
 

 

 

 

 -الإنتاجي: ثالثا: مفهوم النظام 

 مفهوم النظام بشكل عام: (1

 : تجميع األشياء أو االجزاء بحيث تكون كال واحداالنظام ־

 .عناصر أو االجزاء المكونة للنظامهناك عالقات متداخلة بين ال ־

أهداف النظام  بالشكل الذي يحققام ببعضها البعض بعالقات منطقية تكفل تحقيق التوازن فيما بينها أجزاء النظترتبط عناصر أو  ־

 حده.ككل وليس االهداف الخاصة لكل جزء على 

 حتى يحدث الترابط والتنسيق والتكامل بين أجزاء النظام يجب توافر نظم لالتصال وتدفق المعلومات ־

من نظام أكبر ويعرف هذه النظرية النظم بإسم تدرج  كنظام فرعينظام يمكن النظر إليه كجزء أو  لفظ نظام مسألة نسبية فكل ־

 النظم وتدخلها.

)مراقبة الجودة وجدولة االنتاج نظم فرعية من نظام االنتاج ونظام االنتاج جزء او نظام فرعي من نظام أكبر وهو المشروع  ־

 وهكذا(إليها والصناعة نفسها جزء من النظام الصناعي في الدولة والمشروع نظام فرعى من الصناعة التي ينتمي 

 

  مفتوحاأو  مغلقاالنظام قد يكون 

 المحيطة.: يحتوي على جميع الخصائص الالزمة لتحقيق هدفه دون تفاعل أو استجابة لمتطلبات البيئة النظام المغلق 

 ف منها على عناصر المدخالت الالزمة لتشغيله ويقوم بتصري: يؤثر فيه ويتأثر بالبيئة المحيطة به حيث يحصل النظام المفتوح

 .جات الالزمة التي تنتج عنه إليهاالمخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3المحاضرة  –تابع الفصل الأول" فلسفة إدارة الإنتاج والعمليات " 



 

 الإنتاجي:مفهوم النظام  (2

مجموعة من االجزاء أو االنشطة المتداخلة والتي ترتبط ببعضها البعض بعالقات منطقية تكفل تحقيق التوازن والتكامل والتنسيق  ־

 فيها.المدخالت الى مجموعة من المخرجات المرغوب  مجموعة منفيما بينها في أداء مهمتها األساسية والي تتمثل في تحويل 

لى ا االنتاجي(ويتم تحويلها )التحويل  المدخالت(الخام والعمالة ورأس المال والمعلومات )عناصر النظام االنتاجي يبدأ بالمواد  ־

 مخرجات() الخدمات والمعلوماتمجموعة من السلع أو 

يتم استخدام المعلومات كأحد مخرجات نظام االنتاج في التأكد من أن األداء يتم بالمستوى المطلوب ويعرف هذا الجزء في النظام  ־

 للرقابة.النظام الفرعي  المرتدة أولمعلومات با

النظام االنتاجي نظام مفتوح حيث يتفاعل مع البيئة المحيطة به سواء كانت البيئة الداخلية للمشروع نفسه أو البيئة الخارجية مثل  ־

 والسوقية.واالجتماعية  والقانونية، االقتصادية، والسياسية،العوامل 

 ة:الانتاجيتقسيم النظم  رابعا:

 

 تقسيم الصناعات خامسا:

 .التحويليةالصناعات االستخراجية والصناعات  الى:تقسم الصناعات حسب نوع النشاط االقتصادي 

  تعمل على استخراج خامات المعادن والمواد االخرى التي توجد في الطبيعة على هيئة صلبة او سائلة أو  :االستخراجيةالصناعة

كل العمليات الملحقة والمتعلقة بمعالجات خامات  البترول، تشملغازية من المناجم السطيحة أو تحت السطيحة كالمحاجر وآبار 

 أيضا أعمال البحث والتنقيب عن والتنصيف، وتشملالمعادن والمواد الخام االخرى مثل التكسير والطحن والغسيل والتنظيف 

 المعادن.

  يتم التحويلن ا جديدة، يمكن الكيمائي للمواد العضوية أو غير العضوية الى منتجات الميكانيكي أوالتحويل  :التحويليةالصناعات 

 التجزئة.أن يتم في المصنع أو في منزل المشتغل ويمكن أن تباع المنتجات بالجملة أو  يدويا ويمكنباآلالت أو 

 لمعياريين:يمكن تقسيم الصناعات التحويلية وفقا 

 التقسيم الرأسي للصناعة (1

 للصناعة.التقسيم االفقي  (2

 

نظم تقسم الهناك العديد من األسس التي تستخدم في تقسيم نظم اإلنتاج سنتناول منها أساس التنميط والذي يتم من خالله 

 :االنتاجية إلى

 الإنتاج المتنوع الإنتاج النمطي

 

توحيد مواصفات السلعة أو الخدمة طبقا لمجموعة من المعايير 

 فيما يتعلق بـ:

 المواصفات

 اإلداء

 الصنعطريقة 

 نوعية الخامات المستخدمة
  التلفزيون، وإطارات ةأجهز :النمطيةومن امثلة السلع 

السيارات وغيرها من المنتجات التي تصنع بمواصفات ثابتة ال 

 تتغير من عميل آلخر

 غسيل السيارات والمالبس : ومن أمثلة الخدمات النمطية

بالطرق اآللية وإجراءات االلتحاق بالمدارس والجامعات 

 المسجلة.والبرامج التعليمية 

 

 

المنتجات او الخدمات التي يتم تقديمها بمواصفات محددة 

لتتناسب مع احتياجات فئة معينة من العمالء أو متطلبات حالة 

 معينة.
 

 

  النظارات الطبية  :بالتنوعمن أمثلة السلع التي تتصف

 والمالبس المعدة وفقا للطلب

 الخدمات الصحية : من أمثلة الخدمات التي تتصف بالتنوع

والعالجية وخدمات إصالح وصيانة السيارات وخدمات 

 القانونية.مكاتب ال

 



 

 للصناعة:التقسيم الرأسي  (1

 

 االساسية:الصناعات الثقيلة أو الصناعات  .أ

 جهزة والمعادن والفحم والبترول المصانع التي تقوم بإنتاج وسائل االنتاج مثل اآلالت واال ־

 الى المستهلك  تصل منتجاتهاوال تصل منتجات هذا الفئة الى المصانع والمعامل والمؤسسات الزراعية واإلنشائية وغيرها  ־

 يتوقف عليها التقدم التكنولوجي في كافة فروع االقتصاد القومي  ־

الحديد والصلب غير المتكامل الذي ينتج كتل من الصلب ال يستطيع االنسان استخدامها بحالتها حيث ترسل الى  مثل: مصنع ־

امه لكنه تهلك   استخدمصانع تشكيل الصلب ومثل مصانع الكيماويات األساسية مثل حامض الكبريتيك الذي ال يستطيع المس

 أخرى.يستخدم في منتجات 

  :االستهالكيةالصناعات الخفيفة أو الصناعات  .ب

 فرادالشخصية أل لتلبيه االحتياجاتالمصانع التي تقوم بإنتاج مواد االستهالك كاألقمشة واألحذية والصابون واألغذية وذلك  ־

 المجتمع.

 

 للصناعة:التقسيم الأفقي  (2

 نوعية التكنولوجيا المستخدمة في االنتاج الصناعي يعتمد هذا التقسيم على ־

 والتبغ.صناعة المواد الغذائية والمشروبات  ־

 والجلود.صناعة الغزل والنسيج والمالبس  ־

 والنشر.صناعة الورق والطباعة  ־

 والبالستيك.صناعة الكيماويات والبترول والفحم والمطاط  ־

 الزجاج، االسمنت(. الخزف، الصيني،صناعة منتجات الخامات غير معدنية ) ־

 االساسية(المعادن غير الحديدية  االساسية، صناعةالصناعات المعدنية األساسية )صناعة الحديد والصلب  ־

 المعدات.صناعة المنتجات المعدنية واآلالت  ־

 .(الرياضية، أخرى الموسيقية، االدواتاآلالت  يماثلها، صناعةصناعات تحويلية أخرى )صناعة المجوهرات وما  ־


