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 انفصم االول
 

 يدخم ادارج االنتاد وانعًهياخ
  

هي من الوظائف الحيوية والرئيسية في منشات االعمال وخاصة وظيفة االنتاج والعمميات /  -1
 الصناعية واالنتاجية.

 -: ت االعماللمنشأالوظائف االساسية 
 .تاج والعممياتوظيفة االن - أ
 وظيفة التسويق. - ب
 .ادارة الموارد البشريةوظيفة  - ت
 .ادارة الموارد الماليةوظيفة  - ث
 .ادارة المعارف والمعموماتوظيفة  - ج

 
 -وظائف االدارة :

 الرقابة -د    التوجيو -ج   التنظيم -ب   التخطيط   - أ
 

 :التقميدية لالدارة او المدير وهناك من يضيف وظائف وهذه هي ال
 وحل المشاكل القرارات نعوظيفة ص - أ

 ادارة االزمات  - ب
 ادارة الصراع  - ت

وحتى تبقى المنظمة جيدة وناجحة تحتاج الن تكون في عدد كبير من النشاطات التي يتحقق منيا  -2
صناعة الثالجة او التمفزيون او السيارة او الدراجة اليوائية كالربح وىذه النشاطات قد تكون سمعة تنتجيا 

 أي سمعة اخرى. او
تكون خدمة تقدميا كخدمات المصارف او خدمات شركات التامين وخدمات النقل والخدمات القانونية  او

  .وغيرىا والطبية
 انتاجية.،  منشاة صناعة السمع المادية ) الصناعية( -اذًا منشأة االعمال تكون عمى نوعين :
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 يا وظيفة االنتاج والعمميات .ولكي تحقق المنشاة ىذه النشاطات تحتاج الى وظيفة نطمق عمي -3
قط وذلك الن المختصين فProduction  ي كان يطمق عمى ىذه الوظيفة بوظيفة االنتاجضفي الما -4

 االعمال التجارية والخدمية. ااىتماميم لمصناعة فاىممو  احصرو 
الخدمية  اما في الوقت الحاضر فاالىتمام لم يعد مقتصرا عمى الصناعة فقط بل تعدى ذلك الى االعمال

 والتجارية لذلك اطمق المختصون عمى ىذه الوظيفة االنتاج والعمميات.
وعندما نستخدم تسمية العمميات نقصد بيا االنتاج والعممبات وعندما نستخدم تسمية االنتاج ايضا تعني 

 االنتاج والعمميات انتاج السمع وتقديم الخدمات.
ن حيث تقديم السمع الخفيفة واعادة تصميم وتطوير وبقدر ماتكون ىذه الوظيفة كفوءة ومتطورة م -5

 السمع الحالية تكون الموقف التنافسي لممنظمة اي تكون المنظمة متميزة.
المنشاة التي تستطيع ان تقدم منتجات جديدة بأستمرار وتعمل عمى تطويرىا واعادة تصميميا لممستيمك 

 وبالسبل الممكنة تكتسب ميزة تنافسية عمى منافسييا.
 
 Productionاالنتاج   -6

ىو مجموعة من النشاطات والفعاليات االنتاجية التي تجعل االشياء اكثر فائدة واكثر قيمة اي االنتاج 
عممية تحويل المواد االولية الى سمع وخدمات جاىزة لالستعمال لغرض االستغالل او االستخدامات 

 االخرى.
خالل اجراء عمميات التحويل لممدخالت لمحصول عمى كذلك االنتاج ىو عممية خمق السمع والخدمات من 

 المخرجات المطموبة.
 
 سمع -التصنيع                               -مواد                                -
 التجميع                               والخدمات -اموال                               -
 استخراج -               افراد                 -
 مكائن -
 ارض   -
 المدخالت                              التحويل                                المخرجات      
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 -:Production Manager مدير االنتاج  -7

ن مدير ىو الشخص المسؤول عن ادارة النشاطات االنتاجية في المنشاة الصناعية والخدمية ويجب ان يكو 
 واالختصاص.االنتاج من االشخاص ذوي الخبرة 

 ويقوم مدير االنتاج والعمميات بممارسة كافة الوظائف االدارية من التخطيط والتنظيم والتسويق والرقابة .
فمدير االنتاج يخطط من اجل الحصول عمى الموارد المالية المطموبة والمكائن واالفراد الذين يقومون 

ئن وكذلك يخطط لمحصول عمى المواد االولية الالزمة لالنتاج وكل مايتعمق بالعممية بتشغيل ىذه المكا
 االنتاجية.

ويقوم مدير االنتاج بعمميات التنظيم من خالل تقسيم العمل بين االطراف وتحديد الصالحيات والمسؤوليات 
العمميات بالتوجيو من خالل وتوجيو االفراد من اجل انجاز االعمال المناطة بيم ،كما يقوم مدير االنتاج و 

قيادة العاممين باالنتاج وتحديدىم لطرق واساليب مختمفة من اجل تحقيق اىدافيم ومدير االنتاج والعمميات 
 يراقب االنشطة والفعاليات المختمفة التي تنفذ من قبل العاممين في قسمو.

يات العديد من المسؤوليات الغير مباشرة اضافة ليذه الوظائف يقوم بالتخطيط والتنظيم ولمدير االنتاج والعمم
 والمباشرة.

مشاركة االدارات االخرى مثل التسويقوادارة الموارد المالية وادارة الموارد البشرية  / المسؤوليات الغير مباشرة
بمعزل عن ومحاورتيما بكل االمور التي تتعمق بادارة االنتاج والعمميات عمما ان ىذه االدارات ال تعمل 

وعمى سبيل المثال .. مدير االنتاج يحاور مدير التسويق بخصوص االعالن والتوزيع والترويج  بعض ،
 وجودة المواد االولية المستخدة وتسعير المنتجات .

كذل مدير االنتاج يحاور مدير ادارة الموارد البشرية بخصوص تنسيب العاممين الجدد لقسم االنتاج ونقل 
 نتاج الى االقسام االخرى.الموظفين الحاليين في قسم اال

كما ان مدير االنتاج يحاور مدير ادارة الموارد المالية بخصوص الحوافز المالية او المادية وبخصوص 
 االموال االزمة لشراء تكنموجيا االنتاج 

 
 -ان المسؤوليا المباشرة لمدير االنتاج والعمميات تتمثل باالتي:المسؤوليات المباشرة / 

 .الستراتيجية الدارة العممياتدراسة االىداف ا (1
  .االشراف عمى تصميم المنتج والعمميات (2
 .تطوير استراتيجية العمميات المنظمة (3
  .تخطيط ورقابة العمميات (4
 .تحسين ادارة العاممين (5
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Input                                Feedback                               Put Out      
 ية التغذية العكس 

  
 المخرجات                        concertino process                المدخالت       

 افراد                                                                            -
 معس -                           مواد                              العمميات التحويمية   -
 تصنيع                                         و -اموال                             -
 تجميع                                      خدمات -مكائن                             -
 استخراج -معدات                            -
 تعميب -ارض                             -
 ومات معم -
 طاقة      -

     
                                  

 
 نظام االنتاج والعمليــــــات                            

 

 

يبين الشكل اعاله ان نظام ادارة االنتاج والعمميات ىو مجموعة من المدخالت التي تتفاعل مع بعضيا  
الفعالة عن لمحصول عمى مخرجات باالضافة الى السيطرة البعض من خالل العمميات االنتاجية التحويمية 

 -طريق التغذية العكسية وىذا يعني ان نظام ادارة االنتاج والعمميات يتكون من خمسة عناصر اساسية :
 

 المذخالت ، العمليات التحويلية ، المخرجات ، السيطرة ، التغذية العكسية

 

 

 

 

 

 السيطرة
Control 
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 -:Inputs( المذخالت أ 

 

مدخالت عمى كافة الموارد المادية وغير المادية الموجودة في المنظمة ، مثل المواد البشرية تشمل مجوعة ال
والموارد المالية والمواد بمختمف انواعيا والمعدات والمكائن وخاصة المستخدم منيا في االنتاج ، كما ويمكن 

 ميارات المختمفة .كالمعمومات والخبرات المتراكمة والان تشمل المدخالت عن المعرفة البشرية 
 

 

 -:Conversion processesالعمليات التحويلية  ب(

 

وىي العمميات التي من خالليا تغير شكل وخصائص المخرجات الممموسة .. وتشمل العمميات التحويمية 
عمى االساليب االجرائية والطرق التكنموجية والقواعد والخطوات المستخدمة في تحويل المدخالت الى 

 مخرجات.
 

 -: Outputج( المخرجات 

 

، ىي صافي النتائج التي يتم الحصول عمييا من العمميات التحويمية وتكون ىذه المخرجات ممموسة 
 كالسيارات والمالبس ....الخ.
 او غير ممموسة كالخدمات .

 

 -:Control السيطرة( د

 

اميييل ميييابين الميييدخالت ىيييي نظيييام فرعيييي مييين نظيييام ادارة االنتييياج والعممييييات اليييذي يسييياىم فيييي تحقييييق التك
والعمميات التحويمية والمخرجات لغيرض المراقبية واتخياذ االجيراءات التصيحيحية لمعممييات االنتاجيية وتركيز 

 .فعاليات السيطرة عادة عمى كميات االنتاج وجودة االنتاج وكمف االنتاج

 

 -:Feedback التغذية العكسية( هـ

 

لشفوية والمكتوبة او عمى صيغة معمومات .. والعنصر تظير التغذية العكسية بأشكال مختمفة منيا ا
االتصاالت التي ترتبط مابين المدخالت االساسي لمتغذية العكسية في نظام االنتاج والعمميات ىي 

 والعمميات التحويمية والمخرجات من جية وبين ادارة السيطرة من جية اخرى.
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