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 األولىالمحاضرة 

 ( 1 المفهوم واإلستراتيجية والتطور) 

 

 :الهدف الرئيسي من مقرر إدارة العمليات هو   

  معرفة كيفية استعمال األساليب الكمية في عمليات اتخاذ القرارات. 

 

 :يتمثل النشاط االقتصادي في   

  ( البيع ، الشراء ، النقل ، االستهالك ، االستثمار ، اإلنتاج. ) 

 

 .هو اإلنتاج     : االقتصاديأساس النشاط  

 

 .أساسي بالنسبة للمجتمع هو    : النشاط االقتصادي 

 

 .للمجتمعات  النشاط االقتصادي أساسهو   : اإلنتاج 

 

 . ( مصدر ثروة )منتج ومجدد للثروة هو   : اإلنتاج 

 

 . أساس التطور الحقيقي للمجتمعات في عالم اليوم هو   : اإلنتاج 

 

 . ال يمكن تقييمها بما تملك من ثروة وإنما بما تستطيع إنتاجه من هذه الثروة  المعاصرةالمجتمعات  

 

 

 : (ألي منظمة  اإلنتاجيتمثل النظام ) ثالثة أجزاء رئيسية أي وحدة منتجة تتكون من  
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 :العمليات التحويلية   

 خدمية إنتاجيةتصنيعية أو عمليات  إنتاجيةعمليات إلى  هاتحويلة العمليات التي يتم كاف هي . 

 

 : اإلنتاجتعريف  

  إلى مخرجاتتحويل المدخالت  خلق السلع والخدمات من خالل عمليةهو . 

 أداة إليجاد وتحويل وإضافة قيمة جديدة للمواد والمنتجات  هو. 

  مجال تنافس كبير بين المجتمعات وبين المؤسسات داخل نفس المجتمع هو. 

  عملية تحويل المدخالت من خالل العملية التحويلية إلى مخرجات هو . 

 

 : بمعيارين اثنين اإلنتاجيتم تقييم  

 . القدرة على تحقيق األهداف : الفعالية -1

 . (المدخالت ÷ المخرجات = الكفاءة )العالقة بين المدخالت و المخرجات  : الكفاءة -2

 

 :  حسب اإلنتاجتصنف عمليات  ال 

  اإلنتاجطاقة . 

 

 :ثالث تصنيفات هي  إلىتصنيف عمليات اإلنتاج  

 األفراد

 رأس المال

 المواد

 اآلالت

 المعلومات

 السلع

 الخدمات

 العمليات التحويلية

 

 المخرجات المدخالت

 إدارة

 

 األثر العكسي



 4صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 :  مالحظة 

 المادي فقط نتاجاإل بإدارةتعني  : اإلنتاج إدارة . 

 و الخدمية معا باإلنتاجيةتعني :  العمليات إدارة . 

  هي مزيج ما بين عملية التصنيع من اجل المخزون وعملية التصنيع     :عملية التجميع من اجل الطلب 

 .من اجل الطلب                                          

       :ظهر مفهوم إدارة العمليات عند  

 على حد سواء( اإلنتاجية الخدمية ) وتستخدم بالمعنى الواسع لتشمل العمليات  تطور البيئة والعلوم. 

 

 : مراحل كبرى 3بـ  ومرت المجتمعات البشرية تطورت مفاهيم إدارة العمليات بتطور 

 زراعيةالالمجتمعات ظهور :  ة األولىلالمرح  : 

 :وتعتمد على ثالثة عناصر                      

 ( .الطاقة الحيوانية  –الماء  –الريح  –النار ) مثل  : البدائية الطاقة -1

 

   :الصناعة   -2

o  ( الطين، الفخار، الحياكة، النحاس)تمارس في ورش عائلية.... 

o  تتميز بوتيرة إنتاج ضعيفة وغير محكمة . 

o فرضتها الحروب المنتشرة آنذاكالتي حربية الصناعة ال . 

 :الشغل   -3

o هي القطاع المهيمن في الشغل  أصبحت الزراعة. 

 

تصنيف 
 عمليات اإلنتاج

حسب الغرض 
 من اإلنتاج

 عملية

تجميع من أجل 
 الطلب

 عملية

تصنيع من 
 أجل الطلب

 عملية

تصنيع من 
 أجل المخزون

حسب  طبيعة 
 عملية اإلنتاج

 عملية

 تجميع
 عملية

 تصنيع 

حسب نوع 
 القطاع

 عملية

 تحويلية

 عملية

 استخراجية
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 (الثورة الصناعية )  تحول المجتمعات إلى صناعية:  المرحلة الثانية : 

 ....( الكهرباء، المحروقات، النووي، الليزر) مثل  : المتقدمة الطاقة -1

 

 :الصناعة  -2

o  الثورة الصناعية نقلت المجتمعات من زراعية إلى صناعية. 

o  يتميز النشاط الصناعي بنمو مستمر. 

o  أدى النشاط الصناعي إلى تحوالت في تنظيم اإلنتاج والمجتمعات. 

 

 :الشغل  -3

o  أصبحت الصناعة هي القطاع المهيمن في الشغل. 

 

 تحولت المجتمعات إلى خدمية :  المرحلة الثالثة: 

o  مع منتصف القرن العشرين شرع قطاع الخدمات في التوسع. 

o مئويةبنسب  عمالة في قطاع الخدماتتطور وزن ال . 

 

 : في المجتمعات المعاصرة  

  انتقل مركز الثقل من اإلنتاج إلى الخدمات . 

  التحول من إدارة اإلنتاج إلى إدارة العمليات ثم. 

   إدارة اإلنتاج المادي دون الخدمات  = إدارة اإلنتاج.   

  إدارة العمليات اإلنتاجية والخدمية  = إدارة العمليات.   

 

 :أهمية النشاط تعتمد على في المجتمعات المعاصرة  

 .اإلنتاج  -1

 .الخدمات  -2

 .الوقت  -3
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: العمليات إدارة

 (خدمية أم إنتاجية كانت سواء) للعمليات والتنظيم التخطيط عملية هي

. المؤسسة أهداف لتحقيق عليها والرقابة
مدخل الو ا   

:إدارة العمليات 

هي عملية التوجيه والسيطرة على نظام العمليات في ظروف البيئة 

.الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف المؤسسة 

مدخل النظم

:إدارة العمليات 

هي عملية صنع القرارات المتعلقة بتصميم نظام العمليات وتشغيلها  

.لتحقيق أهداف المؤسسة 

مدخل القرار

  

 

 :ينظر إلى أدارة العمليات  على أنها  

  ( اإلنتاجية أو الخدمية)مجموعة العمليات والوظائف المتعلقة بقرارات تصميم وتشغيل نظام العمليات 

 

 :العمليات  وظيفة إدارة 

 وظيفة إستراتيجية و هي وظيفة تشغيلية . 

 :لتغيرات يومية من حيث العمليات تخضع  

 .الموارد  -1

 .القوى العاملة  -2

 .المخزون  -3

 .الجدولة  -4

 

 : مداخل إدارة العمليات 

o  هي النظرة التي تحكم تعاملنا مع موضوع معين وطريقة المعالجة التي تساعد على الفهم المنهجي  :المدخل  

 . لذلك الموضوع
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o هو المنطلق الذي نفهم به األشياء ونعالجها به  : المدخل. 

 

 :من مداخل إدارة العمليات ما يلي  

 . مدخل الوظائف اإلدارية -1

 .مدخل علم اإلدارة  -2

                                        .مدخل القرارات  -3

 .مدخل النظم  -4

 .مدخل دورة الحياة  -5

 .مدخل إستراتيجية العمليات  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مدخل الوظائف اإلدارية  -1

 .ممثلي هذا المدخل  ( Russel ورسل و Cook كول  )عتبر ي 

 

  مميزاته: 

 . من أقدم المداخل في اإلدارة يعتبر  -1

 . ال يزال يحظى باهتمام لدى المختصين في إدارة العمليات  -2

  . يقوم على تجميع قرارات وأنشطة إدارة العمليات في مجموعات رئيسية  تدعى وظائف المدير -3

 

  عيوبه: 

 .الوظائف صعبة التحديد و محتواها لم يتفق عليه عدد  -1

 

 

 التي حددهااالربع  وظائف إدارة العمليات (  كول Cook ورسل و Russel )  في 

 : هي  (إدارة العمليات المعاصرة )  كتابهما    

 .الرقابة  -4.     الجدولة  -3.       التشغيل  -2.           التصميم  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( تصميم نظام اإلنتاج ) التصميم : 

  إلىالتي يتم بها تحويل المدخالت  الطريقة مجموعة قرارات استراتيجيه وتكتيكيه خاصة باختيارهو 

  . مخرجات محدده وابتكار طرق جديدة

  . اختيار التجهيزات -4. نمط التشغيل  -3.   المنتج -2.     اإلنتاجية العمليةتصميم  -1        : مثل 
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 . التنظيم الداخلي للمعمل  -8.   اختيار الموقع -7 .  تطور مهارات العاملين -6.   إعداد معايير العمل -5               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تشغيل نظام اإلنتاج ) التشغيل : 

  الطويل  -الزمنية  إبعادهالتخطيط بجميع  - الحركية الصيغةمجموعة قرارات تعطي العملية التحويلية

 . األجلوالمتوسط والقصيرة 

 . الصيانة -5.      النقل  -4.     إعادة تصميم التشغيل -3.      تقدير الحاجات -2.     الشراء  -1       :مثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجدولة : 

  ألولويات تنفيذ عمليات معينة عبر فترة زمنية إلنجاز مهمة أو مهام محددة مع الجدولة هي ترتيب

 .تحديد أزمنة األداء وتوقيت البدء واالنتهاء للعمليات 

 

 . توقيت طلبيات المخزون -3  . إدارة المشروع -2      . التخطيط اإلجمالي  -1         :مثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقابة : 

 التصبحيح وقبت الحاجبة  إجبراءاتيتم حسبب الخطبة الموضبوعة واتخباذ  التشغيل الفعلي أن التأكد من

 .المحيطة داخل أو خارج المنشأة تحديث النظام بما يتمشى مع الظروف  إضافةً إلى 

 . الرقابة على التكلفة  -3.       الرقابة على الجودة -2      . الرقابة على المخزون -1          :مثل 

 :(فن )  مدخل علم اإلدارة -2

 .ممثلي هذا المدخل  من ( M.K. Starr  و  E.S. Buffa)عتبر ي 

  مميزاته: 

                .على النماذج الكمية عموما يعتمد  -1

 . نماذج بحوث العمليات خاصة يعتمد على  -2

 .يعتمد على الحلول المثلى  -3

  عيوبه: 

 .مستوى التجريد عند تمثيل الواقع  -1

 .الحلول المثلى  يعتمد على الحلول المرضية بدالً من -2

 : الحلول المرضية و تقليص مدة حياة المنتج

 .اإلدارة ليست من عيوب مدخل علم 
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 .عدم واقعية فرضية الرشد المطلق  -3

 .لإلدارة  الجانب الفنييهمل  -4

 

 علم اإلدارة مدخلسمحت بظهور وتطور  الثالثة التي عناصرال :      

 .( الثانيةمع الحرب العالمية )ظهور وتطور بحوث العمليات  -1

 .( من الخمسينيات ابتداء)استعمال تكنولوجيا الحاسب  -2

 . تعقد وكبر حجم األعمال  -3

 

   القرار األمثل ال يمكن أن يصل إليه المدير إال باستعمال األساليب الكمية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مدخل القرارات  -3

 .ممثلي هذا المدخل من  (  R.G. Schroeder  و Simon H )عتبر ي 

 

  مميزاته: 

 .جوهر العملية اإلدارية  يمثل القرار،  ألقراريهحسب المدرسة  -1

 . دراسة صنع القرار لوظيفة العملياتيهتم ب -2

  . التحليلية في صنع القرار األساليبيركز على أهمية  -3

 . الحلول المثلىبدال من  الحلول المرضية على عتمدي -4

 .  الرشد المطلقبدال من  الرشد المقيد يعتمد على -5

 

 

 

 :هي  القرار التخاذوضع خطوات منهجية  مدخل القرارات 

 . المشكلة تحديد -1

 . جمع البيانات -2

 . المتاحة تحديد وتقييم البدا ل  -3

 . اتخاذ القرار -4

 . المتابعة والتقييم -5

 

 : مدخل النظم -4

تعني أن اإلنسان تتوفر لديه  كل المعلومات التي يحتاجها لكي  ( :هربرت سايمن) فرضية الرشد المطلق لــ 

يتمكن من اتخاذ القرار األمثل وتعتبر فرضية أساسية في علم االقتصاد ، وكثير من العلوم االجتماعية وخاصة 

 .اإلدارة 

 :ظهور و تطور علم التسويق 

ليس من العوامل التي شجعت على ظهور  

 . اإلدارةمدخل علم 
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 .ممثلي هذا المدخل من  ( L.V. Bertalanffy )عتبر ي 

 

  مميزاته: 

 . على نظام اإلنتاج  يركز -1

 . مدخالت إلى مخرجات عبر عملية تحويليةعبارة عن نظام يقوم بتحويل  : اإلنتاج يرى أن -2

 . تطوير الرؤية الكلية لنظام اإلنتاج -3

 . االهتمام بالعالقات الرابطة بين النظم المكونة لنظام اإلنتاج -4

 . التفاعل مع البيئة -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مدخل دورة الحياة -5

دورة حياة يقوم على  مدخال منطقيا اقدمو ممثلي هذا المدخلمن  ( Aquilanoو  Chase )عتبر ي 

 .  متابعة تقدم هذا النظام منذ ظهوره وحتى نهايته مع نظام اإلنتاج

 

  مميزاته: 

 . ويتطور ليستجيب لمتطلبات البيئة النظام يولد كفكرة ثم يمر عبر مراحل نمو -1

 

  عيوبه:  

 . ، ينتهي هذا النظام عند عجزه عن االستجابة -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مدخل إستراتيجية العمليات -6

 .هو الرائد والمؤسس لهذا المدخل  (  wickham skinner)عتبر ي 

  وتعالج ضمن المستوى التشغيلي  فقط تعتبر وظيفة مساعدةفي الماضي كانت وظيفة اإلنتاج . 

  تتبع إلستراتيجية التسويق كانت وظيفة اإلنتاج .   

 

 

 :أن المجتمع المعاصر يتجه نحو  Skinner يرى 

 .تقليص حياة المنتج  -1

 . متقدمةالتكنولوجيا ال -2

   

 :عند رفع الموارد والقوى العاملة والمخزون والجدولة إلى المستوى االستراتيجي  فأن اإلدارة  

o  تفقد المرونة والقدرة على االستجابة للتذبذبات قصيرة األمد في السوق. 
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 :االهتمام الكبير في الشركات كان ينصب على  

o المالية  وظيفتي التسويق و. 

 

 :الدور الكبير لنجاح اإلستراتيجية في برز  

o  التجربة اليابانية. 

 

 :هي  (  Schroeder R.G شرويدر) ــ تعريف إستراتيجية العمليات ل 

o  رؤية لوظيفة العمليات تحدد االتجاه الكلي وقوة الدفع األساسية لصناع القرار. 

 

 :هي (  S.C Weelwrightولرايت ) لــ ( التصنيع ) تعريف إستراتيجية العمليات  

o  هي الوسائل التي من خاللها تستخدم قدرات وظيفة العمليات لتطوير وتدعيم الميزة التنافسية

 .المرغوبة لوحدة األعمال وتكاملها مع جهود الوظائف األخرى

 

 : أهم من ساهم في إظهار إستراتيجية العمليات  

1- W. Skinner  

2- S.C Wheelwright  

3- R.H Hayes  

4- M. Porter  

 

 :  ترتكز دراسة إستراتيجية العمليات على الجوانب التالي 

 الطبيعة إلستراتيجية للعمليات : الجانب األول . 

  تميز وظيفة العمليات بوجود جانب عملي وجانب إستراتيجي :الجانب الثاني . 

  لوظيفة األعمال في إيجاد واستمرار الميزة التنافسية  المتزايدالدور : الجانب الثالث . 

 الثانيةالمحاضرة 

 ( 2 المفهوم واإلستراتيجية والتطور) 

 

 ( :األفضلية ) تعني الميزة التنافسية  

  تحقيق التفوق في المنافسةهي قدرة الشركة على . 
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 : التي تقوم علىالعمليات  ظهرت في بداية الثمانينات إستراتجية 

  وتحققها  التنافسيةالميزة فكرة أن وظيفة العمليات هي التي تقوم بإنشاء. 

 

 : مع ظهور إلى إستراتيجية العمليات والميزة التنافسية ظهر التوجه 

  نموذج (TPS الياباني )    إلدارة الجودة الشاملة  إنتاج معياريوهو نموذج. 

 

 : وهي األداء أسبقياتبـ  ( wheelwright) مجاالت الميزة التنافسية سماها  

  األدنى السعر  /التكلفة. 

 الخدماتاالعتماد العالي للمنتجات و   . 

 ( .      المصداقية )  االعتمادية 

 المرونة    . 

 االبتكار . 

 

  : خصائص الميزة التنافسية 

 . رغبات وحاجات الزبونالبحث الخارجي عن  -1

  . صعبة التقليد من المنافسينطويلة المدى و -2

 .تقدم التوجه والتحفيز لكل الشركة  -3

 .تزايد المنافسة وعدد المنافسين الدوليين  -4

 .تزايد أهمية إستراتيجية العمليات  -5

 

 

 

 

زاد من أهمية إستراتيجية العمليات وظهرت خصائص جديدة المنافسة والمنافسين الدوليين  عدد تزايد 

 :للمنافسة هي 

 . الجودة الشاملة إدارة -1

 . العولمة -2

 . ( الزبون خصائص المنتج ، التفاوتات ، النقاء ، خدمة الجودة العالية ،) 

 ( .التصليح ، المنتج ، التسليم ، الخدمة الميدانية ) 

 . (خط المنتج الواسع ، المنتجات الموجهة للزبون ، االستجابة السريعة ، أوقات التسليم ) 

 

 ( .المنتجات الجديدة ، التكنولوجيا األحدث ) 
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 . المنافسة القائمة على الوقت -3

 . القائمة على الخدمةالمنافسة  -4

 . الهندسة إعادة -5

 

                                          : إدارة الجودة الشاملة تعريف  

  هي مدخل لإلدارة المتكاملة. 

 

 :الهدف من إدارة الجودة الشاملة  

 .والطويل المدى للجودة في جميع المراحل والمستويات والوظائف في المؤسسة  التحسين المستمر -1

 .      تحقيق رضا الزبون  -2

 

 :مراحل إدارة الجودة الشاملة ثالث هي  

 الشاملةإدارة الجودة   المراحل

 

 مرحلة الخمسينيات

إلى المشاركة الشاملة في الرقابة على الجودة دون حصر ذلك على ظهرت الحاجة  -1

 . قسم واحد

 .التوجه نحو السوق  -2

 .التوجه نحو الزبون  -3

 

 مرحلة السبعينيات

 .وحصلت على جوائز يابانية وأمريكية  االهتمامات األساسيةأصبحت تعتبر من 

 ( للجودة هي جائزة يابانية Demmingجائزة ) 

 

 مرحلة التسعينيات

 

 قلب االهتمام أصبحت تعتبر

 

 

 : للجودة الشاملة  األساسيةالعناصر  

 . الرؤية اإلستراتيجية للجودة  -1

 .مشاركة الجميع في إدارة الجودة  -2

 هي فكرة الفلسفة اليابانية التحسين المستمرفكرة 

 بالجودة أكبر من االهتمام  بالتكلفة ت تهتم ، كان في الماضيالمؤسسات 

 ( مرحلة الكم) الكفاءةهي مؤشر  التكلفةكانت و

 

 اتجاه الجودة الشاملة هذان العنصران تأكد 
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 .قياس الجودة يرتبط بالشروط  الفعلية للسوق وبحاجة الزبون  -3

 .مدخل الزبون  -4

 . التحسين المستمر  -5

 

 :العولمة  

o   النطاق الدولي لألعمال  تشير العولمة إلى. 

o ملموسا  أصبحت العولمة شيئا . 

o (  تصنيع السارات : مثل )عالميا    اإلنتاج أصبح. 

o  (  الشركات تسوق في جميع أنحاء العالم )عالمية   السوق أصبحت.  

o  ( السوق العالمي + اإلنتاج العالمي)   عالمية  منافسة يؤدي الى.  

o عدم عولمة األسواق      :  العمليات إلدارةمن االتجاهات المعاصرة  ليس 

 

 

 

 

 

 

 : التصنيع عالمي المستوى يتميز بـ  

 . تكنولوجيا التشغيل تزيد من قدرة التصنيع والتطوير داخليا -1

 .  التركيز على تطوير كفاءات الموارد البشرية -2

 . كشركاءتكامل مع الموردين الذين لديهم قدرات لدعم أهداف الشركة وتعاملهم  -3

 . التركيز على الجودة -4

 

 :تعتمد على  المنافسة القائمة على الوقت 

 . المرونة -1

 ي السوق االستجابة السريعة للتغيرات ف -2

 . فرصة أكبر لكسب الزبون تعطي حاجات الزبون تلبية -3

 :تعريف االستجابة  

  عامل أساسي لزيادة حصة المؤسسة من السوقهي . 

 .للجودة الشاملة  األساسيةليس من العناصر : بالكمية  اإلنتاج

 تخفيض السعر: يتميز بالتركيز على الالتصنيع عالمي المستوى 
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 :تعريف سرعة االستجابة  

  أساسية في التركيز على الوقتميزة . 

 

 : تعتمد على المنافسة القائمة على الخدمة 

 .القيمة المضافة  -1

 . ز على قوة الخدمة ذات العالقة بمنتج المؤسسةركالتوجه الجديد الذي ي -2

 

 :للمنتج تأتي بشكل متزايد من  القيمة المضافة  

 .  صورة المنتج -4.      اإلنتاجي  األسلوب  -3.       التكنولوجيةالتحسينات  -2.       عمليات اإلنتاج  -1

 

 :تعريف القيمة المضافة  

  هي القيمة التي تضيفها المنشأة على كلفة الموارد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها. 

 ( . فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة . أي في تحويلها إلى سلع )  

 

 : العناصر التالية  من تتألف القيمة المضافة 

 .المدفوعات على شكل أجور  -1

 .االشتراكات في المؤسسات الضامنة  -2

 .الفائدة على رأسمال المستثمر   -3

 .بدل خدمات   -4

 .الضرائب  -5

  . أرباح المنشأة -6

  على شكل مواد ) يدل على أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة  وهذا

 .وقيمة هذه السلع عند خروجها من المنشاة إلى السوق ( وسيطة 

 

 

 : تبني إستراتيجياتها على في الوقت الحالي المؤسسات 

 القيمة المضافة+ كلفة المستهلكات الوسيطة  =قيمة اإلنتاج 

 اإلنتاج= القيمة المضافة 

 

 

 قيمة السلع عند خروجها إلى السوق  –قيمة السلع عند دخولها الى المنشأة = القيمة المضافة 
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 . معرفةال -1

 . مهارات الخدمةال -2

 : نجدهم من لديهم معارف ومهارات أكبر 

  خارج المنشأة أو المؤسسة. 

 :فأنها  معارف والمهاراتال المؤسسة بما لديها من اكتفاءفي حالة  

  ستفقد التضحية بالميزة التنافسية. 

 :فأنه ال بد من  المنافسةفعالية وكفاءة أكبر في لضمان  

 .  موردينالتطوير التعاون مع  -1

 . وكاالت اإلعالنتطوير التعاون مع  -2

 . شبكات قوية للتوزيع تطوير التعاون مع  -3

 :  James Champy و  Michael hammer  حسب إعادة الهندسةتعريف  

  وإعادة التصميم الجذري  العميق التفكير إعادة ) تنص على هي رؤية طرحت في نهاية الثمانينيات ،

  ( .والخدمات والسرعة  ، لتحقيق تحسينات كبرى ودائمة  في التكاليف والجودةللعمليات التنظيمية 

           :خصائص المنتج و الخدمة  

 

 

 

 

 

 

 :  جاء نتيجة التطور التاريخي إلدارة العمليات 

 خدمةخصائص ال

 ملموس غير -1

 موماتنتقل ع الوتتغير  الالملكية  -2

 يمكن إعادة بيعه ال -3

 يمكن تخزينه ال -4

 متزامنان االستهالكو اإلنتاج  -5

  مواقعنفس اإلنتاج واالستهالك في  -6

 يمكن نقله ال -7

 مستهلكبدون  ال خدمة -8

 المنتج خصائص

 ملموس -1

 الملكية تتغير أو تنتقل عند الشراء -2

 يمكن إعادة بيعه -3

 يمكن تخزينه -4

 اإلنتاج يسبق االستهالك -5

 اإلنتاج واالستهالك في مواقع مختلفة -6

 يمكن نقله من مكان إلى مكان -7

 يتم اإلنتاج بدون المستهلك -8

 . مخرجات كل المؤسسات متكونة من منتجات وخدمات

 . شيء مادي ملموس يمكن استخدامه إلشباع حاجة =المنتج 

 عمل منجز بطريقة معينة إلشباع حاجة معينة= الخدمة 

 



 17صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 . كثيرةالوقائع الحوادث وال -1

 . بحث المستمر لإلنسان عن تحسين معيشتهال -2

 

 :كانت عمليات اإلنتاج قبل الثورة الصناعية تعتمد على  

  الجهود الفردية واإلنتاج بكميات قليلة. 

 

 :تميزت الفترة ما قبل الثورة الصناعية باالتي  

 ( .ورش منزلية )  .عمل منزلي  -1

 .أنتاج بكميات قليلة  -2

 .المقايضة إلى جانب البيع والشراء وجود  -3

 .استخدام أساليب العمل البدائية  -4

 . جهود التطوير فردية وضئيلة  -5

 

 :مراحل التطور التاريخي إلدارة العمليات  

المصطلح/الحدث المرحلة  أبرز األسماء 

 

الثورة الصناعيةمرحلة   

 James Watt آلة البخار

 Adam Smith تقسيم العمل

(تبديل)قطع غيار   Eli Withney 

 Charles Babbage تقسيم العمل وزيادة اإلنتاجية

 

اإلدارة العلميةمرحلة   

 F. Taylor مبادئ اإلدارة العلمية

 Frank and Lilian Gilbreth دراسة الوقت والحركات

 Henry Gantt بيان جدولة النشاط

 Henry Ford خط التجميع المتحرك

 

اإلنسانيةالعالقات مرحلة   

 Elton Mayo دراسات هاوثرن

 A. Maslow نظريات التحفيز

F. Herzberg 

D. McGregor 

 

بحوث العملياتمرحلة   

 

 George Dantzig البرمجة الخطية

 Remington Rand الحاسوب الرقمي

 Pert Operations research groupsالمحاكاة، نظرية صفوف االنتظار، نظرية القرار، شبكة 

MRP  وغيرها من طرق التخطيط لإلنتاج  Joseph Orlicky, IBM and others 
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الجودة ثورةمرحلة   

 

 Ishikawa Ishikawaالشكل البياني لـ 

Just In Time (JIT) Taichi Ohno (Toyota) 

 Wikham Skinner اإلستراتيجية والعمليات

Robert Hayes 

 إدارة الجودة الشاملة 

(TQM) 

W. Edouards Deming 

Joseph Juran 

   إعادة هندسة عملية األعمال

  

Michael Hammer 

James Champy 

 

العولمةمرحلة   

المنظمة العالمية للتجارة 

(WTO) –  االتحاد األوروبي

(EU) وغيرهما -   

 العديد من الدول والمؤسسات

 

 

ثورة االنترنتمرحلة   

ERP -  WWW  –انترنت 

supply chain 

management 

ARPANET; Tim Berners 

–Lee Sap; i2 

Technologies; Oracle; 

PeopleSoft 

 التجارة االلكترونية

(e-commerce) 

Amazone; Yahoo;  eBay 

and others 

 

 

 

 : العمليات إلدارةاالتجاهات الحديثة  

 عولمة األسواق .  

 إدارة شاملة للجودة .  

  (مرونة)ليونة .  

 تقليص الوقت .  

 إسراع  تكنولوجي .  

 مساهمة العمال  

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية .  

 المسائل البيئية . 

   إدارة سالسل التوريد. 

 قوة الخدمة ذات العالقة بمنتج المؤسسة :التوجه الجديد يتمثل في التركيز على



 19صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 الثالثةالمحاضرة 

 ( 1 الجديدنتج والمنتج الم) 

 

 :ابرز سمات هذا العصر هو ما يسمى  

  بثورة المنتجات. 

 

 :بتكار أزاح من السوق مجموعات واسعة من المنتجات الكهربائية التي تستخدم الصمامات المفرغة هو ا 

  الترانزيستور. 

 

 :ثورة المنتجات وسرعة تطورها وصلت إلى ذروتها في  

  التسعينات. 

 

 :تطوير المنتجات في الشركات الحديثة هي الوظيفة المسئولة عن  

  وظيفة البحث والتطوير. 

 

 :في عام  Appleظهرت أول لوحة إليكترونية لشركة  

 28- 11 – 2111  . 

 

 : بمدينة (WMC)انعقد المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة  2111-12-18في  

 االسبانية  بارشلونة. 

 

 :لـشركات لوحة إليكترونية  81عرضت أكثر من  

 APPLE 

 SAMSUNG 

 GOOGLE 

 MICROSOFT 

 RIM 

 HP 
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 :بسبب  في الحياة اليومية تطورا وتزايدا كبيرين في المنتجات 

 . توليد منتجات جديدة من منتجات قديمة -1

 .ظهور أساليب وطرق جديدة  -2

 . ابتكار منتجات جديدة -3

 

 : ـيتميز بـ للمنتجات العصر الحالي 

 .كبيرة في تطوير المنتجات الموجودة السرعة ال -1

 . كبيرة في إدخال المنتجات الجديدة السرعة ال -2

  . كبير بين المؤسساتالتنافس ال -3

 

 :أدت سرعة تطوير المنتجات ، وسرعة إدخال المنتجات الجديدة ، والمنافسة الشديدة بين المؤسسات إلى  

 .تقليص دورة حياة المنتج  -1

 .إلى وظيفة البحث والتطوير  إسناد وظيفة تطوير المنتجات -2

 

 :دم الحياة الذي يحافظ على حيوية وتجدد الشركات ويعبر عن قدرتها اإلنتاجية والتسويقية واإلبتكارية هو  

  ( . المنتج ) المنتوج 

 

 ( :المنتوج ) تعريف المنتج  

 . معينةمجموعة من الخصائص المادية والكيميائية المجتمعة في شكل محدد إلشباع حاجات هو 

 

 :هو تعريف المنتج لــــ (( الشيء الذي ينظر إليه على أنه قادر على إشباع حاجة أو رغبة ))  

  كوتلر. 

 

 :تمثل مدخل المنتج لـــ (( الزبون حر في ان يشتري أي سيارة يرغبها ما دام لونها اسود )) العبارة  

  هنري فورد. 

 

 :بثالث مراحل هي ( المنتوج ) مر المنتج  

 عناصر كل مرحلة التعريف المراحل

 التسويق –األفراد  –الموارد المالية  (هو إنتاج ما يمكن بيعه )  مدخل اإلنتاج 

 اإلنتاج –األفراد  –الموارد المالية  (هو إنتاج ما يمكن بيعه حتى لو كان موضة )  مدخل التسويق
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 .مرحلة مدخل التكامل  -3         .مرحلة مدخل التسويق  -2.        مرحلة مدخل اإلنتاج  -1

 

 

 :هذا هو شعار (( ال تبع اللحمة وإنما بع الشريحة المصنوعة حسب المواصفات ))   

  المدخل اإلنتاجي. 

 

 :هذا هو شعار (( ال تبع الشريحة وبع ما ينز  ))  

  المدخل التسويقي. 

 

 :وإنما تبيع ( المنتج ) الشركة الناجحة ال تبيع المنتوج  

  المنافع. 

 

 :المنتج الجديد  

 يمثل هدفا أساسيا لعمل التطوير في المؤسسة الحديثة . 

 

  :هي  فئات للمنتج الجديد ثالثهناك  

 ( .عالج السرطان ) مثل .   منتجات لم يكن لها وجود من قبل هي  منتجات المبتكرةال -1

 ( .المالبس ) مثل .  منتجات ناتجة عن تغيير في منتجات موجودةهي  تغييرات المنتجات الحالية -2

 وتدعى هذه   جديدة عند المؤسسة ولكنها غير جديدة في السوقهي منتجات  المنتجات المقلدة -3

 ( . "Me too products" منتجات أنا أيضا ) المنتجات                                

 

 :أكدت الدراسات التي أجريت على المنتجات أن القسم األكبر من المنتجات تواجه  

  اإلخفاق والفشل في السوق. 

 

 :نسبة المنتجات التي تفشل في السوق مابين  

  (55 % 56إلى ) % ينجح (  منتج  جديد 25 ) واحد منأي . 

 

 :  إلىتؤدي عملية تطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة تكثيف  

  درجة المخاطرة العالية. 

 التسويق -اإلنتاج  –الموارد البشرية  –الموارد المالية  هو مزيج مابين مدخل اإلنتاج ومدخل التسويق مدخل التكامل  
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 :لكي المؤسسة تعمل على إستراتيجية المنتج  

 تعطيه القدرة على النجاح . 

 

 :استراتيجيات المنتج أربع هي  

 

 

 

 

 اإلستراتيجية الهجومية

 تدعى إستراتيجية قائد السوق . 

  على قدرتها التكنولوجيةتعتمد فيها المؤسسة . 

  تريد المؤسسة من خاللها أن تكون األولى في تطوير المنتجات

 . وإدخال المنتجات الجديدة

 : تحتاج هذه اإلستراتيجية  إلى 

 .الجهد المكثف في البحث والتطوير  -1

 .موارد كبيرة  -2

 .على تحمل المخاطر  قدرة كبيرة -3

 .باستخدام التسعير القيام بإجراءات عدوانية للهيمنة على السوق  -4

 

 اإلستراتيجية الدفاعية

 (إستراتيجية إتباع القائد ) 

 . القائد ال تتحمل مخاطر وال تخسر عند خسارة القائد التي تتبع مؤسسةال -1

 . ال تحتاج هذه اإلستراتيجية إلى قدرة كبيرة على البحث -2

 .تساعدها على االستجابة السريعة  تحتاج إلى قدرة كبيرة على التطوير -3

 

 اإلستراتيجية الموجهة للتطبيقات

 . تعتمد على قدرة إدخال التعديالت على المنتج أو الخدمة الحالية وتكييفها -1

 .تحتاج إلى قدرة كبيرة في هندسة وإعادة هندسة اإلنتاج أو الخدمة  -2

 

 إستراتيجية اإلنتاج الكفء

 . تعتمد على الكفاءة المتفوقة في التصنيع -1

 . السيطرة على التكلفة -2

 . القدرة على المنافسة بالسعر -3

 

 تعتمد على البحث و  تكون بالشركات الكبيرة:  اإلستراتيجية الهجومية. 

 تعتمد على التطوير و  تكون بالشركات الكبيرة والمتوسطة:  اإلستراتيجية الدفاعية. 

 تعتمد على القدرة الهندسيةو  تكون بالشركات المتوسطة:  إستراتيجية اإلنتاج الكفء . 

 تعتمد على القدرة الفائقة لإلنتاج و  تكون بالشركات الصغيرة:  اإلستراتيجية الموجهة للتطبيقات. 

 

 :يعتمد استخدام التسعير في اإلستراتيجية الهجومية على منحى التعلم والذي يكون سببا في  



 23صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

  ( .ألكلفه ) خفض التكلفة 

 

 :نتج التي وضعها شرويدر من ضمن استراتيجيات الم 

 .إستراتيجية الدفع التكنولوجية  -1

 .إستراتيجية شد السوق  -2

 :يمكن لكل شركة أن تحدد اإلستراتيجية المالئمة لها حسب ظروفها  

  الداخلية والخارجية. 

 

 :ال يمكن أن يستمر منتج أو المحافظة على نفس الحصة والمركز في السوق لفترة طويلة بدون  

  تغيير أو تطوير. 

 

 :تواجه خطر التي ال تطور منتجاتها  أو الشركة المؤسسة 

 لتقادم ا . 

 

 :من أسباب تطوير الشركات الحديثة لمنتجاتها ما يلي  

 .المنافسة  -1

 .تطوير أو تغيير حاجات الزبون ورغبات الزبائن  -2

 .المساءلة القانونية  -3

 .التطوير أو التغيير التكنولوجي  -4

 .التطوير أو التغيير التسويقي  -5

 

 :تطوير لمنتجاتها لتفادي وضعت الشركات برامج  

  التقادم. 

 

 :من برامج البحث والتطوير واألساليب الحديثة في تطوير المنتجات  

  دورة االبتكار. 

 

 :مؤشرات استجابة الشركات للتطوير وسرعة تطوير المنتجات ظهر مع بداية ظهور  

  ثورة المنتجات. 
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المنافسين في مجال تطوير المنتجات كانت  الطريقة التي استخدمتها الشركات الكبرى للكشف عن برامج 

 :بواسطة 

  التجسس الصناعي. 

 

 

 

 : التبسيط والتنوع في المنتجات 

  ويجب عدم  ( الميل إلى التخصص ) و.  تحديد الدرجة المثلي لتنوع المنتج هو  :التبسيط 

 .المبالغة فيه                          

 

  المختلفة التي تنتجها المؤسسةهو عدد المنتجات   :التنويع .  

  

 وغير مالئم المبالغة فيه زيادة التكلفة    التنوع الزائد يؤدي إلى. 

 

 نقص في المبيعات    التنوع القليل يؤدي إلى. 

 

 يزيد من أعباء اإلنتاج والتكلفة    من وجهة نظر اإلنتاج فأن التنوع. 

 

 للزبون يحسن الخدمة  من وجهة نظر السوق فأن التنوع. 

 

 :تنوع المنتجات هو عكس التبسيط  ويؤدي إلى  

 .زيادة عدد المنتجات  -1

 .زيادة أنواع المنتجات  -2

 .توالد خطوط اإلنتاج  -3

 

 :تنوع المنتجات يكون ضروريا من أجل  

 .المنافسة  -1

 .استقرار المبيعات  -2

 .وجود طاقة عاطلة  -3

 .حماية الشركات من مخاطر مرحلة التدهور  -4
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 :المنتجات عيوب تنوع  

 .اإلنتاج بكميات صغيرة  -1

 .تكلفه أعلى  -2

 .زيادة المخزون  -3

 .ألكلفه الخفية في العمل الورقي والحيز المكاني والشراء  -4

 

 :هناك ثالثة أنواع من التنوع هي  

 :  التنوع األفقي -1

 . متكاملة باستعمال نفس المعدات والمواد والعمال وقنوات التوزيعالتوسع في منتجات متشابهة وهو 

 ( .الخ ...............الثالجات ، الغساالت ، المراوح ، الحليب ، األلبان ، أالجبان ،: ) مثل 

 

 :التنوع العمودي -2

 :وهو نوعان . من خالل التكامل العمودي  التوسع بالصنع بدال من الشراءهو 

 .يكون باتجاه تجهيز الموارد  : عمودي إلى الخلفالتنوع ال :أ       

     حتى تتمكن من صناعة األلبان ومشتقاتها، مدت شركة نادك نشاطها إلى مزارع األبقار ) :مثال            

       رأس األبقار إلى ست مزارع يبلغ مجموع القطيع  451فمن مزرعة أبقار واحدة بها                       

 . (ألف رأس  51فيها أكثر من                        

 

 .يكون باتجاه قنوات التوزيع والبيع بالتجزئة أو المفرد  : تنوع العمودي إلى األمام ال :ب     

  تقوم بتوزيع منتجاتها    Adidasبعد ما كنت تصنع تجهيزات رياضية أصبحت شركة )  : 1مثال          

   محال  2511مثال كان للشركة  ،2116في )عبر عدد من المحالت المنتشرة في العالم                      

  ( . ، كما أنها تبيع عبر موقعها على انترنت(في الصين فقط                       

  ( مؤسسة منتجة للحليب تتوسع بمد مساحة نشاطها إلى إنتاج القوارير من البالستيك)  : 2مثال         

 

 

 :التنوع الجانبي  -3

 . دد من أجل استغالل الموادالتوسع خارج مجال الصناعة المحهو 
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 الرابعةالمحاضرة 

 ( أساليب تطوير المنتجات )

 

 :أساليب تطوير المنتجات في جميع الشركات  

  ال يتالءم من شركة إلى أخرى. 

 

 :فكرة جديدة قدمت لتطوير المنتجات كان عدد األفكار الصالحة بعد الغربلة ( 58)أشار شرويدر أن من بين  

 (12 صالحة فكرة ) وفكرتان وضعت ( ) فكرات تحتاج إلى تطوير  3) و ( فكرات صالحة  7)منها

 ( .لالختبار واختيار المالئم منها 

 

 :ساليب تطوير المنتجات ثالث هي أ 

 . الطريقة البديهية -1

 .فريق المغامرة  -2

 .دورة االبتكار   -3

 

 الطريقة البديهية : 

 .األفكار الجديدة من المصادر الداخلية والخارجية هي طريقة تجريبية تعتمد في الحصول على 

  ( األفكار الداخلية للباحثين والعاملين ) :المصادر الداخلية مثل . 

  مؤتمراتالعلمية  دورياتال، ها براءات االختراع وتراخيص ) :المصادر الخارجية مثل ،  ، 

 . ...(، شكاوي الزبائن  كأفكار الموزعين أفكار من الخارج                                              
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 :خطوات الطريقة البديهية  

 . توليد األفكار -1

 .الغربلة  -2

 .التحليل  -3

 .تطوير النموذج  -4

 .اختيار السوق  -5

 .السوق  -6

 

 

  فريق المغامرة : 

  أهدافه: 

 .البنية التنظيمية التقليدية  تفادي مشاكل -1

 . البيروقراطية اإلجراءات تفادي  -2

  التعريف: 

دارة المنتج الجديد من الفكرة إلى إ يعتمد على مع مطلع السبعينيات وانتشر بسرعة ظهرهو أسلوب  

 ( .المالية والتسويق ) التسويق باإلنتاج الكامل ، ويتكون الفريق من ممثلين عن اإلنتاج 

o  مميزاته: 

 .كفكرة ثم التسويق باإلنتاج الكامل  يعتمد على إدارة المنتج الجديد -1

 . (المالية والتسويق ) يتكون الفريق من ممثلين عن اإلنتاج  -2

 .ويكون ارتباطه مباشرةً باإلدارة العليا  مستقل في عمله عن بقية المؤسسة -3

 

 دورة االبتكار : 

o  أهدافه: 

 .تطوير المنتجات والتوصل إلى المنتجات المبتكرة  -1

 .بكفاءة أعلى تحقيق أهداف المنظمة  -2

 .إشباع حاجات  ورغبات الزبون  -3

o  التعريف: 

 .هو أسلوب علمي لتطوير المنتجات الحالية والتوصل إلى المنتجات المبتكرة الجديدة 

o  مميزاته: 
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 .تتبناه الشركات الكبرى وتعتمد عليه نظراً الرتفاع التكاليف -1

 .يستخدم إلغراض تجارية  -2

 ( .البحوث األساسية التي يتم تمويلها  : )يستخدم إلغراض علمية مثل  -3

 

 :سته هي  مراحل دورة االبتكار 

 المعرفة اإلنسانية دون أغراض تجارية  إثراءجهود معرفية مبذولة من أجل هو  :البحث األساسي  -1

  ، يستفيد من البحث األساسي من أجل  أكثر ارتباطا بالواقعهو بحث يكون  : البحث التطبيقي -2

 .  الحصول على أفكار جديدة قابلة للتطبيق                              

 

 البحث التطبيقي  مجاالت : 

o تصميم منتجات جديدة .  

o  حالية المنتجات وتطوير الإعادة تصميم.  

o حاليةالمنتجات لتحديد استعماالت جديدة ل .   

o  حاليةالمنتجات التحسين عرض . 

o  الحالية تحسين تغليف المنتجات. 

 

  تشكيل وبناء عدد قليل من النماذج األولى للمنتج الجديد هو  : تشكيل المنتج أو النموذج األول -3

 وبواسطة قسم  ( على نطاق ضيق )للمنتج  وليألألتقييم                                                   

 . (اإلنتاج وقسم التسويق  )                                                  

 

 .خبرة التسويقية ال إستادا علىم النموذج األول للمنتج يقيهو ت:  التقييم من وجهة نظر التسويق -4

   وهذه المرحلة بمثابة المدخل التسويقي في دورة االبتكار                                                  

 .للمنتجات الجديدة                                                    

 

 .هو تقييم النموذج األول للمنتج استنادا على الخبرة اإلنتاجية   : لتقييم من وجهة نظر اإلنتاجا -5

   االبتكاروهذه المرحلة بمثابة المدخل االنتاجي في دورة                                                 

 .للمنتجات الجديدة                                                    

 

 هو إطالق المنتج النهائي بالسوق بعد األخذ في االعتبار المالحظات والمقترحات    : اإلطالق -6
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 . لتطوير المنتج الجديد  ( التسويق واإلنتاج) من قسمي  المقدمة                      

 

المرحلة التي تسبق والدة المنتج ابتدأ من التوصل إلى الفكرة الجديدة ومروراً بتطوير النموذج األول للمنتج  

 :الجديد وتطوير عملية اإلنتاج والوصول إلى التهيئة لدخول السوق تسمى 

o  دورة االبتكار. 

 : إلى السوق تسمىوحتى إدخال المنتج الجديد  المرحلة التي تمتد من بين ظهور الفكرة الجديدة 

o فجوة االبتكار . 

 

 :المرحلة التي تمتد من بين التوصل الى الفكرة الجديدة وحتى تطوير عملية اإلنتاج الفعالة والكفء تسمى  

o  فجوة االبتكار. 

 

 : حسبعلى تختلف فجوة االبتكار  

 . المنتجات -1

 . التكنولوجيا -2

 

 :إلى المنتج أو النموذج األول يتطلب قدرات  الفكرة نقل 

 .علمية  -1

 .تكنولوجية  -2

 .هندسية  -3

 

 : االنتقال من المنتج أو النموذج األول إلى اإلنتاج على أساس تجاري إلغراض السوق يتطلب قدرات  

 .أدارية   -1

 .تنظيمية كبيرة في مجال العمليات  -2

 

 : دورة حياة المنتجتعريف  

 أكبر واالنتظار أألطول للشركة والمجتمع تكلفة : األطول تعني  فجوة االبتكار 

 .والعكس صحيح 

 . فجوة االبتكار الطويلة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات
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o هي المراحل التي يمر بها المنتج منذ ظهوره وحتى تراجعه . 

 

 :المنتج في السوق من أجل المختصون بالتسويق يدرسون دورة حياة  

o  تطوير اإلستراتيجية المالئمة. 

 

 :المختصون باإلنتاج يدرسون دورة حياة المنتج من أجل  

 .تطوير خصائص المنتج  -1

 .اختيار نمط التشغيل  -2

 .منحى التعلم والخبرة  -3

 

 :الشكل النمطي لدورة حياة المنتج يكون من خالل  

o  منحى المبيعات على شكل حرف (S . ) 

 : هي منحنى المبيعاتمراحل تظهر على  أربعدورة حياة المنتج لها 

 

 

 الخصائص

 مراحل دورة حياة المنتج

1 

 (االنطالق ) اإلدخال 

2 

 النمو

3 

 النضوج

4 

 التدهور

 تدهور وانخفاض نمو بطيء نمو سريع منخفضة المبيعات

 منخفضة تراجع عالية ضئيلة أو سالبة اإلرباح

 متناقض جيد متواضع سالب التدفق النقدي

 عدد متناقص سوق مستقرة عدد كبير عدد قليل الزبائن

 عدد متناقص عدد كبير عدد متزايد عدد قليل المنافسين

 

 

 :اغلب المنتجات لها دورة حياة ، إال أن بعض المنتجات ليس لها دورة حياة مثل  

o قلم الرصاص . 

 

 :إبعادا واسعة في مرحلتي تدخل اإلدارة في دورة حياة المنتج يأخذ  

o  النضوج والتدهور. 
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 :دورة حياة المنتج تمثل المراحل المتباينة في  

o  حجم المبيعات. 

 

 :إذا كان للمصنع سعة تزيد على أعلى مستوى للمبيعات في مرحلة النضوج فهذا يعني  

o  وجود سعة فائضة أو عاطلة في المراحل الثالث االخرى. 

 

 :دورة أخرى هي دورة حياة المنتج ترافق  

o  دورة الربح والخسارة. 

 

 :منحنى المبيعات يترافق مع منحى أخر هو  

o  الخسارة/ منحنى الربح 

 

 

 :فهذا يعني ( الخسارة / النفقات اكبر من العوائد في منحنى الربح ) عندما تكون  

o  خسارة. 

 

 :ودورة حياة المنتج  دورة حياة الخدمةالفرق بين  

 

 دورة حياة المنتج عدد دورة حياة الخدمة عدد

 قصيرة -1 طويلة -1

 أسرع تعرضا للتقادم -2 اقل تعرضا للتقادم -2

 تعطي خبرة أقل وسمعة أضيق -3 تعطي خبرة أعلى وسمعة أوسع -3

 تقل عدد الزبائن -4 تزيد عدد الزبائن -4

 مستوى الذروة سريع إلىوصولها  -5 وصولها إلى مستوى الذروة بطيء -5

 تتسم بقابلية النقل -6 تتسم بقابلية النقلال  -6

 بطأ بسبب التكاليف وأقصرأ لمنتجاالربح في  -7 واطول الربح في الخدمة أسرع -7

 فترة الخسارة تكون أطول -8 فترة الخسارة تكون اقصر -8

 

 

 : العالقة بين المنتج والتشغيل 

o  تعريف تصميم التشغيل: 
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  هو قراراً استراتيجيا. 

 

o  ( .أي عن النوع . ) ما هي المنتجات التي ستنتج ؟    :المنتج يجيب عن سؤال  تصميم 

o  ( .أي عن الكيفية .  ) كيف يتم إنتاج المنتج ؟   :تصميم التشغيل يجيب عن سؤال 

 

 :اختيار نمط اإلنتاج وتصميمه يحدد  

 .نوع اآلالت  -1

 .نمط التنظيم الداخلي  -2

 

 : من أنماط التشغيل أو اإلنتاج ما يلي 

 .اإلنتاج حسب الطلب  -1

 .إنتاج الوجبة  -2

 .اإلنتاج الواسع  -3

 .اإلنتاج المستمر  -4

 :، فأن نمط التشغيل المالئم هو أدنى مع تنوع  كبيرةوينتج بكميات  المنتج قياسياً إذا كان  

  اإلنتاج الواسع أو المستمر. 

 

 :فأن نمط التشغيل المالئم هو  ، كبيرمع تنوع  قليلةوينتج بكميات  غير قياسياً إذا كان المنتج  

  اإلنتاج حسب الطلب. 
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االنطالق النمو النض  التدهور

ا نتا  بكميا  

 ليلة
ا نتا  بكميا  

كبيرة

ا نتا  بكميا  كبيرة جدا

ا نتا  حس  

ال ل 
ا نتا  الواس  نتا  الوجبة

والتش ي  من حي  مرحلة دورة حيا  المنت بين المنت  منحن  الع  ة 

 

 

 :الشركات الواقعة على قطر المصفوفة تكسب  

 .الميزة التنافسية في التكلفة  -1

 .المرونة  -2

 .التنوع  -3

 

 : منحنى التعلممفهوم  

  وقت إنتاج الوحدة  فأنتضاعف الكمية   ماعند ه هو أن الكمية الكلية من الوحدات المنتجةأساس

 . معدل  التعلم : يعرف بـــ .   بمعدل  ثابتيتناقص 

 

 :منحنى التعليم يكون بمثابة منحنى معاكس لمنحنى  

  المبيعات. 

 

 : قانون الخبرة ينص على 

o  أن كلفة الوحدة من المنتج تنخفض بنسبة مئوية ثابتة في كل مرة تتضاعف فيها الخبرة. 

o  أساس منحنى الخبرة أنه عند  تضاعف الكمية المتراكمة من اإلنتاج  تنقص تكلفة إنتاج

 .الوحدة بمعدل  ثابت 
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 منحنى التعليم ودورة حياة المنتج والتشغيل 

 

المبيعا   و 

الوحدة  و تكلفة 

و    نتا 

الو  

حس  

ال ل 
الوجبة

ا نتا  الواس 

ا ن  ق النمو الن   التدهور

منحن  التعل  
منحن  

المبيعا 

 

 : ما يلي في مجال المنتج أهم خصائص التجربة اليابانية 

الجودة ، الشكل ، الحجم ، ) تعتمد أسلوب التحسينات الصغيرة والمستمرة فيما يتعلق بالمنتج من حيث  -1

 ( .التغليف ، المواد المستخدمة 

 . تقليص دورة حياة المنتج -2

بدال من التكامل العمودي  باتجاه قنوات التوزيع العمودي إلى األمام كاملالزبون بالتستجابة لحاجات اال -3

 (وبهذا النوع من التكامل يجسد اليابانيون مبدأ االقتراب من الزبون . ) إلى الخلف باتجاه المواد األولية  

 . هممنتجاتفي  يتسم اليابانيون بالتنوع الكبير -4

 .يجمعون بين ميزة التنوع وتكلفة الوحدة  -5
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للتحضير الشخصي أس لة

ما ه   ه  ا سبا  الت  تفسر ت ايد المنتجا     - 

اشر  مدخ  ا نتا  - 

اشر  مدخ  التسويق - 

اشر  مدخ  التكام  - 

ما ه  الف ا  الت  تصن   ي ا المنتجا  الجديدة - 

ما ه  ا ستراتيجية ال جومية  - 

ال ا د تبا  ما ه   ستراتيجية  - 

ما ه   ه   سبا  ت وير المنتجا  - 

ما الم صود بال ري ة البدي ية    الت وير - 
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 الخامسةالمحاضرة 

 (1المزيج اإلنتاجي بالبرمجة الخطية ) 
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 السادسةالمحاضرة 

 (2)المزيج اإلنتاجي بالبرمجة الخطية 

 ( 353 – 313المراجعة من الكتاب ) 

 

  المسألة:  البرمجة الخطية 

كيلوغرام من  1و   M1كيلوغرام من المادة   6تستهلك المؤسسة   P1إلنتاج الوحدة الواحدة من المنتج  

   M1كيلوغرام من المادة  2فإنها تستهلك    P2أما إلنتاج الوحدة الواحدة من المنتج   M2المادة 

 M2كيلوغرام من المادة  4و 

 M2كيلوغرام من المادة  81، وM1كيلوغرام من المادة  261الكميات المتوفرة هي 

لاير، والربح  31هو  P1ما هو المزيج اإلنتاجي األمثل علما بأن الربح في الوحدة الواحدة من  : المطلوب

  لاير ؟ 21هو  P2في الوحدة الواحدة من  

 

 :الحل 

               تحضير المعطيات في جدول -1

 21  31   

 P2  P1   

260  2  6  M1  

80  4  1  M2  

 

  تعديل النموذج -3                                           كتابة النموذج -2          

 

      Z + Max (30 x1 + 20 x2)    Z + Max (30 x1 + 20 x2 + 0s1 + 0s2) 

6x1 + 2 x2  260                                      6x1 + 2 x2 + s1 = 260 

  x1 + 4 x2  80                                            x1 + 4 x2  + s2 = 80 

  x1  0                                      x1  0                                         

                 x2  0                    x2  0  
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 Simplex استعمال جدول  -4

002030

s2s1x2x1

0126260S10

104180S20

00- 20- 30Z = 0

01/61/31130/3X130

1-1/611/30110/3S20

05-100Z = 1300

-1/112/110140X130

3/11-1/221010X220

30/1150/1100Z = 1400

 

002030

s2s1x2x1

0126260S10

104180S20

00- 20- 30Z = 0

01/61/31130/3X130

1-1/611/30110/3S20

05-100Z = 1300

-1/112/110140X130

3/11-1/221010X220

30/1150/1100Z = 1400

 

         رقابة الحل األمثل                                          : قراءة الحل األمثل    

  260 = (10*2) +(40*6)    :الحل األمثل هو أن تنتج المؤسسة 

  P1     (1*40)+ (4*10) = 80وحدة من المنتج األول  4
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 P2     Z = (30*40)+ (20*10) = 1400وحدات من المنتج الثاني 11

 لاير  1411: ويكون الربح بهذه الكيفية

 

  المسألة:  البرمجة الخطية 

كغم من المادة  1كغم من المادة األولية األولى و 2باستهالك  Aتنتج المؤسسة وحدة واحدة من المنتج  

كغم  4كغم من المادة األولية األولى و 1باستهالك    Bاألولية الثانية، كما تنتج الوحدة الواحدة من المنتج 

لاير بينما الربح في الوحدة الواحدة من  81هو  Aالربح في الوحدة الواحدة من  . من المادة األولية الثانية

B  لاير 41هو . 

 

كغم  451اإلنتاجي األمثل علما بأن الكميات المتوفرة من المادة األولية األولى   ما هو المزيج : المطلوب

  ؟411والكمية المتوفرة من المادة األولية الثانية هي 

  الحل: 

4080تحضير المعطيات -1

X2X1

45012M1

40041M2

كتابة النموذج - 

Z + Max (80 x1 + 40 x2)

2x1 + x2  450

x1 + 4 x2  400

x1  0

x2  0

تعديل النموذج - 

Z + Max (80 x1 + 40 x2 + 0s1 + 0s2)

2x1 + 1 x2 + s1 = 450

x1 + 4 x2 + s2 = 400

x1  0

x2  0
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004080

s2s1x2x1

0112450S10

1041400S20

00- 40- 80Z = 0

0½ ½ 1225X180

1-1/2      0175S20

04000Z = 18000

الحل أمثل ألن كل قيم سطر الحل موجبة أو تساو  صفرا

:  قراءة الحل

وحدة من المنت  األول    إنتاج 

من المادة الثانية كل    1وتبق  

 

 السابعةالمحاضرة 

 ( 1تقدير الطلب ) 
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 الثامنةالمحاضرة 

 ( 2تقدير الطلب ) 
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 التاسعةالمحاضرة 

 ( 1اختيار الموقع ) 
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 العاشرةالمحاضرة 

 (تذكير بمسألة النقل ) 
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 87صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 



 88صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 



 89صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 



 91صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        

 

 

 

 



 91صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        
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 الحادية عشرالمحاضرة 

 (تطبيق مسألة النقل في اختيار الموقع ) 
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 الثانية عشرالمحاضرة 

 (   1إدارة المشاريع ) 
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 الثالثة عشرالمحاضرة 

 ( 2إدارة المشاريع ) 
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 الرابعة عشرالمحاضرة 

 (مراجعة ) 
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 118صفحة  الوردة الخجولة  / تنسيق                                            ابو شيماء           / اعداد        
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 من صالح دعواتكم ولوالدينا تم  االنتهاء بحمد الله وتوفيقه التنسونا

 والكتاباحبتي الملخص شامل للمحتوى 

 وما كل  هو مهم وضع بين

 ايديكم وما عليكم اال االجتهاد والمثابرة والمذاكرة بالتركيز

 دعواتنا القلبية لكم بكل التوفيق

 الوردة الخجولة / اختكم  –ابو شيماء / اخوكم 

 خالد  هنادي/ بمتابعة المشرفة المتألقة 


