقل احنراف  عبارة

-Stancuوهناك أعمال أخرى لكل من  ممكن عن مجيع مستويات الطموح العشوائية (أي الغري متأكد منها).

Minasian  وGiurgiutiu  اللذان قدما ملخص عام لعدة منهجيات تستخدم يف الربجمة الرياضية املتعددة

  CCPفقاما بتطوير ما يعرف بطريقة  Cooperو  Charnesأما  اف حتت الظروف العشوائية.األهد

(chancecontrained programming)  العشوائي من خالل هذه الطريقة ميكن حتويل الربجمة باألهداف

 1وميكن صياغة النموذج الرياضي العشوائي كاآليت: إىل برجمة باألهداف خطي باستخدام االحتماالت.

N57;O(7) 
-. /P45 676 < HQ  ;;;;;( = ,C DC � C R):

6*,76 L M;;;;;;;;;;;;;;;;;;(6 = ,C DC � C :)  

 حيث:

                                                           
1
 B.Aouni, F.Benabdelaziz, J.M.Martel, « Decision-maker’s preferences modeling in the stochastic goal 

programming”, submittedto the European journal of operational research, 2003, p: 2 
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 !  : مستوى الطموح ذو طبيعة عشوائية  

 1املكافئة هلذا النموذج اخلطي هي كاآليت: CCP  وبالتايل فطريقة

!"#$%&'(#)* 
+. , -/[012(3 ) 4 56  ] = 3 $$$$$$( = 27 87 � 7 9)#: ; <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(: = 27 87 � 7 >)  

 حيث:

27]: احتمال يتم حتديد قيمته من طرف متخذ القرار حيث   3 <] ? @A 

56: دالة التوزيع االحتمايل املرتاكم للمتغري العشوائي   0 ( 3)012  حيث:   = B " :#:$$$$$$>:C2 

7<#(حيث  :#هو اجياد احلل  CCP  استخدام طريقةواهلدف من  � 7 #87 #2 = ) الذي يسمح بتعظيم  :#

Bالقيمة املتوقعة لدالة اهلدف. أي حتقيق أقل احنراف للفارق ما بني دوال حتقيق اهلدف  " :#:>:C2 مجيع  و

56مستويات الطموح العشوائية   املتعلقة ]ا.  

على العموم فإن منوذج الربجمة باألهداف العشوائي يتم : باألهداف العشوائيصياغة نموذج البرمجة  )1

 صياغته كاآليت:

! >$D = $E&FG H I FG 1*9
 C2

 

+. ,
JKK
L
KKME " :#: N FG H I FG 1 = 56  $$$$$$$$$$$$$$( = 27 87 � 7 9)>

:C2
$$$$

,# 4 O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#: ; <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(: = 27 87 � 7 >)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$FG 17 FG H ; <$$$$$$$$$$$$$$$$( = 27 87 � 7 9)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 

لرياضي العشوائي بعد حتويله إىل منوذج غري عشوائي (حمدد) باستخدام طريقة والشكل املكافئ هلذا الربنامج ا

CCP :هو كاآليت 

                                                           
1
 B.Aouni, F.Benabdelaziz, J.M.Martel, 2003, OP.CIT, p: 3 
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*,,
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,,/01 232 4 " ! + " # = 56 7 + 8 999: = &; <;� ;$)

>

2%&(3 ? @99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999932 A B9999999999999999999999:2 = &; <;� ; >)999999999999999999999999999
" #; " ! A B999999999999999: = &; <;� ;$)99999999999999999999999999

 

 حيث:

CD CDأي:  > 7وتباين  8: متغري عشوائي يتبع توزيع احتمايل طبيعي مبتوسط     ~EF8 ; 7 <G 

فباستخدام دالة  .1واحنراف معياري يساوي  ،مبتوسط حسايب معدوم، ل املتغري الذي يتبع توزيع طبيعي: ميث 5

? H:5اليت حتقق العالقة التالية:   56وجدول التوزيع الطبيعي فإنه يتم حتديد قيمة النقطة  56 ) = مع العلم   6

= 5أن:  :CD  4 8 )I7  

 باستخدام دوال الكفاءة: العشوائي صياغة نموذج البرمجة باألهداف )2

بصياغة جديدة لنموذج الربجمة  F.Benobdelaziz و J.M.Martelو  B.Aouni قام كل من

الكفاءة لألخذ بعني االعتبار أفضليات متخذ القرار يف النموذج باألهداف العشوائي بإدخال مفهوم دوال 

 1كما ذكرنا سابقا فإن صياغة منوذج الربجمة باألهداف العشوائي هو كاآليت: الرياضي.

J >9K = 90F"L ! + "L #G
$

 %&
 

'. (
*,,
-
,,/01 232 4 "L ! + "L # = CD  9999999: = &; <;� ;$)>

2%&"L !;"L # A B999999999999999999999999999999: = &; <;� ;$)
9999999999999999999

(3 ? @999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999932 A B999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 

 نتحصل على: CCP  هذا النموذج إىل منوذج الربجمة باألهداف الغري عشوائي (حمدد) باستخدام طريقةوبتحويل 

                                                           
1
 B.Aouni, F.Benabdelaziz, J.M.Martel, 2003, OP.CIT, p: 6 
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 CCP(احملول) باستخدام طريقة  بإدخال مفهوم دوال الكفاءة يف منوذج الربجمة باألهداف الغري العشوائي و

 1جند:

@136A = 60BC ! D 
!7" !) + C 

# D #7" #)E
$

 %&
 

'. (
*,,
-
,,/01 232 4 " ! + " # = 5 6666666666666

:

2%&" #8" ! > F G6666667 = &898 � 8$)" #8" ! ; <6666666667 = &898 � 8$)32 ; <6666666666666666672 = &898 � 8:)
 

VI-  باألهدافمشكلة وحدات القياس المتعلقة: 

املرجح  وتعترب مشكلة وحدات القياس من بني أهم مشاكل الربجمة باألهداف وخاصة الربجمة باألهداف املعياري 

ففي  .والذي تعرض إىل عدة انتقادات بسبب عدم جتانس وحدات القياس ،األولوياتبمنوذج الربجمة باألهداف  و

 ،مرت ،معظم احلاالت جند أن دالة اهلدف حتتوي يف آن واحد على وحدات قياس خمتلفة فمثال: وحدة نقدية

. فإذا مت ... فالنتيجة املتحصل عليها ال ميكن أن يكون هلا تفسري اقتصادي وعلمي واضح،عامل ،وحدة منتجة

 .ضوهذا ما ينتج عنه تناق ،نفس النموذجتغيري وحدة القياس لألهداف فسوف يتم احلصول على حلول خمتلفة ل

 فمن أجل التغلب على هذه املشكلة ظهرت العديد من الطرق من أجل توحيد وحدات القياس املتعلقة باألهداف

                                                           
1
 B.Aouni, F.Benabdelaziz, J.M.Martel, 2003, OP.CIT, p: 6 
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ومن بني أهم  وهذه الطرق تسمح باحلصول على حل واحد مهما اختلفت وحدات القياس املتعلقة باألهداف.

 1  هذه الطرق جند:

VI- 1 : التوحيد النسبي المئوي:طريقة 

، من أجل توحيد وحدات القياس املتعلقة باألهداف يتم قسمة كل من معامالت متغريات Romero  حسب

الذي ميثل مستوى الطموح لكل  و  #على عدد ثابت يعرف بثابت التوحيد    "ومستويات الطموح  !  القرار 

 .100هدف مقسوم على 

$ %&' = ()* +, -+ . * /, -/01

 23
 

45 6
78
9
8:(; ! 3<<" >! . , -+ ? , -/ = 3<<&&&&)! = 3@ A@ � @ %0

%

!236> B C&&> ! D <&&&&&&&&&&&&)! = 3@ A@ � @ %0
, -+@ , -/ D <&&) = 3@ A@ � @ 10

 

 حبيث:

, -/ = , /" 5 3<< 

, -+ = , +" 5 3<< 

األهداف إىل نسب مئوية ليتم تدنية االحنرافات النسبية بدال من االحنرافات إذن تقوم هذه الطريقة على حتويل 

 املطلقة.

VI- 2:قليدي:طريقة التوحيد اإل 

 ! ;بتطوير هذه الطريقة عن طريق قسمة كل من متغريات القرار  Wildhemو  Kluyverقام كل من 

= #    حيث:Ni على عدد ثابت   "ومستويات الطموح  EF ; !A%!23 G3A باملعيار اإلقليدي واملعروف

                                                           
1
حالة لعملیة اإلئتمان في بنك التنمیة المحلیة"، رسالة د.موسلیم حسین، "أنواع نماذج البرمجة الخطیة باألھداف المبھمة في اتخاذ القرار: دراسة  

 89، ص: 2013دكتوراه، جامعة تلمسان، 
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وبالتايل منوذج الربجمة باألهداف حسب طريقة التوحيد اإلقليدي هو  . للمعامالت التقنية اخلاصة باألهداف

 كاآليت:

Min Z =  !(W"#$"%# +W"&$"%&)
'

"*,
 

 

 حيث:

 

VI- 3:1-0واحد ( -طريقة التوحيد: صفر:( 

معامل التوحيد  علىبقسمة االحنرافات اخلاصة بدالة اهلدف  Masudو  Hawangتقوم هذه الطريقة حسب 

) وأسوء قيمة ممكنة مبتغري االحنراف  ./(مستوى الطموح 0الذي يساوي املسافة ما بني القيمة املستهدفة  .-

 123#.0، اليت يتم حتديدها انطالقا من القيود اهليكلية للنموذج الرياضي، حيث Xضمن جمموعة احللول املمكنة 

عبارة عن أسوء قيمة لإلحنراف يتم توقعها من طرف متخذ القرار. وعليه يتم توحيد وحدات القياس  123&.0و 

عن طريق تدنية االحنرافات الغري مرغوب فيها بالنسبة ألسوء قيمة لالحنراف الغري مرغوب فيه، وبالتايل يصبح 

 منوذج الربجمة باألهداف كاآليت:

4.5 6 =  !78.#
0.#0.#123 +8.&

0.&0.&1239
1

.*:
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VI- 4::طريقة التوحيد التجميعية 

 ()'هذه الطريقة من أجل عملية توحيد القياس، وذلك بقسمة كل من متغريات القرار  D.F.Jonesاقرتح 

? :حيث Ni على عدد ثابت  )0الطموح  ومستوى @'()@ = A(8)93 

 وهذه الطريقة تشبه طريقة التوحيد اإلقليدي وبالتايل منوذج الربجمة باألهداف يصبح كاآليت:

Min1Z = 1&2WB-CBD- +WB/CBD/7
E

B9F
 

 

 

 

 

 

 

 

 



باألهداف البرمجة نماذج: الرابع الفصل  

 

169 

 

 خاتمة 

عني االعتبار عدة أهداف دفعة واحدة ويكون حتت إطار بمنوذج الربجمة باألهداف هو ذلك النموذج الذي يأخذ 

طريقة رياضية متيل إىل املرونة والواقعية يف حل املسائل القرارية املعقدة  واحلل األمثل من بني احللول املمكنة. فه

 العديد من متغريات القيود. عتبار عدة أهداف وواليت تأخذ يف اإل

ألسلوب الربجمة باألهداف القدرة على التعامل مع مشكل اختاذ القرار ذو أهداف متعددة ومتعارضة، إذ جند  و

دارة غالبا ما يكون على حساب أهداف أخرى أن يف مواقف اختاذ القرار العادية فإن اهلدف الذي تعمل عليه اإل

مهية بني األهداف حيث يتم تقدمي األهداف ذات األولوية العليا مث تليها غري أنه من الضروري وضع ترتيب لأل

األهداف األقل أمهية. ومبا أنه من الغري ممكن حتقيق كل األهداف اليت يتطلع إليها صانع القرار فإن الربجمة 

لربجمة اخلطية باألهداف حتاول الوصول إىل مستوى قناعة بتحقيق األهداف املتعددة، وهذا بالطبع خيتلف عن ا

ففي الفصل املوايل سوف حناول تطبيق  اليت حتاول الوصول إىل حتقيق هدف واحد هو أحسن األهداف املطروحة.

 بعض مناذج الربجمة باألهداف يف عملية التخطيط و الرقابة على اإلنتاج.



دراسة حالة "الجزائرية للتأمينات"الفصل الخامس:   
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 مقدمة:

. فإدارة سبة للمؤسسات اخلدميةحاولنا خالل الفصول النظرية السابقة إبراز أمهية إدارة اإلنتاج و العمليات بالن

اإلنتاج و العمليات هي تلك اإلدارة املسؤولة عن تصميم، تشغيل و الرقابة جلميع أنشطة النظم اإلنتاجية (تنظيم 

حمطات العمل املختلفة، اختيار املوقع، تصميم الوظائف و األعمال، قياس العمل، اختيار العمليات، ترتيب مواقع 

 األداء، السيطرة على جودة اخلدمة، جدولة األعمال، ختطيط اإلنتاج).

كما أظهرنا خمتلف متغريات الربجمة باألهداف و اليت تعترب من بني أهم األساليب املستخدمة يف إدارة اإلنتاج و 

من األساليب األكثر مرونة و واقعية و تتماشى مع مجيع احلاالت القرارية املختلفة و املعقدة. العمليات ألaا تعترب 

 لذا سوف حناول تطبيق بعض مناذج الربجمة باألهداف يف عملية التخطيط و الرقابة على اإلنتاج.

وقع يدخل ضمن فتخطيط امل ".قمنا باختيار "ختطيط املوقع" والتخطيط اإلمجايل التخطيط، فيما خيص عملية

التخطيط اإلسرتاتيجي، ألن املؤسسة يف صدد إنشاء فرع جديد و أمامها عدة اختيارات مبعايري خمتلفة. فعوضا من 

سلوب " الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة" و أاستخدام التجربة الشخصية ملتخذ القرار قمنا باختيار 

 وفق أسلوب علمي رياضي.ذلك عن طريق إدماج أفضليات متخذ القرار 

لكل  الية ملستويات اإلنتاج والعمالةضع تقديرات إمجو خيص  التخطيط اإلمجايل أو التخطيط املتوسط األجلأما 

فرتة خالل العام دون ختصيص لنوع معني من املنتجات أو األقسام وzدف هذه اخلطة إىل التوفيق بني حجم 

 ةسوف حناول باقرتاح إسرتاتيجيلذا . خالل فرتات اخلطةتوقع املي حجم اإلنتاج وبني حجم الطلب أالطاقة 

 .االحتفاظ بقوة عمل ثابتة يف املنظمة، على أن يتم تشغيل العمالة وقتا إضافيا يف فرتات زيادة الطلب

الرقابة على جودة اخلدمة عن طريق دمج أسلوب "منطقة السماح" و منوذج "الربجمة  و يف األخري سنقوم بدراسة 

للحصول على اجلودة املتوقعة يف ضل املؤشرات اخلمسة املعتمدة يف احلكم على جودة اخلدمة  باألهداف"

 (امللموسية، االعتمادية، االستجابة، الضمان والتعاطف).
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I -:التعريف بالمؤسسة 

I-1 : " 2نشأة " الجزائرية للتأميناتa" 

اجلزائرية للتأمينات هي مؤسسة ذات األسهم ، نشأت بفضل القانون الذي حرر سوق التأمينات ( هذا القانون 

سنة أين احلكومة كانت تسيطر على السوق الداخلية للتأمينات،  30)، و ذلك بعد فرتة  1995صدر يف سنة 

 ، ...SAA ،CAATية مثل: و ذلك من خالل بعض املؤسسات الوطن

، 1995/01/25بتاريخ  95/07" مسجل يف إطار قانون 2aالتسريح الذي منح ل" اجلزائرية للتأمينات 

" هي 2aاجلزائرية للتأمينات " متضمنا فتح سوق للتأمينات، يسمح هلذه األخرية ممارسة كل عمليات التأمينات.

مليار دينار جزائري حمررة كليا، أسست و أعرتف bا بوثيقة رمسية حمررة من  1مؤسسة ذات أسهم برأس مال قدره 

" هي أول مؤسسة اليت هلا 2aمع العلم أن " اجلزائرية للتأمينات  . 1998/08/05طرف وزارة املالية بتاريخ 

كما أن  .1999رأس مال خاص، معرتف به من طرف املؤسسات العمومية. و قد باشرت يف نشاطها سنة 

" jدف إىل تعظيم قدراjا بفضل التفتح على فرص الشراكة، مبرجع وطين و خارجي، قادرة على 2aؤسسة " م

 تقدمي قيمة مضافة إىل قطاع التأمينات.

" قد وضعت عالقات الشراكة مع أفواج عاملية للتأمني و إعادة التأمني ( أمريكا، 2aيف هذا املنظور مؤسسة " 

 األفواج العاملية للتأمني و إعادة التأمني هي: أوربا، الشرق األوسط). هذه 

§ MUNICH.RE.(أملانيا ) هي املؤسسة األوىل العاملية للتأمني و إعادة التأمني : 

§ CCR(اجلزائر ) منظمة رقابة إلعادة التأمني : 

§ CCR(فرنسا ) املنظمة املركزية إلعادة التأمني : 

§ AXA- RE(فرنسا ) : 

§ SCOR-PARIS(فرنسا ) : 

§ CONVERUM(أملانيا ) : 

§ RE-HANNOVER(أملانيا ) : 

§ ALLIANZ(أملانيا ) : 

§ ZURICH-RE(سويسرا ) : 
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§ AFRICA-RE(املغرب ) : 

I-2 : 2الهيكل التنظيمي لل" الجزائرية للتأميناتa:" 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 ): الهيكل التنظيمي لمؤسسة " الجزائرية للتأمينات"32الشكل(

 املصدر: من وثائق املؤسسة

I-3 : الداخلي  للمؤسسة:التنظيم 

 التنظيم الداخلي للمديرية الجهوية بتلمسان:   )1

له مسؤولية متثيل املؤسسة، و أيضا تنظيم، مراقبة كل األنشطة و النتائج احملصلة من المدير الجهوي:  §

وية قبل املديرية و مجيع الوكاالت سواء الوكالة الرئيسية، الوكاالت املباشرة و العامة التابعة للمديرية اجله

و أيضا يقوم بتمثيل و تنفيذ سياسة املؤسسة على املستوى اجلهوي، التعريف باألنشطة  بتلمسان.

 التجارية اجلهوية، مساعدة الوكاالت، خطوات تنفيذ العقود مع الزبائن، إجناز الصفقات، ...

صص يف يف كل مديرية يوجد قسم خاص باإلعالم اآليل الذي يسريه مهندس متخقسم اإلعالم اآللي:  §

اإلعالم اآليل الذي يهتم بكل املعدات و التجهيزات للحاسب ، باإلضافة إىل الصيانة يف حالة العطل. 

 باإلضافة إىل جتميع املعلومات و محايتها.
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يضم وظيفيت: التجارية و اإلنتاجية. هذا القسم يهتم بوظيفة خدمة ما بعد البيع الذي القسم التقني:  §

 ا، إذن هي:تعرضه املؤسسة على زبائنه

 تراقب و تعاجل كل العقود املنجزة من طرف كل الوكاالت على مستوى التسيري و التسعري. -

 تدعم و تقوي اإلحصائيات. -

 تقوم بإرسال مجيع اإلحصائيات اخلاصة باإلنتاج إىل املديرية العامة كل شهر. -

 التنظيم الداخلي للوكالة الرئيسية: )2

 هلا و تكون موجودة ضمنها، أي يف نفس املوقع، أو بالقرب منها. لكل مديرية جهوية وكالة رئيسية تابعة

و حتتوي على قسم واحد يضم ليت توجد فيها املديرية اجلهوية.فهذه الوكالة تقع يف الطابق السفلي للعمارة ا

مكتبني، كل مكتب يقوم بوظيفة خمتلفة عن األخرى. و يهتم هذا القسم بإجناز عقود التأمينات، فهو يتلقى 

 لزبائن.ا

I-4: :أهداف المؤسسة 

" تركز اهتمامها على قطاعات مل يتم استغالهلا أو حديثة االستغالل بالتوازي مع األخطار التقليدية 2aمؤسسة "

 ( أخطار صناعية، نقل، السيارات،...) على وجه اخلصوص:

 التأمينات على العاديني و على ضروريات املنازل. -

 ميزات االحتياط و التوفري.الـتأمينات على األشخاص ذوي  -

 التأمني على املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و على الصناعات الصغرية و املتوسطة. -

 منتجات جديدة للتأمينات اليت تصحب التطور االقتصادي و االجتماعي. -

 " وسائل مناسبة منها: 2aو لتحقيق أهدافها وضعت مؤسسة "

 ستويات اخلربة، و حتسني دائم للخدمات.تكوين دائم ألعوان التأمني للوصول إىل م ·

 استعمال التقنيات احلديثة للتسيري، خاصة وسائل اإلعالم اآليل. ·

 السياسة املوجهة إلشباع رغبات الزبون. ·

 تأطري مكون من خرباء ذوي مستوى عال. ·

 استخدام الطرق العلمية يف عملية اختاذ القرار. ·



دراسة حالة "الجزائرية للتأمينات"الفصل الخامس:   

 

174 

 

II -  للتأمينات"تخطيط الموقع للمؤسسة: "الجزائرية 

يف اختياره يؤثر سلبا  إخفاق، فأي اإلسرتاتيجيةكما ذكرنا سابقا، قرار اختيار املوقع يعترب من أحد أهم القرارات 

 وقرار اختيار املوقع يعين سواء: على املؤسسة لفرتات طويلة.

 .التوسع يف املوقع احلايل -

 .إضافة مواقع جديدة مع االحتفاظ باملواقع احلالية -

 .االستغناء عن موقع والتحرك إىل موقع جديد -

فمؤسسة "اجلزائرية للتأمينات" يف صدد البحث عن موقع جديد إي إضافة وكالة جديدة مع االحتفاظ باملواقع 

مواقع يف مناطق خمتلفة، فعلى املؤسسة اختيار موقع الذي  أربعةأتيحت للمؤسسة . احلالية (أي إضافة فرع جديد)

 و اجلدول املوايل يبني املعايري اخلاصة بكل موقع:  يعترب األفضل واألمثل.

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 250 5 2 2 2 100 1الموقع 

 200 2.5 1 2 2 15 2الموقع 

 150 1.5 2 1 4.81 5 3الموقع 

 180 1.5 1 2 4.15 120 4الموقع 

 ! 100 5 1 1 6 200 

 حيث:

C1 :مساحة املوقع. 

C2: الكثافة السكانية. 

C3 :موقع جاهز. 

C4: القرب من الطريق الرئيسي. 

C5: موقف السيارات. 
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C6: تكاليف اإلجيار. 

gi.مستوى الطموح : 

ذوي " يتم اختاذ القرارات اهلامة من قبل مدير املؤسسة وجمموعة من العمال للتأميناتيف مؤسسة "اجلزائرية 

 القدامى".األقدمية يف املؤسسة "متخذ القرار= مدير املؤسسة + العمال 

فحسب متخذ القرار مت اختيار املواقع السابقة عن طريق املالحظة والتجربة الشخصية ومل يتم تطبيق أي أسلوب 

باقرتاح أسلوب رياضي يقوم على أسس علمية، كما ميكن من إدماج أفضليات متخذ القرار مبا لذا قمنا  علمي.

أن متخذ القرار هو صاحب القرار النهائي. فاألسلوب املقرتح هو أسلوب الربجمة باألهداف باستخدام دوال 

 .ربعةالكفاءة وذلك لعملية االختيار بني املواقع األ

 الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة تتم على ثالث مراحل:فعملية اختيار املوقع بتطبيق 

 تقييم المعايير -1

 تحديد دوال الكفاءة الخاصة بكل معيار -2

 حل المسألة واتخاذ القرار. -3

II-1::تعترب مرحلة تقييم املعايري من أهم مراحل تطبيق دوال الكفاءة املتعلقة بالربجمة باألهداف. تقييم المعايير 

املرحلة يتوجب على متخذ القرار حتديد جمموعة من املعايري، حيث يتم إظهار مدى أمهية كل معيار ففي هذه 

فحسب متخذ القرار الختيار موقع جديد هناك عدة معايري (هذه املعايري  على حدى  بالنسبة للمشكلة القرارية.

. و هذه املعايري منها رار آلخر)أو من متخذ ق سواء كانت خدمية أو صناعية ميكن أن ختتلف من مؤسسة ألخرى

 نلخص أمهها يف ستة معايري: ما هو كمي و منها ما هو نوعي.

 مساحة املوقع. -

 الكثافة السكانية. -

 موقع جاهز. -

 القرب من الطريق الرئيسي. -

 موقف السيارات. -
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 تكاليف اإلجيار. -

 1Cمساحة الموقع: -1

من تأثري على العامل والزبون يف مبا له تعترب مساحة املوقع من بني أهم أهداف اختيار املوقع بالنسبة ملتخذ القرار، 

.وهذه املساحة  2م 100نفس الوقت. فعلى املوقع اجلديد أن يتوفر على األقل على قاعتني،أي ما يعادل مساحة 

 تعترب مقبولة بالنسبة ملتخذ القرار. 

   80          90         100                2م                        

 2Cالكثافة السكانية:  -2

تعترب الكثافة السكانية أيضا من بني أهم أهداف اختيار املوقع بالنسبة ملتخذ القرار. فكلما كان عدد السكان  

فتم متثيل عدد السكان بنسب مؤوية مقارنة مع العدد  كبري، كلما زاد احلصول على عدد أكري من الزبائن.

 اإلمجايل لسكان تلمسان 

 0.2          1          3           5 )%عدد السكان (     

 3Cموقع جاهز:  -3

إىل احلصول على موقع جاهز يعترب أيضا من بني أهداف اختيار املوقع. واملوقع اجلاهز معناه املوقع الذي ال حيتاج 

. فهذا املعيار يتعلق باجلانب الزمين وليس تصليحات كبرية، وذلك لسهولة سرعة املباشرة يف نشاط املؤسسة

     1                      2                             باجلانب املايل.

 : تصليحات قليلة 1

 : تصليحات كبرية 2

 4Cالقرب من الطريق الرئيسي:  -4

اجلديد قريب من الطريق الرئيسي يسمح جبلب عدد أكرب من الزبائن أحسن من وجوده بعيد من وجود املوقع 

    1                      2                            طريق الرئيسي.
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 : قريب من الطريق الرئيسي1

 : بعيد عن الطريق الرئيسي2

 5Cموقف السيارات:  -5

يساعد أيضا على جلب عدد أكرب من الزبائن. فتم تقييم معيار موقف وجود موقف سيارات يف املوقع اجلديد 

 السيارات على أساس عدد السيارات اليت ميكن ركنها يف موقف السيارات.

 3           4           5          6                   يارات     عدد الس  

 : 6Cتكاليف اإليجار: -6

أيضا من بني أهم أهداف اختيار املوقع. فكلما كانت التكاليف قليلة كلما زادت األرباح.  اإلجيار تعتربتكاليف 

 ألف دينار. 200فحسب متخذ القرار ال جيب أن تتجاوز هذه التكاليف قيمة 

 التكاليف         200            300         350                                        

II-2: دوال الكفاءة الخاصة بكل معيار:تحديد 

، الرابع الفصل( جمة باألهدافبعد تقييم املعايري، يتم عرض على متخذ القرار دوال الكفاءة املتعلقة بالرب 

) واليت تساعد على إظهار بيانيا خمتلف أفضليات متخذ القرار املمكنة. بعدها خيتار متخذ القرار الدوال 148ص:

وعلى حسب كل احنراف سواء كان موجب أو سالب، مث يتم  حدىاليت يراها مناسبة بالنسبة لكل هدف على 

 .حدىبناء منوذج رياضي جزئي لكل هدف على 

 1Cحة الموقع دالة كفاءة المعيار األول: مسا -1

، 2م 100يبحث متخذ القرار على موقع حيتوي على األقل على قاعتني، أي ما يعادل بالتقريب مساحة 

واليت تعترب مساحة مثالية لتوفري جو مالئم للعمل. وذلك tدف زيادة عدد الزبائن لذا مت حتديد هدف معيار 

 !  = 100مساحة املوقع ب: 
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وحسب متخذ القرار فإن شكل دالة الكفاءة الذي يتماشى مع هذا املعيار هو "معيار بأفضليات خطية مع وجود 

 )Critère et préférence linéaire avec zone d’indifférence( "منطقة السواء

  

                             

 

                   

 

حدها األعظم. واالحنراف السالب هلذا املعيار يقع  (! ")! Fحيقق متخذ القرار الرضا التام عندما تبلغ الدالة 

%$#اخلاصة Tذا املعيار هي:  Veto. وعتبة االعرتاض أي عتبة [0-80]داخل اPال  = أي كل قيمة  100

 تتجاوز هذه العتبة تعترب مرفوضة من قبل متخذ القرار.

 دالة الكفاءة اخلاصة Tذا املعيار كاآليت:ميكن كتابة 

F !(" !) = &f (" !) = 1'''''''''''''''''''''''''''''si'''''0 * " ! * 80''f+(" !) = 9 , 0.1" !''''''''''''si''''80 * " ! * 90f-(" !) = 0'''''''''''''''''''''''''''si''90 * " ! * 100  

 هذه املتغريات معرفة كاآليت: ، - 2، + 2، 11/والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال ثالث متغريات ثنائية 

/  = 3 14'''si''0 * " ! * 8004'''autrement''''''''''' 
/ + = 314'''si''80 * " ! * 9004'''autrement''''''''''''' 
/ - = 3 14'''si''90 * " ! * 10004'''autrement'''''''''''''''' 

 تأخذ الشكل املكافئ التايل: (! 6)! 5هذه املتغريات فإن الدالة بإدخال

F !(" !) = '/  f (" !) 7 / +f+(" !) 7 / -f-(" !) 

''''''''''''''''= 1. /  7 (9 , 041" !). / + 7 0. / - 

1 

6 ! 

''5 !(6 !) 

80 100 90 
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                =  !  + 9! " # 0,1! ". $ % 

إذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل اهلدف 

 هو كاآليت:

Max&&Z = &!  + 9! " # 0,1! "$ % 

S. C
'(
)
(*
80! " + 90! - # $ % / 0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$ % # 80!  # 90! " # 100! - / 0!  + ! " + ! - = 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!  , ! "&et&! - = {0,1}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 2Cدالة كفاءة المعيار الثاني: الكثافة السكانية  -2

حسب متخذ القرار الوجود يف موقع ذو كفاءة سكانية كبرية يعترب نقطة اجيابية بالنسبة للمؤسسة، ألنه كلما زاد 

من عدد سكان تلمسان  %5ذا قام متخذ القرار بتحديد نسبة ال تقل عن لعدد السكان زادت نسبة الزبائن. 

g"2واليت تعترب النسبة املثلى أي هدف املعيار الثاين هو  = 5 

 )critère à paliersوبالتايل شكل دالة كفاءة املناسب هلذا املعيار هو "معيار على شكل درج" (

 

 

 

                                                                               

 

                                                                               

اإلحنراف السالب هلذا املعيار يقع  حدها األعظم. و F"%3$"%4حيقق متخذ القرار الرضا التام عندما تبلغ الدالة 

0,6]داخل اjال  # ;:7تعترب عتبة السواء أو عتبة الرضا أي:  0,6، حيث [0 = وعند جتاوز هذه  0,6

<"%3>"%4 

$"% 

0.2 1 3 5 

0.4 

0.8 

1 
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"! العتبة فإن رضا متخذ القرار يبدأ بالتناقص إىل أن يصل إىل عتبة اإلعرتاض  = ، وكل قيمة تتجاوز هذه  5

 العتبة تعترب مرفوضة من قبل متخذ القرار.

#Fميكن كتابة دالة الكفاءة اخلاصة باملعيار الثاين
$(%#

 كاآليت:($

F !(" !) =
#$
% f&(" !) = 1''''''''''''''''''''''''si'0 * " ! * 0,2''''f (" !) = 0.8'''''''''''''''''''''si'0,2 * " ! * 1'''''f+(" !) = 0.4'''''''''''''''''''''si'1 * " ! * 3'''''''''f-(" !) = 0'''''''''''''''''''''''si'3 * " ! * 5''''''''

 

، هذه املتغريات معرفة  - /،+ /،   /،& /والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال أربع متغريات ثنائية: 

 كاآليت:

/ & = 61,'''si''0 * "&! * 0,20,'''autrement''''''''''' 
/  = 6 1,'''si''0,2 * "&! * 10,'''autrement''''''''''''' 
/ + = 6 1,'''si''1 * "&! * 3''''''0,'''autrement'''''''''''''''' 
/ - = 6 1,'''si'3 * "&! * 5''''0,'''autrement''''''''''''' 

 تأخذ الشكل املكافئ التايل: (! ")! Fبإدخال هذه املتغريات فإن الدالة 

F !(" !) = '/ &f&(" !) 7 /  f (" !) 7 / +f+(" !)/ -f-(" !) 

'''''''''''''''= 1. / & 7 0,8. /  7 0,4. / + 7 0. / - 

'''''''''''''''= ' / & 7 0,8. /  7 0,4. / + 

إذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل اهلدف 

 هو كاآليت:
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Max  Z = !"# + 0,8. !"" + 0,4. !"$ 

S. C
%&'
&(0,2!"" + 1!"$ + 3!") * -"/ 5 0                   -"/ * 0,2!"# * 1!"" * 3!"$ * 6!") 5 0     !"# + !"" + !"$ + !") = 1                             !"#, !"", !"$ et !") = {0,1}                                                                               

 

 C3دالة كفاءة المعيار الثالث: موقع جاهز  -3

احلصول على موقع ال حيتاج إىل تصليحات كبرية أفضل من املوقع الذي حيتاج إىل تصليحات   حسب متخذ القرار

. ألن املوقع اجلاهز يسهل املباشرة يف نشاط املؤسسة. فكلما كانت السرعة يف مباشرة نشاط املؤسسة، كلما كبرية

تصليحات، وبالتايل اهلدف إذن هدف متخذ القرار هو التقليص من عملية ال زاد عدد الزبائن والعكس صحيح.

g$7اخلاص باملعيار الثالث هو  = 1 

 )critère à préférence linéaire" (والشكل اخلاص باملعيار الثالث هو "معيار بأفضليات خطية

  

  

 

  

معدوم. بعدها رضا متخذ القرار يبدأ   7$9حيقق متخذ القرار الرضا التام عندما يكون االحنراف بالنسبة إىل اهلدف 

، بينما ترفض مجيع االحنرافات اليت تتجاوز عتبة [0-1] حنراف املوجب املوجود ضمن اeالبالتناقص من أجل اال

>;:االعرتاض  =  (أي متخذ القرار عري راض متاما). 2

 كاآليت:  @<$-?<$Fميكن كتابة دالة كفاءة املعيار الثالث 

F$>?-$>@ = Af#?-$>@ = 1 * -$>       si  0 5 -$> 5 1f"?-$>@ = 0                 si  1 5 -$> 5 2 

 هذه املتغريات معرفة كاآليت: ، "$B، #$!والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال متغريين ثنائيني 

D$>?E$>@ 

2 

1 

1 

 !
"
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 !" = # 1,$$$%&$$$$0 ' (!) ' 10,$$$autrement$$$$$$$$$$$ 
 !* = # 1,$$$%&$$$$$$1 ' (!) ' 20,$$$autrement$$$$$$$$$$$$$ 

 تأخذ الشكل املكافئ التايل: .(!-+(!Fبإدخال هذه املتغريات فإن الدالة 

F!)+-!). = $ !"f"+-!). /  !*f*+-!). 

$$$$$$$$$$$$$$$= +1 3 -!).4  !" / 04  !* 

$$$$$$$$$$$$$$$= $  !" 3 -!)4  !" 

بالنسبة إىل اهلدف  املوجبإذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف 

 هو كاآليت:

Max$$Z$ = $ !" 3 -!)4  !" 

S4 C
56
7
68 !* 3 -!) ' 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-!) 3  !" 3 2 *! ' 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !" /  !* = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !"$et$ !* = {0,1}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

 4Cدالة كفاءة المعيار الرابع: القرب من الطريق الرئيسي  -4

حسب متخذ القرار قرب املوقع من الطريق الرئيسي بسمح جبلب عدد أكرب من الزبائن. إذن كلما كانت املسافة 

بني املوقع والطريق الرئيسي صغرية، كلما زاد عدد الزبائن. لذا ^دف متخذ القرار من التقليل من املسافة بينهما، 

;:9وبالتايل يصبح هدف املعيار الرابع هو  = دالة الكفاءة هلذا املعيار، فقد قام متخذ القرار  . أما شكل1

 ).Quasi-Critèreباختيار "املعيار التقرييب" (

  

  

 

<:)+(:). 

(:) 

2 1 

1 
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! Cحيقق متخذ القرار الرضا التام عندما يكون االحنراف بالنسبة للهدف  = معدوم. بعدها يبدأ بالتناقص من  1

تعترب مرفوضة من قبل  &%$#"وأي قيمة تتجاوز عتبة االعرتاض ، [0-1]أجل االحنراف املوجب ضمن ا:ال 

 متخذ القرار.

 كاآليت:  *' ()' Fميكن كتابة دالة كفاءة املعيار الرابع  

F '() '* = + f,() '* = 1----------------si--0 . ) ' . 1f&() '* = 0-----------------si--1 . ) ' . 2 

 هذه املتغريات معرفة كاآليت: ، & /، , /والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال متغريين ثنائيني 

/ , = + 13---si----0 . ) ' . 103---autrement----------- 
/ & = + 13---si------1 . ) ' . 203---autrement------------- 

 تأخذ الشكل املكافئ التايل: *' ()' Fبإدخال هذه املتغريات فإن الدالة 

F '() '* = -/ ,f,() '* 4 / &f&() '* 

---------------= 15 / , 4 05 / & 

---------------= - / , 

إذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف املوجب بالنسبة إىل اهلدف 

 هو كاآليت:

Max--Z- = -/ , 

S5 C
67
8
79/ & : ) ' . 0--------------------------------------) ' : / , : 2/ & . 0------------------------/ , 4 / & = 1-------------------------------------/ ,-et-/ & = {031}------------------------------------------------------------------------
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 5Cدالة كفاءة المعيار الخامس: موقف السيارات  -5

وجود موقف سيارات يزيد من رضا الزبون. فمتخذ القرار قام بتحديد هذا املعيار على أساس  حسب متخذ القرار

عدد السيارات اليت ميكن ركنها يف موقف السيارات. فكلما كان عدد السيارات اليت ميكن ركنها يف موقف 

 السيارات كبري، كلما زاد عدد الزبائن.

سيارات أي  6لذا فهدف متخذ القرار زيادة عدد السيارات يف موقف السيارات واحلد األدىن لعدد السيارات هو 

"! هدف هذا املعيار هو  = 6 

 (critère à paliers)وشكل دالة الكفاءة اخلاصة باملعيار اخلامس هو "معيار على شكل درج" 

 

 

 

 

 

 

اإلحنراف السالب هلذا املعيار يقع  حدها األعظم. و (#!$)#!Fحيقق متخذ القرار الرضا التام عندما تبلغ الدالة 

3]داخل اKال  % *'&متثل عتبة السواء:  3، حيث القيمة [0 = رضا متخذ القرار يبدأ  .بعد هذه العتبة 3

+'&  عتبة اإلعرتاض وكل قيمة تتعدىبالتناقص  =  من قبل متخذ القرار. يتم رفضها، 6

 كاآليت:(#!$)#!Fهلذا املعيار ميكن كتابة دالة الكفاءة 

F!#($!#) =
,-
. f/($!#) = 122222222222222222222222si20 4 $!# 4 32222222222
f5($!#) = 078222222222222222222222si23 4 $!# 4 922222222222
f:($!#) = 07;22222222222222222222si29 4 $!# 4 ;22222222222
f<($!#) = 0222222222222222222222222si2; 4 $!# 4 622222222222

 

>!#(?!#) 

$!# 

3 4 5 6 

0.5 

0.8 

1 
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، هذه املتغريات معرفة  %! ،$! ، #! ،"! والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال أربع متغريات ثنائية: 

 كاآليت:

 !" = & 1,'''''()''0 * +!- * 30,'''autrement''''''''''' 
 !# = & 1,''''''()''3 * +!- * 40,'''autrement''''''''''''' 
 !$ = & 1,''''()''4 * +!- * 5''''''0,'''autrement'''''''''''''''' 
 !% = & 1,'''()'5 * +!- * 60,'''autrement''''''''''''' 

 تأخذ الشكل املكافئ التايل: F!-./!-2بإدخال هذه املتغريات فإن الدالة 

F!-./!-2 = ' !"f"./!-2 7  !#f#./!-2 7  !$f$./!-2 !%f%./!-2 

'''''''''''''''= 18  !" 7 0,98  !# 7 0,58  !$ 7 08  !% 

'''''''''''''''= '  !" 7 0,98  !# 7 0,58  !$ 

إذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل اهلدف 

 هو كاآليت:

Max''Z' =  !" 7 0,98  !# 7 0,58  !$ 

S8 C
:;<
;> 3 !# 7 4 !$ 7 5 !% ? /!- * 0'''''''''''''''''''''/!- ? 3 !" ? 4 !# ? 5 !$ ? 6 !% * 0'''''''' !" 7  !# 7  !$ 7  !% = 1''''''''''''''''''''''''''''' !",  !#,  !$'et' !% = {0,1}''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 6Cدالة كفاءة المعيار السادس: تكاليف اإليجار  -6

حسب متخذ القرار تكاليف اإلجيار تعترب من أهم األهداف، فكلما كانت تكاليف اإلجيار منخفضة كلما زادت 

إذن هدف متخذ . أرباح املؤسسة، وهذا ما يسمح يفتح فروع ومواقع جديدة ما يؤدي إىل زيادة الزبائن يف األخري

"! أي  ألف دينار وهذه التكاليف جيب أن ال تتجاوز تكاليف اإلجيار،القرار هو خفض  = وشكل دالة . 200
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 Critère à préférence):الكفاءة اخلاصة 2ذا املعيار هو " معيار بأفضليات خطية مع وجود منطقة السواء"

linéaire avec zone d’indifférence) 

 

   

   

               

بعدها رضا متخذ . 200يكون االحنراف املوجب بالنسبة للهدف يساوي حيقق متخذ القرار الرضا التام عندما 

"! عتبة االعرتاض كل قيمة تتجاوز . و [200-300]داخل اKال  القرار يبدأ بالتناقص وهذا = تعترب  350

 مرفوضة من قبل متخذ القرار.

 ذا املعيار كاآليت:هل ($#%)$#Fميكن كتابة دالة الكفاءة 

F#$(%#$) = &f'(%#$) = 1**********************************si*0 + %#$ + 200*******f,(%#$) = 3 - 0.01%#$**************si*200 + %#$ + 300***f/(%#$) = 0********************************si*300 + %#$ + 350***** 
 هذه املتغريات معرفة كاآليت: ، /#6، ,#6، '#4والشكل املكافئ هلذه الدالة يتطلب إدخال ثالث متغريات ثنائية 

4#' = 718***si**0 + %#$ + 20008***autrement*********** 
4#, = 718***9:**200 + ;#$ + 30008***autrement*************  

4#/ = 718***9:**300 + ;#$ + 35008***autrement****************  
 تأخذ الشكل املكافئ التايل: ($#%)$#Fبإدخال هذه املتغريات فإن الدالة 

F#$(%#$) = *4#'f'(%#$) < 4#,f,(%#$) < 4#/f/(%#$) 

***************= 1. 4#' < (3 - 0801%#$). 4#, < 0. 4#/ 

***************= * 4#' < 34#, - 0801%#$4#, 

>#$(;#$) 

350 300 200 

1 

;#$ 
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بالنسبة إىل اهلدف  وجبإىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف املإذن الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف 

 هو كاآليت:

Max  Z =  ! ! + 3" # $ 0,01% &" # 

S. C
'(
)
(*
200" # + 300" - $ % & / 04444444444444444444
% & $ 200" ! $ 300" # $ 350" - / 0" ! + " # + " - = 14444444444444444444444444444444444
" !, " #4et4" - = {0,1}4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

 

II-3:المرحلة الثالثة: حل المسألة 

بعد تقييم املعايري وحتديد دوال الكفاءة لكل معيار ولكل احنراف. يف هذه  تعترب املرحلة الثالثة هي آخر مرحلة

املرحلة يتم بناء منوذج رياضي عام يشمل مجيع النماذج اجلزئية لكل املعايري. وبعدها يتم عرض نتائج املسألة 

 .LINGO 11.0برنامج باستخدام 
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Max  Z =  !"" + 9!"# $ 0,1!"#%"& + !#" + 0,8.!## + 0,4.!#' + !'" $ %'(.!'"+ !)" + !*" + 0,8.!*# + 0,5.!*' + !-" + 3!-# $ 0,01%-(!-# 

/2
22
22
22
22
22
22
22
6
22
22
22
22
22
22
22
27
100x" + 15x# + 5x' + 1:0x) + n" $ P" = 100                                        :x" + :x# + 4,81x' + 4.15x) + n# $ P# = 5                    :x" + :x# + x' + :x) + n' $ P' = 1                                  :x" + x# + :x' + x) + n) $ P) = 1                                     5x" + :,5x# + 1,5x' + 1,5x) + n* $ P* = ;       :50x" + :00x# + 150x' + 180x) + n- $ P- = :0080!"# + 90!"' $ %"& < 0%"& $ 80!"" $ 90!"# $ 100!"' < 0

                         

!"" + !"# + !"' = 1                                                 0,:!## + 1!#' + 3!#) $ %#& < 0                           %#& $ 0,:!#" $ 1!## $ 3!#' $ 5!#) < 0             !#" + !## + !#' + !#) = 1                                     !'# $ %'( < 0                                                               
%'( $ !'" $ :!#' < 0                                                  !'" + !'# = 1                                                              !)# $ %)( < 0                                                                                                       
%)( $ !)" $ :!)# < 0                                                  !)" + !)# = 1                                                               3!*# + 4!*' + 5!*) $ %*& < 0                                %*& $ 3!*" $ 4!*# $ 5!*' $ ;!*) < 0                                                         !*" + !*# + !*' + !*) = 1                                       
:00!-# + 300!-' $ %-( < 0                                     
%-( $ :00!-" $ 300!-# $ 350!-' < 0                                                       !-" + !-# + !-' = 1                                                   !"",!"# et !"' = {0,1}                                                                                     !#",!##, !#' et !#) = {0,1}                                                                             !'" et !'# = {0,1}                                                                                             !)" et !)# = {0,1}                                                                                              !*",!*#, !*' et !*) = {0,1}                                                                             !-",!-# et !-' = {0,1}                                                                                     

 

هو األفضل مقارنة مع املواقع األخرى. و  رابع، وجدنا أن املوقع الLINGO 11.0بعد حل النموذج باستخدام برنامج 

 : كما هو مبني)4.5/6( %71.66نسبة أي ما يعادل بالنسبة ملتخذ القرار ) 4.3(رضا  ذلك ألنه حيقق أكرب مستوى
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III-  في المؤسسة "الجزائرية للتأمينات" لإلنتاجالتخطيط اإلجمالي 

متوسطة األجل، اهلدف منها هو حتقيق الكفاءة واالستخدام األمثل  ةاإلمجايل لإلنتاج يعترب خطو التخطيط 

للموارد، وحتديد أفضل السبل ملقابلة مستويات الطلب املتوقعة، ويف حدود القيود اليت تفرضها اخلطة طويلة 

دولة األجل، ومبا يؤدي إىل حتديد نطاق وحدود القرارات املتصلة باخلطة قصرية األجل (أي القرارات املتصلة جب

 والرقابة على اإلنتاج).

إذن فالتخطيط اإلمجايل يهدف بالدرجة األوىل إىل حتديد مستوى اإلنتاج املمكن واألمثل لكل فرتة، ومبا يضمن 

تلبية الطلب املتوقع وبأقل التكاليف املمكنة. وهذا ال ميكن حتقيقه بدون حتديد اإلسرتاتيجية املثلى أو جمموعة من 

 تاجية.االسرتاتيجيات اإلن

، الحظنا أmا يف فرتة زيادة الطلب على اخلدمات التأمينية تقوم مجايل بالنسبة للمؤسسةففيما خيص التخطيط اإل

وكاالت فرعية أخرى تابعة هلا لتفادي مشكلة االنتظار، لكن يف احلقيقة هذا يؤدي إىل إزعاج بإرسال زبائنها إىل 

 :إسرتاتيجيتنياقرتاح نا بقمالزبون و جعله يلجأ إىل مؤسسة أخرى. لذلك 

 .اإلسرتاتيجية األوىل: تعديل حجم العمالة يف ضوء حجم الطلب املتوقع وثبات كثافة التشغيل -

اإلسرتاتيجية الثانية: االحتفاظ بقوة عمل ثابتة يف املنظمة، على أن يتم تشغيل العمالة وقتا إضافيا يف  -

 .فرتات زيادة الطلب

 اإلنحرافات الدالة اإلقتصادية متغيرات القرار

 ! = 0 

 " = 0 

 # = 1 

 $ = 0 

 

 

ثنائيةمتغيرات الال  

%!& = 0 

%#& = 0 

%$& = 0 

%'& = 4.5 

%(& = 20 

%"&=0.85 

%!) = 20 

%#) = 1 

%$) = 0 

%') = 0 

%() = 0 

**%")=0  +"! = 0, +"" = 1, +"# = 0, +"$ = 0 

+#! = 1, +#" = 0 

+$! = 1, +$" = 0 

+'! = 0, +'" = 0, +'# = 1, +'$ = 0 

+(! = 1, +(" = 0, +(# = 0 

+11 = 1, +!" = 0, +!# = 0 

 

Z=4.3 
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فحسب متخذ القرار مت استبعاد اإلسرتاتيجية األوىل ألن تكاليف تعيني و تسريح العمال تعترب أكرب من تكاليف 

 تشغيل العمالة وقتا إضافيا.  

املقرتحة سوف نقوم باستعمال منوذج الربجمة  ةاإلسرتاجتيو ملعرفة التكاليف الكلية الناجتة عن استخدام هذه 

 باألهداف املبهم، بسبب متيز بعض املعلمات املستخدمة باإلPام.  

 وقبل حل املسألة نقوم بتعريف املتغريات واملعلمات اخلاصة بالنموذج:

· Vit : تكلفة تقدمي خدمة واحدة (للخدمةi  يف الفرتةt.باستثناء تكاليف اليد العاملة ( 

· Xit عدد اخلدمات املقدمة (للخدمة :i  يف الفرتةt( 

· ritيف الوقت العادي يف الفرتة  العاملة : تكلفة الساعة الواحدة من اليدt. 

· st تكلفة الساعة الواحدة من اليد العاملة يف الوقت اإلضايف يف الفرتة :t  . 

· Wt عدد ساعات العمل من الوقت العادي يف الفرتة :t. 

· St عدد ساعات العمل من الوقت اإلضايف يف الفرتة :t. 

· Ki عدد الساعات املتاحة لتقدمي خدمة واحدة من اخلدمة :i. 

· Piنسبة الوقت اإلضايف بالنسبة للوقت العادي :. 

· dit التنبأ بالطلب للخدمة :i  يف الفرتةt. 

· t.الفرتة التخطيطية : 

· nعدد اخلدمات : 

 لدينا املعطيات التالية:

 t=1,2,…,6       :ر، أيأشه 6التخطيطية: الفرتة  -

 i=1عدد اخلدمات: قمنا جبمع اخلدمني: عقود التأمينات والتعويضات أي  -
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Wt Vit dit الفترة 

192 

190 

189 

194 

186 

187 

520,6 

520,6 

520,6 

520,6 

520,6 

520,6 

300 

230 

280 

300 

310 

330 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

·  rt= 166,66 

·  st = 255.76 

·  Pi = 25% 

تكلفة الساعة الواحدة من اليد و  rtالعاملة يف الوقت العادي  تكلفة الساعة الواحدة من اليدمع العلم أن كل من 

 .  tتبقى ثابتة خالل الفرتة التخطيطية  st العاملة يف الوقت اإلضايف

 ساعات يف اليوم 8عدد ساعات العمل:  ·

 يوم 24 أقصاه عدد أيام العمل يف الشهر ·

 منوذج الربجمة باألهداف للتخطيط اإلمجايل لإلنتاج هلذه اإلسرتاتيجية هي كاآليت:صياغة 

Min Z =  ! !(V"#. X"#) + !(r#. W# + S#. s#)
$

#%&

$

#%&

'

"%&
 

 حتت الشروط التالية:

 القيد المتعلق باإلنتاج:  -1

Xit + Ii,t-1 - Iit = dit    i=1 ,     t = 1,2,�,6 

  يكون معدوم و بالتايل القيد يصبح كاآليت: Iمبا أن املؤسسة خدمية فاملخزون 
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Xit  !dit          i=1!,!!!!!t!=!1,2,�,6 

 القيد المتعلق باليد العاملة لكل فترة:  -2

"K#X$# %W# % S# = 0!!!!!!!!!!i = 1!!!!!!t = 1,2, � ,6
&

$'(
 

 القيد المتعلق بالوقت اإلضافي:  -3

S# % P$.W# ) 0          i= 1,     t= 1,2,…,6 

 السلبية:شروط عدم  -4

Xit, dit, kt, Wt, St, pi ≥ 0      i= 1,     t= 1,2,…,6 

)، *ومبا أن هناك بعض املعلمات يصعب حتديدها بصفة مؤكدة، فإن دالة اهلدف تأخذ الطابع املبهم (أي الرمز 

 وبالتايل تصبح صياغة الربنامج الرياضي كاآليت:

Min!Z + !""-V$#. X$#/ 3"-r#.W# 3 S#. s#/
4

#'(

4

#'(

&

$'(
 

S. C
57
8
79
X$#  d$#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i = 1!!!!!!t = 1,2,� ,6
"K#X$# %W# % S# = 0!!!!!!i = 1!!!!!!!t = 1,2,� ,6
&

$'(S# % P$.W# ) 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i = 1!!!!!!t = 1,2,� ,6X$#,W#, S#, P$  0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

، واليت تعترب أكثر بساطة وفعالية مقارنة مع Hannanوحلل هذا النوع من املسائل املبهمة استخدمنا طريقة 

الطرق األخرى ألfا حتتاج إىل عدد أقل من القيود اإلضافية واملسائل اجلزئية، أي استخدام دالة انتماء واحدة واليت 

                                                                                  تكون مثلثة الشكل.

 لذا حنتاج إىل قيمة مستوى الطموح، واالحنراف عن مستوى الطموح اليت حتدد مسبقا من قبل متخذ القرار. أي:

g$ = :.;00.000 

<$= >0.000 
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 .80000معناه االحنراف عن مستوى الطموح جيب أن ال يتجاوز عن 

 

 

 

 

 

M(Z )
!"
#
"$

0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%Z & 4.420.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Z ' 4.420.000
80.000 %%%%si%4.420.000 < Z < 4.500.000

4.580.000 ' Z 80.000 %%%%si%4.500.000 < Z < 4.580.000
0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%Z & 4.580.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 يكون كاآليت: Hannanصياغة منوذج الربجمة باألهداف املبهم ل 

Max%Z = ( 

s. c
!#
$ Z 80.000 ' * + , * - = 4.500.000

80.000 = 56/25
( , * + ' * - & 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/ * +/ * - 3 0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 Hannanوبالتايل تصبح صياغة منوذج الربجمة باألهداف املبهم للتخطيط اإلمجايل لإلنتاج باستخدام منوذج 

 كاآليت:

 

 

 

 

1 

4580000 

zi 

µ (zi) 

4500000 4420000 
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Max Z = ! 

S. C

"#
##
#$
##
##
% Z&80.000 ' (&) + (&* = 56,25        

! ' (&) + (&* - 1                           X&/ 3 d&/                                          
4 K/X&/ ' W/ ' S/ = 0               

7

&9:S/ ' P&. W/ - 0                                !, (&), (&*, X&/, W/, S/, P& 3 0        i = 1     t = 1,2, � ,6            

 

 ، حتصلنا على النتائج التالية:LINGO 11.0بعد حل النموذج باستخدام برنامج 

 

 

 

 

 

 

، و التكلفة املتحصل عليها تعترب %100هذا يعين أن متخذ القرار راض بنسبة   = !1مبا أن درجة االنتماء  

التكلفة املثلى. أي على املؤسسة استخدام متغريات القرار املتحصل عليها من أجل مواجهة الطلب بأدىن 

 مع األخذ بعني االعتبار الظروف املبهمة احمليطة بالتكلفة. التكاليف

 

 

 

تكاليفال متغيرات القرار  اإلنحرافات 

x = 300 

x! = 230 

x" = 280 

x# = 300 

x$ = 310 

x% = 330 

&' = 0
 

  
&( = 0

 
Z=4500000 

S = 48 

S! = 47.5 

S" = 47.25 

S# = 48.5 

S$ = 46.5 

S% = 46.75 

k = 0.80 

k! = 1.032 

k" = 0.843 

k# = 0.808 

k$ = 0.75 

k% = 0.708 

نتماء الدالة اإل  

) =1 
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IV-  "التحسين والرقابة على جودة الخدمات في مؤسسة "الجزائرية للتأمينات 

بالرغم من أمهية اجلودة يف خدمة الزبائن وأثرها على رضاهم إال أن التعرف على املؤشرات اليت يلجأ إليها الزبائن 

مة املقدمة إليهم تعد األهم. ألن هذه املؤشرات تسمح مبعرفة مستوى اجلودة احلقيقي ما للحكم على جودة اخلد

 يسمى باجلودة املدركة.

ا فهذ .أسلوب " منطقة السماح" باستخدام سوف نقوم على جودة اخلدماتو الرقابة ومن بني أساليب التحسني 

(أي حمصور يف  قيمتنيبني  ؤشر حمصورم ، و كلاملتوقعةاألسلوب يتضمن جمموعة من املؤشرات اليت حتدد اجلودة 

 .تعرب عن رضا الزبون حيث تعترب مقبولة ومسموح cانتمي إىل هذه املنطقة أي اaال قيمة تكون ت كلو   ،جمال)

و هذا األسلوب يعترب يف نفس  .الزبون رضاأما إذا كانت القيمة أقل من القيمة الدنيا للمجال فهذا يعين عدم 

ه يسمح بالرقابة على اجلودة عن طريق مقارنة ، ألناخلدمات لرقابة على جودةأيضا لالوقت أسلوب للتحسني و 

فإذا كان الفرق بينهما موجب فيعين أن مستوى اجلودة عال وهذا ما يسعى إليه اجلودة ملتوقعة باجلودة املدركة، 

 الزبائن و ارض فرق سالب فيعمل مقدم اخلدمة على حتسني جودة اخلدمة لكسبمقدم اخلدمة. أما إذا كان ال

 .والئهم

هلذا سوف نقوم باستخدام هذا األسلوب كمرحلة أوىل من الدراسة وهذا ما يساعدها على حتديد اaاالت، 

أفضليات باستخدام دوال الكفاءة (أي إدماج  وبعدها سوف نستخدم أسلوب الربجمة باألهداف املعرب مبجال

لحكم على جودة اخلدمة لللحصول على اجلودة املتوقعة يف ضل املؤشرات اخلمسة املعتمدة  متخذ القرار)

(امللموسية، االعتمادية، االستجابة، الضمان والتعاطف) وهذا ما يساعد متخذ القرار على الرقابة والقيام 

 بالتحسني على جودة اخلدمات إذا ألزم األمر.

V-1:األولى: تحليل منطقة السماح: المرحلة 

تقوم مؤسسة "اجلزائرية للتأمينات" بالرقابة على جودة اخلدمات عن طريق استخدام استبيان كل ستة أشهر أو كل 

 سنة للزبون، وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة حول اجلودة املقدمة للزبون. وأسئلة االستبيان هي كاآليت:

 مقبول جدا     غري مقبول      مقبول                    هل كان استقبالك يف املؤسسة جيد:  -

 مقبول جدا     غري مقبول      مقبول          هل حصلت على املعلومات اليت كنت حباجة إليها:  -

 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول           هل كان التعامل بينك وبني مقدم اخلدمة جيد:      -
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 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول                     هل انتظرت يف الوكالة كثريا:  -

 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول             هل قدمت لك اخلدمة بسرعة: -

 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول                    هل أعجبك الرتتيب الداخلي للمؤسسة: -

 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول                        نت راض عن اخلدمة املقدمة لك:هل ك -

 مقبول جدا    غري مقبول      مقبول                  يف للمؤسسة: هل ستبقى و -

 فعلى أساس األجوبة بقوم متخذ القرار بتحسني اخلدمة.

ممنهجة، لذا اقرتحنا أسلوب "منطقة السماح" ألنه أسلوب فكما نالحظ األسئلة مطروحة بطريقة عشوائية وغري 

 علمي خيضع ملقاييس علمية ومبنهجية منتظمة، يضم أهم املؤشرات املعتمدة للحكم على جودة اخلدمات. وأمهها:

 جاذبية املظهر اخلارجي للمنظمة. - :الملموسية -1

 التصميم الداخلي للمنظمة. - 

 مة يف أداء اخلدمة.حداثة األجهزة واملعدات املستخد - 

 املظهر الالئق ملقدمي اخلدمات. - 

 الوفاء بتقدمي اخلدمة يف املواعيد احملددة. - :اإلعتمادية -2

 تقدمي اخلدمة بشكل صحيح. - 

 معلومات دقيقة وصحيحة. - 

 السرعة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة. - :االستجابة -3

 االستجابة الفورية حلاجات الزبائن.- 

 على االستفسارات والشكاوى. الرد الفوري - 

 الشعور باألمان يف التعامل. - :الضمان -4

 الثقة مبقدمي اخلدمات.- 

 حتلي مقدمي اخلدمات باألدب وحسن التعامل. - :التعاطف -5

 فهم ومعرفة احتياجات الزبائن.- 

 مالئمة ساعات العمل. - 

 وضع مصلحة الزبون يف مقدمة اهتمامات اإلدارة العليا. - 
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 ظروف الزبون والتعاطف معه.تقدير  - 

 اللطف يف التعامل مع الزبائن. - 

للحصول على  إذن حسب متخذ القرار، لكسب رضا الزبائن ووالئهم جيب تقدمي خدمة ذات جودة عالية. و

 اجلودة املطلوبة جيب أن تكون مجيع املؤشرات املعتمدة يف احلكم على اجلودة املوجودة يف منطقة السماح.

 سابقا املؤسسة تقوم بتقدمي نوعني من اخلدمات:وكما ذكرنا 

 : عقود التأمينات1اخلدمة -

 : التعويضات2اخلدمة  -

املثلى جيب أن تكون مجيع املؤشرات ودة اجلفحسب التجربة و اخلربة السابقة ملتخذ القرار من أجل احلصول على 

  احملددة للجودة املتوقعة حمصورة يف املناطق التالية:

 

 تحليل منطقة السماح لخدمة "عقود التأمينات" حسب متخذ القرار): 33الشكل (

 املصدر: من إعداد الطالبة
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 ): تحليل منطقة السماح لخدمة "التعويضات" حسب متخذ القرار34الشكل (

 من إعداد الطالبةالمصدر: 

V-2:الكفاءةاستخدام دوال بال جالمرحلة الثانية: استخدام نموذج البرمجة باألهداف المعبر بم 

 حسب املرحلة األوىل ميكن تلخيص الشكلني يف اجلدول التايل:

 الجودة المتوقعة (r)التعاطف (k)الضمان (z)االستجابة (y)االعتمادية (x)الملموسية 

 [240-440] [4-8] [6-9] [5-8] [7-9] [5-9] 1الخدمة 

 [200-400] [5-8] [5-8] [4-7] [6-9] [5-9] 2الخدمة 

اجلدول ميثل اRاالت اخلاصة مبؤشرات اجلودة واليت تعترب كمعامالت تكنولوجية فهذه املعامالت التكنولوجية 

! ! حمصورة يف جمال: 
" , # !

$ ، باإلضافة إىل جمال اجلودة املتوقعة اليت تعرب عن مستوى طموح متخذ القرار، وهي %

 '&حمصورة يف جمال: 
", ' 

$%. 

النموذج فإن دوال الكفاءة متكن متخذ القرار من التعبري عن درجة رضاه اجتاه االحنرافات املشاهدة باستخدام هذا 

 للحلول املقرتحة عن األهداف احملددة (مستويات الطموح) واليت تتميز بطابعها الغري دقيق (املعرب مبجال)
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 حاالت: وحلل هذا النوع من املسائل نفرتض ثالث

ية للمجال أي: القيم املركز  :1الحالة  -
 !"

#,!"
$%

 بالنسبة ملستوى الطموح &

و                   
 '"(

# ,'"(
$ %

 بالنسبة للمعامالت التكنولوجية &

*(القيم الدنيا للمجال أي:  :2الحالة  -
 بالنسبة ملستوى الطموح+

-*aو            
 بالنسبة للمعامالت التكنولوجية +

*(القيم العليا للمجال أي:  :3الحالة  -
 بالنسبة ملستوى الطموح .

-*aو             
 بالنسبة للمعامالت التكنولوجية.

*(/ودوال الكفاءة تبلغ حدها األعظم عندما تكون االحنرافات تنتمي إىل اEال املستهدف أي 
., )*

+0 1 2* 

 : القيم المتوسطة للمجال1الحالة 

  الملموسية االعتمادية االستجابة الضمان التعاطف الجودة المتوقعة

 1الخدمة  7 8 6.5 7.5 6 340

 2الخدمة  7 7.5 5.5 6.5 6.5 300

 حسب متخذ القرار مت حتديد العتبات الثالث لالحنرافات املوجبة والسالبة كاآليت:و

  الهدف االنحرافات الموجبة االنحرافات السالبة

345 346 345 347 346 3*8 

 1الخدمة  340 40 80 100 40 80 100

 2الخدمة  300 40 60 80 40 60 80

 ودالة الكفاءة اخلاصة dذه احلالة هي من نوع "معيار بأفضليات خطية مع وجود منطقة السواء"
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 :1الخدمة  ·

 

 

 

            

F !(" !) = # f (" !) = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$si$$0 % " ! % 40$$$$$$$$$$$$$$$f&(" !) = 2 ' 0.025" !$$$$$$$$$$si$40 % " ! % 80$$$$$$$$$$$$$$f*(" !) = 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$si$80 % " ! % 100$$$$$$$$$$$  
 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = +  , 2+ & ' 0.025+ &. " ! 

الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل بالتايل  و

 :اهلدف هو كاآليت

Max$Z = $+  , 2+ & ' 0.025+ &. " ! 

S. C
-/
3
/6
40+ & , 80+ * ' " ! % 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ! ' 40+  ' 80+ & ' 100+ * % 0+  , + & , + * = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+  7 + &$et$+ * = {071}

0 % " ! % 100$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 

 

 

 

 

9 !(" !) 

100 80 40 

: $$$$$$$$$$$!

1 
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F !(" !) =
#$
% f (! ") = 1###############################si#0 $ ! " $ 40#######
f%(! ") = 2 & 0.025! "##########si#40 $ ! " $ 80######
f'(! ") = 0##############################si#80 $ ! " $ 100###  

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F "(! ") = *% + 2*%% & 0.025*%%. ! " 

وبالتايل الشكل املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل 

 اهلدف هو كاآليت:

Max#Z = #*% + 2*%% & 0.025*%%. ! " 

S. C
,-
/
-3
40*%% + 80*%' & ! " $ 0###################
! " & 40*% & 80*%% & 100*%' $ 0*% + *%% + *%' = 1###########################
*% 6 *%%#et#*%' = {061}##
0 $ ! " $ 100#######################################

 

 :2الخدمة  ·

 

 

 

7 "(! ") 

100 80 40 

9 ###########"

1 

7%:(!%:) 

80 60 40 

9%###########:

1 
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F !(" !) = #f$(" !) = 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%0 & " ! & 40%%%%%%
f (" !) = 3 ' 0.05" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%! si%40 & " ! & 60%%%%
f*(" !) = 0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%60 & " ! & 80%%%% 

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = #$% + 3#$ & 0.05#$ . " ! 

املكافئ للربنامج الرياضي الذي يهدف إىل تعظيم دالة الكفاءة لالحنراف السالب بالنسبة إىل وبالتايل الشكل 

 اهلدف هو كاآليت:

Max'Z = #$% + 3#$ & 0.05#$ . " ! 

S. C
*,
-
,/
40#$ + 60#$$ & " ! 1 0''''''''''''''''''''" ! & 40#$% & 60#$ & 80#$$ 1 0''''#$% + #$ + #$$ = 2'''''''''''''''''''''''''''
#$%7 #$ 'et'#$$ = {072}'''''''''''''''''''''''0 1 " ! 1 80''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 

        

 

  

 

F 9(" 9) =
*-
/f%(" 9) = 2''''''''''''''''''''''''''''''''''si''0 1 " 9 1 40'''
f (" 9) = 3 & 0.05" 9'''''''''''''''si'40 1 " 9 1 60''
f$(" 9) = 0'''''''''''''''''''''''''''''''''si'60 1 " 9 1 80''' 

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F 9(" 9) = #:% + 3#: & 0.05#: . " 9 

; 9(" 9) 

80 60 40 

< '''''''''''9

1 
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 يصبح:لربنامج الرياضي وبا

Max Z =  !"# + 3!"$ % 0.05!"$. &$' 

S. C
()
*
),

40!"$ + 60!"- % &$' / 0                    
&$' % 40!"# % 60!"$ % 80!"- / 0   !"# + !"$ + !"- = 1                            
!"#2 !"$ et !"- = {021}                        
0 / &$' / 80                                         

 

 يف برنامج واحد ومجيع دوال الكفاءة تبلغ حدها األعظم عندما يكون احللويف األخري يتم دمج الربامج األربعة 

Max Z = !## + 7!#$ % 0.075!#$. &#9 + !$# + 7!$$ % 0.075!$$. &#' + !-#+ 3!-$ % 0.05!-$. &$9 + !"# + 3!"$ % 0.05!"$. &$' 

S. C

()
))
))
))
))
))
)*
))
))
))
))
))
))
,:x# + 8y# + 625z# + :25k# + 6r# + &#9 % &#' = 340

:x$ + :25y$ + 525z$ + 625k$ + 625r$ + &$9 % &$' = 300x# / 10x$ / 10y# / 10y$ / 10;# / 10;$ / 10<# / 10<$ / 10># / 10>$ / 1040!#$ + 80!#- % &#9 / 0&#9 % 40!## % 80!#$ % 100!#- / 0
40!$$ + 80!$- % &#' / 0
&#' % 40!$# % 80!$$ % 100!$- / 040!-$ + 60!-- % &$9 / 0&$9 % 40!-# % 60!-$ % 80!-- / 0
40!"$ + 60!"- % &$' / 0
&$' % 40!"# % 60!"$ % 80!"- / 0!## + !#$ + !#- + !$# + !$$ + !$- = 1!-# + !-$ + !-- + !"# + !"$ + !"- = 1
!?@ = {021}Ai = 1272324 etk = 12723B
xD2 yD2 ZD2 kD2 rD E 0  Aj = 127B
&?'2 &?' E 0  Ai = 127B
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 ))18نتائج الربنامج يف اجلدول ((

 : الحد األدنى للمجال2الحالة 

  الملموسية االعتمادية االستجابة الضمان التعاطف الجودة المتوقعة

 1الخدمة  5 7 5 6 4 240

 2الخدمة  5 6 4 5 5 200

 وحسب متخذ القرار مت حتديد العتبات الثالث لالحنرافات املوجبة والسالبة كاآليت:

  الهدف االنحرافات الموجبة االنحرافات السالبة

 !"  !#  !$  !%  !#  &' 

 1الخدمة  240 30 50 80 - 40 60

 2الخدمة  200 30 60 70 - 40 60

 

 :1الخدمة  ·

        

   

 

              

F()*+(), = - f(*+(
), = 1 . 0/025+()333333si330 4 +() 4 60

f7*+(), = 03333333333333333333333333333si360 4 +() 4 8033 

 :كاآليتاملتغريات الثنائية تصبح الدالة   بإدخال و

F() = 9((*1 . 0/025+(), = 39(( . 0/0259((+() 

 والربنامج الرياضي يصبح:

60 40 

1 

:()*+(), 

+() 
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Max Z =  !  ! 0,025"  # $ 

S. C
%&
'
&(
40" ) ! # $ * 0+++++++++++++++++# $ ! 40"  ! 60" ) * 0"  - " ) = 1+++++++++++++++++++++
"  , " )++++++ = {0,1}++++++++++++++0 * # $ * 60++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

F /3# /7 =
%'
(f 3# /7 = 1+++++++++++++++++++++++++++++si+0 * # / * 80+++++++
f)3# /7 = 2.5 ! 0.05# /+++++++si+80 * # / * 50++++
f93# /7 = 0++++++++++++++++++++++++++++++si+50 * # / * :0++++ 

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F /3# /7 = ") - 2.5")) ! 0.05")). # / 

 والربنامج الرياضي يصبح :

Max+Z = +") - 2.5")) ! 0.05")). # / 

S. C
%&
'
&(
80")) - 50")9 ! # / * 0+++++++++++++++++
# / ! 80") ! 50")) ! :0")9 * 0") - ")) - ")9 = 1+++++++++++++++++++++++++
") , "))+et+")9 = {0,1}+++++++++++++++++++++
0 * # / * :0++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ 

 

 

; /3# /7 

80 50 30

< +++++++++++/

1 
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 :2الخدمة  ·

 

 

 

  

F !(" !) = # f$(" !) = 1 % 0,025" !&&&&&&si&&&0 ' " ! ' 40&
f$(" !) = 0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&si&&40 ' " ! ' 60 

 الدالة:بإدخال املتغريات الثنائية تصبح 

F !(" !) = *+$ % 0,025*+$" ! 

 والربنامج الرياضي يصبح:

Max&Z = &*+$ % 0,025*+$" ! 

S. C
-/
3
/7
40*+$ % " ! ' 0&&&&&&&&&&&&&&&&" ! % 40*+$ % 60*+ ' 0
*+$ 8 *+ = 1&&&
*+$, *+ = {0,1}0 ' " ! ' 60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

  

 

 

  

9 :(" :) 

70 60 30 

 !"""""""""""#

1 

60 40 

1 

$!
%(&!

%) 

&!
%
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F !(" !) =
#$
%f&(" !) = 1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''si''0 * " ! * 30''''''
f (" !) = 2 + 0.033" !'''''''''''''''''si'30 * " ! * 60''''
f,(" !) = 0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''si'60 * " ! * 70'''  

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = -/& 4 2-/ + 0.033-/ . " 
!

 

 الرياضي يصبح:وبالربنامج 

Max'Z = '-/& 4 2-/ + 0.033-/ . " 
!

 

S. C
#5
$
5%
30-/ 4 60-/, + " 

! * 0''''''''''''''''''''
" ! + 30-/& + 60-/ + 70-/, * 0''''

-/& 4 -/ 4 -/, = 1'''''''''''''''''''''''''''''

-/&8 -/ 'et'-/, = {081}'''''''''''''''''''''''''

0 * " 
! * 70''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 الربامج األربعة للخدمتني جند:وبعد دمج 
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Max Z = !  ! 0,025"  . # $ + "% + 2.5"%% ! 0.05"%%.# & + "' ! 0,025"' #%$ + "( + 2"(% ! 0.033"(%. #%& 

S. C

)*
**
**
**
**
**
*-
**
**
**
**
**
**
/5x + 7y + 5z + 6k + 4r + # $ ! # & = 240
5x% + 6y% + 4z% + 5k% + 5r% + #%$ ! #%& = 200x 1 80x% 1 80y 1 80y% 1 809 1 809% 1 80: 1 80:% 1 80; 1 80;% 1 8040" % ! # $ 1 0# $ ! 40"  ! 60" % 1 0
30"%% + 50"%' ! # & 1 0
# & ! 30"% ! 50"%% ! <0"%' 1 040"'% ! #%$ 1 0#%$ ! 40"' ! 60"'% 1 0
30"(% + 60"(' ! #%& 1 0
#%& ! 30"( ! 60"(% ! 70"(' 1 0"  + " % + "% + "%% + "%' = 8"' + "'% + "( + "(% + "(' = 8
">? = {0,8}@i = 8,2,3,4Aetk = 8,2,3B
xD, yD, zD, kD, rD E 0AA@j = 8,2B
#>&, #>& E 0AA@i = 8,2B

 

 ))18اجلدول ((نتائج الربنامج يف 

 : الحد األعلى للمجال3الحالة 

  الملموسية االعتمادية االستجابة الضمان التعاطف الجودة المتوقعة

 1الخدمة  9 9 8 9 8 440 

 2الخدمة  9 9 7 8 8 400

 وحسب متخذ القرار مت حتديد العتبات الثالث لالحنرافات املوجبة والسالبة كاآليت:



دراسة حالة "الجزائرية للتأمينات"الفصل الخامس:   

 

209 

 

  الهدف االنحرافات الموجبة االنحرافات السالبة

 !"  !#  !$  !%  !#  &' 

 1الخدمة  440 - 50 100 60 80 120

 2الخدمة  400 - 60 100 50 80 100

 :1الخدمة  ·

  

 

 

 

F !(" !) = #f (" !) = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$si$0 % " ! % 60$$$$$$$f&(" !) = 4 ' 0.05" !$$$$$$$$$$$$$si$60 % " ! % 80$$$$$$f*(" !) = 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$si$80 % " ! % 100$$$  
 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = +  , 4+ & ' 0.05+ &. " ! 

 ربنامج الرياضي يصبح:الو 

Max$Z = $+  , 4+ & ' 0.05+ &. " ! 

S. C
-/
2
/3 60+ & , 80+ * ' " ! % 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ! ' 60+  ' 80+ & ' 100+ * % 0$$$+  , + & , + * = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+  7 + &$et$+ * = {071}

0 % " ! % 100$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 

 

 

9 !(" !) 

100 80 60

: $$$$$$$$$$$!

1 
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F !(" !) = #$f (" !) = 1 % 0,02" !$$$$$$si$$0 & " ! & 50$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$f'(" !) = 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$si$50 & " ! & 100$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = *' % 0.02*' . " ! 

 والربنامج الرياضي:

Max$Z = $*' % 0.02*' . " ! 

S. C
+-/
-3 50*'' % " ! & 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ! % 50*' % 100*'' & 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$*' 4 *'' = 1$$$$$$$$$$$$$$$*' , *''$et$*'6 = {0,1}0 & " ! & 100$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

 :2الخدمة  ·

 

 

  

 

                            

100 50 

1 

 !"(#!") 

#!" 

 $%(#$%) 

100 80 50 

&$'''''''''''%

1 
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F !(" !) = #f$(" !) = 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%%%0 & " ! & 50%%%%%%%%%%
f (" !) = 2,66 ' 0.033" !%%%%%%si%50 & " ! & 80%%%%%%%%%
f*(" !) = 0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%%%80 & " ! & 100%%%%%%% 

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F !(" !) = +*$ - 2,66+* ' 0.033+* . " ! 

 يصبح:والربنامج الرياضي 

Max%Z = %+*$ - 2,66+* ' 0.033+* . " ! 

S. C
/4
7
49
50+* - 80+** ' " ! & 0%%%%%%%%%%%%%%%%%%" ! ' 50+*$ ' 80+* ' 100+** & 0+*$ - +* - +** = 1%%%%+*$, +* %et%+** = {0,1}0 & " ! & 100%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

  

 

 

                

 

F :(" :) = ; f$(" :) = 1 ' 0,016" :%%%%%si%0 & " : & 60%%%f (" :) = 0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%si%60 & " : & 100 

 بإدخال املتغريات الثنائية تصبح الدالة:

F :(" :) = +<$ ' 0,016+<$. " : 

 

100 60 

1 

> :(" :) 

" : 
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 وبالربنامج الرياضي يصبح:

Max Z =  !"# $ 0,016!"#.%&' 

S. C
()
*
)+
60β

"&
$ δ&

'
- 0                                    

δ&
'

$ 60β
"#

$ 100β
"&

- 0                  

β
"#

/ β
"&

= 1                                        

β
"#

, β
"&

= {0,1}                                     

0 - δ&
'

- 100                                       

 

 وبعد دمج الربامج األربعة للخدمتني جند:
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Max Z = β!! + 4β!" # 0,05β!". δ!$ + β"! # 0.02β"!. δ!% + β&! + 2,66β&"# 0,033β&"δ"
$ + β'! # 0.016β'!. δ"% 

S. C

()
))
))
))
))
))
))
*
))
))
))
))
))
))
)-

9x! + 9y! + 8Z! + 9/! + 87! + δ!$ # δ!% = 440
9x" + 9y" + :Z" + 8/" + 87" + δ"$ # δ"% = 400x! ; 10x" ; 10y! ; 10<" ; 10>! ; 10>" ; 10/! ; 10/" ; 107! ; 107" ; 1060β!" + 80β!& # δ!$ ; 0
δ!$ # 60β!! # 80β!" # 120β!& ; 0
50β"" # δ!% ; 0
δ!% # 50β"! # 100β"" ; 0
50β&" + 80β&& # δ"$ ; 0
δ"$ # 50β&! # 80β&" # 100β&& ; 0
60β'" # δ"% ; 0
δ"% # 60β'! # 100β'" ; 0
β!! + β!" + β!& + β"! + β"" = 1
β&! + β&" + β&& + β'! + β'" = 1
β?@ = {0,1}Ai = 1,2,3,4 et k = 1,2,3B
xD, yD, ZD, /D, 7D E 0  Aj = 1,2B
δ?%, δ?% E 0  Ai = 1,2B
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 : LINGO 11.0اجلدول التايل يبني نتائج برامج احلاالت الثالث باستخدام برنامج 

 x1 x2 y1 y2 z1 z2 k1 k2 r1 r2 دالة الكفاءة 

 2.6875 2.3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1الحالة 

 2.6275 3.03 6.25 10 10 10 10 10 10 10 10 2الحالة 

 3.1675 5.6 7.5 10 10 10 10 10 10 10 10 3الحالة 

 دوال الكفاءة للبرامج الثالث ):18جدول (ال

  LINGO 11.0من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 بعد احلصول على هذه النتائج، سوف نقوم حبساب درجة رضا متخذ القرار بالنسبة لكل حالة:

 % 67.18: درجة رضا متخذ القرار هي:1الحالة 

 % 65.68: درجة رضا متخذ القرار هي:2الحالة 

  %79.18: درجة رضا متخذ القرار هي: 3الحالة 

بالتايل تعترب احلالة الثالثة أفضل حالة و ذلك حلصوهلا على أكرب درجة رضا. و هذا يعين للحصول على أفضل 

 جودة خدمة من وجهة نظر متخذ القرار جيب أن تكون مؤشرات جودة اخلدمة كاآليت:

 

 ): أفضل مستوى لمؤشرات جودة الخدمتين من وجهة نظر متخذ القرار35الشكل(

 من إعداد الطالبة   المصدر:

 التعاطف الضمان اإلستجابة اإلعتمادیة الملموسیة

10 10 10 10 

7.5 

10 10 10 10 

5.6 

 ٢الخدمة  ١الخدمة 
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بعد تقدير املؤشرات اليت حتدد اجلودة املتوقعة، على متخذ القرار مقارنتها مع اجلودة املدركة (عن طريق القيام 

باستبيان حول جودة اخلدمة املقدمة يف ضل املؤشرات اخلمسة). فإذا كان الفرق موجب فهذا يعين أن مستوى 

ا و والء الزبون.أما إذا كان الفرق سالب فيجب حتسني جودة اخلدمة اجلودة عال و هذا ما يؤدي إىل كسب رض

 املقدمة و ذلك عن طريق األخذ بعني االعتبار مجيع املؤشرات اخلاصة جبودة اخلدمات.   
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 خاتمة:

حاولنا دراسة اإلنتاج من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريناها على مستوى مؤسسة "اجلزائرية للتأمينات" بتلمسان 

و العمليات هلذه املؤسسة باستخدام مناذج الربجمة باألهداف، باعتبارها مناذج مناسبة حلل املشاكل املتعلقة 

 بالتخطيط و الرقابة على اإلنتاج.

فيما خيص مسألة التخطيط اإلنتاجي قمنا بدراسة مشكلة اختيار املوقع، الذي يدخل ضمن التخطيط الطويل 

مؤسسة. حيث كان أمام املؤسسة عدة بدائل حول اختيار موقع لفرع جديد لل ،التخطيط اإلسرتاتيجي األجل أي

فقمنا باختيار منوذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة أي إدماج أفضليات متخذ القرار. ألن معظم 

أنه لوب ب استخدامنا هلذا األساالختيارات السابقة كانت عن طريق استخدام جتربة و خربة متخذ القرار. و سب

يعترب أسلوب علمي رياضي و يف نفس الوقت يأخذ بعني االعتبار أفضليات متخذ القرار. و من أجل احلصول 

حيث حتصلنا على أفضل موقع من بني أربع مواقع ، LINGO 11.0على احلل املناسب استخدمنا برنامج 

 . % 71.66حيث بلغت درجة رضا متخذ القرار نسبة 

بعدها قمنا بدراسة التخطيط اإلمجايل هلذه املؤسسة الذي يهدف إىل حتديد مستوى اإلنتاج املمكن و األنسب 

لكل فرتة، لذلك اقرتحنا إسرتاتيجية االحتفاظ بقوة عمل ثابتة يف املنظمة على أن يتم تشغيل العمالة وقتا إضافيا 

، و Hannanربجمة باألهداف املبهم باستخدام طريقة هو منوذج اليف فرتات زيادة الطلب. أما النموذج املطبق 

هذا يعين أن رضا متخذ القرار بلغ حده   =  1 انتماءذلك بسبب عدم دقة بعض املعلمات. فتحصلنا على درجة 

فالتكاليف املتحصل عليها تعترب أدىن التكاليف، يبقى . LINGO 11.0و ذلك باستخدام  %100األعظم 

    أو عدم استخدامها.أمام متخذ القرار اختاذ القرار حول إمكانية استخدام هذه اإلسرتاتيجية 

يف األخري قمنا بدراسة عملية الرقابة على اإلنتاج يف هذه املؤسسة، و مبا أن املؤسسة تعترب كمؤسسة خدمية فهي  

بة على جودة اخلدمة ملموسية منتجا�ا لذلك يتم القيام بعملية الرقابة على اإلنتاج عن طريق الرقاتتميز بعدم 

املقدمة. و من أجل هذا قمنا مبزج أسلوب "منطقة السماح" مع منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال. فأسلوب 

احملددة للجودة املتوقعة، بعدها قمنا  "منطقة السماح" استخدمناه لتحديد ا�االت اخلاصة باملؤشرات اخلمسة

بتطبيق منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال من أجل احلصول على احلل املناسب. و عملية الرقابة على جودة 
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بعملية التحسني و التصحيح إذا اخلدمة تتم عن طريق مقارنة احلل أي اجلودة املتوقعة باجلودة املدركة و القيام 

   تطلب األمر.
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شكالية كيفية تطبيق مناذج الربجمة باألهداف يف عملية التخطيط إجابة على حاولنا من خالل هذه األطروحة اإل

على هذا األساس قمنا بتقسيم هذه األطروحة إىل  والعمليات يف املؤسسات اخلدمية. و اإلنتاجوالرقابة إلدارة 

 أما الفصل اخلامس فهو فصل تطبيقي. مخسة فصول، فالفصول األربعة األوىل عبارة عن فصول نظرية،

والعمليات يف مؤسسات اخلدمات  اإلنتاجأمهية إدارة  إظهارفالفصول النظرية األربعة األوىل حاولنا من خالهلا  

والعمليات هي  اإلنتاجهو أن إدارة منها بعدها أبرزنا خمتلف مناذج الربجمة باألهداف. وكان أهم ما استخلصناه 

املختلفة ولذلك فإن التعريف البسيط  اإلنتاجيةارية اليت ختتص بتصميم وتشغيل ورقابة النظم تلك الوظائف اإلد

والعمليات هو أiا ختتص بتخطيط وتنظيم ورقابة العمليات اليت ميكن gا خلق املنتجات واخلدمات  اإلنتاجلإلدارة 

ة ممكنة. كما كان ينظر إىل إدارة جدول زمين حمدد ويف حدود أقل تكلف طبقا ملواصفات حمدودة وحجم معني و

اآلالت والقوى العاملة  والعمليات على أiا خمتصة أساسا بالعمليات الصناعية اليت تنصب على املواد و اإلنتاج

والعمليات قد اتسع يف الوقت احلاضر لكي  اإلنتاجللحصول على سلع ومنتجات ملموسة. ولكن ميدان إدارة 

العمليات على  و اإلنتاجاط منتج. أي أن النظرة التقليدية اخلاصة باعتبار إدارة يشمل العمليات اخلاصة بكل نش

أiا عملية صنع قد انتهت اآلن، وذلك بسبب اعتبار اخلدمات على أiا نشاطات غري منتجة وال تساهم يف خلق 

 ينتج عنها سلعة املفهوم بسبب عدم التفرقة بني العمليات اليت االثروة. وقد نشأ هذا التطور احلديث يف هذ

أدى  اإلنتاجملموسة والعمليات اليت ينتج عنها خدمة غري ملموسة. وبالتايل فإن التطور األخري يف مفهوم إدارة 

 إدارةومن هنا ظهرت التسمية اجلديدة هلذا ا~ال وهي  إنتاجإىل استخدام كلمة عمليات بشكل متبادل مع كلمة 

 هوم يشمل املؤسسات الصناعية واخلدمية معا.والعمليات، إذ أصبح هذا املف اإلنتاج

كما أصبح موضوع اجلودة يف السنوات األخرية من بني أهم املواضيع املتناولة لدى الكثري من املفكرين والباحثني، 

أصبح مبثابة مفتاح جناح ألي  و حيث أنه يعترب كسالح تنافسي رئيسي يف كل ا~االت. أمهيتهوذلك ملدى 

األساسي هلا من أجل الصمود يف سوق املنافسة العاملي. فاملنظمات سواء كانت خدمية أم منظمة، واملطلب 

صناعية، كالمها يتنافس من أجل كسب أكرب حصة يف السوق. يف ظل هذه الظروف أصبح املستهلك هو سيد 

 مرارية املنظمات.السوق فاجلميع يسعى إلرضائه طمعا يف زيادة احلصة السوقية اليت أصبح يتوقف عليها بقاء واست

كزها التنافسي ر يرجع اهتمام الباحثني جبودة اخلدمة إىل التأثري املباشر ملستوى هذه اجلودة على رحبية املؤسسة ومو 

، اتضح هلا من خالهلا 1992ت gا اجلمعية األمريكية لإلدارة يف عام موحصتها السوقية. حيث أجرت دراسة قا

جودة كل من أمريكا، كندا، اليابان وأوربا الغربية، يرون أن حتسني   من مديري منشآت اخلدمات يف %78أن 
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هم عناصر امليزة التنافسية بالنسبة ملنشآت تقدمي اخلدمة. وقد أدى تركيز الباحثني خالل تلك أاخلدمة هو من 

إىل وجود حماوالت جادة لوضع مقياس يتسم  باإلضافةالفرتة على البحث عن طبيعة اخلدمة، وخصائصها 

لذا أصبحت املؤسسات اخلدمية تفكر يف طرق جديدة  الصدق والثبات لقياس جودة اخلدمة كما يدركها العميل.ب

تميز لمن بني هذه الطرق أساليب التحسني والرقابة على جودة اخلدمات وذلك  لضمان بقائها يف السوق. و

 خدما_ا عن املؤسسات األخرى.

ب حتدي العوملة واملنافسة ومواجهة مجيع املتطلبات، وهذا ما أجرب إذن بقاء املؤسسة اخلدمية يف السوق يتطل

متخذوا القرارات تطبيق األساليب احلديثة والعلمية يف عمليات التخطيط والرقابة على أنشطتها،  املسريون و

 نتاجاإلومن بني األساليب العلمية احلديثة املطبقة يف جمال إدارة  والبحث عن أحسن الطرق يف حتسني جود_ا.

والعمليات أسلوب حبوث العمليات. فتطبيق حبوث العمليات عرف جناحا كبريا يف امليدان العسكري خالل احلرب 

العاملية الثانية سرعان ما عرف بعد ذلك استجابة سريعة على املستوى املدين من خالل دخوهلا وتوسعها بشكل 

العديد من األعمال اليت ساعدت يف تطوير  يف ظهور. كل هذا ساهم 1951حمسوس يف اpال الصناعي سنة 

العديد من األساليب الرياضية املتنوعة واليت تنتمي ضمن هذا االختصاص، حيث أصبحت كأدوات أساسية 

مع ذلك تشكلت جمموعة من  باملوازاةيعتمد عليها أغلب  املسريين يف حل العديد من املشاكل التسيريية. لكنه 

املالحظات واالنتقادات خاصة لتلك الطرق واألساليب اليت تعتمد يف حلها على العقالنية التامة لعملية اختاذ 

القرار من خالل البحث عن احلل املثايل الذي حيقق مثالية دالة هدف واحدة (تعظيم أو تدنية) وذلك بالتزامها 

يع العوامل الغري موضوعية. هذا ما جعلها غري متالئمة مع أغلب املسائل الواقعية باملنطقية التامة وجتردها من مج

 املطروحة أمام متخذ القرار. ومن بني هذه الصعوبات:

 تدخل العديد من األطراف الفاعلة يف املسألة، كل له وجهة نظره وأهدافه اخلاصة. -

 كثرة النزاعات والتناقضات خصوصا مع تعارض هذه األهداف. -

 واملخاطرة وعدم التأكد احمليطة باملسألة. اإل�امف ظرو  -

أمام كل هذا أصبح من الغري املمكن االعتماد فقط على طرق وأساليب األمثلية لبحوث العمليات املتعلقة مبثالية 

يف حل مثل هذه املسائل. لذلك أصبحت احلاجة ملحة إما على تطوير وحتسني األدوات واألساليب  هدف واحد

جند الربجمة اجلديدة أو إىل إدخال طرق جديدة تتالءم مع هذه األوضاع، فمن بني هذه الطرق السابقة، 

 باألهداف.



 خاتمة  عامة

 

220 

 

عداده ملختلف قراراته وخططه األخذ بعني االعتبار لعدة إفالربجمة باألهداف متكن متخذ القرار أو املسري عند 

بعض األحيان تكون متناقصة فيما بينها، أهداف متنوعة ومن طبيعة خمتلفة (كمية، نقدية، زمنية،...)، ويف 

ما يتسم وليست بنفس األمهية واألولوية، والعديد منها يتطلب حتقيقها يف نفس الوقت (دفعة واحدة)، ومنها 

املخاطرة. فهي متكنه من التوجه تدرجييا حنو احلل املناسب للمسألة والذي يكون  و واإلXامبظروف عدم التأكد 

إذن  مبعىن حيقق أكرب مستوى من اإلرضاء بالنسبة جلميع األهداف أو املعايري دفعة واحدة.عبارة عن حل مرضي، 

اليت  عترب منهجية رياضية مرنة وواقعية موجهة باألساس ملعاجلة تلك املسائل القرارية املعقدة وتالربجمة باألهداف 

يود. فهذا األسلوب يبحث عن احلل لعدة أهداف إضافية للكثري من متغريات القتتضمن األخذ بعني االعتبار 

 الذي يصغر بقدر اإلمكان اrموع املطلق لالحنرافات بالنسبة للقيم املستهدفة.

 Cooperو Charnesعلى يد األمريكيان  1961وأول صياغة رياضية لنموذج الربجمة باألهداف كان سنة 

هداف تتحقق بنفس مستوى األمهية. لكن يف شكله اخلطي املعياري. ويقوم هذا النموذج من فرضية أن مجيع األ

هذه الفرضية ال تتطابق مع أغلب مسائل القرار التطبيقية الواقعية. حيث أنه يف بعض احلاالت امللموسة فإن مجيع 

األهداف املراد حتقيقها تكون خمتلفة األمهية، حبيث ميكن أن تكون هناك بعض األهداف أكثر أمهية مقارنة 

 متغري لنموذج الربجمة باألهداف وهو منوذج الربجمة باألهداف املرجح، حيث تعتمد باألخرى. لذا ظهر ثاين

صياغته بإدخال أوزان تعرف مبعامالت األمهية النسبية على مستوى دالة اهلدف، تكون خمصصة لكل االحنرافات 

، وهذا بفضل عكس صحيحاملوجبة والسالبة املتعلقة بكل هدف حبيث كلما كان الوزن املمنوح الحنرافه مرتفعا وال

بعدها ظهرت حاجة بعض املسريين إىل وضع أولويات مبجموعة من  .Cooperو Charnesأعمال كل من 

األهداف، ألنه يف بعض احلاالت ذات األهداف املتعددة يستحيل حتقيق كافة األهداف يف وقت واحد. لذا ظهر 

. حيث يتم ترتيب Romeroو Ijiri ،Tamizمنوذج الربجمة باألهداف باألولويات من قبل الباحثني 

األهداف املراد حتقيقها ضمن فئات خمتلفة األولوية، هذا ما جيعل جتاهل األهداف ذات األولوية الدنيا حىت يتم 

 حتقيق أهداف األولوية العليا، وبتحقيق هذه األولوية العليا يتم حتقيق كل أهداف األولوية الدنيا على الرتتيب.

، هذا النموذج يهتم بالبحث Flavellشاف منوذج الربجمة باألهداف بتدنية أعظم احنراف من قبل بعدها مت اكت

كما لوحظت يف بعض احلاالت  عن احلل الذي حيقق تدنية أعظم قيمة احنراف ممكن بالنسبة جلميع األهداف.

ياضية الرتبيعية (عند حتويل أن دالة اهلدف أو القيود املتعلقة باألهداف تأخذ شكل غري خطي كمثال النماذج الر 

النموذج العشوائي إىل منوذج حمدد)، أو مناذج رياضية كسرية (حالة املؤشرات املالية، اختيار املشاريع، التخطيط 
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طرق حل املسائل  Saberو Ravindram.فمن أجل حل هذا النوع من املشاكل قدم كل من املايل،...)

واليت عرفت توسيعات وتعديالت مهمة من طرف   Cooperو Charnesالغري خطية، باإلضافة إىل أعمال 

 فيما خيص الربجمة باألهداف الكسري. Kornbluthو Steverكل من 

إعادة صياغة منوذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال  J.Martelو  B.Qouniكما اقرتح كل من الباحثني 

الصياغة الرياضية انطالقا من دوال الكفاءة  الكفاءة. حيث يتم العمل على إدماج أفضليات متخذ القرار ضمن

اليت تقيس درجة رضا متخذ القرار تبعا لفارق االحنراف ما بني مستوى الطموح ونتيجة احلل املرغوب فيه. وبالتايل 

تكون نتيجتها التوصل إىل احلل الذي حيقق أكرب مستوى من الرضا ملتخذ القرار بالنسبة جلميع األهداف دفعة 

  .واحدة

الطموح ملتخذ  معظم متغريات منوذج الربجمة باألهداف املذكورة أعاله تأخذ بعني االعتبار فرضية أن مستويات إن

(أي ظروف تتميز بالدقة)، لكن الواقع العملي أثبت  املتعلقة بكل هدف عبارة عن قيم ثابتة ومتأكد منها القرار و

أنه توجد حاالت ال ميكن فيها حتديد مستوى طموح متخذ القرار بصفة مؤكدة ودقيقة وهذا راجع لعدة عوامل ال 

لذا ظهرت جمموعة من متغريات الربجمة باألهداف تطبق يف الظروف اليت تتميز  ميكن ملتخذ القرار السيطرة عليها.

لدقة. فمن أمهها جند منوذج الربجمة باألهداف املبهم. هذا النموذج خيص املسائل اليت تشمل معلومات بعدم ا

معتمدا على دوال االنتماء. بعدها قام  Zimmermanومعطيات مبهمة. فأول صياغة هلذا النموذج كانت ل 

اهلدف من صياغة و  والعديد من الباحثني اآلخرين. Hannanو Narasimhanبتطوير هذا النموذج كل 

منوذج الربجمة باألهداف املبهم هو التغلب على الطابع املبهم الذي مييز احلاالت القرارية املختلفة وبالتايل حتويل 

شكل جديد لنموذج الربجمة باألهداف يف ظرف  كما ظهر الطابع املبهم للمسألة إىل طابع دقيق ومؤكد نوعا ما.

املعرب مبجال. هذا النموذج ميكن متخذ القرار بالتعبري عن مستوى طموحه  دافعدم الدقة وهو منوذج الربجمة باأله

باستخدام جماالت، ويرجع هذا إىل عدم القدرة على التنبأ بشكل دقيق. وترجع أول صياغة له لكل من 

Charnes وCooper  وذلك باعتماد على دوال العقوبة، واليت تسمح بالتعبري عن أفضليات متخذ القرار

ة مسبقة على شكل درجة من العقوبة تبعا للفارق ما بني درجة حتقيق اهلدف حلل معني ومستوى الطموح بطريق

 Inuiguchi ،Kvanli ،Romeroاملعرب يف جمال. باإلضافة إىل عدة صياغات مقرتحة من قبل

ماج أفضليات .كما مت إعادة صياغة منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال باستخدام دوال الكفاءة بإدKumeو

متخذ القرار ضمن الصيغة الرياضية فكلما كانت االحنرافات تنتمي إىل ا�ال املستهدف كلما زاد رضا متخذ 
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أما آخر منوذج يدخل ضمن جمموعة مناذج الربجمة باألهداف يف الظروف اليت تتميز بعدم الدقة هو منوذج  القرار.

نطاق متخذ  ، واخلارجة عناليت تتسم باملخاطرة وعدم التأكدالربجمة باألهداف العشوائي، الناتج عن الظروف 

 القرار.

 اإلنتاجوبغرض تدعيم الدراسة النظرية وإثبات فعالية وأمهية مناذج الربجمة باألهداف يف حل املشاكل املتعلقة بإدارة 

والعمليات قمنا بإجراء دراسة ميدانية يف مؤسسة خدمية تأمينية وهي "اجلزائرية للتأمينات" بتلمسان. فحاولنا 

والعمليات هلذه املؤسسة باستخدام مناذج الربجمة باألهداف، باعتبارها مناذج مناسبة حلل املشاكل  اإلنتاجدراسة 

 .تاإلنتاج و العمليااملتعلقة بالتخطيط والرقابة على 

قمنا بدراسة مشكلة اختيار املوقع الذي يدخل ضمن التخطيط  اإلنتاجيفيما خيص مسألة التخطيط 

قمنا باقرتاح منوذج الربجمة  دخل ضمن التخطيط املتوسط األجل.اإلمجايل الذي ياالسرتاتيجي، ومشكلة التخطيط 

سسة ألن هذه املؤسسة أمامها أربعة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة يف عملية اختيار موقع لفرع جديد للمؤ 

على أفضل موقع حيث  ناحتصل LINGOخدام برنامج استو ب بدائل أو مواقع فعليها اختيار املوقع األنسب

 : إسرتاتيجيتنيقمنا باقرتاح  اإلمجايلفيما خيص التخطيط أما  .%71بلغت درجة رضا متخذ القرار نسبة 

 .العمالة يف ضوء حجم الطلب املتوقع وثبات كثافة التشغيلاإلسرتاتيجية األوىل: تعديل حجم  -

اإلسرتاتيجية الثانية: االحتفاظ بقوة عمل ثابتة يف املنظمة، على أن يتم تشغيل العمالة وقتا إضافيا يف  -

 .فرتات زيادة الطلب

الثانية  اإلسرتاتيجيةألنه يف فرتات الزيادة على الطلب تعد من قبل متخذ القرار، األوىل  اإلسرتاتيجيةمت استبعاد 

أسرع وأسهل وحتقق أقل التكاليف مقارنتا مع األوىل ألن عملية تعيني وتسريح العمال تتطلب مدة أطول 

املقرتحة قمنا باستخدام منوذج الربجمة باألهداف املبهم ل  لإلسرتاتيجيةوتكاليف أكثر. وملعرفة التكاليف الكلية 

Hannan  حيتاج إىل عدد أقل من القيود اإلضافية  وألنه يعترب أكثر بساطة وفعالية مقارنتا مع الطرق األخرى

على التكاليف الكلية األنسب بالنسبة ملتخذ القرار مبا  ناحتصل LINGOو باستخدام برنامج واملسائل اجلزئية. 

 .اإلسرتاتيجيةأن درجة رضاه كانت كبرية جدا، يبقى أمام املؤسسة اختاذ القرار حول استخدام هذه 

ويف األخري أجرينا دراسة حول عملية الرقابة والتحسني على جودة اخلدمات، لذلك قسمنا هذه العملية إىل 

ة األوىل استخدمنا أسلوب منطقة السماح من أجل حتديد ا�االت اخلاصة مبؤشرات جودة مرحلتني، يف املرحل
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حلصول على اجلودة املتوقعة من وجهة نظر أجل ا منتعترب كمجاالت مسموح (ا وال ميكن جتاوزها ي فهاخلدمة، 

جال مستخدمني اRاالت اليت مت متخذ القرار. بعدها يف املرحلة الثانية استخدمنا منوذج الربجمة باألهداف املعرب مب

متخذ يقوم  يف األخريحتديدها يف املرحلة السابقة من أجل تقدير املؤشرات اخلمسة اليت حتدد اجلودة املتوقعة. 

 قارنتها مع اجلودة املدركة والقيام بعملية التصحيح أو التحسني على جودة اخلدمة املقدمة إذا تطلب األمر.مبالقرار 

 الدراسة إىل النتائج الرئيسية التالية:وقد خلصت هذه 

والعمليات يف املؤسسات  اإلنتاجوالعمليات يف مؤسسات اخلدمات ختتلف عن إدارة  اإلنتاجإدارة  -

الصناعية، ويرجع ذلك بسبب خصائصها حول عدم ملموسية منتوجاiا، عدم جتانسها، ال ميكن فصلها 

عن مقدميها وال ميكن ختزينها. وهذا ما جيعل صعوبة تطبيق األساليب الرياضية والعلمية يف عملية 

 فيها. اإلنتاج و العملياتالتخطيط والرقابة على 

جمة باألهداف يعترب طريقة رياضية مييل إىل املرونة والواقعية يف حل املسائل القرارية املعقدة واليت منوذج الرب  -

والعديد من متغريات القيود، سواء يف ظروف تتميز بالدقة أو عدم  أهدافتأخذ يف عني االعتبار عدة 

نب الذايت ملتخذ القرار وذلك . كما أxا متكن يف بعض احلاالت األخذ بعني االعتبار اجلاواإل(امالدقة 

 بدمج أفضلياته يف عملية اختاذ القرار.

والعمليات  اإلنتاجعدم اعتماد مؤسسة "اجلزائرية للتأمينات " يف دراستها حلل املشاكل املتعلقة بإدارة  -

 على األساليب العلمية احلديثة. 

يار موقع لفرع جديد ملؤسسة منوذج الربجمة باألهداف باستخدام دوال الكفاءة يف عملية اخت تطبيق -

يسهل ويساعد متخذ القرار يف اختيار أفضل موقع يف ظل تعدد واختالف املعايري  "اجلزائرية للتأمينات"

 املختلفة اخلاصة باملوقع.

ملؤسسة  اإلمجايليف عملية التخطيط  Hannanإمكانية استخدام منوذج الربجمة باألهداف املبهم ل  -

 .فهو ميكن من احلصول على أقل التكاليف يف ظل جمموعة من االسرتاتيجيات"اجلزائرية للتأمينات"، 

استعمال منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال يسهل يف عملية الرقابة والتحسني على جودة اخلدمة  -

 وذلك باألخذ بعني االعتبار مجيع املؤشرات احملددة جلودة اخلدمة.

م بتقدمي بعض االقرتاحات اليت ميكن أن تساهم يف التخفيف من انطالقا من النتائج السابقة سوف نقو  و

 السلبيات والنقائص املسجلة:
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ضرورة فهم وتطبيق األساليب الرياضية والعلمية وذلك عن طريق توظيف إطارات متخصصة يف جمال  -

اإلنتاج و األساليب الكمية وحبوث العمليات خاصة يف ما يتعلق بعملية التخطيط والرقابة على 

، وهذا ما يساعد على احلصول على أقل التكاليف، زيادة األرباح، السرعة يف اختاذ القرارات، لعملياتا

 جلب الزبائن، ...

العمل على تغيري لبعض االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املؤسسة بسبب عدم متاشيها مع تغري  -

 الظروف الداخلية واخلارجية احمليطة باملؤسسة.

جمها يف النماذج د، أو حماولة ملتخذ القرار ذ القرار باستخدام التجربة الشخصية واخلربةاالستغناء عن اختا -

 الرياضية العلمية .

االستغناء عن الطرق التقليدية يف عملية الرقابة والتحسني على جودة اخلدمات، واستخدام األساليب  -

 .استمرارية وبقاء املؤسسة اخلدميةالعلمية احلديثة ألن جودة اخلدمة املقدمة تعترب أهم عامل يف 
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ل املتعلقة بإدارة اإلنتاج و سائحاولنا من خالل هذه األطروحة إبراز دور و أمهية تطبيق مناذج الربجمة باألهداف يف حل املالملخص:

ة استخدامها يف عملية التخطيط و الرقابة على اإلنتاج يف مؤسسة "اجلزائرية للتأمينات". العمليات يف مؤسسات اخلدمات، و إظهار إمكاني

و ذلك عن طريق إدماج يف عملية التخطيط ملوقع جديد للمؤسسة باستخدام دوال الكفاءة لذلك قمنا باقرتاح منوذج الربجمة باألهداف 

أما املوقع املناسب الذي حيقق أكرب درجة رضا بالنسبة ملتخذ القرار . ، و حتصلنا علىأفضليات متخذ القرار وفق أسلوب علمي رياضي

خيص التخطيط اإلمجايل هلذه املؤسسة اقرتحنا إسرتاتيجية االحتفاظ بقوة عمل ثابتة يف املنظمة على أن يتم تشغيل العمالة وقتا إضافيا  فيما

، و ذلك بسبب عدم دقة بعض Hannanداف املبهم باستخدام طريقة النموذج املطبق هو منوذج الربجمة باأله و يف فرتات زيادة الطلب

يف األخري قمنا بدراسة عملية الرقابة على جودة اخلدمة يف هذه املؤسسة، . و حتصلنا على احلل الذي حيقق أقل التكاليف املعلمات

 .بني جمموعة من البدائلمستخدمني منوذج الربجمة باألهداف املعرب مبجال من أجل احلصول على احلل املناسب من 

 إدارة اإلنتاج و العمليات، اخلدمات، جودة اخلدمة، مناذج الربجمة باألهداف.الكلمات المفتاحية: 

Résumé :A travers cette thèse, nous avons tenté de mettre en évidence le rôle et l'importance de 

l’application des modèles de goal programming, pour résoudre les problèmes liés au management des 

opérations et de production dans le secteur des services. Spécifiquement, son application dans la  

planification et le contrôle de la production au sein de « L’algérienne des Assurances ». Pour ce faire, nous 

avons proposé le goal progamming à l’aide d’une fonction de satisfaction, ceci nous a parmi d’obtenir 

l’emplacement le plus approprié qui permet d'atteindre le maximum de satisfaction pour le décideur.  

Concernant la planification agrégée, nous avons proposé la stratégie de conservation d’une main d’œuvre 

fixe, effectuant des heures supplémentaires en cas d’une augmentation de la demande. La méthode 

appliquée est la méthode Hannan en raison du manque de précision de certains paramètres qui nous ont 

permis d’obtenir la solution qui engendre de faibles coûts. Enfin, nous avons utilisé le modèle du goal 

programming avec intervalles afin d’étudier le processus de contrôle de la qualité du service de cette 

entreprise,qui permet d’obtenir la solution satisfaisante. 

Mots clés : Gestion de la production, les services, la qualité du service, le modèle goal programming. 

Abstract :We tried through this thesis to highlight the role and importance of Goal programming models 

aimed to solve the problems related to production and operations management in the services sectors.his 

was applied in the company of Algerian insurance for planning and controlling the work is done. And to 

do that,we offered the company a new working system using the effective functions in the planning 

process, incorporating the preferences of decision makers in a scientific style, and we got the appropriate 

location that achieves the highest degree of satisfaction for the decision maker.Regarding the process of 

planning this business, we have proposed a stable retention policy until a new remuneration of workers in 

times of increased demand. The method applied is the Hannan method because of inaccuracy of certain 

parameters which enabled us to obtain a solution with low costs.Finally, we studied the control function 

of the quality of this company's service by goal- programming model to achieve optimal solution among 

others. 

Keywords: production, service, quality of service, the goal-programming model. 


