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المستخلص:
ﻫدف البحث إلى إﺑراز مفهوم جديد يركز ﻋلى نظرية التوجﻪ ﺑالتسويق نحو تحﻘيق التناﻓسية للمنظمة ،ألن
االﻋتماد ﻋلى النظرية التﻘليدية ﻓي استغالل الموارد المتاحة ال يكفي ،ﺑل يستوجب األمر إدراك التغيير
الذي حدث ﻋلى مستوى إدارة العمليات اإلنتاجية.
وأكدت نتائج البحث ،الطرح الذي يﻘضي تبني النظرة الحديثة والتوجﻪ ﺑالتسويق ﻓي ظل التطور الذي
ﻋرﻓتﻪ ﺑيئة المنظمات .كما توصل البحث إلى إمكانية ﺑناء تصور حديث لكيفية إدارة العمليات النتاجية ﻋن
طريق ﻓلسفة جديدة تمكن من استعمال الﻘيود التي تفرضها السوق ﻋلى إدارة اإلنتاج ككل.
الكلمات المفتاح ية :مﻘارﺑة تسييييييويﻘية ،إدارة اإلنتاج  ،ﻓلسييييييفة تكنولوجيا اإلنتاج األمثل (،)OPT
اقتصاديات الحجﻢ ،الموارد اإلنتاجية.
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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:

الهدف األساسي للبحث:

أصيييبحت المتغيرات التسيييويﻘية مهمة ﻓي وضيييع
األﻫداف والغايات ﺑالنسييبة للمنظمات االقتصييادية،
وﻓي محاولة إليجاد ﻓلسييفة جديدة تفيد ﺑناء تصييور
حديث السييييتغالل موارد اإلنتاج ،اسييييتوجب األمر
تغيير طريﻘة التفكير ﻓي معالجة المشيييييياكل ،وذلك
تبعا ً لتغير الكثير من المعطيات التي كانت أسيييياس
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.

 .1مسييييييياﻫمة ﻓي ﺑناء تصييييييور لمﻘارﺑة حديثة،
تنطلق من إمكيييانيييية اسييييييتعميييال الﻘيود التي
تفرضها السوق ﻋلى إدارة العملية اإلنتاجية.

إشكالية البحث:
إذا كانت مشكلة ندرة الموارد االقتصادية والﻘيود
ﻓي اإلنتاج ،ﻋادة ما تعالج ﺑالطرق الكمية التي
تهدف إلى االستغالل األمثل لإلمكانات ،ﻓﻘد أصبح
االﻋتماد ﻋلى نفس األساليب التﻘليدية ال يؤدي إلى
حل تلك المشكلة.
ومن أجل ذلك سيهتﻢ ﻫذا البحث ﺑمحاولة اإلجاﺑة
ﻋن تساؤالت مهمة ،وﻫي:


ما ذا تغير ﻓي جوﻫر المشييييييكلة التي تواجهها
المنظمة االقتصادية؟



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
المنظمة تاﺑعا لها ،إذ إن جزءا مهما من رأس المال
يستثمر ﻓي ضمان استمرار حصة المنظمة من
السوق وتنميتها.

خطة البحث:
لحل المشكلة المطروحة جاء البحث ﻓي ثالثة
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.

أوال :البيئة الجديدة إلدارة اإلنتاج.
ﻓي ظل التغيرات البيئية أصبح نظام اإلنتاج نظاما
مفتوحا يتأثر ﺑالبيئة الداخلية والخارجية ،وقد أخذ
التسويق حصة األسد من ﻫذه التغيرات البيئية التي
ركزت ﻋلى تلبية حاجات المستهلك مما نتج ﻋنﻪ
تنوع ﻓي الطلب ،وﻫذه الديناميكية أﻓرزت تنوﻋا
وتعددا ﻓي اإلنتاج لﻢ يسبق أن ﻋرﻓتﻪ األنظمة
الساﺑﻘة ،واستمر ذلك التطور ﻓي تزايد مطرد حتى
أصبح المنتجون يتخذون من اإلﺑداع سياسة تساﻫﻢ
ﻓي التجديد السريع للمنتجات للحفاظ ﻋلى نصيبهﻢ
من السوق وتنميتﻪL. Boyer,1986, PP. ( .
)179-180.
ﻓبعدما كان االﻫتمام ﻓي الماضييييييي ينصييييييب ﻋلى
تعظيﻢ الرﺑح من خالل تطبيق األمثلية ﻓي تخفيض
الت كاليﻒ و ز يادة اإليرادات ح يث ي جب االﻫت مام
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،
وأصييبح االﻫتمام ﺑالسييوق البعدية ﺑشييكل أسيياسييي ،
ﺑمعنى تحول الفكر من نظرييية تﻘليييدييية "ﺑيع مييا
يمكن إنتاجﻪ" إلى نظرية حديثة "إنتاج ما يمكن
ﺑيييييييييييييييييييييييعيييييييييييﻪ"A. Courtois et(.
.)autres,1997,P25.
 :1دور المنظمة في اقتصاد السوق:
يدخل اقتصيياد السييوق ﻓي إطار النموذج التناﻓسييي،
غير أن اﻓترا ضات ﻫذا األخير لي ست دائما واقعية
مما يتوجب ﻋلى ذلك تكاليﻒ الصييييييفﻘاتP. ( ،
 )Baranger & J. Chen, 1994 ;P13حيث
تتلخص االﻓتراضييييييات األرﺑع للنموذج التناﻓسيييييي
ﻓي:





التكاﻓؤ،
استﻘاللية السلوك،
شفاﻓية المعلومة،
العﻘالنية االقتصادية.

وييتيرادف ميفيهيوم االﻓيتيراض األول ميع حيريييية
المنظمة ﻓي تصريح حﻘوق الفرد المعني ﺑمستوى
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.
أما االﻓتراض الثاني ﻓيهتﻢ ﺑالﻘرارات المسيييتﻘلة ﺑما
يتناسيييييييب مع االﻓتراض األول ،ﻓي حين يختص
االﻓتراض الثالث ﺑشييفاﻓية المعلومة ﻋلى أنها دقيﻘة
و كاملة من أجل أن تسييييييياﻋد ﻓي اتخاذ الﻘرارات
وﻫي متميياثليية ﺑييالنسييييييبيية لكييل المتعيياملين P. (،
 )Baranger & J. Chen, 1994 ;P14ﺑينميييا
االﻓتراض الراﺑع مفاده أن المتعامل يتخذ أحسيييييين
قرار من الناحية االقتصادية.
و مما سبق يالحظ أن المنظمة تحل محل السوق،
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
أن ها م كان لخلق الﻘي مة ﺑين ق طب الز ﺑائن وق طب
الموردين.
غير أن منطق التعامل االسييييييتراتيجي قد تغير من
منطق االسييييتباق إلى منطق رد الفعل السييييريع ،أو
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منطق إحيييداث التغيير ( P. Baranger & J.
 .)Chen, 1994 ;P15ﺑاإلضييييياﻓة إلى أن أغلب
التغيرات تعتبر جد يدة ﻋلى البي ئة ،وﻋ ند اجت ماع
ﻫييذه الخصييييييييائص ﻓي ﺑيئيية معين ية يتوجييب ﻋلى
المنظمة أن تتميز ﺑردود أﻓعال مرنة وسييييييريعة
معتميييدة ﻋلى نظيييام يﻘظييية ﻋيييالي الفعيييالييييةP. ( .
 )Baranger & J. Chen, 1994 ;P16وﻫنيييا
يمكن الﻘول أن تصييييييرﻓييات المنظميية تحولييت من
منطق األﻋبيياء إلى منطق التييدﻓﻘييات (تييدﻓق المواد
وتيييدﻓق المعلوميييات) .ويبيييدو جلييييا أن المنظمييية
االقتصادية معنية ﺑوضع ﺑرنامج للتحسين المستمر
لتحاﻓظ ﻋلى نمو متوازن لمجموع قواﻫا ﻓي إطار
التحول والتطور.
 :2االنتقال من مشكل الندرة االقتصادية إلى
مشكل الندرة اإلدارية.
كانت النماذج التﻘليدية التخاذ الﻘرار تؤمن ﺑوجود
الﻘرار العﻘالني ﺑاﻋت بار أن المنظ مة ن ظام مغلق،
وقد سييييييياد ﻫذا التفكير ﻓي المرحلة التايلورية من
الفكر الكالسيييييييكي الﻘديﻢ ،غير أن ﺑدائل أخرى
أسيييييييﻘييطيييت دﻋيييائييﻢ الييﻘييرار الييعييﻘييالنييي مييمييثييلييية
ﺑأﻓكار)سيييييييمون ( H. Simonوأﻓكار ) مارش (
 ،March & Cyertوﺑيذليك تغيرت النظرة نحو
المنظمة االقتصيييييييادية  ،واﻋتبرت نظاما مفتوحا
ﻋلى ﺑيئة مؤثرة وغير مسييييتﻘرة ،وأنشييييئت نظرية
ﻓي اتخاذ الﻘرار تتميز ﺑعﻘالنية محدودة.
إذ إنﻪ و حسييييب  Simonﻓإن متخذ الﻘرار ال يأخذ
المشكلة المعﻘدة ﺑشكل إجمالي ،ولكن يحلل ﺑالتتاﺑع
مختلﻒ جوانبهييا ،ويﻘترح حلوال منيياسييييييبيية لتلييك
المشييييييكلة ﺑالعودة إلى تجارب ماضييييييية ،وانطالقا
منهيييا يﻘوم ﺑتكييفيييات متتييياﺑعييية (.،دادي ﻋيييدون،
،1991ص ص  ، ) 117-116وﻓيييي األخييييييير
يتوقﻒ ﻋند أول حل مناسيييييييب يﻘﻒ ﻋليﻪ ،والحل
الييذي يتوقﻒ ﻋنييده ليس تعظيمييا مطلﻘييا للمنفعيية،
ولكن ﺑبسييييياطة ﻫو أول حل مرض يصيييييادﻓﻪ .وقد
أسﻘط سيمون Simonﺑنموذجﻪ التخاذ الﻘرار ذي
الرشييييييادة المحدودة كل المزاﻋﻢ الﻘائلة ﺑالرشييييييادة
المطلﻘة للﻘرار.
وقد تﻢ تأكيد ﻫذه النظرية حديثا ﻋبر أﻋمال كل من
ال مييبيييار و رومييلييييير P. Romelaer & G.
 Lambertﻋنييدمييا 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
نظر متخذ الﻘرار يعمل ﺑاسييييييتراتيجية محلية يبﻘى
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
الﻘرن ال ماضييييييي ﻋ ند ظهور ات جا ﻫات ﻓي تنويع
أنظمييية تﻘييﻢ األداءP. Romelaer & G. ( ،
.)Lambert,2001,P218
وامتييدت إلى ﺑﻘييية الوظييائﻒ ﻓي المنظميية ﺑعييد أن
كانت مرتكزة ﻋلى الجوانب المالية ﻓحسيييب ،حيث
أصييييييبحت تﻘيﻢ مختلﻒ الجوانب منها  :اإلدارية،
واإلميييداد ،والييجييودة ،واآلجيييال ،وحييت يى أﻓييكيييار
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
المعايير ﺑأخذ مؤ شرات تكلفة /جودة /آجال ،والتي
وجيييدت صيييييييييدى لهيييا مع ظهور نظيييام الوقيييت
المحدد  ،Just In Timeثﻢ تعممت الدراسييييييات
ﺑظهور ﻓكر جديد أطلق ﻋلية ﻋلﻢ اإلدارة المتعددة
األﺑعيياد وارتبطييت تييدريجيييا ﺑيياسييييييتعمييال أنظميية
()11
المعلومات المتﻘدمة.
وﻓي الفكر االقتصييييييادي التﻘليدي ،يرى ريكاردو
أن امتالك مورد أو ﻋييدة موارد نييادرة ينتج ﻋنييﻪ
ريع دائﻢ لمالكﻪ ،لتتبلور الفكرة ﻓيما ﺑعد لدى رواد
الفكر االقتصييييادي الحديث الذين تتفق تصييييوراتهﻢ
حول موقﻒ مفاده أن العامل األ سا سي الذي يجعل
المنظمة تحﻘق أداء مرتفعا ليس االختيار لصيييناﻋة
جذاﺑة ﺑﻘدر ما ﻫو تبنيها السييييييتراتيجية ذكية تعتمد
ﻋلى الموارد الوحيييدة والنييادرة ،لييذلييك حظيييت
الموارد ﺑمزيد من االﻫتمام مما سييييييياﻫﻢ ﻓي ﺑروز
تصيييييور جديد لبناء المزايا التناﻓسيييييية ﻋبر أﻋمال
وارنرﻓلييت  Wernerfeltالييذي قييام ﻋييام 1984
ﺑنشر مﻘال مهﻢ ﻓي Strategic Management
 Journalاسييييييتعمييل ﻓيييﻪ ألول مرة مصييييييطلح:
"المعيييالجييية المبنيييية ﻋلى الموارد Resource
()12
.Based View
مما سييييبق يمكن الﻘول ﺑأن ﻫناك ندرة إدارية وﻫي

قيود مرتبطة ﺑالمنظمة وﺑﻘدرتها التناﻓسية )14(.وقد
أصييييييب حت وظي فة التسييييييويق ﻓي مواج هة ال ندرة
اإلدارية ،إذ أصييييبحت المنظمة االقتصييييادية تدرك
ﻓي ظروف المناﻓسييية الحالية أن السيييوق محدودة،
وأن كل جهودﻫا يجب أن تتجﻪ للبحث ﻋن تجديد
ألجزائهيييا السيييييييوقيييية (وﻫي موارد محيييدودة)
ولمنتجاتها (أﻓكار المنتجات ﺑدورﻫا موارد معرﻓية
محدودة) ،طالما أن سييييييوق منتوج معين ﺑطبيعتها
محدودة ،وأن المناﻓسة تعمل ﻋلى زيادة محدوديتها
ﻋلى المستوى التسويﻘي أي اإلداري.
ومن ﻫنا ﻓإن المنظمة تجد نفسها ﻓي مواجهة ندرة
إدار ية مزدو جة ،األولى :ندرة ماد ية وﻫي ندرة
مطلﻘة والثانية :ندرة تتحدد داخل السييييييوق وﻫي
نييدرة نسييييييبييية لهييا ﻋالقيية ﺑييالﻘييدرة التنيياﻓسييييييييية
للمنظمة )15(.وأصييييييبح واضييييييحا ﻋدم التواﻓق ﻓي
أسييييياليب التخطيط ﺑين اإلنتاج والتسيييييويق ،إذ إنﻪ
حين يوجﻪ تخطيط اإلنتاج ﺑاألسييييييياليب التﻘليدية
لمواجهة الندرة االقتصييادية أي لتحﻘيق االسييتغالل
األمثل للموارد االقتصييادية ،ﻓإن الجهود التسييويﻘية
موجهية لمعيالجية المشييييييياكيل النياجمية ﻋن النيدرة
اإلدارية وﻫما ﻓي اتجاﻫين متعاكسين و متناقضين،
ﻓاألول ﺑجهة التموين ،والثاني ﺑاتجاه السوق.
 :3األسببببقيات االسبببتراتيجية ودور التسبببويق في
بناء المزيج اإلنتاجي.
يعتﻘد دويل  P. Doyleأن امتالك المنظمة للميزة
التناﻓسييييييية يتﻢ من خالل تﻘديﻢ قيمة أكبر للزﺑون
تدﻓعﻪ إلى تكرار التعامل و الشييييييراء من المنظمة
واالرتبيياط ﺑهييا ﻓي ﻋالقيية دائميية ومن ثﻢ تزداد
حصييييتها السييييوقية )16(.وﺑذلك ﻓإنﻪ ﻋندما تحصييييل
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
ﻋلى تﻘديﻢ قيمة أﻋلى للزﺑائن ،و قد تنعكس زيادة
الحصييييييية السييييييوقية ﻋلى زيادة حجﻢ األرﺑاح ﻓي
()17
المنظمة.
أ -األسبقيات االستراتيجية:
إن اسييييييتراتيج يات األﻋ مال التي تع مل ﻋلى خلق
مزايا تناﻓسييييية ،يمكن أن تحول أو تترجﻢ إلى ﻋدد
من األسييييييبﻘييييات التنييياﻓسيييييييييية Competitive
 Prioritiesاليييتيييي ييييميييكييين ليييوحيييدة األﻋيييميييال
98

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانية ،المجلد السادس  ،العدد األول ،شوال  1440هـ يونيو 2019م

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
إلمكانية تتبع وتحديد حاجات كل جزء من أجزاء
السييوق وتحويل تلك الحاجات إلى قدرات مرغوﺑة
يطلق ﻋليها تسيييمية األسيييبﻘيات التناﻓسيييية )18(،كما
يطلق ﻋليها تسييييميات أخرى مثل :أﺑعاد المناﻓسيييية
ومﻘيياييس األداء الخييارجي ،ومهمييات التصيييييينيع
وأﻫداف العمليات ،ويضييييييعها شييييييين و ﺑغرانجر
 Baranger & Chenكيييييأﻫيييييداف ليييييإلدارة
()19
العملية.
إن تحليل السييييييوق يحدد الحاجات التي تسييييييتطيع
المنظمة أن تسيييتثمر ﻓيها لتحﻘيق ميزتها التناﻓسيييية
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
المرغوﺑييية ويجيييب أن تتواﻓق مع الﻘيييدرات التي
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
يمكن االكتفاء ﺑاألسييييييبﻘيات األرﺑع ﺑاﻋتبار أن ﻫذه
األخيرة تكون موجودة أو متجسيييييييدة ﻓي كييل ﺑعييد
()21
تناﻓسي من األﺑعاد اآلنفة الذكر.
 المرونة  :Flexibilityوتعرف المرونة ﺑأنهاالﻘدرة ﻋلى االسييتجاﺑة السييريعة لحدث غير متوقع
يغير من طبيعيية المنتوج ،والعمليييات ،والخييدمييات
أو حجﻢ الطلب ،ويمكن التمييز ﺑين مرونة سيييياكنة
وﻫي سييرﻋة االسييتجاﺑة لتغيرات متوقعة ،ومرونة
دينياميكيية وتعني سيييييير ﻋة االسييييييتجيا ﺑة لتغيرات
مفاجئة )22(.وتتكون أسييييييبﻘية المرونة من :تﻘديﻢ
ميييينييييتييييجييييات مييييتيييينييييوﻋيييية حسيييييييييب الييييطييييلييييب
 Variety/Customizationأي تطوير قييدرات
المنظميية ﻋلى تغيير نوع المنتوج وﻓﻘييا لحيياجييات
الزﺑون تبعا للتغير ﻓي طلبات السيييوق والتي يطلق
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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
الحجﻢ  Volume Flexibilityويﻘصيييد ﺑها قدرة
المنظميية ﻋلى تسييييييريع أو إﺑطيياء معييدل اإلنتيياج
ﺑسييييييرﻋة لمعالجة التﻘلبات الكبيرة ﻓي الطلب ﻋلى
أن تبﻘى المنظمة تعمل ﺑشييييييكل اقتصييييييادي مرﺑح
خياصييييييية ﻋنيد تخفيض معيدل اإلنتياج ﺑمسييييييتوى
()23
كبير.
Low
 التكلفة المنخفضبببببة /السبببببعر المنخف :Cost Low Priceيؤدي تﻘديﻢ منتجات ﺑأسعار
أقل من المناﻓسيييييين إلى زيادة حصييييية المنظمة ﻓي
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.
 الجودة  :Qualityوتنﻘسييﻢ إلى :تصييميﻢ منتوجﻋيييالييي األداء High-Performance Design
(جيييودة اليييتصيييييييييميييييييﻢ) وجيييودة اليييميييطييياﺑيييﻘييية
 .Conformance Qualityو تنصيييييييييب جودة
التصيييييميﻢ ألجل أن يتضيييييمن المنتوج خصيييييائص
وسييييييمات ﻋالية التفوق ﻓي األداء ومتانة أكبر كما
يضمن السالمة واألمان ﻓي االستخدام ،واقتصادية
االسيييييتخدام والمالءمة واللطاﻓة وسيييييهولة الدخول
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.
 الوقبببت /التسبببببببليم  :Time/ Deliveryإنالتناﻓس ﻋلى أساس الوقت أو التسليﻢ يتضمن ثالثة
()26
جوانب وﻫي:
 .1السييرﻋة ﻓي التسييليﻢ Fast Delivery Time
والتي تﻘاس ﺑمﻘدار الوقت ﺑين تاريخ اسيييتالم طلب
الزﺑون وتيياريخ تلبيتييﻪ وﻋييادة مييا يطلق ﻋلى ﻫييذا
الوقييت ﺑفترة االنتظييار ويمكن التحكﻢ ﺑهييذه الفترة
من حيييث أمييدﻫييا من خالل االحتفيياظ ﺑييالمخزون
واالحتفاظ ﺑطاقة ﻓائضة.
 .2التسيييييييليﻢ ﺑيييالوقيييت المحيييدد On- Time

نحو مقاربة إلدارة العمليات اإلنتاجية من المنظور الحديث والتوجه بالتسويق

 Deliveryويﻘييياس من خالل التكرار اليييذي تتﻢ
مﻘاﺑلة وقت التسييليﻢ ﺑالوقت المتفق ﻋليﻪ معبرا ﻋنﻪ
ﺑالنسيييبة المئوية للطلبيات التي سيييلمت إلى الزﺑائن
ﺑاألوقات المحددة.
3ـببببببببببب .السيييييرﻋة ﻓي التطوير Development
 Speedويﻘيياس ﺑمﻘييدار الوقييت المطلوب لتطوير
وتصميﻢ منتوج جديد وإنتاجﻪ.
ب -دور التسويق في بناء المزيج اإلنتاجي:
تبحييث النميياذج الكمييية التﻘليييدييية إلدارة اإلنتيياج
وخاصة منها ﺑحوث العمليات ﻋن األمثلية )27(.أي
إيجاد الحل األمثل من ﺑين ﻋدة حلول ﺑديلة وﻫي
تﻘوم ﻋلى تحديد الهدف الذي غالبا ما يكون تعظيﻢ
األرﺑاح أو تخفيض التكاليﻒ ﻓي ظل قيود تفرضها
محدودية الموارد المتاحة .وتأخذ المشييييييكلة المراد
حلهييا صييييييورة رييياضييييييييية يطلق ﻋليهييا النموذج
الرييياضييييييي ويتكون من :الهييدف أو داليية الهييدف
Four Cs
Customer Value
القيمة للزبون
التكلفة بالنسبة للزبون the Cost to
Customer
المالءمة Convenience
االتصال Communication

المزيج اإلنتاجي
الحجم Volume
التكلفة Cost
الجودة Quality

والمتغيرات والعال قات الهيكلية ، )28(.وﻓي أيامنا
ﻫذه أصبحت مشكلة اإلنتاج مختلفة ،ﻓهي تسويﻘية
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
وليسييييييت أﻫداﻓا ،واإلنتاج أصييييييبح يعمل ﻓي إطار
أرﺑعيية قيود يفرضييييييهييا النظييام التسييييييويﻘي وﻫي:
الحجﻢ ،والجودة ،والتكييياليﻒ والوقيييت ،وﻫي ميييا
يمكن تسييييييميتﻪ ﺑالمزيج اإلنتاجي Production-
()29
.Mix
و يمكن الﻘول أن ﻋناصيييييير المزيج اإلنتاجي ﻫي
ترجمة أخرى ل  Ps4التﻘليدية التي تعبر ﻋن وجهة
نظر البييائع والتي حييل محلهييا  C4sالحييديثيية التي
تعبر ﻋن وجهييية نظر المسييييييتهليييك )32(.ويمكن
توضيح ﻫذه العالقة من خالل ﻫذا الشكل:

األسبقيات التنافسية
المرونة
التكلفة
الجودة
اآلجال

Four Ps
المنتوج Product
السعر Price
الترويج Promotion

اآلجال Time to Delivery

المكان

Place

المصدر :من إعداد فري البحث.
إن ﻫذه العالقة الموضييحة ﺑالشييكل السيياﺑق ،تدﻋﻢ
النتيجة المتوصل إليها ﺑشأن المزيج اإلنتاجي الذي
يعتبر قيودا يفرضييييييهيييا الزﺑون ﻋبر التسييييييويق،
ويمكن إجراء مﻘاﺑلة يسيييييييرة ﺑين ﻋناصيييييير Cs4
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
إرضيييياء الزﺑون ،وال شييييك أن نظرية الﻘيود التي
ﺑدأت تأخذ حيزا واسييييييعا من االﻫتمام ﻓي مجال

إدارة اإلنتيياج دليييل ﻋلى إدراك ﻋييدم صييييييالحييية
الن ماذج التﻘل يدية ﻓي م عال جة المشييييييياكل ال حديثة
لإلنتاج ،كما يؤكد النمو المتزايد لﻘطاع الخدمات
وطبيعيية تزامن ﻋملتي اإلنتيياج واالسييييييتهالك ﻓيييﻪ
وجود قيود يفرضيييها النظام التسيييويﻘي ﻋلى النظام
اإلنتييياجي من حييييث الحجﻢ والجودة والتكلفييية
واألجل.

ثانيا :التوجه بالتساااااااوي كمدخل حديث في
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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
العمليات ﻓي ترشيييد الﻘرارات ﻓي اإلنتاج ﺑأسييلوب
كمي )33(.ومع السيييييتينيات من نفس الﻘرن ازدادت
السييييييعيية اإلنتيياجييية لتزداد ﻋن الطلييب ،وأصييييييبح
المصيييينعون ﻓي موقﻒ ال يحسييييدون ﻋليﻪ من ﻋدم
اسيييييتطاﻋتهﻢ ﺑيع كل ما يمكن إنتاجﻪ .ونتيجة لذلك
حول المديرون أنظارﻫﻢ إلى تطوير طرق جديدة
واﺑتكارية لبيع منتجاتهﻢ ،ويشيييار إلى ﻫذه المرحلة
ﺑأنها "ﻋصييييير التسيييييويق" )34(.وخالل ﻫذه الفترة
طورت مفيياﻫيﻢ مثييل تجزئيية السييييييوق Market
 Segmentationوتسيييييييويق الهيييدف Target
 ،Marketingوسيييلوك المسيييتهلك Consumer
 ،Behaviorوأصيييييبحت اسيييييتراتيجية التسيييييويق
()35
مرادﻓة الستراتيجية المنظمة.
وﻓي مﻘاﺑل اﻫتمام الصييييييناﻋات األمريكية ﺑالجانب
الت سويﻘي واال ستراتيجي كان مناﻓ سوﻫﻢ العالميون
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
متناسييييﻘا ﻓي تطوير أﻫداف اسييييتراتيجية المنظمة،
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
ﻓي المرحلة الموالية ﻓﻘد اسييتعمل التسييويق لتحﻘيق
ﻫدف التموقع .وﻓي ظل اقتصيييياد السييييوق أصييييبح
تحﻘيق أحسيين مسييتوى أداء كهدف أسيياسييي يتعلق
ﺑوضييييييع اسييييييتراتيجية مالئمة وقد وجدت نماذج
متعددة ﻋالجت االختيارات االستراتيجية المث ـ ــلى
ميين ﺑييييينييهيييا نييمييوذج (Boston Consulting
()36
 Group) BCGونموذج .Porter
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كماأصييبح الحفاظ ﻋلى نصيييب من السييوق وتنميتﻪ
الهيييدف الوحييييد اليييذي تجتمع ﻋلييييﻪ كيييل الجهود
الوظيف ية دا خل المنظ مة معت مدة ﻋلى ن ظام يﻘ ظة
ﻓعال )37(،وذلك ﺑهدف تحﻘيق ميزة تناﻓسيييييية دائمة
تنمي قدرتها التناﻓسييييييية )38(.وينبغي أن تتصييييييﻒ
المنظمة ﺑالتناﻓسية ﻓي ﺑيع السلع والخدمات .وتعبر
الﻘدرة التناﻓ سية لمنظمة ما ﻋن جوانب التميز التي
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.

ثالثا :نظرية القيود أو فلسفة تكنولوجيا اإلنتاج
األماااااااثااااااال Optimized Production
):Technology (OPT
ﻋلى الرغﻢ من النجيياح الييذي حﻘﻘييﻪ نظييام تخطيط
االحيييييتييييييييييياجيييييات مييييين اليييييميييييواد Material
) Requirement Planning (MRPمﻘيييارنييية
ﺑنظﻢ اإلنتيياج التﻘليييدييية وأسييييييياليييب المراقبيية ﻋلى
المخزون ،ﻓيييإنيييﻪ ﻋجز ﻋن الوقوف أميييام نظيييام
اإلنتاج ﻓي الوقت المحدد الياﺑاني حال تطبيﻘﻪ .ﻓﻘد
ﺑرﻫن نظييام ﻓي الوقيت المحييدد (Just In Time
 System) JITﻋلى قاﺑليتﻪ لتحسييييين االنسييييياب
الكﻒء للمنتوج ،وإزاليية جميع أنواع الضييييييييياع،
ﻓضييييييال ﻋن تحﻘيﻘﻪ للمزايا التناﻓسييييييية الكبيرة ،لذا
تو لدت الرغ بة ﻋ ند المسييييييؤولين ﻓي الصيييييي ناﻋة
الغرﺑية التباع خطوات الصييييييناﻋة المتطورة ﻓي
الياﺑان .ونتيجة لذلك انبثق مدخل جديد ﺑدأ يجذب
اﻫتمام إدارة العمليات ﻓي المنظمات الصييييييناﻋية.
ويفترض ﻓي ﻫذا المدخل أن يجمع ﺑين مزايا نظام
 MRPﺑاسييييييتخدامﻪ لﻘاﻋدة البيانات التي يعتمدﻫا
ومزايا  JITمن خالل اﻋتماده ﻓلسفة كاملة مشاﺑهة
لفلسييييييفيية  .JITوكيان ﺑمثيياﺑية الرد األمريكي ﻋلى
الييينيييظيييام الييييييياﺑيييانيييي حيييتيييى إنيييﻪ سيييييييييميييي ب
" “Westernized JIT Systemثﻢ ﻋرف ﺑ عد
ذلك ﺑجدول اإلنتاج األمثل.
 -1نشأة وتطور النظام:
ﺑدأت ﻓكرة  OPTﻋام  1975ﺑمحاولة الجامعي
الفيزيائي الياﻫو جولدرات Elyahu Goldratt
ﺑمسييييياﻋدة المختصيييييين ﺑعلﻢ الحاسيييييبات كوﻫين و
ﺑازجال  ،Cohen & Bazgalوذ لك لتصييييييميﻢ
النظيييام ﺑمبيييادئ متميزة تنظر من خاللهيييا إلى
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الصناﻋة نظرة جيدة تختلﻒ ﻋن المداخل التﻘليدية.
إذ يﻘسييييييﻢ ﻫذا الن ظام الموارد الم تا حة إلى موارد
حرجة تتحكﻢ ﻓي تحﻘيق االنسياب للنظام اإلنتاجي،
وأخرى غير حر جة يتﻢ جدولت ها ﺑح يث تسيييييييا ند
األنشييييطة ﻓي الموارد الحرجة ..وقد كان كتاب
Goldratt & J. Coxﺑعنوان" :الهيييدف" اليييذي
يروي ﻓ يﻪ ح كا ية منظ مة اقتصييييييياد ية ﻋا نت من
مشيييييياكل إنتاجية تﻘنية وكيﻒ تمت معالجتها ﺑمثاﺑة
اإلﻋالن األول ﻋن ظهور نظام  OPTﻓي شييييييكل
ﺑرنامج إﻋالم آلي ال تزال تطبيﻘاتﻪ محاطة ﺑسييرية
()39
ﻋالية.
وقييد دخييل ﻫييذا النظييام إلى الواليييات المتحييدة ﻋييام
 1979من خالل شييييييركة Creative Output
 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
نييظييريييية الييﻘيييييود Theory of Constraints
) (TOCانتشر استعمالها ﻓي  .1990ﻫذه األخيرة
TOC / MPC (Management Par
) Contraintesﻫي الفلسييييييفييية التي شييييييرحيييت
اسيييييتخدامات  ،OPTوﻫنا سيييييبﻘت ﺑرمجية OPT
ظهور الفلسفة التي تشرح طريﻘة المعالجة ﺑنظرية
الﻘيود التي تتجسد من خالل البرمجية ،وقد شرحها
 )40(P. Marrisﻓييييي كييييتيييياﺑييييﻪ ﺑييييعيييينييييوان Le
” "Management Par Contraintesالييييذي
يؤكد ﻓيﻪ كيفية اكتشييييييياف الﻘيد ومراحل التخلص
منييﻪ )41(.وﻫو نفس مييا حييدث مع ﺑرمجييية MRP
التي ﺑﻘ يت سيييييير ية من  1980-1965ثﻢ ﻋر ﻓت
()42
تفاصيلها.
وﻋموما ﻓإن المنظمات الصييييييناﻋية العمالقة التي
طبﻘيييت ﻫيييذا النظيييام ،مثيييل شييييييركييية General
 Motorsقد زادت إنتاجيتها ،كما ساﻫﻢ ﻫذا النظام
ﻓي تخفيض العمل تحت التشييييييغيل وخلق جداول
إنتاج ﻋلى درجة ﻋالية من الفعالية )43(.وإذا كان
نظييام  MRPﻫو نظييام دﻓع ونظييام  JITﻫو نظييام
سييييييحب ،ﻓإن  OPTﻋرﻓﻪ ﺑأنﻪ نظام التصيييييينيع
(Synchronous
اليييييييييييميييييييييييتيييييييييييزامييييييييييين
()44
).Manufacturing

إن نظام  OPTيﻘوم ﻋلى اﻓتراض مفاده أن الهدف
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
ﻫذا النظام نوﻋين من المؤشيييييرات ،حيث تسيييييمى
األولى ﺑيييالمؤشييييييرات المييياليييية أميييا الثيييانيييية ﻓهي
المؤشرات التشغيلية.
 .1المؤشرات المالية :وتشمل )45(:صاﻓي الرﺑح
 ،والعائد ﻋلى االسييييييتثمار أو المردودية ،
والتدﻓﻘات.
 .2المؤشرات التشغيلية :وتشمل )46(:المنتجات
المباﻋة ،والمخزونات  ،والمصاريﻒ.
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
أيضا ﻓي تدﻓق األموال .ويؤدي تخفيض مصاريﻒ
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
العائد ﻋلى االسييييييتثمار وتدﻓق النﻘد لكنﻪ ال يؤثر
مباشرة ﻋلى الرﺑحية.
ومن اﻓتراضييييات نظام  OPTأيضييييا :التمييز ﺑين
الموارد الحرجييية والموارد غير الحرجييية .مع
التيييأكييييد ﻋلى أن ﻓهﻢ العالقييية ﺑين النوﻋين من
الموارد يعد األسيييياس ﻓي توليد الجدولة التي تحﻘق
الهدف الرئيسييييييي للنظام )47(.وتتمثل الموارد ﻓي
العنيياصيييييير المطلوﺑيية ألداء العمليييات اإلنتيياجييية،
وتركز ﻓلسييييييفيية  OPTﻋلى الموارد الحرجيية
(االختناقات  (Bottlenecksلتأثيرﻫا المباشيييييير
ﻋلى المنتجات المباﻋة .ويمكن تمثيل االختناقات
التي تحييدث ﻋنييد انسييييييييياب المواد األولييية خالل
المصيينع ﺑانسييياب السييائل خالل أنبوب مﻘسييﻢ إلى
()48
خمس أجزاء مختلفة ﻓي الﻘطر (الشكل).

 -2افتراضات نظام :OPT
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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
الجزء ( Dالجزء األقل قطرا) .وإذا تﻢ تغيير قطر
األنبوب ﻓي األجزاء الباقية ﻓإن ذلك لن يغير من
معدل االنسييييييياب الكلي ﻓي األنبوب .غير أن أي
زيادة ﻓي قطر  Dسييييييوف يزيد من المعدل الكلي
لالنسييييييياب .وﺑإسييييييﻘاط أجزاء األنبوب ﻋلى أنها
ﻋملييات إنتياج ﻓإن الجزء  Dيشييييييير إلى اختنياق
يحييدد معييدل اإلنتيياج للنظييام ،وﻫييذا يعني أن أي
تييأخير ﻓي العملييية  Dينتج ﻋنييﻪ تﻘليييل ﻓي معييدل
االنسييييييياب )49(.وكانت ﻓكرة االختناقات مصييييييدر
لنظريييية الﻘيود .إذ تعتبر أن المنظمييية ال تواجيييﻪ
اختناقات ﺑوصييييييﻒ  OPTﺑل تواجﻪ قيودا ،وﻫي
تمثييل موارد حرجيية .وﻫييذه األخيرة تمثييل طيياقييات
()50
أقل من طلب السوق.
 -3فلسفة نظام  OPTوقواعده:
تﻘوم ﻓلسييييييفيية  OPTﻋلى مجموﻋيية من الﻘواﻋيد
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 اليتحييدد ﺑطيياقتهييا ،ولكن ﺑواسييييييطيية قيود أخرى ﻓي
النظام.
 تشييييييغيل الموارد ﺑمسييييييتوى العمل المطلوب اليساوي ﻋادة استخدام الموارد ﺑكامل طاقتها.
 ضيييييياع سييييياﻋة من وقت الموارد الحرجة يمثلضياع ساﻋة من وقت النظام الكلي.
 توﻓير ساﻋة من وقت الموارد غير الحرجة يعدجهدا ﺑال ﻋائد.
 تتحكﻢ االختنييياقيييات ﻓي تحيييدييييد حجﻢ كيييل منالمنتجييات المبيياﻋيية والمخزون من العمييل تحييت
الصنع.
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 دﻓعة اإلنتاج رﺑما ال تسييياوي ،ﺑل ﻓي أوقات ﻋدةيجب أن ال تساوي ،دﻓعة اإلنتاج.
 دﻓعة اإلنتاج يجب أن تكون متغيرة وليست ثاﺑتة. الطاقة واألسبﻘية يجب أن تؤخذا ﺑنظر االﻋتبارمعا وليست ﺑالتعاقب.
 المطلوب تحﻘيق التوازن لعملية التدﻓق وليستالطاقة.
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
مسييييييتويات الطاقة المتاحة للموارد الحرجة ومنﻪ
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
اآلالت ﺑ كا مل طاقت ها يتم ثل ﻓي الموارد الحرجة
والتي تحدد اإلنتاج الكلي للنظام ،ثﻢ مبيعاتﻪ وما
يتحﻘق من أرﺑاح.
وتبرز من خالل الﻘاﻋدتين :الثالثة والراﺑعة تمييز
نظييام  OPTللوقييت اسييييييتنييادا إلى نوع المورد،
ﻓتشييييييمل الموارد الحرجة وقت التهيئة (اإلﻋداد)
وو قت اإلن تاج (التشييييييغ يل) ،ﺑين ما يشيييييي مل و قت
الموارد غير الحر جة ﻋلى نوع ثا لث ﻫو :الو قت
العييياطيييل .ومن ﻫنيييا يالحظ أن أي جهيييد لتحﻘيق
استخدام أﻓضل يجب أن يكون مركزا ﻋلى الموارد
الحرجة وما سييييوى ذلك يعتبر ﻫدرا للجهد .ويميز
ﻫذا النظام ﻓي الﻘاﻋدة الخامسة والسادسة والساﺑعة
ﻋلى نوع اليدﻓعيات ،حييث يميز ﺑين دﻓعية اإلنتياج
ودﻓعيية االنتﻘييال أو التحويييل ،حيييث تمثييل دﻓعيية
اإلنتاج حجﻢ الدﻓعة ﺑالنظرة إلى الموارد وغالبا ما
تكون متغيرة .أمييا دﻓعيية التحويييل ﻓهي تمثييل حجﻢ
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الييدﻓعيية ﺑييالنظر إلى األجزاء المنتجيية وﻫي ثيياﺑتيية
وﻋادة ما تكون أقل من دﻓعة اإلنتاج .وتتميز ﻓلسفة
 OPTﺑتجزئة دﻓعة اإلنتاج إلى دﻓعات صييييييغيرة
يسييييييمح ﺑييانتﻘييالهييا ﺑين المراكز قبييل االنتهيياء من
معالجة دﻓعة اإلنتاج مما يسييييييمح ﺑالبدء ﺑالعمليات
ﻓي وقت مبكر.
وتأخذ الﻘاﻋدتين :الثامنة والتاسييييييعة ﻋلى ﻋاتﻘهما
وجوب تحﻘيق توازن العملييية اإلنتيياجييية ﺑييالييدرجية
األولى ويليها ﻓي األﻫمية اسييييييتخدام الموارد .لذا
يتطلب تشييييييغيل الموارد غير الحرجة ﺑمسييييييتوى
اسييييتخدام يضييييمن اسييييتمرار الموارد الحرجة ﻓي
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.
ونتيجة لذلك ﻓإن  OPTتؤكد ﻋلى تحﻘيق توازن
لعملية التدﻓق وليس الطاقة.
 -4نظر ية القيود واإلدارة بالقيود :ام تداد لن ظام
OPT
يعتﻘيييد  Marrisأن اإلدارة ﺑيييالﻘيود ﻫي اآلن ﻓي
مرح لة النضييييييج ،و قد مرت ﺑمرح لة الظهور ﻓي
سيينوات الثمانينيات مع ﺑرمجية  ،OPTثﻢ ﺑمرحلة
المراﻫﻘة ﻓي منتصييييﻒ التسييييعينيات ﺑصييييدور أول
طيييبيييعييية ليييكيييتييياب “Management Par les
" ،Contraintesوخالل سيييييينييية  2005ﻋرﻓيييت
مرحلة النضييييييج ﺑتوسييييييع اسييييييتخداماتها ﻓي العالﻢ
والدﻋﻢ الذي تلﻘتﻪ من الجمعية األمريكية APICS
()52
ووجود ﻋدة ﺑرمجيات ل .TOC
وإذا كان نظام  OPTتﻢ وضعﻪ لتنفيذ جدولة
الورشة ﻓي المدى الﻘصير ،ﻓإن ﻫذا النظام تﻢ تمديده
ﻋبر اإلدارة ﺑالﻘيود ليشمل التخطيط ﻓي المدى
الطويل وموجﻪ لعمليات تخطيط معﻘدة )53(.وأخذت
نظرية الﻘيود تتسع وشملت ﻋدة مجاالت وﻫي:
) (Drum Buffer Ropeﻓي إدارة اإلنتاج،
السلسلة الحرجة ﻓي إدارة المشروع ،اإلمداد،
()54
التسويق ،والتخطيط االستراتيجي.
وحسيييييييب نظرية الﻘيود ،ﻓإن مفهوم الﻘيد ﻫو ذلك
الشيييييييء الذي يعيق ويمنع النظام من تحﻘيق أﻋلى
مسييييييتوى ممكن من األداء الموجﻪ كتحﻘيق الهدف
ﻓي المنظمييية )55(،أو ﻫو مورد نييادر يعميييل ﻋلى
تحديد الطاقة الكلية للنظام )56(.وﺑصييييييورة ﻋامة
توجييد ثالث أنواع من الﻘيود وﻫي :قيود الموارد

الداخلية مثل الطاقة ،وقيود السييييييوق وﻫي الطلب
الذي يكون أقل من الطاقة المتاحة ﻓي المؤسيييسييية،
وقيود السيييياسييية اإلدارية )57(.وإذا تﻢ تﻘسييييﻢ الﻘيود
إلى خارجية وداخلية ﻓيمكن الوصول إلى:
القيود الخارجية :وتشييييييمل الﻘيود التي تؤثر ﻋلى
مدخالت المنظمة كالتموين ،إذ يواجﻪ مشيياكل ﻋدم
كفيييايييية المواد أو ﻋيييدم انتظيييام ورودﻫيييا أو ﻋيييدم
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.
القيود الداخلية :وتشيييمل قيد الطاقة وقيد المعارف
والمهيارات وقييد التزامن ،ويﻘصيييييييد ﺑهيذا األخير
تزامن ثالثة ﻋناصيييييير :الطلبيات ،ووضييييييع أﻓكار
المنت جات ،والحصييييييول ﻋلى ال مادة األول ية ،ك ما
يجب تزامن التسييييليﻢ والتصيييينيع والحصييييول ﻋلى
المنتجييات النهييائييية ،وكييل واحييدة من المتغيرات
األخيرة مر تبطييية ﺑيييا لمتغيرات األو لى ﺑن فس
()58
الترتيب.
 -5إدارة اإلنتاج بواسطة نظرية القيود:
لﻘد وضييع  Marrisخمس خطوات لإلدارة ﺑالﻘيود
()59
(تطبيق نظرية الﻘيود) ،وﻫي:
 الخطوة  :1تحييديييد الﻘيود ،إذ ال يمكن التعرفﻋلى الﻘيود ﻓي المنظمييية إال إذا ﻋرف إلى أين
سيييييتتجﻪ أو ما ﻫي أﻫداﻓها االسيييييتراتيجية .وتعتبر
مرحلية التعرف ﻋلى الﻘيود أصييييييعيب مرحلية ﻓي
التنفيذ.
 الخطوة  :2التﻘرير ﺑشيييأن اسيييتغالل الﻘيود ،وﻫنايتﻢ اسيييتعمال األسييياليب التي تحل المشيييكلة حسيييب
طبيعتها.
 الخطوة  :3إخضيييييييياع ﺑﻘييية الموارد ،وﻓي ﻫييذهالخطوة يتﻢ مطاﺑﻘة أو إضيييييياﻓة ما تﻢ اتخاذ الﻘرار
ﺑشيييييييأنييﻪ لحييذف العييائق وإال تولييد ﻋييائق آخر أي
ﺑالتنسيييييق ﺑين األﻫداف ومؤشييييرات األداء مع ﻫذه
االختيارات.
 الخطوة  : 4إزاليية الﻘيود ،إذ توضييييييح أﻓضيييييييلمسيييياﻫمة لكل مورد حسييييب طبيعتﻪ ثﻢ العمل ﻋلى
تطوير كل مورد حسب طبيعتﻪ.
 الخطوة  :5وتمثيييل مرحلييية العودة إلى الخطوةاألولى لتكرار العملية مع ﺑﻘية الﻘيود .ويﻘصد ﺑذلك
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متيياﺑعيية العملييية ألن الﻘيود تتغير ﺑفعييل دينيياميكييية
البيئة ﻓما لﻢ يكن يمثل ﻋائﻘا قد يتحول إلى ﻋائق
ﺑظهور معالﻢ جديدة ﻓي البيئة .ولكي ال يصييييييبح
الجمود العائق األسييييييياسييييييي ﻓي المنظمة يفترض
العمل ﺑصفة مستدامة ﻋلى متاﺑعة الﻘيود.
 -6مزايا وحدود :OPT
تتميز ﻓلسييييييفية  OPTﺑتجياوز العيدييد من نﻘيائص
نظامي  MRPو ،JITخاصيييييية أنﻪ جاء ﻋلى أثر
نظام  MRPﻓي أمريكا ،كما جاء للرد ﻋلى نظام
 JITالييياﺑيياني .وامتييداده الزمني أي إلى التخطيط
ﻋلى المدى الطويل ﺑاإلضيييييياﻓة إلى إمكانية تطبيﻘﻪ
ﻓي ﻋدة مجاالت ﻋديدة ﻋدا اإلنتاج المتكرر يبرز
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
للطيياقييات الييذي يتحييدد ﻋنييد الموارد الحرجيية ﻫي
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
المشييييييروع ﺑيييالطرق التﻘلييييديييية ،ﻓيييإنيييﻪ لوحظ أن
 31.1%من المشييييييروع يتﻢ إلغيياؤﻫييا و%52.7
()60
تنجز لكن تتجاوز ميزانيتها األولية ب .%189
ﻓي حين أوضيييح  Marrisنتائج إحدى الدراسيييات
ﻋلى  83حا لة طب ﻘت الن ظام و كا نت الن تائج ك ما
()61
يلي:
 تخفيض ﻓي وقت الدورة ب %70؛ تخفيض آجال اإلنتاج ب %65؛ تحسين احترام اآلجال ب %44؛ تخفيض ﻓي منتجات قيد التنفيذ ب %49؛ رﻓع ﻓي المبيعات ب .%63أما ﺑالنسيييييبة لحدود نظام  OPTﻓإن أﻫﻢ حدوده أو
كييل حييدوده تعود إلى السييييييرييية التي أحيطييت ﺑهييا
الخوارزميات المعتمدة ﻓي جدولة الموارد الحرجة
مما يجعل أمر اختياره كبديل اسييييتراتيجي من قبل
المنظمات الصناﻋية أمر ﻓي غاية من الصعوﺑة.
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الخاتمة:
تواجﻪ المنظمات ﻓي العصيييييير الحديث تحديات
صييعبة وضييغوطا تمارس ﻋليها من البيئة الداخلية
والخارجية ﻋلى حد سيييييواء .وﻋلى غرار مثيالتها
ﻓي العييالﻢ ،تواجييﻪ المنظمييات ﻓي الييدول النييامييية
مصييييير إثبات وجودﻫا ﻓي ظل ظروف المناﻓسيييية
الحييالييية والتطورات التكنولوجييية المتسييييييييارﻋيية،
وﺑرزت ﺑذلك آﻓاق جديدة إلدارة اإلنتاج والعمليات.
وأصييييييبحت تعنى ﺑالمدى االسييييييتراتيجي لترتبط
ﺑاألﻫداف االسييييييتراتيجية الشيييييياملة للمنظمة التي
تسييعى إلى تحﻘيق التميز ﻓي ظل اقتصيياد السييوق.
ﻫذا األخير الذي أخذ يتعامل مع السييوق من منطق
العالقات وتكوين ارتباطات طويلة المدى .وتتحﻘق
ﻫيييذه المضيييييييييامين من خالل إسييييييﻘييياطهيييا ﻋلى
االستراتيجيات الوظيفية.
ومن النتائج المستخلصة وجود ﻋالقة مباشرة
لإلنتاج ﺑأﻫداف التمي ،إذ يمكن الﻘول أن أﻫداف
التناﻓسية تتجﻪ إلى تحﻘيق مزايا تناﻓسية ﻋلى
مستوى المرونة وزمن التسليﻢ والجودة والتكلفة.
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
وتطوير المنتجات ،وتأكيد الجودة ﺑالتكامل ﺑين
إدارتي التسويق واإلنتاج .وﻫناك ﻋدة مداخل حديثة
تعالج ﻫذه اإلشكاليات (الجودة ،التكلفة ،زمن
التسليﻢ ،الكميات) من أجل تحﻘيق أﻫداف التناﻓسية.
ومن ﺑين ﻫذه المداخل ﻓلسفة تكنولوجيا اإلنتاج
األمثل ) (OPTوالتي سميت الحﻘا ﺑنظرية الﻘيود
) .(TOCوقد ساﻫمت ﻫذه النظرية ﺑﻘدر كبير ﻓي
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
األمثل لهذه االختناقات التي تمثل الموارد الحرجة
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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توقفات أثناء العملية اإلنتاجية التي ﻋادة ما يترتب
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