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 شكر وعرفان
 قال رسول الّلو صلى الّلو عليو وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر الّلو" حديث صحيح.

 ىذا العمل املتواضع. إمتامنشكر الّلو وحنمده على منحنا القدرة على  أوال

 ...األعزاء األولياءىذا العمل وخنص بالذكر  إمتامكل من ساىم يف   إىلكما نتقدم بالشكر اجلزيل 

 األساتذة وخاصة األستاذة املشرفة برواين شهرزاد اليت مل تبخل علي باملعلومات والنصائح.مجيع 

كما نشكر كل املوظفني وعّمال مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء )مستغاًل( وخاصة السّيد املدير ملا قدمو يل من 
 معلومات خالل فرتة الرتبص.

 واىل كل األصدقاء وجازاكم الّلو خريا.

ل من ساىم ولو بكلمة طّيبة يف إعداد ىذا العمل املتواضع سائلة املوىل تبارك وتعاىل أن جيزيهم عنا وعن إىل ك
 األمة اإلسالمية كل اخلري انو ويل ذلك والقادر عليو. 



 اإلىداء

 بعد أمالو ال فضل الّلو علينا  إليواحلمد لّلو الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل 

 الكرميتني يف قولو تعاىل اآليتنيمن نزلت يف حقهم  فإىل

 بسم الّلو الرمحن الرحيم

وال  أفكالمها فال تقل هلما   أويبلغنّ  عندك الكرب احدمها  إما إحساناوبالوالدين  إياهتعبدوا ال  أال''وقضى رّبك 
 تنهرمها وقل هلما قوال كرميا واخفض هلما جناح الّذل من الّرمحة وقل رّب ارمحهما كما ربياين صغريا''

 .{22-23}اإلسراء

 العزيزين  وأمي أيبيكون يف الوجود  أنميكن  ما أغلى إىلاىدي ىذا العمل املتواضع 

 واىل أفراد أسريت مجيعا .

 قائي خبتة، إميان، فاطمة، رتيبة، واىل كل األحباب..واىل كافة أصد

 إىل كل من مل يذكرىم قلمي ومل ينساىم قليب وباألخص مسري.

 ويف األخري أرجو من الّلو تعاىل أن جيعل عملي ىذا نفعا يستفيد منو مجيع الطلبة املرتبصني 

 املقبلني على التخرّج.
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م تطورات ىائلة يف سلتلف جوانب احلياة االقتصادية للمؤسسات خاصة على مستوى و يعيش العامل الي    
 األمرادلؤسسات االقتصادية، اليت تعد إحدى ادلقومات ادلهمة يف اقتصاديات الدول النامية، سواء تعلق 

طرق التسيري ورلاالت التخطيط وطرق التنبؤ وأدوات الرقابة اليت تقوم هبا تلك  وبالتكنولوجيا أو أساليب اإلنتاج أ
 ادلؤسسات.

ىذا التطور كان مصدره عامالن، عامل يتمثل يف التقدم احلاصل يف العلوم وأساليب اإلدارة والتسيري والبحوث   
دلواجهة فًتات الكساد وتضخم  االقتصاديةيتمثل يف الضغوط ادلستمرة على ادلؤسسات  وأخرالعلمية وغريىا، 

ي تلك ادلؤسسات  قرارات  باختاذالتكاليف وادلنافسة الشرسة بني ادلؤسسات، وانعكاس ذلك على تصرفات مسرير
وإجراءات كفيلة دلواجهة تلك العوامل وزلاولة التموقع عن طريق كسب حصة من السوق والكفاح من اجل البقاء 

 .األرباحوحتقيق 

 ألنو، األمهيةمن حيث  األوىلالوظيفة  االقتصاديةعلى مستوى ادلؤسسات  االقتصاديحيث حيتل النشاط   
رأس ادلال، وادليدان  من األكربادلال، وادليدان يعمل فيو العدد  رأسمن  األكربالنشاط الذي يستثمر فيو اجلزء 

مزجها، ووسيلة اإلدارة يف حتقيق من القوى العاملة، ومكان جتمرع ادلوارد اإلنتاجية و  األكربالذي يعمل فيو العدد 
 والعامل ادلؤثر يف اإلنتاجية. واالبتكارالوفرات وميدان التطوير والتحسني 

أنواعها، فهناك من األنشطة اليت ينبغي أدائها حىت  اختالفعلى  ادلؤسسةكما يعترب أحد األنشطة الرئيسية يف  
 ،أىدافها، فبدونو ال تستطيع ادلؤسسة حتقيق األنشطةذه يف مقدمة ى اإلنتاج ويأيتميكن للمنشاة حتقيق أىدافها، 

 دوره. أداءنشطة ادلؤسسة أمن  آخرنشاط  أليميكن  ال اإلنتاجبدون نشاط  و

شلكنة، وقدرهتا  إنتاجية بأقصىيف استغالل ادلوارد ادلتاحة  اإلدارةويتوقف صلاح ادلؤسسات االقتصادية على كفاءة   
االعتماد على تطوير  أن، وال شك اإلنتاجياحلديثة ادلتطوررة يف كافة رلاالت النشاط  اإلدارة أساليبعلى تطبيق 

، وذلذا على أدائهايلعبو يف صلاح ادلؤسسات وحتسني مستوى  أنوالفهم اجليد دلا ميكن  واإلدراك اإلنتاجنظم 
قادرة على مواكبة التطورات حىت تصبح  أنظمتهاوضرورة تطوير  اإلنتاج إدارة أمهية إدراكادلؤسسات االقتصادية 
 .لإلنتاجوظروف مالئمة العلمية والتقنية يف بيئة 
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 اإلشكالية: 

 بناءا على ماسبق ذكره تتبلور معامل ادلشكلة اليت نسعى لدراستها من خالل ىذا البحث:

 إدارة اإلنتاج والعمليات يف رفع الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة االقتصادية؟. أساليبماىو دور 

 إىلدلعاجلة ىذه اإلشكالية والعمل على اإلحاطة باجلوانب اليت تشكل زلاور ىذا ادلوضوع عملنا على حتليلها 
 الفرعية التالية: األسئلة

 ؟.اإلنتاجيةوالكفاءة  اإلنتاجعلى عناصر  أثارىاوالعمليات؟ وماىي  اإلنتاج إدارةماىي  .1
 ؟اإلنتاجيةماىي فوائد رفع الكفاءة  .2
 ؟.اإلنتاجيةدور يف رفع الكفاءة  اإلنتاجد لوظائف ىل للتسيري اجلير  .3
 ؟.اإلنتاجادلستعملة يف عملية ختطيط  واألساليبماىي الطرق  .4
 ؟.EDIMCOوتوزيع مواد البناء  إنتاجيف مؤسسة  اإلنتاجماىو واقع ختطيط  .5
 :فرضيات الدراسة 

 السابقة الذكر قمنا بصياغة رلموعة من الفرضيات واليت نلخصها فيما يلي:  األسئلةعن  ولإلجابة

 .اإلنتاجيف تكاليف  ارتفاعتنبع من وجود  اإلنتاجإنر احلاجة إىل إدارة  .1
ادلوازنة بني مصلحة  إىلحتقيق ادلنافع االقتصادية، وىي بذلك تسعى  إىل اإلنتاجيةيؤدي رفع الكفاءة  .2

 ومصلحة اجملتمع. وأىدافهاالعاملني، ورغبة ادلستهلك ومصلحة ادلؤسسة 
 والثانوية لدورىا يف ىذا اجملال. األساسية األطراف أداءمن خالل  اإلنتاجيةتتحقق الكفاءة  .3
التحسني  ىلإواليت بدورىا تؤدي  اإلنتاجالعلمية ادلستعملة يف عملية  واألساليبىناك العديد من الطرق  .4

 .األمثل اإلنتاجيف اختاذ قرار ختطيط 
كبرية بل تعتمد على الطرق التقليدية   بأمهية" ال حتضا EDIMCOيف مؤسسة " اإلنتاجإنر عملية ختطيط  .5

عدم االستغالل اجليرد للموارد ادلتاحة ولذا جيب على ىذه  إىليؤدي  ، وىذا مااإلنتاجيف عملية ختطيط 
 التقنية احلديثة. ألساليباادلؤسسة االعتماد على 
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 اختيار الموضوع: أسباب 

والعمليات يف ادلؤسسة واالىتمام اخلاص  اإلنتاج إدارةاليت تكتسبها  األمهيةاختيارنا ذلذا ادلوضوع نابع من  إن  
ىذا البحث  ويأيتسلتلف جوانب استخداماهتا،  إلبراز اإلطارىذا هبذا اجملال، وبغية ادلسامهة يف اجلهود ادلبذولة يف 

 .اإلنتاجوالعمليات على ادلؤسسة وىذا من اجل التقليل من تكاليف  اإلنتاج إدارة أساليبلدراسة اثر 

 الدراسة: أهمية 

زلدردة على تساؤالت تطرحها ادلؤسسات اليت تعاين ضعف يف  أجوبة إعطاءالدراسة يف كونو حياول  أمهيةتكمن  
 فيما يلي: األمهيةوتتجلى ىذه  اإلنتاجيةوتدين  اإلنتاج

بطريقة مثلى  اإلنتاجاستخدام عناصر  إىل، واليت تسعى اإلنتاجيةيف ادلؤسسات  اإلنتاج إدارة أمهية إبراز .1
 التكاليف. وبأقلاكرب  إنتاجللحصول على 

وتوسيع  اإلنتاجيةباعتبارىا وسيلة فعرالة يف تنمية وتطوير ادلؤسسات  اإلنتاجيةالكفاءة  أمهيةالكشف عن  .2
 رلاذلا التنافسي.

 الدراسة: أهداف 

 سنعاجل ادلوضوع من جانبني: نظري وتطبيقي.

 النظرية تتمثل يف: فاألىداف

 والعمليات يف ادلؤسسة االقتصادية. اإلنتاج إدارةنظرة ومفهوم شامل عن  إعطاءزلاولة  .1
 وسبل رفعها وحتديد العوامل ادلؤثرة فيها. اإلنتاجيةزلاولة التعرف على الكفاءة  .2
 .اإلنتاجيةيف رفع الكفاءة  اإلنتاجيةزلاولة حتديد اثر ختطيط وتنظيم العمليات  .3
 .اإلنتاج إدارةوالعلمية وزيادة معارفنا يف ميدان تسيري  رفع قدراتنا ادلنهجية إىلسعينا  .4

 
 
 
 



 مقدمةال
 

 ه
 

 التطبيقية تتمثل يف: األىداف أما

، وذلك EDIMCOوتوزيع مواد البناء  إنتاجاجلانب النظري العلمي ونتائجو على مؤسسة  أسسزلاولة تطبيق  
التسيري  ألساليبتبعا  اإلنتاجيةعلى  التأثريوادلشرفني يف  اإلدارةالعمرال ودور  وأراءمن خالل معرفة مواقف 

 ادلعتمدة.

 :حدود الدراسة 

ادلقًتحة، وبغية حتقيق أىدافها قمنا بوضع حدود وأبعاد  اإلشكاليةادلطروحة يف  األسئلةعن  اإلجابةبغرض   
ة إنتاج وتوزيع مواد مؤسس ، ىيادلكاين الذي اخًتتو للقيام بالدراسة ادليدانيةاإلطار  الدراسة ادلتمثلة يف

وذلك من خالل ادلقابلة اليت   2016إىل2015، حيث مت اختيار فًتة الدراسة من مستغامن" EDIMCOالبناء"
 تطبيق ادلؤسسة لألساليب إدارة اإلنتاج والعمليات يف ادلؤسسة.  دلعرفة مدىقمت هبا 

 :صعوبات الدراسة 

 إنر حتقيق اذلدف من الدراسة مل يكن خاليا من الصعوبات واحلواجز ومن بينها:

 قلرة ادلعلومات ادلتوفرة عن ادلؤسسة. -

 اللغة العربية. إىلتتمثل يف الًتمجة  أخرىىناك صعوبات  أنقلرة ادلراجع العربية اليت تناولت ىذا ادلوضوع ، كما  -

 ".EDIMCOوتوزيع مواد البناء " إنتاجعلى مؤسسة صعوبة تطبيق ىذا ادلوضوع  -

 :المنهج المستخدم في الدراسة 

النظري الذي يهدف إىل  اإلطار استيعابدلعاجلة ىذه الدراسة اعتمدنا على ادلنهج الوصفي التحليلي، بغية    
وذلك عن طريق وصف وتشخيص ظاىرة  االقتصاديةوالعمليات على ادلؤسسة  اإلنتاجإدارة  أساليبشرح أثر 

 البحث وذلك يف الباب النظري.

يف الباب التطبيقي على دراسة حالة هبدف الوقوف على حقيقة ىذه الظاىرة ولسدر أوجو القصور  اعتمدنابينما   
 صفي والتحليلي، متخذة من مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء منوذجا لذلك.يف منهجها الو 

 



 مقدمةال
 

 و
 

 :الدراسات السابقة 

 واليت ذلا صلة بادلوضوع نذكر: من الدراسات السابقة

إدارة اإلنتاج على الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسات الصناعية ادلوريتانية، دراسة  انعكاسات* ختار ولد الشيباين، 
والعلوم التجارية،  التسيري االقتصادية، رسالة ماجيسًت كلية العلوم SAFعربية للحديد والصلب حالة الشركة ال

 .2002/2003بكر بلقايد تلمسان  أيب، جامعة اإلنتاجختصص 

اإلسًتاتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية، دراسة حالة  اختيار*مونري مهدي، الكفاءة اإلنتاجية ودورىا يف 
 .2011/2012مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، رسالة ماجيسًت كلية زلمد خيضر بسكرة

 :تقسيمات الدراسة 

متر تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول، فصلني للجانب النظري والفصل الثالث سلصص للجانب التطبيقي   
 يف اجلانب النظري. إليوخالل زلاولة تطبيق ما سوف نتوصل  للمؤسسة زلل الدراسة من

: أساسيات إدارة اإلنتاج والعمليات، ونتناول فيو ثالث مباحث، ادلبحث األول خاص مباىية إدارة الفصل األول
 ادلبحث الثاين وظائف إدارة اإلنتاج والعمليات، وادلبحث الثالث النظام اإلنتاجي. أمااإلنتاج والعمليات، 

: مدخل للكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة، ونتناول فيو ثالث نباحث، ادلبحث األول الكفاءة ا الفصل الثاني
حث الثاين كفاءة ختطيط وتنظيم العمليات اإلنتاجية، ادلبحث الثالث دور  ، وادلباإلنتاجإلنتاجية وتنظيم إدارة 

 كفاءة الرقابة والصيانة يف رفع الكفاءة اإلنتاجية.

وبدوره نتناول فيو ثالث مباحث "  EDIMCO: دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء"الثالث الفصل
ادلبحث األول نظرة عامة عن ادلؤسسة، ادلبحث الثاين اذليكل التنظيمي دلؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء 

"EDIMCO"ادلبحث الثالث التحليل الداخلي واخلارجي دلؤسسة ،"EDIMCO". 
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 تمهيد:

حببا   إىلوذلببمل دلبباع ياهليت ببا و ربايببا رسببالت ا يببات دورا ما ببا و ت ببوظم ادل  مببات  والعمل اإلنتبباج إدارةتلعبب        
إنتبببباج الأببببلا أو    ببببات تابببباًن خاصبببب  سببببوات و    ببببات  أمهيبببب والعمليببببات  اإلنتبببباج إدارةحيببببل ربتببببل و يفبببب    كبببببًن

كمببا أ ببا ذات تبباشًن  با ببم هلببد حأبب  اسببت اام    ي ببمت سب ببل العمببل المليأببمت البب ا لا ببن  بب  ا لبب  ادل  بباة  اخلببا ات
ام شلببا ظبب على هلببد  ببودة الأببلع  أو اخلا بب  ادلببوارد ودر بب  راببات ادلأببت لمل هبب  الأببلع  الببة ت ببتق أو اخلا بب  الببة تابب

 ادلاا   وتللف  إنتا  ا والولن ال ا ظتم تاامي ا للمأت لمل.

ظبباه مبب ا الفصببل لتأببليع الاببوت هلببد البباور البب ا تلعببب  إدارة اإلنتبباج والعمليببات و ادل سأبب   بب  خبب ل ادلباحببل  و  
 التالي :

 ادلبحل األول:  امي  إدارة اإلنتاج والعمليات.

 ادلبحل ال اين: و الف وه ل  إدارة اإلنتاج والعمليات بو الف ادل سأ  األخمع.

 ادلبحل ال الل: ال  ام اإلنتا مت.
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 .والعمليات اإلنتاج إدارةماهية  :األولالمبحث 

  وادلادظ  خاص  وذلمل    خ ل االست اام اللفت للموارد الب مظ أمهي والعمليات  اإلنتاج إدارةربتل و يف       
ادل سأات االلتصادظ  واال تماهي  واحلمص هلد الويات  أماافي مت سب ل العمل المليأمت لتحايا وادلعلو اتي  ادلتاح   

 تللف . وباللاخلا   ادلاا   و الل ولن  أوب لبات ادلأت لمل        و ا ظ تق ه       ودة الألع  

  .والعمليات اإلنتاج إدارةتعريف  :األولالمطلب 

 ادلأت ا  والع اصم  اإلنتا ي هلد ت وظم العمليات  األخًنهرب التارظخ ولا ركز م ا  اإلنتاج إدارةت ور  ف وم        
 :والعمليات كما ظلمت اإلنتاج إدارةوميل  تعمظف الألا واخلا ات   إنتاجو 

 أي م  وباسلوبوالعمليات ممت العملي  الة بواس ت ا تتايا ادلصادر خ ل ن ام زلاد وتا ق وربول  اإلنتاج إدارة
 1.اإلدارظ هلي  لتحايا ليم   ااي  ووياا للأياسات 

الألا  اه  خل ادلأئول  اإلنتاج ألن م والعملي  والتحأٌن  التصميم  با اوالعمليات  اإلنتاج إدارةكما هّمين 
 .إنتا  اادل  م   إدارةواخلا ات المليأي  الة لمرت 

 تاخ حيل سلم ات   إىل ادلاخ تادلتعلا  خبلا الألا واخلا ات وذلمل    خ ل ربوظل  األن   ممت هبارة ه  
      ا واخلا ي . لا ا و كل ادل  مات الص اهي األن   م ه 

ادلمتب   بعملي  خلا الألا  األن   تلمل  إىل production opération managementوالعمليات  اإلنتاج إدارةت ًن 
واوحا و حال  ال مكات الة ت تق  أك م األن   وتباو م ه   سلم ات إىلواخلا ات    خ ل ربوظل ادلاخ ت 

لتلمل ادل  ات الة تاام هلد نفى در   الواوح بال أب   األ مبي ما ال ظصبح    تجات  لموس   أوسلعا 
 2.خا ات

                                                           
1
 .17  ص 3112  1ال بع    همان  دار ادلأًنة لل  م والتوزظا    اا   و إدارة اإلنتاج والعمليات   سليمان خالا هبياات 
 .12  ص 3113     بًنوتوالعمليات  الاار اجلا عي اإلنتاج إدارةالعبا   إبماميم  ل  2
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عمل هلد  عاجل   وارد ادل  م  الو الف ادل م  و ادل  م  والة ت إحاعبلو ا  Evans & raturiكما همي ا    

 1 .الحتيا ات الزبال  و الولن ادل اس تلبي ( هباف خلا سلا وخا ات وتل ولو يا وطال  وهمل أولي  واد   )

  .والعمليات اإلنتاج إدارة وأهداف أهمية الثاني:المطلب 

  .والعمليات اإلنتاج إدارة أهمية األول:الفرع 

والعمليات و ادل سأات ن ما دلا   ات     ت ور كبًن هرب  ماحل  اإلنتاج إدارة أمهي    ادل م  اا احلاظل ه       

 :أ اوالعمليات     اإلنتاج إدارة أمهي وت با  ياالل هاظاة مسح ذلا    اح   لان   م ول  دلا تاا      

   ادلتاح  اإلنتاجالألا واخلا ات هرب ه اصم  بإنتاجو ادل  اة هتتم  أساسي و يف. 

  ادل  م  أن   تاا و لل   اإلنتا ي العمليات. 

   الألا الة تأت لمل. إنتاجه   ادلأئولهبارة ه  اجلزت الت  يممت  اإلنتاجو يف 

  للمأت لملاست اام  وأيالكفاتة أهلد  تااًن. 

  الأوق. صار   م     صادر ادليزة الت ايأي  و ال مكات و  ل ادل ايأ  ادلتزاظاة و 

 صلاح ا  وإ لاني تويم للم سأ  يمص  ياة لتحأٌن رحبيت ا  إنوالعمليات ميل   اإلنتاج إدارة

 واستممارما.

 

 

                                                           
1
 .17ص  3118 لمويل البياه  إدارة اإلنتاج والعمليات  دار اليازورا لل  م والتوزظا  همان األردن   ةوأ ًن غأان لاسم داود ال  مت  
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 توالعمليا اإلنتاج إدارة أهداف الثاني:الفرع 

احللول دل اكل ا وربايا ماي ا المليأمت  أيالوذلمل     اإلنتا متذبأيا سل   ا  إىلت مح ادل سأات دو ا     
تبٌن  اع امورة الت أيا وب ل اجل ود  األماافومو زلاول  الباات واالستممار و  ل ال موف العا   حملي  ا وم ه 

 1: كما ظلمتلعمليات هلد ادلاع الاصًنوا اإلنتاج إدارة أماافادل سأ  كلل   وميل  تل يص  إلصلاح

 ادل تق.رباظا خصالص  .1
 رباظا خصالص العمليات. .3
 ادل لوب  للعم ت وذلمل    خ ل: ادل تجات إظصال .2

 بلميات تت اس   ا ال ل  ادلتولا. اإلنتاج -
 تااًن ادل تجات ادل لوب  و الولن ادل اس  للعم ت. -

 ( دبأتوع اجلودة ادلمغوب يي ا    لبل العم ت. خا   أوادل تجات )سلع   إنتاج.4

 الأابا ذكمما بلفاتة وذلمل    ح ل: األمااف.ربايا 5

 ه لات همالي  ياهل  وسي مة هلد كلف  العمل. -

 .اإلنتا ي الأي مة هلد الللف  ادلتعلا  باست اام ال ال   -

است اام ادلصادر ادلتاح  وب لل ميل  ادل  م      ىلإوالعمليات هتاف  اإلنتاج إدارةال وظل يان  األ لهلد  أ ا   
للحصول  ال ز   األ والربايا  إىل وا    ال ل  هلد ادلاع البعيا وبايرتاض رباا م ا اذلاف يان ذلمل سي دا 

  ولو يا حاظ   و ت ورة ومل ا.وا ت ك تلوت وظم   تجات  اظاة  اإلنتا ي للعملي   ال ز   اإلاايي هلد ادلوارد 

 

 

                                                           
1
 .31-19والعمليات   م ا سبا ذكمه  ص اإلنتاج إدارةسليمان  خالا هبياات   اا   و  
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 والعمليات اإلنتاج إلدارةالمطلب الثالث: التطور التاريخي 

ه  التص يا  ادلأئولبااظ  بان العا ل مو  باأتالعصور الاامي  حيل  إىلوالعمليات  اإلنتاج إدارةسبتا   ور     
م ه  وباأتدون تاين  أتوع  ودة ادل تق ال  المت  بتوا ا  مال واجلودة وبعاما   مت رلا يا يمق العمل حيل 

 .91وحىت بااظ  الامن  18الامن  أواخماحلايا  الز  ي     

ولا واك   اإلنتا ي ونتيج  لل ورة الص اهي  و  ور العاظا    االخرتاهات   مت تارجييا يلمة تلوظ  ادلصانا 
 أيالعل العمل ال ا نادع دبف وم تاأيم العمل جل (1776)  ورما العاظا    ادلفلمظ  والعلمات باتا    ادم مسيل 

 1وال ا حاا  زاظا هاة    ا:

  ل فى العمل باستممار. تادظ ت مي    ارات العا لٌن    خ ل 
   وأخمعتاليل الولن الاالا للعا لٌن بٌن هملي . 
  اإلنتا ي .الة تأاها و العملي   واآلالتالرتكيز هلد است اام العاد 

 .األ زاتلص اه  الألا الة تتلون    رلموه      األ زاتتبادلي    ف وم Whitneyلام 1738 هامو 

 حأ  خربة العا لٌن لتحفيزمم. األ وروديا  اإلدارةالعلمي  و  األسالي  بإدخال Babbageلام  1823و هام 

 وممت: بعا ويات  1911والة ن مت هام رلموه     االصلازات  إىل Taylorتوصل 1886و هام 

 وتللف .  ا وولن  باللو الف م  أدات    اإليمادطمق هلمي  سبل   إىلالتوصل 

 االختيار والتارظ  العلممت للعمال.  باأالعمل غلد ت بيا 

 .واإلدارةهلد الع لات الص اهي  والتعاون بٌن العمال  التاكيا

                                                           
1
 .31-19غأان لاسم داود ال  مت  أ ًنة  لمويل البياه   م ا سبا ذكمه  ص 
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 17و العمل وممت  اإلنأانالة ظ لا ا  احلمكات أساسباراس  احلمك  والولن هلد  Gilbreth لام 1911و هام 
الفعلمت  واإل  ادبٌن التع   واألمهي الع ل   بإجياد (Lillian)وو نفى العام است اهن زو ت   Therbligsحمك  امس ا 

 .واإلنتا ي  اإلهمال أداتهلد  وأشمه

خ وط التجميا ادلتحمك   بإن اتبالتم يا ل  ور التص يا الواسا   Henry Ford األ مظلمتلام  1912و هام 
(Moving Assembly Lienes. ) 

 األيالاللفاتة و ريا الموح ادلع وظ  للعا لٌن وربفيزمم لتااًن  أمهي  وتاشًن إىل بالتوصل Gamttلام  1914و هام 
 بامس . إذنهمين بعا  اإلهمالت وظمه سل  ات تأتعمل جباول   إىل باإلااي للم  م  

طملا رظااي  الحتأاب احلجم االلتصادا لل لبي  واست اا  ا و الت  يع وهمين  Harrisلام  1917و هام 
 .EOQبااهاة 

 الفحص بالعي ات للملاب  هلد  ودة ادل م ات. أسلوب   ت وظم  Roming & Shew hartسبل   1921و هام 

 .ني ي  ال ابمز حال است اام حبوث العمليات وكان ذلمل و احلمب العادل 1945-1941و هام 

 األوىل  مت بوادر  1951بت وظم الربرل  اخل ي  والأمبللى بااظ  هام  Dantzig األ مظلمتلام  1947و هام 
 .Computerإلللحاسب  االللرتوني  

العادلي  وربايا ادلماكز الت ايأي  حيل كان الت ور  األسواق  مت ادل ايأ  الاولي  الخرتاق  1981-1971و هام 
 و منو ل اع اخلا ات. أساساالتل ولو مت 

 التص يا  ا   ور لوة احلفاظ هلد  ودة ادل تجات. اإلسرتاتيجي هلد  التاكيا  م  1991-1981و هام 

   مت ادل ايأ  ادلعتماة هلد الز  . اآلن إىل  Now-1991و هام 
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 ىاألخر والعمليات بالوظائف  اإلنتاج إدارةوظائف وعالقة  الثاني:المبحث 

 .األخمعوالعمليات بو الف ادل سأ   اإلنتاج إدارةو الف والع ل  الة ذبما  إىل اآلنس ت مق 

 والعمليات  اإلنتاج إدارة: وظائف األولالمطلب 

 أساسي والعمليات ولل  ميل  ا االرتلاز هلد ش ش  ه اصم  اإلنتاج إلدارة ول  م اك العاظا    ادل ام ادل إن
 1وممت:

 :اإلنتاجتخطيط  .1
 أو   كل   تق خ ل الفرتة الااد   سوات كانن ظو ا  إنتا  اوظعين الايام بتحاظا اللميات ادل لوب 

بال مظا  الة ميل  ذلا ربايا  اإلنتا ي الايام بالت ب  لواا خ   جلميا خ وات تتابا العملي     أا  ما أو أسبوها
 اإلنتا ي  إ لانياتحياد ادلت لبات المليأي      اإلنتاجزب يع  أنصلا  األخًنةولتحايا م ه  اإلنتا ي   األمااف

 م ه اللمي . بإنتاجالة تاوم  با مة 
 :اإلنتاجتنظيم  .2
سلم ات وواع ا و  زت    اذليلل الت  يممت و  إىلال ز   لتحوظل ادلاخ ت  األن   وظاصا ب  ذبميا    

وظتم ل دور الت  يم و "رباظا الب ي  اذليللي  وادل ام األ زات  لأم ظتلا ل  ا باي   أووحاة  أو إدارةصورة 
 واأليماد  واإلدارات األلأامبٌن  واألياي ورباظا الع لات المليأي    وادلواصفات ادلمتب   هبا" تادظت اادل لوب 

 باكربسلم ات  إىلحىت ظ اس  العمل و دورت  ادلأتممة    ادلاخ ت   تصالاالورسم خ وط الأل   ول وات 
 لار شلل     اللفاتة والفعالي .

 ظتأم دبجموه     دلزاظا    ا: اإلنتاج إدارةن ت  يم ون ًن با
 .أساس  واوهمتالعمل هلد  إلا   -

                                                           
1
 .20-99ص ، 2008 ،مرجع سبق ذكره ، والعمليات اإلنتاج إدارة ، ولي البياتي، أميرة شكرغسان قاسم داود الالمي 
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وظالل ك لمل    االحتلاك والت ازع والتاارب و   التاليل    التصميات الع والي  وغًن ادلتولع  -
و    ودممواجلماهات وتو    األيمادجام بٌن وب اتا هلد ذلمل ظتحاا التعاون واالنأ  االختصاصات
 .إنتا ي طال   ألصدادلتاح  واحلصول هلد  لإل لانيات األ  لاالستغ ل  إىل باإلااي   اذباه واحا

 :اإلنتاجالرقابة على  .3
  إلي اظ  م  أنوميل    رباان اإلنتاجاحملادة و خ    األمااف أن    للتاكاامورظ   اإلنتاجتعترب رلاب        

ولل    والأياسات واألماافيااان ادل ابا  للم   ات أو ب لل دالم بادل ابا   اإلدارة إه م إىلكج ا ظ اف 
 .الأوق دلوا    التغًنات ال ارل  احملاي   هلد  لانت ا و األخًنة ا زظادة ادل ايأ  بٌن ادل سأات ظتحتم هلد 

 والعمليات اإلنتاج إدارةالمطلب الثاني: خصائص وظيفة 

وال مق  واألسالي  األن م تتزاظا الاوع الت ايأي  و  اإلدارا ا الت ور ال ا ظ  اه االلتصاد هلد ادلأتوع         
 1الة تتميز دبا ظلمت: اإلنتاج بإدارة أك م باإلنتاجشلا ظأمح للم سأات   واخلا ات اإلنتاجو 

 إلدارةو الت ور الفلما  أس م: وكان ذلمل هلد ظا يمظارظمل تاظلور ال ا العلمي األسلوبتطبيق  -
 العلممت. األسلوبه  طمظا  اإلنتاج

 اممة الت صص و رلاالت  عي   بت فيض وااح  أدت: لاا الخدمي أو اإلنتاجياعتماد التخصص  -
 وربأٌن  ودة ادل تجات. اإلنتاجو تلاليف 

: لاا است اين ادل سأات الص اهي  وحىت اخلا اتي  والتكنولوجيا الحديثة اآلالتالتوسع باستخدام  -
باستباال الاوع  اللبًن مادي     خ ل  اإلنتاجشلا ظأمح ب  ور   اإلدارظ ادلل    و هملياهتا  إدخال
 اإلبااع  ه  اجل ود الب مظ  وتو ي  ا ضلو بغمض تاليص التلاليف ال امج واأل  زة باآلالتالعا ل  

 .اإلنتا مت األداتواالبتلار وربأٌن 

 

                                                           
1
 Scolder.R.operation managmanet décision making in the opération fonction. Mc. graw. Hill new York .1981.p93. 
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 العمليات وال احبوث  أسلوب: خ ل احلمب العادلي  ال اني  باا است اام بحوث العمليات استخدام -
 :أسى   م ظبىن هلد ش ش  

  رلموه     ادلعادالت المظااي . إىلوالت  يمي   اإلدارظ  ربوظل ادل لل 
  وذلمل باالهتماد هلد اجلوان  اللمي . دارظٌنليأو إ أيماد   لبل  اإلداراازباذ الامار  إ لاني 
  اإلدارظ حلل ادل اكل التعاون بٌن سلتلف األن م    باأخلا. 

 واالتجاهات الحديثة لها األخرىبالوظائف  اإلنتاج إدارةالمطلب الثالث: عالقة وظيفة 

 .األخمعوالعمليات بالو الف ادل سأ   اإلنتاج إدارةالع ل  الة تمبع  إىلس ت مق ييما ظلمت 

 األخرىوالعمليات بوظائف المؤسسة  اإلنتاج إدارة: عالقة األولالفرع 

 ادلمتب  داخل ادل سأ  وييما ظلمت همض م ه الع لات  األخمعلمت الو الف ذلا ه ل  وطياة  ا با اإلنتاجو يف   إن
 1بي  ما:

  بوظيفة الشراء اإلنتاجعالقة وظيفة: 

الفعلمت بولن كاف  اإلنتاجلبل بات  اإلنتاجظلون لاظ ا بيانات ه  احتيا ات  أن إىلادل رتظات ربتاج  إدارة     
بيانات  إىلربتاج  اإلنتاجك لمل و يف     ظأمح بت  يع همليات ال مات واالستفادة    خصم اللمي  باار ادلأت اع

بيانات ه  حمك  ادل زون     إىلربتاج  أ اكما    ظ مل االرتباط ادلتعالا هلي ا وادلواهيا ادلتولع  الست م ادلواد
 .واأل زاتاخلا ات 

  بوظائف الموارد البشرية: اإلنتاجعالقة وظيفة 

 إنبيانات ه  رلم ادل زون الوا   االحتفاظ ب  للويات باحتيا ات الأوق يم  ادلعموف  إىلادل ازن  إدارةربتاج     
هلد هلم  اإلنتاج إدارةادل زون" ك لمل يان  إدارةوال ا حياد م ه الع لات مو "  وادلبيعات لإلنتاجم اك  عاالت 
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ادل اسب  و  اإلنتاج ات الفعلي  للمي  بالبيانات الة تتعلا بملم ادل زون الفعلمت وذلمل ظأاهاما هلد تااظم االحتيا
 الفرتة ادل لوب .

  بوظيفة المبيعات: اإلنتاجعالقة وظيفة 

تماهمت  واهيا التأليم ادلمتب    أنل لمل ي مت هتتم   العميل إىلتويًن خا   شلتازة  إىل أساساادلبيعات  إدارةهتاف    
وو سبيل ذلمل   اإلنتاجوان تلون تعاظ ت الة ظ لب ا الزبون و  واهيا التأليم زلل ه اظ     ر ال   هبا بال 
مل     تواللميات حىت ت واألص اف  اإلنتاجبتزوظاما بيانات وايي  ه  ادلواهيا ادل لوب يي ا  اإلنتاج إدارةت ل  
هيا ارباظا ادلو  اإلنتاج إدارةعات تتولا    يادلب إدارةيان ك لمل     تمميل  ا    ربايا رغبات الع إنتاجبمنا ق  إهااد

 سباما دبعلو ات ه  الأوق وت وراهتا.  يإ اذلمل  إىل باإلااي   ادلمل   لتأليم الصفاات ادلتعالا هلي ا

 والعمليات اإلنتاج إلدارةالتوجهات الحديثة  الثاني:الفرع 

ل ا يان م اك  مان الباات وزظادة احلصص الأولي  العادلي  واحمللي  تزداد  ماس  ادل ايأ  بٌن ادل تجٌن لا األسواقو     
وازباذ  ومما هلد همليات الت  يع  تاشًنالعاظا    التو  ات احلاظ   زلل االمتمام ب لل  لحوظ دلا ذلا    

 1وتتم ل م ه التو  ات و:  الامار

 الجودة الشاملة إدارة: 

ادل  اة    اجلودة ال ا ل  و  ل م ا ادل  ق إدارةتأعد لتبين    ق  أوالل ًن    ال مكات الص اهي  واخلا ي  تتبىن    
 اإلنتاج أتوع و يفمت اللل  لتزم وظعترب نفأ   زتا    هملي  غًن   ت ي  لتحأٌن  ودة  أدىن إىلكلل    المليى 

بالغ   أمهي  وإه ات  العوالا وإزال واكت اف  الفمظا  أسلوبغالبا:"   واخلصالص ادلميزة دل  ق اجلودة ال ا ل  تتام
  والعمل باستممار هلد ربأٌن ال  ام".  خلا   العميل

 

 
                                                           

1
 .25-21صص  والعمليات   م ا سبا ذكمه  اإلنتاج إدارة لمويل   أ ًنةغأان داود ال  مت   



 والعمليات اإلنتاج إدارةحول  أساسيات                        الفصل األول                            

 

92 
 

 :المرونة 

بأب  التأابا احملموم لتلبي  ال لبات ادلتجادة وادلتغًنة للعم ت يان  مون  ال  ام و التليف  ا التغًنات      
 .األسواقتويًنما س ح اسرتاتيجمت للم ايأ  و  أصبحادلأتابلي  و كميات وت ليل  ادل تجات 

 :تقليل الوقت 

العمليات خصوصا  ا ظتعلا  ألداتتاليل الولن ال زم الل ًن    ال مكات تب ل اجل ا للأ  ادل ايأ     خ ل     
 وتصميم ادل تق وسمظان ادلعلو ات واالستجاب  ل لاوا العمال. اإلنتاجبعمليات 

 :مواكبة التقنية 

 أسالي الستممار   ور ك ًن    التا يات والوسالل احلاظ   ادلأت ا   و ت وظم  أدعالتاام ادل مل وادلأتمم      
و  أحاشت ا   خ ل ال ورة الة  األكرب التاشًنل   اآليلباون  مل و ود احلاس    اإلنتا ي ال  م  وإدارةهمل 
 العمل    خ ل ت بياات   ل تصميم ادل تق وهمليات التص يا. أسالي 

 دور اكبر للعمالة إعطاء: 

  اكرب للعمال  الف ي  باذباه ازباذ الامارات وحل ادل ل ت دبأ ولياتتايا  أصبحنظتزاظا هاد ال مكات الة      
الة  اإلنتا ي العمال  الف ي  لاظ ا الل ًن    ادلعمي  ادلرتاكم  حول العمليات  أنوالأب  و م ا التو   مو حايا  

 ال  ام. أداتتأامم    خ ذلا و ربأٌن  أنتاوم هبا والة ميل  

 الهندسة إعادة: 

 أداتدلا شبن ل      اوع و ربأٌن  األخًنة عبي  خ ل الأ وات  األك ماذل اس     ادلفاميم  إهادة ف وم      
تصميم  إهادةهمل ال  ام مث  ألسالي دراس  ربليلي   عما  و ا ل   إ ماتاذل اس  مو  بإهادةوادلاصود   اإلنتاجن م 
 .األيال ظ بن احلا   لتغيًنما إىل وتغيًن كل  ا كل  ا ظ بن هام  ااوة  إلغات    اظا حبيل ظتم  األسالي تلمل 

 



 والعمليات اإلنتاج إدارةحول  أساسيات                        الفصل األول                            

 

93 
 

 التغذية:سلسلة  إدارة 

سلأل  التغ ظ   األخًنة ل  ام "إدارة اآلون يان الل ًن    ال مكات و  ن امتما  ا و   بأب  اغوط ادل ايأ      
وادلتم ل  خبلا  بإجياز األساسي يلمت   إىل اإل ارة" ومو ن ام ظصع  احلاظل م ا ه   اميت  بالتفصيل لل  ميل  ا 
خام حىت وصول  كمادة   األولي حالت       ابتاتاالرتابع الوشيا والت أيا التام بٌن مجيا احمل ات الة ميم هبا ادل تق 

 للمأت لمل ال  المت.

  العاملين إعدادتخفيض: 

يان ال مكات تو  ن لتاليل هاد العا لٌن  األرباحبأب  اغوط ادل ايأ  واغوط   ك ال مكات بزظادة      
 بعاد الل    العمال . أك م أهمال أداتميل     خ ذلا  اإلنتا ي   الب  بابتلار طمق لزظادة  اإلنتاج إدارة وأصبحن

 .اإلنتاجيالنظام  الثالث:المبحث 

ياا توصل االلتصادظون الت بيايون  اإلنتا ي    الامن ادلاامت ت ورا ما ا و رلال ربأٌن  األخًنة  ات العاود     
وال ظاتصم ياع هلد لياس اشم   مو  اياس  تعاد احملاور اإلنتاج اخ ت  أوالللي  لعوا ل  اإلنتا ي  اياس  أن إىل

 و أتوع استغ ل ال ال .. اإلنتا ي كما كان سالاا و ادلاامت بل ظ مل ربأٌن و كل    اللفاتة    التاام التاين

 .اإلنتاجيةماهية  :األولالمطلب 

 .اإلنتاجية: مفهوم األولالفرع 

العلمي  الة  األحباثولا كت  حول  الل ًن     العاظا    الباح ٌن واالختصاصٌن  لاع اإلنتا ي ح مت  ف وم     
 :ا ودلياا ذل ا ادلف وم و   بي  ابان تع مت رباظاا وااح أرادت

)ادلاخ ت( خ ل  اإلنتاج"  اياسا للاارة هلد خلا ال اتق )ادل م ات( باست اام هوا ل أ اهلد  اإلنتا ي تعمف 
 1".ادل  ود نتيج  للايام بعمل  ا   اياس لار   االلرتاب    اذلاف أ ا أو  يرتة ز  ي  زلادة

                                                           
 .53  ص1999اإلنتاج والعمليات   صم  اإلسل ارظ   الاار اجلا عي  لل  م والتوزظا   زلما توييا  اامت  إدارة 1
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ذلمل ميل  رباظا  وو اوت اإلنتا ي ادلعيار ال ا ميل     خ ل  لياس حأ  استغ ل ادلواد  أ اكما همين هلد 
 ال تالق ادلأتحا . إىلوتاييم در   االستفادة    تو ي  ادلوارد ووصوال 

 .وبٌن ال اتق    تلمل العملي  اإلنتا ي ممت الع ل  بٌن كمي  ادلوارد ادلأت ا   و العملي  

ليل   عي   وو ولن  ودة وبت دبأتوع  اإلنتاجدبا حياا اكرب لار شلل      اإلنتاجلع اصم  األ  ل االست اامممت 
 يالض شلل     المحبي . أهلدتللف  شلل   شلا ظع مت  وبالل زلاد 

 أ ا أا م ات و ا ظتم است اا       اخ ت    سل إنتا  ظتم  ال أب  بٌن  ا با اكما ميل  تعمظف ا بو   هام 
  توسع  ا ت تج  وحاة ادلاخ ت. إىلت ًن 

تلوظ  ال تالق باست اام ه اصم ممت الاارة هلد  أوادلاخ ت  ممت  اياس للع ل  ب  ادل م ات و اإلنتا ي يان  إذا
 م ات هلد ادلاخ ت ل فى    خ ل لأم  ادل إنتا متن ام  ألا اإلنتا ي وبالتايل ميل  حأاب   زلادة إنتاج

 ال  ام.

 1:اآلتي كما و ادلعادل   و

/ O احملم ات  =p  اإلنتا ي  خ تادلا  I 

 واإلنتاجية اإلنتاجالتمييز بين  الثاني:الفرع 

 اإلنتاج إنكما الايم  (  أوادل م ات )اللمي   إمجايلمو  ياإلنتاج  واإلنتا ي  اإلنتاجخلع وااح بٌن  م اك إن    
ي و ادلعيار احلايامت ال ا حياد وظ  ئ  ليم اجملتمعات  وإااي ا الميامي  ال  اط االلتصادا ال ا حيا أساسمو 

 يأ  احلادة وميل  تعمظف  كما ظلمت:ال موة دلا ظاا      الاارة هلد الت ور احلايامت و  ل ادل ا

)  تجات سلعي  سلم ات  إىلوالعمل(    خ ل العمليات التحوظلي   أولي مو هملي  ربوظل ادلاخ ت ) واد  اإلنتاج
 .وخا ات(

                                                           
1
 .39غسان قاسم داود الالمي، أميرة شكرولي، إدارة اإلنتاج والعمليات، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .إنتا  اممت الع ل  بٌن ادلاخ ت وادل م ات والع اصم ادلأت ا   و  اإلنتا ي بي ما  

لاع  لإلنتا ي  ماديا  اإلنتاجظلون  وغالبا  ا اإلنتا ي ممت هبارة ه  ال أب  بٌن ادلاخ ت وادل م ات للع اصم  أو  
ال ا مي ل احلصول  اإلنتاجبٌن م اك يمق وااح  أن إىلالوالا العملمت ظ ًن  أن إالالل ًن    العا لٌن و م ا ادلياان 

 تااًن خا    فياة. أوواست اا  ا    ا ل بااه   عي    اإلنتاجهلد هوا ل 

 .والعوامل المؤثرة فيها اإلنتاجية أهمية: الفرع الثالث

 .اإلنتاجية أهمية:  أوال

بلا  ألا   ما ما ا ظأتال    خ ل  هلد در   الت ور والتاام ال ا حي د ب  االلتصاد الوطين  اإلنتا ي تعا     
كل البلاان هلد سلتلف   إلي ذات اشم و الت ور االلتصادا للبل ادلعٌن وتعترب مايا تأعد  اإلنتا ي ل ا يان    عٌن

لتصادما ب ارة و البلاان الة ظتأم ا اإلنتا ي  أمهي وتزداد    أتواما االلتصادا ادلتاام وال ا مت هلد حا الأوات
بال لل ال ا حياا ربأٌن االستغ ل لاظ ا  إىلال ا ظ دا هبا األ م ب مظ   أوسوات كانن  ادظ    اإلنتا ي الع اصم 

 1و ال ااط التالي : األمهي ذلا هالاا است مارظا  ابوال وميل  تل يص م ه 

  ادل موهات مث ربأٌن  أرباحزظادة الاخل الاو مت وارتفاع  إىلوارتفاه ا     ان  ظ دا  اإلنتا ي ربأٌن
 ربأٌن  أتوع  عي   ادلواط ٌن. إىل توسع الاخل الفمدا ال ا ظ دا 

  ربايا استا ل االلتصاد. إىلت دا  اإلنتا ي زظادة 
  و    .األولي للمواد  األ  لوذلمل    خ ل االست اام  األ  بي  تويًن العم ت إىلت دا  اإلنتا ي زظادة

هلد  أتوع الفمد واجملتما وبغض ال  م ه  طبيع  ال  ام االلتصادا الأالا و  اإلنتا ي  أمهي م ا تتاح 
 االلتصادظ  واال تماهي . األن م سلتلف 

 2ع ادل  م  تتم ل و ال ااط التالي :اإلنتا ي  هلد  أتو  أمهي 

                                                           
1
 .32 -33  ص3113والعمليات   م ا سبا ذكمه   اإلنتاج إدارةالعبا   إبماميم  ل  
 .14ص  3113 -3111  1إدارة اإلنتاج والعمليات  دار الماظ  لل  م  همان  ال بع   ما م محاا راا  2
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   الللمت  ا ادل ايأٌن و ادل  مات ادل اهب . األداتادل  م      اارن   اإلنتا ي سبل 
  اإلنتاجواحلوايز وزب يع  األ ورو رباظا سياس   اإلنتا ي   ااظيىميل  است اام. 
  ربأٌن  أسالي ادلااهف السرتاتيجيات الت وظم التل ولو مت  ا  األشمتأاها ادل  مات و التعمف هلد

 الفمدا للل    م ه االسرتاتيجيات. األشمة ت با ا دبا ظفوق رلموع ال اإلنتا ي 

 .اإلنتاجية: العوامل المؤثرة في ثانيا 

 1:بالتحلم و احا العوا ل التالي  اإلنتا ي و  التاشًنميل  

 وادلعاات ادلأت ا  . اآلالت 
  االللرتوني (. واألهمال  األوتو اتيلي  األهمال  ادليلانيلي  واألهمالالياوظ   األهمالوالتااول ) اإلنتاجطمق 
  ادل اوب  الياوظ . أهمالزبفيض 
  االنت ار. أولاتزبفيض 
  لألهمالوالت  يع االسرتاتيجمت  اإلنتا ي لل ال   األ  لاالست اام. 
  اآلالتوتولف  األه الالااات هلد. 
  األداتربأٌن  أتوظات. 
  باجلودة الللي .العمل واالمتمام ربفيز العا لٌن وب ات يمق 

تعين ربأٌن  اإلنتا ي الن زظادة  أمااي اهلد لارة ادل سأ  و ربايا  األمهي البالغ   تاشًناهتا    اإلنتا ي  أمهي  وتاه
 :   خ ل ال لل التايل اإلنتا ي ة وميل  توايح هوا ل زظاد هاظاة طمق  بإتباعوذلمل  اإلنتاجاست مار ه اصم 

 

 

 

                                                           
1
 .37، ص2090، األردنكاسر نصر المنصور، إدارة العمليات اإلنتاجية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،  
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 .اإلنتاجية: عوامل زيادة 11الشكل رقم                                  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 .33المصدر: كاسر نصر المنصور، مرجع سبق ذكره، ص                                  

وي ي   إدارظ هوا ل التصادظ  وهوا ل   اإلنتا ي زظادة  إىلالة ت دا  ظواح ال لل الأابا رلموهتٌن    العوا ل
 أخمدبعىن  أوادل سأ  كلل  إنتا ي ربأٌن  إىلربأٌن كل    الع اصم ادلواح  بال لل ت دا  إنحيل   وتل ولو يا
 .اإلنتا متال  ام  إنتا ي ربأٌن 

 1: اإلنتا ي ت شم هلد  أخمعم اك هوا ل أن كما 

  العمل. إنتا ي هام حصم مجيا العوا ل ادل شمة هلد 

                                                           
1
 .16-14ص ص    3111  1   ال بع  همان   دار الماظ  لل  م  والعمليات اإلنتاج إدارة راا ما م محاا  

 هوا ل زظادة اإلنتا ي 

 العوا ل الف ي  والتل ولو ي  العوا ل االلتصادظ  واالدارظ 
  اإلنتاج   عال اإلنتاج زظق  -

 االلتصادا.احلجم 
 ت  يم العمل  تصميم العمل. -
   اول  اإلنتاجزب يع  -

 العمليات.
 ربأٌن ال وهي  و موط العمل. -

  تصميم اإلنتاجتصميم  -
 .اإلنتا ي العمليات 

 أوربأٌن ميلل ادل تجات  -
 اخلا ات.

تصميم تأ ي ت وتصميم ن ام  -
 .ادل اول 

 اإلنتا متال  ام  إنتا ي ربأٌن                                  
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  م ه العوا ل. صعوب  التعبًن اللممت ه 
 الت  يص والتحلمت إل ماتتفصيلي   صعوب  احلصول هلد بيانات و علو ات. 

البيئ  اخلار ي   ادلتغًناتت لل كاي   اإلنتا ي العوا ل ادل شمة هلد  أنالعاظا    الباح ٌن واالختصاصٌن  أكاولا 
 وك لمل مجيا ادلتغًنات ذات ال ابا الفين )التاين( وغًن الفين. والااخلي  

 .اإلنتاجيالمطلب الثاني: مكونات النظام 

 اإلنتا متوذل ا يان ال  ام   اإلنتا ي والعمليات مو العملي   اإلنتاج إدارةال  اط ادلمكزا والمليأمت ال ا هتتم ب   إن    
والة سبل  العملي     ربوظل ادلاخ ت   وادلعولات والملاب  ادل تلف  لل  ع ادلواوهي  واألن   ظ تم بلل الامارات 

ع لات واالرتباطات التبادلي   ورلموه     ال  م ذات ال  ظ لل ن ا ا و حا ذات  اإلنتا متيال  ام   سلم ات إىل
ادلتااخل  والة تمتبع ببعا ا البعض  واألن    األ زاتهلد ان  رلموه      اإلنتا متال  ام  إىلكما ميل  ال  م 

والة تتم ل و ربوظل رلموه       األساسي    مت  أداتا بي  ا و بع لات    اي  تلفل ربايا التلا ل والت اسا ييم
 .( ادلمغوب يي اOut putesرلموه     ادل م ات ) إىل( Inputsادلاخ ت )

 1الألا واخلا ات و صورهتا ال  الي . إنتاجمو ذلمل ال  ام ال ا دباتااه ظتم  اإلنتا متال  ام  أندبعىن  أا

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 9993، 9الهيئة القومية للبحث العلمي، الطبعة -محمود محمد المنصري، إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية، منشورات مركز البحوث االقتصادية 9 

 .25ص



 والعمليات اإلنتاج إدارةحول  أساسيات                        الفصل األول                            

 

99 
 

 : مكونات النظام اإلنتاجي.12الشكل رقم                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22ص 1993الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية، طرطاراحمد المصدر: 

 1التالي : األساسي    ادللونات  ظتالف اإلنتا متسبا يان ل  ام  وب اتا هلد  ا

 ( المدخالتInputs:) 

" رلمل هوا ل  اإلنتا متوسب ل  اخ ت ال  ام تمد     صادر سلتلف    ن ام    ه اصم و وارد داخل  أاظتلون     
 " ن كم    ا هلد سبيل ادل ال: اإلنتا ي العملي   ألداتاخلااع  للت غيل داخل ادل سأ  وادل صص   اإلنتاج

 ..اخل.وادلعلو ات.كالبيانات   أخمع أتلز ات   الاوع العا ل  ل ال  ادلأت ا   و ت غيل ال  ام ا  ادلواد

 

 
                                                           

1
 .26-25محمود محمد المنصري، إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية، مرجع سبق ذكره، ص 

 اإلنتا متهملي  التحوظل 

 المراقبة) تشغيل ومعالجة البيانات(

 واد  -
 أولي 

لوع  -
 ها ل 

 االالت -

 ادلاخ ت

 البيانات

 سلا -
 خا ات -

 ادل م ات

 ادلعلو ات

 بيانات

تاج
لإلن
همت 
 يم
 ام
ن

 

 ن ام يمهمت للمعلو ات

 ادلاخ ت

 لمارات

 ادل م ات



 والعمليات اإلنتاج إدارةحول  أساسيات                        الفصل األول                            

 

20 
 

  التحويلية:العملية 

ودبا ظام  ت اسا الور ات  اإلنتا ي  با مة العملي   أش اتوسب ل همليات الت غيل ادل تلف  الة تتم داخل ادل سأ      
همليات ادلمالب  هلد مجيا  ماحل العملي   إ مات ا   ألخمعو   ور    ألخموت  يم همليات ادل اول     لأم 

 أو  العمال ه ا  با مة همليات الت غيل أووادلعاات  اآلالت أوواد واللوازم ادل بإهااد األ مسوات تعلا  اإلنتا ي 
 .يحص ادل تجات التا   ...اخل أو   تابع  تص يا ادل تجات غًن التا   و الور ات

للم سأ  كلل ويا نأ  الرتكي   اإلنتا متوكل ا ظتياسم يي ا اجل ا الب ما هاليا ويلمظا  ا الت غيل التام لل يلل 
 .اإلنتا ي التل ولو مت ادلعتما للل  محل      ماحل العملي  

 ( المخرجاتOut putes:) 

 وادلعاجل ي مت نتالق همليات ادلزج  اإلنتا ي ادل تجات الة تتولاما العملي   أنواعادل م ات والة ت مل مجيا  أ ا    
هًن  لموس   أو  تجات  الي   لموس   إىلوربوظل ا   هلي ا اإلنتا ي سلأل     العمليات  إ ماتبعا   للماخ ت

 االست  ك الب ما. أو  ل ستعمال و تلمل ادل تجات ال  الي  الصاحل اإلنتا ي وظتم ل ناتق ال  م 
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  .اإلنتاجيتفاعل مكونات النظام  الثالث:المطلب 

 هملي  تفاهل  لونات ال  ام اإلنتا مت هملي    م  دلا ذلا    نتالق وظ  م ذلمل    خ ل ال لل التايل: تعترب

 .اإلنتاجي: يبّين تفاعل مكّونات النظام 13الشكل رقم                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .33إدارة العمليات اإلنتاجية،مرجع سبق ذكره، ص  سليمان محمد مرجان،المصدر: 

 

 

 

 الهدف اإلدارة

 

 البيئ 

 

 ادلاخ ت

Inputs 

 

 تصميم اإلنتاج و زب يع العمليات
 ال ل 
 الت ب 
 المسم       ادلواد         وزب يع
 الت  يع   ال ال         التجميعمت

 التحلم
 الصيان 

 
 

 

 

 ادل م ات

Outputs 

 

 البيئ 

 البيانات ادلعلو ات

  مالب  ادل زون   مالب  التلاليف  ادلمالب  ال وهي 

 التغ ظ  العلأي ) العملي  التصحيحي (
Feed back 

 

لياس 
 ادلاارن 

 بيانات لمارات ادلمالب ) ت غيل و  عاجل  البيانات(

  تابع  ت  يم
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التفاهل بٌن ادلاخ ت والعمليات )األن    وظ  م م ا   اإلنتا متان  هبارة ه   لونات ال  ام    ال لل ظتاح    
( Environment)صلا العوا ل البيئي   إذ  تولف  أوال  ام  بإ ات إال( وادل م ات و دورة  أتممة ال ت ت مت التحوظلي 
بادلعمي  الامورظ     ادلتغًنات ادل لوب  و ال  ام  اإلنتاجب بيعت ا  لل  علو ات تزود ادلأ ول ه    از  تاخ 

ادلعلو ات وغًنما "  العا ل   األظاا  ادلعاات  اآلالت  األولي ادلواد ادل تلف  " ادلواد  بإدخال... ال ا ظاوم  اإلنتا مت
كع صم    حبيل ظتم است اام  ان  ادلعلو ات   ادلعلو ات  أواخلا ات  أو  الألا رلموه    إىلظتم ربوظل ا 

 أومو ادلعلو ات ادلمتاة ) التغ ظ  العلأي  (  أال  ظتم دبأتوع  عٌن و  لوب األدات أن    للتاكاه اصم ادل م ات 
 العملي  التصحيحي  الة ت لل  زتا يمهيا لعملي  الملاب  .

ي با    توايم   الة حادت  أباا لا مت ربايا ا األمااف أن    اإلنتا متال  ام  إدارة اظم  ظتاكاللمت  وأخًنا   
ادلتابع  ه  طمظا العملي  التصحيحي  والة دبو ب ا ظتم  اارن  ال تالق الفعلي  بال تالق احملادة  أون ام سليم للملاب  
ردبا ظت ل  و  .اإلنتا متهملي  التحول  أش اتالامورظ  لتصحيح االضلمايات الة رباث  اإل ماتاتساباا وازباذ كاي  

التحول  أسالي تعاظل  أوال  م و ه اصم ادلاخ ت نفأ ا دبا ظتفا  ا طبيع  ادل م ات ادلأت اي   إهادة األ م
 .ذاهتا دبا ظت اس   ا ه اصم ادلاخ ت وادل م ات اإلنتا مت
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 خالصة:

والعمليات و ادل سأات االلتصادظ    اإلنتاج إدارة أمهي سبا دراست  و م ا الفصل تبٌّن ل ا  اع     خ ل  ا     
  مي  هلي ا  تص ا الامار وتأامم و ربايا باالل  إدارةتتحاا دون  أنالة ال ميل   اإلنتاج   خ ل دور و يف  

 إنتاجوادلوارد بغمض  األيماد إدارةوالعمليات ممت  اإلنتاج يإدارة  لم  الة تت اس   ا  ع يات  ا ظفما  الوالا  
ويا منع  أمااي اخا ات  ي مت تبحل ب ىت الأبل اللمي  والليفي  لتحايا  أو خا  تااًن أو   تجات  أو  تق 

التلاليف والل ولن شلل   ا ربايا اكرب  باللادلأت اي  وذلمل  األغماض إىلزلاد    الوسالل ال ز   للوصول 
 هالا.

دلا ربتوظ  م ه األخًنة    أمهي  بالغ  وذلمل بمسم وبار   اخص تعا إدارة اإلنتاج والعمليات    أمم و الف ا    
بمنا ق  عٌّن  ظ اف إىل ربايا أمااي ا خ ل االستغ ل األ  ل للموارد ادلتاح  بواس   وسالل  ت ّورة تاهم اخلاصي  

 اإلنتا ي  وتزظا    اللفاتة اإلنتا ي  .
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 سبهيد:

باألمر يف القرن العشرين فحسب  ادلعنيُتتكن وليدة إىتمام إّن اإلىتمام بدراسة اإلنتاجية وزلاولة ربسينها، مل     
بل كانت متزامنة مع ظهور فكرة ادلنافسة، واألفكار ادلرتبطة بالثورة الصناعية، وقد حظي موضوع اإلنتاجية بصفة 
عامة بإىتمام الكثَت من أىل الفكر وادلهتمُت باإلدارة، فهي سبثل أداة حيوية يف كيفية توجيو وتنسيق األنشطة 

تاحا أساسيًا من مفاتيح التنمية والتقّدم، ألن ىدف كّل مؤسسة ما ىو البقاء واالستمرار يف ادلختلفة بكفاءة ومف
اإلنتاجية، دلا تفرضو ىذه األخَتة من ربّكم يف  كفاءهتامزاولة نشاطها يف ظل ادلنافسة، ىو التحسُت ادلستمر يف  

تب عنو مستو  مناسب من األرباح، اإلنتاج، وتأثَتىا على التكاليف ادلرتبطة بعوامل اإلنتاج، والذي سيًت 
 يف األسعار، وربسُت يف النوعية، وبالتايل يفرض ادلنتج مكانتو على منافسيو ليستمر يف اإلنتاج. واطلفاض

 على دور الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة من خبلل ادلباحث التالية:ويأيت ىذا الفصل لتسليط الضوء 

 ظيم إدارة اإلنتاج.ادلبحث األول: الكفاءة اإلنتاجية وتن

 ادلبحث الثاين: كفاءة زبطيط وتنظيم العمليات اإلنتاجية.

 ادلبحث الثالث: دور كفاءة الرقابة والصيانة يف رفع الكفاءة اإلنتاجية.
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 .اإلنتاج إدارةوتنظيم  اإلنتاجيةالمبحث األول: الكفاءة 

 أخر  أىداففيها، كما تعد وسيلة لتحقيق  األداءيف ادلؤسسة مؤشرا للرحبية وكفاءة  اإلنتاجيةتعد الكفاءة      
احلقيقية والنمو والبقاء واالستمرار، وكذا ادلساعلة يف زيادة الدخل االقتصادي الوطٍت ورفاىية العمال  األرباح

 واجملتمع ككل.

 .اإلنتاجيةالمطلب األول: الكفاءة 

يف ىذا ادلطلب ثبلثة فروع حيث تطرقنا يف الفرع األول إىل مفهوم الكفاءة اإلنتاجية، أّما الفرع الثاين  سنتناول
 سنتطرق إىل أعلية الكفاءة اإلنتاجية، أما الفرع الثالث العوامل ادلؤثرة فيها.

 .اإلنتاجيةالفرع األول: مفهوم الكفاءة 

 1، من قبل الباحثُت يف ىذا اجملال ومن ىذه التعريفات مايلي:اجيةاإلنتتعددت التعريفات اليت تناولت الكفاءة    

من جهة، وبُت ادلخرجات الناذبة من ىذه العملية  اإلنتاجيةىي العبلقة بُت ادلدخبلت العملية  اإلنتاجيةالكفاءة 
 2من ادلوارد. ادلستخدم إىلكلما ارتفعت نسبة الناتج   اإلنتاجية، حيث ترتفع الكفاءة أخر من جهة 

نوضح ما ىو  أن األعليةىذا التعريف تقليدي، فطادلا نتحدث عن ادلدخبلت وادلخرجات، فمن  أن إىلنشَت 
 التعريف مل يوضح طريقة استغبلل ىذه ادلدخبلت. أنادلقصود بكل منهما، كما 

تكلفة  وبأقلة اكرب كمية من الثرو  إلنتاجاالستخدام االقتصادي بصفة عامة، " أهناعلى  اإلنتاجيةوعرفت الكفاءة 
 ."شلكنة

كفء،   وبأفرادومواد جيدة  وآالت أدواتالشيء السليم بطريقة سليمة، بواسطة  أداء أهناكما عرفت كذلك على 
 واخلدمات اجليدة. اإلنتاج إلخراجيف الزمان وادلكان ادلبلئمُت، وبالتكلفة ادلناسبة، 

                                                           
1
 .55، ص2008العمل ورأس ادلال، دار البلدية، عمان،  -التغَت التقٍت -اإلنتاجية والكفاءة -نبيل إبراىيم زلمود، ربليل ادلتغَتات االقتصادية 
 .14صمرجع سبق ذكره، ادلصري، الكفاية اإلنتاجية للمنشات الصناعية: التكلفة، الوقت، األداء،  امحد زلمد 2
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 إمكانياهتايتمثل يف مد  قدرة ادلؤسسة على االستفادة من  "اإلنتاجيةمفهوم الكفاءة  أن األخَتونستنتج يف     
تكلفة شلكنة وخبلل فًتة زمنية معّينة  بأقلالسلع  إنتاجاليت حبوزهتا حىت تتمكن من  اإلنتاجيف التوفيق بُت عناصر 

 وحسب ادلواصفات احملدّدة".

 وتأىيبلمبلئمة وتطّورا  األكثر اإلنتاجاصر لعن األمثلنتيجة االختيار  اإلنتاجيةقدر شلكن من  أعلىدبعٌت ربقيق  أي
 .اإلنتاجيةالستغبلذلا يف العملية 

 .اإلنتاجيةالكفاءة  أهميةالفرع الثاني: 

 اإلدارةجدل طويل حول العديد من ادلواضيع اليت تتعلق بوظيفة  والباحثُتيدور بُت الكثَت من رجال الصناعة     
التعّرف  لئلدارة، وكيف ؽلكن اإلنتاجيةادلوضوعات جدال ومناقشة، موضوع الكفاءة  أكثريف ادلؤسسات، ولعل 

 ربح. أوما ؽلكن من فائض  أقصى، وربقيق اإلنتاجعليها وتوجيهها ضلو زيادة 

مؤشر  أهنااذلامة اليت استدعت اىتمام دول العامل عامة على اعتبار  األمورمن  اإلنتاجيةيعد موضوع الكفاءة 
يف  األساسيادلعيار  اإلنتاجيةاعتبار الكفاءة  إىليف ادلؤسسات، ويعود السبب يف ذلك  األداءوكفاءة للرحبية، 

 أعليتهالتقدًن مستو  عال من الرحبية، وشلّا يزيد من  رئيسيادلرتفعة عامل  اإلنتاجيةتقييم ادلؤسسات، فالكفاءة 
 .1عبلقتها ادلباشرة والوطيدة بادلستو  ادلعيشي للفرد واجملتمع عامة

 2:أعلهااقتصادية واجتماعية  أىدافليست ىدفا يف حد ذاهتا، بل ىي وسيلة لبلوغ  اإلنتاجيةفالكفاءة 

 منخفضة. وبأسعاركمية اكرب من السلع واخلدمات، بتكلفة اقل   إنتاج .1
 ة، نتيجة ارتفاع الطلب على ادلنتوج، وارتفاع معدل ادلبيعات.والدخل احلقيقي للمؤسس األرباحزيادة  .2
 زبفيض ساعات العمل. إمكانيةربسُت ظروف العمل، مع  .3
 وبقية احلوافز ادلادية ادلقدمة للعمال. األجورربسُت  .4
زيادة معدالت االستثمار واالستغبلل وبصفة عامة تقوية  إمكانيةزيادة الدخل والناتج الوطٍت، مع  .5

 االقتصادي للمجتمع البشري. األساس

                                                           
1
لنيل  علي موسى حنان، الصحة والسبلمة ادلهنية وأثرىا على الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة الصناعية: ىنكل اجلزائر، مركب شلغوم العيد، رسالة 

 .  105-104، ص ص  2007-2006قسنطينة،  -شهادة ادلاجيسًت يف علوم التسيَت، جامعة متوري
 .28، ص2002دلوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وإدارة ا 2
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 ومؤشراتها: اإلنتاجيةالفرع الثالث: قياس الكفاءة 

 : مراحل عملية القياس: أوال

 1وىي كمايلي: أساسية، على ثبلثة مراحل اإلنتاجيةتتم عملية الكفاءة 

) اإلنتاجيةوتتناول الدراسة الدقيقة جلميع العناصر ادلنتجة ادلتاحة للوحدة  :األوليةمرحلة القياس  .1
 اإلنتاجيةه العناصر أثناء العملية ىذ أداءالذاتية، وكذا ربليل  وإمكانياهتامؤسسة(، يف ظل ظروفها 

وضع  إىلالعلمية لدراسة الزمن واحلركة وربليل القيمة، هبدف الوصول  األساليبمستخدمُت يف ذلك 
متوسطات القراءات ادلختلفة، واعتبار ىذه ادلتوسطات  أومبلئمة لظروف العمل،  األكثرادلستويات 

 الذاتية. اإلنتاجيةفاءة كادلختارة كمستويات قياسية تتحدد منها ال
، ومن واقع اإلنتاجيةوىي اليت تتناول ذبميع البيانات اليومية من داخل الوحدة  مرحلة القياس المستمرة: .2

، مث استخدام ىذه البيانات يف تكوين وسائل قياس جيةاإلنتاالفعلي جلميع عناصر العملية  األداءنتائج 
 الفعلية. اإلنتاجيةواستخراج نتائجها اليت سبثل مستو  الكفاءة  اإلنتاجيةالكفاءة 

الفعلي، بادلستويات  األداءوتتناول مقارنة ادلستويات الفعلية ادلستخرجة من  مرحلة تقييم نتائج القياس: .3
ومربراهتا وتقييم  أسباهباالسالبة، ودراسة  أو، وربدد االضلرافات ادلوجبة وليةاألالقياسية احملددة يف ادلرحلة 

على ضوء ما ذبمع من حقائق، والتعرف على االذباه الذي تسيَت فيو ىذه الكفاءة  اإلنتاجيةالكفاءة 
 إىلوالزمن والتكلفة للوصول  األداء، وما يتبع ذلك من التعديبلت والتحسينات الضرورية يف اإلنتاجية
 الذاتية. اإلنتاجيةالكفاءة مستو  

 :ثانيا: مؤشرات القياس
،  اإلنتاجيادلؤسسة للتعرف على حقائق موقفها  إدارةتلك ادلعدالت اليت تستخدمها  ادلقصود دبؤشرات القياس
 2ادلتاحة. اإلمكانات إطار، يف اإلنتاجيةعناصر العملية  أصلزهتاادلختلفة، اليت  األداءكنتيجة لتفاعل عمليات 

النسب الرياضية  أوالبسيطة واليت تتمثل يف: ادلعادالت  واإلحصائيةوسائل القياس الرياضية  إىل اإلدارةلذا ربتاج 
وزمن وتكلفة كل عنصر  أداء، وتتابع تقييم اإلنتاجيةاجلداول الزمنية، اليت تقيس كل جزء من العملية  أوالرسوم  أو

 من العناصر ادلنتجة.

                                                           
 .24 -23، ص ص2004الكفاية اإلنتاجية للمنشات الصناعية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، امحد زلمد ادلصري،  1
 .25 -24، ص ص  ، نفس ادلرجعأمحد زلمد ادلصري، الكفاية اإلنتاجية للمنشات الصناعية2
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وقت غَت انو  أياستخدامها يف  لئلدارةتتميز بو ىذه الوسائل، السهولة والوضوح حبيث ؽلكن  أنما غلب  أىم و 
 1:أعلهاتتعذر عملية القياس، بسبب رلموعة من العوامل  األحواليف كثَت من 

   البلزمةتعّذر احلصول على ادلعلومات والبيانات  إىلاحملاسيب، شلّا يؤدي  األداءضعف مستو 
 ة القياس.لعملي

  صعوبة ادلقارنة بُت  إىلاحملاسبة ادلوحدة، والذي يؤدي  وأنظمةالتكاليف،  أنظمةغياب تطبيق
يتم استخراج كل مؤشر من  إطارىاالختبلف ادلقّومات التكاليفية، اليت يف  اإلنتاجيةالوحدات 

 .اإلنتاجيةمؤشرات قياس الكفاءة 
  بسبب نقص الوعي وغياب احلوافز االغلابية  جبدو  ىذا النظام، أنفسهمعدم اىتمام العملُت

مجيع ادلستويات يف ادلؤسسات، بضرورة تبٍت مثل ىذه األنظمة واألساليب  إلزاموعدم وضوح 
 العلمية الصلازىا.

  يف ادلؤسسات، لفكرة تطبيق مثل ىذه األساليب. ادلسؤولة اإلداراتعدم تبٍت 
 .االختبلف يف طبيعة ادلنتج ونوعو، أو درجة جودتو 

 .اإلنتاجيةالمطلب الثاني: العوامل المؤثرة في الكفاءة 

 أماناول يف ىذا ادلطلب ثبلثة فروع حيث سنتناول يف الفرع األول خصائص العوامل ادلؤثرة على الكفاءة، سنت    
ادلتبعة  باألساليالفرع الثالث سنتناول  أما، اإلنتاجيةالفرع الثاين يتمثل يف تصنيف العوامل ادلؤثرة على الكفاءة 

 .اإلنتاجيةلتصنيف العوامل ادلؤثرة على الكفاءة 

 الفرع األول: خصائص العوامل المؤثرة على الكفاءة.

يف شّدة تأثَتىا على  أيضاتشّعبة، وىذه العوامل زبتلف كثَتة وم  اإلنتاجيةتعترب العوامل ادلؤثرة على الكفاءة 
يف حُت تعمل  اإلنتاجيةرفع  إىلعوامل  معّينة تؤّدي  أنوكذلك يف طريقة التأثَت حيث صلد  اإلنتاجيةمستو  
يؤثر  آخر، وىناك عددا اإلنتاجيةعوامل بشكل مباشر على  عدة تؤثريف الشكل ادلعاكس، كما  أخر عوامل 

 بشكل غَت مباشر.

                                                           
 .47 -46، ص ص 1980ىد فليح، تقييم األداء يف األنشطة اإلنتاجية، دار الرسالة للطباعة ، بغداد، احسن ج 1
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اك عوامل غَته من العوامل، فهن سبيزه عنمرّكبة،  أوخصائص منفردة،  اإلنتاجيةلكل عامل من عوامل  أنوالواضح 
 -ذات خصائص فنية وأخر ، سياسية -اقتصادية خصائصذات  وأخر ذات خصائص اجتماعية، اقتصادية، 

البعض من ىذه العوامل يتطلب  أن...وىكذا، ىذا فضبل عن إدارية -ذات خصائص بشرية وأخر تكنولوجية، 
ة واليت الّداخلية غَت ادلستّغل اإلنتاجيةاستثمارات مادية جديدة، يف حُت غَتىا من العوامل يستدعي االحتياطات 

 توظيفات ماّدية جديدة. إىلؽلكن استخدامو من دون احلاجة 

ذلذه العوامل ارتباطات  أن أيذات طبيعة ترابطية  أهناىو  اإلنتاجيةاذلمة لعوامل الكفاءة  األخر صائص ومن اخل
وفاعلية العوامل  تأثَتعتمد على درجة كبَتة، على ت إظلاوفاعلية كل عامل  تأثَتوعبلقات تبادلية، بالتايل فاّن 

كل عامل من عوامل   أعليةسلتلف يف ظل ظروف سلتلفة، كما زبتلف  تأثَتنفس العامل ذلا  أن، وىذا يعٍت األخر 
ادلختلفة، وتبعا لفروع االقتصاد الوطٍت ادلختلفة وىي ال  اإلنتاجوكذلك خصائصو ادلمّيزة تبعا دلستويات  اإلنتاجية

 1تتغَّت وفقا للتطّورات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية ادلختلفة. وإظلا أيضابقى ثابتة ت

 .اإلنتاجيةالفرع الثاني: تصنيف العوامل المؤثّرة على الكفاءة 

وجهات نظر حيث اختلفت  اإلنتاجيةانو ال يوجد تصنيف مّوحد للعوامل ادلّؤثرة على الكفاءة  ؽلكن القول
بصورة  إليهاسنحاول التطرق  األساسوطرق تصنيف ىذه العوامل وعلى ىذا  أساليبيف  الباحثُت واالقتصاديُت

 2سلتصرة وىي:

: حيث حصر فريق من الباحثُت واالقتصاديُت اإلنتاجالتصنيف حسب العناصر األساسية لعملية  .1
وقّوة العمل اليت سبزج بُت ىذه  اإلنتاجيف الوسائل وادلواد ادلستعملة يف  اإلنتاجيةالعوامل ادلّؤثرة على 

 الوسائل وادلواد.

ويتمثل ذلك يف ذبميع العوامل ادلؤثرة وفقا لطبيعة وخاصية   التصنيف حسب طبيعة وخاصية كل عامل:.2
 العوامل الطبيعية والبشرية وغَتىا. إىل إضافةكل عامل فهناك العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

                                                           
                        .  103، ص1983، بَتوت، 1وجيو عبد الرسول العلي، اإلنتاجية ) مفهومها، قياسها والعوامل ادلؤثّرة فيها(، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 1
 .104، ص نفس ادلرجعالرسول العلي، اإلنتاجية ) مفهومها، قياسها والعوامل ادلؤثّرة فيها(، وجيو عبد  2
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خارجية، فتعترب  وأخر عوامل داخلية  إىلحيث تنقسم  حسب المكان والموقع الجغرافي: التصنيف .2
الفرع االقتصادي كما ؽلكن  أوما تواجدت ضمن احلدود الداخلية للمؤسسة  إذاثرة داخلية ؤ العوامل ادل

 الفرع االقتصادي. أوكانت متواجدة خارج حدود ادلؤسسة   إذااعتبارىا عوامل خارجية 
فادلؤسسة االقتصادية ؽلكن ذلا التحّكم والسيطرة  حسب التحكم والسيطرة على العوامل:التصنيف  .3

عليها  للتأثَتسلطة  أيال سبلك ادلؤسسة  أخر لسياستها كما توجد عوامل  وإخضاعهاعلى عوامل معّينة 
 عوامل معطاة. أهنا أساسفتتعامل معها على 

تبعا للوقت الذي يظهر  أيترتبط بوقت معُّت  اإلنتاجيةعلى  تأثرىناك عوامل  التصنيف حسب الزمن: .4
 .اإلنتاجيةفيو اثر عامل ما على مستو  

قصَت  التأثَتتتمحور يف رلموعتُت من العوامل وىي ذات  أهناوالشيء ادلبلحظ من خبلل كّل ىذه التصنيفات ىو 
 طويل ادلد . تأثَتادلد ، وذات 

 .اإلنتاجيةالعوامل المّؤثرة على الكفاءة الفرع الثالث: األساليب المتبعة لتصنيف 

، اإلنتاجيةمعّينة لتصنيف العوامل ادلؤثّرة على  أساليبيف وضع واعتماد  واالقتصاديُتاختلف الباحثون  لقد   
 1ثبلث تصنيفا وىي كاأليت: إىلوذلك وفقا لتصوراهتم ومنهجياهتم ادلعتمدة ويف ما يلي سنتطرق 

 .مكتب العمل الدويل أسلوب .1
 .(A.Judsonجودسون )  اإلدارياخلبَت  أسلوب .2
 (.R.Sutereister سويتر ميسترالربوفيسور)  أسلوب .3

 :ILOمكتب العمل الدولي  أسلوب.1

العامة يف ثبلث رلاميع  اإلنتاجيةمكتب العمل الدويل يف زلاولة رائدة ذلم، بتجميع عوامل الكفاءة  أخصائيوقام 
وتتمثل يف ادلؤسسة،  اإلنتاجيةعامبل سلتلفا يؤثّر على مستو  الكفاءة  37ربديد  إىلمن خبلذلا  توصلوارئيسية، 

 ىذه العوامل يف:

 

                                                           
1
 .117 -144علي موسى حنان، الصحة والسبلمة ادلهنية وأثرىا على الكفاءة اإلنتاجية، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 مجموعة العوامل العامة:

 الطقس) الظروف اجلّوية وادلناخية(. -
 التوزيع اجلغرايف للموارد واخلامات الطبيعية. -
 السياسات ادلالية واالنتمائية اليت تتبعها الدولة. -
 لسوق العمل يف الدولة. التنظيم العام -
 رلموع السكان، شبو البطالة، معّدل دوران العمل. إىلنسبة القو  العملة  -
 توفر مراكز البحث العلمي والتكنولوجي. -
 التنظيم التجاري وحجم السوق. -
 نشر نتائج البحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية. -
 بيئة ادلنتجات. أوالتغَتات يف تركيبة  -
 .لئلنتاجاحلجم الكلي  إىل إنتاجهات الكفاءة ادلنخفضة ونسبة اثر ادلنشات ذا -

 مجموعة العوامل الفنية والتنظيمية:

 .اإلنتاجدرجة التكامل يف  -
 يف ادلؤسسات ادلختلفة. اإلنتاجيةمعدل استغبلل الطاقة  -
 ودرجة استقراره. اإلنتاجحجم  -
 وانتظام تدفقها. األوليةجودة ادلواد  -
 .اإلنتاجيةالتقسيم الفرعي للعمليات  -
 .اإلنتاجتوازن خط  -
 .اآلالت أنظمةتعدد  -
 والوسائل الرقابية. األجهزة -
 جودة ادلنتجات. -
 ترشيد وتنميط العمل وادلواد. -
 الًتتيب الداخلي وادلوقع اجلغرايف للمؤسسة) ادلصنع(. -
 ، الصوت.اإلضاءةالصناعة واخلدمات اذلندسية اخلاصة باألمان،  -
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 حلصول عليها وتداوذلا بُت العمال.وسهولة ا اإلنتاج أدوات نوعية -

 مجموعة العوامل البشرية:

 والعاملُت. اإلدارةالعبلقة بُت  .1
 االجتماعية والنفسية للعمل. األحوال .2
 التشجيعية. األجور .3
 التكيف للعمل واالرتباط بو. أودرجة التوافق  .4
 العمل. أثناءالتعب اجلسماين  .5
 الفٍت(. اإلعدادتركيب القو  العاملة من حيث) السن، اجلنس، ادلهارة،  .6
 دور التنظيمات العمالية. .7

 (:A.Judsonجودسون )  اإلداريالخبير  أسلوب.2

يف الو.م.أ من األساليب اذلامة  اإلدارية( وىو رئيس احد بيوتات اخلربة A.Judsonالذي قدمة )  األسلوبيعد    
لكل من  إبرازهىو  األسلوب اما ؽلّيز ىذ أىمولعل  اإلنتاجيةلتصنيف العوامل احملددة دلستو  ومعدل تغَت الكفاءة 

 1اجلدول ادلوايل يوضح ىذا التقسيم.والداخلية، و  اخلارجية اإلنتاجيةعوامل الكفاءة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .117موسى حنان، الصحة والسبلمة ادلهنية وأثرىا على الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة الصناعية، مرجع سبق ذكره، ص ص  علي 
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 في المؤسسة. اإلنتاجيةمل الكفاءة لعوا (A.Judson): تصنيف (11)جدول رقمال

 العوامل الداخلية اخلارجيةالعوامل 
 التكنولوجيا. .1
 العام. االقتصاديالوضع  .2
 التشريعات احلكومية. .3
 طلبات ادلستهلكُت. .4
 .واالبتكارالتجديد  .5
 العبلقات الصناعية. .6

 

 العاملون يف ادلؤسسة. األفراد .1
 بيئة وتنظيم العمل داخل ادلؤسسة. .2
 ادلؤسسة.سياسات  .3
الرقابة ادلستخدمة داخل  وأنظمةادلعلومات  .4

 ادلؤسسة.
 عملية اإلشراف داخل ادلؤسسة. .5
نوعية اإلدارة أنظمة احلوافز وادلكافئات  .6

 اليت تطبقها ادلؤسسة.
 

 .113المصدر: وجيه عبد الرسول العلي، اإلنتاجية )مفهومها، قياسها والعوامل المؤثرة فيها(، ص

كل   إطارعوامل خارجية وداخلية ويف  إىل اإلنتاجية، قّسم عوامل الكفاءة اإلدارياخلبَت  إنمن اجلدول نبلحظ 
 رلموعة من اجملموعات ادلبينة يف اجلدول.

 (.R.Sutereisterالبروفيسور ) أسلوب.3

اجلديرة باالىتمام والدراسة، ذلك التصنيف الذي جاء بو الربوفيسور ) سوتَتميسًت  األخر من التصنيفات     
R.Sutereister يف رلموعتُت رئيسيتُت علا: رلموعة  اإلنتاجية( من جامعة واشنطن، حيث مجع عوامل الكفاءة

 1.اإلنسانيةالعوامل الفنية ورلموعة العوامل 

 العوامل الفنية: .1

ومد  تطّورىا من حيث  ادلستخدمةوادلعّدات  اآلالتمن خبلل  اإلنتاجيةواضحا على  تأثَتىاحيث يكون 
العمل  وأساليبادلستعملة من جانب اجلودة والتنوّع، كذلك طرق  األوليةادلواد  إىل باإلضافةالتقنيات ادلتوفرة، 

كّلها عوامل تلعب دورا ىاّما   ، فهذهاإلنتاجيةوحجم الوحدة وادلؤسسة  اإلنتاجيةادلعتمدة ومد  تنظيم العمليات 
 .اإلنتاجيةتغَّت ىائل يف مستو   إحداثيف 

                                                           
ئر، حلسن بونعامة، عبلقة العمل وأثره على اإلنتاجية يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيسًت، جامعة اجلزا 1

 .26، ص 1996/1997
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 :اإلنسانيةالعوامل  .2

الفردي للعمل ىو احملّدد  فاألداء، اإلنتاجيةادلؤثّر على  األساسيرغم التباين ادلوجود يبقى الفرد ىو العامل    
 إنتاجيةيؤثر كثَتا على كفاءة  أنيستطيع  اإلنتاجوتنفيذه دلراحل  اآلالتباستخدامو  فاإلنسان، لئلنتاجيةاحلقيقي 

تتوقف على كّل من لديو القدرة على  اإلنتاجية العمليةمساعلة العنصر البشري يف  أنادلؤسسة، وعلى ىذا صلد 
الفعلي يبقى نسبيا  أداءهما ينتظر منو من عمل فاّن  أداءمل يكن الفرد قادرا على  فإذاالعمل والرغبة يف العمل، 

 أداءوان كانت لديو رغبة كبَتة يف العمل، ونفس الشيء بالنسبة للفرد الذي ال يتوفر على رغبة حقيقية يف  حىت
 العمل. أداءننتظر منو عمبل جّيدا حىت وان كانت لديو قدرة كبَتة يف  أنؽلكن  واجباتو وما كّلف بو، فانو ال

 .اإلنتاجيةالمطلب الثالث: وسائل وسبل تحسين الكفاءة 

من التخطيط  أساسيقوم على  وإظلا تلقائي لال ػلدث بشك اإلنتاجيةربسُت مستو  الكفاءة أو زيادة  إن   
من االستخدام الواعي وادلنّظم للعلم  أساسالكفء والتنظيم السليم للموارد والطاقات البشرية ادلتاحة وكذلك على 

 والتكنولوجيا.

ستخدمة دبا يرفع قيمة ادلخرجات وؼلّفض من تكاليف ادلدخبلت، تعٍت ربسُت الوسائل ادل اإلنتاجيةزيادة  إن   
شلكن وعن طريق  إنتاج أقصىاحلصول على  إمكانيةيتبلور يف  اإلنتاجيةمفهوم الكفاءة  إنوشلّا ال شك فيو 

، ومن ادلال..اخل رأس، األوليةواليت تتمثل يف العمل، ادلواد  اإلنتاجيةاستخدام كّميات زلّددة من عناصر العملية 
وذلك حسب الطرق  اإلنتاجيةىذا ادلنطلق يتضح لنا انو ؽلكن تصّور احلاالت اليت تساعد يف ربسُت الكفاءة 

 1وىي: اآلتية

 .ثابتة زيادة قيمة ادلخرجات النهائية مع زيادة قيمة ادلدخبلت ادلستخدمة بنسبة -
 . بة اقلّ زيادة قيمة ادلخرجات النهائية مع زيادة قيمة ادلدخبلت ادلستخدمة بنس -
 .زيادة قيمة ادلخرجات النهائية مع زبفيض دلقدار ادلدخبلت ادلستخدمة -
 .تة مع زبفيض مقدار ادلدخبلت ادلستخدمةبقاء قيمة ادلخرجات النهائية ثاب -
 ّل.زبفيض قيمة ادلخرجات النهائية مع زبفيض لقيمة ادلدخبلت ادلستخدمة بنسبة اق -

 

                                                           
 .16زلمد احلناوي، علي الشرقاوي، إدارة النشاط اإلنتاجي يف ادلشروعات الصناعية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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اليت ينبغي ازباذىا لضمان تطّور  واإلجراءاتسنحاول الًتكيز على رلموعة التدابَت  فإنناعلى ماسبق،  تأكيدا 
 ، ىذه التدابَت ىي:اإلنتاجيةوربسُت مستمر يف الكفاءة 

العناية بتدريب العّمال وتنمية معارفهم ومهاراهتم،  أي: العناية بالعنصر البشري من حيث القدرة على العمل أوال
 وتقدًن احلوافز ذلم.

االستفادة من منجزات  إمكانيةودراسة  -ادلادية والفنية–التخطيط اجلّيد الستغبلل ادلوارد ادلتاحة األخر   ثانيا:
 العلم والتكنولوجيا ووضع اخلطة ادلبلئمة لنقلها وتطبيقها يف اجملاالت ادلبلئمة الستخدامها.

 واإلمكانياتاستكشاف ادلوارد ادلتاحة  إىلزيادة االستثمارات يف رلال البحوث والتطوير والدراسات ادلوجهة  ثالثا:
 .اإلنتاجيةزيادة  إىلادلعطّلة، وبالتايل يؤدي 

 إدارةولكّل  اإلنتاجواذباىها يف كلّ عنصر من عناصر  اإلنتاجيةالبلزمة عن  واإلحصائياتتوفَت البيانات  رابعا:
داخليا بُت  األزمةادلقارنات  إلجراءخبلل السنُت، وحفظ ىذه البيانات وتبويبها وتصنيفها وذبهيزىا  وقسم،
 وخارجيا، بُت ادلؤسسات ادلتشاهبة وادلتنافسة. اإلنتاجوعناصر  اإلدارات

احها يف  اليت ثُبث صل األساليبمن  باألىداف اإلدارةتعترب  إذ، اإلنتاج إدارة ألىدافالتحديد الواضح  خامسا:
 .اإلنتاجيةكثَت من احلاالت لزيادة 
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 .اإلنتاجيةالمبحث الثاني: كفاءة تخطيط وتنظيم العمليات 

من  اإلنتاجتغيَت ظروف ومستلزمات  إىل اإلنتاجالتطورات التنظيمية والتقنية ادلستخدمة يف رلال  أدتقد     
دبتطلبات ادلستهلكُت، ومن ىنا  لئليفاءسلتلفة،  أنواعاخبلل تطوير وسائلو وتعّقد عملياتو، واتساع دائرتو ليشمل 

ومستويات  اإلنتاجال غٌت عنو لتحقيق وتامُت التوازن ادلطلوب بُت معّدالت  أمر اإلنتاجيةزبطيط العمليات  أصبح
 الطلب عليو.

 .اإلنتاجيةليات المطلب األول: كفاءة تخطيط العم

 .اإلنتاجالفرع األول: التخطيط في مجال 

، العوامل ادلؤثرة يف زبطيط اإلنتاجعّدة نقاط تتمثل يف: مفهوم وظيفة زبطيط  إىلمن خبلل ىذا الفرع  سنتعرض  
 .اإلنتاج، متطلبات زبطيط اإلنتاج

 أوال: مفهوم وظيفة التخطيط:

ادلطلوب اصلازىا لكّل مستو  من التنظيم  األىداف، فعن طريقو ربّدد اإلداريةتعترب الوظيفة األوىل يف العملية 
 .األىدافلتحقيق ىذه  إتباعهاالواجب  والوسائل

ادلال ادلطلوب لتصنيع كّمية  ورأس اإلنتاج وأساليب واآلالت"ربديد القّوة العاملة وادلواد  اإلنتاجويقصد بتخطيط 
 1رلموعة منتجات خبلل فًتة معّينة يف ادلستقبل". أومعينة من منتوج واحد 

على انو القيام بالتنبؤ لوضع خطّة مقدّما، جلميع خطوات تتابع العمليات  اإلنتاجوبالتايل ؽلكن تعريف زبطيط 
 .اإلنتاجية األىدافبالطريقة اليت ؽلكن هبا ربقيق 

 .اإلنتاجثانيا: العوامل المؤثرة في تخطيط 

 من حيث اختيار وسائلو وىي: اإلنتاجثّر على زبطيط توجد عّدة عوامل تؤ 

 تصنيع ادلنتوج ادلطلوب. إمكانية -
 كمية ادلبيعات اليت ؽلكن توقعها يف ادلستقبل. -

                                                           
1
 .228سونيا زلمد البكري، إدارة اإلنتاج والعمليات، مرجع سبق ذكره، ص 
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 اليت ينبغي تصنيع بعضها او كّلها. أوشراء مجيع ادلواد ادلطلوبة  -
 الوحدة. إلنتاجالوقت النمطي البلزم  -
 درجة اجلودة ادلطلوبة. -
 البلزمة لتصنيع الكمية ادلطلوبة. واألجهزة  واآلالتمقدار العدد  -
 .اإلنتاجيةادلطلوبُت للعملية  األفراد -
، وادلشًتيات، واذلندسة الصناعية واإلنتاج، ادلبيعات إداراتتضافر رلهود كّل من  األمرلذلك يتطّلب  -

سلسلة من األنشطة  إالما ىو  إنتاج، فتخطيط لئلنتاجالتخطيط السليم  إىل، والتكاليف للتّوصل واألفراد
 واحدة بالذات. إدارةعديدة وليست مسؤولية  إداراتتتحقق بالتعاون الكامل بُت 

 .اإلنتاجثالثا: متطلبات تخطيط 

 1على النحو التايل: لئلنتاجؽلكن استعراض ادلتطلبات األساسية للتخطيط اجلّيد 

 .األجزاءويظهر احلدود والطاقات، وػلّدد ادلواد وقائمة  :لإلنتاجالرسم التخطيطي  .1
 توزيعها ونوع العمل وسرعتها والتغذية ومد  التجميل. :اآللةبيانات عن  .2
 وادلناشَت والقوالب والًتكيبات. األدواتتوزيعها وحالة كفاءة  :األدواتبيانات  .3
راء اخلاصة بادلواد اليت مل تصل وادلواد ادلمكن ادلواد ادلتاحة يف ادلخزن وطلبات الش المواد األّولية : بيانات .4

 تبديلها.
 مهارات العّمال. :األفرادبيانات  .5
 مع أخذ فًتات الصيانة يف االعتبار. لئلنتاجوتتضمن ربديد التكاليف والوقت البلزم : بيانات المعايير .6

 

 

 

 

                                                           
1
 .365علي الشرقاوي، إدارة النشاط اإلنتاجي يف ادلشروعات الصناعية، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .اإلنتاجالفرع الثاني: اتخاذ القرار في مجال 

 .اإلنتاج القرار في : مفهوم اتخاذأوال

معّينة وربديد سيماهتا ادلستقبلية، ومن ادلهم التمييز بُت القرار يف  أحداث إغلادعملية  بأنوؽلكن ازباذ القرار     
 حّد ذاتو وعملية صنع القرار.

اجلارية حىت خلطّة االختيار وما يليها، بينما القرار ىو  واألحداثفصنع القرار ىو العملية اليت تتعّلق بالتطورات 
 معُّت. إجراءعلى  أوالثبات على اختيار زلّدد 

تقود ضلو ىدف معُّت، بُت عّدة طرق شلكنة  أي، أكثر أوتتضمن عملية ازباذ القرار، اختيار بُت بديلُت  إذن
 اإلنتاجالسلعة بأكرب كفاءة شلكنة، ينبغي على مدير  إنتاجلتحقيقو وىو  اإلنتاج إدارةولتحقيق اذلدف الذي تسعى 

ادلطلوب بأقل تكلفة شلكنة ويف حدود الطلب ادلتوقع على  اإلنتاجاحلصول على ادلدخبلت اليت سبّكنو من ربقيق 
 1السلعة.

 ثانيا: مراحل اتخاذ القرار.

 أنسطحية ؽلكن أو ّل للمشكلة احلقيقية، ليس نادرا بعد عملية ربليل سريعة ح إغلادأخذ قرار جّيد يعٍت  إن   
 أخر .مشكلة  إبراز إىلازباذ القرار الذي يؤدي  إىلنصل 

ادلطروح، والشكل ادلوايل يّوضح ادلراحل  اإلشكالػلّل  يكون ىذا القرار جّيدا للمؤسسة لكّنو ال أنؽلكن 
 القرار. ألخذ األساسية

 

 

 

 

                                                           
يبيا، زلمد مرجان، إدارة العمليات اإلنتاجية) دراسة ربليلية للعمليات اإلنتاجية يف ادلشروعات الصناعية(، منشورات كلية احملاسبة عريان، ل سليمان 1

 .113، ص1993
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 .اإلنتاجيبّين مراحل اتخاذ القرار في مجال  :14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55ختار ولد الشيباني، انعكاسات إدارة اإلنتاج على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة، ، صالمصدر: 

 

تقييم 

 Nالبديل

تقييم 

 3البديل

 سبييز البدائل

واختبار البديل  المقارنة

 األفضل

 إدخال االختيار

 مراقبة النتيجة

 ليل ادلشكلةرب

 األىدافمجع ادلعلومات و تشخيص دقيق للمشكلة و ربديد 

 Nالبديل 1البديل

 تشخيص ادلشكلة
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 1من الشكل يتضح مايلي:

جرت بصفة دقيقة فستسّهل  إذاادلراحل، لكن  أصعبتعترب ىذه العملية من  تحديد طبيعة الشكل: .1
 .األمثلاحلّل  إغلادعملية دراسة البدائل وبالتايل 

الشخص الذي  أوىي قرارات تكون يف حوزة ادلقّرر  تحديد البدائل) وضع المشكل بصورة بدائل(: .2
 بديلُت اثنُت شلكنُت. األقلاختيار غلب توفر على  أوك قرار ايتخذ القرار، لكي يكون ىن

يتم ربليل وتقييم كل البدائل بواسطة ربديد ادلتغَتات اليت ؽلكن قياسها بسهولة   وتقييم كّل بديل: تحليل .3
، مثبل العبلقات األخر كالتكاليف، الزمن..اخل. وزلاولة وضع التخمُت الدقيق حلّد ما عن العناصر 

 ؽلكن وضعها بصورة عددية. ة اليت الالظروف السياسي أوالعّمالية 
يتم اختيار البديل األمثل من خبلل ثبلثة منطلقات وىي: اخلربة،  أنمن الطبيعي  يل األمثل:اختيار البد .4

والتحليل، وادلنطلق األخَت ىو األسلوب  األكثر استخداما وتأثَتا لتحليل ادلشكلة واكتشاف العبلقة بُت 
 و.ربقيق إىلادلتغَّتات ادلّهمة وكذلك القيود اليت ذلا عبلقة باذلدف الذي ُيسعى 

متابعة نتائج  إىلال تنتهي مهمة متخذي القرار عند تنفيذه بل تتعّداه  تنفيذ القرار ومتابعته وتقييمه: .5
ربقيق اذلدف  أويف عبلج ادلشكلة  األمثل أوالتنفيذ وذلك للتعرف على مد  صلاح البديل ادلختار 

 ادلرغوب.
 ثالثا: ظروف اتخاذ القرارات:

 أنواع أربعةالبدائل الرئيسية ، وىناك  ربقيقكّمية ادلعلومات ادلتوفرة عن فرص   أساسعادة ما تتخذ القرارات على 
 2:كاأليتمن القرارات طبقا ذلذا ادلعيار وىي  

تكون لد  متخذي القرار يف ىذه احلالة معلومات   اتخاذ القرارات في ظل ظرف التأكد الكامل: .1
والطاقات البلزمة  اآلالتىناك مؤسسة سبلك  أنتسمح لو دبعرفة نتائج قراره، فلو افًتضنا  وأكيدةكافية 
تتمتع باحتكار بالنسبة للسوق والذي ىو يف حالة ضائقة،  وأهنامن البضائع،  أصنافعّدة  إلنتاج

تشكيلة شلكنة من األصناف وادلنتجات اليت ربقق ذلا أكرب فائض،  أفضلفادلشكلة ىنا تنحصر يف ربديد 
 وؽلكن حّل ذلك باستخدام التقنية ادلعروفة باسم الربرلة اخلطّية.

                                                           
 .76 -75ختار ولد الشيباين، انعكاسات إدارة اإلنتاج على الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص1
 .68، ص1994/1995دور إدارة اإلنتاج يف رفع الكفاءات اإلنتاجية، رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجيسًت، جامعة اجلزائربن عنًت،  2
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ػلدث  أنت جزئية بالنسبة دلا ؽلكن تتميز بتوفر معلوما روف المخاطرة:اتخاذ القرارات في ظل ظ .2
لكّنها تتيح للمسَّت معرفة ادلستقبل على وجو االحتمال، معلومات غَت كافية  إهنانتيجة القرارات ادلتخذة، 

تلعب ىنا قدرة متخذي القرار على تقدير االحتماالت دورا أساسيا يف فاعلية القرارات ادلتخذة، وؽلكن 
البدائل بعد الفراغ من عملية تقدير  أفضلاالستعانة بتقنية بسيطة ىي تقنية شجرة القرارات الختيار 

 االحتماالت.
، تسيَتاغَت مقبول  أمرمعلومات  أيةم تّوفر دذ قرار مع عإن ازبا اتخاذ القرارات في ظل عدم التأكد: .3

العواقب،  مأمونةاالبتعاد عن مثل ىذه احلاالت ، الّن القضية ىنا تصبح قضية مغامرة غَت  األفضلمن 
 وغَته. التسيَتيالتحليلي واالقتصاد  اإلحصاءؽلكن مع ذلك االستعانة بتقنيات 

يأخذ فيها متّخذ القرار تصرّفات  أنوىي احلالة اليت غلب  اتخاذ القرار في ظل ظروف الصراع: .4
أو رلال اخلطر،  الكاملتقع يف رلال الّتأكد  اإلنتاج إدارةادلنافسُت، وبصورة عامة يبلحظ أّن قرارات 

 وتتضمن ظروف عدم التأّكد أو الفراغ.

 .اإلنتاجالفرع الثالث: التحكم في 

، والثانية خطوات اإلنتاجالتحّكم يف  أىداف إىل، سنتطرق يف األوىل أساسيتُتسنتناول يف ىذا الفرع نقطتُت 
 .اإلنتاجالتحّكم يف 

 1: وتتمثل فيما يلي:اإلنتاجالتحّكم في  أهدافأوال: 

 توقعات الطلب الفعلي على السلع ادلنتجة كدالة للزمن، وذلك من أجل تقدير حجم  ربديد
 .اإلنتاجادلبيعات الذي يعترب األساس يف ربديد حجم 

  أوادلتاحة دلواد كانت مصّنعة  واإلمكانيات اإلنتاجربديد احلجم االقتصادي العقبلين دلستلزمات 
 نصف مصّنعة.

  خبلل فًتة زمنية دلواجهة الطلب ادلتوقع  إنتاجهاللكمّيات البلزم ربديد احلجم االقتصادي العقبلين
 على السلع وربديد ادلواصفات ادلطلوبة للسلع ادلنتجة.

                                                           
1
 .147، ص 1979،، مصرعلي الشرقاوي، وظائف ادلنشاة، دار اجلامعة ادلصرية 
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  وتنظيم تدفقات  لئلنتاجعملية جديدة  إعادةربديد نظام عقبلين لسياسة التخزين وذلك من أجل
 التسيَت األمثل للمخزونات. إىلللسلع يف السوق، حبيث يهدف ىذا النظام 

  ومراقبة ادلخزون ومقارنتو مع ادلستويات  اإلنتاجربديد مستو  ادلخزون يف سلتلف ادلراحل لعملية
 عند الضرورة. اإلنتاجالنظر يف برامج  وإعادةادلخّطط ذلا 

  زمن ادلفّضل حيث ػلدّد مرور ال اإلنتاجيوربديد ادلسؤولُت، وصياغة ادلخطط  إنتاجيوضع برنامج
جدول  أىدافوذلك حسب  واألفراد اإلنتاج آالتعلى  واألعمالالسلعة، وتوزيع ادلهام  إلنتاج

 ادلختلفة. األقسامتشغيل كل قسم من 
  للتخطيط والرقابة على  إدارةيتطّلب وجود  إنتاجيةيف مؤسسة  اإلنتاجالتحّكم يف  أىدافولتحقيق

 بالتفصيل يف مجيع ادلراحل. اإلنتاج

 .اإلنتاجت التحّكم في ثانيا: خطوا

والطرق اليت تتبعها ادلؤسسة يف أداء وظيفتها بطريقة حسنة  األساليبتلك  اإلنتاجالتحّكم يف ادلقصود خبطوات 
 1ما يلي: إىلوسليمة من التناقضات، وسوف نتعّرض يف ىذه اخلطوات 

 :اليت يتطلبها النشاط ويتم ىذا التحديد بعد دراسة  األعمالوتّتم ىذه اخلطوة بتحديد  تصميم العمل
يستطيع ىؤالء تزويد ادلؤسسة دبعلومات عن األعمال  إذدقيقة مع الفنيُت شلّن ذلم دراية يف ىذا اجملال، 

 وربديد الوظائف البلزمة وغَتىا. اإلمكانياتادلطلوبة من تصميم وذبهيز ادلصنع وتوفَت 
 غالبا ما تعطي ادلصانع عناية خاصة للتصميمات اليت تعّد  ها:تحديد مواصفات المنتوجات وتحليل

جهد مشًتك من قبل العّمال  إىلدلنتجاهتا حىت تضمن تنشيط الطلب على منتجاهتا، وىذا ػلتاج 
 .األخر  األقساموغَتىا من  اإلنتاجية األقسامالعاملُت يف 

  سلتلفة  أساليبخاصة وأننا نر   اإلنتاج ذلذا أعلية بارزة يف التحّكم يف وظيفة إن :اإلنتاجتحليل طرق
 و وادلومسية..اخل.ة ادلستمرة وادلنفصل إنتاجتتماشى مع الظروف ادلبلئمة ذلا، فهناك طرق 

  اجلدول الذي يتضّمن األصناف والكّميات وادلواصفات  اإلنتاجيقصد بربنامج   :اإلنتاجوضع برنامج
 اإلنتاجبرنامج  إعداد، ومواعيد البدء واالنتهاء وذلك خبلل فًتة زمنية مستقبلية، وػلتاج إنتاجهاالواجب 

                                                           
1 http://www.themanager.org/knowledgeb ase/operations/operations.htm 

http://www.themanager.org/knowledgeb
http://www.themanager.org/knowledgeb
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: الدقة يف البيانات ادلستخدمة، وتعاون كامل من مجيع أعلهاتوفَت رلموعة من ادلقّومات األساسية من  إىل
 أجهزة ادلشروع وغَتىا.

  واخلروج  اإلنتاجص اليت تتعّرض ذلا عملية وىي عملية فحص واستخبلص النقائ :اإلنتاجتقييم عمليات
 بأفضل السبل لنجاح ىذه العملية.

 .اإلنتاجيةالمطلب الثاني:كفاءة تنظيم العملية 

، كما سنتناول يف الفرع أولوكفاءهتا وذلك يف فرع  اإلنتاجيةالتعريف بأنواع النظم  إىلسنتناول يف ىذا ادلطلب   
دراسة  إىل، ويف الفرع الثالث سنتطرق اإلنتاجيةالثاين زبطيط ادلصنع وتصميم ادلنتج ودورعلا يف رفع الكفاءة 

 .اإلنتاجيةيف رفع الكفاءة  وأثرعلا) احلركة والزمن( اإلنتاجيةالعمليات 

 .اإلنتاجيةالفرع األول: تنظيم العمليات 

 اإلنتاج وأنظمةادلستمرّة  اإلنتاجصناعية على أوجو اختبلفها، فهناك أنظمة  إنتاجيةؽلكن أن ظلّيز عّدة نظم 
 1بالطلبيات. اإلنتاج وأنظمةادلتقطّعة، 

 المستمرة: اإلنتاج أنظمة.1

كّميات كبَتة من   إلنتاجتصنع ادلنتجات بصورة مستمرة ومنتظمة، ويستخدم ىذا النوع  اإلنتاجن ميف ىذا النوع 
كان الطلب   إذا إال اإلنتاجيةمنتجات ظلطية يكون الطلب عليها مرتفعا وال ؽلكن تطبيق ىذا النوع من األنظمة 

 على ادلنتج منتظما ولو صفة االستمرارية.

 روبات والسجائرالصناعات اليت تستخدم ىذا النوع، الصناعات اليت تعمل يف تصنيع ادلأكوالت وادلش أمثلةومن 
 والكيماويات..اخل.

 

 

 

                                                           
1
 .237 -236، ص صمرجع سبق ذكرهسونيا زلمد البكري، إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل النظم،  
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 :المتقطعة اإلنتاج أنظمة.2

رلموعة من  أوتتوقف عند االنتهاء من صنع كّمية معينة من سلعة  إنتاجيةينطوي مثل ىذا النظام على عمليات 
 السلع.

تشكيلة متباينة من السلع أو أحجام  بإنتاجادلقطّعة تكون فيها التسهيبلت مرنة بصورة تسمح  اإلنتاج أنظمة إن  
على نطاق زلدود، ووفقا لطلبيات مسبقة، بناءا على رغبات وميول  اإلنتاجسلتلفة لنفس السلعة، وعندما يكون 

يكون عادة  اإلنتاج، فاّن لئلنتاج، ووفقا للمواصفات واخلصائص ادلمّيزة اإلنتاجادلستهلكُت وادلستخدمُت ذلذا 
ومتباينة، وبصورة منقطعة  وعلى مراحل شبو متنقلة، ىذه االشًتاطات واالعتبارات  زلدودة وأحجامبكميات 

ادلتقّطع، لتأمُت التوازن ادلناسب بُت الطلب على  اإلنتاجتفرض استخدام نظام  اإلنتاجادلتعّلقة هبيكلة وظروف 
 .اإلنتاجيةادلنتجات اليت تتبٌت ىذا النوع من النظم 

 اآلالتوترميم  إصبلحادلكتيب وادلنزيل، ُورش  األثاثتخدم ىذا النوع، ىي صناعات الصناعات اليت تس أمثلةومن 
 وادلعّدات االلكًتونية..اخل. األجهزةوادلعّدات، صناعة 

 بالطلبيات:  اإلنتاجنظم .3

يعمل وفقا للطلبيات واليت ؽلكن أن تنطوي كّل واحدة منها على منتوج وحيد  اإلنتاجيةىذا النوع من النظم  إن
 زلّددة. وألغراضفات معّينة دبواص

 إىل إنتاجيةالسائدة حاليا يف الصناعة، حيث يتباين استخدامها من وحدة  اإلنتاجيةىذه النظم الثبلثة سبثل النظم 
دات االقتصادية ادلختلفة، ليكون استخدام احدعلا قائما على يف الوح اإلنتاجأخر ، وفقا دلا سبليو ظروف وىيكلة 
 وطبيعتو. اإلنتاجيمد  توافقو ومبلئمتو لنوع النشاط 
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 :اإلنتاجيةالفرع الثاني: تخطيط المصنع وتصميم المنتج ودورهما في رفع الكفاءة 

 ز.: تخطيط المصنع والترتيب المناسب للتجهيأوال

وترتيب األقسام داخل ادلصنع أي ربديد  سامقداخل األ اآلالتالتخطيط الداخلي للمصنع كيفية ترتيب  يقصد   
 إىلومناطق اخلدمة وزلطّات االستبلم والشحن ومراكز الصيانة وأماكن التخزين وما  اإلنتاج وأقسام اآلالتمواقع 

، خبلل العمليات اإلنتاجيءة سَت العمل ذلك. وعليو فاّن التصميم ادلناسب ىو وسيلة لتحقيق غاية وىي كفا
 السلعة. إنتاجادلختلفة اليت يتطّلبها 

 التخطيط الداخلي للمصنع يف ادلسائل التالية: أعليةوؽلكن تلخيص 

 .اإلنتاجيةعلى كفاءة خّط سَت ادلواد بُت العمليات الصناعية ادلختلفة للعملية  اإلنتاجتتوقف تكاليف  -
 داخل ادلصنع. واآلالت األقسامػلّدد خّط سَت ادلواد طريقة ترتيب  -
 رجة كفاءة خّط سَت ادلواد.دربّدد طريقة نقل ومناولة ادلواد داخل ادلصنع  -
 .اإلنتاجيةكفاءة العملية   إىلتؤّدي كفاءة خّط سَت ادلواد  -
 .اإلنتاجاطلفاض تكاليف  إىل اإلنتاجيةتؤّدي كفاءة العملية  -

 تصميم المنتج:ثانيا: 

من بُت ادلهام الرئيسية ادللقاة على عاتق إدارة اإلنتاج والعمليات واليت تزايدت أعليتها ىي القرار اخلاص بتحديد   
نوع ادلنتجات وتصميم ىذه ادلنتجات اليت سوف تقوم ادلنشاة بإنتاجها، سواء كان ىذا اإلنتاج منتج صناعي أو 

دلنتجات ىو وضع اخلصائص والوظائف واألشكال اخلاصة دبنتج معُت" سلعة نوع من اخلدمة، وادلقصود بتصميم ا
 1أو خدمة" يف قالب ؽلكن للمنشاة من الوفاء باحتياجات ادلستهلكُت يف السوق.

كأحد أقسامها ربت اسم) قسم التصميم( ومن مهامو   اإلنتاج بإدارةأّن ىذه الوظيفة قد ُأحلقت  إىلونشَت ىنا  
 مايلي:

 التصميمات والرسومات ادلبدئية وربديد دلواصفات النهائية. إعداد -
 الرسومات التفصيلية لصنع أجزاء السلعة وذبميعها. إعداد -

                                                           
 .199 صسونيا زلمد البكري، إدارة اإلنتاج والعمليات، مرجع سبق ذكره، 1
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 القوائم اخلاصة بأجزاء السلعة. إعداد -
 .اإلنتاج أقسامالدقيق على تنفيذ التعديبلت ادلقّررة على تصميم السلعة يف  اإلشراف -
 عة وأجزائها.حفظ ادلستندات اخلاصة بتصميم السل -
 تصوير الرسومات اخلاصة بتصميم السلعة وأجزائها. -

 ثالثا: كفاءة التصميم:

حىت يكون التصميم أكثر كفاية ووافيا بالعرض وجب على جلنة دراسة التصميم اجلديد أن تأخذ يف االعتبار 
 1دراسة األمرين التاليُت:

 يتصف التصميم اجلديد باخلصائص التالية: -
األداء الفٍّت، أو كفاية السلعة يف تلبية حاجات مستهلكيها كأن يّتصف بادلتانة، وسهولة  كفاية .1

 رغبة معّينة..اخل وإشباعاالستعمال 
ادلستهلك، من حيث الشكل أو توفر خصائص شلّيزة فيها حبيث تشّكل دافعا  أوجاذبية السلعة للمشًتي  .2

 القتنائها.
 إنتاجيةسعر مقبول بادلقارنة مع السلع ادلشاهبة ادلنتجة يف وحدات بيعها ب إلمكانية اإلنتاجاعتدال كلفة  .3

 أخر .
 ادلًتتبة نتيجة التصميم اجلديد أو تعديل التصميم: اآلثاردراسة  -

 مايلي: اآلثارىذه  أىمومن 

اثر التعديل أو التصميم اجلديد على رحبية ادلشروع على ادلد  القريب والبعيد وازباذ القرار ادلناسب  .1
 لذلك.

جلديدة على تشكيلة السلع األخر  ادلنتجة يف نفس ادلشروع وبالتايل على سياسة البيع اأثر السلعة  .2
 والتوزيع من حيث تأثَتىا على مبيعات السلع األخر  بالزيادة أو النقص.

 أخر  ومّدة االستفادة منها يف إنتاجيةالسلعة اجلديدة يف استغبلل العوادم الناذبة عن عمليات  إنتاجأثر  .3
 .إنتاجهاىذه السلعة، ودراسة قيمة العوادم ادلتشّكلة نتيجة  إنتاج

                                                           
1
 .91 -90اإلنتاجية يف ادلؤسسات الصناعية، مرجع سبق ذكره، ص صختار ولد الشيباين، انعكاسات إدارة اإلنتاج على الكفاءة  
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 ادلشروع لتصادق عليو. إدارة إىلالتعديل أو التصميم على ضوء ما ذكر وترفعو  إدخالاللجنة قرارىا يف  وتتخذ

 .اإلنتاجيةالفرع الثالث: دراسة العمليات 

من حيث طريقة األداء ادلناسب وربديد الزمن البلزم  اإلنتاجيةلقد غد  من الثابت علميا أّن لدراسة العمليات    
 إبعادللعاملُت يف ادلشروع، فبواسطة ىذه الدراسة ؽلكن  اإلنتاجيةلؤلداء بشك علمي أثر ىام وفّعال لرفع الكفاءة 

وافز ادلادية، وادلكافئات التشجيعية واحلالوقت واجلهد الضائع، كما أّن ىذه الدراسة تعترب أساسا لتحديد األجور 
م عن طريق ادلهندس 1881الوجود يف عام  إىلدراسة أسلوب العامل يف األداء بقصد تبسيطو، ظهر  أنومن ادلؤّكد 
القياسية ألداء  األزمة، عندما بدأ ذباربو يف شركة "ميدفل للصلب" لقياس (Frederik Taylorتايلور) فريدريك

األساس احلقيقي ذلذا النوع من الدراسات قد وضع  أن إالالعامل، باستخدام ساعة قياس خاصة ذلذا ال غرض 
 إلدخالومبادئها(  أصوذلاكة ) ر ( الذي ساىم يف وضع دراسة احلFrank Gilbertفرنك جيلربز) بواسطة

دراسة كّل من  إىل اإلنتاجيةيلي لدراسة العمليات  التحسينات البلزمة عن طريق أداء العمل، وسنتعّرض يف فيما
 احلركة والزمن.

 (:Motion Study:دراسة الحركة)أوال

تقوم ىذه الدراسة على دراسة حركات العامل أثناء أداء عملية معّينة بقصد استبعاد احلركات غَت الضرورية    
ربقيق ىذه الّدراسة البّد من التعّرف على  وإلمكانيةوتقريب احلركات الضرورية دبا يضمن أكرب كفاءة شلكنة، 

 1الكفاءة ادلطلوبة. إىلالّدراسات اخلاصة بادليادين التالية واليت تساعد على دراسة احلركة والوصول هبا 

 دراسة مكان العمل والظروف احمليطة بو)بيئة العمل(. -
ادلستودعات حىت  إىلوتتابع العمليات، وانسياب العمل من وقت دخول ادلواد األولية  اإلنتاجدراسة نظام  -

 تصبح سلعا جاىزة للبيع.
إىل ىذه الدراسات ؽلكن ربديد  وباالستناددراسة احلركات اجلسمانية اليت يتطلبها أداء عمل معُّت،  -

 الطريق ادلناسب لدراسة احلركة واألداء.

 

                                                           
1
 .139، ص1973، دار الفكر، بَتوت1غسان قلعاوي، عادل جودة، الكفاية اإلنتاجية وسبل رفعها يف الوحدات اإلنتاجية، الطبعة  
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 :اثنُتغلب أن تتصف كفاءة احلركة بأمرين  كفاءة الحركة:

 .أن ال تكون رلهدة للعامل 
 .عدم ضياع الوقت واجلهد فيها 

 :Timestudy ثانيا: دراسة الزمن) قياس العمل(

ىذه الّدراسة بأهنا فّن مبلحظة الوقت البلزم ألداء كّل عنصر من عناصر العملية اإلنتاجية، وهتدف إىل  وتُعرف   
ربديد الوقت ادلناسب والبلزم ألداء عملية تفصيلية، وتقوم ىذه الدراسة على ادلشاىدات الدقيقة لكّل عملية تتّم 

 داخل العمل.

 وىناك ثبلثة طرق رئيسية لدراسة الزمن ىي:

 اسة الزمن بطريقة العّينات:در  -

تعتمد ىذه الدراسة على تقدير وقت العمل بإجراء عدد كبَت من ادلشاىدات وتسجيل بيانات عن عدد      
ادلرّات اليت يكون فيها مشغوال بعملو وعدد ادلرّات اليت مل يكن فيها مشغوال )يف حالة راحة( ومن مثّ تؤخذ نسبة 

مشغوال يف عملو إىل رلموع الوقت الذي يقضيو يف العمل، وذبدر اإلشارة إىل أنّو  الوقت الذي يكون فيو العامل 
كّلما زاد عدد مشاىدات عمل العامل كّلما كان حساب الزمن ادلطلوب أكثر دقّة، كما يفّضل أن ذبري الّدراسة 

 ) الصباحية، ادلسائية، والليلية( لكون الّدراسة أكثر دقة وواقعية.على كافة الورديات

 طريقة توقيت الحركات الّتي يؤّديها العامل: -

اليدين وتقسيم  اذباهأهنا تعتمد على تصوير  باعتباروتعترب ىذه الطريقة من الطرق الدقيقة يف قياس الزمن    
الصورة إىل مسافات زمنية، كّل مسافة عند مرور زمن معُّت وذلك بواسطة مصباح صغَت، كما تستخدم يف ىذه 

 يت لتسجيل الثواين وأجزائها حلساب الوقت ادلستغرق لكّل عملية.الطريقة ساعة توق

 لعناصر العمل واألزمنة القياسية التفصيلية جلزيئات العمل: ااإلجماليةاألزمنة القياسية  استخدامطريقة  -

 ) احلركات( للوصول إىل قياس الزمن البلزم ألداء احلركات.
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 1إّن دراسة احلركة والوقت ىي يف الواقع دراسة موضوعية لطرق أداء الوظيفة بغرض:

 أفضل وسائل األداء وأقّلها تكليفاً. اكتشاف .1
 تنميط وسائل األداء. .2
 ربديد الوقت الذي يلزم الفرد ادلدّرب ألداء العمل. .3
 على وسائل األداء اجلديدة. األفرادتدريب  .4

 الثالث: دور كفاءة الرقابة والصيانة في رفع الكفاءة اإلنتاجية: المبحث

تعترب الرقابة والصيانة أمرين مهمُت يف رفع الكفاءة اإلنتاجية، وذلذا سنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل مطلبُت حيث   
، أما ادلطلب تاجيأثر كفاءة الرقابة على جودة اإلنتاج والعمليات يف تنفيذ الربنامج اإلنيتمثل ادلطلب األول يف 

  الصيانة ودورىا يف رفع الكفاءة اإلنتاجية. الثاين سنتطرق إىل

 .نتاج والعمليات في تنفيذ البرنامج اإلنتاجيألول: أثر كفاءة الرقابة على جودة اإلالمطلب ا

ودورىا يف ادلطلب إىل ربديد اجلودة والتكلفة، على أن نستعرض بعد ذلك الرقابة على اجلودة سنتعرض يف ىذا 
 رفع الكفاءة اإلنتاجية، ويف النقطة األخَتة سنتناول الفاعلية يف تنفيذ الربنامج اإلنتاجي.

 الفرع األول: الجودة والتكلفة.

كثَتا ما يعتقد البعض أّن اجلودة تتطّلب زيادة يف التكلفة، وقد يّصح ىذا القول إذا زادت درجة اجلودة عن حّد 
إذا زادت عن ادلستو  ادلطلوب منها، حبيث تشّكل بعد ذلك ىدرا يف النفقات مع عدم  أخراإلشباع، أو دبعٌت 

 ربقيق مزيد من ادلنفعة الناذبة عن ىذه الزيادة.

تزيد يف التكلفة، وؽلكن القول أهنا يف معظم األحيان تساىم يف تقليل  غَت أّن الواقع يبُّت أّن اجلودة ادلناسبة ال
 2نفقات، وؽلكن أن نستوضح ذلك يف العرض التايل:الكلفة اإلمجالية وخفض ال

 ؽلكن حصر نفقات ربسُت اجلودة بعناصر التكاليف التالية: .1
 مواد أّولية وخاصة مرتفعة الثمن. استخدامزيادة الكلفة الناذبة عن  -

                                                           
1
 .353، ص1985عادل حسن، إدارة اإلنتاج، الدار اجلامعية، بَتوت،  
2
 .101 -100انعكاسات إدارة اإلنتاج والعمليات، مرجع سبق ذكره، ص صختار ولد الشيباين،  
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 دقيقة مرتفعة الثمن. إنتاجيةزيادة الكلفة الناذبة عن إستحدام ذبهيزات ومعّدات  -
 أجهزة فحص وتفتيش إضافية. استخدامزيادة الكلفة الناذبة عن  -
 زيادة الكلفة نتيجة زيّادة الرقابة على التشغيل. -
 عّمال أكثر مهارة بأجور مرتفعة. استخدامزيادة الكلفة نتيجة  -
 كما ؽلكن أن نبُّت رلاالت خفض الكلفة نتيجة الوصول إىل اجلودة ادلناسبة يف الوفرات التالية: .2
 يف تكلفة العمالة ادلنتجة للعوادم. وفرات -
 وفرات يف تكلفة العمالة يف إعادة ربسُت وتصليح اإلنتاج ادلعاب. -
 وفرات يف تكلفة تعطيل الطاقات اإلنتاجية بتشغيلها بإنتاج معاب. -
 وفرات يف تكاليف فخص ادلنتجات. -
 وفرات يف اخلصم ادلمنوح على ادلنتجات دون مستو  اجلودة ادلطلوبة. -

 الثاني: الرقابة على الجودة ودورها في رفع الكفاءة اإلنتاجية.الفرع 

 يف الرقابة على جودة اإلنتاج ودورىا يف رفع الكفاءة اإلنتاجية:النقاط اذلّامة  إبرازيلي إىل  سنتعرض فيما

إّن مراقبة فحص ادلواد األّولية واخلامات وبيان مد  مطابقتها للمواصفات ادلطلوبة يساىم يف  .1
على مواد ذات جودة عالية، ويساعد يف إرجاع ادلواد ادلعابة، األمر الذي يساعد يف احلصول 

 زبفيض الكلفة اإلمجالية.
إّن مراقبة وفحص اإلنتاج أثناء العمليات اإلنتاجية يساعد على تبليف عيوب ادلنتجات وبالتايل   .2

ي يساعد يف زيادة أو يف طريقة األداء وربسينو، األمر الذ اآلالتكشف األخطاء احلاصلة يف 
 الكّمية ادلنتجة وخفض الكلفة.

القرارات  ج ادلتحققة مع األظلاط ادلوضوعة وإصدارإّن الرقابة على اجلودة عن طريق ) مقارنة النتائ .3
اخلاصة بالتحسينات(، يساعد يف رفع الكفاءة اإلنتاجية، ويبّث روح ادلنافسة ادلستمرة بُت 

 األقسام.
جودة ادلنتجات وتقليل نسبة العيوب فيها، األمر الذي يؤّدي إىل زيادة تساىم الرّقابة يف ربسُت  .4

 ثقة ادلستهلكُت يف ادلشروع.
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 األظلاط ىي باعتبارإّن الرقابة ادلعتمدة على األظلاط تسّهل على اإلدارة إجراء عملية التخطيط  .5
 أداة أساسية لرسم سياسة ادلشروع.

 ؽلكن القول أّن للرقابة على اجلودة دور أساسي يف ربقيق الكفاءة اإلنتاجية العالية يف الوحدات اإلنتاجية. يلاوبالت

 الفرع الثالث: الفاعلية في تنفيذ البرنامج اإلنتاجي:

على الوسائل  اعتماداتكمن الفاعلية يف التنفيذ يف مد  سبّكن ادلؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية من ربقيق اذلدف 
إلجراءات ادلختارة، وفقا دلا ىو مرسوم) سلّطط(، وتتجلى بوضوح أكثر من خبلل التقديرات الدقيقة اليت سّبس وا

ادلبيعات والسعة اإلنتاجية ادلتاحة، ومستو  التشغيل ادلتوقع عند ربديد برنامج اإلنتاج مثبل، على ضوء اإلمكانات 
عنّية، فمن خبلل شلارسة أعمال الرّقابة، عرب تقوًن شامل ادل والقدرات ادلتوفرة لد  ادلؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية

زلّددة، ؽلكن الوقوف على مد  فاعلية ىذا النشاط، فكّلما كان التنفيذ جّيدًا كّلما عرّب  أجالللنشاط ضمن 
  1ذلك عن فعالية عالية، والعكس صحيح، ويتأتى ىذا التقوًن من خبلل مايلي:

 .سالفا يف إطار اخلطّة ادلستهدفة الفعلي ومقارنتو بالتقديرات احملّددةالقياس احملاسيب لؤلداء  -
 ادلتحققة. االضلرافات استخراج -
 عدم دقّة اخلطّة، وىذا يستدعي إعادة النظر فيها مستقببل. إما -
يتطلب القضاء على مواقع  أو عدم فاعلية التنفيذ لنقص يف الكفاءة أو شيء من ىذا القبيل، وىذا ما -

 صحيح األداء.اخللل، وت
 واقعيا. اإلجراءاتاإلجراءات العبلجية ادلرتبطة بالتشخيص أعبله، مع السهر عل تطبيق ىذه  ازباذ -

تأيت كنتيجة ألداء مًتّتب عن زبطيط مسبق، لتتاح من خبلذلا مراقبة  االضلرافاتالواقع فإن دراسة وربليل ويف 
، حبيث الورشاتعلى أن يتّم ىذا التخطيط بصورة رلزأة) مفصلة( وشاملة لكّل األنشطة واألقسام والفروع  التسيَت

من أجزاء ادلؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية يف ربقيق األىداف اإلسًتاتيجية ادلنوطة هبا ضمن  يتحّدد دور كّل جزء
موازنات تقديرية، سواء لئلنتاج أو ادلبيعات ،  وظيفتها ومهامها األساسية على أن يتاح كّل ىذا من حبلل إعداد

 أو ادلشًتيات أو غَتىا.

                                                           
 .110 -108امحد طرطار، الًتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ترتكز أّوال وقبل كّل شيء على دقة التقدير وصلاعة األسلوب العلمي أن  البدّ  التقديريةوللتذكَت فإّن ىذه ادلوازنات 
يانات الفعلية لؤلداء، ، مع األكيد على وجود سلتّصُت مؤىلُت جلمع وربليل البواعتمادىاادلتبع يف تصميمها 

تكمن  االضلرافاتأعلية  ذلك أنّ والتقديرات احملّددة مسبقا..،  األخَتةوبالتايل إلجراء ادلقارنات البلزمة بُت ىذه 
 مؤّشرا للحكم على ىذا األداء، وبالتايل تقوؽلو وتصحيحو عند الضرورة. باعتبارىايف دقة بياناهتا،  أصبل

 لؤلىدافقيق والتصحيح وادلراقبة بصورة دورية ومستمرة يف مواكبة إدارية منتظمة تتجّلى عمليات التقوًن والتد
ادلتوخاة من طرف ادلؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية، وادلسّطرة عرب الزمن كًتمجة إلمكاناهتا، وكذلك لؤلعمال 

القرار ادلبلئم مع ظروف  ازباذاحملّددة يف الربنامج ادلستهدف ربقيقو لكي يتسٌت لو  اآلجالادلنجزة)ادلنفذة( ضمن 
 1ومبلبسات زليطها، وادلستنبط من تلك اإلمكانات بل وادلعرّب عنها.

وىكذا فإّن الفعالية يف تنفيذ الربنامج ادلستهدف من طرف ادلؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية سبثل إجراءًا متكامبل   
دلسطّرة ضمن ىذه الربامج يعرّب بصورة أو أّن ربقيق األىداف ا اعتبارمن إجراءات رفع الكفاءة اإلنتاجية، على 

برنامج زلّدد من طرف  اعتمادّن د لعناصر اإلنتاج ادلتاحة، ذلك أاجليّ  واالستغبللبأخر  عن كفاءة األداء 
، وال يكون إاّل تثمينا األخَتةنتاجية ادلعنّية ال يأيت إاّل من خبلل دراسة معّمقة لواقع ىذه اإل ادلؤسسة أو الوحدة

 البشرية وادلادية اليت تتوفر عليها، كي تتمّكن من بلورة وربقيق الربنامج فعليا. للطاقات

 المطلب الثاني: الصيانة ودورها في رفع الكفاءة اإلنتاجية.

سنتناول يف ىذا ادلطلب ثبلثة فروع، حيث يتمثل الفرع األول يف مفهوم الصيانة وأىدافها، أّما الفرع الثاين 
 يانة، ويف الفرع الثالث سنتطرق إىل كفاءة الصيانة.سنتناول فيو أنواع الص

 :وأهدافهاالفرع األول: مفهوم الصيانة 

 : مفهوم الصيانة:أوال

 أشكاذلااإلنتاج أن توليها العناية الدائمة، موضوع الصيانة بكافة  إدارةمن ادلواضيع اذلامة اليت غلب على    
أّن الصيانة ادلستّمرة وادلنتظمة تعترب من الوسائل اذلادفة إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية يف الوحدات  باعتباروأنواعها، 

                                                           
1
 .110أمحد طرطار، الًتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية، مرجع سبق ذكره، ص 
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اإلنتاجية، دلا ربققو من توفَت أكيد يف النفقات ومساعلة فّعالة يف ربقيق اجلودة ادلطلوبة عن طريق دقّة وسبلمة 
 .اآللةإنتاج 

وكذلك الوقاية من التلف لتجّنب وقوعو  االستعمالناتج عن وؽلكن تعريف الصيانة بأهّنا" إصبلح التلف ال
 1واحملافظة على القدرة ألداء العمل بشكل جّيد".

 سلتلفوادلعّدات اإلنتاجية يف  لؤلجهزةالفّعال  االستخدامكما تّعرف بأهنا نشاط حيوي يساىم يف زيادة 
 ادلنظمات الصناعية، بغية تعزيز جودة منتجاهتا.

والتجهيزات العاملة يف الوحدات اإلنتاجية بقصد إصبلحها والتأكد  اآلالتالكشف عن  "ؽلكن تعريفها بأهنا كما
 من سبلمتها وتنظيفها وتزيينها".

 الصيانة: أهدافثانيا: 

تستمد الصيانة كوظيفة داخل ادلؤسسة، أو كعملية مرتبطة بسَتورة العملية اإلنتاجية اليت تطّلع هبا ىذه األخَتة    
 2ة:من حيث أهنا تسعى إىل ربقيق األىداف التالي أعليتها

بتجهيزاتو لكي تكون قابلة للتشغيل، وىذا ما يؤّدي بالتايل  واالحتفاظسبّكن من احلفاظ على ادلصنع،  .1
ادلؤسسة بادلهام ادلنوطة هبا يف الوقت ادلناسب، كما يتيح الفرصة للتقليل من ضياعات  اضطبلعإىل 

 العمل والتوقفات، وكذلك التقليل يف التكاليف.
أّن التجهيزات تبقى جاىزة للتشغيل وزلافظتها على  باعتبارالوقت ادلتاح والعمل بكفاءة  استغبللتؤمن  .2

 قدرهتا اإلنتاجية.
أّد  غلابيا على اإلنتاج داخل ادلؤسسة، فكّلما كانت عملية الصيانة دقيقة ومنتظمة كّلما تضمن أثرًا ا .3

 ادلؤسسة وربقيق أىدافها ادلسطّرة. إنتاجيةذلك إىل رفع 

والصيانة إمجاال ىي رلموع العمليات ادلتّصلة بالنشاط العام للمؤسسة، تقوم هبا مصلحة سلتّصة لتحقيق أىداف 
 واحملافظةيف اإلنتاج  االستمراروادلعّدات وباقي التجهيزات يف حالة تشغيلية تضمن  اآلالتتتمثل يف احملافظة على 

                                                           
1
 .186وسبل رفعها يف الوحدات اإلنتاجية، مرجع سبق ذكره، صغسان قلعاوي، عادل جودة، الكفاية اإلنتاجية  
 .1986نوفمرب 26 -24االرباد العريب للحديد والصلب، تقرير ملتقى الصيانة واإلنتاجية، اجلزائر العاصمة، 2
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أطول وذلك بوقايتها وتصليحها بصفة دائمة وفق برامج  على مستويات اجلودة ادلطلوبة بأقل التكاليف ولفًتة
 سلّططة.

 الفرع الثاني: أنواع الصيانة:

 الصيانة يف حقيقة األمر نوعان تتمثل يف:

 التصليحاتىي منع العيوب قبل حدوثها عن طريق خطط حسنة اإلعداد إلجراء الصيانة الوقائية: -
واليت هتتلك بسرعة، والًتكيز على  اآللةوالتعديبلت والتشحيم والكشف على بعض األجزاء احلّساسة يف 

الصيانة الوقائية يؤّدي إىل زبفيض إصبلحات الطوارئ، وقد دّلت األحباث والتجارب على أّن الصيانة 
دلا ربققو من فوائد شىت، ومن  الصيانة برفع الكفاءة اإلنتاجيةالوقائية تعترب العامل األساسي يف مساعلة 

بسبب التعطبلت  اآلالتاإلصبلح والتقليل من فًتات توقف تؤدي إىل تقليل تكاليف  أهنامزاياىا 
 الطارئة، وذلك دلا تكّلف تصليح االعطاب يف وقت مبّكر.

 1شكلُت: أوويتجلى ىذا النوع من الصيانة حسب البعض يف عنصرين 

  :طاقتها اإلنتاجية، وذلك  واطلفاضيف ذبهيزات اإلنتاج  التآكلوهتدف إىل منع الصيانة الوقائية الروتينية
بتنظيفها وتزييتها وتشحيمها دوريا، ويتّم ىذا وفق جداول زمنية منتظمة يراعي فيها نوع وطبيعة كّل 

 .اخلدوريا.. واختبارىاعنصر من ىذه التجهيزات على حدة وماىية األجزاء اليت غلب الكشف عنها 
 ويهدف إىل التأكد من صبلحية مجيع األجزاء ادلتحرّكة ضمن اذليكل اإلنتاجي للمؤسسة  يش: التفت

 ادلفاجئة. عطاباالكتفادي 
كما : وىي الصيانة اليت تتّوىل إصبلح العيوب عند ظهورىا، أو ىي  الصيانة العالجية أو التصحيحية -

بشكل غَت متوقع ويستلزم األمر إجراء ىذه  اآللةيعرفها الدكتور كاضم جواد الصيانة البلزمة عند تعّطل 
 .الصيانة بالسرعة ادلمكنة يف سبيل زبفيض اخلسارة يف اإلنتاج إىل احلد األدىن

يف شلارسة العملية  وكفاءهتاوقد ينظر إىل الصيانة من زاوية أخر ، تتجّسد يف مد  ربّكم ادلؤسسة فيها 
 صيانة على النحو التايل:اإلنتاجية..فيتّم التمييز بُت شكلُت من أشكال ال

                                                           
1
 .213، ص1984عادل حسن، التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج، دار النهضة العربية، بَتوت،  



 مدخل للكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة                                       الفصل الثاني              
 

22 
 

الصيانة ادلخّططة: فتتمثل يف تلك اإلصبلحات والفحوص وأعمال التزييت والتشحيم والتنظيف اليت زبضع خلطّة 
 وقائية أو عبلجية على السواء. مسبقة تتبناىا ادلؤسسة، وذبّسدىا يف شكل صيانة

الفورية اليت قد تستدعيها الضرورة  االضطراريةات الصيانة غَت ادلخططة: وتتجّسد يف تلك األعمال ادلواكبة للتوقف
 يف بعض األحيان.

 الفرع الثالث: كفاءة الصيانة:

 1إلمكانية ربقيق الكفاءة يف أعمال الصيانة غلب مراعاة مايلي:

 مراعاة التصميم اجلّيد يف كّل من: .1
وسائل اإلنتاج، فكّلما كانت أقل تعقيدا فإهنا سبّكن من تنفيذ أعمال الصيانة بسهولة أكرب  تصميم -

 وتكاليف أقّل.
دون احلاجة إىل  اآللةمن خصائص التصميم يف فك جزء من  االستفادة إلمكانية لآلالتالتصميم اجملزّأ  -

 فّكها بأكملها، األمر الذي يساعد يف تبسيط العمل وتوفَت الوقت البلزم للصيانة.
بالشكل الذي يسمح فيو من إجراء أعمال  واذباىهاداخل األقسام  اآلالتمواقع  واختيارتصميم ادلصنع  -

 الصيانة والتنظيف والًتتيب بالسهولة الكافية.
أو  لآللةأسلوب صيانة الضبط وادلراجعة والتفتيش الوقائي وبشكل خاص علة األجزاء احلّساسة  استخدام .2

ادلفاجئة، وإن تعّذر القيام هبذا التفتيش الفعلي ؽلكن الرجوع إىل  االعطابلتفادي  للتآكلادلتعّرضة 
 إىتبلكها. تغيَت بعض القطع احملتمل الستدراكواليت يظهر فيها الوقت ادلناسب  اآلالتسجبلت 
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 خالصة:

خبلل ما سبق دراستو يف ىذا الفصل تبُت لنا دور إدارة اإلنتاج والعمليات يف توفَت رفع الكفاءة اإلنتاجية يف  من
ادلؤسسة، باعتبار إن إدارة اإلنتاج ذلا دور حيوي يف ىذا اجملال، ومسؤولية رفع الكفاءة اإلنتاجية تقع على بالدرجة 

زلور العمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية واالستمرار يف زيادة  األوىل على عاتقها، فاإلدارة بصفة عامة تعترب
 مستوياهتا، بعد أن هتيئ ذلا ادلقومات االقتصادية واالجتماعية اليت زبلق ادلناخ العام وادلبلئم للسَت يف ىذا السبيل.

 مران أساسيان علا:فإدارة اإلنتاج قادرة على تنفيذ برامج ربسُت الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة إذا توفر ذلا أ

 ادلستو  العلمي ادلطلوب جلميع عناصرىا على اختبلف مواقعهم يف اذليكل اإلداري للمؤسسة. -

 إؽلان اإلدارة نفسها بأعلية نتائج الكفاءة اإلنتاجية. -

 

  



 

 

 الفصل الثالث

دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتوزيع 
 EDIMCO مواد البناء
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 تمهيد:

 EDIMCOستنادا إذل ما جاء يف اجلانب النظري وتدعيما دلعلوماتنا اخًتنا مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء ا   
)مستغازل( دلزاولة الًتبص هبا، يف ىذا الفصل سنحاول الكشف عن مراحل ختطيط اإلنتاج بادلؤسسة، وعلى ضوء 

 صل إذل ثالث مباحث: فما حصلنا عليو من معلومات خالل الًتبص الذي قمنا بو يف ادلؤسسة مت تقسيم ىذا ال

 نظرة عامة عن ادلؤسسة. ادلبحث األول:

 ".EDIMCOاذليكل التنظيمي دلؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء" ادلبحث الثاين:

 ."EDIMCOدلؤسسة " التحليل الداخلي واخلارجي ادلبحث الثالث:
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 .المبحث األول: نظرة عامة عن المؤسسة

 .EDIMCOالمطلب األول: التعريف بمؤسسة 

سبتمرب  25ت يف ىي مؤسسة أنشأ EDIMCO*ادلؤسسة الوطنية إلنتاج وتوزيع مواد البناء ادلختصرة يف    
/م ع/م ت/ وادلتضمن ذلك مقرىا الرئيسي بوالية مستغازل 5280، كان ىذا مبقتضى القرار الوزاري رقم 1984

 دج. 250.000.000برأمسال يقدر ب

سنة خربة يف سلتلف رلاالت البناء، واستمرارىا وبقائها طيلة ىذه السنوات ناتج عن النجاح  29دتتلك ادلؤسسة   
الذي حققتو بتحكمها يف معظم النشاطات سواء كانت إنتاجية أو جتارية وقطاع مواد البناء، وكذلك النتائج 

ت دائمة مع الزبائن وسلتلف القياسية اليت حققتها يف االصلاز وادلقاولة، كما هتدف ادلؤسسة إذل بناء عالقا
 ادلتعاملُت معها، حيث تعمل على تلبية وإرضاء حاجياهتم.

 1985 " بوالية مستغازل وىذا خالل الفًتة ادلمتدة مابُتEDIMCOولقد مت تطوير شبكة التوزيع للشركة "  

خذ شكل شركات عن طريق فتح منافذ تأجَت يف عدة مناطق، ومت حتويل مؤسسة توزيع مواد البناء لتأ 1990و
 17/01/1996.1والصادر يف  96/30 ، مبقتضى العقد التوثيقي رقمEPE/SPAذات األسهم 

 ".EDIMCOالمطلب الثاني: وحدات إنتاج وتوزيع مواد البناء "

لقد مت تعيُت السيد مدير حلسن كرئيس رللس اإلدارة للمؤسسة مبقتضى زلضر اجمللس اإلداري ادلنعقد بتاريخ 
" من وحدات EDIMCOوالذي نص يف قراره بذلك، تتكون مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء " 27/04/2002

 تتمثل فيما يلي:

 .وحدة احلديد والصلب 
 .وحدة التعبئة والتغليف والتوزيع 
 .وحدة الًتقية العقارية 
 .الوحدة التجارية 

                                                           
1
 من وثائق ادلؤسسة. 

 *EDIMCO: Enterprise Distribution Matriaux Construction 



 EDIMCOالفصل الثالث                           دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء
 

06 
 

 

 ".EDIMCOالمطلب الثالث: أهداف مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء"

عدة أىداف ترغب وتسعى إذل حتقيقها منها ما ىي اقتصادية وأخرى اجتماعية، ويبقى أىم ىدف دلؤسسة 
 للمؤسسة ىو ضمان البقاء واالستمرارية.

 : ديكن تلخيصها يف النقاط التالية:األهداف االقتصادية

 ية العمل على حتقيق عائد مناسب على رأس ادلال ادلستثمر عن طريق استغالل كل الطاقات اإلنتاج
 وادلهارات الفنية للعمال.

 .العمل على توسيع النشاط بغية االنضمام والدخول يف األسواق الدولية 
 .العمل على زيادة قدراهتا التنافسية عن طريق اكتساب ميزة تنافسية تتمثل يف إرضاء العميل 
 .العمل على تلبية رغبات الزبائن عن طريق اصلاز وتوفَت طلباهتم يف اقل فًتة شلكنة 
  .زلاربة االحتكار وادلنافسة يف األسواق الوطنية 

 1: تتمثل فيما يلي:األهداف االجتماعية

  تلبية احتياجات السوق الوطٍت واالستغناء عن االستَتاد من اخلارج خاصة إذا مت بالعملة الصعبة، ومن مث
 تصدير الفائض الذي يكون بدوره موردا للعملة الصعبة.

  للعمال عن طريق خلق وتوفَت فرص عمل ذلم وتكوينهم، ورفع مستواىم ادلهٍت.رفع ادلستوى ادلعيشي 
 .ادلسامهة يف امتصاص البطالة عن طريق فتح أبواب التوظيف أمام الشباب 
 .ادلسامهة يف حتقيق التنمية الوطنية الشاملة 
 .ادلسامهة يف دتويل اخلزينة العامة 

 

 

                                                           
1
 من وثائق ادلؤسسة. 
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 ".EDIMCOج وتوزيع مواد البناء"المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسة إنتا 

 ".EDIMCOالمطلب األول: مهام مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء "

لكل مؤسسة وظائف ومهام خاصة بنشاطها وأىداف مسطرة تسعى إذل حتقيقها من خالل إرضاء وتلبية رغبات 
 1وأذواق ادلستهلكُت وىذا لضمان بقائها واستمرارىا يف السوق.

  تتوذل ادلؤسسة مهام تسويق مواد البناء )االمسنت، احلديد والصلب، ادلنتجات اخلشبية، البالط ومنتجات
 التدفئة....اخل( وذلك يف إطار ادلخطط الوطٍت للتنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إذل:

 " مهمة مؤسسةEDIMCO.الرئيسية ىي اإلنتاج، البيع، التوزيع " 
 وزيع دلواد البناء ويف ظروف من احلماية وبأقل تكلفة.مكلفة باإلنتاج والت 
 .وضع سياسة لتطوير نظام إنتاج وتوزيع كفء وقادر على تلبية احتياجات السوق الوطٍت 
 .إضافة اللمسة احمللية على ادلنتج وترقيتو إذل مواصفات ادلنتوج العادلي 
  قانونيا.وضع القوانُت والربامج وإشرافها على كل الوحدات التابعة ذلا 

 للمؤسسة. المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي

 .اذليكل التنظيمي للمؤسسةالشكل ادلوارل ديثل 
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 من وثائق ادلؤسسة. 
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 1من الشكل السابق يتضح ما يلي:

 ديثل أعلى سلطة يف اذلرم التنظيمي ومن مهامو: المدير: .1
 .تسيَت الشركة واإلشراف عليها 
 .متابعة ادلصاحل واألقسام اليت تقع حتت سلطتو 
  واختاذ القرارات اذلامة وادلناسبة.حتليل التقارير الواردة من ادلصاحل واألقسام 
 .تسيَت ومراقبة رؤساء ادلصاحل التابعيُت إلدارة الوحدة 
 .عقد اجتماعات وإدراج السياسات واإلجراءات اخلاصة بكل مصلحة 

 تقوم ىذه األخَتة بادلهام التالية: األمانة:.2.1

 .مساعدة ادلدير يف تدبَت شؤونو وتنظيم أعمالو 
  ادلصاحل إذل ادلدير.حتويل التقارير من 
 .ضبط االستقباالت اخلاصة باألشخاص ادلتعاملُت مع ادلدير وإبالغو بذلك 
 .الرد على ادلكادلات ادلوجهة للمدير 

يقوم ادلراجع الداخلي بفحص وتقييم نظام الرقابة خلدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن .المراجع الداخلي: 1.3
سليمة ودقيقة لإلدارة، ومن خالل منع األخطاء والغش واالضلراف عن النظام احملاسب كفء ويقدم بيانات 

 السياسات ادلوضوعية.

ىو ادلسؤول عن ادلصلحة ادللية وتعترب ىذه األخَتة مركزية يف مؤسسة توزيع مواد البناء،  .مدير اإلدارة المالية:2
 حيث تتفرع ىذه ادلصلحة إذل:

 دلالية.تقوم مبساعدة مدير اإلدارة ا األمانة:.3.2

: يهتم باجلانب القانوين للمؤسسة ويقوم أيضا حبل كل النزاعات القانونية بُت العمال داخل قسم النزاعات.2.2
 ادلؤسسة.

                                                           
1
 المؤسسة.من وثائق  
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: يتوذل احملاسب سلتلف التسجيالت احملاسبية للعمليات اليت تقوم هبا الشركة )عمليات قسم المحاسبة.1.2
.اخل( وكذلك ديسك يوميات مساعدة حسب احلاجة إليها، وينقسم الشراء، البيع، التنازل، التحصيل، التسديد..

ىذا القسم إذل فرعُت: فرع احملاسب العام وفرع اخلزينة، حيث إن احملاسب األول يف ادلؤسسة يقوم بالعمل الذي 
 يقوم بو احملاسب العام، والعمل الذي يقوم بو فرع اخلزينة.

 قسم إدارة الموارد البشرية:.2.2

 يهتم بالعنصر البشري حيث إهنا اجلهة ادلسؤولة عن العاملُت بادلؤسسة ويتكون ىذا القسم من: 

: يهتم بالضمان االجتماعي للعامل وهتتم بصحة العامل من يوم مكتب اإلدارة والعالقات االجتماعية -
 بدئو العمل إذل غاية هناية تقاعده.

عطل والغيابات وحيدد األجر الالزم الذي يدفع لكل يقوم بدراسة أيام العمل ورلموع ال مكتب األجور: -
 عامل.

يهتم ىذا ادلكتب بنظافة ادلؤسسة وتقدمي مالبس العمل للعاملُت واحملافظة على  مكتب النظافة واألمن: -
 شلتلكات الوحدة ومراقبة حركة العمال.

 مسؤول على شلتلكات الوحدة ويتفرع ىذا القسم إذل: مدير تقني: -
د بو مكتب تقٍت يهتم بالتخطيط للمشروع أي كمية ادلواد الالزمة للبناء وىناك مكتب يوج قسم البناء: -

 أخر يقوم بتنفيذ ما قد خطط لو.
 يوجد بو مكتب مكلف ببيع ما مت بنائو ومكتب يقوم بشراء األراضي من اجل البناء. قسم البيع: -
 يوجد بو:  مدير تجاري: -
 :م ىذا و ادلدير التقٍت وأيضا يق إذليقوم بشراء وبيع مواد البناء داخل ادلؤسسة وىذا ببيعها  قسم تجاري

 القسم بالبيع خارج ادلؤسسة.
 :حيث يقوم ىذا القسم باإلنتاج. قسم اإلنتاج 
 :يتكفل بصيانة اآلالت وادلعدات اليت تستخدم يف نشاط ادلؤسسة. قسم الصيانة 
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 ."EDIMCOلمؤسسة " خلي والخارجيداالمبحث الثالث: التحليل ال

يعترب التحليل الداخلي للمؤسسة مهّما دلا لو من نتائج تعود على ادلؤسسة وسنتناول يف ىذا ادلبحث ثالث     
 مطالب.

 اإلنتاج بالمؤسسة. تخطيطوأساليب  المطلب األول: مراحل

 الفرع األول: مراحل تخطيط اإلنتاج:

قسم يقوم  أولكن لكّل مصلحة  EDIMCOأو قسم سلتص بوظيفة التخطيط مبؤسسة ال توجد مصلحة     
بالتنسيق مع ادلدير العام وادلصاحل ادلرتبطة بو بالتخطيط يف رلال اختصاصو، فتخطيط ادلبيعات السنوية دلؤسسة 

EDIMCO  ىي اليت لديها معلومات عن الزبائن واألسعار...اخل. ألهنامن اختصاص ادلصلحة التجارية 

اإلنتاجية إنتاجها، حيث  األجهزةولكن ذلك بالتنسيق مع إدارة اإلنتاج اليت تعرف كميات اإلنتاج اليت تستطيع 
 يلي: كما  EDIMCOيتم ختطيط إلنتاج مبؤسسة 

تطلبات الالزمة للتخطيط، النشاط األول يف ختطيط اإلنتاج يتمثل يف حتديد ادل تحديد المتطلبات: .1
 وتؤدي توقعات الطلب دورا ىاّما يف تنفيذ ادلهام الثالثة التالية:

 إعداد توقعات ادلبيعات لكل منتج أو خدمة على مدار فًتة التخطيط ادلناسبة. -
 خدمة يف طلب إمجارل. أواجلمع بُت طلبات كل منتج  -
عمالة وعمليات وغَت ذلك من عناصر القدرة  إذلترمجة الطلب اإلمجارل لكل فًتة زمنية  -

 اإلنتاجية.

 وذلذا يتعُت على ادلديرين اإلدلام بالعوامل ادلختلفة اليت من شأهنا أن تؤثر يف دقة توقعات الطلب وادلبيعات.        

ادلتطلبات على حتديد البدائل  استيفاءيقوم النشاط الثاين وادلتمثل يف كيفية  المتطلبات: استيفاءكيفية  .2
اليت قد توظفها ادلؤسسة لتلبية توقعات اإلنتاج وكذلك حتديد القيود والتكاليف ذات الصلة، يقوم ىذا 

 النشاط على وجو التحديد على ادلهام التالية:

 إعداد خطط موارد بديلة لتلبية إمجارل الطلب بأقل تكلفة تشغيل. -
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 لتلبية إمجارل الطلب بأقل تكلفة تشغيل. الوقوف على أكثر خطة مالئمة -

حادلا يتم حتديد أكثر اخلطط مالئمة، تقوم ادلؤسسة بتقييم اخلطة وترسم مالزلها األخَتة بعد ذلك لوضعها حّيز 
التنفيذ، ولتكون عملية التخطيط أكثر فعالية وكفاءة يوصي بتشكيل فريق ختطيط إنتاج يتكون من مديرين من 

 تسويق وادلشًتيات والشؤون ادلالية.أقسام التصنيع وال

 المعلومات الالزمة لعملية تخطيط اإلنتاج:

كي يتسٌت إجراء عملية التخطيط اإلمجالية، ينبغي توفر ادلعلومات التالية لفريق ختطيط اإلنتاج، وتشمل ىذه 
 البيانات على مايلي:

 * معلومات ادلوارد.

 * معلومات العمليات.

 * التصميمات اذلندسية.

 معلومات ادلبيعات والتسويق والتوزيع. *

 * ادلعلومات احملاسبية وادلالية.

 * معلومات ادلوارد البشرية.

 الفرع الثاني: أساليب تخطيط اإلنتاج بالمؤسسة:

 أوال: الطريقة البيانية:

، اخلطأ و تعترب ىذه الطريقة من بُت الطرق األكثر شيوعا يف ختطيط اإلنتاج، وىي تعتمد على أسلوب التجربة  
احلل ذل ومع ىذا فهي ليست إجراءات عشوائية، ولكن تعتمد على ادلنطق إال أن ىذه الطريقة ال تضمن الوصول إ

 ادلثارل، وىي تتطلب عمليات حسابية بسيطة، وبشكل عام ىناك مخس خطوات ديكن إتباعها ىي:

 حتديد الطلب لكل فًتة ختطيطية. .1
 فًتة ادلخطط ذلا.حتديد خالة الطاقة اإلنتاجية خالل ال .2
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 بتنفيذ خلطة بصورة عامة.تعُت التكاليف ادلرتبطة  .3
 األخذ بعُت االعتبار سياسة ادلؤسسة ادلطبقة فيما خيص مستويات ادلخزون وحجم العمالة. .4
 تطوير خطط بديلة وحتديد تكاليفها اإلمجالية. .5

 ثانيا: طريقة البرمجة الخطية:

استخداما، حيث يقود ىذا األسلوب إذل االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة تعترب أكثر األساليب الرياضية    
لتحقيق أىداف ادلؤسسة، وىي طريقة لتحديد احلل األمثل أو ادلزيج اإلنتاجي األمثل الذي حيقق االستغالل 

 األمثل للموارد النادرة ادلستخدمة خالل فًتة معينة.

 .التحليل الداخلي للمؤسسةالمطلب الثاني: 

 :: تحليل القدرات المادية للمؤسسةاألولالفرع 

تًتاوح قدرات ادلؤسسة ادلادية )التقنية( بُت اجلّيدة وادلتوسطة، وديكن توضيح ذلك من خالل دراسة العناصر    
 :اآلتية

 * االستثمارات:

، وىذا راجع إذل كون ادلؤسسة كانت وحدة تابعة %80 استثمارات ادلؤسسة مهتلكة بنسبةديكن القول أّن   
 إلنقاذكانت ترفض تدعيمها وذلك   األمالن ادلؤسسة  استثماراهتا، ودل يكن مبقدورىا جتديد األمللمؤسسة 
 تضررا. األكثرالوحدات 

( جانبا حىت تتوفر سيولة 30 إذل 20ادلؤسسة من كل سنة )حوارل  أرباحتقرر وضع جزء من  2004ويف سنة 
 لتجديد استثماراهتا ادلهتلكة.
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  * المساحة والمباني:

تقع ادلؤسسة يف اجلهة الغربية من مدينة مستغازل شلّا جيعل موقعها اسًتاتيجيا ومركز استقطاب عدد كبَت من   
 : كاأليتموزعة   2م 66934الزبائن، وىي تًتبع على مساحة تقدر ب: 

 .2م 11.460 مكان السَت: -

 .2م 43.934سلازن:  -

 .2م 2.986ورشة اإلنتاج:  -

 .2م 1.408ورشة الطالء:  -

 .2م 545مباين إدارية: -

 .2م 350مباين جتارية:  -

 م.2 396: وإرسالمباين توزيع  -

 .2م 3155: أخرىمباين  -

 * مرفق اإلمداد: 

، فعند قيام اإلمدادمعتربة من مرافق  إمكانيات إذلواحد، فهي حتتاج  أنوخدمية يف  إنتاجيةادلؤسسة  أن باعتبار 
ذلك ادلكان وادلبيت فيو عدة  إذلالتنقل  إذلخدمة ما يف مكان بعيد ) البناء والصيانة( فهي تضطر  بتأديةادلؤسسة 

 ّمال، البيوت دلبيت العّمال..اخل.مثال لباس الع اإلنتاجيةمستلزماهتا  تأخذحىت انتهاء ادلشروع، وهبذا فهي  أسابيع

 : تشخيص القدرات المالية للمؤسسة:الثاني الفرع

 :اآلتيةديكن تشخيص وحتليل القدرات ادلالية للمؤسسة من خالل دراسة وحتليل العناصر ادلالية 
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 ويظهر ذلك يف اجلدول ادلوارل: نسبة تطور رقم أعمال المؤسسة:* 

 وفق السنوات. األعمال: تطور رقم (52)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 1173820 1051492 823154 501134 843594 706730 رقم األعمال

نسبة تطور 
 رقم األعمال

/ 8.21% 3.43% 1.92% 9.55% 14.93% 

 

 المصدر: قسم المحاسبة.

ىذه السنوات مبعدل تطور ادلؤسسة ىو يف تطور مستمر خالل  أعمالمن خالل اجلدول أعاله أّن رقم  نالحظ   
 2012، خصوصا مابُت سنيت %35.04: ( تقدر ب2014و 2009) مابُت سنيت  إمجاليةوبنسبة تطور  8.23%

 إدارة أساليب إذل األعمال، ويعود ىذا التطور يف رقم %9.55 إذل %1.92نسبة التطور من  ارتفعتحيث  2013و
والعمليات يف ادلؤسسة، كما حتاول ادلؤسسة تعديل خط منتجاهتا من خالل ختسُت النوعية أو تطوير ذلك  اإلنتاج

 .األعمالللحفاظ على اجيابية نسبة تطور رقم 

 * تطور مبيعات المؤسسة: 

 : تطور المبيعات.(51)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 328700000 2979000.000 2400.000.000 1450960000 1244850000 ادلبيعات

 

 المصدر: قسم المحاسبة.

مبيعات ادلؤسسة ىي يف حالة تطور مستمر خالل ىذه السنوات ، وىذا يدل  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
الطلب ادلتزايد دلواد  إنىام من السوق على حساب ادلنافسُت، كما تبُّت لنا ادلؤسسة حصلت على جزء  أنعلى 

 البناء يفوق العرض ادلقدم من ادلؤسسات ادلنافسة ذلا.



 EDIMCOالفصل الثالث                           دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء
 

66 
 

 المطلب الثالث: التحليل الخارجي للمؤسسة.

البيئة التنافسية للمؤسسة ىي تلك البيئة احمليطة هبا واليت تؤثر عليها بشكل مباشر، وتتكون البيئة التنافسية من 
 ادلنافسون.ثالثة عناصر وىي: الزبائن، ادلوردون، 

 : زبائن المؤسسة:أوال

زبائن  أىمكل القطاع العام واخلاص، وديكن حتديد   إذلمع عدة زبائن ينتمون  EDIMCOتتعامل مؤسسة   
 يف اجلدول التارل:  2014الكلي لسنة  األعمالادلؤسسة وفقا دلسامهتهم يف حتقيق رقم 

 .األعمالالزبائن ومساهمتهم في تحقيق رقم  أهم: (52)الجدول رقم

 (CLIENTالزبون ) )دج( التعامالت النسبة
13.59% 55.380.808 ECC. ANP. Baba Ali. Alger 
13.11% 53.456.498 SARL. Amouri. Relizane 
9.13% 37.219.927 EURL. Petrogaz. Oran 
8.16% 33.280.851 CR Métal. Chlef 
5.14% 20.972.000 SARL. Moulins. Chlef 
4.71% 19.196.000 EURL. M.P.L. Blida 
2.35% 9.612.140 D.J.S.L. ELBiar. Alger 
2.32% 9.475.021 EURL. M.P.L. Blida 
1.89% 7.721.700 Algérie Cemes 
1.43% 5.842.500 SARL. SIM. Mouzaia 
0.57% 2.335.364 ENSP. Servicing. Hassi 

Messaoud 
37.54% 152.963.191 Autres Clients 
100% 407.456.000 TOTAL 

 

 المصدر: قسم المحاسبة.
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كل من القطاع العمومي والقطاع اخلاص، كما   إذلعمالء ادلؤسسة ينتمون  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول    
 األجنبيةادلؤسسة ال تتعامل مع ادلؤسسات  أن أيمجيع زبائن ادلؤسسة ىم مؤسسات زللية )جزائرية(،  أننالحظ 

النظر فيها، كما نالحظ  إعادةوىذه نقطة جيب  العادلية، بل تكتفي بالسوق الوطنية فقط األسواقوال تنشط يف 
 .ECC. ANP. Baba Ali. Algerمن تعامالت ادلؤسسة تتم مع مؤسسة  %13.59 أن

 ثانيا: الموردون.

عديدة لتنشيط  أوليةمواد  إذلواحد، فهي حتتاج  أنوجتارية يف  إنتاجيةمؤسسة  EDIMCOمؤسسة  أنباعتبار   
 ، واجلدول ادلوارل يوضح ذلك:على عديد من ادلوردين األولية، لذلك تعتمد يف اقتناء ادلواد اإلنتاجعملية 

 .2532: موردو المؤسسة وتعامالتهم لسنة (53)الجدول رقم

 (fournisseursادلوردون) التعامالت )دج( النسبة
14.09% 35.705.134 SAHEL Fer Cheraga 
12.56% 31.829.192 SONARIC. Chlef 
9.15% 23.178.668 TREFAL. Alger 
8.89% 22.523.572 BATIMETAL. Oran 
5.16% 13.092.574 SCSEG.Bouira 
5.03% 12.760.012 E G E. Mila 
3.80% 9.648.087 CAMMO. Rouïba 
1.81% 4.587.991 SARL Point et Métaux 
1.50% 3.809.178 SARL Lux Métal 
0.92% 2.334.714 Alprosid el Harrach 
0.88% 2.250.637 ORSIM Groupe BCR. Qued 

rhiou 
21.65% 54.839.289 Autres Fournisseur*1 
100% 253.252.584 TOTAL 

 

 نالمصدر: مدير دائرة التموي

  

                                                           
 دينار جزائري. 606660666الموردين اآلخرين الذين تقل مشترياتهم عن  *6
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موردو ادلؤسسة متنوعون، فهم ينتمون لكل من القطاع العمومي واخلاص، حيث تعتمد  أننالحظ من اجلدول  
ادلؤسسة تشًتي بعض احتياجاهتا  أنكثَتا على ادلؤسسات العمومية، كما نالحظ   األوليةادلؤسسة يف اقتناء موادىا 

تتم مع موردين تقل  مشًتياهتامن  21.65، وان "ENCC"التابعة جملمع  األخرىمن ادلؤسسات  األوليةمن ادلواد 
 دج. 2.000.000مبيعاهتم عن 

 ثالثا: منافسي المؤسسة:

  األخرىمنافسة من قبل اجملمعات وادلؤسسات الوطنية  إذل  EDIMCOالبناءوتوزيع مواد  إنتاجتتعرض مؤسسة 
ادلؤسسة ، وكل ىذه ادلؤسسات ىي مؤسسات عمومية تابعة للدولة باإلضافة إذل SIDER, EMBكمجمعات 

 والشركات الوطنية دلواد البناء. GCB الوطنية للهندسة ادلدنية والبناء
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 خالصة:

حاولنا من خالل ىذه الدراسة ادليدانية أن نتعرف على مؤسسة جزائرية، من حيث دراسة مراحل ختطيط     
جزئناىا إذل ثالث مباحث السابقة الذكر، حيث اإلنتاج هبا، فقد جلئنا إذل حتليل البيانات اليت حتصلنا عليها واليت 

قمنا بتقدمي حالة ادلؤسسة الوطنية إلنتاج وتوزيع مواد البناء وكمحاولة منا لدراسة أكثر تعمقا وتفصيال دلؤسسة 
جزائرية، إال أن الصعوبات اليت واجهناىا حالت دون ظهور ىذه الدراسة بادلستوى ادلرغوب فيو، حيث اكتفينا 

 .اإلحصائيات وادلواصفات ادلرتبطة بادلؤسسة، وكذلك من حيث األىداف والوسائل ادلستعملة...اخل بتقدمي بعض

 كما قمنا بدراسة تشخيصية للمؤسسة زلل الدراسة لغرض استخراج رلموعة من النتائج االجيابية أو السلبية.
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إذ ، من أىم القطاعات وىذا من خالل ما حققتو ىذه األخَتة من تطورات ىامة االقتصاديةتعترب ادلؤسسات     
جتارية،  أوخدمية  أو إنتاجيةتعترب إدارة اإلنتاج والعمليات وظيفة أساسية وجوىرية فيها، سواء ىذه ادلؤسسات 

يف ادلؤسسة، ودتثل العمل الرئيسي الذي قامت من اجلو ادلؤسسة،  األخرىفهي اليت ترسم مسار سَت الوظائف 
ادلثلى، والعمل على  اإلنتاجيةللربامج  إعدادحتققو من  من خالل ما اإلنتاجحيث تظهر أمهيتها يف رلال عملية 

ؤسسة، وىذا مسايرة للمؤسسات ادلتطورة اليت تعتمد على يف ادل  األخرىالتنسيق والتوافق بُت باقي الوظائف 
، وخاصة حبوث العمليات اليت لطادلا استخدمت لتطوير علم إلنتاجهاحديثة وفعالة يف عملية التخطيط  أساليب
 .اإلدارة

 حيث تعترب اإلنتاجية أداة مهمة وحيوية يف توجيو وتنسيق األنشطة ادلختلفة بكفاءة، الن ىدف كل مؤسسة ىو 
 البقاء واالستمرار يف مزاولة نشاطها يف ظل ادلنافسة ىو التحسُت ادلستمر يف كفاءهتا اإلنتاجية.

 وانطالقا من زلتوى الدراسة اليت وضحها اجلانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات اليت مت وضعها.

 أوال: النتائج:

 أوال: على المستوى النظري:

حيث كان اإلنسان يقوم بالعمل الزراعي هبدف تلبية حاجياتو احليوية باستعمال إن وظيفة اإلنتاج قدمية،  .1
أدوات بدائية، مث برز شكل أخر لإلنتاج وىو اإلنتاج احلريف حيث كان احلريف يقوم بكل الوظائف، 

إىل  ومبجيء الثورة الصناعية كانت التكنولوجيا ىي ادلتغَت اذلّام الذي مسح باالنتقال من اإلنتاج ادلنزيل
اإلنتاج داخل ادلصنع، وتبع ذلك حتّول عميق يف أسلوب العمل اإلنتاجي، مث ظهر تقسيم العمل أكثر 
فأكثر داخل وظيفة اإلنتاج، كما استفادت ىذه الوظيفة من التطّورات احلديثة كإدخال األسلوب العلمي 

 واستخدام حبوث العمليات والتكنولوجيا احلديثة.
يات تضطلع مبسؤولية جتميع الُعدد والنوع ادلناسب من اآلالت وادلعّدات واأليدي إن إدارة اإلنتاج والعمل .2

العاملة، وحتضَت الكمية ادلناسبة أو ادلطلوبة من ادلواد بقصد إنتاج السلعة اليت تقرر إدارة ادلشروع إنتاجها، 
ها ادلستهلكون حيث هتتم بالعملية اإلنتاجية واليت ىي عبارة عن حتويل ادلدخالت اىل سلرجات يرغب

 ويطلبوهنا على شكل سلع أو خدمات.
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 هتدف إدارة اإلنتاج والعمليات إىل رفع إنتاجية ادلواد واإلمكانيات ادلتاحة لديها من حيث: .3

 زيادة ادلردود الكمي لإلنتاج. -

 حتسُت النوعية. -

 اختصار الوقت. -

 االقتصاد يف التكاليف واجلهد. -

 ة للوصول إىل أفضل توليفة لعناصر اإلنتاج اليت حتقق األىداف ادلرسومة.ويتم ذلك باستخدام أساليب علمي

رغم التقارب الكبَت جدا بُت مصطلحي اإلنتاجية والكفاءة فإهنما ليسا مًتادفُت، فاإلنتاجية ىي النسبة  .4
احلسابية بُت كمية ادلنتجات واخلدمات اليت أنتجت خالل فًتة زمنية معينة، وكمية ادلخرجات اليت 

 تخدمت يف حتقيق ذلك القدر من اإلنتاج، أما الكفاءة فهي األسلوب الذي يقود إىل استعمال ادلوارد.اس

 التطبيقي: المستوى  ثانيا: على

عملية ختطيط اإلنتاج يف ادلؤسسة عملية مهمة تتكفل هبا ادلصلحة التجارية بالتنسيق مع إدارة  تعترب .5
اإلنتاج، حيث دتر بعدة مراحل تتمثل يف حتديد ادلتطلبات الالزمة لتخطيط اإلنتاج وكيفية استيفاء 

 ادلتطلبات.
يف ادلؤسسة وذلك من خالل ألساليب إدارة اإلنتاج والعمليات دور كبَت يف رفع الكفاءة اإلنتاجية  .6

استعمال أساليب متطورة، حيث تعترب الربرلة اخلطية أكثر األساليب استخداما حيث تقود إىل حتقيق 
 أىداف ادلؤسسة.
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 ثانيا: التوصيات واالقتراحات.

 على ما تقدم من استنتاجات رلّسمة لواقع إدارة اإلنتاج والعمليات يف مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء  بناءا

 "EDIMCO "  .ميكن صياغة التوصيات الكفيلة بتحسُت أداء ىذه ادلؤسسة 

ينبغي القيام  "EDIMCO" من اجل أن يكون إلدارة اإلنتاج دور بارز يف رفع الكفاءة اإلنتاجية دلؤسسة .1
بدراسة دلستوى وتَتة منو اإلنتاجية هبدف الكشف عن ادلواد ادلتاحة واإلمكانيات ادلعطّلة، واعتبار مهمة 

 رفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسينها مهمة مركزية جيب أن يعمل من اجلها العاملُت يف رلال اإلنتاج.
ليب علمية حديثة يف رلال تسيَت اإلنتاج أن تتبٌت أسا "EDIMCO" ينبغي على إدارة اإلنتاج يف مؤسسة .2

 للوصول إىل أفضل توليفة لعناصر اإلنتاج اليت حتقق األىداف ادلرسومة بكفاءة وفعالية.
أن تعطي عناية خاصة لوظيفة الصيانة وذلك ألمهيتها  "EDIMCO"ينبغي على إدارة اإلنتاج يف مؤسسة  .3

 القصوى يف احملافظة على جتهيزات اإلنتاج.
م بالعنصر البشري من خالل تبٍّت مشاكلو وتعويضو عن جهوده، وحتفيزه على ادلثابرة وتدريبو على االىتما .4

 العمل ادلوكل لو، باإلضافة إىل وجوب مراعاة اجلوانب النفسية واالجتماعية يف ذلك.
الدقيقة  العمل على حتقيق فعالية الربامج ادلستهدفة يف رلال اإلنتاج، من خالل األداء احملكم وادلتابعة .5

 استغالال للطاقات اإلنتاجية الكامنة فيها.
االرتقاء إىل أشكال جديدة يف اإلنتاج، واالنتقال من اإلنتاج ادلتقّطع إىل اإلنتاج ادلتسلسل، فاإلنتاج ذي  .6

 احلجم الكبَت.
ختفيض األسعار حىت يستطيع ادلستهلك أن يشًتي ما يلزمو من مواد البناء وىذا التخفيض يؤدي حتما  .7

 ىل حتريك ادلخزون ادلكّدس.إ
مات وحّل ادلشاكل إدخال اإلعالم اآليل يف تسيَت اإلنتاج وذلك دلا يقوم بو من دور فّعال يف معاجلة ادلعلو  .8

 .ادلعّقدة بسرعة
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 ثالثا: أفاق الدراسة:

النقاط ميكن  بعد دراستنا دلوضوع البحث توصلنا إىل النتائج السابقة، تراءت لنا عّدة نقاط مازالت رلهولة، ىذه
 أن تكون موضوعات حبوث أخرى وإشكاليات تنتظر ادلعاجلة وىي:

 * دراسة مسار الكفاءة اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات.

 * عرض وحتليل الكفاءة اإلنتاجية يف النظرية االقتصادية.

 * دور الكفاءة اإلنتاجية يف اختيار اإلسًتاتيجية التنافسية.

 ق جديدة لدراسة امشل للكفاءة اإلنتاجية.إن كل ىذه ادلواضيع تفتح أفا
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 المصادر والمراجعقائمة 

 أوال: المراجع بالعربية

 .1975ختطيط وضبط اإلنتاج، مكتبة التجارة والتعاون، القاهرة إبراهيم هيميمي،  .1
 .1993أمحد طرطار، الرتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  .2
أمحد حممد املصري، الكفاية اإلنتاجية للمنشات الصناعية: التكلفة، الوقت، األداء، مؤسسة شباب اجلامعة،  .3

 .2004 ،اإلسكندرية
 .2002، بريوت، جالل إبراهيم العبد، إدارة اإلنتاج والعمليات، الدار اجلامعية .4
 .1980 ،اعة، بغدادحسن جاهد فليح، تقييم األداء يف األنشطة اإلنتاجية، دار الرسالة للطب .5
سليمان  حممد مرجان، إدارة العمليات اإلنتاجية )دراسة حتليلية للعمليات اإلنتاجية يف املشروعات الصناعية(،  .6

 .1993 ،منشورات كلية احملاسبة غريان، ليبيا
ة األوىل، سليمان خالد عبيدات، مقدمة يف إدارة اإلنتاج والعمليات، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبع .7

2013. 
 ،سونيا حممد البكري، إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل النظم، الدار اجلامعية، طبع، نشر، توزيع، اإلسكندرية .8

2001. 
 .1984، عادل حسن، التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج، دار النهضة العربية، بريوت .9

 .2002 ،التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية عبد الغفار حنفي، السلوك .10
 .1979 ،علي الشرقاوي، وظائف املنشأة، دار اجلامعية، مصر .11
غسان قلعاوي، عادل جودة، الكفاية اإلنتاجية وسبل رفعها يف الوحدات اإلنتاجية، الطبعة األوىل، دار الفكر،  .12

 .1973 ،بريوت
 .2010 ،نصر املنصور، إدارة العمليات اإلنتاجية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن كاسر .13
حممد احلناوي، علي الشرقاوي، إدارة النشاط اإلنتاجي يف املشروعات الصناعية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  .14

1990. 
 .1999 درية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،حممد توفيق ماضي، إدارة اإلنتاج والعمليات، الدار اجلامعية، اإلسكن .15
حممود حممد املنصري، إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية، منشورات مركز البحوث االقتصادية، اهليئة القومية للبحث  .16

 .1993العلمي، الطبعة األوىل، 
تقين، العمل ورأس املال(، دار البلدية، نبيل إبراهيم حممود، حتليل املتغريات االقتصادية )اإلنتاجية والكفاءة، التغرير ال .17

 .2008 ،عمان
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 .2012-2011 ،هاشم محدي رضا، إدارة اإلنتاج والعمليات، دار الراية للنشر، عمان، الطبعة األوىل .18
وجيه عبد الرسول العلي، اإلنتاجية )مفهومها، قياسها والعوامل املؤثرة فيها(، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة  .19

 .1893 ،بريوت األوىل،

 المراجع بالفرنسيةا: ثاني

1. Françoise Schaller, la notion de productivité, essai et critique, Genève Paris, libraries 
DROZ, 1975. 

2. Jean Dayre, Productivité, mesure du progrès, Paris –A.F.A.P, 1952. 
3. Scolder.R.operation managmanet decision making in the operation 

fonction.Mc.graw.hill new York.1981. 

 ثالثا: الرسائل والتقارير:

 26-24 ،االحتاد العريب للحديد والصلب، تقرير ملتقى الصيانة واإلنتاجية، اجلزائر العاصمة .1

 .1986نوفمرب
املاجيسرت يف بن عنرت، دور إدارة اإلنتاج يف رفع الكفاءات اإلنتاجية، رسالة مقدمة لنيل شهادة  .2

 .1994/1995، علوم التسيري، جامعة اجلزائر
ختار ولد الشيباين، انعكاسات إدارة اإلنتاج على الكفاءة اإلنتاجية يف املؤسسة، رسالة مقدمة  .3

 .2002/2003 ،لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان
هنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية يف املؤسسة الصناعية علي موسى حنان، الصحة والسالمة امل .4

)هنكل اجلزائر، مركب شلغوم العيد(، رسالة لنيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري، جامعة 
 .2006/2007 ،متوري قسنطينة
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 :الملخص

تعد إدارة اإلنتاج والعمليات إحدى الوظائف الرئيسية للمنظمات بشكل عام، واملنظمات الصناعية بوجه     
خاص وهي تستوعب غالبية العاملني يف املنظمة كما تستحوذ على اجلزء األكرب من موجوداهتا وقدرهتا على حتقيق 

امليزة التنافسية للمنظمة كما تعترب إدارة اإلنتاج أهداف املنظمة القصرية و البعيدة و اليت تعرب عن مدى قدرة حتقيق 
والعمليات عملية حيوية اليت بواسطتها يتم تدفق املصادر خالل نظام حمدد وتدمج وحتول بأسلوب مسيطر عليه 

وبدرجة أخص تعد إدارة اإلنتاج والعمليات هلا أمهية كبرية لتحقيق قيمة مضافة وفقا للسياسات اإلدارية املسطرة، 
ملؤسسات الإلقتصادية والنابعة من دور عملية اإلنتاج اليت ال ميكن أن تتحقق دون إدارة مشرفة عليها تصنع يف ا

 القرار وتساهم يف حتقيق بدائل مالئمة تتناسب مع مايفرضه الواقع.

 الكلمات المفتاحية: 

 إدارة اإلنتاج والعمليات، اإلنتاج، املؤسسة، الكفاءة اإلنتاجية، اإلنتاجية.

Résumé: 

    La production et la gestion des opérations l'une des principales fonctions des organisations 

en général et des organisations dans des secteurs particuliers qui ont absorbé la majorité des 

travailleurs dans l'organisation également les comptes de la majeure partie de ses actifs et sa 

capacité à atteindre les objectifs de court organisation et lointaine, qui reflètent l'étendue de la 

capacité à atteindre l'avantage concurrentiel de l'organisation a également examiné la gestion 

de la production et des processus est un processus dynamique par lequel le flux de ressources 

grâce à un système spécifique sont intégrés et se d'une manière contrôlée pour obtenir une 

valeur ajoutée, conformément à la règle des politiques administrative, et la mesure de préparer 

spécifiquement la production et la gestion des opérations est d'une grande importance dans 

institutions économiques   découlant du rôle du processus de production qui ne peut être 

atteint sans un honorable leur gestion Il a pris la décision et de contribuer à la réalisation de 

solutions de recharge appropriées en rapport avec ce qui est réellement imposée.. 

Mots clés: 

Production et gestion des opérations, de la production, l'organisation, l'efficacité de la 

production, de la productivité. 
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