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الملخص:
تعالج ىذه الدراسة إشكالية الندرة التي طالما اعتبرت أىم محدد لممشكمة االقتصادية من خبلل ندرة الموارد
االقتصادية .ويعتبر ظيور المقاربة المبنية عمى الموارد تحول أبرز أن الندرة تكمن في الموارد المعرفية بما فييا اإلدارية
التي يؤدي توفرىا في أي مؤسسة إلى تحقيق أىدافيا التنافسية ،ألنو ال يكف أن تحقق المؤسسة ىذه األىداف من خبلل
االستغبلل األمثل لمموارد االقتصادية المتاحة .وىذا يستوجب إدراك التغيير الذي حدث عمى مستوى إدارة اإلنتاج.
وأكددت النتدا ج الطددرح الدذي يقبددي ببدرورة تغييدر منطددق التركيدر فددي إدارة اإلنتداج فدي ظددل التطدور الددذي عرفتدو بي ددة

المؤسسات .كمدا توصدمت الد ارسدة إلدى إمكانيدة بندا تصدور لكيريدة إدارة اإلنتداج عدن طريدق فمسدرة تكنولوجيدا اإلنتداج األمثدل،
بحيث يمكن من استعمال القيود التي ترربيا السوق عمى إدارة اإلنتاج.

Abstract:
The present paper investigates the problem of scarcity which is considered, for along time,
as the most important determinant of the economic resources. But the emergence of the
approach based on resources has made a change in this concept by indicating that the scarcity
lies in the knowledgeable and managerial resources. The availability of theses resources led
any company to realize its competitive goals, which can not be realized by the rational
exploitation of the available economic resources.
The results reveal that there is necessity of changing the way of thinking in the production
management in the new companies environment. The study also indicates the possibility of
developing a new way of managing production based on the optimized production philosophy
with the utilization of the market constraints imposed on the production.

المقدمة:
ال ت دزال أبمددب األدوات التددي كانددت تسددتعمل منددذ النصددف األول مددن القددرن المابددي لتخطدديط اإلنتدداج
ىددي نرسدديا التددي تسددتعمل حاليددا .إال أن تخطدديط اإلنتدداج ال يمكددن أن يتجاىددل تطددور بي ددة المؤسسددة وتطددور

عمددم اإلدارة .وقددد بمغددت التطددورات فددي ىددذين األخيدرين الحددد الددذي أثددار جدددال حددول مدددى صددبلحية األدوات
والط ددرق الكمي ددة الت ددي كان ددت تس ددتعمل لتخط دديط اإلنت دداج ،طالم ددا أن البي ددة التنافس ددية تخب ددل لمتغي ددر بش ددكل

مستمر .كما أصبحت المتغيرات التسويقية ذات األولوية في وبل األىداف والغايات .وفي محاولة إليجداد
فمس ددرة جدي دددة تري ددد بن ددا تص ددور إلدارة اإلنت دداج تس ددتوعب المس ددتجدات ،ىن ددا يس ددتوجب األم ددر تغيي ددر طريق ددة

التركيددر فددي معالجددة مشدداكل اإلنتدداج ،وذلددك تبعددا لتغيددر الكثيددر مددن المعطيددات التددي كانددت أسدداس التركيددر
التقميدي.

ومن ىنا تحاول ىذه الدراسة وبل إطار نظدري لمقاربدة تسدويقية إلدارة اإلنتداج لت كيدد طدرح جديدد فدي

إدارة اإلنتاج من خبلل إعادة طدرح مشدكمة النددرة بمريوميدا الجديدد ،وذلدك بعدد التعدرف عمدى دور المؤسسدة

في االقتصاديات المعاصرة ودور إدارة اإلنتاج لبلندماج في ىذا االقتصاد.
إشكالية الدراسة:

لقد تدرجت المشاكل المعالجة في المؤسسة .فكانت المؤسسات تبيل كل ما تنتجو في بداية األمر ،ثم
أصبحت تخطط لتتمكن من بيل ما تنتجو .وحاليا يجب عمييا مواجية مشكبل جديدا وىو :كيف تخطط لما

يمكن بيعو .وىذا سمح باتساع حجم وظيرة التسويق لتسيطر عمى كل وظا ف المؤسسة .واذا كانت
مشكمة اإلنتاج عادة ما تعالج بالطرق الكمية التي تيدف إلى االستغبلل األمثل لئلمكانات المتاحة أو
البحث عن أمثمية اإلنتاج في ظل قيود ترربيا البي ة الداخمية لممؤسسة ،فقد أصبح استعمال نرس
األساليب لتحقيق ىذا اليدف ال يؤدي إلى حل المشكمة ،طالما أن اإلنتاج األمثل قد يروق طمب السوق أو

يروق ما يمكن بيعو ،وقد ال يمبي طمب السوق ألن أذواق المستيمكين تغيرت مثبل.
ومن أجل ذلك ستيتم ىذه الدراسة بمحاولة اإلجابة عمى تساؤالت ميمة ،وىي:
 -ما ىي المشاكل الجديدة التي باتت تواجييا المؤسسات؟

 كيف تساىم إدارة اإلنتاج في حل ىذه المشاكل؟ وما ىي األىدداف الجديددة إلدارة اإلنتداج فدي ظدلىذه الظروف؟

 -ىل يمكن لرمسرة تكنولوجيا اإلنتاج األمثل احتوا المشاكل واألىداف الجديدة لممؤسسات؟

فرضيات الدراسة:

من أجل معالجة اإلشكاالت السابقة ،تم وبل فربية سيتم اختبار مدى صحتيا من عدمو من خدبلل
ىذه الدراسة ،وىي:

 -إن فمسرة  OPTتتبل م مل التغير الذي حدث عمى مستوى مريوم الندرة.

 إن نظام  OPTيحقق األىداف الجديدة لممؤسسات بما يتماشى مل المشاكل التي تواجييا.أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من األىمية المتزايدة لوظيرة التسويق التي تظير في المكانة التي تعطى
ليا في اليياكل التنظيمية وفي الميزانيات المخصصة ليا .وعمى الربم من أن التسويق ،وفي معظم

المؤسسات ،لم يحظ ،ومنذ أكثر من خمسين سنة ،سوى بمكانة متوابعة في الييكل التنظيمي ،إال أن

رجال التسويق بد وا يقرزون إلى مناصب اإلدارة العامة .وبالتوازي بدأت األموال المخصصة لمتسويق
تتزايد لتباىي حجم ميزانية اإلنتاج وفي أحيان كثيرة تتجاوزىا.
وتبرز أىمية الدراسة أيبا في كون المستيمك أصبح المورد األكثر ندرة من بين موارد المؤسسة.
ولقد أدركت المؤسس ات أن األىم من بين أصوليا واألصعب في تكوينو وفي زيادتو وفي تعويبو ىو
السوق بمعنى الزبا ن .إن تصدر التسويق لكل الوظا ف داخل المؤسسة ال يمغي أىمية وظيرة اإلنتاج،

وانما يحدث تباربا في متطمبات إدارة ىذه الوظيرة .ويكتسي نظام اإلنتاج أىمية بالغة في المؤسسة ألن
جز ا ميما من رأس المال يستثمر فيو ويبم النسبة األكبر من القوة العاممة .كما يعتبر مكان تجميل

الموارد اإلنتاجية ومزجيا ووسيمة لتحقيق اقتصاديات الحجم وميدان لمتطوير واالبتكار والعامل المؤثر في
اإلنتاجية.
أهداف الدراسة:
تتمثل أىداف ىذه الدراسة في:
 -1الكشددف عددن العبلقددة الموجددودة بددين وظيرتددي اإلنتدداج والتسددويق وتحديددد المتغي درات الحديثددة المددؤثرة
عمى وظيرة اإلنتاج.

 -2ت كيد الطرح الذي يقبي ببرورة إعادة تعريدف إدارة اإلنتداج باالعتمداد عمدى التطدور الدذي عرفدو
التسويق ،مل محاولة بنا إطار نظري لمعالجة تسويقية إلدارة اإلنتاج.

 -3التوص ددل إل ددى بن ددا تص ددور لكيري ددة إدارة اإلنت دداج ع ددن طري ددق النم دداذج الحديثد دة ،بحي ددث يمك ددن م ددن
استعمال القيود التي ترربيا السوق عمى إدارة اإلنتاج.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى الطريقة العممية المتمثمة في :صيابة أس مة البحث ،طرح الرربيات واختبار

مدى صحتيا من عدمو .ومن أجل اختبار فربيات الدراسة تم تبني األسموب التحميمي .ولتجسيد ذلك

اعتمدت الباحثة عمى قا مة متنوعة من المراجل والدوريات المتخصصة في مجال إدارة اإلنتاج والتسويق.
وقد كانت المنيجية المتبعة مؤكدة عبر خطوات متسمسمة ،بحيث تبدأ بمرحمة تحديد المشكمة وىي تغير
إشكالية اإلنتاج وتغير إشكالية الندرة مما يؤدي إلى الوقوف عمى المحددات الجديدة إلدارة اإلنتاج ،فتبرز

الطريقة األنسب التي تتبل م مل ىذا التغيير من حيث تقارب األىداف المرجوة.
أوال :إشكالية إدارة اإلنتاج
لسددنوات طويمددة وجدددت إدارة اإلنتدداج فعاليتي دا فددي التركيددز الصددناعي وفددي اإلنتدداج بسبلسددل .بيددر أن
الوبل قد تغير نتيجة عدة أحداث تكنولوجية واقتصدادية وثقافيدة التدي وبدعت حددا ليدذه التوجيدات .وتبعدا
لذلك أصدبح نظدام اإلنتداج نظامدا مرتوحدا يتد ثر بالبي دة الداخميدة والخارجيدة .وقدد أخدذ التسدويق حصدة األسدد

من ىذه التغيرات التي ركزت عمى تمبية حاجات المستيمك مما نتج عنو تنوع في الطمب ،وىدذه الديناميكيدة
يتزيددد شددي ا فشددي ا حتددى
أفددرزت تنوعدا وتعددددا فددي اإلنتدداج لددم يسددبق أن عرفتددو األنظمددة السددابقة .وأخددذ ذلددك ا
أصبح المنتجون يتخذون من اإلبداع سياسة تساىم في التجديد السريل لممنتجات لمحراظ عمى نصيبيم من

السوق وتنميتو.

إن ىذه الظروف تبل نظام اإلنتاج في مواجية عدة قيود مثل أسعار التكمرة المرترعة وظروف العمدل

التددي يجددب تحسددينيا والتنددوع فددي اإلنتدداج المت ازيددد مقابددل الطمددب المتغيددر وق دوانين العمددل والمنافسددة العالميددة

الشرسة )1(.ومن ىدذا الموقدل ،سدتحاول ىدذه الد ارسدة إثدارة إشدكالية إدارة اإلنتداج فدي محاولدة لتوجيدو األنظدار
نحددو وجددوب تغييددر التركيددر فددي أسدداليب تخطدديط اإلنتدداج التددي يجددب أن تتكيددف تبعددا لتغيددر المشدداكل التددي

كانددت تعددالج ،والتددي ترتددب عنيددا كنتيجددة منطقيددة تغيددر فددي األىددداف المدراد تحقيقيددا .فعندددما كددان االىتمددام
ينصب عمى تعظيم اإلنتاج من خبلل استغبلل ما ىو متاح من الموارد استعممت تقنيات بحوث العمميدات.
بير أن السوق أصبحت ىي من يحدد ىذا اإلنتاج ،إذن يجب االىتمدام بدالموارد التدي تعطدي ىدذا اإلنتداج.
( )2

إن التحول باختصار ىو من "بيل ما يمكن إنتاجو" إلى "إنتاج ما يمكن بيعو".
 :1دور المؤسسة في اقتصاد السوق:

يدخل اقتصاد السوق في إطار النموذج التنافسي ،بير أن افترابات ىذا األخير ليسدت دا مدا واقعيدة
ممددا يتوجددب عمددى ذلددك تكدداليف الصددرقات .وتددتمخا االفت اربددات األربددل لمنمددوذج التنافسددي فددي :التكددافؤ،
اسددتقبللية السددموك ،شددرافية المعمومددة ،والعقبلنيددة االقتصددادية )3(.ويتدرادف مريددوم االفتدراا األول مددل حريددة

المؤسسدة فددي تصدريح حقددوق الردرد المعنددي بمسددتوى التنظديم االجتمدداعي لتحويدل المدوارد إلدى سددمل وخدددمات
في تقسيم معمق لمعمل بين المؤسسات التي ال تريد أن ت خذ عمى عاتقيا إال جز من عممية التحويدل .أمدا

االفت دراا الثدداني فييددتم بددالق اررات المسددتقمة بمددا يتناسددب مددل االفت دراا األول .ويخددتا االفت دراا الثالددث
بش ددرافية المعموم ددة أي أنيد ددا كامم ددة مدددن أج ددل أن تسد دداعد ف ددي اتخ دداذ الق د د اررات وى ددي متماثم ددة بالنسد دبة لكد ددل

المتعاممين .وبالنسبة لبلفتراا الرابل فمراده أن المتعامل يتخذ أحسن قرار من الناحية االقتصادية.

( )4

يبلحظ أن المؤسسة تحل محل السدوق .وفدي ىدذا المعندى فيدي تقدوم بموازندة تددفقات المنتجدات بحيدث

تعمدل عمدى إيصداليا إلدى الزبدا ن فددي أحسدن الظدروف ،فيدي التدي تعمددل فدي حركدة تكامميدة لمواردىدا بداللددة

الحاجددات .وبددذلك فددؤن المؤسسددة ىددي مكددان لخمددق القيمددة بددين قطددب الزبددا ن وقطددب المددوردين )5(.بيددر أن
منطددق التعامددل االسددتراتيجي قددد تغيددر مددن منطددق االسددتباق إلددى منطددق رد الرعددل السدريل أو منطددق إحددداث

التغيي ددر )6(.وق ددد ك ددان التركي ددر األمريك ددي ،من ددذ الس ددبعينيات م ددن الق ددرن الماب ددي ،المش ددجل لمتخط دديط يبن ددي
التوقع ددات لمتغيد درات المس ددتقبمية ،وبن ددا ا عميي ددا ي ددتم التحب ددير لكيري ددة ال ددرد .ولك ددن الوب ددعية تغي ددرت برع ددل

خصدا ا جديدددة فدي ىددذه البي ددة مثدل سددرعة التغيدرات وبددعف احتمددال حددوث األحددداث التدي يمكددن التنبددؤ

بيددا باإلبددافة إلددى أن أبمددب التغي درات تعتبددر جديدددة عمددى البي ددة ،وعنددد اجتمدداع ىددذه الخصددا ا فددي بي ددة

معينة يتوجب عمى المؤسسة أن تتميز بردود أفعال مرنة وسريعة معتمدة عمى نظام يقظدة عدال الرعاليدة.

() 7

وىنا يمكن القول أن تصرفات المنظمة تحولت من منطق األعبا إلى منطق التدفقات (تدفق المواد وتددفق
المعمومات).

ويبددو أن المؤسسددة معنيددة بوبددل برنددامج لمتحسددين المسدتمر لتحددافظ عمددى نمددو متدوازن لمجمددوع قواىددا

في إطار التحول والتطور )8(.وكان النموذج الياباني أسرع استيعابا ليذا المنطق ،إذ يجد سيولة في تطبيقو
نتيجددة طبيعددة نمددط اإلسددتراتيجية اليابانيددة التددي تقبددي باالحتكدداك الدددا م بالمسددتوى العممددي ممددا يخرددف مددن

النتا ج السمبية لممقاومة في حالة وجوب التغيير ،ىذا إن وجدت.
 :2من الندرة االقتصادية إلى الندرة اإلدارية

تنشط المؤسسات االقتصادية ،حاليدا ،فدي بي دة مرتوحدة تميزىدا تحدوالت عميقدة وسدريعة كثيد ار مدا تكدون

عدوانيددة ومراج ددة تسددتيدف بشددكل مباشددر اسددتم اررية المؤسسددة .واذا كانددت بعددا ىددذه التغيدرات المرروبددة
عمى المؤسسة من خارجيا كالعوامل السياسية ،والمستجدات القانونية وتحوالت السموكيات االجتماعية تحدد

من مواردىا ،فؤن الكثير من الموارد الميمة توجد في بي تيا الداخميدة .وفدي ظدل ىدذه الديناميكيدة التدي تميدز
المؤسسة داخميا وخارجيا ،فؤن دورىا لم يعد يتوقف عند التكيف مل التغيرات فحسب بل العمل عمدى سدبقيا

وترعيميا وفقا لرؤيتيا.

وفددي ىددذا السددياق فددؤن النظ درة التقميديددة لمم دوارد أو بدداألحرى النظ درة التقنيددة الرقابيددة التددي تعتبددر مختمددف

الموارد بمثابة تكمرة يتعين تقميصيا إلى أدنى المستويات مل العمل في نرس الوقت عمدى تعظديم إنتاجيتيدا،

وان كان ددت ت ددؤدي إل ددى مس ددتويات مقبول ددة م ددن األدا ف ددي األج ددل القص ددير في ددي بي ددر مب ددمونة ف ددي األج ددل
الطويل ،ألنو قد ثبت ،عمى الصعيد االستراتيجي ،أن النجاح يتوقف عمى اكتساب الميزة التنافسية الدا مة.

ولطالمددا كان دت النمدداذج التقميديددة التخدداذ الق درار تددؤمن بوجددود الق درار العقبلنددي باعتبددار المؤسسددة نظددام

مغمددق .وقددد سدداد ىددذا التركيددر فددي المرحمددة التايموريددة مددن الركددر الكبلسدديكي .بيددر أن بدددا ل أخددرى أسددقطت
دعدا م القدرار العقبلندي ممثمدة ب فكدار

H. Simon

وأفكدار  ،March & Cyertوبدذلك تغيدرت النظدرة إلدى المؤسسدة

واعتبددرت نظامددا مرتوحددا عمددى بي ددة مددؤثرة وبيددر مسددتقرة ،وأنش د ت نظريددة فددي اتخدداذ الق درار تتميددز بعقبلنيددة

محدددودة .وحسددب

Simon

فددالمقرر ال ي خددذ المشددكمة المعقدددة بشددكل إجمددالي ،ولكددن يحمددل بالتتددابل مختمددف

جوانبيا ،ويعد حموال بالعودة إلى تجارب مابية ،وانطبلقا منيا يقوم بتكييرات متتابعة ،وفي األخير يتوقف

عند أول حل مرا يقف عميو ،والحدل الدذي يتوقدف عندده لديس تعظيمدا مطمقدا لممنرعدة ،ولكدن ببسداطة ىدو
أول حل مرا يصادفو .وقد أسقط سيمون بنموذجو التخاذ القرار ذي الرشادة المحدودة كل المزاعم القا مة

بالرشادة المطمقة لمقرار.

()9

وقدد تدم ت كيدد ىدذه الركدرة حدديثا عبدر أعمدال كدل مدن

P. Romelaer & G. Lambert

عنددما تحددثا عدن تعددد

العقبلنية في الق اررات ،وأشا ار إلى وجدود عشدرين صديغة لمرشدادة .وتبدم الصديغة ال دواحدة عددة أنمداط ،فيدل

من المعقول أن االستثمار الرشيد من وجيدة نظدر مقدرر يعمدل بؤسدتراتيجية المحميدة يبقدى رشديدا لددى مقدرر
يعمل بؤستراتيجية التدويل أو العالمية؟

()11

وقددد أثيددر موبددوع نيايددة عقبلنيددة أو أمثميددة الق درار االسددتراتيجي بحدددة مددل ظيددور أنظمددة المعمومددات
واسددتعماالتيا فددي اتخدداذ القد اررات .وبدددأت جددذور ىددذه النقاشددات العمنيددة منددذ السددبعينيات مددن القددرن المابددي

عند ظيور اتجاىات في تنويل أنظمة تقييم األدا  .وامتدت إلى بقيدة الوظدا ف فدي المؤسسدة بعدد أن كاندت
مرتكزة عمى الجوانب المالية ،حيث أصبحت تقديم الجواندب اإلداريدة واإلمدداد والجدودة واوجدال وحتدى أفكدار

المنتجات .وظيرت مقاربات جديدة مثل الموازنات الصررية وجدول القيادة وبطاقة النتا ج المتوازنة .وكانت
تمددك بدوادر إعددادة صدديابة نمدداذج األمثميددة عبددر إدراك األبعدداد السددموكية والتنظيميددة لددؤلدا  .كمددا بدددأت أولددى

التوجيات نحو تعددد المعدايير ب خدذ مؤشدرات تكمردة /جدودة /وجدال .وقدد وجددت صددى ليدا مدل ظيدور نظدام

الوقددت المحدددد  ،Just In Timeثددم تعممددت الد ارسددات بظيددور فكددر جديددد أطمددق عميددة عمددم اإلدارة المتعددددة
األبعاد وارتبطت تدريجيا باستعمال أنظمة المعمومات المتقدمة.

()11

وفي الركر االقتصدادي يدرى ريكداردو أن امدتبلك مدورد أو عددة مدوارد ندادرة يندتج عندو ريدل دا دم لمالكدو،

لتتبمددور الركدرة فيمددا بعددد لدددى رواد الركددر االقتصددادي الحددديث الددذين تترددق تصددوراتيم حددول موقددف مردداده أن
العامل األساسي الدذي يجعدل المؤسسدة تحقدق أدا مرترعدا لديس اختيدا ار لصدناعة جذابدة بقددر مدا ىدو تبنييدا

إلستراتيجية ذكية تعتمد عمى الموارد الوحيدة والنادرة .لقد حظيت الموارد بمزيد من االىتمدام ممدا سداىم فدي
ب ددروز تص ددور جدي ددد لبند دا الم ازي ددا التنافس ددية عب ددر أعم ددال  Wernerfeltال ددذي نش ددر ع ددام  1984مق دداال ف ددي
 Strategic Management Journalاس ددتعمل في ددو ألول مد درة مص ددطمح "المعالج ددة المبني ددة عم ددى المد دوارد

.Resource Based View

()12

وقددد عرفددت الم دوارد تمدداي از بددين البدداحثين فددي تعريريددا ،يمكددن تمخيصدديا فددي

الجدول التالي:
الجدول رقم :1
اختالف وجهات النظر للموارد
الباحث

التعرٌف

)1151( Penrose

ٌمٌز بٌن الموارد المنظورة (المصنع ،المواد ،األراضً،
الموارد الطبٌعٌة…) والعوامل اإلنسانٌة غٌر المنظورة (الٌد
العاملة الكفؤة وغٌر الكفؤة ،اإلدارة ،المحاسبة ،التوجٌه…)

Wernerfelt
()1984

ٌمٌز بٌن األصول الثابتة (المصنع ،التجهٌزات،
الموظفٌن…) ،واألصول ( Blue Printsبراءات االختراع،
العالمات ،السمعة…) وأثر الفرٌق (الثقافة ،قواعد
العمل…)

)1111( Barney

ٌمٌز بٌن ثالث أنواع أساسٌة وهً :رأس مال المادي ورأس
المال البشري ،ورأس المال التنظٌمً
وٌمٌز بٌن ست أصناف وهً :الموارد المالٌة ،المادٌة،
البشرٌة ،التكنولوجٌة والتنظٌمٌة والسمعة.

)1111( Grant

المصدر :تم إعداد هذا الجدول باالعتماد على:
E. T. Penrose, The Theory of The Growth of the Firm, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1995), PP.1425; & B. Wernerfelt, "A Resource Based- View of the Firm”, Strategic Management Journal, Vol. 5 (1984),
PP. 171-174; & J. B. Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of
Management, Vol. 17, N°1 (1991), PP.99-120; & R. M. Grant, “The Resource- Based Theory of Competitive
Advantage: Implications for Strategy Formulation”, California Management Review, Vol. 33, N° 3 (1991), PP.
114-135.

ويمخا الجدول رقم  1وجيات نظدر مختمردة فدي تصدنيف المدوارد ،لكنيدا تتردق فدي اعتبارىدا مدوارد
إسددتراتيجية يتوقددف عمييددا قددوة ونجدداح المؤسسددة .وقددد تختمددف ىددذه الم دوارد فددي شددكميا كطددرق االتصددال مددل
الزبا ن ،التكنولوجيا ،أو التحكم في نظم المعمومات عمى أن تتصف ىذه الموارد بخصا ا أساسدية وىدي:
الندرة ،القيمة ،عدم التقميد ،عدم اإلحبلل ،اإلتاحدة ،الحيدازة أو عددم التحويدل.

()13

وقدد أخدذت المدوارد أىميدة

متزايدة حتى أصبحت مدرسة قا مة بذاتيا.

واذا كانت الطرق الكمية المعروفة ببحوث العمميات المعالجدة لمشداكل عددم االسدتغبلل األمثدل لممدوارد

تواجد ددو مشد دداكل الند دددرة االقتصد ددادية فد ددي الم د دوارد ،بمعند ددى الم د دوارد المنظد ددورة التد ددي ال تنطبد ددق عمييد ددا أبمد ددب

الخصددا ا السددابقة الددذكر مثددل عدددم التقميددد وعدددم التحويددل واإلتاحددة ،فددؤن المشدداكل الجديدددة التددي ترربدديا
ظروف المنافسدة الديناميكيدة تيدتم بعامدل الوقدت والجدودة والكميدة باإلبدافة إلدى التكمردة .وكدل ىدذه العوامدل

تتحدد خارج المؤسسة أي في اتجاه السوق .ولكي تتعامل ىذه المؤسسة مل ىذه القيود -األىداف يجب أن

ترعل مواردىا المعرفية أو باألحرى مواردىا التجارية أي اإلداريدة .والتعامدل مدل ىدذا الندوع مدن المدوارد لديس
لتحقيق أمثمية االستغبلل بل لتحقيق التنافسية.

مما سبق يمكن القول أن ىناك ندرة إداريدة وىدي قيدود مرتبطدة بالمؤسسدة وبقددرتيا التنافسدية.

()14

وقدد

أصددبحت وظيرددة التسددويق فددي مواجيددة الندددرة اإلداريددة ،إذ أصددبحت المؤسسددة تدددرك ،فددي ظددروف المنافسددة
الحاليددة ،أن السددوق محدددودة وأن كددل جيودىددا يجددب أن تتجددو لمبحددث عددن تجديددد ألج از يددا السددوقية (وىددي

مدوارد محدددودة) ولمنتجاتيددا (أفكددار المنتجددات بدددورىا مدوارد معرفيددة محدددودة) ،طالمددا أن سددوق منتددوج معددين
بطبيعتيددا محدددودة ،وأن المنافسددة تعمددل عمددى زيددادة محدددوديتيا عمددى المسددتوى التسددويقي أي اإلداري .وىنددا

فؤن المؤسسة تجد نرسيا في مواجية ندرة إدارية مزدوجة ،األولى ندرة ماديدة وىدي نددرة مطمقدة والثانيدة نددرة
تتحدد داخل السوق وىي ندرة نسبية ليا عبلقة بالقدرة التنافسية لممؤسسة.

()15

وأصبح وابدحا عددم التوافدق

في أساليب التخطيط بين اإلنتاج والتسدويق .وفدي حدين يوجدو تخطديط اإلنتداج باألسداليب التقميديدة لمواجيدة

الندرة ا القتصادية أي لتحقيق االستغبلل األمثل لمموارد االقتصادية ،فؤن الجيود التسويقية موجيدة لمعالجدة
المشدداكل الناجمددة عددن الندددرة اإلداريددة وىمددا فددي اتجدداىين متناقبددين ،فدداألول بجيددة التمددوين والثدداني باتجدداه

السوق.

 :3األسبقيات اإلستراتيجية ودور التسويق في بناء المزيج اإل نتاجي
فددي العددالم المعاصددر الددديناميكي المتغي درات ،المتشددابك العبلقددات ،تبحددث المؤسسددات عددن مسددار ي خددذ

باالعتبددار اإلجابددة عددن س دؤال حيددوي ىددو :كيددف تتميددز عددن المنافسددين وتحقددق الحصددة السددوقية المطموبددة؟
واإلجابة ىنا تتمثل ببساطة فدي أن تكدون لممؤسسدة ميدزة تنافسدية .وال يقدف األمدر عندد ىدذا الحدد بدل يتعدداه

إلددى أندو متددى حصددمت المؤسسددة عمددى الميدزة التنافسددية ،تبدددأ بددالتركير الجدداد فددي تعزيددز تمددك الميدزة وادامتيددا

لرترات طويمة .وىذا ليس باألمر اليين إذ يتطمب تخطيطا قا ما عمى أساس عممي دقيق وقددرات وامكاندات
لتحقيدق ذلددك .وبددمن ىددذا االتجدداه يعتقددد  P. Doyleأن امددتبلك المؤسسددة لمميدزة التنافسددية يددتم مددن خددبلل
تقديم قيمة أكبر لمزبون تدفل ىذا األخير إلى تكرار الش ار من المؤسسة ومن ثم تزداد حصتيا السوقية.

()16

وبذلك فؤنو عندما تحصل المؤسسة عمى ميزة تنافسية فؤنيا ستحقق مجموعة مدن الم ازيدا منيدا :تحقيدق وال

ورب ددا الزب ددا ن تج دداه منتج ددات المؤسس ددة وم ددن ث ددم يص ددعب اختد دراق المنافس ددين ليد دؤال الزب ددا ن ،كم ددا يمك ددن
لممؤسسة أن تحصل عمى حصة سوقية أكبر من خبلل قدرتيا عمى تقديم قيمة أعمدى لمزبدا ن ،وقدد تدنعكس

زيادة الحصة السوقية عمى زيادة حجم األرباح في المؤسسة.

()17

أ -األسبقيات اإلستراتيجية:

إن استراتيجيات األعمال التي تعمل عمى خمدق م ازيدا تنافسدية ،يمكدن أن تحدول أو تتدرجم إلدى عددد مدن
األسبقيات التنافسية  Competitive Prioritiesالتي يمكدن لوحددة األعمدال اإلسدتراتيجية االختيدار منيدا،
واالختيددار سدديؤثر عمددى الطريقددة التددي يدددار بيددا اإلنتدداج والعمميددات .ويرتددرا أن تعكددس إدارة اإلنتدداج الريددم

الوابددح لؤلىددداف طويمددة األمددد لممؤسسددة والمجيددودات المشددتركة بددين التسددويق والعمميددات إلمكانيددة تتبددل
وتحديد حاجات كل جدز مدن أجد از السدوق وتحويدل تمدك الحاجدات إلدى قددرات مربوبدة يطمدق عمييدا تسدمية

األسدبقيات التنافسدية،

()18

كمددا يطمدق عمييددا تسدميات أخدرى مثددل :أبعداد المنافسددة ومقداييس األدا الخددارجي،

وميمات التصنيل وأىداف العمميات ،ويبعيا  Baranger & Chenك ىداف لئلدارة العممية.

()19

إن تحميدل السدوق يحددد حاجاتيدا التدي تسدتطيل المؤسسدة أن تسدتثمر فييدا لتحقيدق ميزتيدا التنافسدية فدي

كل جز من أج از السوق .وعند نقل أو تحويل الحاجات إلى قدرات مربوبة يجدب أن يتبدل بتطدوير قددرات
مختددارة مددن بددين تمددك القدددرات المربوبددة تتوافددق مددل القدددرات التددي ت درتبط بددذات المنتجددات والخدددمات التددي
تقدددميا المؤسسددة وبنظددام التسددميم القددا م وعوامددل الحجددم.

()21

وعمومددا ىندداك أربددل أسددبقيات تنافسددية ر يسددية

تتمثددل فددي :المرونددة ،التكمرددة ،الجددودة ،اوجددال .وىندداك مددن يبدديف بعدددا خامسددا وىددو اإلبددداع ،لكددن يمكددن
االكترددا باألسددبقيات األربددل باعتبددار أن ىددذه األخي درة تكددون موجددودة أو متجسدددة فددي كددل بعددد تنافسددي مددن

األبعاد اونرة الذكر.

()21

 المرونة  :Flexibilityوتعرف المرونة عمدى أنيدا القددرة عمدى االسدتجابة السدريعة لحددث بيدر متوقدل يغيدرم ددن طبيع ددة المنت ددوج ،العممي ددات ،الخ دددمات أو حج ددم الطم ددب .ويمك ددن التميي ددز ب ددين مرون ددة س دداكنة وى ددي س ددرعة
االسددتجابة لتغي درات متوقعددة ،ومرونددة ديناميكيددة وتعنددي سددرعة االسددتجابة لتغي درات مراج ددة.

()22

وتتكددون أسددبقية

المرونددة مددن :تقددديم منتجددات متنوعددة حسدب الطمددب  Variety/Customizationأي تطددوير قدددرات المؤسسددة
عمددى تغييددر نددوع المنتددوج وفقددا لحاجددات الزبددون تبعددا لمتغيددر فددي طمبددات السددوق والتددي يطمددق عمييددا االيصددا أو

الزبونية وىي القدرة عمى التكيف واالستجابة مل الحاجات الرريدة لكل زبون وتغيير تصاميم المنتدوج ،حيدث يدتم
تقديم المنتجات والخدمات حسب تربيبلت الزبدون ومروندة الحجدم  Volume Flexibilityويقصدد بيدا قددرة

المؤسس ددة عم ددى تسد دريل أو إبط ددا مع دددل اإلنت دداج بس ددرعة لمعالج ددة التقمب ددات الكبيد درة ف ددي الطم ددب عم ددى أن تبق ددى
المؤسسة تعمل بشكل اقتصادي مربح خاصة عند تخريا معدل اإلنتاج بمستوى كبير.

 -التكمفة المنخفضة /السععر المعنخف

()23

 :Low Cost Low Priceيدؤدي تقدديم منتجدات ب سدعار أقدل مدن

المنافسين إلى زيادة حصة المنظمة في السدوق .إذ يتطمدب التندافس عمدى أسداس التكداليف تركيدز االىتمدام نحدو
تخريا جميل عناصر التكاليف :تكاليف العمل ،والمواد ،والتمف ،والتكاليف الصناعية وبيرىا بيددف تخرديا

تكمرة الوحدة الواحدة من المنتوج.

()24

 الجععودة  :Qualityوتنقسددم إلددى :تصددميم منتددوج عددالي األدا ( High-Performance Designجددودةالتصددميم) وجددودة المطابقددة  .Conformance Qualityوتنصددب جددودة التصددميم ألجددل أن يتبددمن المنتددوج
خصا ا وسمات عالية التروق في األدا ومتانة أكبر كما يبمن السدبلمة واألمدان فدي االسدتخدام واقتصدادية

االستخدام والمبل مة والمطافة وسيولة الدخول إلى مواقل الخدمة .أما بالنسبة لجودة المطابقة فينصب االىتمدام
عمى مقابمة المنتوج لخصا ا ومواصرات التصميم المعتمدة من قبدل العمميدات ليحصدل الزبدا ن عمدى منتجدات

وخدمات تتطابق مل الخصا ا التي وبعتيا والتي جا ت بمن توقعاتيم عن تمك المنتجات.
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 الوقععت /التسععميم  :Time/ Deliveryإن التنددافس عمددى أسدداس الوقددت أو التسددميم يتبددمن ثبلثددة جوانددبوىي :السرعة في التسميم  Fast Delivery Timeوالتي تقاس بمقدار الوقدت بدين تداريس اسدتبلم طمدب الزبدون
وتدداريس تمبيتددو وعددادة مددا يطمددق عمددى ىددذا الوقددت برتدرة االنتظددار ويمكددن الددتحكم بيددذه الرتدرة مددن حيددث أمدددىا مددن

خدبلل االحترداظ بدالمخزون واالحترداظ بطاقدة فا بدة ،التسدميم بالوقدت المحددد  On- Time Deliveryويقداس
من خبلل التكرار الذي تتم مقابمة وقدت التسدميم بالوقدت المتردق عميدو معبد ار عندو بالنسدبة الم ويدة لمطمبيدات التدي

سدممت إلدى الزبدا ن باألوقدات المحدددة ،.السدرعة فدي التطدوير  Development Speedويقداس بمقددار الوقدت

المطموب لتطوير وتصميم منتوج جديد وانتاجو.
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ب -دور التسويق في بناء المزيج اإلنتاجي:
تبحددث النمدداذج الكميددة التقميديددة إلدارة اإلنتدداج وخاصددة منيددا بحددوث العمميددات عددن األمثميددة.
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أي إيجدداد

الحددل األمثددل مددن بددين عدددة حمددول بديمددة وىددي تقددوم عمددى تحديددد اليدددف الددذي بالبددا مددا يكددون تعظدديم األربدداح أو

تخريا التكاليف في ظدل قيدود ترربديا محدوديدة المدوارد المتاحدة .وت خدذ المشدكمة المدراد حميدا صدورة ريابدية
يطمددق عمييددا النمددوذج الريابددي ويتكددون مددن :اليدددف أو دالددة اليدددف والمتغي درات والعبلقددات الييكميددة.
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وفددي

أيامنا ىذه أصبحت مشكمة اإلنتاج مختمرة ،فيي تسويقية أكثر منيا تموينية وما كان ىددفا أصدبح قيددا .ويمكدن
إعطا تصور لطبيعة ىذا التغير واختصاره فدي أربدل عناصدر سدبق التعدرف عمييدا عمدى أنيدا أسدبقيات تنافسدية
مما يرسر كونيا قيودا وليست أىدافا .واإلنتاج أصبح يعمل في إطار أربل قيود يرربيا النظام التسويقي وىي:

الحجم ،الجودة ،التكاليف والوقت ،وىي ما يمكن تسميتو بالمزيج اإلنتاجي .Production- Mix
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 الحجم :إن المؤسسة التي ال تنتج الكمية الكافية لمطمب ترتح الباب أمام المنافسة في محاربتيا فدي أج از يداالسددوقية .ويعتبددر ذلددك منافيددا لمددا تسددعى اإلسددتراتيجية التسددويقية تحقيقددو ،ف د ول عمددل يقددوم بددو التسددويق ىددو

بحوث السوق تميو عممية التجز ة ثم استيداف السوق .ويعمل التسويق عمى توسيل األج از المستيدفة متى
أمكن بؤيجاد استعماالت جديدة لممنتوج أو باكتشاف أجد از تحتيدة ،ويددخل ذلدك بدمن كيريدات التعامدل مدل
الندرة التجارية أو اإلدارية من أجل زيادة نصيبيا في السوق .ويعتبر حجم المؤسسة ك حد الم ازيدا التنافسدية

التي تثبتيا في السوق في ظل اقتصاد السوق (كما سبق اإلشارة إلى ذلك).

وخبلصة القول أن ىدف الحجم يتحول إلى قيد يرربو النظام التسويقي عمى اإلنتاج ،وأي تعارا فدي

األىددداف أي عدددم إنتدداج الكميددة البلزمددة يعتبددر تبددذي ار فددي الم دوارد ،بددالمعنى التسددويقي ،وىددو ال يقددل أىميددة عددن
التبذير في الموارد المالية والبشرية .وفي نرس السياق فؤن الحجم مرتبط بشبكة التوزيدل وأيبدا بسياسدة التدرويج

المتدين وبددعتا لمقابمددة طمدب األجد از التسددويقية المسدتيدفة ،ممددا يعنددي تبدذي ار وخددر فددي المدوارد المخصصددة عمددى
مستوى شبكة التوزيل وتنشيط المبيعات.

والنتيجددة المستخمصددة فددي أن عدددم كرايددة حجددم اإلنتدداج لمطمددب كددان يرسددر عمددى أن لددو ت د ثي ار سددمبيا عمددى

األربدداح ورقددم األعمددال ،بيددر أن أث دره أبعددد مددن ذلددك فيددو يصددل إلددى حددد فقدددان أج د از سددوقية ومددرد ذلددك عدددم
التنسيق بين الجيود التسويقية واإلنتاجية ،وىذه اإلشكالية تتجاوز األساليب التقميدية لبحوث العمميات.

 التكمفة :لقد كان وال يزال عامل التكمرة من بين المزايا التنافسية التي يمكدن االعتمداد عميدو الكتسداب أنصدبةس ددوقية.
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وق ددد يب دددو ى دددف تخر دديا التك دداليف أم ددر تجاوزت ددو األح ددداث المعاصد درة م ددن خ ددبلل وزن القد د اررات

التسددويقية فددي توجيددو اإلسددتراتيجية الكميددة لممؤسسددة .وت درتبط التكمرددة بالتسددويق فددي ثددبلث عناصددر مددن الم دزيج

ال تسددويقي ،وىددي :المنتددوج والسددعر والتوزيددل .وال شددك أن المنتددوج بمواصددراتو وب بعدداده المختمرددة يرتددرا مسددتوى
معين من الموارد لتحقيق ىذه المواصرات .وتؤثر السياسة التوزيعية بدورىا عمى التكمرة عندما يتم التمييز مثبل

بددين التوزيددل الشددامل وتوزيددل حسددب المكانددة االجتماعيددة  ،Prestigeفوبددل أسددعار منخربددة لمنددوع الثدداني قددد
يررز تناقبا وابدحا بدين النظدرة التسدويقية واإلنتاجيدة ،كمدا أن السياسدة السدعرية التدي تتد ثر بدالجز المسدتيدف

عند اختيارىا لسياسدة األسدعار المنخربدة أو المرترعدة ،يترتدب عمييدا مسدتوى معدين مدن التكداليف تبعدا لمسياسدة

المتبعة ،مما يحول عنصر التكمرة من ىدف إلدارة اإلنتاج إلى معطيات يحددىا التسويق وىي بذلك قيود.

 الجععودة :طالمددا اعتبدرت الجددودة أحددد أىددم األىددداف اإلنتاجيددة والتسدويقية .بيددر أن ىددذه النظدرة تغيددرت عندددماتعارب ددت ال ددرؤى ب ددين اعتبارى ددا ى دددف أم قي ددد .ويق ددل الرص ددل ف ددي ذل ددك بع ددد الت كي ددد عم ددى أني ددا أح ددد األولوي ددات
التسويقية التي يجب أن ينرذىا اإلنتاج في إطار قيود تسويقية .وقد عرفت الجودة ب نيا أحسدن طريقدة لموصدول

إلى ذىن المستيمك وبنا تموقل  positioningفعال .واذا كان التسويق يعطي الوعود التي يبندي مدن خبلليدا
المسددتيمك التوقعددات ،فددؤن اإلنتدداج ي د تي كحمقددة وصددل بددين الوعددود والتوقعددات المبنيددة لدددى المسددتيمك .فددالمنتوج
الذي يوصدل قيمدة أكبدر لممسدتيمك ىدو ذلدك المنتدوج الدذي يكدون الردرق بدين أدا دو وتوقعدات الزبدون موجبدة ،ممدا

يحقددق زيددادة فددي وال الزبددون وامكانيددة توسددل نصدديب المؤسسددة مددن السددوق .أمددا إذا كانددت الرددروق سددمبية ،فددؤن
اإلنتدداج أخر ددق ف ددي تنري ددذ الوع ددود التس ددويقية وخي ددب وم ددال المس ددتيمكين .وق ددد يترت ددب عم ددى ذل ددك ب ددياعا لمجي ددود

التسددويقية فددي صددورة تبددذير لممدوارد ،إذا مددا اسددتثنينا ت د ثيره المباشددر عمددى أربدداح المؤسسددة ومبيعاتيددا ،وكددل ذلددك
يحدث بسبب عدم التنسيق بين الجيود التسويقية واإلنتاجية.

ومددن جانددب وخددر تدرتبط الجدودة بالتسددويق مددن خددبلل السياسددة السددعرية ،ويصددبح مددن الخطد االعتقدداد بد ن

السعر مرتبط بالجودة .والواقل أن الجودة مرتبطة بالسعر ،ألن ىذا األخير بدوره يرتبط بالتكاليف ،والتكمرة ىي
ما يحدد جودة المنتوج .ويمكن استنتاج تحول منطق التركير من االعتقاد ب ن الجدودة التدي كاندت ىددف النظدام

اإلنتاجي أصبحت قيدا ،ويكمن التغيير في أن االسدتعمال األمثدل لممدوارد بيددف الحصدول عمدى أحسدن مسدتوى
من الجودة ،يتحول إلى العكس ،أي انطبلقا من مسدتوى جدودة معطدى ،يحددده التسدويق ،مدا ىدي المدوارد الدبلزم

توفيرىا.

 اآلجال :لكي تستطيل المؤسسة تحقيق ميزة تنافسية عمى مستوى اوجال ينبغي أوال أن تحترم وجال اإلنتاج.وعمى الربم من أن وجال التسميم تقل عمى عاتق المصالح التسدويقية،
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إال أن ىدذه األخيدرة لدن تردي بوعودىدا

ما لم يتم اإلنتاج في المواعيد المحددة ،والتي بدورىا تخبل لمعطيات تسويقية .ومجمل القول أن كل عناصدر

المزيج التسويقي تؤثر عمى وجال اإلنتاج كطبيعة المنتوج (منتوج قابل لمتخزين ،موسمي) واألسدعار (كممدا كدان
السعر مرترعا قل التخزين) وبيرىا.

وبصرة عامة يمكن استخبلا أن عناصدر المدزيج اإلنتداجي ىدي ترجمدة أخدرى م  4sPالتقميديدة التدي تعبدر

عن وجية نظر البا ل والتي حل محميا  4Csالحديثة التي تعبر عن وجية نظر المستيمك.
ىذه العبلقة من خبلل ىذا الشكل:

الشكل رقم :1
دور التسوٌق فً تحدٌد المزٌج اإلنتاجً

Four Cs
القيمة لمزبون

Customer Value

األسبقيات التنافسية
المرونة

التكمفة بالنسبة لمزبون the Cost to
Customer
المالءمة Convenience

التكمفة

الجودة
اآلجال

االتصال Communication
المزيج اإلنتاجي
الحجم Volume
التكمفة Cost

الجودة Quality

اآلجال Time to Delivery

Four Ps
المنتوج Product
السعر

Price

الترويج Promotion
المكان Place
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ويمكن توبيح

المصدر :من إعداد الباحثة

إن ىذه العبلقة تدعم النتيجة المتوصل إلييا بش ن المزيج اإلنتاجي الذي يعتبر قيودا يرربديا الزبدون عبدر

التسويق .ويمكن إج ار مقابمدة بسديطة بدين عناصدر  CsPوعناصدر المدزيج اإلنتداجي فدي محاولدة لتوبديح
دور التسويق في تحديد المزيج اإلنتاجي باعتباره قيودا مصدرىا األسبقيات التنافسية التي تيدف إلى كسب

حصا سوقية تركز أساسا عمى إربا الزبون .وال شك أن نظرية القيود التي بدأت ت خذ حي از واسعا مدن
االىتمددام فددي مجددال إدارة اإلنتدداج دليددل عمددى إدراك عدددم صددبلحية النمدداذج التقميديددة فددي معالجددة المشدداكل

الحديثددة لئلنتدداج ،كمددا يؤكددد النمددو المت ازيددد لقطدداع الخدددمات وطبيعددة تدزامن عممتددي اإلنتدداج واالسددتيبلك فيددو

وجود قيود يرربيا النظام التسويقي عمى النظام اإلنتاجي من حيث الحجم والجودة والتكمرة واألجل.

ثانيا :نظام األهداف في المؤسسة الصناعية ،بين النظرة التقميدية والمدخل التسويقي:

تعتبددر األىددداف أىددم وحدددة فددي أي نظددام ،وان اختمرددت االتجاىددات فددي طددرق إنجدداز األىددداف فؤنددو ال
مجال لبلختبلف فييا .وقدد بدرز ىدذا التوجدو مندذ وجدد مريدوم اإلدارة باألىدداف لتوجيدو اإلدارة بالمشداركة أو
خمق مبدأ االلتزام داخل مرردات النظام الواحد .وفيمدا يمدي سديتم إلقدا نظدرة عمدى تطدور نظدام األىدداف فدي
النظام الررعي لممؤسسة المتمثل في اإلنتداج ،مدل إبدراز مواقدل التحدول واألسداليب المسدتعممة اثدر كدل تحدول
وص دوال إلددى بنددا تصددور لنظددام أىددداف تكدداممي يتراعددل مددل التغي درات الخارجيددة والداخميددة التددي تددؤثر عمددى

نشاط المنظمة.

لقد كون الناس خبلل التاريس تنظيمات لتحقيدق أىدداف فرديدة وجماعيدة وانرصدموا عدن تمدك التنظيمدات

عندددما لددم تعددد ذات فا دددة أو عن ددما تعاربددت األىددداف التنظيميددة مددل األىددداف الشخصددية .وقددد شدديدت
الخمسددينيات مددن القددرن العش درين تطددور نظريددة الددنظم ،وبحددوث العمميددات والتددي أثددر كددل منيمددا عمددى إدارة
اإلنتاج .وقد استخدمت بحوث العمميات فدي ترشديد القد اررات فدي اإلنتداج ب سدموب كمدي.
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ومدل السدتينيات

من نرس القرن ازدادت السعة اإلنتاجية لتزداد عن الطمب ،وأصبح المصنعون في موقف ال يحسدون عميو
مددن عدددم اسددتطاعتيم بيددل كددل مددا يمكددن إنتاجددو .ونتيجددة لددذلك حددول المددديرون أنظددارىم إلددى تطددوير طددرق

جديدددة وابتكاريددة لبيددل منتجدداتيم ،ويشددار إلددى ىددذه المرحمددة ب نيددا "عصددر التسددويق".
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وخددبلل ىددذه الرت درة

طدورت مرداىيم مثدل تجز دة السدوق  Market Segmentationوتسدويق اليددف ،Target Marketing
وس د ددموك المس د ددتيمك Behavior

المنظمة.
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 ،Consumerوأص د ددبحت إس د ددتراتيجية التس د ددويق مرادفد د دة إلس د ددتراتيجية

وفي مقابل اىتمام الصناعات األمريكية بالجانب التسويقي واالستراتيجي كان منافسوىم العالميين في
ألمانيا الغربية واليابان يركزون جيودىم عمى تحسين عممياتيم .ويتم ذلك بؤبافة خدمات مميزة ،ليس ألن

التسويق والتمويل قميمي األىمية بل ألن كل ىذه األنشطة مجتمعة تشكل تكامبل متناسقا في تطوير أىداف
إسددتراتيجية المؤسسددة .وأصددبحت ىددذه األخي درة تسددعى إلددى زيددادة نصدديبيا مددن السددوق ،أي تحقيددق أىددداف
التنافسية من خبلل امتبلك ميزة تنافسية تعطي ليا الررصة لتحقيق ىذا اليدف.

ومن خبلل تتبل األحداث السابقة يتبين تطور االقتصداد مدن اقتصداد اإلنتداج إلدى اقتصداد التوزيدل ،ثدم

إلددى اقتصدداد السددوق وأخي د ار إلددى اقتصدداد المعرفددة .فرددي ظددل اقتصدداد اإلنتدداج أيددن كددان الميددم اإلنتدداج أكثددر
كانددت تقنيددة بحددوث العمميددات كافيددة لتحقيددق أىددداف األمثميددة أي اسددتغبلل أمثددل لمم دوارد المتاحددة لمحصددول
عمى أقصى ربح أو أقصى مبيعات .أما في المرحمة المواليدة فقدد اسدتعمل التسدويق لتحقيدق ىددف التموقدل.
وفي ظل اقتصاد السوق أصبح تحقيق أحسن مستوى أدا كيدف أساسي يتعمق بوبل إسدتراتيجية مبل مدة

وق ددد وج دددت نم دداذج متع ددددة عالج ددت اإلختي ددارت اإلستراتيج د دية المث د د دمى م ددن بيني ددا نم ددوذج
 Consulting Group) BCGونموذج .Porter

(Boston
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وفي ظل اقتصاد المعرفة راجت نظرية الموارد وأصبحت الموارد المعرفية بما في ذلك اإلداريدة مدوارد

إسددتراتيجية تتميددز بالندددرة ،كمددا أن طريقددة التعامددل مددل البي ددة بمنطددق االسددتباق أصددبحت إسددتراتيجية ال ترددي
بالغرا أو باألحرى بير صدالحة لبلسدتعمال فدي ظدل بي دة تنافسدية سدمتيا الثابتدة ىدي التغيدر السدريل ممدا

يتطمددب االسدتجابة السدريعة كمنطددق بددديل لمتعامددل معيدا .وأصددبح الحردداظ عمددى نصدديب مددن السددوق وتنميتددو
اليدف الوحيد الذي تجتمدل عميدو كدل الجيدود الوظيريدة داخدل المؤسسدة معتمددة عمدى نظدام يقظدة فعدال،

وذلك بيدف تحقيق ميزة تنافسية دا مدة تنمدي قددرتيا التنافسدية.
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وينبغدي أن تتصدف المؤسسدة بالتنافسدية

في بيل السمل الخدمات .وتعبر القدرة التنافسية لمؤسسة ما عن جوانب التميز التي تحقق ليا ميزة تنافسية.
وىندداك العديددد مددن الطددرق التددي تمكددن المؤسسددات مددن التنددافس مددل شددركات أخددرى ،ومددن بددين ىددذه الطددرق:

المرونة ،الجودة ،التكمرة والوقت البلزم ألدا نشاط ما.

ثالثا :نظرية القيود أو فمسفة تكنولوجيا اإلنتاج األمثعل Optimized Production Technology

):(OPT

عمى الربم من النجاح الذي حققو نظام تخطيط االحتياجات من المواد Material Requirement

) Planning (MRPمقارنددة بددنظم اإلنتدداج التقميديددة وأسدداليب المراقبددة عمددى المخددزون ،فؤندو عجددز عددن

الوقوف أمام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الياباني حال تطبيقو .فقد برىن نظام في الوقت المحدد (Just

 In Time System) JITعمدى قابميتدو لتحسدين االنسدياب الكدف لممنتدوج ،وا ازلدة جميدل أندواع البدياع،

فببل عن تحقيقدو لمم ازيدا التنافسدية الكبيدرة ،لدذا تولددت الرببدة عندد المسدؤولين فدي الصدناعة الغربيدة إلتبداع
خطوات الصدناعة المتطدورة فدي اليابدان .ونتيجدة لدذلك انبثدق مددخل جديدد بددأ يجدذب اىتمدام إدارة العمميدات

فدي المؤسسدات الصددناعية .ويرتدرا فددي ىدذا المدددخل أن يجمدل بددين م ازيدا نظددام  MRPباسدتخدامو لقاعدددة
البيانات التي يعتمدىا ومزايا  JITمن خدبلل اعتمداده فمسدرة كاممدة مشدابية لرمسدرة  .JITوكدان بمثابدة الدرد

األمريكدي عمدى النظدام اليابداني حتدى أندو سدمي ب " “Westernized JIT Systemثدم عدرف بعدد ذلدك
بجدول اإلنتاج األمثل.

 -1نشأة وتطور النظام:
بدأت فكرة  OPTعام  1975بمحاولة الجدامعي الريزيدا ي  Elyahu Goldrattبمسداعدة المختصدين

بعمددم الحاسددبات  ،Cohen & Bazgalوذلددك لتصددميم النظددام بمبددادئ متمي دزة تنظددر مددن خبلليددا إلددى
الصناعة نظرة جيددة تختمدف عدن المدداخل التقميديدة .إذ يقسدم ىدذا النظدام المدوارد المتاحدة إلدى مدوارد حرجدة

تددتحكم فددي تحقيددق االنسددياب لمنظددام اإلنتدداجي ،وأخددرى بيددر حرجددة يددتم جدددولتيا بحيددث تسدداند األنشددطة فددي
الموارد الحرجة ..وقدد كدان كتداب  Goldratt & J. Coxبعندوان "اليددف" الدذي يدروي فيدو حكايدة مؤسسدة
عانت من مشداكل إنتاجيدة تقنيدة وكيدف تمدت معالجتيدا بمثابدة اإلعدبلن األول عدن ظيدور نظدام  OPTفدي

شكل برنامج إعبلم ولي ال تزال تطبيقاتو محاطة بسرية عالية.
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وقد دخدل ىدذا النظدام إلدى الواليدات المتحددة عدام  1979مدن خدبلل شدركة Creative Output Inc.

التددي اختص ددت بتس ددويق وتش ددغيل برمجي ددات النظ ددام ف ددي المؤسس ددات الت ددي تعتم ددده ،كم ددا تق ددوم بتق ددديم ال دددعم
المتواصددل فددي شددكل استشددارات وتدددريب العدداممين لتطبيددق النظددام كرمسددرة شدداممة مبنيددة عمددى نظريددة القيددود

) Theory of Constraints (TOCانتشددر اسددتعماليا فددي  .1991ىددذه األخيدرة TOC / MPC
) (Management Par Contraintesىي الرمسرة التي شرحت استخدامات  ،OPTوىنا سبقت برمجية
ظي ددور الرمس ددرة الت ددي تش ددرح طريق ددة المعالج ددة بنظري ددة القي ددود الت ددي تتجس ددد م ددن خ ددبلل

OPT

البرمجية ،وقد شرحيا  )41(P. Marrisفي كتابو بعنوان ” "Le Management Par Contraintesالذي
يؤكد فيو كيرية اكتشاف القيد ومراحل التخما منو.

سرية من  1981-1965ثم عرفت تراصيميا.
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وىو نرس ما حدث مل برمجيدة  MRPالتدي بقيدت

وعموما فؤن الشركات التدي طبقدت ىدذا النظدام ،مثدل شدركة  General Motorsقدد زادت إنتاجيتيدا،

كم ددا س دداىم ى ددذا النظ ددام ف ددي تخر دديا العم ددل تح ددت التش ددغيل وخم ددق ج ددداول إنت دداج عم ددى درج ددة عالي ددة م ددن

الرعاليددة.
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واذا كددان نظددام  MRPىددو نظددام دفددل ونظددام  JITىددو نظددام سددحب ،فددؤن  OPTعددرف ب نددو

نظام التصنيل المتزامن ).(Synchronous Manufacturing
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 -2افتراضات نظام :OPT

إن نظددام  OPTيقددوم عمددى افتدراا مردداده أن اليدددف األساسددي ألي منظمددة ىددو تحقيددق األربدداح ،أمددا

األنشد ددطة األخد ددرى المتمثمد ددة فد ددي تحقيد ددق الجد ددودة العاليد ددة وتحسد ددين ميد ددارات العد دداممين واسد ددتخدام التقنيد ددات
المتطورة ،فيي وسا ل لتحقيق ذلك اليدف .ويبل ىذا النظام نوعين من المؤشدرات ،حيدث تسدمى األولدى
بالمؤشرات المالية أما الثانية فيي المؤشرات التشغيمية.

أ -المؤشرات المالية :وتشمل:

()45

 صافي الربح  :Net Profitويعبر عن كمية األموال المتحققة لكنو ال يعطي معمومات كافية بصددحقيقة ما تقوم بو المؤسسة.

 العائعععد عمعععى االسعععتثمار أو المردوديعععة  :Return on Investmentويعبددر عددن ربحيددة جمي ددلاالستثمارات

قصيرة وطويمة األجل.

 التدفقات  :Cash Flowيعرف التدفق النقدي الداخل ب نو صافي الدخل السنوي ،مبافا إليو تكمرةاىتبلك الموجودات الثابتة السنوية .ويعد التدفق النقدي مؤش ار لمبقا واالستمرار في العمل.

ب -المؤشرات التشغيمية :وتشمل:
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 -المنتجعععات المباععععة :وى ددي مع دددل األمد دوال المتحقق ددة م ددن األنش ددطة الص ددناعية وم ددن خ ددبلل بي ددل الس ددمل

النيا ي ددة ،وحس ددب منط ددق OPT

في ددي ال تتط ددابق م ددل مخرج ددات النظ ددام ب ددل تمث ددل الج ددز المب دداع م ددن

المخرجات مباشرة بعد إنتاجيا ويبحث النظام عن زيادتيا .وعميدو ،فدؤن الجدز بيدر المبداع مدن المخرجدات
يمثل بياعا بمعنى ما يتبقى في المخازن فيو مصاريف تشغيل أو استغبلل.

 المخزونععععات  :Inventoryويتمثد ددل المخد ددزون فد ددي األم د دوال المسد ددتثمرة مد ددن الم د دواد األوليد ددة واألج د د ازوالمكون ددات المرتق ددب بيعي ددا ،والت ددي ل ددم ي ددتم بيعي ددا ،ويح دددد المخ ددزون وفق ددا لرمس ددرة  OPTب ددالمواد األولي ددة
والمخزون تحت الصنل والمنتجات النيا ية المتبقية فدي المخدازن .ويدتم تقييميدا بالتكمردة الكميدة وال تتبدمن

القيمة المبافة ،حيث تعامل القيمة المبافة عمى أنيا مصاريف يجب تخريبيا.

 مصاريف االستغالل  :Operating Expensesوىي األموال المنرقة لتحويل المخزون إلى منتجاتمباعة .وتتبمن جميل المصاريف المباشرة التي تنرق في النظام.
وم ددن خ ددبلل ى ددذه المؤشد درات يد د تي الي دددف ال ددذي يس ددعى نظ ددام  OPTتحقيق ددو ،إذ يص ددبو إل ددى زي ددادة

المؤشرات المالية في ون واحد وزيادة المنتجات المباعة مل تخريا كدل مدن المخدزون ونرقدات االسدتغبلل

(انظر الشكل أدناه).

وبددالتعميق عمددى المؤش درات السددابقة يتبددح اليدددف الددذي يجددب أن تصددل إليددو المؤسسددة ،بحيددث مددن

خبلل ثبات المخزون ومصاريف االستغبلل ،فؤن أي زيادة في المنتجات المباعة تساىم مباشدرة فدي زيدادة
ص ددافي الد دربح والعا ددد عم ددى االس ددتثمار ،وتس دداىم أيب ددا ف ددي ت دددفق األمد دوال .وي ددؤدي تخر دديا مص دداريف
االستغبلل عند ثبات كل من المنتجات المباعة ومستوى المخزون إلى زيادة كل من صافي الربح ،والعا د
عمددى االسددتثمار وتدددفق النقددد .وعنددد انخردداا مسددتوى المخددزون مددل ثبددات المنتجددات المباعددة ومصدداريف

االستغبلل تتحقق زيادة في العا د عمى االستثمار وتدفق النقد لكنو ال يؤثر مباشرة عمى الربحية.

ومن افترابات نظام  OPTأيبا ىو التمييز بين الموارد الحرجة والموارد بير الحرجة .مدل الت كيدد

عمى أن فيدم العبلقدة بدين الندوعين مدن المدوارد يعدد األسداس فدي توليدد الجدولدة التدي تحقدق اليددف الر يسدي

لمنظدام.
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وتتمثدل المدوارد فدي العناصدر المطموبدة ألدا العمميدات اإلنتاجيدة ،وتركدز فمسدرة

 OPTعمدى

المد دوارد الحرج ددة (االختناق ددات  (Bottlenecksلت ثيرى ددا المباش ددر عم ددى المنتج ددات المباع ددة .ويمك ددن تمثي ددل
االختناقات التي تحدث عند انسياب المواد األولية خبلل المصنل بانسدياب السدا ل خدبلل أنبدوب مقسدم إلدى

خمس أج از مختمرة في القطر (الشكل).
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الشكل رقم :2
أنبوب مختلف فً القطر ٌوضح مختلف االختناقات
E

C

D

B

A

Source: S. Nahmias, Productions Analysis (New York: McGraw-Hill, 1997), P. 813.

ويعبر الشكل رقم  2عن معدل انسياب السا ل من األنبوب ككل ،إذ يعادل نسبة انسياب السا ل من
الجز ( Dالجز األقل قطرا) .واذا تم تغيير قطر األنبوب في األج از الباقية فؤن ذلك لن يغير من معددل
االنسددياب الكمددي فددي األنبددوب .بيددر أن أي زيددادة فددي قطددر  Dسددوف يزيددد مددن المعدددل الكمددي لبلنسددياب.

وبؤس دقاط أج د از األنبددوب عمددى أنيددا عمميددات إنتدداج فددؤن الجددز  Dيشددير إلددى اختندداق يحدددد معدددل اإلنتدداج

لمنظددام ،وىددذا يعنددي أن أي ت د خير فددي العمميددة  Dينددتج عنددو تقميددل فددي معدددل االنسددياب.
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وكانددت فك درة

االختناقددات مصدددر لنظريددة القيددود .إذ تعتبددر أن المؤسسددة ال تواجددو اختناقددات بوصددف  OPTب دل تواجددو

قيودا ،وىي تمثل موارد حرجة .وىذه األخيرة تمثل طاقات أقل من طمب السوق.
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 -3فمسفة نظام  OPTوقواعده:

تقدوم فمسددرة  OPTعمدى مجموعددة مددن القواعددد المنبثقددة مددن الددوعي الركددري لمصددممي النظددام الددذي
ينظر إلى الصناعة ب سموب جديد:
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 -القاعدة  :1إن مستوى استخدام الموارد بير الحرجة ال يتحدد بطاقتيا ،ولكن بواسطة قيود أخرى فدي

النظام.

(The level of utilization of a non-bottleneck is determined not by its own potential but by some other constraints
in the system.).

 القاعدة  :2تشغيل الموارد بمستوى العمل المطموب ال يساوي عادة استخدام الموارد بكامل طاقتيا.)(Activating resources is not synonymous with utilizing resources.

 القاعدة  :3بياع ساعة من وقت الموارد الحرجة يمثل بياع ساعة من وقت النظام الكمي.(An hour lost at bottleneck is an hour lost for the total system.).

 القاعدة  :4توفير ساعة من وقت الموارد بير الحرجة يعد جيدا ببل عا د.)(An hour saved at a non-bottleneck is a mirage.

 القاعدة  :5تتحكم االختناقات في تحديد حجم كل من المنتجات المباعدة والمخدزون مدن العمدل تحدتالصنل.
)(Bottleneck governs batch throughput and inventory in the system.

 القاعدة  :6دفعة اإلنتاج ربما ال تساوي ،بل في أوقات عدة يجب أن ال تساوي ،دفعة اإلنتاج.)(The transfer batch may not and usually should not be equal to the process batch.

 القاعدة  :7دفعة اإلنتاج يجب أن تكون متغيرة وليست ثابتة.)(The Process batch size should be variable and not fixed .

 القاعدة  :8الطاقة واألسبقية يجب أن تؤخذا بنظر االعتبار معا وليست بالتعاقب.)(Capacity and priority need to be considered simultaneously and not sequentially.

 القاعدة  :9المطموب تحقيق التوازن لعممية التدفق وليست الطاقة.)(Balance flow not capacity.

ويمكددن القددول أن القاعدددتين األولددى والثانيددة توبددحان العبلقددة بددين الم دوارد الحرجددة والم دوارد بيددر

الحرجددة .ويبلحددظ مددن خبلليمددا أن طاقددة النظددام تتحدددد بطاقددة الم دوارد الحرجددة ،عمددى الددربم مددن أن طاقددة
الموارد بير الحرجة تزيد بكثير عن مستويات الطاقة المتاحدة لممدوارد الحرجدة ومندو فدؤن االسدتغبلل األمثدل
لطاقددة المدوارد الحرجددة يعبددر عددن الكرددا ة ،لكددن تشددغيل النظددام ككددل يعبددر عددن فعاليددة النظددام التددي ال تمثددل
االستغبلل األمثل لمموارد .لذا فؤن الموقل الوحيد الذي تستخدم فيو اوالت بكامل طاقتيا يتمثل فدي المدوارد

الحرجة والتي تحدد اإلنتاج الكمي لمنظام ،ثم مبيعاتو وما يتحقق من أرباح.

وتبرز من خبلل القاعدتين الثالثة والرابعة تمييز نظام  OPTلموقت اسدتنادا إلدى ندوع المدورد ،فتشدمل

المدوارد الحرجددة وقددت التيي ددة (اإلعددداد) ووقددت اإلنتدداج (التشدغيل) ،بينمددا يشددمل وقددت المدوارد بيددر الحرجددة
عمدى ندوع ثالددث ىدو الوقدت العاطددل .ومدن ىندا يبلحددظ أن أي جيدد لتحقيدق اسددتخدام أفبدل يجدب أن يكددون

مرك د از عمددى الم دوارد الحرجددة ومددا سددوى ذلددك يعتبددر ىددد ار لمجيددد .ويميددز ىددذا النظددام فددي القاعدددة الخامسددة
والسادسة والسابعة عمى نوع الدفعات ،حيث يميز بين دفعة اإلنتاج ودفعة االنتقال أو التحويل ،حيث تمثل

دفعة اإلنتداج حجدم الدفعدة بدالنظرة إلدى المدوارد وبالبدا مدا تكدون متغيدرة .أمدا دفعدة التحويدل فيدي تمثدل حجدم
الدفعة بالنظر إلى األج از المنتجة وىي ثابتة وعادة ما تكون أقدل مدن دفعدة اإلنتداج .وتتميدز فمسدرة OPT
بتجز ة دفعة اإلنتاج إلى دفعات صغيرة يسمح بانتقاليا بين المراكز قبل االنتيا مدن معالجدة دفعدة اإلنتداج
مما يسمح بالبد بالعمميات في وقت مبكر.

وت خدذ القاعددتين الثامندة والتاسدعة عمدى عاتقيمدا وجدوب تحقيدق تدوازن العمميدة اإلنتاجيدة بالدرجدة األولدى

ويمييددا فددي األىميددة اسددتخدام الم دوارد .لددذا يتطمددب تشددغيل الم دوارد بيددر الحرجددة بمسددتوى اسددتخدام يبددمن
استمرار الموارد الحرجة في العمل دون توقف .في حدين أن تشدغيل جميدل المدوارد بالطاقدات الكميدة المتاحدة
ليا سيؤدي إلى بنا مخدزون متدراكم أمدام م اركدز العمدل ،ممدا يدؤثر عمدى كردا ة المؤسسدة فدي تحقيدق ىددفيا

األساسي .ونتيجة لذلك فؤن  OPTتؤكد عمى تحقيق توازن لعممية التدفق وليس الطاقة.
 -4نظرية القيود واإلدارة بالقيود :امتداد لنظام OPT

يعتقد  Marrisأن اإلدارة بالقيود ىي اون في مرحمدة النبدج ،وقدد مدرت بمرحمدة الظيدور فدي سدنوات
الثمانينيددات مددل برمجيددة  ،OPTثددم بمرحمددة المراىقددة فددي منتصددف التسددعينيات بصدددور أول طبعددة لكتدداب
" ،“Management Par les Contraintesوخ ددبلل س ددنة  2005عرف ددت مرحم ددة النب ددج بتوس ددل

اس ددتخداماتيا فد ددي العدددالم وال دددعم الدددذي تمقتدددو م ددن الجمعيد ددة األمريكي ددة  APICSووج ددود عد دددة برمجيد ددات م
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واذا كان نظام  OPTتدم وبدعو لتنريدذ جدولدة الورشدة فدي المددى القصدير ،فدؤن ىدذا النظدام تدم تمديدده

عبر اإلدارة بالقيود ليشمل التخطيط في المددى الطويدل وموجدو لعمميدات تخطديط معقددة.
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وأخدذت نظريدة

القيدود تتسدل وشدممت عددة مجداالت وىدي (Drum Buffer Rope) :فدي إدارة اإلنتداج ،السمسدمة الحرجدة
في إدارة المشروع ،اإلمداد ،التسويق ،والتخطيط االستراتيجي.
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وحسدب نظريدة القيددود ،فدؤن مريددوم القيدد ىددو ذلدك الشدي الددذي يعيدق ويمنددل النظدام مددن تحقيدق أعمددى

مسدتوى ممكددن مدن األدا الموجددو كتحقيدق اليدددف فدي المؤسسددة،
الطاقددة الكميددة لمنظددام.

()56
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أو ىدو مددورد ندادر يعمددل عمدى تحديددد

وبصددورة عام دة توجددد ثددبلث أن دواع مددن القيددود وىددي :قيددود الم دوارد الداخميددة مثددل

الطاقددة ،وقيددود السددوق وىددي الطمددب الددذي يكددون أقددل مددن الطاقددة المتاحددة فددي المؤسسددة ،وقيددود السياسددة

اإلدارية.
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واذا تم تقسيم القيود إلى خارجية وداخمية فيمكن الوصول إلى:

القيود الخارجية :وتشمل القيود التي تؤثر عمى مدخبلت المؤسسة كالتموين ،إذ يواجو مشاكل عددم كرايدة
المواد أو عدم انتظام ورودىا أو عدم تواجدىا في السوق .وقيود أخرى تؤثر عمى المخرجات وىي الطمب

الددذي تحدداول المؤسسددة مددن خبللددو وبددل تعددديل بددين الطاقددة واألعبددا ونتيجددة التغي درات المتكددررة صددعودا
ونزوال في الطمب وت ثيره عمى الكميات واألسعار والجودة واوجال التي يريدىا الزبون.

القيععود الداخميععة :وتشددمل قيددد الطاقددة وقيددد المعددارف والميددارات وقيددد الت دزامن ،ويقصددد بيددذا األخيددر ت دزامن
ثدبلث عناصدر الطمبيددات ووبدل أفكددار المنتجدات والحصددول عمدى المدادة األوليددة كمدا يجددب تدزامن التسددميم
والتصنيل والحصول عمى المنتجات النيا ية وكل واحدة من المتغيرات األخيدرة مرتبطدة بدالمتغيرات األولدى

بنرس الترتيب.
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 -5إدارة اإلنتاج بواسطة نظرية القيود:
لقد وبل  Marrisخمس خطوات لئلدارة بالقيود (تطبيق نظرية القيود) ،وىي:

()59

 الخطوة  :1تحديد القيود ،إذ ال يمكن التعرف عمى القيود في المؤسسة إال إذا عرف إلى أين ستتجو أوما ىي أىدافيا اإلستراتيجية .وتعتبر مرحمة التعرف عمى القيود أصعب مرحمة في التنريذ.

 -الخط ددوة  :2التقري ددر بشد د ن اس ددتغبلل القي ددود ،وىن ددا ي ددتم اس ددتعمال األس دداليب الت ددي تح ددل المش ددكمة حس ددب

طبيعتيا.

 -الخطددوة  :3إخبدداع بقيددة الم دوارد ،وفددي ىددذه الخطددوة يددتم مطابقددة أو إبددافة مددا تددم اتخدداذ الق درار بش د نو

لحذف العا ق واال تولد عا ق وخر أي بالتنسيق بين األىداف ومؤشرات األدا مل ىذه االختيارات.

 الخطوة  :4إزالة القيود ،إذ توبح أفبل مساىمة لكل مورد حسب طبيعتدو ثدم العمدل عمدى تطدوير كدلمورد حسب طبيعتو.

 الخطوة  :5وتمثل مرحمة العودة إلى الخطوة األولى لتكرار العممية مل بقية القيود .ويقصد بذلك متابعةالعممية ألن القيود تتغير برعل ديناميكية البي ة فما لم يكن يمثل عا قا قد يتحدول إلدى عدا ق بظيدور معدالم

جديدددة فددي البي ددة .ولكددي ال يصددبح الجمددود العددا ق األساسددي فددي المؤسسددة يرتددرا العمددل بصددرة مسددتدامة
عمى متابعة القيود.

 -6مزايا وحدود :OPT

تتميز فمسرة  OPTبتجاوز العديد من نقا ا نظامي  MRPو ،JITخاصة أنو جا عمى اثر نظدام

 MRPفي أمريكا ،كما جا لمرد عمى نظدام  JITاليابداني .وامتدداده الزمندي أي إلدى التخطديط عمدى المددى
الطويل باإلبافة إلدى إمكانيدة تطبيقدو فدي عددة مجداالت عديددة عددا اإلنتداج المتكدرر يبدرز تميدزه .واسدتناده
إلى فكرتو األساسية التي تتمثل في الموارد الحرجة والموارد بير الحرجدة جعمدو يميدز بدين محدوديدة الطاقدة
بصرة إجمالية ومحدودية الطاقة في مناطق االختناقات ،ومن ثم كانت طريقة تعاممو مدل كيريدة االسدتغبلل

األمثددل لمطاقددات الددذي يتحدددد عنددد الم دوارد الحرجددة ىددي أسدداس تميدزه .وفبددبل عددن ذلددك فيددو يعطددي أىميددة

لآلجددال والكميددات والجددودة والتكدداليف مددن خددبلل مؤش دراتو الماليددة والتشددغيمية عمددى الددربم أنددو يؤخددذ عميددو
اعتماده ىدف الربح الذي ال يعني استم اررية المؤسسة.

وعند تتبل اإلخراقات التي كانت تسجل في تسيير المشروع بالطرق التقميدية ،فؤنو لدوحظ أن 31.1%

مددن المشددروع يددتم إلغاؤىددا و %5227تنجددز لكددن تتجدداوز ميزانيتيددا األوليددة ب .%189
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 Marrisنتا ج إحدى الدراسات عمى  83حالة طبقت النظام وكانت النتا ج كما يمي:
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فددي حددين أوبددح

 تخريا في وقت الدورة ب %71 تخريا وجال اإلنتاج ب %65 -تحسين احترام اوجال ب %44

 تخريا في منتجات قيد التنريذ ب %49 -رفل في المبيعات ب .%63

أمددا بالنسددبة لحدددود نظددام  OPTفددؤن أىددم حدددوده أو كددل حدددوده تعددود إلددى الس درية التددي أحيطددت بيددا

الخوارزميد دات المعتم دددة ف ددي جدول ددة المد دوارد الحرج ددة مم ددا يجع ددل أم ددر اختي دداره كب ددديل اس ددتراتيجي م ددن قب ددل

المؤسسات الصناعية أمر في باية من الصعوبة.
الخاتمة:

تواجددو المؤسسددات فددي العصددر الحددديث تحددديات صددعبة وبددغوط تمددارس عمييددا مددن البي ددة الداخمي دة
والخارجي دة عمددى حددد س دوا  .وعمددى ب درار مثيبلتيددا فددي العددالم ،تواجددو المؤسسددات فددي الدددول الناميددة مصددير

إثبددات وجودىددا فددي ظددل ظددروف المنافسددة الحاليددة والتطددورات التكنولوجيددة المتسددارعة ،وبددرزت بددذلك وفدداق

جدي دددة إلدارة اإلنتد دداج والعممي ددات .وأصدددبحت تعن ددى بالمددددى االس ددتراتيجي لت د درتبط باألى ددداف اإلسد ددتراتيجية
الشاممة لممؤسسة التي تسعى إلى تحقيق التميز في ظل اقتصاد السوق .ىذا األخير الذي أخدذ يتعامدل مدل
السوق من منطدق العبلقدات وتكدوين ارتباطدات طويمدة المددى .وتتحقدق ىدذه المبدامين مدن خدبلل إسدقاطيا

عمى االستراتيجيات الوظيرية.
ومددن النتددا ج المستخمصددة وجددود عبلقددة مباش درة لئلنتدداج ب ىددداف التميددز ،إذ يمكددن القددول أن أىددداف

التنافسددية تتجددو إلددى تحقيددق م ازيددا تنافسددية عمددى مسددتوى المرونددة وزمددن التسددميم والجددودة والتكمرددة .وباعتمدداد
ىيكل معمومات بحوث التسدويق مدن حيدث الحجدم المتوقدل وخصدا ا المنتجدات وأمداكن وتوقيدت اسدتبلميا

كمددا تربددميا تقسدديمات العمددبل باألس دواق المسددتيدفة ،يمكددن تصددميم أىددداف إدارة اإلنتدداج بالنسددبة لتشددكيمة
المنتجات ،وتصميم وتطوير المنتجات ،وت كيد الجدودة بالتكامدل بدين إدارتدي التسدويق واإلنتداج .وىنداك عددة

مددداخل حديثددة تعددالج ىددذه اإلشددكاليات (الجددودة ،التكمرددة ،زمددن التسددميم ،الكميددات) مددن أجددل تحقيددق أىددداف

التنافسية.

ومددن بددين ىددذه المددداخل فمسددرة تكنولوجيددا اإلنتدداج األمثددل ) (OPTوالتددي سددميت الحقددا بنظريددة القيددود

) .(TOCوقددد سدداىمت ىددذه النظريددة بقدددر كبيددر فددي تغييددر النظددر إلددى المشددكبلت اإلنتاجيددة وكيريددة حميددا.
وتعتبددر ىددذه النظريددة أن اكتشدداف مواقددل االختناقددات فددي العمميددة اإلنتاجيددة ىددو أول خطددوة يجددب البددد بيددا،
وبعد ذلك يجب محاولة الوصول إلى االستغبلل األمثل ليذه االختناقات التي تمثل الموارد الحرجدة بالنسدبة

لممؤسسددة .وبددذلك فددؤن األمثميددة التددي يصددل إلييددا ىددذا النظددام ليسددت بددنرس المريددوم الددذي تطرحددو النمدداذج
الكبلسيكية ،فري حين تسعى الثانية إلدى أقصدى اسدتغبلل لممدوارد فدؤن األولدى تسدعى إلدى أمثميدة التددفق أي
استم اررية التدفق دون حدوث توقرات أثنا العممية اإلنتاجية التي عادة ما يترتب عمييا مشداكل فدي الجدودة

والتسميم والحجم والكثير من التكاليف.

إن تغير األىداف في المؤسسة يشير إلى مدى ت ثرىا بالبي ة المحيطة بيا مما يؤكد أن اختيار أسدموب

معين إلدارة اإلنتاج يتعمق بعامل الظرفية .وكما استخدم نظدام  OPTفدي التعامدل مدل المدوارد االقتصدادية
الحرجة ،استعممت أيبا فمسرتو عبدر نظريدة القيدود فدي معالجدة المدوارد اإلداريدة الحرجدة ومدن بينيدا المدوارد

التسددويقية التددي أصددبحت تشددكل اختناقددات تعددوق اسددتم اررية التدددفق فددي العمميددات .وبددذلك فددؤن ىددذا النظددام
يعتبددر مبل مددا لمتعامددل مددل مشددكمة الندددرة بمريوميددا الجديددد ،فبددبل عددن أنددو يحددوي أىددداف الجددودة والتكمرددة
وزمن التسميم والكمية المطموب بموبيا في البي ة الحالية لممؤسسات .ويعتبر ذلك ت كيدا لرربيات الدراسة.
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