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 :المستخلص

 ، ألنةللمنظم التنافسية نحو تحقيق يركز على نظرية التوجه بالتسويقبراز مفهوم جديد إ هدف البحث إلى

إدراك التغيير  األمر يستوجببل  االعتماد على النظرية التقليدية في استغالل الموارد المتاحة ال يكفي،

 . العمليات اإلنتاجيةالذي حدث على مستوى إدارة 

في ظل التطور الذي  تبني النظرة الحديثة والتوجه بالتسويق الطرح الذي يقضي وأكدت نتائج البحث، 

عن  العمليات النتاجية إدارةلكيفية  حديث بناء تصور كما توصل البحث إلى إمكانية ئة المنظمات.عرفته بي

 .ككل اإلنتاج إدارةاستعمال القيود التي تفرضها السوق على  تمكن من جديدةطريق فلسفة 

تاج األمثل:  يةالكلمات المفتاح فة تكنولوجيا اإلن تاج ،  فلسيييييي ية،  إدارة اإلن (، OPT) مقاربة تسييييييويق

 الحجم، الموارد اإلنتاجية. اقتصاديات
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Towards an Approach to the Production Processes 

Management from a Modern Perspective and Marketing 

Orientation 

 

 

 

Abstract: 

The aim of the current research is to highlight a new concept that focuses on the 

theory of marketing orientation towards achieving the competitiveness of the 

organization, because it is not enough to rely on the traditional theory to exploit 

the available resources; rather it necessitates that the change at the production 

processes management be recognized.  

The research results confirmed the proposal, which requires adopting the modern 

approach and marketing orientation in light of the development of the 

environment of organizations. The research also found it possible to build a 

modern perception of how to manage production through a new philosophy that 

enables the use of market constraints on production management. 

Keywords: Marketing Approach, Production Management, Optimal Production 

Technology Philosophy (OPT), Economics Size, Productive Resources. 
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 المقدمة:

المتغيرات التسيييويقية  مهمة  في وضيييع أصيييبحت 

األهداف والغايات بالنسييبة للمنظمات االقتصييادية، 

وفي محاولة إليجاد فلسييفة جديدة تفيد بناء تصييور 

 اسييييتوجب األمرحديث السييييتغالل موارد اإلنتاج، 

تغيير طريقة التفكير في معالجة المشيييييياكل، وذلك 

التي كانت أسيييياس  تبعاً لتغير الكثير من المعطيات

التفكير التقليدي، ومن هنا جاء هذا البحث كمحاولة 

ومسيييييياهمة في  وضييييييع إطار نظري يعتمد على 

التوجه بالتسييييييويق لتأكيد تصييييييور حديث إلدارة 

 العمليات اإلنتاجية من خالل تلك المقاربة. 

 إشكالية البحث:

إذا كانت مشكلة ندرة الموارد االقتصادية والقيود 

عادة ما تعالج بالطرق الكمية التي في اإلنتاج، 

تهدف إلى االستغالل األمثل لإلمكانات، فقد أصبح 

االعتماد على نفس األساليب التقليدية ال يؤدي إلى 

 حل تلك المشكلة.

جل ذلك  سيهتم  هذا البحث بمحاولة اإلجابة من أو

 عن تساؤالت مهمة، وهي:

  ما ذا تغير في جوهر المشييييييكلة التي تواجهها

 مة االقتصادية؟المنظ

  هل يمكن احتواء المشييياكل واألهداف الجديدة

للمنظمات االقتصادية من خالل مقاربة حديثة 

 ؟

 أهمية البحث:

يستمد هذا البحث أهميته من األهمية المتزايدة 

لوظيفة التسويق و تصدرها لكل الوظائف داخل 

المنظمة االقتصادية مما يجعل  نظام اإلنتاج في 

ها،  إذ إن جزءا مهما من رأس المال المنظمة تابعا ل

يستثمر في ضمان  استمرار حصة المنظمة من 

 السوق وتنميتها.

 الهدف األساسي  للبحث:

مسييييييياهمة في بناء تصييييييور لمقاربة حديثة،  .1

تنطلق من إمكيييانيييية اسييييييتعميييال القيود التي 

 العملية اإلنتاجية. إدارةتفرضها السوق على 

 خطة البحث:

جاء البحث في ثالثة  لحل المشكلة المطروحة

 محاور أساسية، كما يلي:

 أوال: البيئة الجديدة إلدارة اإلنتاج.

ثانيا: التوجه بالتسويق كمدخل حديث في 

 استراتيجية المنظمة.

ثالثا: نظرية القيود أو فلسفة تكنولوجيا اإلنتاج 

 األمثل.

 

 البيئة الجديدة إلدارة اإلنتاج.أوال: 

ح نظام اإلنتاج نظاما في ظل التغيرات البيئية أصب

وقد أخذ   بالبيئة الداخلية والخارجية،مفتوحا يتأثر 

التسويق حصة األسد من هذه التغيرات البيئية التي 

مما نتج عنه  المستهلك ركزت على تلبية حاجات

 اتنوع في الطلب، وهذه الديناميكية أفرزت تنوع

في اإلنتاج لم يسبق أن عرفته األنظمة  اوتعدد

واستمر ذلك التطور في تزايد مطرد  حتى  السابقة، 

أصبح المنتجون يتخذون من اإلبداع سياسة تساهم 

في التجديد السريع للمنتجات للحفاظ على نصيبهم 

 .L. Boyer,1986, PP) من السوق وتنميته.

 .180-179) 

فبعدما كان االهتمام في الماضييييييي ينصييييييب على 

يض تعظيم الربح من خالل تطبيق األمثلية في تخف

مام  جب االهت يادة اإليرادات حيث ي كاليف و ز الت

بالعوامل التي تحقق تلك المنظمة،  أصييييييبح األمر 

حاليا مغايرا تماما إذ دخلت عوامل أخرى تعتمد 
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على االبتكار واإلبداع والتجديد مما يعطي أهمية 

قصييييييوى لألفراد موارد المنظمييية أو زبيييائنهيييا،  

أسيياسييي ، وأصييبح االهتمام بالسييوق البعدية بشييكل 

بمعنى تحول الفكر من نظرييية تقليييدييية  "بيع مييا 

ما يمكن  تاج  ثة "إن حدي تاجه" إلى نظرية  يمكن إن

 A. Courtois et ).بيييييييييييييييييييييييعيييييييييييه"

autres,1997,P25. ). 

 : دور المنظمة في اقتصاد السوق: 1

يدخل اقتصيياد السييوق في إطار النموذج التنافسييي، 

ست دائما واق ضات هذا األخير لي عية غير أن افترا

 .P)مما يتوجب على ذلك تكاليف الصييييييفقات،  

13;P 1994& J. Chen,  Baranger)   حيث

تتلخص االفتراضييييييات األربع للنموذج التنافسيييييي 

 في:

 التكافؤ، 

  ،استقاللية السلوك 

   ،شفافية المعلومة 

 .العقالنية االقتصادية 

ميع حيريييية  االفيتيراض األولوييتيرادف ميفيهيوم 

رد المعني بمستوى المنظمة  في تصريح حقوق الف

التنظيم االجتمييياعي لتحوييييل الموارد إلى سييييييلع 

وخدمات في تقسيييييييم معمق للعمل بين المنظمات 

التي ال تريييد أن تييأخييذ على عيياتقهييا إال جزءا من 

 عملية التحويل.

هتم بالقرارات المسيييتقلة بما يف االفتراض الثانيأما 

ختص ياألول،  في حين  االفتراضيتناسيييييييب مع 

ثالث بشييفافية المعلومة على أنها دقيقة ال االفتراض

و كاملة من أجل أن تسييييييياعد في اتخاذ القرارات 

 .P)وهي متميياثليية بييالنسييييييبيية لكييل المتعيياملين ،

Baranger & J. Chen, 1994 ;P14)  بينميييا

أن المتعامل يتخذ أحسيييييين مفاده  فتراض الرابعاال

  قرار من الناحية االقتصادية.

تحل محل السوق،  و مما سبق  يالحظ أن المنظمة

وفي هيييذا المعنى فهي تقوم بموازنييية تيييدفقيييات 

المنتجات بحيث تعمل على إيصييييييالها إلى الزبائن 

في أحسيييييين الظروف، فهي التي تعمل في حركة 

تكاملية لمواردها بداللة الحاجات، حيث يفترض 

مة بين قطب الزبائن وقطب  ها مكان لخلق القي أن

 الموردين.

تراتيجي قد تغير من غير أن منطق التعامل االسيييييي

منطق االسييييتباق إلى منطق رد الفعل السييييريع، أو 

لتغيير J.  P. Baranger &) منطق إحيييداث ا

Chen, 1994 ;P15) . باإلضيييييافة إلى أن أغلب

يدة على ال جد ئةالتغيرات تعتبر  ماع بي ، وعند اجت

يتوجييب على  ةمعينيي بيئييةهييذه الخصييييييييائص في 

ريعة المنظمة  أن تتميز بردود أفعال مرنة وسيييييي

 .P) معتميييدة على نظيييام يقظييية عيييالي الفعييياليييية.

Baranger & J. Chen, 1994 ;P16)  وهنيييا

يمكن القول أن تصييييييرفييات المنظميية تحولييت من 

منطق األعبيياء إلى منطق التييدفقييات )تييدفق المواد 

ويبيييدو جلييييا أن المنظمييية  .وتيييدفق المعلوميييات(

االقتصادية معنية بوضع برنامج للتحسين المستمر 

لى نمو متوازن لمجموع قواها في إطار لتحافظ ع

  التحول والتطور.

: االنتقال من مشكل الندرة االقتصادية إلى 2

 مشكل الندرة اإلدارية.

كانت النماذج التقليدية التخاذ القرار تؤمن بوجود 

ظام مغلق،   بار أن المنظمة ن باعت القرار العقالني 

وقد سييييييياد هذا التفكير في المرحلة التايلورية من 

قديم،  غير أن بدائل أخرى  الفكر الكالسيييييييكي  ال

أسيييييييقييطيييت دعيييائييم الييقييرار الييعييقييالنييي مييمييثييلييية 

 )مارش (وأفكار  )H. Simonسيييييييمون (بأفكار

March & Cyert وبيذليك تغيرت النظرة نحو ،

المنظمة االقتصيييييييادية ،  واعتبرت نظاما مفتوحا 

نظرية  وأنشييييئت، ةوغير مسييييتقر ةمؤثر بيئةعلى 

 ميز بعقالنية محدودة.في اتخاذ القرار تت

فإن متخذ القرار ال يأخذ  Simonإذ إنه و حسييييب 

معقدة بشكل إجمالي، ولكن يحلل بالتتابع الالمشكلة 

مختلف جوانبهييا، ويقترح حلوال منيياسييييييبيية لتلييك 

المشييييييكلة بالعودة إلى تجارب ماضييييييية، وانطالقا 

دادي عيييدون،   ).منهيييا يقوم بتكييفيييات متتيييابعييية،

وفيييي األخييييييير  ، ( 117-116،ص ص 1991

، والحل قف عليهيتوقف عند أول حل مناسيييييييب ي

الييذي يتوقف عنييده ليس تعظيمييا مطلقييا للمنفعيية، 

ولكن ببسييييياطة هو أول حل مرض يصيييييادفه. وقد 

بنموذجه التخاذ القرار ذي  Simon أسقط سيمون

رشييييييادة الالرشييييييادة المحدودة كل المزاعم القائلة ب

  لقرار.لالمطلقة 

رية حديثا عبر أعمال كل من وقد تم تأكيد هذه النظ

 .P. Romelaer & Gال مييبيييار و رومييلييييير 

Lambert  عنييدمييا تحييدثييا عن تعييدد العقالنييية في

القرارات، وأشيييييارا إلى وجود عشيييييرين صييييييغة 

للرشادة،  حيث تضم الصيغة الـييواحدة عدة أنماط، 
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فهل من المعقول أن االسيييتثمار الرشييييد من وجهة 

ية محلية يبقى نظر متخذ القرار يعمل باسييييييتراتيج

رشيييييييدا لدى متحذ قرار آخر يعمل باسييييييتراتيجية 

  التدويل أو العالمية؟

وقد أثير موضييييوع نهاية عقالنية أو أمثلية القرار  

االسييييييتراتيجي بحدة مع ظهور أنظمة المعلومات 

واستعماالتها الواسعة في اتخاذ القرارات،  وبدأت 

جذور هذه النقاشيييييات العلنية منذ السيييييبعينيات من 

هات في تنويع  جا ماضييييييي عند ظهور ات القرن ال

 .P. Romelaer & G)أنظمييية تقييم األداء، 

Lambert,2001,P218). 

وامتييدت إلى بقييية الوظييائف في المنظميية بعييد أن  

كانت مرتكزة على الجوانب المالية فحسيييب، حيث 

أصييييييبحت تقيم  مختلف الجوانب منها : اإلدارية، 

ى أفييكيييار واإلميييداد، والييجييودة، واآلجيييال، وحييتيي

المنتجيييات،  وظهرت مقييياربيييات جيييدييييدة مثيييل 

الموازنات الصييفرية وجدول القيادة وبطاقة النتائج 

المتوازنة،  وكانت تلك بوادر إعادة صياغة نماذج 

األمثلية عبر إدراك األبعاد السييييييلوكية والتنظيمية 

لألداء، كميييا بيييدأت أولى التوجهيييات نحو تعيييدد 

آجال، والتي   المعايير بأخذ مؤشرات تكلفة/ جودة/

وجيييدت صيييييييييدى لهيييا مع ظهور نظيييام الوقيييت 

، ثم تعممت الدراسييييييات  Just In Timeالمحدد

بظهور فكر جديد أطلق علية علم اإلدارة المتعددة 

األبعيياد وارتبطييت تييدريجيييا بيياسييييييتعمييال أنظميية 

  (11)المعلومات المتقدمة.

وفي الفكر االقتصييييييادي التقليدي،  يرى ريكاردو 

عييدة موارد نييادرة ينتج عنييه أن امتالك مورد أو 

ريع دائم لمالكه، لتتبلور الفكرة فيما بعد لدى رواد 

الفكر االقتصييييادي الحديث الذين تتفق تصييييوراتهم 

سي الذي يجعل  حول موقف مفاده أن العامل األسا

المنظمة تحقق أداء مرتفعا ليس االختيار لصيييناعة 

جذابة بقدر ما هو تبنيها السييييييتراتيجية ذكية تعتمد 

حظيييت  لييذلييكالموارد الوحيييدة والنييادرة،   على

 مما سييييييياهم في بروزالموارد بمزيد من االهتمام 

تصيييييور جديد لبناء المزايا التنافسيييييية عبر أعمال  

  1984الييذي قييام عييام  Wernerfeltوارنرفلييت 

 Strategic Managementبنشر مقال مهم  في 

Journal  :اسييييييتعمييل فيييه ألول مرة مصييييييطلح

 Resourceعلى الموارد  "المعيييالجييية المبنيييية

Based View.(12) 

وهي  إداريةما سييييبق يمكن القول بأن هناك ندرة م

وقد  (14)قيود مرتبطة بالمنظمة وبقدرتها التنافسية.

ندرة  فة التسييييييويق في مواجهة ال أصييييييبحت وظي

، إذ أصييييبحت المنظمة االقتصييييادية تدرك  داريةاإل

في ظروف المنافسييية الحالية  أن السيييوق محدودة،  

وأن كل جهودها يجب أن تتجه للبحث عن تجديد 

ئهيييا السيييييييوقيييية )وهي موارد محيييدودة(  ألجزا

ولمنتجاتها )أفكار المنتجات بدورها موارد معرفية 

أن سييييييوق منتوج معين بطبيعتها  طالمامحدودة(، 

محدودة، وأن المنافسة تعمل على زيادة محدوديتها 

 .       داريعلى المستوى التسويقي أي اإل

هنا فإن المنظمة  تجد نفسها في مواجهة ندرة ومن 

ندرة  إدارية ية وهي  ماد ندرة  مزدوجة، األولى: 

ثانية: ندرة تتحدد داخل السييييييوق وهي  قة وال مطل

نييدرة نسييييييبييية لهييا عالقيية بييالقييدرة التنييافسييييييييية 

وأصييييييبح واضييييييحا عدم التوافق في  (15)للمنظمة.

 إذ إنه أسييييياليب التخطيط بين اإلنتاج والتسيييييويق،  

يدية حين  يب التقل باألسيييييييال تاج  يوجه تخطيط اإلن

لمواجهة الندرة االقتصييادية أي لتحقيق االسييتغالل 

األمثل للموارد االقتصييادية، فإن الجهود التسييويقية 

موجهية لمعيالجية المشييييييياكيل النياجمية عن النيدرة 

وهما في اتجاهين متعاكسين و متناقضين،  اإلدارية

 لسوق.فاألول بجهة التموين، والثاني باتجاه ا

: األسببببقيات االسبببتراتيجية ودور التسبببويق في 3

 بناء المزيج اإلنتاجي.

أن امتالك المنظمة للميزة  P. Doyleيعتقد دويل 

مة أكبر للزبون  قديم قي ية يتم من خالل ت نافسيييييي الت

تدفعه إلى تكرار التعامل و الشييييييراء من المنظمة 

واالرتبيياط بهييا في عالقيية دائميية  ومن ثم تزداد 

ا تحصييييل عندموبذلك فإنه  (16)وقية.حصييييتها السيييي

المنظمة على ميزة تنافسييية فإنها سييتحقق مجموعة 

من المزايا منها: تحقيق والء ورضيييا الزبائن تجاه 

منتجيييات المنظمييية ومن ثم يصييييييعيييب اختراق 

المنافسييييييين لهؤالء الزبائن، كما يمكن للمنظمة أن 

تحصييل على حصيية سييوقية أكبر من خالل قدرتها 

مة  قديم قي أعلى للزبائن، وقد تنعكس زيادة على ت

الحصييييييية السييييييوقية على زيادة حجم األرباح في 

  (17)المنظمة.

 األسبقيات االستراتيجية:  -أ

إن اسييييييتراتيجيات األعمال التي تعمل على خلق 

مزايا تنافسييييية، يمكن أن تحول أو تترجم إلى عدد 

 Competitiveمن األسييييييبقييييات التنيييافسيييييييييية 

Priorities دة األعيييميييال اليييتيييي ييييميييكييين ليييوحييي
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االسييييييتراتيجية االختيار منها، واالختيار سيييييييؤثر 

حتميييا على الطريقييية التي ييييدار بهيييا اإلنتييياج 

والعملييييات،  ويفترض أن تعكس إدارة اإلنتييياج 

الفهم الواضييييييح لألهييداف طويليية األمييد للمنظميية  

والمجهودات المشييييتركة بين التسييييويق والعمليات 

أجزاء تتبع وتحديد حاجات كل جزء من  إلمكانية

السييوق وتحويل تلك الحاجات إلى قدرات مرغوبة 

كما  (18)يطلق عليها تسيييمية األسيييبقيات التنافسيييية،

يطلق عليها تسييييميات أخرى مثل: أبعاد المنافسيييية 

ومقيياييس األداء الخييارجي، ومهمييات التصيييييينيع 

وأهداف العمليات، ويضييييييعها  شييييييين و بغرانجر 

Baranger & Chen دارةكيييييأهيييييداف ليييييإل 

  (91).ةالعملي

إن تحليل السييييييوق يحدد الحاجات  التي تسييييييتطيع 

ميزتها التنافسيييية  قا لتحقيفيه المنظمة أن تسيييتثمر

في كيل جزء من أجزاء السييييييوق،  وعنييد نقييل أو 

تحويل الحاجات إلى قدرات مرغوبة يجب أن يتبع 

ذلك بتطوير قدرات مختارة من بين تلك القدرات 

ي المرغوبييية ويجيييب أن  تتوافق مع القيييدرات الت

ترتبط بييذات المنتجييات والخييدمييات التي تقييدمهييا 

 (20)المنظمة وبنظام التسيييليم القائم وعوامل الحجم.

وعموما هناك أربع أسبقيات تنافسية رئيسية تتمثل 

 في: 

 المرونة -

 التكلفة  -

 الجودة -

  .اآلجال  -

وهناك من يضييييف بعدا خامسيييا وهو اإلبداع، لكن 

ع باعتبار أن هذه يمكن االكتفاء باألسييييييبقيات األرب

األخيرة تكون موجودة أو متجسيييييييدة في كييل بعييد 

 (21)تنافسي من األبعاد اآلنفة الذكر.

ها : Flexibilityالمرونة  - بأن وتعرف المرونة 

القدرة على االسييتجابة السييريعة لحدث غير متوقع 

يغير من طبيعيية المنتوج، والعمليييات، والخييدمييات 

رونة سيييياكنة ويمكن التمييز بين م، أو حجم الطلب

وهي سييرعة االسييتجابة لتغيرات متوقعة، ومرونة 

بة لتغيرات  دينياميكيية وتعني سييييييرعة االسييييييتجيا

قديم  (22)مفاجئة. ية المرونة من: ت وتتكون أسييييييبق

ميييينييييتييييجييييات مييييتيييينييييوعيييية حسيييييييييب الييييطييييلييييب 

Variety/Customization  أي تطوير قييدرات

المنظميية على تغيير نوع المنتوج وفقييا لحيياجييات 

ر في طلبات السيييوق والتي يطلق الزبون تبعا للتغي

عليهييا اإليصيييييييياء أو الزبونييية وهي القييدرة على 

التكيف واالستجابة مع الحاجات الفريدة لكل زبون 

وتغيير تصيياميم المنتوج، حيث يتم تقديم المنتجات 

والخدمات حسيييييييب تفضيييييييالت الزبون، ومرونة 

ويقصيييد بها قدرة  Volume Flexibilityالحجم 

أو إبطيياء معييدل اإلنتيياج المنظميية  على تسييييييريع 

بسييييييرعة لمعالجة التقلبات الكبيرة في الطلب على 

أن تبقى المنظمة تعمل بشييييييكل اقتصييييييادي مربح 

خياصييييييية عنيد تخفيض معيدل اإلنتياج بمسييييييتوى 

  (23)كبير.

 Lowالتكلفة المنخفضبببببة /السبببببعر المنخف   -

Cost Low Price:  يؤدي تقديم منتجات بأسعار

حصييييية المنظمة في  أقل من المنافسيييييين إلى زيادة

السيييييوق. إذ يتطلب التنافس على أسييييياس التكاليف 

تركيز االهتميييام نحو تخفيض جميع عنييياصيييييير 

التكييياليف: تكييياليف العميييل، والمواد، والتلف، 

والتكاليف الصييناعية وغيرها بهدف تخفيض تكلفة 

  (24)الوحدة الواحدة من المنتوج.

وتنقسييم إلى: تصييميم منتوج  :Qualityالجودة  -

 High-Performance Designاألداء  عيييالييي

)جيييودة اليييتصيييييييييميييييييم( وجيييودة اليييميييطيييابيييقييية 

Conformance Quality جودة . وتنصيييييييييب 

التصيييييميم ألجل أن يتضيييييمن المنتوج خصيييييائص 

وسييييييمات عالية التفوق في األداء ومتانة أكبر كما 

يضمن السالمة واألمان في االستخدام، واقتصادية 

الدخول مة واللطافة وسيييييهولة ءاالسيييييتخدام والمال

إلى مواقع الخدمة،  أما بالنسييييييبة لجودة المطابقة 

فينصيييب االهتمام على مقابلة المنتوج لخصيييائص 

ومواصييييفات التصييييميم المعتمدة من قبل العمليات 

ليحصل الزبائن على منتجات وخدمات تتطابق مع 

الخصييييائص التي وضييييعتها والتي جاءت ضييييمن 

  (25)توقعاتهم عن تلك المنتجات.

ليم الوقبببت /الت - إن : Time/ Deliveryسببببببب

التنافس على أساس الوقت أو التسليم يتضمن ثالثة 

 (26)جوانب وهي: 

 Fast Delivery Timeالسييرعة في التسييليم  .1

والتي تقاس بمقدار الوقت بين تاريخ اسيييتالم طلب 

الزبون وتيياريخ تلبيتييه وعييادة مييا يطلق على هييذا 

ترة الوقييت بفترة االنتظييار ويمكن التحكم بهييذه الف

من حيييث أمييدهييا من خالل االحتفيياظ بييالمخزون 

 واالحتفاظ بطاقة فائضة.

 On- Timeالتسيييييييليم بيييالوقيييت المحيييدد   .2
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Delivery  ويقييياس من خالل التكرار اليييذي تتم

مقابلة وقت التسييليم بالوقت المتفق عليه معبرا عنه 

بالنسيييبة المئوية للطلبيات التي سيييلمت إلى الزبائن 

   باألوقات المحددة.   

 Developmentالسيييييرعة في التطوير  ـببببببببببب.3

Speed  ويقيياس بمقييدار الوقييت المطلوب لتطوير

 وتصميم منتوج جديد وإنتاجه.

 دور التسويق في بناء المزيج اإلنتاجي: -ب

تبحييث النميياذج الكمييية التقليييدييية إلدارة اإلنتيياج 

أي  (27)وخاصة منها بحوث العمليات عن األمثلية.

لة وهي إيجاد الحل األمثل من ب ين عدة حلول بدي

تقوم على تحديد الهدف الذي غالبا ما يكون تعظيم 

التكاليف في ظل قيود تفرضها  تخفيضاألرباح أو 

محدودية الموارد المتاحة. وتأخذ المشييييييكلة المراد 

حلهييا صييييييورة رييياضييييييييية يطلق عليهييا النموذج 

الرييياضييييييي ويتكون من: الهييدف أو داليية الهييدف 

ية.والمتغيرات والعالقات ال يامنا ، وفي  (28)هيكل أ

أصبحت مشكلة اإلنتاج مختلفة، فهي تسويقية  هذه

أكثر منها إنتاجية و تموينية وما كان هدفا أصيييييبح 

قيييدا. ويمكن إعطيياء تصييييييور لطبيعيية هييذا التغير 

واختصاره في أربعة عناصر سبق التعرف عليها 

على أنها أسييبقيات تنافسييية مما يفسيير كونها قيودا 

واإلنتاج أصييييييبح يعمل في إطار  وليسييييييت أهدافا،

أربعيية قيود يفرضييييييهييا النظييام التسييييييويقي وهي: 

الحجم، والجودة، والتكييياليف والوقيييت، وهي ميييا 

 -Productionيمكن تسييييييميته بالمزيج اإلنتاجي 

Mix.(29)  

هي و يمكن القول أن عناصيييييير المزيج اإلنتاجي 

وجهة  التي تعبر عنالتقليدية  Ps4 لترجمة أخرى 

الحييديثيية التي  sC4حييل محلهييا التي ونظر البييائع 

ويمكن  (32)تعبر عن وجهييية نظر المسييييييتهليييك.

  توضيح هذه العالقة من خالل هذا الشكل:

 

 

 المصدر: من إعداد فري  البحث.

 

إن هذه العالقة  الموضييحة بالشييكل السييابق، تدعم 

النتيجة المتوصل إليها بشأن المزيج اإلنتاجي الذي 

بون عبر التسييييييويق،  يعتبر قيودا يفرضييييييهيييا الز

 Cs4ويمكن إجراء مقابلة يسيييييييرة بين عناصيييييير 

وعناصيييير المزيج اإلنتاجي في محاولة لتوضيييييح 

دور التسيييويق في تحديد المزيج اإلنتاجي باعتباره 

قيودا مصييييدرها األسييييبقيات التنافسييييية التي تهدف 

إلى كسييييب حصييييص سييييوقية تركز أسيييياسييييا على 

التي  وال شييييك أن نظرية القيود،  إرضيييياء الزبون

مام في مجال  عا من االهت تأخذ حيزا واسيييييي بدأت 

إدارة اإلنتيياج دليييل على إدراك عييدم صييييييالحييية 

ثة  حدي كل ال جة المشيييييييا ية في معال يد ماذج التقل الن

لإلنتاج، كما يؤكد النمو المتزايد لقطاع الخدمات 

وطبيعيية تزامن عملتي اإلنتيياج واالسييييييتهالك فيييه 

النظام  وجود قيود يفرضيييها النظام التسيييويقي على

اإلنتييياجي من حييييث الحجم والجودة والتكلفييية 

 واألجل.

 

يا بالتساااااااوي  كمدخل حديث في ثان : التوجه 

Four Ps 

 Productالمنتوج  

 Priceالسعر      

المكان        Promotionالترويج 

Place 

Four Cs 

  Customer Valueالقيمة للزبون     

 Cost to theالتكلفة بالنسبة للزبون 

Customer         

  Convenience المالءمة

  Communicationاالتصال 

 

 المزيج اإلنتاجي

 Volumeالحجم 

 Costالتكلفة 

 Qualityالجودة 

 Time to Deliveryاآلجال 

 

 األسبقيات التنافسية

 المرونة

 التكلفة

 الجودة

 اآلجال
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 :استراتيجية المنظمة

شييييهدت الخمسييييينيات من القرن العشييييرين تطور 

نظريييية النظم، وبحوث العملييييات والتي أثر كيييل 

منهما على إدارة اإلنتاج. وقد اسييييييتخدمت بحوث 

ارات في اإلنتاج بأسييلوب العمليات في ترشيييد القر

ومع السيييييتينيات من نفس القرن ازدادت  (33)كمي.

السييييييعيية اإلنتيياجييية لتزداد عن الطلييب، وأصييييييبح 

المصيييينعون في موقف ال يحسييييدون عليه من عدم 

اسيييييتطاعتهم بيع كل ما يمكن إنتاجه. ونتيجة لذلك 

مديرون أنظارهم إلى تطوير طرق جديدة  حول ال

يشيييار إلى هذه المرحلة وابتكارية لبيع منتجاتهم، و

وخالل هذه الفترة  (34)بأنها "عصييييير التسيييييويق".

 Marketالسييييييوق  تجزئييةطورت مفيياهيم مثييل 

Segmentation  لهيييدف  Targetوتسيييييييويق ا

Marketing وسيييلوك المسيييتهلك ،Consumer 

Behavior وأصيييييبحت اسيييييتراتيجية التسيييييويق ،

  (35)الستراتيجية المنظمة. ةمرادف

اعات األمريكية بالجانب وفي مقابل اهتمام الصيييييين

سوهم العالميون  سويقي واالستراتيجي كان مناف الت

في ألمانيا الغربية واليابان يركزون جهودهم على 

تحسييييين عملياتهم، حيث يتم ذلك بإضييييافة خدمات 

مميزة، ليس ألن التسيييييويق والتمويل قليال األهمية 

بل ألن كل هذه األنشييييييطة مجتمعة تشييييييكل تكامال 

ير أهداف اسييييتراتيجية المنظمة،  متناسييييقا في تطو

وأصيييبحت هذه األخيرة تسيييعى إلى زيادة نصييييبها 

من السييوق، أي تحقيق أهداف التنافسييية من خالل 

امتالك ميزة تنافسييييية تعطي لها الفرصيييية لتحقيق 

 هذا الهدف.  

ومن خالل تتبع األحييداث السييييييييابقيية يتبين تطور 

، االقتصاد من اقتصاد اإلنتاج إلى اقتصاد التوزيع

ثم إلى اقتصاد السوق وأخيرا إلى اقتصاد المعرفة. 

ففي ظل اقتصييييياد اإلنتاج أيًا كان المهم هو اإلنتاج 

أكثر،  وكانت تقنية بحوث العمليات كافية لتحقيق 

أهداف األمثلية أي اسيييتغالل أمثل للموارد المتاحة 

للحصيول على أقصيى ربح أو أقصيى مبيعات. أما 

تعمل التسييويق لتحقيق في المرحلة الموالية فقد اسيي

هدف التموقع. وفي ظل اقتصيييياد السييييوق أصييييبح 

تحقيق أحسيين مسييتوى أداء كهدف أسيياسييي يتعلق 

بوضييييييع اسييييييتراتيجية مالئمة وقد وجدت نماذج 

ـمتعددة عالجت االختيارات االستراتيجية المث ـ لى ـ

 Boston Consulting) ميين بييييينييهيييا نييمييوذج 

BCG) Group  ونموذجPorter.(36)  

الحفاظ على نصيييب من السييوق وتنميته كماأصييبح 

الهيييدف الوحييييد اليييذي تجتمع علييييه كيييل الجهود 

ظة  ظام يق مدة على ن خل المنظمة معت ية دا الوظيف

وذلك بهدف تحقيق ميزة تنافسيييييية دائمة  (37)فعال،

وينبغي أن تتصييييييف  (38)تنمي قدرتها التنافسييييييية.

وتعبر . المنظمة بالتنافسية في بيع السلع والخدمات

سية لمنظمة ما عن جوانب التميز التي  القدرة التناف

تحقق لها ميزة تنافسيييييية. وهناك العديد من الطرق 

التي تمكن المنظمات من التنافس فيما بينها، ومن 

بين هيييذه الطرق: والمرونييية، والجودة، والتكلفييية 

   والوقت الالزم ألداء نشاط ما.

 

فلسفة تكنولوجيا اإلنتاج  نظرية القيود أو ثالثا:
 Optimized Productionألماااااااثااااااال ا

Technology (OPT): 

على الرغم من النجيياح الييذي حققييه نظييام تخطيط 

  Materialاالحيييييتييييييييييياجيييييات مييييين اليييييميييييواد 

Requirement Planning (MRP)  مقيييارنييية

بنظم اإلنتيياج التقليييدييية وأسييييييياليييب المراقبيية على 

المخزون، فيييإنيييه عجز عن الوقوف أميييام نظيييام 

الياباني حال تطبيقه. فقد  اإلنتاج في الوقت المحدد

 Just In Time)برهن نظييام في الوقيت المحييدد

System) JIT   على قابليته لتحسييييين االنسييييياب

الكفء للمنتوج، وإزاليية جميع أنواع الضييييييييياع، 

فضييييييال عن تحقيقه للمزايا التنافسييييييية الكبيرة، لذا 

ناعة  تولدت الرغبة عند المسييييييؤولين في الصيييييي

ن اعة المتطورة في الغربية التباع خطوات الصيييييي

اليابان. ونتيجة لذلك انبثق مدخل جديد بدأ يجذب 

اهتمام إدارة العمليات في المنظمات الصييييييناعية. 

يجمع بين مزايا نظام  نويفترض في هذا المدخل أ

MRP  باسييييييتخدامه لقاعدة البيانات التي يعتمدها

من خالل اعتماده فلسفة كاملة مشابهة  JITومزايا 

بمثييابية الرد األمريكي على . وكيان JITلفلسييييييفيية 

 بالييينيييظيييام اليييييييابيييانيييي حيييتيييى إنيييه سيييييييييميييي 

“Westernized JIT System"  عد ثم عرف ب

 ذلك بجدول اإلنتاج األمثل.  

 نشأة وتطور النظام:  -1

بمحاولة الجامعي  1975عام   OPTبدأت فكرة

 Elyahu Goldrattالفيزيائي  الياهو جولدرات 

و  بمسييييياعدة المختصيييييين بعلم الحاسيييييبات كوهين

لك لتصييييييميم Cohen & Bazgalبازجال  ، وذ

النظيييام بمبيييادئ متميزة تنظر من خاللهيييا إلى 
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الصناعة نظرة جيدة تختلف عن المداخل التقليدية. 

حة إلى موارد  تا ظام الموارد الم هذا الن إذ يقسييييييم 

حرجة تتحكم في تحقيق االنسياب للنظام اإلنتاجي، 

ند  ها بحيث تسيييييييا جدولت وأخرى غير حرجة يتم 

  وقد كان كتاب   .نشييييطة في الموارد الحرجة.األ

Goldratt & J. Cox بعنوان: "الهيييدف" اليييذي

نت من  عا ية  ية منظمة اقتصييييييياد يه حكا يروي ف

مشيييييياكل إنتاجية تقنية وكيف تمت معالجتها بمثابة 

في شييييييكل  OPTاإلعالن األول عن ظهور نظام 

زال تطبيقاته محاطة بسييرية ال تبرنامج إعالم آلي 

  (39)عالية.

وقييد دخييل هييذا النظييام إلى الواليييات المتحييدة عييام 

 Creative Outputمن خالل شييييييركة  1979

Inc.  التي اختصيييت بتسيييويق وتشيييغيل برمجيات

النظام في المنظمات التي تعتمده، كما تقوم بتقديم 

الدعم المتواصيييل في شيييكل اسيييتشيييارات وتدريب 

العاملين لتطبيق النظام كفلسييييفة شيييياملة مبنية على 

 Theory of Constraintsالييقيييييود نييظييريييية 

(TOC)  هذه األخيرة1990انتشر استعمالها في . 

TOC / MPC (Management Par 

Contraintes)  هي الفلسييييييفييية التي شييييييرحيييت

  OPT، وهنا سيييييبقت برمجية OPTاسيييييتخدامات 

ظهور الفلسفة التي تشرح طريقة المعالجة بنظرية 

حها القيود التي تتجسد من خالل البرمجية، وقد شر

P. Marris(40)  فييييي كييييتييييابييييه بييييعيييينييييوانLe 

Management Par Contraintes” الييييذي "

يؤكد فيه كيفية اكتشييييييياف القيد ومراحل التخلص 

 MRPوهو نفس مييا حييدث مع برمجييية  (41)منييه.

يت سييييييرية من  ثم عرفت  1980-1965التي بق

  (42)تفاصيلها.

وعموما فإن المنظمات الصييييييناعية العمالقة  التي 

 Generalلنظيييام، مثيييل شييييييركييية طبقيييت هيييذا ا

Motors  قد زادت إنتاجيتها، كما ساهم هذا النظام

في تخفيض العمل تحت التشييييييغيل وخلق جداول 

وإذا كان  (43)إنتاج على درجة عالية من الفعالية.

هو نظييام  JITهو نظييام دفع ونظييام  MRPنظييام 

بأنه نظام التصيييييينيع  OPTسييييييحب، فإن  عرفه 

 Synchronous)اليييييييييييميييييييييييتيييييييييييزامييييييييييين 

)facturingManu.(44)  

 :OPTافتراضات نظام  -2

أن الهدف  مفادهيقوم على افتراض  OPTإن نظام 

األسييييييياسييييييي ألي منظمة هو تحقيق األرباح، أما 

األنشطة األخرى المتمثلة في تحقيق الجودة العالية 

وتحسييييييين مهارات العاملين واسييييييتخدام التقنيات 

المتطورة، فهي وسائل لتحقيق ذلك الهدف. ويضع 

لنظام نوعين من المؤشيييييرات، حيث تسيييييمى هذا ا

األولى بيييالمؤشييييييرات المييياليييية أميييا الثيييانيييية فهي 

 المؤشرات التشغيلية.

صافي الربح  (45)وتشمل:المؤشرات المالية:  .1

،  والعائد على االسييييييتثمار أو المردودية  ، 

  .والتدفقات

المنتجات   (46)وتشمل:المؤشرات التشغيلية:  .2

 .اريفالمباعة، والمخزونات ، والمص

وبالتعليق على المؤشيييرات السيييابقة يتضيييح الهدف 

الذي يجب أن تصل إليه المنظمة، فمن خالل ثبات 

المخزون ومصيييياريف االسييييتغالل، فإن أي زيادة 

في المنتجات المباعة تسيييييياهم مباشييييييرة في زيادة 

 صييييافي الربح والعائد على االسييييتثمار، وتسيييياهم

في تدفق األموال. ويؤدي تخفيض مصاريف  أيضا

االسييييييتغالل عند ثبات كل من المنتجات المباعة 

ومسييييييتوى المخزون إلى زيادة كل من صيييييييافي 

الربح، والعائد على االسيييييتثمار وتدفق النقد. وعند 

انخفياض مسييييييتوى المخزون مع ثبيات المنتجيات 

المباعة ومصيييياريف االسييييتغالل تتحقق زيادة في 

تثمار وتدفق النقد لكنه ال يؤثر العائد على االسيييييي

 مباشرة على الربحية.

التمييز بين أيضييييا:  OPTومن افتراضييييات نظام 

الموارد الحرجييية والموارد غير الحرجييية. مع 

التيييأكييييد على أن فهم العالقييية بين النوعين من 

الموارد يعد األسيييياس في توليد الجدولة التي تحقق 

رد في وتتمثل الموا (47)الهدف الرئيسييييييي للنظام.

العنيياصيييييير المطلوبيية ألداء العمليييات اإلنتيياجييية، 

على الموارد الحرجيية     OPTوتركز فلسييييييفيية

ناقات  تأثيرها المباشيييييير  Bottlenecks))االخت ل

قات  نا على المنتجات المباعة. ويمكن تمثيل االخت

التي تحييدث عنييد انسييييييييياب المواد األولييية خالل 

المصيينع بانسييياب السييائل خالل أنبوب مقسييم إلى 

 (48)خمس أجزاء مختلفة في القطر )الشكل(.
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Source: S. Nahmias, Productions Analysis (New York:  McGraw-Hill, 1997), 

P. 813.  

ويعبر الشكل السابق عن معدل انسياب السائل من 

األنبوب ككل، إذ يعادل نسيييبة انسيييياب السيييائل من 

تم تغيير قطر  )الجزء األقل قطرا(. وإذا Dالجزء 

فإن ذلك لن يغير من  ية  باق األنبوب في األجزاء ال

ياب الكلي في األنبوب. غير أن أي  معدل االنسيييييي

سييييييوف يزيد من المعدل الكلي  Dزيادة في قطر 

لالنسييييييياب. وبإسييييييقاط أجزاء األنبوب على أنها 

فإن الجزء  يشييييييير إلى اختنياق  Dعملييات إنتياج 

عني أن أي يحييدد معييدل اإلنتيياج للنظييام، وهييذا ي

ينتج عنييه تقليييل في معييدل  Dتييأخير في العملييية 

وكانت فكرة االختناقات مصييييييدر  (49)االنسييييييياب.

لنظريييية القيود. إذ تعتبر أن المنظمييية ال تواجيييه 

بل تواجه قيودا، وهي  OPTاختناقات بوصييييييف 

تمثييل موارد حرجيية. وهييذه األخيرة تمثييل طيياقييات 

  (50)أقل من طلب السوق.

 :وقواعده OPTفلسفة نظام  -3

على مجموعيية من القواعيد   OPTتقوم فلسييييييفيية 

المنبثقة من الوعي الفكري لمصييييممي النظام الذي 

ينظر إلى الصييناعة بأسييلوب جديد يمكن تلخيصييه 

  (51)في مجموعة قواعد كما يلي:

إن مسييييييتوى اسييييييتخدام الموارد غير الحرجة ال  -

يتحييدد بطيياقتهييا، ولكن بواسييييييطيية قيود أخرى في 

 النظام.

غيل الموارد بمسييييييتوى العمل المطلوب ال تشيييييي -

 يساوي عادة استخدام الموارد بكامل طاقتها.

ضيييييياع سييييياعة من وقت الموارد الحرجة يمثل  -

 ضياع ساعة من وقت النظام الكلي.

ساعة من وقت الموارد غير الحرجة يعد   - توفير 

 جهدا بال عائد.

تتحكم االختنييياقيييات في تحيييدييييد حجم كيييل من  -

بيياعيية والمخزون من العمييل تحييت المنتجييات الم

 الصنع.

دفعة اإلنتاج ربما ال تسييياوي، بل في أوقات عدة  -

 يجب أن ال تساوي، دفعة اإلنتاج.

 دفعة اإلنتاج يجب أن تكون متغيرة وليست ثابتة.  -

الطاقة واألسبقية يجب أن تؤخذا بنظر االعتبار  -

 معا وليست بالتعاقب.

التدفق وليست المطلوب تحقيق التوازن لعملية  -

 الطاقة.

ويمكن القول أن القييياعيييدتين: األولى والثيييانيييية 

توضييييييحان العالقة بين الموارد الحرجة والموارد 

غير الحرجة. ويالحظ من خاللهما أن طاقة النظام 

تتحدد بطاقة الموارد الحرجة، على الرغم من أن 

طييياقييية الموارد غير الحرجييية تزييييد بكثير عن 

للموارد الحرجة ومنه مسييييييتويات الطاقة المتاحة 

فإن االسيتغالل األمثل لطاقة الموارد الحرجة يعبر 

عن الكفياءة، لكن تشييييييغييل النظيام ككيل يعبر عن 

فعييالييية النظييام التي ال تمثييل االسييييييتغالل األمثييل 

للموارد. لذا فإن الموقع الوحيد الذي تسييييييتخدم فيه 

ها يتمثل في الموارد الحرجة  طاقت مل  كا اآلالت ب

ته وما والتي تحدد اإل عا تاج الكلي للنظام، ثم مبي ن

 يتحقق من أرباح.   

وتبرز من خالل القاعدتين: الثالثة والرابعة تمييز 

للوقييت اسييييييتنييادا إلى نوع المورد،  OPTنظييام 

فتشييييييمل الموارد الحرجة وقت التهيئة )اإلعداد( 

مل وقت  ما يشيييييي تاج )التشييييييغيل(، بين ووقت اإلن

لث ه ثا و: الوقت الموارد غير الحرجة على نوع 

يالحظ أن أي جهيييد لتحقيق من هنيييا العييياطيييل. و

استخدام أفضل يجب أن يكون مركزا على الموارد 

ذلك يعتبر هدرا للجهد. ويميز  ما سييييوىالحرجة و

هذا النظام في القاعدة الخامسة والسادسة والسابعة 

على نوع اليدفعيات، حييث يميز بين دفعية اإلنتياج 

تمثييل دفعيية ودفعيية االنتقييال أو التحويييل، حيييث 

الموارد وغالبا ما  ة إلىنظربالاإلنتاج حجم الدفعة 

تكون متغيرة. أمييا دفعيية التحويييل فهي تمثييل حجم 
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األجزاء المنتجيية وهي ثييابتيية  إلى نظربييالالييدفعيية 

وعادة ما تكون أقل من دفعة اإلنتاج. وتتميز فلسفة 

OPT  بتجزئة دفعة اإلنتاج إلى دفعات صييييييغيرة

راكز قبييل االنتهيياء من يسييييييمح بييانتقييالهييا بين الم

معالجة دفعة اإلنتاج مما يسييييييمح بالبدء بالعمليات 

 في وقت مبكر.

وتأخذ القاعدتين: الثامنة والتاسييييييعة على عاتقهما 

وجوب تحقيق توازن العملييية اإلنتيياجييية بييالييدرجية 

لذا  األولى ويليها في األهمية اسييييييتخدام الموارد. 

يتطلب تشييييييغيل الموارد غير الحرجة بمسييييييتوى 

خدام يضييييمن اسييييتمرار الموارد الحرجة في اسييييت

العميييل دون توقف. في حين أن تشييييييغييييل جميع 

الموارد بالطاقات الكلية المتاحة لها سيييييييؤدي إلى 

بناء مخزون متراكم أمام مراكز العمل، مما يؤثر 

على كفاءة المؤسييسيية في تحقيق هدفها األسيياسييي. 

فإن  لذلك  تؤكد على تحقيق توازن  OPTونتيجة 

 تدفق وليس الطاقة. لعملية ال

ظام  -4 تداد لن بالقيود: ام نظرية القيود واإلدارة 

OPT 

أن اإلدارة بيييالقيود هي اآلن في  Marrisيعتقيييد 

لة الظهور في  قد مرت بمرح لة النضييييييج، و مرح

، ثم بمرحلة OPTسيينوات الثمانينيات مع برمجية 

بصييييدور أول  منتصييييف التسييييعينياتالمراهقة في 

 Management Par les“طيييبيييعييية ليييكيييتييياب 

Contraintes" عرفيييت  2005، وخالل سيييييينييية

مرحلة النضييييييج بتوسييييييع اسييييييتخداماتها في العالم 

 APICSوالدعم الذي تلقته من الجمعية األمريكية 

    TOC.(52)ل ووجود عدة برمجيات 

تم وضعه لتنفيذ جدولة   OPTوإذا كان نظام 

الورشة في المدى القصير، فإن هذا النظام تم تمديده 

بالقيود ليشمل التخطيط في المدى  ارةاإلدعبر 

وأخذت  (53)الطويل وموجه لعمليات تخطيط معقدة.

نظرية القيود تتسع وشملت عدة مجاالت وهي: 

(Drum Buffer Rope)  ،في إدارة اإلنتاج

في إدارة المشروع، اإلمداد،   السلسلة الحرجة

 (54)التسويق، والتخطيط االستراتيجي.

مفهوم القيد هو ذلك  وحسيييييييب نظرية القيود، فإن

الشيييييييء الذي يعيق ويمنع النظام من تحقيق أعلى 

مسييييييتوى ممكن من األداء الموجه كتحقيق الهدف 

أو هو مورد نييادر يعميييل على  (55)،في المنظمييية

وبصييييييورة عامة  (56)تحديد الطاقة الكلية للنظام.

توجييد ثالث أنواع من القيود وهي: قيود الموارد 

يود السييييييوق وهي الطلب الداخلية مثل الطاقة، وق

الذي يكون أقل من الطاقة المتاحة في المؤسيييسييية، 

وإذا تم تقسييييم القيود  (57)وقيود السيييياسييية اإلدارية.

 إلى خارجية وداخلية فيمكن الوصول إلى:

وتشييييييمل القيود التي تؤثر على  القيود الخارجية:

كالتموين، إذ يواجه مشيياكل عدم  مدخالت المنظمة

م انتظيييام ورودهيييا أو عيييدم كفيييايييية المواد أو عيييد

تواجيييدهيييا في السييييييوق. وقيود أخرى تؤثر على 

المخرجات وهي الطلب الذي تحاول المنظمة من 

خالله وضييييييع تعديل بين الطاقة واألعباء ونتيجة 

التغيرات المتكررة صييييييعودا ونزوال في الطلييب 

وتأثيره على الكميات واألسيييعار والجودة واآلجال 

 التي يريدها الزبون.

وتشيييمل قيد الطاقة وقيد المعارف  الداخلية: القيود

والمهيارات وقييد التزامن، ويقصيييييييد بهيذا األخير 

تزامن ثالثة عناصيييييير: الطلبيات، ووضييييييع أفكار 

ما  ية، ك مادة األول جات، والحصييييييول على ال المنت

يجب تزامن التسييييليم والتصيييينيع والحصييييول على 

المنتجييات النهييائييية، وكييل واحييدة من المتغيرات 

مر فس األخيرة  ن ب غيرات األولى  مت ل بطييية بيييا ت

  (58)الترتيب.

  إدارة اإلنتاج بواسطة نظرية القيود: -5

خمس خطوات لإلدارة بالقيود  Marrisلقد وضييع 

  (59))تطبيق نظرية القيود(، وهي:

: تحييديييد القيود، إذ ال يمكن التعرف 1الخطوة  -

على القيود في المنظمييية إال إذا عرف إلى أين 

هدافها االسيييييتراتيجية. وتعتبر سيييييتتجه أو ما هي أ

مرحلية التعرف على القيود أصييييييعيب مرحلية في 

 التنفيذ.

: التقرير بشيييأن اسيييتغالل القيود، وهنا 2الخطوة  -

يتم اسيييتعمال األسييياليب التي تحل المشيييكلة حسيييب 

 .طبيعتها

: إخضيييييييياع بقييية الموارد، وفي هييذه 3الخطوة  -

ر الخطوة يتم مطابقة أو إضييييييافة ما تم اتخاذ القرا

بشيييييييأنييه لحييذف العييائق وإال تولييد عييائق آخر أي 

بالتنسيييييق بين األهداف ومؤشييييرات األداء مع هذه 

 االختيارات.

: إزاليية القيود، إذ توضييييييح أفضيييييييل 4الخطوة  -

مسيييياهمة لكل مورد حسييييب طبيعته ثم العمل على 

 تطوير كل مورد حسب طبيعته.

: وتمثيييل مرحلييية العودة إلى الخطوة 5الخطوة  -

ر العملية مع بقية القيود. ويقصد بذلك األولى لتكرا
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متييابعيية العملييية ألن القيود تتغير بفعييل دينيياميكييية 

قد يتحول إلى عائق  بيئةال قا  فما لم يكن يمثل عائ

يدة في ال جد ئةبظهور معالم  . ولكي ال يصييييييبح بي

الجمود العائق األسييييييياسييييييي في المنظمة يفترض 

 العمل بصفة مستدامة على متابعة القيود.

 :OPTيا وحدود مزا -6

بتجياوز العيدييد من نقيائص  OPTتتميز فلسييييييفية 

، خاصيييييية أنه جاء على أثر JITو  MRPنظامي 

في أمريكا، كما جاء للرد على نظام  MRPنظام 

JIT  اليييابيياني. وامتييداده الزمني أي إلى التخطيط

على المدى الطويل باإلضييييييافة إلى إمكانية تطبيقه 

لمتكرر يبرز في عدة مجاالت عديدة عدا اإلنتاج ا

تميزه. واسيييتناده إلى فكرته األسييياسيييية التي تتمثل 

في الموارد الحرجة والموارد غير الحرجة جعله 

يميز بين محيييدوديييية الطييياقييية بصييييييفييية إجمييياليييية 

ومحدودية الطاقة في مناطق االختناقات، ومن ثم 

كانت طريقة تعامله مع كيفية االسييييييتغالل األمثل 

الحرجيية هي  للطيياقييات الييذي يتحييدد عنييد الموارد

أسيييياس تميزه. وفضييييال عن ذلك فهو يعطي أهمية 

لآلجييال والكميييات والجودة والتكيياليف من خالل 

مؤشيييراته المالية والتشيييغيلية على الرغم أنه يؤخذ 

عليه اعتماده هدف الربح الذي ال يعني استمرارية 

 المنظمة. 

وعند تتبع اإلخفاقات التي كانت تسييجل في تسيييير 

تقلييييديييية، فيييإنيييه لوحظ أن المشييييييروع بيييالطرق ال

 %52.7من المشييييييروع يتم إلغيياؤهييا و 31.1%

 (60).%189ب تنجز لكن تتجاوز ميزانيتها األولية 

نتائج إحدى الدراسيييات  Marrisفي حين أوضيييح 

ما  83على  تائج ك نت الن ظام وكا قت الن لة طب حا

 (61)يلي:

 ؛%70ب تخفيض في وقت الدورة  -

 ؛%65ب تخفيض آجال اإلنتاج  -

 ؛%44ب ين احترام اآلجال تحس -

 ؛%49ب تخفيض في منتجات قيد التنفيذ  -

 .%63ب رفع في المبيعات  -

فإن أهم حدوده أو  OPTأما بالنسيييييبة لحدود نظام 

إلى السييييييرييية التي أحيطييت بهييا  عودكييل حييدوده ت

الخوارزميات المعتمدة في جدولة الموارد الحرجة 

بل مما يجعل أمر اختياره كبديل اسييييتراتيجي من ق

 .في غاية من الصعوبةالمنظمات الصناعية أمر 

 

 الخاتمة:

تواجه المنظمات  في العصيييييير الحديث تحديات 

 ةالداخلي بيئةصييعبة وضييغوطا تمارس عليها من ال

على حد سيييييواء. وعلى غرار مثيالتها  ةوالخارجي

 في الييدول النيياميييةفي العييالم، تواجييه المنظمييات 

فسيييية مصييييير إثبات وجودها في ظل ظروف المنا

، الحييالييية والتطورات التكنولوجييية المتسييييييييارعيية

آفاق جديدة إلدارة اإلنتاج والعمليات. بذلك برزت و

بالمدى االسييييييتراتيجي لترتبط  وأصييييييبحت تعنى 

باألهداف االسييييييتراتيجية الشيييييياملة للمنظمة التي 

تسييعى إلى تحقيق التميز في ظل اقتصيياد السييوق. 

نطق هذا األخير الذي أخذ يتعامل مع السييوق من م

العالقات وتكوين ارتباطات طويلة المدى. وتتحقق 

هيييذه المضيييييييييامين من خالل إسييييييقييياطهيييا على 

 االستراتيجيات الوظيفية. 

عالقة مباشرة وجود  ومن النتائج المستخلصة

أهداف  إذ يمكن القول أن، أهداف التميلإلنتاج ب

إلى تحقيق مزايا تنافسية على  تتجه التنافسية

تسليم والجودة والتكلفة. مستوى المرونة وزمن ال

وباعتماد هيكل معلومات بحوث التسويق من حيث 

الحجم المتوقع وخصائص المنتجات وأماكن 

وتوقيت استالمها كما تفضلها تقسيمات العمالء 

باألسواق المستهدفة، يمكن تصميم أهداف إدارة 

اإلنتاج بالنسبة لتشكيلة المنتجات، وتصميم 

جودة بالتكامل بين وتطوير المنتجات، وتأكيد ال

وهناك عدة مداخل حديثة  إدارتي التسويق واإلنتاج.

تعالج هذه اإلشكاليات )الجودة، التكلفة، زمن 

 . التسليم، الكميات( من أجل تحقيق أهداف التنافسية

فلسفة تكنولوجيا اإلنتاج  ومن بين هذه المداخل

والتي سميت الحقا بنظرية القيود  (OPT)األمثل 

(TOC) ساهمت هذه النظرية بقدر كبير في . وقد

تغيير النظر إلى المشكالت اإلنتاجية وكيفية حلها. 

وتعتبر هذه النظرية أن اكتشاف مواقع االختناقات 

في العملية اإلنتاجية هو أول خطوة يجب البدء بها، 

وبعد ذلك يجب محاولة الوصول إلى االستغالل 

لحرجة األمثل لهذه االختناقات التي تمثل الموارد ا

بالنسبة للمنظمة. وبذلك فإن األمثلية التي يصل 

إليها هذا النظام ليست بنفس المفهوم الذي تطرحه 

النماذج الكالسيكية، ففي حين تسعى الثانية إلى 

أقصى استغالل للموارد فإن األولى تسعى إلى 

أمثلية التدفق أي استمرارية التدفق دون حدوث 
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التي عادة ما يترتب  توقفات أثناء العملية اإلنتاجية

عليها مشاكل في الجودة والتسليم والحجم والكثير 

 من التكاليف. 

إن تغير األهداف في المنظمة  يشير إلى مدى 

تأثرها بالبيئة المحيطة بها مما يؤكد أن اختيار 

أسلوب معين إلدارة اإلنتاج يتعلق بعامل الظرفية. 

د في التعامل مع الموارOPT وكما استخدم نظام  

االقتصادية الحرجة، استعملت أيضا فلسفته عبر 

نظرية القيود في معالجة الموارد اإلدارية الحرجة 

ومن بينها الموارد التسويقية التي أصبحت تشكل 

اختناقات تعوق استمرارية التدفق في العمليات. 

وبذلك فإن هذا النظام يعتبر مالئما للتعامل مع 

 ضال عن أنهمشكلة الندرة بمفهومها الجديد، ف

يحوي أهداف الجودة والتكلفة وزمن التسليم 

والكمية المطلوب بلوغها في البيئة الحالية 

 للمنظمات. ويعتبر ذلك تأكيدا لفرضيات الدراسة.
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