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تخطيط اإلنتاج عمى مستوى المنشأة وضرورات استخدام
البرمجة الخطية .

م.م خالد طه عبد الكريم

جامعة ديالى  /كمية التربية األساسية
المقدمة :

ترتكز دراسات النظرية االقتصادية عمى ركيزتين أساسيتين ىما دراسة

االقتصاد الجزئي  Microوالذي ييتم بدراسة الوحدة االقتصادية الواحدة ( المنشأة ،

المؤسسة ،المشروع )  بينما ييتم االقتصاد الكمي  Macroبدراسة االقتصاد ككل . 1

ودراستنا ىذه تدخل ضمن دراسات االقتصاد الجزئي  .اذ تحتل عممية تخطيط

اإلنتاج مكانة كبيرة في االقتصاد الذي ىو العمود الفقري لممدنية الحديثة .ونحن

نعيش صور مختمفة لالقتصادا ت العالمية فمنيا االقتصاد الرأسمالي واالقتصاد

االشتراكي واالقتصاد الموجو والذي ىو حالياَ ََ النموذج األكثر شيوعاَ ََ والذي يعتبر
حالة متطورة لالقتصاد الرأسمالي ابتدءا منذ عيد الكساد االقتصادي عام

، 1929

غير أن تخطيط اإلنتاج المؤسسي يحتل أىمية قصوى بغض النظر عن صور (

حاالت ) االقتصاديا ت العالمية  ،وان تباينت في جانبيا التطبيقي  ،حيث كان لكبر
المؤسسات وتوسع نشاطيا العامل الحاسم والضاغط في اعتماد تخطيط اإلنتاج

لتحقيق أىداف ىذه المؤسسات  ،ويرى كالبراث ) ( J.K. Galbrathان المتطمبات

الرأسمالية الضخمة التي تستدعييا التكنولوجيا الحديثة تستدعي ان يكون المستيمك

 البد من تحديد معنى كل من المشروع والمؤسسة والمنشأة والمصنع عند أجراء التعداد الصناعي (جمع المعمومات) وغالباَ ََ ماتعتبر
المؤسسة ىي وحدة التعداد الصناعي ألنيا اإلدارة القادرة عمى إعطاء المعمومات المطموبة  ،أما المصنع والمنشأة فيي وحدات فنية
إنتاجية فقط  ،لذلك التتوفر لدييا كل المعمومات المطموبة  ،أما المشروع فيكون وحدة مالية فقط أي انو ييتم بالنواحي المالية فقط مما
يجعمو غير قادر عمى أعطاء المعمومات التي تطمب في التعداد .د .عبد العزيز فيمي ىيكل " موسوعة المصطمحات االقتصادية
واإلحصائية " دار النيضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،1986 ،ص . 283
1

د .باسل الكرخي " النظرية االقتصادية الكمية " ممزمة  ،الجامعة المستنصرية  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،مكتب الرواد  ،بغداد ،ص 2
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والسوق خاضعين لمبرمجة والتخطيط المؤسسي  . 1وبدا من المسمم بو أن التطبيق

العممي لألساليب والطرق العممية الحديثة عمى المستوى الجزئي ( المؤسسة ) يعظم
أرباحيا ويعزز كفاءتيا  ،وبدت اإلدارات تعتبرىا وسيمة أساسية لحل المشكالت

الكبيرة وايجاد الحمول المثمى ليا  . 2وان اعتماد التكنيك الحديث بما فيو أساليب

 . 3لذلك انصب اىتمام

البحث القياسي ىو سمة التحميل االقتصادي المعاصر

اإلدارات بالدرجة األولى عمى تخطيط اإلنتاج وضغط التكاليف وقد كانت النظرية

االقتصادية الجزئية األساس العممي لتحسين اقتصاديات المؤسسة  ،خاصة وأن

المؤسسة وفي ظروف المنافسة الحرة لم تكن قادرة عمى التحكم بالسوق ألنيا تنتج
إلى جانب الكثير من المؤسسات المماثمة  ،وأن أنتاجيا ال يشكل سوى جزء بسيط

من إجمالي المعروض في السوق  ،لذلك فأن تخطيط اإلنتاج عبر استخدام التكنيك
الرياضي واإلحصائي والتحميل الكمي المتطور يعتبر وسيمة اإلدارة لالستمرار في

اإلنتاج وتعظيم األرباح خاصة وان المشكالت اليوم معقدة وكبيرة وبحاجة إلى تكنيك
متقدم لمتابعة التأثير المتبادل بين المتغيرات االقتصادية

4

 .وانو من المؤكد سيكون

أمام االقتصاديين في الحاضر والمستقبل مواجية حالة ( ضرورة ) االستخدام الكبير

والممح لمرياضيات واإلحصاء  ،فقد كان صف اَر ََ في زمن االقتصاديين األوائل ثم
تطور الى ىندسة بسيطة وجبر وحساب تفاضل وتكامل في (

 ) 1900ثم الى

المصفوفات ونظريات منطق رمزي وأخي اَر ََ توصل الى أساليب عديدة في بحوث

العمميات  ،وعميو فاالقتصادي سيحتاج باستمرار الى أدوات رياضية ليتعامل بيا مع

المشكالت الكبيرة والمعقدة ومن ىنا ينطمق التقدم الحاسم إلى األمام . 5

والدول النامية اليوم في حاجة اشد الى عمميات التخطيط المؤسسي وذلك

لمتناقض الشديد بين تخمفيا االقتصادي من جية وضرورات تسريع وتائر التنمية من

1

د .عبد العزيز فيمي ىيكل  ،مصدر سابق  ،ص . 177

2

د .صباح بيجت عبد اهلل " ،بحوث العمميات وتطبيقيا "  ،ممزمة  ،و ازرة التخطيط  ،المعيد القومي لمتخطيط  ،تموز ،1984 ،ص. 3

3

د .عصام عزيز شريف  " ،مقدمة في القياس االقتصادي "  ،دار الطميعة  ،بيروت  ،الطبعة الثانية  ،نيسان  ، 1983 ،ص. 3

4

د .عصام عزيز شريف  ،المصدر السابق ،ص . 10

5

برتراند نوغارو  ،ترجمة نياد رضا  " ،المشكالت االقتصادية الكبرى في العصر الحديث "  ،بيروت  ،لبنان  ،دار مكتبة الحياة ،

ص. 152
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جية أخرى  ،ومع ذلك فأنيا تفتقر الى الكوادر الفنية وتقاليد التخطيط والبيانات

الموثوقو . 1عالوة عمى إن عممية توليد المعرفة تعتبر بعيدة المنال بالنسبة لمعظم

ىذه الدول وعميو فأن لم يوضع ذلك في الحسبان فسيؤثر ذلك في وضعية المزايا

النسبية مما يضيف تحدياَ ََ آخر بالنسبة ليذه الدول  ،2مما يجعميا تستطيع التصرف

بكميات محدودة من الموارد المتمثمة باأليدي العاممة  ،والخبرات ،والموارد الطبيعية

والمالية  ،والتي تسعى الستخداميا في رفع معدالت اإلنتاج ومحاولة اختصار الزمن
 .إن عصرنا اليوم ىو عصر الثورة المعموماتية وذلك فأن الحاجة أصبحت ممحة

أكثر من أي وقت مضى لخفض الكمف من اجل مواجية أعباء التطور وخفض
جي مما يضع
األسعار لتحقيق القدرة عمى المنافسة في السوق الداخمي والخار
الخارجي

مسؤولية تخطيط اإلنتاج بأتباع األسموب العممي موضع دراسة جدية  ،حيث ان

كفاءة اقتصاديات المؤسسة يعتبر ركيزة القوة في االقتصاد الوطني  ،وان دراسة

تخطيط اإلنتاج المؤسسي ما ىو إال دراسة الق اررات اإلنتاجية المثمى لممؤسسة .

والعراق في حاجة استثنائية الستخدام األسموب العممي في تخطيط اإلنتاج

ليقف قوياَ ََ في حمبة المنافسة الداخمية والخارجية كونو بمد نامي ولديو تجربة جيدة

في مجال التصنيع إضافة الى انو بمد يزخر باإلمكانات االقتصادية ( المالية والمادية
حمة تكيف ىيكمي Economic Reform (
والبشرية ) عالوة عمى انو يعايش مر
مرحمة

).

هدف البحث:

1

د .عصام عزيز شريف  ،مصدر سابق  ،ص . 15

2

د .صباح صالح البدري  " ،التخطيط القومي الشامل لمتنمية وضرورات التغير في منيجيتو وتنظيمو "  ،مجمة النفط والتنمية  ،كانون

الثاني  ،شباط  ، 1990 ،ص. 66


التكيف الييكمي ىو عبارة عن سمسمة إجراءات وسياسات يتخذىا بمد ما بيدف إحداث تغيرات جوىرية في اقتصاد هوانتاجيتو  ،من

اإلجراءات التي يطمبيا صندوق النقد الدولي كشرط لممساعدة  ،إلغاء إجراءات الحماية والدعم  ،واطالق حرية السوق  ،الخصخصة
وتقميص دور الدولة  ،تقميص اإلنفاق وزيادة اإليرادات خصوصاَ ََ الضرائب غير المباشرة عمماَ ََ إن ىذه اإلجراءات والسياسات منتقدة
عموماَ ََ إذ إنيا تسبب كساداَ ََ اقتصادياَ ََ وانخفاضاَ ََ في الحماية االجتماعية  ( .معجم مفاىيم التنمية  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا  ،االسكوا  ،البنك الدولي  ،مؤسسة اإلمام الصدر  ،ص . 168
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تحديد اىمية البرمجة الخطية كأحد اساليب البحث العممي والقياس في تخطيط

االنتاج عمى المستوى الجزئي (المنشأة) ودورىا في بموغ االستخدام االمثل لمموارد
االقتصادية وبالتالي الق اررات المثمى لممنشأة.

مفهوم وأهمية تخطيط اإلنتاج المؤسسي:

التخطيط بمفيومة العام إنما ىو عبارة عن تحديد لمجموعة من األىداف المترابطة

التي يراد تحقيقيا وفق أولويات ( برمجو ) معينة وخالل فترة زمنية محددة مع اختيار

لمجموعة من الوسائل ( البدائل ) لتحقيق وتنفيذ ىذه األىداف

 ، 1أي بعبارة أخرى أنو

مجموعة البدائل لتحقيق األىداف ،2فيما يرى آخرون أنو ال يتعدى تحديد وبرمجة األىداف
في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة  . 3وتخطيط اإلنتاج يقع ضمن التخطيط الصناعي

الذي ىو األسموب العممي الذي يستيدف تحقيق التنمية الصناعية ويستند لمتحميل الكمي

 Aggregate analysisوالتحميل القطاعي  Sectral analysisوتحميل المشروع (

المؤسسة )  Project analysisوتحميل السمعة  Commodity analysisفتخطيط

اإلنتاج ىو ضرورة تفرضيا الحاجة االقتصادية واإلمكانات المادية والبشرية
التخطيط يبدد الموارد  ، 5حيث أن من أىم أسباب وجود طاقات

 . 4أن سوء

( موارد ) إنتاجية

معطمة وغير مستغمة االستغالل األمثل ىو سوء التخطيط  ،وعمية فأن التركيز عمى دراسة
أساليب التخطيط الحديث ومحاولة االستخدام األمثل لمموارد حالة البد منيا  ، 6حيث ثبت

أن االستخدام غير األمثل لمموارد ىو أحد أىم أسباب قصور ( تدىور ) اإلنتاج وبالتالي
ارتفاع الكمف وظيور بعض سمات التضخم. 7

1

د .مجيد مسعود  " ،التخطيط لمتقدم االقتصادي واالجتماعي "  ،سمسمة عالم المعرفة  ،الكويت  ،كانون الثاني  ،1984 ،ص.7

2

د .صبيحة قاسم ىاشم  " ،تخطيط القوى العاممة عمى مستوى النشأة "  ،مجمة النفط والتنمية  ،أيار  ،حزيران  ،1988 ،ص101

3

حربي محمد  " ،مفاىيم اقتصادية  " ،و ازرة الثقافة واإلعالم "  ،العراق  ،السمسمة االقتصادية رقم  ، 6دار الحرية لمطباعة ، 1980 ،

ص. 10
4

عمي مجيد الحماوي  " ،تطور مناىج التخطيط الصناعي في دولة الكويت "  ،مجمة االقتصادي  ،العدد  ، 423كانون األول ،

 ، 1985ص . 157
5

د .عمي نصار  " ،اإلمكانات العربية إعادة نظر وتقويم في ضوء تنمية بديمة "  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،لبنان ،

الطبعة الثانية  ، 1982 ،ص . 16
6

د .سممان عبد اهلل سممان  ،د .حسن مصطفى طبرة  "،مالحظات نظرية حول التصنيع ومشكمة االستخدام األمثل لمطاقات اإلنتاجية

في الدول النامية "  ،مجمة النفط والتنمية  ،تموز  ،آب  ، 1987 ،ص . 53
7

د .سمم النجفي  " ،دراسة تحميمية باستخدام البرمجة الخطية في تحديد التركيب المحصولي األمثل الزراع "  ،مجمة االقتصادي العدد

 ، 423كانون الثاني  ، 1982 ،ص . 140
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لذلك البد من وجود إدارة متطورة تؤمن وتدعم أساليب التخطيط العممي

وتسعى دائماَ ََ الى تحقيق أقصى األرباح وتتجمى أىميتيا من خالل ربط عناصر
اإلنتاج ( الموارد ) في وحدة واحدة متكاممة وتوليفيا بنسب معينة

 ، 1حيث تظير

عممية تخطيط اإلنتاج أساسا في كشف وتعبئة الموارد واستخداميا االستخدام األمثل



عبر االستفادة من األساليب العممية والتكنيك الحديث لتحقيق الصمود والبقاء في

حمبة اإلنتاج وقبول المنافسة أمام السمع المحمية والمستوردة  .2وقد أتفق االقتصاديون

عمى أن تخطيط اإلنتاج يضمن التعبئة الجيدة لمموارد وينظم سبل استخداميا وبالتالي
ينعكس ىذا عبر مؤشرات كمية مثل ارتفاع حجم اإلنتاج (تعظيم األرباح) وتقميص

نسب االندثارات ومستخدمات اإلنتاج وزيادة الفائض االقتصادي ، 3أن نجاح مؤسسة

اقتصادية دون أخرى في تعظيم األرباح وخفض التكاليف مرده وأساسو كفاءة تخطيط
اإلنتاج  . 4أذن فتخطيط اإلنتاج يعتبر الموضوع األكثر أىمية في أطار تحقيق

االستخدام األمثل لمموارد من خالل االعتماد عمى الطرق واألساليب العممية

وحيث تعتبر الرياضيات واإلحصاء واألساليب العممية المختمفة ىي ركائز وأسس

،5

الثورة المعموماتية وأن التعامل معيا في عممية إيجاد الحمول المثمى لممشاكل المختمفة

من متطمبات اإلدارة المتطورة والناجحة

 ، 6وبات ممحاَ ََ أن الدراسة الوصفية

لمتطبيقات االقتصادية ومنيا عمميات تخطيط اإلنتاج غير كافية وغير مجدية وانما

1

د .حسين عمر  " ،مقدمة عمم االقتصاد نظرية القيمة "  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الثالثة المعدلة  ، 1968 ،ص . 161

 األمثل  Optimumاصطالح يستخدم كثي اَر ََ في االقتصاد ويقصد بو ببساطة أفضل قيمة يمكن أن يتخذىا متغير معين أو
متغيرات معينة حتى يمكن تحقيق ىدف معين مثالَ ََ تعظيم أرباح المؤسسة أو تحقيق الضريبة المثمى والتي تفرض بمعدل يجعل

حصيمتيا اكبر ما يمكن بحيث لو رفع ىذا المعدل أو أنقص عن المعدل األمثل تنقص الحصيمة تبعاَ ََ لذلك  ،أو العدد األمثل لمسكان
وىو العدد الذي يتناسب مع الموارد االقتصادية لمدولة والذي عمى أساسة يصل الى أقصى حد ممكن  ،والوضع األمثل لمنشاط

االقتصادي وىو الوضع الذي يحقق أقصى رفاىية عامة لممجتمع بحيث يؤدي أي تحول عنو الى أن يصبح أفراد المجتمع أسوء حاالَ ََ
 ،د .عبد العزيز فيمي ىيكل  ،مصدر سابق  ،ص . 629
2

د .مجيد مسعود  ،مصدر سابق  ،ص . 45

3

د .كاظم حبيب  " ،العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي"  ،الموسوعة الصغيرة رقم  ، 15و ازرة الثقافة  ،العراق  ،1978 ،ص. 26

4

عمي عبد الغني عوده  " ،تخفيض التكاليف والوسائل الفني المستخدمة "  ،مجمة النفط والتنمية  ،تشرين الثاني  ،كانون األول ،

 ، 1985ص . 114
5

غانم محمد يونس  " ،التخطيط في منظور الثورة اإلدارية دراسة ميدانية عمى عينة من القطاع الصناعي "  ،مجمة النفط والتنمية ،

آذار  ،نيسان  ، 1990 ،ص . 119
6

د .عثمان زيد  " ،المعمومات العممية والتقنية ودورىا في التنمية "  ،مجمة النفط والتنمية  ،أيمول  ، 1976 ،ص . 68
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يتطمب دراسة كمية  ، 1وعمية فأن جمع وتحميل المعمومات ( البيانات اإلحصائية )

وواقعيتيا عن الجوانب االقتصادية واحتماالت تغيرىا وعممية التبوء بيا يعتبر ركيزة
أساسية في عمميات تخطيط اإلنتاج واتخاذ الق اررات. 2

ويمكن إجمال فوائد ( ايجابيات ) تخطيط اإلنتاج بما يمي: 3

 .1يؤدي الى تعظيم األرباح مما يعود عمى المنشأة والعاممين بالفائدة ألغراض
التوسع في الجانب الفني والخدمي .

 .2يؤدي الى توفير األموال الالزمة لمشاريع االنتعاش االقتصادي لممنشأة ورفاه
العمال مما يوطد العالقة االيجابية بين العمال واإلدارة .

 .3المساعدة عمى توفير السمع والخدمات لممستيمكين بأقل األسعار .

 .4المساعدة عمى رفد الميزانية العامة لمدولة من خالل الضرائب المدفوعة عن
المبيعات المتحققة .

 .5المساعدة عمى جعل أسعار التصدير تنافسية وامكانية كسب اسواق خارجية.
 .6يؤدي الى زيادة اإلنتاجية .

أما عن سمات (مواصفات) تخطيط اإلنتاج فيمكن إجماليا بما يمي: 4
 .1انو وسيمة ( أداة ) وليس ىدفاَ ََ بحد ذاتو .

 .2أنو أسموب عممي يستند الى أسس ومبادئ عممية مقررة .
 .3أنو جيد عقمي يتطمب معرفو وخبره ودراية .

 .4أنو وسيمة حيادية يمكن استعماليا لتحقيق مختمف األىداف في
مختمف المجتمعات والدول.

 .5أنو عممية خمق وابداع تتنبأ بالمستقبل.
1

د .صباح بيجت عبد اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 22

2

د .مجيد مسعود  ،مصدر سابق  ،ص . 53

3

عمي عبد الغني عودة  ،مصدر سابق  ،ص .114

4

د .عبد الوىاب مطر الداىري  " ،دراسات في اقتصاديات الوطن العربي "  ،معيد البحوث والدراسات العربية  ،بغداد ، 1983 ،ص

. 186
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والبد أن تتوفر عناصر ومكونات رئيسية في عمميات تخطيط اإلنتاج وىي:1

 .1حصر الموارد االقتصادية ( البيانات اإلحصائية ).
 .2تحديد اليدف أو األىداف الواجب تحقيقيا .

 .3توفر الوسائل ( البدائل ) الممكن استخداميا لتحقيق األىداف.
واعتماداَ ََ عمى ثوابت دراستنا ىذه في ضرورة التوسع في مجال استخدام

األسموب العممي عمى المستوى الجزئي ( المنشأة ) في عمميات تخطيط اإلنتاج ،
لذلك سوف نستعرض أسموب البرمجة الخطية كأحد أىم أساليب البحث العممي.

مفهوم وتطور البرمجة الخطية :

يعتبر الرياضي واالقتصادي السوفيتي البروفيسور L.W.Kantorowitsch

عبر عن المفيوم األساسي لنظرية ( أسموب ) البرمجة الخطية بكتابة
أول من ّ
الموسوم " الطرق الرياضية لتنظيم وتخطيط اإلنتاج " الذي نشره عام

1926

2

،

قدم الرياضي األمريكي  G.B.Dantziqأحد أىم طرق حل نماذج
وفي عام ّ 1947

البرمجة الخطية والتي تعرف اآلن باسم  Simplex methodوىي اآلن أكثر الطرق
استخداماَ ََ ، 3ومنذ عام  1950أصبح تأثير البرمجة الخطية غير عادي فيي اليوم

أداة قياسية ساىمت في توفير ماليين الدوالرات لمشركات واألعمال وأنتشر استخداميا
في قطاعات االقتصاد كافة بشكل واسع وسريع. 4

والبرمجة الخطية ىي أحد فروع البرمجة الرياضية

Mathematical

 programmingالتي تختمف عن برمجة الحاسب االلكتروني  ،فالبرمجة الخطية
تستعمل نماذج رياضية لوصف المعضمة ( المشكمة ) ذات العالقة والصفة خطية
1

المصدر السابق  ،ص .169

2

د .عصام عزيز شريف  ،مصدر سابق  ،ص . 14

3

د .صباح بيجت عبد اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 22

4

د .عبد الستار احمد اآللوسي  " ،بحوث العمميات "  ،سمسمة الثقافة العسكرية العامة رقم  ، 117و ازرة الدفاع  ،الطبعة الثانية ،

 ، 1990ص . 70
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تعني أن جميع الدوال الرياضية في ىذا النموذج يجب أن تكون دواالَ ََ خطية وكممة
 Programmingكما قمنا ال تعني برمجة الحاسب االلكتروني وانما ىي كممة

مرادفة لمتخطيط  ، Planning 1أنيا طريقة ( أسموب ) لتخصيص الموارد النادرة

(االقتصادية) بين نشاطين مستقمين أو أكثر حيث يتحدد تخصيص الموارد بواسطة

تعظيم أو تقميل (تصغير) دالة ىدف خطية تمثل مقياس ذو تأثير فعمي لألرباح ،
التكاليف  ،المبيعات  ، 2فيي أذن أسموب وأداة لمبحث عن أفضل القيم (الحمول

المثمى) solutions

 Optimalلمتغيرات معينة ضمن قيود (محددات)

 Constraintsمعينة مفروضة عمى الباحث  . 3ترتبط ىذه المتغيرات بعالقة مباشرة

(خطية) تتغير بنفس النسبة  ،أي أنو أذا تغيرت ساعات االنتاج بنسبة  %10يتغير
اإلنتاج بنفس النسبة . 4 %10

لقد حظي ىذا األسموب من بين أساليب بحوث العمميات  بأىمية بالغة فقد

أعطى وما زال يعطي التطور المنيجي لمعموم االجتماعية وبصورة خاصة عمم

االقتصاد دفعات قوية  ،كما أن بعض المشكالت االقتصادية قد ساىمت في بناء

نماذج البرمجة الخطية وفي دراسة بعض مشكالت األمثمية في تخطيط اإلنتاج مما

يزيد من اىتمام كثير من االقتصاديين والرياضيين بدراسة ىذا األسموب  ، 5خاصة

وأن ىذا األسموب يسيم في اتخاذ الق اررات المثمى عمى المستويين الكمي والجزئي فيو
يساعد مثالَ ََ في تحديد الميزانية لمصرف عمى أوجو اإلنفاق المختمفة بشكل يؤدي
الى اكبر عائد ممكن  ،أو حل المشاكل التسويقية  ،وتخطيط اإلنتاج بشكل يقمل

التمف  ،وكذلك يساعد في عممية االختيار من بين المشروعات إلغراض االستثمار ،

كما تخدم في تخطيط أنظمة الحوافز بشكل يؤدي الى رفع الكفاءة اإلنتاجية  .6وعميو
1

المصدر السابق  ،ص . 69

2

عبد ذياب جزاع  " ،بحوث العمميات "  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة بغداد  ،الطبعة الثانية ، 1986 ،ص.34

3

د .عبد العزيز فيمي ىيكل  ،مصدر سابق  ،ص . 503

4

عدنان شمخي جابر  ،ضوية سممان حسن  " ،بحوث العمميات "  ،ممزمة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،ص . 15



يعرف بحوث العمميات  Operation Researchبأنو العمم الذي يستخدم األساليب والطرق العممية في عرض ومعالجة المشكالت

الكبيرة والمعقدة وفق خطوات عممية منيجية واقتراح الحمول المثمى ليا اعتماداَ ََ عمى مبدأي القياس والتبوء .

5

د .صباح بيجت عبد اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 3

6

عمي عبد الغني عودة  ،مصدر سابق  ،ص .. 120
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فأن التوسع في استخدام ىذا األسموب لتحديد التوليفات الموردية (الموارد االقتصادية)

لموصول الى دالة اليدف التي تحددىا اإلدارة تعتبر مسألة رئيسية وأسموب حاسم من
أساليب تخطيط اإلنتاج  ،1لذلك فالوقوف عمى كفاءة عمميات تخطيط اإلنتاج عبر

ىذا األسموب يعتبر من الركائز األساسية التي ينبغي اإللمام بيا عند رسم وتنفيذ أية
سياسة اقتصادية.2

بقي أن نوضح أن ىنالك درجة ارتباط قوية بين أسموب البرمجة الخطية

بمجاالت تطبيقاتيا المختمفة واستخدام الحاسبات االلكترونية  ،فالحاسبات تسيم في

التطور السريع ليذا األسموب وامكانية تطبيقو عمى المشاكل المختمفة  ،كما أن وجود
المشاكل الكبيرة يسيم أيضا وبوضوح في تطوير الحاسبات االلكترونية  ،أي أنو ال

يمكن بأي حال من األحوال استخدام الحاسبات استخداماَ ََ ََ امثالَ ََ ان لم تستطع

صياغة نموذج رياضي لممشكمة قيد الدراسة  ،كما أن وجود الحاسبات يسمح بحل
مشكالت معقدة وكبيرة وذات كمية كبيرة من المعمومات (البيانات). 3

4

المستمزمات األساسية لمبرمجة الخطية: 4

.1أن يكون ىنالك ىدف مطموب تحقيقو مثالَ ََ تحقيق أقصى ربح ممكن أو تقميل
التكاليف.

 .2أن يكون ىنالك بدائل (وسائل) لموصول الى تحقيق اليدف.

 .3أن تكون الموارد محدودة مثل ساعات العمل  ،المواد الخام  ،األموال.
1

د .سالم النجفي  ،عماد عمار  ،مصدر سابق  ،ص . 139

2

د .عمي يوسف خميفة  ،عبد الرحيم عبد اهلل المغربي  " ،الجدارة االقتصادية لمموارد اإلنتاجية المستخدم ة في مزارع الدواجن في

جميورية مصر العربية "  ،مجمة البحوث االقتصادية واإلدارة  ،جامعة بغداد  ،مركز البحوث االقتصادية واإلدارية  ،حزيران ، 1979 ،
ص . 32
3

د .صباح بيجت عبد اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 22

4

عدنان شمخي جابر  ،ضوية سممان حسن  ،مصدر سابق  ،ص .19
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 .4يجب أن تكون ىنالك عالقة بين المتغيرات التي توفر عنصر التأكد وغياب
االحتماالت .

 .5التعبير عن دالة اليدف والقيود بمعادالت أو متباينات خطية.
1

صياغة النموذج الرياضي لمبرمجة الخطية: 1
ىنالك ثالثة خطوات أساسية ىي :

 .1تحديد متغيرات القرار التي يتطمب احتسابيا وتمثيميا بالرموز الجبرية.

 .2تحديد القيود وتمثيميا بمعادالت أو متباينات خطية والتي ىي دوال رياضية
لمتغيرات القرار .

 .3تحديد اليدف (دالة اليدف) وتمثيمو بوصفو دالة خطية لمتغيرات القرار التي
ىي لمتعظيم  Maximizationأو لمتصغير . Minimization

مثال :

لدى شركة الخطوط الجوية العراقية نوعان من طائرات النقل وبعدد

محدود إضافة الى تحديدات الوقود ووقت الصيانة  ،تم جمع البيانات التالية:

تتوفر لدى الشركة  4000غالون النجاز عمميات النقل وال يمكن صيانة أكثر

من  30طائرة قبل موعد اإلقالع .المطموب  //صياغة برنامج خطي لتعظيم ربح

الشركة المتمثل بنقل أقصى حمولة ممكنة ؟
الحل :

1

لمزيد من المعمومات عن أسموب البرمجة الخطية يمكن الرجوع عمى سبيل المثا ل الى كتاب بحوث العمميات لألستاذ عبد ذياب جزاع

( مصدر سابق) وكتاب بحوث العمميات لمدكتور عبد الستار احمد اآللوسي (مصدر سابق).
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نراجع خطوات صياغة البرنامج الرياضي  ،ونفرض أن  X1يمثل النوع األول

من طائرات النقل و  X2يمثل النوع الثاني من طائرات النقل  .فيكون لدينا البرنامج

الخطي التالي :

Maximize Z = 2X1 + 3 X2
S.t :
→ 100 X1 + 200 X2 ≤ 4000
قيد الوقود
→ X1 + X2 ≤ 30
قيد الصيانة
→ X1 ≤ 26
قيد عدد الطائرات من النوع االول
→ X2 ≤ 15
قيد عدد الطائرات من النوع الثاني
X1 , X2 ≥0
قيد عدم السلبيه

طرق حل البرمجة الخطية :

ىنالك طريقتين أساسيتين ىما الطريقة البيانية

method

Graphical

وطريقة السمبمكس . Simplex method

? الطريقة البيانية إذ تعتبر طريقة خاصة إليجاد الحل األمثل ألنيا تقتصر

عمى تحميل المشكالت المتضمنة متغيرين أثنين  ،ولكن بالرغم من ذلك فيي تعرض
األساس العممي لمطريقة العامة المستخدمة في تحميل البرامج الخطية ،تستند ىذه

الطريقة عمى تحديد منطقة الحل المقبول (المعقول) Feasible solution space

وىي منطقة مغمقة بكافة القيود الواردة في نموذج البرمجة الخطية  ،ثم تحديد النقطة
أو النقاط المتطرفة (الخارجية)  Extreme pointsالتي تحقق القيمة العظمى أو

الصغرى لمدالة.

الخطوات األساسية لمطريقة البيانية :

 .1اعتبار المتباينات في حالة مساواة  ،ثم نرسم الخطوط المستقيمة الممثمة ليذه
القيود وبعد ذلك نطبق حالة التباين ألنصاف المستويات والتي تحقق

كل متباينة حيث تقع جميع المتباينات في الربع األول الن . Xj ≥ 0
114
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 .2المضمع الناتج من تقاطع أنصاف المستويات يمثل منطقة الحل المقبول
. F.S.S

 .3تعين المستقيم الممثل لدالة اليدف باعتباره يبدأ من نقطة األصل أو عندما
تكون . Z = zero

 .4نحدد نقطة أو نقاط متطرفة (النقاط الخارجية) في منطقة الحل المقبول والتي
تحقق القيمة العظمى أو الصغرى لدالة اليدف.

مثال:

أوجد الحل األمثل لمشكمة البرمجة الخطية التالية مستخدماَ ََ الطريقة البيانية ؟
Max Z = 8X1 + 6X2
s.t. :
4X1 + 2X2 ≤ 60
2X1 + 4X2 ≤ 48
X1 , X2 ≥ 0
الحل :
 نحول المتباينات الى معادالتمن المعادلة رقم ()1

4X1 + 2X2 = 60
)If X1 = 0 .. X2 = 30 .. P1 = ( 0.30
)If X2 = 0 .. X1 = 15 .. P2 = ( 15.0
من المعادلة رقم ()2
2X1 + 4X2 = 48
If X1 =0 … X2 = 12
If X2 = 0 … X1 = 24

) … P1 = ( 0.12
) … P2 = ( 24.0

 -نرسم بيانياَ ََ ونسقط النقاط عمى الرسم فينتج لدينا الرسم البياني التالي :
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 ( A B C Dالمنطقة المضممة ) ىي منطقة الحل المقبول وىي منطقة

محدبة باتجاه نقطة األصل ألنيا دالة تعظيم .

 -اآلن نختبر النقاط الخارجية لمنطقة الحل المقبول وىي  A B C Dوذلك

بتعويضيا في دالة اليدف  Zلغرض تحديد نقطة الحل األمثل فينتج لدينا :
P o in ts
Z
) A ( 0,0
0
) B ( 15,0
120
) C ( 12,6
132
) D ( 0.12
72
النقطة  Cتمثل ( تحقق ) الحل األمثل ( تعظيم دالة اليدف ) وذلك بإنتاج
 12وحدة من  X1و  6وحدة من  X2وتحقق أعظم ربح وقدرة  132دينار.
? طريقة السمبمكس Simplex method

وىي طريقة جبرية إليجاد الحل األمثل لمسائل البرمجة الخطية وتستنبط ىذه

الطريقة من مبدأىا عمى االبتداء بحل معين كل ما يعرف عنو أنو حل مقبول

 ، Feasible solutionثم نستمر بأسموب تكراري دوري في تطوير ىذا الحل الى

أن نصل بعد عدد من الخطوات الى الحل األمثل  ،وبالتالي فيي طريقة تتضمن

عدة خطوات لتحديد الحمول الممكنة لمجموعة من المعادالت يمكن التوصل عمى
أساسيا لتحقيق النياية العظمى أو النياية الصغرى لدالة اليدف وبالتالي فأن
الوصول الى الحل األمثل يكون بطريقة التصحيح المتتالي.
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خطوات طريقة السمبمكس :

 .1تحويل النموذج العام الى النموذج القياسي وذلك بتحويل المتباينات الى
معادالت بإضافة متغيرات مكممة

تكون كمية سالبة).

( Slack variablesبشرط أن ال

 .2تمثل البيانات (المتغيرات األساسية  ،المتغيرات غير األساسية  ،الثوابت)
بجدول مبسط .

 .3تحديد حل مقبول ) ، ( F .S. S.أن أي حل مقبول ىو الحل الذي يبدأ

من نقطة األصل بعبارة أخرى ىو الحل الناتج عندما تكون قيم X1 , X2
تساوي صفر  ،أي يمكن الحصول عمية بوضع  Xj=0أي دالة اليدف Z
 . = 0ثم نستمر بالتحرك في منطقة الحل المقبول وبالذات عمى النقاط

المتطرفة ( الخارجية )  ،وذلك بتحويل قيمة أحد المتغيرات غير األساسية
) ( Xjالى قيمة أساسية ( اكبر من الصفر ) من اجل زيادة قيمة دالة

اليدف ،ولو نمقي نظرة عمى أي دالة ىدف نجد أن أية زيادة في قيمة Xj
ستؤدي الى زيادة اكبر وعمية فأننا سنختار العامل األكبر وبالتالي فأنة
سيكون ىو المتغير الداخل

 Entering variableالى الحل  ،ومن

الجدير بالذكر أن معامالت متغيرات دالة اليدف )  ( Zتوضع بشكل

معاكس إلشاراتيا ولذلك فسنختار المتغير الداخل األكبر سالبيو في دالة

 . Zوبعد إدخال المتغير غير األساسي الى المتغيرات األساسية Basic

يتوجب إخراج احد المتغيرات االساسية (

 S1و  )S2من عمود Basic

وتصبح قيمتو صفر ليحل محمو المتغير الداخل (  X1مثالَ ََ ) ويسمى (
 S1مثالَ ََ ) بالمتغير الخارج  Leaving variableويحدد ىذا المتغير

مباشرة من الجدول بعد قسمة القيم الموجودة تحت عمود الثابت عمى القيم
الموجودة في عمود المتغير الداخل  ،ومما يجب مالحظتو إىمال نتائج

القسمة إذا كانت كمية سالبة أو ∞ وبشكل عام نختار القيم الموجبة فقط

 ،والنسبة األصغر ىي المناظرة لممتغير الخارج وفي حالة تساوي نسبتين
يحدد المتغير عشوائياَ ََ  .بعد تحديد المتغيرين الخارج والداخل عمينا أن
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نحور قيم الجدول المبسط بحيث أن القيم الموجودة في عمود الثابت تشير
الى قيم المتغيرات الجديدة والتي تعطي ايضاَ ََ قيمة ل  Zتختمف عن

الصفر  ،وألجل تطبيق ىذه العممية البد من تطبيق طريقة التحوير
المصفوفي.

 .4التحوير المصفوفي  : Matrix transformationوىي خطوة حسابية
أساسية  ،وىذا التحوير يطمق عمية بالعممية المحورية

Pivotal

 operationويتم خالليا تحوير القيم بعد تحديد عنصر المحور وىو

عبارة عن اقل نسبة نحصل عمييا بعد القسمة وتناظر ىذه القسمة،

وبالتالي تكون الخطوة األولى ىي أن نقسم معادلة المحور ( معادلة
مثالَ ََ ) عمى المحور

 Pivotونبدل المتغير الخارج (

S1

 S1مثالَ ََ )

بالمتغير الداخل (  X1مثالَ ََ ) ويبدل شكل معادلة المحور وفق الشكل

الجديد  .أما الخطوة الثانية في عمميات التحوير المصفوفي فيي ضرب

معادلة المتغير الداخل

(  X1مثالَ ََ ) بعامل ضرب مناسب واضافتيا

الى معادلتي  Zو S2كي نحول معادلة المتغير الداخل (  X1مثالَ ََ )
فييما الى الصفر  .ونستمر بالخطوات بإعادة العمميات السابقة عمى

المتغير غير األساسي اآلخر (  X2مثالَ ََ ) حتى تصبح معادالت
المتغيرات غير األساسية  Xjفي دالة اليدف غير سالبة ( موجبة) اكبر

أو تساوي صفر  .ال نتوقع تطور في قيمة  Zوعمية يكون ىذا ىو الحل
األمثل. 

مثال :

أوجد الحل األمثل لمبرنامج الخطي التالي مستخدماَ ََ  Simplex method؟
Max Z = 12X1 + 8X2
s.t. :
8X1 + 6X2 ≤ 2200
4X1 + 9X2 ≤ 1800
 توجد اختالفات بسيطة أذا كانت دالة اليدف دالة تصغير  Minimizationفمثالَ ََ نختار اكبر رقم موجب بدالَ من الرقم السالب
في معامالت دالة اليدف  ،ثم في عمميات التحوير المصفوفي نضيف عناصر الصف المحوري الى عناصر الصف بدالَ ََ من الطرح،
ثم نصل الى الحل األمثل عندما تكون معامالت دالة اليدف  Zىي اقل أو تساوي صفر ( سالبة ) .
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X1 + 2X2 ≤ 400
X1 , X2 ≥ 0

الحل :

 نحول النموذج العام الى صيغة النموذج القياسي فيصبحMax Z - 12X1 - 8X2 =0
s.t. :
8X1 + 6X2 + S1 = 2200
4X1 + 9X2 + S2 = 1800
X1 + 2X2 + S3 = 400
X1 , X2 , S1, S2, S3 ≥ 0
 كتابة البيانات أعاله بشكل جدول مبسط فينتج لديناالثابت

S3

S2

S1

X2

X1

0
2200
1800
400

0
0
0
1

0
0
1
0

0
1
0
0

-8
6
9
2

-12
8
4
1

جميع المتغيرات

المتغيرات األساسية

Z
S1
S2
S3

 -بعد إجراء عمميات الخطوة رقم  3والخطوة رقم  4يكون لدينا  X1ىو المتغير الداخل و

 S1ىو المتغير الخارج  ،وبعد انجاز العمميات المحورية الموضحة في خطوات

الحل ينتج لدينا جدول مبسط جديد ىو :
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الثابت

S3

S2

S1

X2

X1

3300
275
700
125

0
0
0
1

0
0
1
0

3 /2
1 /8
-1/2
-1/8

1
6 /8
6
5 /4

0
1
0
0

جميع المتغيرات

المتغيرات االساسية

Z
S1
S2
S3

عناصر (متغيرات) صف دالة اليدف  Zموجبة فان الحل ىو الحل األمثل حيث

أن  X2=0 , X1 =275 , Z = 3300ونالحظ من الجدول إن معامل  S1في دالة اليدف

ىو  3/2وىذا يعني إن كل وحدة إضافية في قسم اإلنتاج ( التقطيع مثالَ ََ) تؤدي

الى زيادة في األرباح الكمية بمقدار

 3/2وان جميع الوقت المخصص لقسم

 700دقيقة في قسم اإلنتاج ( الطي

التقطيع قد تم استغاللو وقد بقي من الوقت

مثالَ ََ) و  125دقيقة في قسم اإلنتاج ( التغميف مثالَ) وليذا أذا أردنا زيادة األرباح
فيجب تخصيص زمن أضافي لقسم التقطيع .

الخالصة:

يتضح ان استخدام البرمجة الخطية كأحد أىم أساليب البحث القياسي ضرورة

عصرية تفرضيا حالة التطور العممي في مختمف فروعة ( الصرفة واإلنسانية )
واالقتصاد احد ىذه العموم .وان استخداميا عمى المستوى الجزئي يحقق حالة

االستخدام االمثل لمموارد االقتصادية ويصل بإدارة المنشأة إلى الق اررات المثمى من

خالل تحقيق ىدف المنشأة في خفض التكاليف ومن ثم تعظيم األرباح وبالتالي يثبت

قدم المنشأة في حمبة المنافسة الداخمية والخارجية.

االستنتاجات:

 .1أن الدراسات الكمية حقيقة عصرية عززت وتعزز مسممات ونظريات العموم
اإلنسانية والصرفة عمى حد سواء  ،والدراسات االقتصادية واحدة منيا،
مما ينبغي االتجاه والتوغل فيو .
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 .2أن المؤسسات الكبيرة الحجم والمتعددة األنشطة في حاجة اكبر إلى عمميات
تخطيط اإلنتاج عبر استخدام أسموب البرمجة الخطية من المؤسسات
الصغيرة والمحدودة األنشطة.
 .3تمعب البيانات اإلحصائية (واقعيتيا ودقتيا وشموليتيا) عنص اَر ََ أساسياَ ََ في
أسموب البرمجة الخطية لذا ينبغي ايالءىا اىتماماَ ََ استثنائياَ .

 .4ينبغي أن يكون لكل مؤسسة قسم مستقل لمبحث والتطوير مدعوم بموارد مالية
كافية وعناصر بشرية متخصصة وكفوءة لمزاولة نشاطيا العممي في
مجال تخطيط اإلنتاج واعداد الخطط ومتابعة التطورات العممية .
 .5تأتي أىمية وتطور استخدام البرمجة الخطية كأسموب تخطيطي وخاصة بعد
تطور وانتشار طريقة ال Simplexوظيور البرامج الجاىزة في منظومة
الحاسبات االلكترونية لمعالجة مشكالت توليفات الموارد لتحقيق
األمثمية.
 .6أن الدول النامية عموماَ ََ والعراق خصوصاَ ََ في حاجة ماسة إلى عمميات
تخطيط اإلنتاج بأسموب البرمجة الخطية لغرض االستغالل األمثل
لمموارد االقتصادية (المالية والمادية والبشرية) لتقميل التالف والضائع في
ىذه الموارد وبالتالي تقميل الكمف واألسعار لموقوف بشكل رصين أمام
المنافسة الداخمية والخارجية ومكافحة التضخم .
 .7ينبغي أن تأخذ السمطات السياسية العوامل فوق االقتصادية بنظر االعتبار
لبعض المؤسسات ذات النفع العام بغض النظر عن الربحية االقتصادية
لممبررات اإلنسانية واألخالقية والشرعية .

التوصيات :

 .1ضرورة إنشاء ودعم المعاىد (المراكز) األكاديمية والبحثية عمى المستوى
الكمي والجزئي  ،الو ازرات  ،الجامعات  ،الييئات الحكومية وغير
الحكومية وتحقيق الترابط بينيا وبين مؤسسات اإلنتاج لتقديم مشوراتيا
العممية لمن يحتاجيا لتحقيق اليدف الخاص في تعظيم األرباح وتقميل
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التكاليف (تخطيط اإلنتاج) واليدف العام في بناء اقتصاد وطني متطور
ورصين.
 .2إشراك اإلدارات بدورات عممية ( في مجال تخطيط اإلنتاج خاصة ) في
مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والو ازرات والدوائر األخرى (
المركز القومي لمتخطيط والتطوير اإلداري ) .
 .3دعم أجيزة اإلحصاء في الو ازرات والدوائر والمؤسسات كافة وتحديث
المعمومات بصورة دورية ومستمرة ومكننة ىذه البيانات وبرمجتيا لتكون
جاىزة ومتوفرة لمن يحتاجيا .
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