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وضوع االول ملا*

فلسفة إدارة اإلنتاج والعملٌات 

 :نشأة وتطور إدارة االنتاج والعملٌات :- أوال 

 :مرحلة اإلنتاج المنزلً ونشوء المستهلك  -1

كان ٌمارس أعضاء االسرة عملٌات اإلنتاج من خالل إنتاج مطالبتهم المختلفة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن من هنا *

وبالتالً نشاء  , CONSUMER وكلمة مستهلك  PRODUCER من خالل دمج كلمة منتجPROSUMERجاء مصطلح 

 .مصطلح مستهلك وهو الفرد الذي ٌستهلك ما ٌنتجه 

 :مرحلة اإلنتاج الحرفً - 2

 .أشتهر بعض االفراد فً بعض العائالت بإنتاج سلع معٌنة وتحولت المبادالت العٌنٌة الى نقدٌة * 

 .ارتفع الطلب على السلع التً ٌنتجها هؤالء األفراد* 

 .وأصبح هؤالء االفراد لدٌهم مهارة فً القٌام بأعمال معٌنة وأطلق علٌهم أصحاب الحرف ثم الحرفٌٌن * 

 .قام الحرفٌٌن بتدرٌب عمالة من أجل مساعدتهم وتدبٌر موقع للعمل فٌه وتوفٌر المعدات واألدوات المناسبة* 

 :أتسمت فترة اإلنتاج الحرفً بالعدٌد من الخصائص منها * 

 التحسٌن والتطوٌر فً أدوات ومعدات العمل. 

 ًالسعً نحو تحقٌق جودة أعلى من جودة اإلنتاج المنزل. 

 اإلنتاج طبقا لمواصفات محددة مسبقا.. 

 تقسٌم العمل والتخصص. 

  السعً نحو الزٌادة اإلنتاجٌة. 

 :مرحلة إنتاج الوسطاء - 3

ظهر الوسطاء الذٌن ٌتحملون المخاطر وبدأوا فً تجمٌع إنتاج أكبر عدد ممكن من الحرفٌٌن لتوزٌعه على التجار أو  -

 المستهلكٌن 

 كان هؤالء الوسطاء ٌقوموا بإمداد الحرفٌٌن باألدوات والمعدات والمواد الخام الالزمة إلنتاج السلع المطلوبة  -

 .تم االتفاق على مواصفات محددة  للسلع عند التعاقد  -

 .تم زٌادة درجة تقسٌم العمل والتخصص  -

 .تم تحدٌد وتقسٌم المراحل اإلنتاجٌة للسلع المختلفة  -

 .أصبح المناخ مهٌأ للبحث واالبتكار واالختراع  -

 :مرحلة الثورة الصناعٌة وظهور نظام المصنع - 4

فً منتصف القرن الثامن عشر تم اكتشاف البخار كمصدر للطاقة واختراع جٌمس  واط  اآلالت  البخارٌة وتطورت * 

 .وسائل النقل واالتصاالت 

ظهرت الثورة الصناعٌة فً إنجلترا وظهر نظام لٌحل محل اإلنتاج الحرفً حٌث تم تجمٌع كل عناصر اإلنتاج من مواد * 

 .وعمالة وآالت ومعدات وطاقة فً مكان واحد وفً ظل نظام إداري واحد 

صاحب ظهور الثورة الصناعٌة ونظام المصنع فً إنجلترا تطور كبٌر فً طرق وأسالٌب اإلنتاج والتصنٌع فً العالم  * 

حٌث طبق هنري فورد فكرة خط التجمٌع عن طرٌق سٌر متحرك ٌحمل مواد واألجزاء المختلفة وٌمكن كل عامل ٌقف 

 .أمامه من القٌام بأداء عملٌة معٌنة 

 حاول العدٌد من الرواد الفكر اإلداري مثل فرٌدٌك تاٌلور  وهنري جانت وغٌرهم تقنٌن االدارة داخل المصانع * 

 :مرحلة الحرب العالمٌة الثانٌة واستخدام بحوث العملٌات- 5

بحوث العملٌات فرع من فروع الرٌاضٌات التطبٌقٌة ٌهتم بالوصول الى حل أمثل المشاكل وقامت برٌطانٌا باستخدامها فً  -

 .الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث ساهمت فً انتصار قواتها البرٌة والجوٌة 

 :تم استخدام بحوث العملٌات بعد الحرب فً حل الكثٌر من مشكالت فً القطاع الصناعً مثل  -

 تحدٌد التشكٌلة المثلى للمنتجات  -

 اختٌار موقع المشروع  -

 .جدولة اإلنتاج والعملٌات -

 :مرحلة التركٌز على اإلدارة الصناعٌة وإدارة اإلنتاج - 6
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فً بداٌة االربعٌنات من القرن العشرٌن اتجهت الكثٌر من االبحاث والكتب نحو إبراز مفاهٌم جدٌدة مثل اإلدارة *

 . كتاب إدارة اإلنتاج الحدٌثة BUFFAقدم  (1961 )الصناعٌة وإدارة المصنع وفً عام

 مرحلة ثورة الخدمات واالنطالق نحو إدارة العملٌات - 7

فً نهاٌة الستٌنات من القرن العشرٌن حدث ازدهار فً صناعة الخدمات كالخدمات  العالجٌة والتعلٌمٌة والتأمٌن * 

 والسٌاحة 

 .ظهرت إدارة االنتاج والعملٌات بعد ذلك لتشمل قطاع الصناعة والخدمات معا * 

فقط لٌشمل  (إدارة العملٌات )فً نهاٌة التسعٌنات قدم الكثٌر من الكتاب تحلٌال للمشكالت االنتاجٌة  تحت عنوان * 

 .معالجة كل المشاكل االنتاجٌة على مستوى كل المنظمات  سواء كانت صناعٌة او خدمٌة 

 

 :مفهوم إدارة اإلنتاج والعملٌات : ثانٌا 

 :مفهوم االنتاج-1

 أختلف رجال االقتصاد  واإلدارة حول  مفهوم اإلنتاج  -

  :مفهوم اإلنتاج من وجهة نظر الفكر االقتصادي -أ 

 :ٌستخدم لفظ اإلنتاج للتعبٌر عن خلق المنافع التالٌة * 

 . تحوٌل عناصر اإلنتاج إلى سلع تامة الصنع تشبع رغبات األفراد :المنفعة الشكلٌة- 

 . االحتفاظ بالسلع المنتجة من وقت اإلنتاج الى وقت الذي تطلب فٌه :المنفعة الزمنٌة - 

 .نقل السلع المنتجة من مراكز اإلنتاج الى مواطن االستهالك واالستخدام :المنفعة المكانٌة - 

 . نقل ملكٌة السلع المنتجة من المنتج الى المستهلك النهائً او المشتري الصناعً : (التملك )المنفعة الحٌازٌة -

وفقا لمفهوم السابق لوظٌفة االنتاج فإن نطاق الوظٌفة ٌتسع لٌشمل كافة الجهود واالنشطة التً تتعلق بتجمٌع الموارد * 

 المادٌة والبشرٌة وتوجٌها الى إشباع احتٌاجات  االفراد مع تحقٌق عائد بمثابة مكافأة لمجهودات أصحاب تلك الموارد 

 ٌعتقد رجال االقتصاد أن أي عمل ٌهدف الى اشباع حاجات ورغبات االفراد أو ٌضٌف قٌمة ٌعتبر عمال منتجا * 

 :مفهوم االنتاج من وجهة نظر الفكر االداري  -أ 

 ٌتفق رجال االدارة أن المفهوم االقتصادي لوظٌفة االنتاج عام ولم ٌعد مقبوال فً ظل مفهوم التخصص وتقسٌم العمل * 

وظٌفة االنتاج تقتصر على خلق منفعة الشكلٌة عن طرٌق تحوٌل عناصر االنتاج إلى سلع أو خدمات تشبع حاجات * 

 .ورغبات العمالء 

 مفهوم إدارة االنتاج والعملٌات -2

ٌمكن تعرٌف إدارة االنتاج والعملٌات بأنها تشمل كافة االنشطة التً تتعلق بتخطٌط وتنظٌم ورقابة استخدام موارد المتاحة - 

 فً إنتاج السلع أو الخدمات المرغوب فٌها بأكبر كفاءة ممكنة 

 :ٌتضح من المفهوم السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ٌمارس مدٌر اإلنتاج العدٌد من األنشطة فً ثالث مراحل - 

 :مرحلةالتخطٌط -

ٌتم فٌها تحدٌد أهداف النظام اإلنتاجً وتحدٌد السٌاسات والبرامج واإلجراءات   -

 .والقواعد المطلوبة لتحقٌق هذه االهداف 

تحتوي على كافة الجهود واألنشطة التً تتعلق بتخطٌط المنتجات وتخطٌط احتٌاجات  -

التشغٌل وتصمٌم  نظام اإلنتاج وخطوات إتمام عملٌة تحوٌل المدخالت إلى مخرجات 

. 

  ٌتم فٌها إعداد هٌكل تنظٌمً داخل النظام اإلنتاجً ٌتحدد بموجبه :مرحلة التنظٌم  -

الدور المطلوب من العاملٌن بهذا النظام وسلطات ومسؤولٌات كل منهم تجاه االخرٌن 

 .ونحو أهداف  النظام 
 : وفً هذه المرحلة ٌقوم مدٌر اإلنتاج والعملٌات بالمهام التالٌة :مرحلة الرقابة  -

 التأكد من الخطط الموضوعة ٌتم تنفٌذها بالشكل المطلوب  -

اتخاذ كافة  االجراءات الالزمة لمعالجة االنحرافات إن وجدت أو تعدٌل برامج العمل  -

 .ذاتها فً ضوء ما ٌستجد من أحداث لم تؤخذ فً الحسبان عند وضع الخطة 

 

إدارة اإلنتاج والعملٌات تهتم بتحوٌل - 

مواد خام )مجموعة من المدخالت 

استثمارات ,أموال , عمالة,

الى مجموعة من  (مختلفة

المخرجات المرغوب فٌها من 

 (سلع وخدمات)جانب السوق 
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 مفهوم النظام االنتاجً: ثالثا 

  :مفهوم النظام بشكل عام -1

 تجمٌع األشٌاء أو االجزاء بحٌث تكون كال واحدا: النظام 

  هناك عالقات متداخلة بٌن العناصر أو االجزاء المكونة للنظام. 

  ترتبط عناصر أو أجزاء النظام ببعضها البعض بعالقات منطقٌة  تكفل تحقٌق التوازن فٌما بٌنها  بالشكل الذي ٌحقق

 .أهداف النظام ككل ولٌس االهداف الخاصة لكل جزء على حده 

  حتى ٌحدث الترابط والتنسٌق والتكامل بٌن أجزاء النظام ٌجب توافر نظم لالتصال وتدفق المعلومات 

  لفظ نظام مسألة نسبٌة فكل نظام ٌمكن النظر إلٌه كجزء أو كنظام  فرعً من نظام أكبر وٌعرف هذه النظرٌة النظم بإسم

 .تدرج النظم وتدخلها

 

مراقبة الجودة وجدولة االنتاج نظم فرعٌة من نظام االنتاج ونظام االنتاج جزء او نظام فرعً من نظام أكبر وهو المشروع )

 (والمشروع نظام فرعى من الصناعة التً ٌنتمً إلٌها والصناعة نفسها جزء من النظام الصناعً فً الدولة وهكذا 

 النظام قد ٌكون مغلقا أو مفتوحا 

 . ٌحتوي على جمٌع الخصائص الالزمة لتحقٌق هدفه دون تفاعل أو استجابة لمتطلبات البٌئة المحٌطة :النظام المغلق  -

 ٌؤثر فٌه وٌتأثر بالبٌئة المحٌطة به حٌث ٌحصل منها على عناصر المدخالت الالزمة لتشغٌله وٌقوم :النظام المفتوح  -

 .بتصرٌف المخرجات الالزمة التً تنتج عنه إلٌها 

 

 
 

 :مفهوم النظام اإلنتاجً  -2

مجموعة من االجزاء أو االنشطة المتداخلة والتً ترتبط ببعضها البعض بعالقات منطقٌة تكفل تحقٌق التوازن والتكامل *

والتنسٌق فٌما بٌنها فً أداء مهمتها األساسٌة والً تتمثل فً تحوٌل مجموعة  من المدخالت الى مجموعة من المخرجات 

 .المرغوب فٌها 

 (التحوٌل االنتاجً )وٌتم تحوٌلها  (عناصر المدخالت )النظام االنتاجً ٌبدأ بالمواد الخام والعمالة ورأس المال والمعلومات *

 (مخرجات )الى مجموعة من السلع أو الخدمات  والمعلومات 

ٌتم استخدام المعلومات كأحد مخرجات نظام االنتاج فً التأكد من أن األداء ٌتم بالمستوى المطلوب وٌعرف هذا الجزء فً *

 .النظام بالمعلومات المرتدة  أو النظام الفرعً للرقابة 
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النظام االنتاجً نظام مفتوح حٌث ٌتفاعل مع البٌئة المحٌطة به سواء كانت البٌئة الداخلٌة للمشروع نفسه أو البٌئة الخارجٌة *

 .واالجتماعٌة السوقٌة , والقانونٌة , والسٌاسٌة ,مثل العوامل االقتصادٌة 

 

 :تقسٌم النظم االجتماعٌة :  رابعا 

هناك العدٌد من األسس التً تستخدم فً تقسٌم نظم اإلنتاج سنتناول منها أساس التنمٌط والذي ٌتم من خالله تقسم النظم االنتاجٌة 

 :إلى 

 االنتاج النمطً و االنتاج المتنوع 

وطرٌقة , واإلداء , المواصفات: توحٌد مواصفات السلعة أو الخدمة طبقا لمجموعة من المعاٌٌر فٌما ٌتعلق ب :االنتاج النمطً - 

 .ونوعٌة الخامات المستخدمة , الصنع 

وإطارات السٌارات وغٌرها من المنتجات التً تصنع بمواصفات ثابتة ال تتغٌر ,أجهزة التلفزٌون :ومن امثلة السلع النمطٌة * 

 من عمٌل آلخر 

 غسٌل السٌارات والمالبس بالطرق اآللٌة وإجراءات االلتحاق بالمدارس والجامعات والبرامج :ومن أمثلة الخدمات النمطٌة * 

 .التعلٌمٌة المسجلة 

المنتجات او الخدمات التً ٌتم تقدٌمها بمواصفات محددة لتتناسب مع احتٌاجات فئة معٌنة من العمالء أو :االنتاج المتنوع -  

 .متطلبات حالة معٌنة 

 النظارات الطبٌة والمالبس المعدة وفقا للطلب :من أمثلة السلع التً تتصف بالتنوع * 

 الخدمات الصحٌة والعالجٌة وخدمات إصالح وصٌانة السٌارات وخدمات مكاتب :من أمثلة الخدمات التً تتصف بالتنوع* 

 .القانونٌة 

 

 تقسٌم الصناعات: خامسا 

 .الصناعات االستخراجٌة والصناعات التحوٌلٌة : تقسم الصناعات حسب نوع النشاط االقتصادي الى 

  :الصناعة االستخراجٌة 

تعمل على استخراج خامات المعادن والمواد االخرى التً توجد فً الطبٌعة على هٌئة صلبة او سائلة أو غازٌة من المناجم *

 .السطحٌة أو تحت السطحٌة كالمحاجر وآبار البترول 

تشمل كل العملٌات الملحقة والمتعلقة بمعالجات خامات المعادن والمواد الخام االخرى مثل التكسٌر والطحن والغسٌل *

 .والتنظٌف والتنصٌف 

 .وتشمل أٌضا أعمال البحث والتنقٌب عن المعادن *

  :الصناعات التحوٌلٌة 

 .التحوٌل المٌكانٌكً  أو الكٌمائً للمواد العضوٌة أو غٌر العضوٌة الى منتجات جدٌدة *

ٌمكن ان ٌتم  التحوٌل باآلالت أو ٌدوٌا  وٌمكن أن ٌتم فً المصنع أو فً منزل المشتغل وٌمكن أن تباع المنتجات بالجملة أو *

 .التجزئة 

 :ٌمكن تقسٌم الصناعات التحوٌلٌة وفقا لمعٌارٌٌن *

 التقسٌم الرأسً للصناعة  -أ 

 .التقسٌم االفقً للصناعة  -ب 

 

 : التقسٌم الرأسً للصناعة  

 :الصناعات الثقٌلة أو الصناعات االساسٌة  -

 المصانع التً تقوم بإنتاج وسائل االنتاج مثل اآلالت واالجهزة والمعادن والفحم والبترول*

 تصل منتجات هذا الفئة الى المصانع والمعامل والمؤسسات الزراعٌة واإلنشائٌة وغٌرها وال تصل  منتجاتها الى المستهلك*

مصنع الحدٌد والصلب غٌر المتكامل الذي ٌنتج كتل :ٌتوقف علٌها التقدم التكنولوجً فً كافة فروع االقتصاد القومً مثل * 

من الصلب ال ٌستطٌع االنسان استخدامها بحالتها حٌث ترسل الى مصانع تشكٌل الصلب ومثل مصانع الكٌماوٌات األساسٌة 

 .مثل حامض الكبرٌتٌك الذي ال ٌستطٌع المستهلك   استخدامه لكنه ٌستخدم فً منتجات أخرى 

 المصانع التً تقوم بإنتاج مواد االستهالك كاألقمشة واألحذٌة والصابون :الصناعات الخفٌفة أو الصناعات االستهالكٌة  -

 .واألغذٌة وذلك لتلبٌه  االحتٌاجات الشخصٌة ألفراد المجتمع 
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 :التقسٌم األفقً للصناعة 

 ٌعتمد هذا التقسٌم على نوعٌة التكنلوجٌا المستخدمة فً االنتاج الصناعً 

 .صناعة المواد الغذائٌة والمشروبات والتبغ  -

 .صناعة الغزل والنسٌج والمالبس والجلود  -

 .صناعة الورق والطباعة والنشر  -

 .صناعة الكٌماوٌات والبترول والفحم والمطاط والبالستٌك  -

  .(االسمنت ,الزجاج,الصٌنً,الخزف)صناعة منتجات الخامات غٌر معدنٌة  -

 (صناعة المعادن غٌر الحدٌدٌة االساسٌة ,صناعة الحدٌد والصلب االساسٌة )الصناعات المعدنٌة األساسٌة  -

 .صناعة المنتجات المعدنٌة واآلالت المعدات  -

  (.أخرى,االدوات الرٌاضٌة ,صناعة اآلالت الموسٌقٌة ,صناعة المجوهرات وماٌماثلها )صناعات تحوٌلٌة أخرى  -

 

 :مهام إدارة االنتاج والعملٌات :سادسا 

 مهام مستمرة مهام دورٌة

 الرقابة  االستحداث التصمٌم االختٌار

 اختٌار المنتجات
  اختٌار اآلالت

 تصمٌم المنتجات-
 تصمٌم مراحل االنتاج-

 تصمٌم طرق العمل-
 تصمٌم نظم االنتاج-
 تصمٌم نظم الرقابة-

 :مراجعة نظام االنتاج فً ضوء 
 االبتكار واالختراعات الفنٌة - 

 نتائج البحوث والدراسات - 
 مدى نجاح او فشل المنتجات- 

 :تتناول تحدٌد
 مسئولٌات االنتاج -
 مسئولٌات المخزون -

 مراقبة الجودة -

 

 :أهداف إدارة االنتاج والعملٌات : سابعا

 تحقٌق الرضا للمستهلكٌن والعمالء .1

الكمٌات :  ٌسعى النظام االنتاجً الى رضا المستهلك من خالل إنتاج السلع أو التقدٌم الخدمات التً ٌطلبها وبرغبها العمالء ب

 . أفضل وأرخص الطرق – الجودة المطلوبة – الوقت المناسب –المطلوبة 

 : إدارة االنتاج والعملٌات المركز المالً للمنظمة من خالل تدعم : تحقٌق الرضا للمستهلكٌن والعمالء  .2

 .تحقٌق وفورات فً التكالٌف  -

 .ٌؤدي تحقٌق الوفورات  الى زٌادة أرباح المنظمة -

 .تؤدي زٌادة االرباح الى زٌادة المعدل العائد على رأس المال للمنظمة  -

تخفٌض  تكالٌف : تدعم إدارة االنتاج والعملٌات المركز التنافسً للمنظمة  من خالل : تدعٌم المركز التنافسً للمنظمة  .3

 .المنتج وبالتالً بٌع المنتج بسعر أقل من المنافسٌن 

اإلنتاج بأفضل الطرق  الممكنة من : تسعى ادارة االنتاج والعملٌات الى زٌادة االنتاجٌة من خالل زٌادة إنتاجٌة المنظمة   .4

 .حٌث التكلفة والوقت 

 

 الموضوع الثانً*

  والعملٌاتاإلنتاجقرارات أدارة 

 

 تتمثل فً أدارة عملٌة التحول اإلنتاجً تأوضحنا فً الموضوع السابق أن المهمة األساسٌة إلدارة اإلنتاج  و العملٌا   . 

 إلدارة تلك المهمة ٌمارس مدٌر اإلنتاج والعملٌات ثالث وظائف رئٌسٌة هً التخطٌط والتنظٌم والرقابة.  

  ًإلتمام تلك الوظائف ٌلزم أتحاذ العدٌد من القرارات التً تكفل تحقٌق أهداف النظام اإلنتاج 

 فً هذا الموضوع سنتناول بعض المفاهٌم واألسالٌب الكمٌة التخاذ القرارات فً مجال اإلنتاج والعملٌات 

 

 .. واتخاذ القراراتتمفهوم القرارا: أوال

 .اتخاذ القرارات جوهر العملٌة اإلدارٌة فً أي منظمة فالمدٌر او رئٌس العمل فً أي موقع ماهو إال صانع للقرارات* 



 
7 

 .القرارات ٌتم ترجمتها إلى أعمال ومهام ٌقوم أفراد المنظمة بتنفٌذها كل فً نطاق اختصاصه* 

 :القرارات لفظ بدٌل لالختٌار والقرارات ماهً إال اختٌارات من بٌن * 

 .سبل العمل المتاحة لتحقٌق هدف محدد  /2               .الحلول البدٌلة لمشكلة معٌنة  /1

 

عملٌة أتخاد القرار عبارة عن مجموعة متتالٌة من الخطوات أو اإلجراءات التً تؤدي فً نهاٌتها إلى اختٌار الحلول البدٌلة 

 : وإصدار القرار الخاص بتنفٌذها وتمثٌل تلك الخطوات فً 

  :تحدٌد المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها أو الهدف المراد تحقٌقه- 1

 تقرٌبا من وقت وجهد صنع القرار  %50 تستغرق هذه الخطوة-  

الفشل فً التحدٌد الواضح والدقٌق للمشكلة المطلوب عالجها أو الهدف المراد تحقٌقه ٌعنً أن جمٌع المراحل التالٌة سوف - 

تؤدي إلى توجٌه الجهود واإلمكانات نحو معالجة مشاكل فرعٌة بدال من التركٌز على المشكلة األساسٌة أو تحقٌق هدف آخر 

 .غٌر الهدف المراد تحقٌقه

 

 :ٌجب فً هذه المرحلة التفرٌق بٌن

 المشكلة -  الظاهرة   

  مثل مصطلح ٌستخدم للتعبٌر عن العالمات أو األعراض أو النتائج التً ٌمكن مالحظتها فً موقف معٌن:الظاهرة   -1 

 .مالحظة مدٌر اإلنتاج أن هناك تزاٌد فً كمٌة الفاقد أثناء العملٌات اإلنتاجٌة*

 مصطلح ٌستخدم للتعبٌر عن السبب أو مجموعة األسباب التً تكمن وراء األعراض والعالمات التً تمثل :المشكلة - 2

 الظاهرة

قد ٌكون السبب وراء تزاٌد كمٌة الفاقد هو وجود عٌوب فنٌة فً اآلالت والمعدات المستخدمة فً اإلنتاج ٌتم من خاللها فقد *

 . الخامات 

 

 :تحدٌد البدائل أو سبل العمل التً تكفل عالج المشكلة أو تحقٌق الهدف / 2

 :نفرض أن البدائل التً تكفل عالج المشكلة السابقة وهً وجود عٌوب فنٌة فً اآلالت والمعدات المستخدمة فً اإلنتاج هً *

 إنشاء جهاز فنً متخصص للصٌانة واإلصالح - أ

 استبدال اآلالت المعٌبة بأخرى جدٌدة من نفس النوع - ب

 .تدرٌب عمال اإلنتاج على اكتشاف وإصالح العٌوب الفنٌة باآلالت - ت

 أحالل اآلالت والمعدات المستخدمة بأنواع أخرى أكثر تطوراًا  - ث

 عدم فعل أي شًء وترك النظام الحالً كما هو - ج

 

 .تحلٌل وتقٌٌم النتائج المترتبة على كل بدٌل - 3

 .اختٌار أنسب البدائل و اتخاذ القرار- 4

 :متابعة وتحلٌل نتائج التنفٌذ- 5

 .حٌث ٌجب متابعة نتائج تنفٌذ القرار للتعرف على مدى نجاح البدائل * 

قد تكشف نتائج متابعة التنفٌذ عن ضرورة إعادة النظر فً القرار المتخذ أو اتخاذ قرارات أخرى وفقا لما ٌستجد من أحداث * 

 .لم تؤخذ بالحسبان عند أصدرا القرار األول 

 .ٌتضح أن عملٌة اتخاذ القرار حلقة متكاملة ما تكاد تنتهً حتى تبدأ من جدٌد* 

 

 :البٌانات و المعلومات : ثانٌاًا 

 .التخاذ قرارات سلٌمة ٌجب أن تتوفر المعلومات الصحٌحة* 

 :مازال البعض ٌستخدم لفظ البٌانات لمرادف للمعلومات رغم وجود اختالف بٌن اللفظٌن كالتالً* 

  المعلومات –البٌانات 

مجموعة الحقائق أو الرموز أو األرقام التً لٌس لها معنى أو قٌمة وال تصلح بصورتها الحالٌة كأساس التخاذ : البٌانات  

 . والتً تعتبر بٌانات ال قٌمة وال معنى لها بهذه الصورة 30,15,10مثل األرقام -  القرار

 : المعلومات
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 .بٌانات تمت معالجتها وفقا لمجموعة من األسس أو القواعد مما ٌجعل لها معنى وقٌمة - 

معالجة البٌانات تشٌر إلى عملٌات ترتٌب و تصنٌف أو تبوٌب أو إجراء بعض العملٌات الحسابٌة علٌها ثم تنقٌتها وتلخٌصها - 

 .وعرضها بشكل ٌسهل فهمه من جانب مستخدمٌها

أذا اضفنا الى األرقام المذكورة كمثال على البٌانات أنها تمثل عدد الوحدات المنتجة وبها عٌوب فنٌة وتم تصنٌفها حسب - 

 نوع المنتج واآلالت المستخدمة فً إنتاجها فأنها ستكون معلومات ٌمكن اتخاذ قرار على أساسها

معالجة البٌنات لتصبح صالحة الستخدامها إلتخاذ القرار مسألة نسبٌة حٌث ترتبط بشخص متخذ القرار أو المشكلة المطلوب - 

 .اتخاذ القرار بشأنها أو الهدف المطلوب تحقٌقه

 (ص)قد ال تكون صالحه لشخص  (س)المعلومات التً تصلح التخاذ قرار من وجهة نظر الشخص - 

 . المعلومات التً تصلح التخاذ قرار الٌوم ال تصلح التخاذ نفس القرار بالمستقبل- 

 

 :مناخ اتخاذ القرار:ثالثا 

 :ٌمكن تقسٌم المناخ الذي ٌتخذ فٌه القرارات إلى ثالث حاالت أساسٌة

 .حالة التأكد التام- أ

 .فٌها ٌعتقد متخذ القرار بأن حالة ما من الحاالت المتوقعة سوف تحدث على وجه التأكٌد* 

 .مهمة متخذ القرار فً هذه الحالة هً اختٌار البدٌل الذي ٌحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن* 

حالة التأكد التام من الظروف المتوقعة مستقبالًا أمر ٌكاد ٌكون نادراًا فً قطاع األعمال بصفة عامه وفً قطاع اإلنتاج * 

 .والعملٌات بصفة خاصة

 :حالة المخاطرة - ب

فٌها ٌستطٌع متخذ القرار أن ٌحدد عدداًا من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها فً المستقبل واحتماالت حدوث كل حاله * 

 .من هذه الحاالت أو اإلحداث

 :ٌتم تحدٌد احتماالت وقوع األحداث بأحد أسلوبٌن* 

االحتماالت الموضوعٌة حٌث ٌتم حسابها من خالل تحلٌل البٌانات التارٌخٌة المتجمعة وعلى أساس أن ما حدث فً الماضً - 

 .هو خٌر مرشد لما سٌحدث فً المستقبل 

االحتماالت التقدٌرٌة أو التحكمٌة وٌتم تحدٌدها على أساس الخبرة والتقدٌر الشخصً و استطالع أراء الخبراء المتخصصٌن - 

. 

 حالة عدم التأكد- ج

فٌها ال ٌستطٌع متخذ القرار تحدٌد احتماالت حدوث كل حالة من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها فً المستقبل حتى * 

 . وأن تمكن من تحدٌد تلك الحاالت

 

 :األخطاء الشائعة فً اتخاذ القرارات : رابعاًا 

  ًمشروع فً ضوء مجموعة من المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة والتً تمثل بٌئة النظام أيتوضع استراتٌجٌات اإلنتاج ف 

 اإلنتاجً

  تقاس فعالٌة مدٌر اإلنتاج والعملٌات فً اتخاذ القرارات على أساس ابتكارٌه ومهارته فً تحقٌق ثالث أهداف رئٌسٌة

 :هً
 

  ًالتكٌف مع عناصر البٌئة الخارجٌة الت
 تحٌط به

العوامل الخارجٌة هً القوى المؤثرة التً  -
تؤثر فً اتخاذ القرار ولكن ال ٌمكن لمتخذ 

القرار السٌطرة علٌها وما علٌه إال أن 
 :ٌتكٌف معها أو ٌستجٌب لها مثل

  العمالء. 
  المنافسٌن. 
 والقوانٌن الحكومٌة تالقرارا . 
 ًةالتطورات التكنولوج.  
  الظروف االقتصادٌة. 

  التنبؤ بدرجة التغٌر المتوقعة فً البٌئة
الداخلٌة والخارجٌة واالستعداد 

 لمواجهتها 

  العوامل الداخلٌة هً القوى التً تؤثر
فً اتخاذ القرار وٌمكن لمتخذي القرار 

 :التحكم فٌها او السٌطرة علٌها مثل
 مستوى جودة المنتجات. 
 طرق وأسالٌب العمل. 
  اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتاحة

 .لنظام اإلنتاجً

  استخدام القوى التً بإمكانه
التحكم فٌها لمصلحته والتً 

تساعد على التكٌف مع متطلبات 
 البٌئة الخارجٌة
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 وٌمكن حصر هذه األخطاء فً تكثٌراًا ما ٌقع مدٌرو اإلنتاج والعملٌات فً بعض األخطاء عند إصدارهم للقرارا : 

 :إتخاذ القرارات المسكنة -1

 :تأخذ القرارات المسكنة أحد شكلٌن -

 .العالج المؤقت للمشكلة المطلوب حلها - أ

 .عالج الظواهر أو أعراض المشكلة دون محاولة التعرف على المشكلة ذاتها - ب

 : اتخاذ القرارات فً وقت غٌر مناسب -2

 :ٌأخذ هدا الخطأ أحد مظهرٌن -

 اتخاذ القرارات فً وقت متأخر عن الوقت المناسب- أ

 :ٌؤدي ذالك إلى *

 تفاقم المشكلة- 

 خلق العدٌد من المشاكل اإلضافٌة- 

 اتخاذ القرار قبل الوقت المناسب-  ب

 .ٌؤدي هذا إلى حدوث أضرار فً بعض األحٌان نتٌجة تغٌٌر الظروف المحٌطة بالقرار من وقت إلى أخر*

 .اتخاذ القرار وعدم متابعة تنفٌذه-  3

 .اتخاذ القرار فً حد ذاته ال قٌمة له ما لم ٌتم تنفٌذه والتعرف على نتائجه* 

 . متخذ القرارةمتابعة تنفٌذ القرار جزء ال ٌتجزأ من مسؤولً* 

 

: الخصائص الشخصٌة لمتخذ القرار: خامسا َ

 تؤثر الخصائص الشخصٌة للفرد على جودة ما ٌتخذه من قرارات* 

فً الموقف الواحد وفً ظل توافر نفس المعلومات قد ٌختلف القرار من شخص آلخر وفقاًا للخصائص التً ٌتمٌز بها كل 

 .شخص

 :من أهم الخصائص الشخصٌة التً  تؤثر فً القرار ماٌلً* 

  :درجة المخاطرة-1

: ٌمكن تصنٌف األفراد من حٌث قبولهم للمخاطرة إلى ثالث فئات*

 

 المخاطرة ٌرغب فً  :المغامرة
. وٌتحملها

 ٌمٌل إلى اتخاذ قرارات جرٌئة- 
وإن ترتب علٌها بعض النتائج 

 . غٌر المحسوبة
 ٌرغب فً التجربة والتعلم أو -

 الفرص المتاحة أقصى استغالل
. استغالل ممكن

 

 معتدل فً تحمل المخاطرة :المعتدل
ٌمٌل إلى اتخاذ القرارات تحمل بعض التحدٌات -

وفً نفس الوقت تضمن قدراًا  أو المخاطر
 .معقوال من فرص النجاح

 

ٌتصف بالحذر وعدم  :المتحفظ
 الرغبة فً المخاطرة

ٌمٌل إلى اتخاذ قرارات أكثر -
ضماناًا وأمناًا حتى وإن ترتب 

علٌها ضٌاع بعض الفرص على 
 .المنظمة

 

 

 :الرغبة فً تحمل المسئولٌة- 2

إذا لم ٌكن الفرد راغباًا أو مستعداًا لتحمل نتائج ما ٌصدره من قرارات فإنه غالباًا ما ٌتصف بالتردد فً إتخاذ القرار إما * 

 .خوفاًا من الفشل أو تهرباًا من المسئولٌة

عدم الحسم فً اتخاذ القرار والناتج عن الخوف والفشل أو التهرب من المسئولٌة ٌؤدي إلى ترك األمور معلقة وبالتالً  * 

 تفاقمها وتطورها فً غٌر صالح المنظمة

 :التحٌز - 3
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رغم تقدم األسالٌب العلمٌة فً مجال اتخاذ القرارات و استمرار تطورها إال إنه ال ٌوجد حتى اآلن ضمان الستبعاد أثر * 

 التحٌز فً اتخاذ القرار

 :متخذ القرار هو الذي ٌقوم ب* 

 تحدٌد المشكلة أو الهدف-

 تحدٌد طرق الحل البدٌلة و االختٌار فٌما بٌنها-

 تحدٌد المعلومات التً ٌحتاج إلٌها فً كل مرحلة من مراحل صنع القرار- 

تظهر شخصٌة متخذ القرار بمختلف مكوناتها من ثقافة وأنماط سلوكٌة وإدراكٌة واتجاهات وقٌم ومعتقدات ودوافع فً * 

 .مراحل صنع القرار 

 :الخبرة- 4

ممارسة متخذ القرار من العمل اإلداري خالل فترة طوٌلة تمكنه من استرجاع األحداث والمواقف السابقة واالستفادة منها * 

 فً المواقف الحالٌة المشابهة

الخبرة الشخصٌة لمتخذ القرار ال غنى عنها رغم التقدم الهائل فً الحسابات اآللٌة والنماذج الكمٌة والرٌاضٌة فً  اتخاذ * 

 القرار

ٌجب عدم المبالغة فً االعتماد على الخبرة لوحدها كأساس لمتخذ القرار ألن ظروف العمل فً الوقت الحاضر تتصف * 

 بالتغٌر المستمر وبالتالً ٌجب تطوٌع الخبرات السابقة لتتالءم مع المواقف الحالٌة و اكتساب خبرات ومهارات جدٌدة

 ( القائل بأن ما حدث فً الماضً سٌحدث فً المستقبل ال ٌكون صحٌحا فً أكثر األحٌانأالمبد)

 :المشاورة- 5

من هنا تظهر الحاجة لتشاور مع اآلخرٌن , مقدرة الفرد الواحد على رؤٌة األبعاد الكاملة للمشكلة قد ٌكون أمر مستحٌالًا * 

 واستطالع أراءهم حول المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها

 ٌظهر أثر الخصائص الشخصٌة لمتخذ القرار فً مدى استعداده لسماع اآلخرٌن* 

 .أن التشاور مع اآلخرٌن إدا لم ٌساعد فً تحسٌن جودة القرار فإنه ٌساهم فً إشباع بعض الحاجات النفسٌة لمنفذي القرار* 

 

 : قرارات أدارة اإلنتاج والعملٌات: سادسا

  القرارات التً ٌتخذها مدٌر اإلنتاج والعملٌات تختلف من منظمة لمنظمة أخرى وفقاًا لطبٌعة الهٌكل التنظٌمً ونوعٌة

 تالمنظمة وبالتالً ٌصعب إعداد قائمة شاملة لهذه للقرارا

 القرار إتخاذ مسئولٌة فٌها وٌتولى والعملٌات اإلنتاج مدٌر فٌها ٌشترك التى المجاالت لبعض توضٌح ٌلً ما *

 : لإلختٌار  أمامه المتاحة البدائل وبعض

 البدائل المتاحة القرار مجاالت القرار

 الشراء او الصنع نطاق العملٌات المصنع والتجهٌزات

 صغٌرة أو مصانع فروع عدة أو كبٌر واحد مصنع حجم المصنع

 العمالة الخام أو المواد أو السوق من بالقرب موقع المصنع

 المخزون المعدات, البحوث, اإلنشاءات, فى اإلستثمارات اإلستثمارات

 غرض خاص ذات آالت عام, غرض ذات آالت اختٌار نوع المعدات

 إعادة الطلب نقطة عدمه, من أمان مخزون مستوٌات المخزون تخطٌط ومراقبة االنتاج

 تقدٌرٌة أسالٌب الثالثى, التقسٌم مراقبة المخزون

 الجودة رقابة منخفضة, نظم تكالٌف أم عالٌة جودة مراقبة الجودة

 

 

 

 البدائل المتاحة القرار مجاالت القرار

 عدمه من من العمالء خاصة طلبات بتلقى ٌسمح حجم خط االنتاج تصمٌم المنتج

 دٌنامٌكً أم ثابت تصمٌم استقرار التصمٌم

الرائدة,  الصناعات أسلوب جدٌدة, اتباع إنتاجٌة طرق إستخدام مخاطر التكنولوجٌا
 الحالٌة الطرق تطوٌر

تقلٌد  العمالء, حسب أم التصمٌم التصمٌم إلعداد متكاملة دراسة النواحً الهندسٌة 
 الغٌر
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 الثانً الموضوع تابع* 

 والعملٌات اإلنتاج إدارة قرارات إتخاذ فً الكمً المدخل

 : القرار مصفوفة : سابعاًا 

 ٌوضح جدول فً القرار مصفوفة تظهر : 

 للجدول المكونة الصفوف فً تظهر والتً البدٌلة الحلول أو اإلستراتٌجٌات من عدد 

 للجدول المكونة األعمدة فً تظهر والتً المستقبل فً حدوثها المتوقع الحاالت من عدد 

 والتكالٌف  األرباح قٌمة عن تعبر معٌنة خلٌة فً توضع التً واألرقام خلٌة تسمى صف كل مع عمود كل تقاطع نقطة

 معٌنة حالة ظل فً معٌنة بإستراتٌجٌة الخاصة

 التً المعاٌٌر من لمجموعة وفقاًا  المناسبة اإلستراتٌجٌة أو البدٌل إختٌار أجل من القرار مصفوفة إستخدام ٌتم 

 : حالتٌن فً ٌتمثل والذي القرار باتخاذ المحٌط المناخ بإختالف تختلف

 المخاطرة  حالة -

 التأكد عدم  حالة -

 : القرار مصفوفة إستخدام كٌفٌة على مثال

, 41 , 40كانت  المقبلة الفترة خالل السلع إحدى من التسوٌق مدٌر ٌتوقعها التً الٌومٌة المبٌعات كمٌة أن علمت إذا

 وحدة   45, 44, 43 ,42

 خردة أو كنفاٌة الٌوم نهاٌة فً المتبقٌة الوحدة وتباع لاير 6 إنتاجها وتكلفة لاير 1٠ الوحدة بٌع سعر كان فإذا

 لاير 3 مقابل

 : المطلوب

 : التالٌة والمعاٌٌر الحاالت ظل فً ممكن ربح أكبر لتحقٌق ٌومٌاًا  إنتاجها المطلوب الكمٌة تحدٌد

 : التالٌة المعاٌٌر بإستخدام المخاطرة حالة - 1

%, 20%, 25%,  15%, 15%, 10هً  المتوقعة الطلب إحتماالت أن العلم مع المتوقعة القٌمة صافً معٌار - أ

 التوالً, 15%

 السبب كفاٌة عدم معٌار - ب

 : التالٌة المعاٌٌر بإستخدام التأكد عدم حالة - 2

 التام التفاؤل معٌار - أ

 %4٠ هو القرار متخذ حدده الذي التفاؤل معامل أن العلم مع التفاؤل معامل - ب

 التشاؤم معٌار - ج

 األسف معٌار - د

 

 القرار مصفوفة اعداد :           الحل

 الوحدة انتاج تكلفة  –  الوحدة بٌع سعر = الوحدة ربح* 

  لاير4 = 6 – 10= 

   سعر بٌع الوحدة كنفاٌة –تكلفة انتاج الوحدة  = خسارة الوحدة * 

  لاير3  = 4  -  6= 

  وحدة 45, 44 , 43, 42, 41 ,40إنتاج  وهً اإلنتاج بدائل من عدد والعملٌات اإلنتاج مدٌر أمام* 
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 :المخاطرة حالة - 1

%, 20%, 25%,  15%, 15%, 10هً  المتوقعة الطلب إحتماالت أن العلم مع المتوقعة القٌمة صافً معٌار - أ

 التوالً, 15%

 المتوقع الطلب حاالت من حالة بكل الخاصة اإلحتماالت بوضع  نقوم *

 : ٌلً كما إستراتٌجٌة لكل المتوقع الربح بحساب نقوم * 

 
 

 وحدة 43 إنتاج إستراتٌجٌة عن ناتج وهو 166,٧5 هو متوقع ربح صافً أكبر أن ٌتضح * 

 ٌومٌاًا  وحدة 43 إنتاج هو المتوقعة القٌمة صافً لمعٌار وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 

 السبب كفاٌة عدم معٌار - ب

 : ٌلً كما إستراتٌجٌة لكل الربح متوسط بحساب نقوم * 
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 ربح متوسط أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم * 

 ٌومٌاًا  وحدة 43 إنتاج هو السبب كفاٌة عدم لمعٌار وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 

 : التالٌة المعاٌٌر بإستخدام التأكد عدم حالة - 2

 التام التفاؤل معٌار - أ

 : ٌلً كما ربح أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم *

 إستراتٌجٌة لكل ربح أكبر بتحدٌد نقوم *

 
 أكبر ٌسمى) ربح صافً أكبر عمود فً بإختٌارها قمنا التً األرباح من ربح أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم ثم * 

 (األكبر

 ٌومٌاًا  وحدة 45 إنتاج هو التام التفاؤل لمعٌار وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 

 %4٠ هو القرار متخذ حدده الذي التفاؤل معامل أن العلم مع التفاؤل معامل - ب

   0,60 = 0,40 – 1= معامل التفاؤل    -  1= نحسب معامل التشاؤم  

 ٌلً كما إسترتٌجٌة كل نتٌجة بحساب نقوم : 
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 نتٌجة أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم * 

 ٌومٌاًا  وحدة 4٠ إنتاج هو التفاؤل لمعامل وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 التشاؤم معٌار - ج

 : كالتالً إستراتٌجٌة لكل ربح أقل بإختٌار نقوم * 

 
 (األقل أكبر ٌسمى ) ربح أقل عمود من ربح أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم * 

 ٌومٌاًا  وحدة 4٠ إنتاج هو التشاؤم لمعٌار وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 

 األسف معٌار - د

 : ٌلً كما األسف مصفوفة بإعداد نقوم * 

 : الحالة أرباح جمٌع من حالة لكل ربح أكبر بطرح نقوم * 

 : إستراتٌجٌة لكل أسف أكبر بإختٌار نقوم * 
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 أسف أكبر عمود من أسف أقل تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم * 

 ٌومٌاًا  وحدة 43 إنتاج هو األسف لمعٌار وفقاًا  المناسب القرار أن نجد بالتالً * 

 

 الموضوع الثالث*

 (التنبؤ باإلنتاج )تقدٌر حجم الطلب 

 

 ٌمثل تقدٌر حجم الطلب الكلً على منتجات المنظمة نقطة البدء فً إعداد خطة االنتاج 

  (التنبؤ)أهمٌة تقدٌر حجم الطلب : أوال 

: تقوم معظم المنظمات بتقدٌر حجم الطلب الكلً على منتجاتها لثالثة أغراض رئٌسٌة 

تحديد ما اذا كان حجم الطلب المتوقع يكفي 

 :لتحقيق عائد مىاسب 
ار ها وخذ هي اإليراداخ الوتىقعح هي تيع  *

الوٌتح تالكويح الوتىقعح تقل عي تكاليف التي 

تتحولها الوٌظوح  في سثيل إًتاج تلك الكويح 

 . فإًه يدة عذم الثذء في اإلًتاج

 

تحديد االحتياجات مه الطاقة االوتاجية حاليا 

: ومستقبال 

حيث يتن ترخوح الكويح الوطلىتح إًتاخها الى عذد *

هي اآلالخ والوعذاخ والوىاد وغيرها هي عٌاصر 

االًتاج  

التحذيذ الذقيق للكويح الوطلىب إًتاخها يدٌة *

: الوٌظوح 

الكثير هي الٌفقاخ التي قذ تتحولها ًتيدح وخىد -  -
 .طاقاخ عاطلح تزيذ عي احتياخاخ اإلًتاج 

فقذاى ًسثح هي األرتاذ ًتيدح عذم وخىد طاقح كافيح -  -
 .إلًتاج الكويح الوطلىتح 

 

: إعداد معدالت التشغيل

إعذاد هعذالخ التشغيل لكل هٌتح *

هي الوٌتداخ الوراد إًتاخها 

تخطيظ االحتياخاخ قصيرج *

االخل هي الوىاد والعوالح 

وغيرها توا يضوي تىفير 

الوٌتداخ الطلىتح في هىاعيذها 

 

 

  الخصائص العامة لتقدٌر حجم الطلب : ثانٌا: 

بالرغم من تعدد األسالٌب المستخدمة فً تقدٌر حجم الطلب إال ان هناك عدد من الخصائص المشتركة بٌن تلك االسالٌب 

 :أهمها ما ٌلً 

تفترض جمٌع االسالٌب أن هناك عالقة سببٌة بٌن ما حدث فً الماضً وما ٌنتظر حدوثه فً المستقبل بعبارة أخرى ما  (1

 .ٌنتظر حدوثه فً المستقبل امتداد لما حدث فً الماضً وما ٌحدث فً الحاضر

نتائج تقدٌر حجم الطلب باستخدام جمٌع األسالٌب غٌر مؤكدة مائة بالمائة وغالبا ما تختلف النتائج الفعلٌة عن نتائج  (2

 .التقدٌر 

 .إن التنبؤ بحجم الطلب لمجموعة من المنتجات عادة ما ٌكون أكثر دقة من التنبؤ بحجم الطلب من منتج معٌن  (3
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هناك عالقة عكسٌة بٌن دقة التنبؤ وطول الفترة الزمنٌة التً ٌغطٌها بعبارة أخرى نتائج تقدٌر حجم الطلب تكون أكثر  (4

 .دقة فً األجل القصٌر عنها فً األجل الطوٌل 

 

  خطوات تقدٌر حجم الطلب: ثالثا 

 :تتمثل الخطوات الرئٌسة الواجب إتباعها فً تقدٌر حجم الطلب المتوقع من منتجات المنظمة فٌما ٌلً 

 .تحدٌد الغرض من التقدٌر والوقت الذي ٌجب أن ٌتم فٌه  -1

ٌفٌد ذلك فً تحدٌد مستوى التفصٌل المطلوب مثل حجم الموارد الالزمة لتنفٌذ حجم االنتاج الالزم لتغطٌة الطلب 

 .المتوقع باإلضافة الى الدقة المطلوبة 

 .تحدٌد المدة التً ٌجب أن تغطٌها عملٌة التقدٌر  -2

 ٌجب األخذ فً االعتبار أن درجة الدقة فً التقدٌر تتناقض كلما زادت المدة التً ٌغطٌها التنبؤ

 .اختٌار أسلوب أو طرٌقة التقدٌر  -3

 .جمع وتحدٌد البٌانات المناسبة ألعداد تقدٌرات الطلب المتوقع  -4

مراجعة التقدٌرات التً تم التوصل إلٌها وإعادة فحص أسالٌب التقدٌر ونوعٌة البٌانات المستخدمة فً إعداد تلك  -5

 .التقدٌرات إذ ما اقتضى األمر 

 

  األسالٌب الوصفٌة المستخدمة فً تقدٌر حجم الطلب : رابعا. 

 .الحاالت التً تستخدم فٌها األسالٌب الوصفٌة فً تقدٌر حجم الطلب المتوقع على المنتجات المنظمة  -1

 أن ٌكون التقدٌر مطلوبا على وجه السرعة -أ 

 أن ال ٌتوافر وقت كافً لجمع وتحلٌل البٌانات الكمٌة -ب 

 .أن تكون هناك بعض  التغٌرات أو القرارات الجدٌدة فً النواحً السٌاسٌة أو االقتصادٌة  -ج 

 .أن تكون البٌانات المتاحة متقادمة وٌصعب استحداثها  -د 

 .عند تقدٌم منتج جدٌد للسوق أو عند إعادة تصمٌم المنتج أو المنتجات الحالٌة  -ه 

 

 :األسالٌب الوصفٌة   -2

 آراء المدٌرٌن - أ

 :وفقا لهذا األسلوب 

لتقدٌر حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع (اإلنتاج والتموٌل ,غالبا مدٌرو التسوٌق )ٌلتقً مجموعة من المدٌرٌن * 

 .خالل الفترة المقبلة 

 .غالبا ٌتم التوصل إلى التقدٌر المطلوب من خالل متوسط التقدٌرات الفردٌة ألعضاء اللجنة * 

فً بعض األحٌان ٌقوم رئٌس اللجنة أو المدٌر العام بمراجعة تقدٌرات أعضاء اللجنة وباستخدام خبرته الشخصٌة ٌصل * 

 .إلى تقدٌر موحد 

 :ٌحقق هذا االسلوب المزاٌا التالٌة * 

 .إمكانٌة تحدٌد حجم الطلب المتوقع فً وقت محدود نسٌبا  -

 االستفادة من آراء وخبرات عدد من المدٌرٌن المسؤولٌن بالمنظمة -

  ًتتمثل عٌوب هذا األسلوب ف: 

 .صعوبة تحدٌد المسئولٌة فً حالة حدوث أخطاء فً التقدٌر  -

 .صعوبة تقسٌم حجم الطلب المتوقع على أساس المناطق البٌعٌة أو المنتجات أو غٌرها من أسس التقسٌم  -

 .تحتوي على عنصر التحٌز الشخصً فً التقدٌر  -

 

 :استقصاءات المستهلكٌن  - ب

 :وفقا لهذا االسلوب 
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 ٌتم تكلٌف رجال البٌع بسؤال المستهلكٌن عن خططهم الشرائٌة خالل الفترة القادمة 

 قد ٌتم االتصال بالعمالء عن طرٌق إرسال قوائم استقصاء إلٌهم أو عن طرٌق المحادثات التلٌفونٌة  لعٌنة مختارة منهم

  ٌحقق هذا االسلوب المٌزة التالٌة: 

الحصول على معلومات قد ٌصعب الحصول علٌها من أي جهة أخرى مثل نواٌا واتجاهات المستهلكٌن نحو منتجات  -

 .وتقٌٌم نواحً القوة والضعف بها وٌفٌد ذلك فً تقدٌر الطلب وتصمٌم وتطوٌر المنتجات ,المنظمة 

  ًتتمثل عٌوب هذا االسلوب ف: 

 .احتمال تحٌز المستهلكٌن فٌما ٌقدمونه من معلومات  -

 .ٌحتاج الى وقت وتكالٌف إلجراء االستقصاء وتحلٌل البٌانات  -

 

 :آراء رجال البٌع - ج

 :وفقا لهذا االسلوب 

 .ٌكلف كل مندوب بٌع بإعداد تقدٌر للكمٌة المتوقع بٌعها بمنطقته خالل الفترة القادمة * 

 .ٌقوم مدٌر مبٌعات اإلقلٌم بتجمٌع ومراجعة تقدٌرات مندوبً البٌع للمناطق البٌعٌة المختلفة * 

 .ٌقوم مدٌر المبٌعات بإعداد تقدٌر عام للمبٌعات على مستوى المنظمة * 

 :ٌحقق هذا االسلوب المزاٌا التالٌة 

 .إمكانٌة التعرف على حجم الطلب المتوقع فً المناطق البٌعٌة المختلفة وتوزٌعه اٌضا على أساس المنتجات  -

 .تحفٌز رجال البٌع نظرا لشعورهم بالمشاركة فً تخطٌط حصصهم البٌعٌة  -

 :تتمثل عٌوب هذا االسلوب فً 

 .رجال البٌع قد ال ٌستطٌعون التفرقة بٌن ما ٌقوله العمٌل وما ٌنوي أن ٌفعله  -

قد ٌمٌل بعض رجال البٌع الى تخفٌض تقدٌراتهم اذ ما شعروا بأن تلك التقدٌرات سوف تستخدم فً تحدٌد االهداف  -

 .البٌعٌة المطلوبة منهم 

 

 :أسلوب دلفاي - د

 :وفقا لهذا االسلوب 

ٌوزع على مجموعة من الخبراء قائمة تحتوي على عدد من االسئلة التً ٌمكن من خالل االجابة علٌها الحصول على * 

 .تقدٌرات كل خبٌر والفروض التً استخدامها فً إعداد التقدٌرات 

 ٌتم تجمٌع القوائم وٌتم التعرف على التقدٌرات المختلفة والفروض التً تم استخدامها فً اعداد هذه التقدٌرات* 

تعاد صٌاغة أسئلة القائمة من جدٌد بوضع تقدٌرات الخبراء والفروض التً تم استخدامها فً إعداد هذه التقدٌرات ثم * 

 .توزع من جدٌد  على الخبراء إلعادة التقدٌر فً ضوء التقدٌرات المختلفة 

تعاد هذه الدورة عدة مرات حتى ٌتم التوصل إلى درجة مقبولة من االتفاق بٌن الخبراء حول تقدٌر حجم الطلب *  

 المتوقع

 :ٌحقق هذا االسلوب المٌزة التالٌة * 

االستفادة من آراء مجموعة من الخبراء أو المتخصصٌن مع تجنب المناقشات المباشرة بٌنهم وما ٌترتب علٌها من - 

 .ضٌاع للوقت والجهد 

 

  األسالٌب الكمٌة المستخدمة فً تقدٌر حجم الطلب : خامسا: 
تعتمد الطرق الكمٌة على استخدام البٌانات المتاحة عن حجم الطلب خالل الفترة الماضٌة فً الوصول إلى تقدٌرات 

 :لهذا الحجم خالل الفترة القادمة وذلك باستخدام بعض االسالٌب اإلحصائٌة وفٌما ٌلً بعض األسالٌب الكمٌة 
 

 :مبٌعات الفترة السابقة  -أ 
 ٌعتبر هذا األسلوب أبسط األسالٌب الكمٌة فً تقدٌر حجم الطلب * 

 :مثال 
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  وحدة 3000بلغت المبٌعات الفعلٌة فً شهر أكتوبر 
 : المطلوب 

 ما هو حجم الطلب المتوقع لشهر نوفمبر ؟ -
 : الحل 

 (شهر أكتوبر)المبٌعات الفعلٌة للفترة السابقة = حجم الطلب المتوقع لشهر نوفمبر 
  وحدة 3000                                       = 

 مثال  :المتوسطات المتحركة  -ب 
 :اذا توفرت لدٌك البٌانات التالٌة والمستخرجة من سجالت مبٌعات إحدى الشركات 

 إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر الشهر

عدد الوحدات 
 المباعة

20 24 22 26 

 

 :المطلوب 

 .تقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ماٌو باستخدام المتوسط المتحرك لثالث فترات  .1
تقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ٌونٌو باستخدام المتوسط المتحرك  لثالث فترات بفرض أن المبٌعات الفعلٌة لشهر  .2

 . وحدة 21ماٌو 
تقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ماٌو باستخدام المتوسط المتحرك المرجح لثالث فترات باستخدام االوزان التالٌة  .3

    0,5 و 0,3 و 0,2:بالترتٌب 

 :الحل 

  لثالث فتراتتقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ماٌو باستخدام المتوسط المتحرك  -1

 

 
  وحدة 22= إذا الطلب المتوقع لشهر ماٌو 

 بفرض أن المبٌعات الفعلٌة لشهر لثالث فتراتتقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ٌونٌو باستخدام المتوسط المتحرك   .2
 . وحدة 21ماٌو 

 

 
 وحدة 23= اذا الطلب المتوقع لشهر ٌونٌو 

 
تقدٌر حجم الطلب المتوقع لشهر ماٌو باستخدام المتوسط المتحرك المرجح لثالث فترات باستخدام االوزان التالٌة  .3

    0,5 و 0,3 و 0,2:بالترتٌب 

 × 2-عدد الوحدات المباعة للفترة ت+)(1و× 1-عدد الوحدات المباعة للفترة ت)= المتوسط المتحرك المرجح للفترة ت 

 (ون × ن -عدد الوحدات المباعة للفترة ت+....+)( 3و × 3-عدد الوحدات المباعة للفترة ت + )(2و

  وحدة 22,8(=0,5×24(+)0,3×22(+)0,2 ×26)=المتوسط المتحرك المرجح لشهر ماٌو 

  وحدة 22,8= إذا الطلب المتوقع لشهر ماٌو

 

 وزن الفترة ن 
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 تحلٌل االنحدار البسٌط - ج
 توفرت لدٌك البٌانات التالٌة عن المبٌعات الفعلٌة إلحدى الشركات من أحد المنتجات الرئٌسٌة وذلك باأللف وحدة :مثال 

 خالل التسع السنوات الماضٌة

 
 

   باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط2017 و2016تقدٌر حجم الطلب لعام : المطلوب 
 

 
 

 

 : معادلة اإلنحدار البسٌط:الخطوة الثانٌة  :الحل 

= ب
تباٌن س ص

 تباٌن س2

 = 
118

60
=1,97  

 

 ( متوسط س ×ب ) –متوسط ص = أ 

  28,15 ( = 5 ×1,97 ) – 38= أ 

  س 1,97  + 28,15=   ص ←ب س   + أ =  ص ←معادلة االنحدار البسٌط 
 المبٌعات بداللة س  (ص)بالتالً ٌمكن التنبؤ بقٌمة 

 
  :باستخدام نموذج النحدار البسٌط 2017و 2016 تقدٌر حجم الطلب لعام: الخطوة الثالثة

 
 

 

 (اختٌار موقع المشروع )الموضوع الرابع *

 

 :مفهوم المشروع و أهمٌة المشروع وأهمٌة اختٌار موقع المشروع : أوال

 :مفهوم المشروع  -1
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اقتراح خاص باستثمار ٌهدف الى إنشاء أو توسٌع أو تطوٌر بعض التسهٌالت بهدف زٌادة إنتاج السلع أو الخدمات  -

 .فً مجتمع ما خالل فترة زمنٌة معٌنة 

 :أهمٌة اختٌار موقع المشروع  -2

  ًتنبع أهمٌة اختٌار موقع المشروع مما ٌل: 

 .التأثٌر على تكالٌف إنشاء المشروع  - أ

تختلف تكالٌف شراء األرض وتكالٌف إقامة مبانً المشروع من موقع آلخر وبالتالً تتأثر تكالٌف إنشاء المشروع  -

 .بالموقع الذي سٌتم اختٌاره إلنشاء المشروع 

 .التأثٌر على تكالٌف اإلنتاج  - ب

تختلف تكلفة الخامات والوقود واألجور من موقع آلخر وبالتالً تتأثر تكالٌف إنتاج منتجات المشروع بالموقع الذي  -

 .سٌتم اختٌاره ألنشاء المشروع 

  .(التوزٌع )التأثٌر على التكالٌف البٌع  - ت

تختلف تكلفة النقل المنتجات من مكان االنتاج الى االسواق باختالف موقع انتاجها وبالتالً تتأثر تكالٌف بٌع المنتجات  -

 .بالموقع الذي سٌتم اختٌاره ألنشاء المشروع 

 .صعوبة تغٌٌر موقع المشروع بعد االنشاء  - ث

 .التأثٌر على قدرة المشروع على البقاء وجذب الخبرات الفنٌة  واإلدارٌة  - ج

اذ تم اختٌار الموقع المناسب الذي ٌحقق تكالٌف انتاج وتوزٌع منخفضة فأن ذلك سٌؤدي الى تحقٌق قدر مناسب من  -

 .األرباح 

 .ستساعد االرباح على زٌادة قدرة المشروع على البقاء باإلضافة الى جذب الخبرات الفنٌة واالدارٌة للعمل بالمشروع  -

 .إمكانٌة تغٌٌر الموقع المناسب للمشروع على مرور الزمن  - ح

 .مع تغٌٌر البٌئة المحٌطة بالمشروع مع مرور الزمن قد ٌتغٌر الموقع المناسب للمشروع  -

تزٌد أهمٌة اختٌار المشروع لهذا السبب حٌث ٌجب اختٌار الموقع الذي ٌصلح ألطول فترة ممكنة حتى مع تغٌر  -

 .الظروف المحٌطة 

 :العوامل المؤثرة فً اختٌار موقع  المشروع : ثانٌا 

 :القرب من المواد الخام - 1

 :ٌعتبر من أهم العوامل بالنسبة لبعض المشروعات مثل * 

المشروعات الصناعٌة التً تستخدم  مواد خام سرٌعة التلف مثل مصانع تعلٌب الخضروات والفواكه واألسماك -  

 .واللحوم ومنتجات االلبان 

تعمد هذه المصانع على سلع سرٌعة التلف  ال تتحمل النقل لمسافات طوٌلة دون فقد جزء كبٌر منها ولهذا ٌفضل أن ٌتم )

  .(إنشائها بالقرب من المواد الخام 

 .المشروعات الصناعٌة التً تستخدم مواد الخام الضخمة الثقٌلة الوزن  مثل مصانع الرخام والحدٌد والصلب واإلسمنت -

  .(نفقات نقل المواد الخام لهذه المصانع مرتفعة ولهذا ٌفضل أن ٌتم إنشائها بالقرب من المواد الخام)
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من الصعب إنشاء مصانع بالقرب من المواد الخام بالنسبة للمصانع التً تعتمد فً إنتاجها على العدٌد من المواد الخام *

 .التً ٌتم الحصول علٌها من مصادر متعددة منتشرة جغرافٌا 

 صنف من المواد الخام والنصف  مصنوعة 2400على سبٌل المثال تقوم شركة جنرال موتورز بشراء ما ٌقارب من  )

والمصنوعة  من موردٌن منتشرٌن فً مواقع جغرافٌة متعددة ولهذا فإنه من االستحالة اختٌار موقع للمشروع بالقرب 

     (من هؤالء الموردٌن جمٌعا

 (أماكن تواجد العمالء  )القرب من االسواق - 2

 :ٌفضل إنشاء المشروع بالقرب من االسواق ألن ذلك ٌؤدي إلى * 

 .خدمة العمالء بشكل أفضل - 

 .توفٌر جزء كبٌر من وفت وتكالٌف نقل المنتجات الى العمالء - 

خدمة العمالء بشكل أفضل وانخفاض تكالٌف نقل المنتجات إلٌهم ٌؤدي الى زٌادة مبٌعات المشروع وبالتالً زٌادة - 

 .أرباحه 

فً بعض الحاالت ٌكون من الصعب إنشاء المشروع بالقرب من االسواق وذلك بسبب انتشار العمالء فً أماكن * 

 .متعددة

 :القرب من الموقع الحالً للمنظمة - 3

 :ٌفضل إنشاء فرع المنظمة الجدٌد بالقرب من الموقع الرئٌسً  لها ألن ذلك ٌؤدي *

 .تسهٌل الرقابة واألشراف على الفرع الجدٌد - 

 .تسهٌل عملٌة التواصل بٌن المسؤولٌن فً الفرع الجدٌد والمسؤولٌن فً المركز الرئٌسً - 

 .توفٌر وقت وجهد المدٌرٌن بما ٌسمح لهم من ممارسة نشاطهم بشكل أفضل - 

 :القرب من الطرق ووسائل النقل المناسبة - 4

 :ٌفضل إنشاء المشروع بالقرب من الطرق التً ٌتم من خاللها الوصول إلى *

 مصادر المواد الخام - 

 القوى العاملة - 

 (أماكن تواجد العمالء )االسواق - 

قد تفترض طبٌعة بعض المواد التً تستخدمها بعض المصانع ضرورة نقلها باستخدام وسائل النقل المائً عن طرٌق *

 :البحار أو االنهار أو المحٌطات مثل 

 البترول - 

 المطاط - 

 الخشب - 

 الحدٌد الخام - 

 الفحم - 

 . لذلك ٌفضل اختٌار المصانع التً تستخدم هذه المواد بالقرب من االنهار أو البحار أو المحٌطات 

 :القرب من مصادر المٌاه - 5

 :ٌفضل إنشاء المشروع بالقرب من مصادر المٌاه وذلك بالنسبة للمشروعات التً تحتاج المٌاه فً * 

 .العملٌات الصناعٌة - 

 .تبرٌد اآلالت  - 

 غسل المنتجات - 

 وهذه المشروعات مثل مصانع المطاط والورق و الكٌماوٌات والحدٌد والصلب

  اآلبار– البحٌرات –تتمثل المٌاه التً ٌجب إنشاء موقع المشروع بالقرب منها فً  االنهار *
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 :القرب من مصادر الطاقة - 6

ٌفضل إنشاء المشروع بالقرب من مصادر الطاقة مثل الكهرباء حٌث أنها تستخدم كمصدر لإلضاءة إدارة اآلالت * 

 .والمعدات 

تحتاج بعض المصانع الى كمٌات هائلة من الكهرباء مثل مصانع االسمدة وبالتالً ٌجب إنشاء هذه المشروعات فً * 

 .  المواقع التً تتوفر فٌها الطاقة الكهربائٌة التً تناسبها 

 :القرب من القوى العاملة - 7

 ٌجب اختٌار موقع للمشروع ٌتوفر فٌه القوى العاملة المناسبة *

 :حتى ٌتم اختٌار الموقع الذي القوى العاملة المناسبة ٌجب دراسة *

 .نسبة عدد العمال الحرفٌٌن الى عدد سكان المنطقة - 

 .نسبة عدد خرٌجً الجامعات من التخصصات التً ٌحتاجها المشروع الى اجمالً سكان المنطقة - 

 .مدى قوة النقابات العمالٌة بالمنطقة ونسبة المشتركٌن بها من القوى العاملة بالمنطقة - 

 :توفر األرض - 8

 :ٌجب اختٌار االرض المناسبة إلقامة المشروع من حٌث *

 .قدرة االرض على تحمل اآلالت والمعدات التً سٌستخدمها - 

 .توفٌر المساحات الكافٌة من االرض الالزمة إلجراء التوسعات فً المستقبل - 

 .تكالٌف البناء - 

 .تكلفة شراء االرض - 

 :توفر شبكة الصرف -  9

تعانً معظم المنظمات من مشكلة التخلص من العوادم مثل المنظمات التً تقوم بإنتاج األدوٌة والكٌماوٌات  والصلب لذلك 

 .ٌجب إنشائها فً موقع ٌتوفر فٌه شبكة صرف ٌمكن من خاللها التخلص من العوادم 

 :اعتبارات األمن فً الدولة - 10

تتطلب اعتبارات األمن فً الدولة تشتت المشروعات وخاصة الصناعات الثقٌلة وذلك بهدف تخفٌض احتماالت تعرض * 

 .هذه المشروعات لخطر الحروب 

 .لذلك تؤثر اعتبارات األمن فً الدولة على اختٌار موقع المشروع * 

 .التشرٌعات السائدة فً الدولة - 11

 .توجد تشرٌعات فً العدٌد من الدول تمنع إنشاء المشروعات الصناعٌة بالقرب من التجمعات السكنٌة * 

توجد تشرٌعات اخرى فً بعض الدول ٌتم من خاللها منح إعفاءات ضرٌبٌة للمشروعات الصناعٌة التً ٌتم إنشاؤها فً * 

 .مناطق معٌنة 

التشرٌعات التً تمنع إنشاء المشروعات أو االعفاءات من الضرائب تؤثر فً عملٌة اختٌار موقع المشروع وبالتالً * 

 .ٌجب دراسة التشرٌعات والقوانٌن فً الدولة قبل اختٌار موقع المشروع 

 :العوامل الشخصٌة - 12
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ٌظهر تأثٌر العوامل الشخصٌة فً المشروعات الخاصة حٌث قد ٌمٌل أصحاب هذه المشروعات الى اختٌار موقع * 

 .المشروع بالقرب من مساكنهم أو فً مكان نشأتهم أو مولدهم رغبة فً نهوض بهذا المكان 

 

 

 :أسلوب النقل لتقٌٌم المواقع البدٌلة للمشروع : ثالثا 

 وتقوم الشركة بتوزٌع إنتاج هذٌن المصنعٌن فً 2 وص1 تمتلك شركة العتٌبً الصناعٌة مصنعٌن حالٌٌن هما ص:مثال 

 ولمواجهة زٌادة الطلب على منتج الشركة والتً تفوق 5س ,4س ,3س ,2س ,1خمسة أسواق فً أماكن متفرقة هً س

وتحقٌقا لذلك فقد تم إعداد دراسة ,الطاقة االنتاجٌة للمصنعٌن الحالٌٌن فقد قررت إدارة الشركة إنشاء مصنع أخر جدٌد 

 وتم 3م , 2م  , 1مبدئٌة  تم من خاللها التوصل الى ثالث مواقع بدٌلة مقترحة ألنشاء المصنع الجدٌد فٌها وهً المواقع م

 :توفٌر البٌانات التالٌة 

 
 : استخدام أسلوب النقل فً اختٌار أحد المواقع الثالث السابقة إلقامة المصنع الجدٌد فٌه :المطلوب 
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الواجب األول 
 1السؤال 

 : أي العبارات التالية ال تتفق مع ما درسته بخصوص النظام بشكل عام والنظام اإلنتاجي
 المعمومات أحد مدخالت النظام اإلنتاجي

 هناك عالقات متداخمه بين العناصر أو األجزاء المكونة لمنظام
 النظام المغمق يؤثر في ويتأثر بالبيئة المحيطه به

 المعمومات أحد مخرجات النظام اإلنتاجي
 2السؤال 

 : المرحمة التي يقوم فيها مدير اإلنتاج والعمميات بتحديد السياسات والبرامج واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف
 ال يوجد خيار صحيح

 مرحمة الرقابة
 مرحمة التنظيم

 مرحمة التخطيط
 3السؤال 

 : يقصد بها تحويل عناصر اإلنتاج إلى سمع تامة الصنع تشبع رغبات األفراد
 المنفعة الحيازية
 المنفعة المكانية

 ال يوجد خيار صحيح
 المنفعة الزمنية

 4السؤال 
 : من المهام المستمرة إلدارة اإلنتاج والعمميات

 االستحداث
 التصميم
 االختيار
 الرقابة

 5السؤال 
 : وفقًا لمتقسيم األفقي لمصناعة

 الصناعات الخفيفة تضم المصانع التي تقوم بإنتاج مواد اإلستهالك
 يتم تقسيم الصناعات حسب نوعية التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج الصناعي

 الصناعات الثقيمة تضم المصانع التي تقوم بإنتاج األقمشة واألغذية
 يتم تقسيم الصناعات الى صناعات استخراجية واخرى تحويمية
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 6السؤال 
أثناء تطور إدارة اإلنتاج والعمميات، اشتهر بعض األفراد في بعض العائالت بإنتاج سمع معينة وتحولت المبادالت العينية إلى 

 : نقدية في مرحمة
 مرحمة إنتاج الوسطاء
 مرحمة اإلنتاج الحرفي

 مرحمة الثورة الصناعية وظهور نظام المصنع
 مرحمة اإلنتاج المنزلي ونشوء المنتهمك

 الواجب الثاني

  1السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر ربح

10 15 20 25 

10 30 30 30 30 30 

15 20 45 45 45 45 

20 10 35 60 60 60 

 75 75 50 25 صفر 25

 فان القرار المناسب وفقا لمعٌار التفاؤل التام
 الحل

 : نقوم باختٌار االستراتٌجٌة التً تحقق اكبر ربح كما ٌلً-

نقوم بتحدٌد أكبر ربح لكل استراتٌجٌة * 
نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبر ربح من االرباح التً قمنا بإختٌارها فً عمود أكبر صافً ثم 

  وحدة25 بالتالً نجد ان القرار المناسب وفقاًا لمعٌار التفاؤل التام هو انتاج (ٌسمى أكبر األكبر)ربح 
  وحدات1٠انتاج  -أ 
  وحدة2٥انتاج  -ب 
  وحدة1٥انتاج  -ج 
  وحدة2٠انتاج  -د 
 

 2السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 أكبر ربح حاالت الطلب المتوقع
 25 20 15 10 (معامل التشاؤم×أقل ربح)+(معامل التفاؤل × أكبر ربح )

10 30 30 30 30  (30 x 45( + ) %30 x 55 = ) %30 

15 20 45 45 45  (45 x 45 ( + ) %20 x 55 = ) %31,25 

20 10 35 60 60  (60 x 45 ( + ) %10 x 55 = ) %32,5 

 %33,75 ( = x 55صفر  + ) (% x 45 75)  75 50 25 صفر 25

 فان القرار المناسب لمعٌار معامل التفاؤل% 45وعلمت ان معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو 
 هو

 الحل
 % 55 % = 45 - 1  =   معامل التفاؤل –1 =  نحسب معامل التشاؤم* 

 : نقوم بحساب كل استراتٌجٌة كما ٌلً
  نتٌجةختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبرانقوم ب

  وحدة25بالتالً نجد ان القرار المناسب وفقاًا لمعٌار التفاؤل التام هو انتاج 
 تشاؤم هو اصغر رقم , تفاؤل هو أكبر رقم  :مالحظة 
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  وحدات1٠انتاج  -أ 
  وحدة1٥انتاج  -ب 
  وحدة2٠انتاج  -ج 
 وحدة 2٥انتاج  -د 
 

 3السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر ربح

10 15 20 25 

10 30 30 30 30 30 

15 20 45 45 45 45 

20 10 35 60 60 60 

 75 75 50 25 صفر 25

 فإن القرار المناسب وفقاًا لمعٌار التشاؤم
 الحل

: نقوم باختٌار أقل ربح لكل استراتٌجٌة كالتالً * 
بالتالً نجد ان القرار المناسب لمعٌار  (ٌسمى أكبر األقل)ختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبر ربح انقوم ب

 وحدات 1٠ التشاؤم هو إنتاج
  وحدات1٠انتاج  -أ 
  وحدة2٥انتاج  -ب 
  وحدة1٥انتاج  -ج 
  وحدة2٠انتاج  -د 
 

 4السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر أسف

10 15 20 25 

10 
30– 30 = 

 صفر
45 – 30 

=10 
60 – 30 

 =30 
75 – 30 

 =45 
45 

15 
30 – 20 

=10 
45 – 45 
 صفر= 

60 – 45 
 =15 

75 – 45 
 =30 

30 

20 
30 – 10 = 

20 
45 – 35 

 =10 
60 – 60 
 صفر= 

75 – 60 
 =15 

20 

25 
=  صفر – 30

30 
45 – 25 

 =20 
60 – 50 

 =10 
75 – 75 
 صفر= 

30 

 فإن القرار المناسب وفقاًا لمعٌار األسف هو
 الحل

 : نقوم بإعداد مصفوفة األسف كما ٌلً* 
: نقوم بطرح أكبر ربح لكل حالة من جمٌع أرباح الحالة- 
 : نقوم باختٌار أكبر أسفل كل استراتٌجٌة- 

بالتالً نجد ان القرار المناسب أقل أسف من عمود أكبر أسف و ختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق بانقوم 
 وحدات 1٠ لمعٌار التشاؤم هو إنتاج

  وحدات1٠انتاج  -أ 
  وحدة2٥انتاج  -ب 
  وحدة1٥انتاج  -ج 
  وحدة2٠انتاج  -د 
 

 5السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 صافً الربح المتوقع حاالت الطلب المتوقع إستراتٌجٌات
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 ( إحتمال الحالة xربح الحالة  )مجموع  %25, % 15 ,%20, %40 اإلنتاج
10 15 20 25 

10 30 30 30 30 
 (30 x 1 = ) 30( 30هنا بما ان حاالت الطلب المتوقع كلها 

 ( صحٌح 1جمعت احتمال الحاالت وطلع 

15 20 45 45 45 
(20 x40 ( + ) %45 x60 = ) %35( من وٌن جبتها

 مكرره ثالث مرات 45بما ان حاالت الطلب المتوقع  60الـ
 %(60%=25%+15%+20جمعنا احتمال الحالة 

20 10 35 60 60 
 (10 x 40( + ) %35 x 20) % 

 ( +60 x 40 = ) %35 

 75 50 25 صفر 25
 % (x 40( + ) %25 x 20( + )%50 x 15صفر  )

 ( +75 x 25 = ) %31,25 

, على التوالً فإن القرار %25, % 15 ,%20, %40وعلمت أن احتماالت الطلب المتوقعة هً 
: المناسب وفقاًا لمعٌار صافً القٌمة المتوقعة هو

 الحل
 نقوم بوضع االحتماالت الخاصة بكل حالة من حاالت الطلب المتوقع* 
 : نقوم بحساب الربح المتوقع لكل استراتٌجٌة كماٌلً* 

 بالتالً نجد ان القرار  وحدة20 وهو ناتج عن إستراتٌجٌة إنتاج 35ٌتضح أن أكبر صافً ربح متوقع هو
 وحدات 20 هو إنتاج صافً القٌمة المتوقعةالمناسب لمعٌار 

 
 صحٌح خٌار ٌوجد ال -أ 
  وحدة2٥انتاج  -ب 
  وحدة20انتاج  -ج 
  وحدة1٠انتاج  -د 
 

 6السؤال 
 :إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 متوسطالربح

10 15 20 25 

10 30 30 30 30 
30 + 30 + 30 + 30  =30 

4 

15 20 45 45 45 
20 + 45 + 45+ 45 =38,75 

4 

20 10 35 60 60 
10 + 35 + 60 + 60 = 41,25 

4 

 75 50 25 صفر 25
 37,5 = 75 + 50 + 25+ صفر 

4 

 فان القرار المناسب وفقا لمعٌار عدم كفاٌة السبب هو
 الحل

 : نقوم بحساب متوسط الربح لكل استراتٌجٌة كما ٌلً* 
 ربح   متوسطختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبربانقوم ثم 

  وحدة20 هو انتاج عدم كفاٌة السبببالتالً نجد ان القرار المناسب وفقاًا لمعٌار 
  وحدات1٠انتاج  -أ 
  وحدة1٥انتاج  -ب 
  وحدة2٠انتاج  -ج 
 وحدة 2٥انتاج  -د 

 ابوها بنت اختكم مع بتعاون البرهً / اخوكم شرح الواجب الثانً

 والنجاح التوفٌق ولكم لنا هللا نسأل


