مفهوم بحوث العملٌات
)(1-1المقدمة:
تعتبر بحوث العملٌات من العلوم التطبٌقٌة الحدٌثة التً أحرز تطبٌقها نجاحا ً واسعا ً فً
المجاالت المدنٌة والعسكرٌة على السواء.
لقد تشكل أول عنصر تنظٌمً لبحوث العملٌات خالل الحرب العالمٌة الثانٌة ،حٌث
ظهرت العدٌد من المعضالت التعبوٌة والسوقٌة لقوات الحلفاء وكان ٌصعب الحصول
على حلول لتلك المعضالت من قبل جهة معٌنة ذات اختصاص واحد ولذلك قررت
القٌادة العامة لقوات الحلفاء تشكٌل أول مجموعة استشارٌة مختلطة تضم عدد من
العلماء االختصاصٌٌن للتعاون وتقدٌم المشورة لقٌادة القوات المسلحة .ولقد سمٌت هذه
المجموعة االستشارٌة بفرٌق بحوث العملٌات " "  .لقد دأبت لجنة بحوث العملٌات منذ
بداٌة تشكٌلها على دراسة الوضع العسكري لقوات الحلفاء وتقدٌم األسالٌب العلمٌة
لتحركات القوات المعادة وإلنزال أقصى الضربات فٌهاٌ .عزى نجاح لجنة بحوث
العملٌات إلى أسباب عدٌدة منها أن اللجنة تضم مختلف االختصاصات الضغط الناجم
من الحرب إلٌجاد الحلول بؤقصر وقت ممكن .ومن المعضالت التً قامت لجنة بحوث
العملٌات بدراستها أنظمة الرادار ،واألسلحة المضادة للطائرات ،الحجم األمثل للنقل
الجوي  ،اكتشاف الغواصات المعادٌة.
وفً أوائل عام  1141اتسعت رقعة تطبٌق بحوث العملٌات لتشمل جمٌع قوات الحلفاء
وذلك بسبب النجاح الذي أحرزه تطبٌق بحوث العملٌات فً القوات البرٌطانٌة.
تطورت بحوث العملٌات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً فترة زمنٌة متؤخرة عن
فترة تطورها فً برٌطانٌا إذ بذلت جهوداً متمٌزة فً تطوٌر أسالٌب فنٌة رٌاضٌة
متقدمة لتحلٌل المعضالت العسكرٌة وقد أطلق على بحوث العملٌات اسم :
وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة عاد معظم العلماء االختصاصٌن فً لجان بحوث
العملٌات إلى الحٌاة المدنٌة محاولٌن تطبٌق بحوث العملٌات لمعضالت مدنٌة مشابهة
وقامت بتدرٌسها الجامعات واستفادت من تطبٌقاتها شركات صناعٌة كثٌرة  ،ومن أوائل
تطبٌقات بحوث العملٌات كانت فً المإسسات الكبٌرة ذات األرباح العالٌة ،حٌث أخذت
الشركات النفطٌة بتطبٌق أسلوب البرمجة الخطٌة فً تخطٌط اإلنتاج وبؤوسع
المستوٌات ،كما استفادت من تطبٌقات بحوث العملٌات مصانع البتر وكٌماوٌات إضافة
إلى المجاالت التً تتطلب اتخاذ قرارات تسند إلى أسس علمٌة.
من العوامل المهمة التً ساعدت اختصاص بحوث العملٌات فً حل المعضالت المعقدة
تطور الحاسبات االلكترونٌة حٌث ساعد تطور الحاسبات االلكترونٌة الباحثٌن فً تنفٌذ
الدراسات والتحلٌالت المطلوبة بسرعة فائقة.

)(1-2تعرٌف بحوث العملٌات:
لقد وضعت عدة تعارٌف لبحوث العملٌات ومن أبرز هذه التعارٌف التعرٌف الذي
اعتمدته جمعٌة بحوث العملٌات البرٌطانٌة حٌث عرفت بحوث العملٌات بؤنها:
((استخدام األسالٌب العلمٌة لحل المعضالت المعقدة فً إدارة أنظمة كبٌرة من القوى
العاملة ،المعدات ،المواد األولٌة واألموال فً المصانع والمإسسات الحكومٌة وفً
القوات المسلحة)).
أما جمعٌة بحوث العملٌات األمرٌكٌة فقد اعتمدت التعرٌف التالً:
((ترتبط بحوث العملٌات باتخاذ القرارات العلمٌة حول كٌفٌة تصمٌم وعمل أنظمة
المعدات -القوى العاملة وفقا ً لشروط تتطلب تخصٌصا فً الموارد النادرة)).
تساهم بحوث العملٌات فً تقٌٌم بدائل العمل المتاحة كما حٌث ٌتم انتخاب البدٌل
األفضل للمنظومة ككل .أن محور اهتمام بحوث العملٌات هو وجود مشكلة تتطلب
اتخاذ قرار وتزداد الحاجة إلى بحوث العملٌات كلما ازدادت درجة تعقٌد المشكلة.
)(1-3المراحل األساسٌة فً بحوث العملٌات :
إن أول مرحلة فً بحوث العملٌات هً وضع نموذج أو صٌغة للمشكلة قٌد البحث حٌث
ٌعرف النموذج بؤنه عملٌة تمثٌل لمكونات المشكلة والعوامل المإثرة والظروف
المحٌطة بالمشكلة وكٌفٌة الربط بٌنهما.
تتخذ بحوث العملٌات مفهوم النموذج لوصف منظومة معٌنة ثم ٌصار إلى تنفٌذ النموذج
للحصول على أفضل طرٌقة لعمل المنظومة ٌ.تم فهم طبٌعة بحوث العملٌات فً معالجة
المشكالت كما فً الترتٌب اآلتً:
1صٌاغة المشكلة قٌد البحث.2عمل نموذج للمشكلة.3إٌجاد حل للنموذج.4اختبار النموذج والحل الناتج عن استخدام النموذج.5وضع رقابة على الحل.6تطبٌق الحل.توضح هذه الخطوات كما ٌلً:
أوالً – صٌاغة المشكلة:
تتطلب صٌاغة المشكلة إدراكا واسعا بالمشكلة وما ٌحٌط بها من عوامل و مإثرات
مختلفة .ومن أجل صٌاغة المشكلة ٌجب تحدٌد ماٌلً:
أ -االهداف.
ب -البدائل.
ج -القٌود.
األهداف:
تختلف طبٌعة المشكلة فً الحٌاة العلمٌة اختالفا واسعا ً وقلما تتشابه مشكلتٌن فً
مإسستٌن مختلفتٌن ولذلك فؤن اإللمام الواسع باألهداف المطلوبة أمر ضروري  ،وقد

ٌكون الهدف المطلوب زٌادة اإلنتاج فً مصنع ما ،زٌادة تحصٌنات قوة معٌنة ضد قوة
خارجٌة أو تقلٌل التكالٌف أو تعظٌم األرباح.
البدائل:فً حالة دراسة مشكلة معٌنة فؤن هناك عدة طرق للعمل وان معٌار التقٌٌم
لطرق العمل المختلفة سٌكون أعلى مقٌاس للكفاءة حٌث ٌمكن قٌاس الكفاءة بالربح أو
الكلفة أو عدد الوحدات أو الوقت  ......الخ.
وٌستخدم مقٌاس الكفاءة فً تقٌٌم بدائل العمل الممكنة.
القٌود:
لكل مشكلة محددات كاألموال  ،والمعدات  ،والمواد األولٌة والوقت ،والقوة العاملة ....
الخ .ولهذا فؤن الحل المقبول ٌجب أن ٌتعاٌش مع القٌود التً فرضتها الموادر المتٌسرة.
ثانٌا ً – عمل نموذج المشكلة:
ان عمل نموذج المشكلة هو عبارة عن عملٌة تمثٌل لمكونات المشكلة والعوامل المإثرة
والظروف المحٌطة وأسلوب الربط بٌنها حٌث أن تمثٌل المشكلة على صٌغة هو شكل
نموذج ٌساعد على فهمها ولذلك فؤن عملٌة وضع نموذج هً وسٌلة فعالة للتوصل إلى
قرار سلٌم.
توجد عدة نماذج ومن أهم هذه النماذج:
)Allocation models (1نماذج التحصٌص :
وهذا النموذج خاص بتوزٌع الموارد على أماكن الطلب بطرٌقة تعطً أفضل النتائج أي
بطرٌقة تجعل المنفعة أكبر ماٌمكن والتكالٌف أصغر ماٌمكن وٌتم معالجة هذه المشكلة
بالبرمجة الرٌاضٌة
Mathematical Programming
وأمثلة على ذلك :
مثال () :1
اذا كان هناك مخزن للبضائع وله منافذ للتوزٌع وكل منفذ له متطلبات تختلف عن
اآلخر فمن الواجب توزٌع البضائع من المخزن بطرٌقة تحقق أكبر دخل وأقل تكالٌف.
مثال():2
الموارد المتوفرة ألي شركة مثل المال والمواد الخام واألجهزة واألٌدي العاملة  ....الخ
موارد محدودة فاذا كان على الشركة ان تقوم بانتاج أربع أنواع من المنتجات فؤن علٌها
أن تقوم بتوزٌع مواردها بٌن المنتجات األربع بحٌث تكون أرباح الشركة أكبر ماٌمكن.
)Assignment Models (2نماذج التخصٌص:
تبحث هذه النماذج فً كٌفٌة توزٌع عدد معٌن من الموارد ( مدرسٌن ،عمال ،آالت ،
 )....لعدد من األنشطة (مدارس ،أعمال ،وظائف )....،كتوزٌع عدد من الموظفٌن على
عدد من الوظائف وكانجاز عدد معٌن من الشكرات لعدد معٌن من األعمال وٌدخل فً
هذه النماذج أٌضا ً حاالت ٌمكن فٌها استخدام عدة موارد لعمل أو لعدة اعمال ومثال ذلك
وسائل النقل التً تبحث فً اٌجاد طرٌقة األقل تكلفة فً نقل الموارد (كمنتجات

المصانع) الى غاٌات معٌنة ( كالمخازن التً تقوم بدورها بتوزٌعها على مراكز
التسوٌق) ففً هذه الحالة ٌمكن أن تنقل المنتجات من أكثر من مصنع معٌن لعدة مخازن
والسٌاسة المتبعة لذلك تعتمد بالدرجة األولى على تكالٌف نقل الوحدة من مصنع معٌن
لكل مخزن من المخازن وعلى احتٌاجات هذا المخزن من المنتجات.
)Sequencing Models (3نماذج التتابع:
نحتاج فً حٌاتنا العملٌة النجاز كثٌر من األعمال فً أقل وقت ممكن وبؤقل تكلفة ممكنة
أٌضاً .ونماذج التتابع تحدد لنا التسلسل واألمثل لألعمال الفرعٌة لعمل معٌن أو التسلسل
األمثل للحوادث أو التسلسل األمثل لخدمة الزبائن التً تجعل كل من الوقت الكلً
والعائد الكلً لالنجاز أفضل ماٌمكن فاذا اعتبرنا على سبٌل المثال مصنعا ً ٌقوم
بصناعة عدد من المنتجات المختلفة واذا افترضنا أن زمن وتكلفة صناعة أي منتج
تتوقفان على ما صنع قبله من منتجات عندئذ تكون المشكلة اٌجاد التسلسل األمثل الذي
ٌكون من أجله كل من الوقت الكلً والتكلفة الكلٌة لصناعة هذه المنتجات أصغر
ماٌمكن.
)(4نماذج الصفوف (الطوابٌر ): Queuing Models
تسمى هذه النماذج أحٌانا بنماذج خطوط االنتظار ومن أمثلة ذلك صفوف المرضى لدى
غرفة االسعاف فً مستشفى لتلقً العالج وصفوف األجهزة المعطوبة بانتظار
إصالحها  ....الخ  .والفرضٌات التً تقوم علٌها نماذج الصفوف تتخلص فً أن زمن
وصول الزبائن (مرضى ،أجهزة معطوبة ٌ......) ،كون عشوائٌا ً ( أو منتظماً) وان
الخدمة تقدم للزبائن وفقا لمقٌاس معٌن كترتٌب وصولهم مثال وتسمح هه النماذج بتحدٌد
العدد األمثل للزبائن الذٌن ٌمكن خدمتهم ضمن الطاقة المتوفرة ( عدد الذٌن ٌقدمون
الخدمات والوقت الممكن لتقدٌمها واألجهزة التً تساعد فً تقدٌم الخدمة وغٌرها تكون
محدودة فً العادة) .

)(5أسالٌب المحاكاة: Simulation Techniques
نواجه فً كثٌر من األحٌان بعض األنظمة ذات مشاكل معقدة ٌصعب اٌجاد نموذج
لحلها كما هً الحال فً النماذج األربعة المذكورة اعاله واجراء التجارب على النظام
نفسه ٌكون فً معظم األحٌان صعبا وباهظ التكالٌف وٌحتوي على شًء من المخاطر
فً أحٌان أخرى وتقوم فً هذه الحالة بمحاكة النظام وتقوم بعدها باجراء التجارب
واالقتراحات على هذا النموذج دون المساس بالنظام ثم تستفٌد من النتائج التً نحصل
علٌها لتطبٌقها على ذلك النظام.

فاذا افترضنا مثال أن مصنعا ما ٌقوم بتصنٌع عدد من المنتجات باستخدام مواد خام
متنوعة وان الدراسات التقلٌدٌة قد أظهرت أن هناك زٌادة فً الطلب على السلعة
وبالتالً فان التوسع فً االنتاج سٌعود على أصحاب المصنع بفوائد كبٌرة.
ولذلك فقد قررت ادارة المصنع زٌادة عدد ساعات عمل كل من األجهزة والعاملٌن فً
المصنع باالضافة الى شراء مزٌد من المواد الخام .ان القٌام بتنفٌذ هذا القرار قد ٌنطوي
على كثٌر من المخاطر .فقد ٌكون سبب زٌادة الطلب على السلعة قد تنتج عن خلل أو
ظاهرة مإقتة ،مما قد ٌنتج عنه خسائر مادٌة عند زوالها .واذا سلمنا ان هذه الظاهرة
لٌست مإقتة فقد تظهر مشاكل التخزٌن أو النقل  ،أو التكالٌف أو فً توفٌر المواد الخام
أو فً استخدام أسلوب المحاكة فً مثل هذه المشكلة ٌمكننا من دراستها واتخاذ قرار
بصددها دون تعرٌض المصنع ألي خسارة أو ضرر.
)(6نماذج المنافسة : Competition Model
تقوم هذه النماذج بمعالجة مشاكل تتضمن التنافس بٌن نظامٌن أو أكثر ( شركات،
أشخاص )..... ،هدفه تكبٌر المنفعة لبعضها دون األخرى ومن الواضح ترابط
القرارات فً مثل هذه الحالة بمعنى أن القرارات التً ٌتخذها طرف أو أكثر من
المتنافسٌن تإثر بطرٌقة مباشرة على القرارات التً تتخذها بقٌة األطراف ومن أمثلة
ذلك المنافسة بٌن العبً الشطرنج على الفوز فً مباراة للشطرنج والتنافس بٌن
الشركات ( صناعٌة  ،بناء وتشٌٌد )....،بغرض االحتفاظ بنصٌب أكبر فً السوق
المحلٌة أو العالمٌة وتستخدم عملٌات ماركوف كؤداة للتنبإ بسلوك المستهلكٌن وفقا ً
للزمن الحاضر والمستقبل إذا ما عرف والئهم فً الوقت الحاضر بصنف معٌن من
المنتجات وعرفت كذلك األنصبة الحالٌة فً السوق لمختلف المتنافسٌن.
)(7النماذج الدٌنامٌكٌة:Dynamic Models
تستخدم نماذج البرمجة الدٌنامٌكٌة لمعالجة مشاكل ذات طبٌعة متغٌرة مع الزمن وتعتمد
نماذج البرمجة الدٌنامٌكٌة على مبدأ رسمً مبدأ األمثلٌة والذي ٌنص على أن الحل
األمثل ٌتكوب من سلسلة من الحلول المثلى المتتابعة بمعنى أن أي حل ٌإثر على
الحلول التالٌة والطرٌقة المتبعة فً لك هً تقسٌم المشكلة قٌد الدراسة الى مشاكل
جزئٌة بسٌطة ومتتابعة واٌجاد حل أمثل لكل من هذه المشاكل الجزئٌة ثم ربط الحلول
المثلى بعضها مع البعض اآلخر بطرٌقة مناسبة تعطً حالً أمثل للمشكلة ككل
ولتوضٌح ذلك لنعتبر أن المسؤلة هً اٌجاد خطة األقل تكلفة انتاج فً منشؤة (مصنع،
مزرعة  ) .....،خالل عام عندئذ ٌكون مستوى المخزون الحالً هو أحد العوامل التً
تإثر على ماٌجب انتاجه فً المستقبل وٌمكن تبسٌط هذه المسؤلة بتقسٌمها الة مراحل
بحسب أشهر السنة واٌجاد أقل تكلفة انتاج لكل مرحلة ( شهر) ومن الواضح هنا أن
مستوى المخزون فً أحد األشهر ٌإثر على ماٌجب انتاجه فً الشهر التالً وبالتالً

على تكلفة االنتاج فً ذلك الشهر.
)(8نماذج التعادل: Breakeven Models
من الطبٌعً جداً أن ٌتوقع أصحاب المنشآت بؤن مجموع فوائد المنشؤة سٌتجاوز
مجموع التكالٌف بمرور الزمن.
وتسمى المرحلة الزمنٌة من العمل التً ٌتساوى فٌها مجموع العوائد ومجموع التكالٌف
بمرحلة أو نقطة التعادل فعندما ٌكون مستوى العمل فً المنشؤة أعلى منه عند نقطة
التعادل فؤن مكاسب المنشؤة تكون فً طور النمو وإال فؤنها فً طور التراجع ونماذج
التعادل تعتمد على أسلوب بسٌط من أسالٌب التحلٌل الكمً التً تمكن القائمٌن على
إدارة منشؤة من إٌجاد أو حساب نقطة التعادل وتستخدم هذه النماذج أٌضا ً فً تخطٌط
اإلنتاج وفً سٌاسات وقف الشراء.
)(9نماذج التخزٌن: Inventory Models
تعتبر مشكلة تحدٌد مستوى مالئم من المخزون من المشاكل الهامة للمنشآت بشكل عام،
ذلك أن الزٌادة أو النقص فً مستوى مخزون منتجات منشؤة ٌعرض هذه المنشؤة
لمصاعب كثٌرة فمع أن زٌادة اإلنتاج تقلل من تكالٌفه بشكل عام إال أنها تكون بمثابة
رأس مال عاطل إذا لم ٌتم استهالكها.
)(10النماذج المسلكٌة: Behavioral Models
وتهتم هذه النماذج بإجراء ثالثة أنواع من التحلٌل األول حول سلوك الفرد والثانً حول
سلوك الجماعة وٌتناول الثالث سلوك التنظٌم ككل وقد ظهرت الحاجة إلدراج هذه
النماذج فً بحوث العملٌات وذلك ألننا نجد مثال أن هناك عالقة قوٌة بٌن قناعات
ومشجعات العاملٌن فً منشؤة وبٌن مردود تلك المنشؤة كما أنه ال ٌمكننا إهمال سلوك
المستهلكٌن لسلعة ما عند التخطٌط إلنتاج تلك السلعة.
ثالثا ً  :اٌجاد حل للنموذج :
بعد صٌاغة المشكلة على شكل نموذج رٌاضً فؤن المرحلة التالٌة هً محاولة
الحصول على حل للمشكلة من النموذج الممثل لها حٌث ٌعرف الحل انه مجموعة قٌم
المتغٌرات المسٌطر علٌها والتً تإدي إلى فعالٌة أفضل للنظام وفقا ً للظروف والقٌود
الموضوعة على المشكلة،فً بعض األحٌان الٌمكن الحصول على حل للمشكلة من
النموذج الممثل لها حٌث ٌعرف الحل انه مجموعة قٌم المتغٌرات المسٌطر علٌها والتً
تإدي إلى فعالٌة أفضل للنظام وفقا للظروف والقٌود الموضوعة على المشكلة .وفً
بعض األحٌان ال ٌمكن الحصول على الحل بالطرق الرٌاضٌة الحتمٌة وهً التً
ٌستحصل منها تحت ظروف مإكدة وفً مثل هذه الحاالت ٌستخرج الحل بالطرق

االحتمالٌة أو بطرق المحاكاة.
رابعا ً  :اختبار النموذج والحل المستخرج منه :
ٌتضح مما سبق أن أي نموذج ٌعتبر تمثٌالً للواقع وٌمكن اختبار النموذج من خالل
إمكانٌته فً إبراز تؤثٌر التغٌر فً النظام  ،ومما تجدر اإلشارة إلٌه هنا أن وضع حل
للنموذج ال ٌغنً بالضرورة عن وضع حل للمعضلةٌ ،ختبر النموذج باستخدام بٌانات
تارٌخٌه ( وذلك باستعادة أحداث ماضٌه واختبارها) وقد ٌتطلب األمر تحوٌر النموذج
وإعادة اختباره إلى أن تزول بعض النواقص الموجودة.
خامسا ً :وضع رقابة على الحل:
بعد أن ٌتم قبول النموذج والحل الناجم عنه فؤن األمر ٌتطلب وضع رقابة على الحل
وهذه الرقابة ٌجب أن تكون على هٌئة معٌنة بحٌث ٌتم اكتشاف إي خطؤ واضح ضمن
الظروف والتجدٌدات المحٌطة بالنموذج فإذا تغٌرت الظروف المحٌطة بالمعضلة
بصورة ال تسمح للنموذج بتمثٌل المنظومة فؤن النموذج ٌصبح باطل المفعول.
سادسا ً  :تطبٌق الحل:
إن تطبٌق الحل ببساطة تنفٌذه وترجمته إلى أسالٌب عملٌة ومراقبته عن كثب وتقدٌمه
الى الحٌاة المختصة بشكل واضح هو الهدف الرئٌسً لرجل بحوث العملٌات .
مصدر :
موقع الشذرات

