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-التكاليف واألرباح واألھداف البديلة لألرباح :  

 

اج  ن عناصر االنت تركة م اھمة مش ة مس ة المؤسسات االنتاجي ذي تمارس اجي ال يتطلب النشاط االنت
د  ر عائ الرئيسية ،العمل ورأس المال واالرض والتنظيم .ويسعى مالكو عوامل االنتاج الى الحصول على اكب

تمرا للمؤسس ديا مس د تح ذي يول ر ال ة ، االم ة االنتاجي ي العملي اھمتھم ف اء مس ن لق ل ممك ة يتمث ة االنتاجي
ى  د ال ذا المستوى من العوائ بضرورة تطوير كفاءة استثمارھا لخدمات عوامل االنتاج وبما يمكنھا من دفع ھ
 مالكيھا لقاء استمرارھم بتقديم خدماتھم االنتاجية . 

ؤدي  يعد التطبيق العملي لنظرية توازن المؤسسة االنتاجيةو ررات االقتصادية التي ت رز المب احد اب
لى رفع مؤشرات الكفاءة االقتصادية ، وذلك من خالل سعي المنظم او من يقوم بوظائفه الى توظيف عوامل ا

ة من  ه لتحقيق االمثلي االنتاج وادارتھا وربطھا للوصول الى اقصى انتاج ممكن وبأقل تكلفة ممكنة ، سعيا من
بتعظيم االرباح .تقليديا وجھة نظر المؤسسة االنتاجية والمتمثلة   

 

  -: والتكاليف مفھوم االرباح -1

profitsتمثل االرباح  ة ،   احد المكونات المھمة للقيمة المضافة التي يتم انتاجھا داخل الوحدة االنتاجي
ة  ن خالل طرح الكلف ابه م تم احتس ة وي دمات التنظيمي ائمون بالخ ه الق ذي يحصل علي د ال ربح العائ ل ال ويمث

-,أي أن :االجمالية لالنتاج من االيرادات االجمالية   

QPTR

TCTR

.


 

ين معالجة ويختلف مفھو م الربح بالنسبة لالقتصادي عنه بالنسبة للمحاسب ، وھذا نابع اصال من االختالف ب
ة  االقتصادي للتكاليف عن معالجة المحاسب لھا . فاالقتصادي يتبنى مفھوم ة الفرصة البديل تكلف opportunity 

cost (التكلفة الضمنية   Implicit cost اج )  اليف انت ارة عن ، حيث يعرف االقتصادي تك ا عب ين بأنھ تج مع من
تج االول  ي الحالل المن ي تكف ا والت ي انتاجھ وارد االقتصادية ف تخدمت الم ي اس ة المنتجات االخرى الت قيم

ديل  محلھا . اج أفضل ب اجي في حال استخدامه النت ورد االنت ة الم كما تعرف تكلفة الفرصة البديلة بأنھا قيم
ر. بي آخ اليف المحاس ا التك ة ام )( ATC ة   روفات التاريخي ة او المص روفات الفعلي ن المص ارة ع ي عب فھ

Historical Cost  .  

د  ا يع رارات االقتصادية ، بينم اذ الق م الغراض اتخ وم المالئ و المفھ اليف ھ وم االقتصادي للتك د المفھ ويع
  المفھوم المحاسبي للتكاليف مالئم لالغراض المحاسبية والقانونية .
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ادي  ويمكن ان يعبر الربح االعتي )( N Normal profit نفس اجي آخر وب ه في أي نشاط انت ذي يمكن تحقيق ال

مستوى المخاطر عن التكلفة الضمنية  )( iTC -لذلك فان:للنشاط االنتاجي الحالي ,    

NEA

NAE

iAE

iAE

AA

or

TCTCTR

TCTCTR

TCTR

TCTR


















)(
 

اذ أن  )(,)( EA   يعبران عن األرباح االقتصادية واألرباح المحاسبية على التوالي. 

اة  ادي , وتسعى المنش ربح االعتي يتضح مما تقدم ان الربح المحاسبي يساوي الربح االقتصادي مضافا اليه ال
ربح  توى ال ق مس ا أن تحق ادي فعليھ ح اقتص ق رب ن تحقي زت ع ان عج ادي , ف ربح االقتص يم ال ى تعظ ال

سائد كحد أدنى لضمان بقائھا في السوق على المدى الطويل. االعتيادي ال  

  

واع و دات. وكل ان يتحقق الربح االقتصادي كمقابل للمخاطرة وعدم التأكد او االحتكار او االبتكارات والتجدي
ه رجال  الربح المذكورة انفا عدا الربح االحتكاري ، اليمكن ان تستمر اال في ظل اقتصاد ديناميكي يتوافر في
ا يجعل  ذا م ارات بأستمرار ، وھ دات واالبتك اعمال او منظمين قادرين على تحمل المخاطر  وطرح التجدي
ارتباط االرباح االقتصادية وثيق الصلة بكفاءة المنظمين وقدرتھم على التجديد . وكان االقتصادي النمساوي 
ومبيتر  ف ش J.schumpeterاالصل جوزي ة ، اذ  ذه الحقيق ى ھ ار ال ن اش ن  اول م أ ع اح تنش رى ان االرب ي

ين  نى للمنتج ى يتس ا حت ارا مؤقت ه احتك ق ل ا يخل يه ، مم ن منافس ره م ل غي ارات قب نظم لالبتك تغالل الم اس
 االخرين تقليده . 

اح في ظل  يلة لتعظيم االرب وفي الوقت الذي يمثل فيه تحقيق المفھوم النظري لتوازن المؤسسة االنتاجية وس
ل اقتصادي ساكن ، إال ا يستدعي  تحلي ة مستمرة ، مم ربح االقتصادي تتطلب ديناميكي ان اغلب مصادر ال

 اعتماد اسلوب اخر وھو اسلوب تحليل السكون المقارن . 

ت  ا دام ره ، م افز لتغي اك ح ون ھن ن يك ق ل ا تحق وازن اذا م ادية ان وضع الت ة االقتص رض النظري اذ تفت
م تت وازن ل ذكورة من المتغيرات االقتصادية التي حددت وضع الت رات الم ر المتغي ي ان بتغي ذا يعن ر. وھ غي

دة .  رات الجدي نقطة زمنية الى اخرى ،فان على المنظم ان يبحث عن وضع التوازن الجديد في ضوء المتغي
ق  ن تحقي ة م ة االنتاجي راب المؤسس زداد اقت وازن ، ي اع الت ع اوض ى تتب نظم عل درة الم ا ازدادت ق وكلم

القتصادية خالل المراحل الزمنية المتعاقبة.االستخدام االمثل لمواردھا ا  
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   -: األھداف االخرى للوحدة االنتاجية وعالقتھا بھدف تعظيم االرباحبعض  -2

و  ل ھدف تعظيم النم اح ، مث غالبا ما يكون للمؤسسة االنتاجية اھداف اخرى غير ھدف تعظيم االرب
اك  ارتب ة ان ھن ي حقيق ذا اليلغ ن ھ ات ،ولك يم المبيع اح او تعظ يم االرب دف تعظ ين ھ لة ب ق الص اط وثي

م المصادر  ه احد اھ اح لكون ال ھدف تعظيم االرب ة اھم واالھداف االخرى ، اذ اليمكن الي مؤسسة انتاجي
ي  الالزمة الستمرارية عملية التمويل الذاتي الضرورية لتوفير التمويل الالزم لتعظيم االھداف االخرى ، الت

  توسع في ھدف تعظيم االرباح .تمثل بدورھا قيوداً على القد 

قبل ظھور الشركات المساھمة كان االفتراض السائد في النظرية االقتصادية أن المنتج يملك األصول الرأسمالية ويدير عملية االنتاج 
فيتصدى لھا مجلس  بنفسه , لذلك فھو المالك والمدير . اما بعد ظھور الشركات المساھمة اصبح المالكين حملة أسھم الشركة أما االدارة

ادارة الشركة والمدراء التنفيذيين. وبذلك انفصلت مھام مالكي الشركة عن مھام رجال االدارة واختلفت أھداف كل منھما وضعفت قدرة 
-المالكين عن التحقق من التزام المدراء بتحقيق اھداف المالك ولذلك ظھرت نماذج بديلة لنظرية تعظيم الربح منھا ما يأتي:  

-نموذج تعظيم القيمة الحالية للمالكين(سبق شرحه في المحاضرة األولى): -أوال:  

شأة يؤكد ھذا النموذج على أن ھدف المنشأة يتمثل في تعظيم القيمة الحالية لثروة المالكين والتي تعبر عن قيمة المنشأة،اذ تمثل قيمة المن 
Present value (PV) السعر الذي يمكن أن تباع به حاليا وھو مساوي للقيمة الحالية لمجمل تدفقات األرباح االقتصادية المتوقعة  
-مستقبال .أي أن :  

 
  
















n

t

n

t
t

tt
t

t
n

n

r

TCTR

rrrr
PV

1 1
2

21

)1(

)(

)1()1(
......

)1()1(

    

-:نموذج بومل في تعظيم المبيعات  -ثانيا:  

المدراء يرى وليم بومل أن المؤسسات المالية تكون راغبة بتمويل المنشآت التي تتمتع بنمو ايرادات مبيعاتھا كما أن مصلحة 
المتمثلة بزيادة رواتبھم وامتيازاتھم ونفوذھم مرتبطة طرديا بمستوى المبيعات ولذلك فانھم يسعون الى تعظيم االيراد الكلي مع توفير 
مستوى محدد من الربح دون مستوى أعظم ربح ممكن, وبذلك تضمن االدارة تعظيم رواتبھم وامتيازاتھم بالتزامن مع تحقيق ربح يضمن 

ية المنشأة ورضا مالكي أسھمھا .استمرار  

) مضمون نموذج بومل , اذ يبين أن ادارة المنشأة لن تسعى الى تعظيم الربح الذي يتحقق عند مستوى االنتاج 1-5ويوضح الشكل ( Q  

  -وعنده يكون :

)0()0()()(
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لتعظيم االيراد الكلي المقيد بحد أدنى من الربح المقبول.) نموذج بومل 1-5شكل (  



سھمھا البالغ (

وى االنتاج (

النتاج البالغ (

 

رضي لمالكي أسھ

ي يتحقق عند مستو

ستختار مستوى اال

محدد كحد أدنى مر

QSالكلي والذي

لك فان االدارة س

مھا بتحقيق ربح م

- ) وعنده يكون :

لذ 1Q Q) اذ أن (
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شأة وبسبب التزامھ
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يقات نظريية الطلب:  -:

 

تطبي

  



 

8 
 

  

  



 

9 
 

  

  



 

10 
 

  

  

  

  



  

11 
 

  

  

  

  

  



 

12 
 

  

  

  



 

  

13 
 

  



 

  

14 
 



  

  

15 
 

  

  

  

  



  

16 
 

  

  



  

17 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

18 
 

  

  

  

  



  

19 
 



 

 

20 
 



  

  

21 
 



  

22 
 



 

23 
 



  

24 
 

  

  



 

25 
 



  

26 
 

  

  

  

  

  

  



 

27 
 

  

  



 

28 
 

  

  

  

  

  

  



 

29 
 

  

  



  

30 
 

  

  

  

  



  

31 
 



  

  

32 
 



 

  

33 
 



  

  

34 
 

  

  



  

35 
 

  

  

  

  

  



 

36 
 

  

  

  

  



 

37 
 



  

38 
 

  

  

  



  

39 
 

  

  



 

40 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

41 
 

  



  

  

42 
 

 

 

 

  



  

  

43 
 



 

  ميل 150 =
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      3000 

= ـــــــــــــ

     20  

PBلنقل العام

  -لة الفصل:

طول طريق ال

من أسئل 11س

  - :11 س

حد األقصى لط

 

حل س

  

  

اجابة

 

(أ) الح

 

  



ت عندما يكون  -ن:

  

ل والمواصالت

  

  ميل 300=

في مجال النقل

.PBP العام
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3000  

= ـــــــــــــ =

    10 

منفعة الوالية ف

  -ى ما يأتي:

ى طرق النقل

= Hق السريع

‐ 0.5 

حقق تعظيم من

والية تشير الى

يار دوالر على

 لطول الطريق

  150  

ــــــــــ = -= 

 300  

األمثل الذي يح

P

MU
  

ظر مجتمع الو

P

M
  

  

ملي 3غ البالغ

لحد األقصى

خط الميزانية=
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نظ ما أن وجھة
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مستقل واح   حد: اج بمتغير
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ام دالة انتا

1 :-  

ية باستخدا

1ة االنتاج /

ت اقتصادي

قات نظرية

تطبيقات -:

 

تطبيق

أوال 
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  ثانيا: تطبيقات اقتصادية باستخدام دالة انتاج باكثر من متغير مستقل واحد:

يتحقق توازن المنتج عندما تتساوى نسبة االنتاجية الحدية لكل مدخل انتاجي الى سعره لكل مدخالت 
  -االنتاج وكما يأتي:

n

n

b

b

a

a

P

MP

P

MP

P

MP
 ............  

  .a،b،...،nحيث أن مدخالت االنتاج ھي 

  -المتمثلة بما يأتي: يتضح من خالل الشكلين اآلتيين شروط توازن المنتجو

K

K

L

L

P

MP

P

MP
  

),(كون فيھا دالة االنتاج ) بصيغة دالة الكرانج ت7.8الشكل (اذ يمكن التعبير عن  KLfQ  ودالة ،

CKPLPاجمالي التكاليف (خط التكاليف المتساوية) ھي  KL أن  . اذQ  ،كمية االنتاجL  وحدات

اجمالي التكاليف. حيث Cوحدة رأس المال،  سعرKPالعمل،  سعر وحدةLPوحدات رأس المال، Kالعمل، 

ستكون صياغة دالة الكرانج وشرط األمثلية و، C*تعظيم االنتاج عند مستوى تكاليف محدد ھو ن الھدف أ
  -كما يأتي:

0

0

0

)(),(. *
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ن صياغة 
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ى انتاج محدد
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تحقيق مستوى
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المقيدة بتيف

),( KLf

ن تدنية التكالي

  - يأتي:



) عن7.9كل (

ط األمثلية كما

ين يعبر الشك

الكرانج وشرط

 

في حي

دالة ال



  -نج:
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رقمي لتحقيق توازن المنتجج دون استخددام دالة الكران

 

مثال ر
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مثالين السابقيين باستخدام دالة الكرانج:  -:

 

حل الم
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نظرية االنات  - : 2نتاج /

 

تطبيقا
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 الفصل العاشر  

  البرمجة الخطية 

  

  

 تعترب الربجمة اخلطية أحد أهم الطرق وأكثرها انتشاراً يف علم االقتصاد التطبيقي يف اإلدارة اليت ميكن استخدامها يف حل عدد كبري من
قد استخدمت الربجمة اخلطية  H. J. Heinzاملشكالت اإلدارية املتعلقة باإلنتاج والتسويق والتمويل . أشرنا يف الفصل األول إىل أن 

مية املنتج الالزم شحنها من كل مصنع إىل كل خمزن ، وليست هذه إال واحدة من آالف التطبيقات الصناعية للربجمة اخلطية لتحديد ك
ا . وسنقوم يف هذا الفصل بشرح  واليت ترتاوح بني زيادة كفاءة حمطات تكرير البرتول إىل مساعدة البنوك يف اختيار األصول اخلاصة 

  ن استخدامها .الربجمة اخلطية وكيف ميك

  

  ما ھي البرمجة الخطية ؟

  

أو  - تعترب الربجمة اخلطية إحدى الطرق اليت تسمح للقائمني علي صنع القرار حبل مشكالت املعظمة والتدنية يف وجود ضوابط معينة 
ا طريقة رياضية حمضة حتدد ما ينبغي عمله . وعلى الرغم من أمهية الربجمة اخلطية يف االقتصاد التطبيقي يف اإلدارة ، إ -قيود  ال أ

فإذا كانت هذه البيانات ( أو االفرتاضات )  أو احمللل . تقتصر علي إخبارنا مبعىن املعلومات اليت مجعها ( أو افرتضها ) صانع القرار
  خاطئة فمن الطبيعي أن تأيت احللول خاطئة هي

هو احلصول على أكرب أو أصغر ناتج من دالة معينة ، وهذه األخرى . تستخدم الربجمة اخلطية يف احلاالت اليت يكون فيها اهلدف 
هذه املتغريات بعدد من الشروط ، اليت تأخذ شكل  الدالة اهلدف هي دالة خطية يف املتغريات اليت يتم حتديدها . والبد أن تفي قيمة

تساويات . وأفضل طريقة حيث تكون الشروط على شكل م Lagrangeعدد من املتباينات . والحظ أن ذلك خيتلف عن طريقة 
  هو دراسة عدد من احلاالت ولنبدأ بشركة الغزل األمريكية .  -ملعرفة ما نعنيه بكلمة الدالة اهلدف أو القيود اليت تتعرض هلا هذه الدالة 

  

  تخطيط اإلنتاج : إنتاج واحد

                                                            
  اشترك في تأليف ھذا الفصلEdward D. Mansfield . 



74 
 

  

ا شركة الغزل األمريكية هو تشطيب لقطنية . وتعتمد سعة قسم التشطيب على قدرة األقمشة ا افرتض أن أحد العمليات اليت تقوم 
. وهم  3و  2و  1املعدات وحجم العمالة املتوفرة للقيام بالعمل . وينظر مديرو الشركة يف شأن ثالث طرق الستخدامها : الطرق 

. كما يعلمون  3دوالر للطريقة  1.10و  2دوالر للطريقة  0.90و  1دوالر للطريقة  1.00يعلمون أن الربح لكل دفعة قطن هي 
ساعة  2.50تستهلك  2ساعات من وقت اآلالت للتشطيب لكل دفعة يتم معاجلتها ، بينما العملية  3تستخدم  1أن العملية 

ساعة من وقت العمالة لكل دفعة قطن يتم معاجلتها والعملية  0.4تستهلك  1ساعة . كما أن العملية  5.25تستهلك  3والعملية 
ساعة عمالة . وأخريًا فإن أقصى عدد ساعات لآلالت ميكن استخدامه هو  0.35تستهلك  3ملية ساعة والع 0.50تستهلك  2

تساوي عدد  Q1ساعة أسبوعياً هي أقصى كمية من العمالة ميكن للشركة استخدامها . وجبعل  600ساعة أسبوعياً ، بينما  6,000
تساوي عدد الدفعات اليت ميكن معاجلتها باستخدام  Q2، و  1لعملية دفعات األقمشة القطنية اليت يتم معاجلتهًا أسبوعيًا باستخدام ا

، فإنه ميكن النظر إىل مشكلة اإلنتاج اليت تواجهها  3تساوي عدد الدفعات اليت يتم معاجلتها باستخدام العملية  Q3، و  2العملية 
  شركة األقمشة األمريكية من زاوية الربجمة اخلطية التالية : أي معظمة

 = 1.00Q1 + 0.90Q2 + 1.10Q3   (10.1) 

 وذلك طبقا للشروط التالية :  

3Q1 + 2.50Q2 + 5.25Q3  6,000  (10.2) 

0.40Q1 + 0.50Q2 + 0.35Q3  600  (10.3) 

Q1  0; Q2  0; Q3  0  (10.4) 

ادلة ودالة اهلدف واليت تعرف أحياناً باسم دالة املعيار هي الدالة اليت سوف يتم معظمتها يف مسألة الربجمة اخلطية يف هذه احلالة ، واملع
؛ حيث  (10.4)حىت  (10.2)هي الصياغة املعربة عن حجم أرباح الشركة يف هذه احلالة . والشروط معطاة يف املتباينات  (10.1)

، وتنص املتباينة  6,000على أن إمجايل ساعات التشطيب أسبوعيًا البد أن يكون أقل من أو مساوي لـ  (10.2)ة تنص املتباين
على شروط  (10.4)، و تشتمل املتباينة  600على أن إمجايل ساعات العمالة أسبوعيًا البد أن يكون أقل من أو يساوي  (10.3)

  ليت ال تستوجبالالسالبية اليت قد تبدو واضحة إىل الدرجة ا
ذكرها . وال تأتى هذه الشروط واضحة بنفس الدرجة يف حالة استخدام احلاسب اآليل الذي قد خيرج علينا بأحد احللول اليت تنطوي 

واليت متثل املستويات  Q3و  Q2و  Q1على ناتج سليب . ونالحظ أخرياً أن كال من الدالة اهلدف والشروط هي عبارة عن دوال خطية 
  اليت يتم فيها إجراء هذه
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ا تستخدم  حيتوي كل النقاط اليت  OX1ساعة للتشطيب لكل ساعة عمل . لذلك فإن الشعاع  7.5لكل دفعة يتم معاجلتها . أي أ
ل نقطة على الشعاع إىل مستوى إنتاج معني . فمثًال ، تشري النقطة . وتشري ك 7.5 : 1تكون فيها النسبة بني اآلالت والعمالة هي 

A  1دفعة أسبوعيًا حيث أن العملية  250ساعة آالت ) إىل إنتاج حجمه  750ساعة عمالة و  100(حيث يتم استخدام 
اط اليت تكون فيها النسبة ساعات لتشغيل اآلالت لكل دفعة . وباإلضافة إىل ذلك ( ومبا أن كل النق 3ساعة عمالة و  0.4تستخدم 

. كما  OX1) فإنه ميكن إجياد كافة معدالت اإلنتاج املمكنة على الشعاع  OX1موجودة على الشعاع  7.5 : 1بني العمالة واآلالت 
و  2عن العملية  OX2العمليات الثالثة ، حيث يعرب  (10.3)ميكن إجياد شعاع ميثل كل من العمليات الثالثة . ويوضح الشكل 

OX3  ا صياغة  3عن العملية   . 1ليمثل العملية  OX1ويتم صياغة كل شعاع بنفس العملية اليت مت 
    



تكون فيھا 

  

 النقاط التي ت

  

OX على كافة X1ى الشعاع 
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منحنى الناتج المتساوي المناظر  : 3و  2و  1أشعة الخطوط المستقيمة تمثل الطرق  (10.3)شكل 

  . A3بـ  A1دفعة أسبوعياً ، ويحتوى على كل نقاط القطعة المستقيمة التي تصل  250لناتج قدرة 

  

  

على كل توليفات عناصر املنحنيات اليت حتتوى  -وباستخدام هذه األشعة املستقيمة ميكننا رسم منحنيات الناتج املتساوي 
ومنحىن الناتج املتساوي هنا له نفس املعىن الذي كنا نقصده يف الفصل السابع ،  2اإلنتاج اليت ميكنها حتقيق كمية معينة من اإلنتاج .

 الفصل إال أنه يوجد فرق وحيد هو أن املنحنيات املشار إليها يف هذا الفصل هي أكثر استواًء وسالسة من تلك الوارد تفصيلها يف
أن  (10.3)دفعة أسبوعياً . يتضح من الشكل  250السابع . وإليضاح هذه النقطة ، دعنا نرسم منحىن الناتج املتساوي حلجم إنتاج 

تشري إىل إنتاج حجمه  OX3على  A3دفعة أسبوعيًا ، والنقطة  250هي النقطة اليت تشري إىل إنتاج حجمه  OX1على  A1النقطة 
دفعة أسبوعيًا من الناتج .  250تقعان على منحىن الناتج املتساوي الذي ميثل  A3و  A1لذلك فإن النقطتني  دفعة أسبوعيًا . 250

تقع على هذا املنحىن أيضا ، ألن الشركة ميكنها  A3و  A1وعالوة على ذلك فإن أي نقطة تقع على القطعة املستقيمة اليت تصل 
إىل احلالة اليت  Bدفعة أسبوعيًا . فمثًال تشري النقطة  250لحصول على ناتج يف نفس الوقت ل 3والعملية  1استخدام العملية 

 1تشري إىل احلالة اليت تستخدم فيها العملية  Cدفعة والنقطة  225إلنتاج  3دفعة والعملية  25إلنتاج  1تستخدم عندها العملية 
دفعة . وبتغيري نسبة إمجايل اإلنتاج الناشئ عن استخدام كل طريقة ، ميكن احلصول على   100إلنتاج  3دفعة والعملية  150إلنتاج 

  . A3و  A1كل النقاط على القطعة املستقيمة اليت تصل بني 

  

  

                                                            
للتبسيط فإننا نتعامل مع كل دفعة يتم إنتاجھا على أنھا كمية متساوية من اإلنتاج بغض النظر عن العملية المستخدمة . من الواضح أن  2

  ماً في ھذا المثال .مثل ھذا الشرط قد ال يكون صحيحاً ، لكن ذلك ال يشكل اختالفاً ھا
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ميل هذه  (2) 3لكن إذا كان عدد العمليات املمكنة كبريًا جدًا فإنه ميكن تقريب منحنيات الناتج املتساوي إىل املنحنيات التقليدية .
ا حمدبة  (3)املنحنيات سالب أو على األقل غري موجب .  وهو ما يعين أن املعدل احلدي لإلحالل الفين لعنصر ما بالنسبة لعنصر أ

ا ليست بالسالسة اليت افرتض الفصل السابع  آخر يتناقص بزيادة إحالل العنصر األول حمل العنصر اآلخر . وبغض النظر عن كو
  ساسي مثل تلك املوجودة يف الفصل السابع .وجودها ، فإن منحنيات الناتج املتساوي يف الربجمة اخلطية يكون هلا نفس الشكل األ

ملا كان املعدل احلدي لإلحالل الفين ملنحنيات الناتج املتساوي يفتقر إىل أحد العناصر باملقارنة بالعنصر اآلخر ، لذا فإن 
بأنه ال يوجد غلة حجم الربجمة اخلطية تتوافق متامًا مع قانون تناقص الغلة . لكن افرتاض اخلطية يف مشكالت الربجمة اخلطية يوحي 

  تناقصية أو تزايدية ، و يفرتض دائماً أن دالة اإلنتاج خط مستقيم ومتجانس وهو ما يعىن وجود غلة حجم ثابتة .

  

  كيفية الحصول على حل بياني

  

 وبالعودة إىل مشكلة الغزل األمريكية جند أن اخلطوة التالية حنو حل مشكلة الربجمة اخلطية هي كيفية صياغة منحنيات األرباح املتساوية
يعرب هندسياً عن أحد  (10.4)، وبعد ذلك ميكننا احلصول على احلل بيانياً . وإذا كان كل من منحنيات الناتج املتساوي يف الشكل 

ليت متكننا من احلصول علي كمية معينة من اإلنتاج ، فأننا نقوم بصياغة كل من منحنيات األرباح املتساوية حبيث يشتمل التوليفات ا
علي كافة توليفات املنتجات اليت ميكنها حتقيق كمية معينة من الربح . وإليضاح ذلك دعنا نقوم بصياغة منحىن األرباح املتساوية 

، فإن النقطة املناظرة إلنتاج حجمه  1دوالر أسبوعيًا للعملية  1.00. ملا كان الربح لكل دفعة هو  دوالر 200املناظر لربح قدره 
تتطلب  1تقع على منحىن األرباح املتساوية . ومبا أن كل دفعة يتم إنتاجها باستخدام العملية  OX1دفعة أسبوعيًا على اخلط  200
هي   دفعة أسبوعياً  200واملناظرة إلنتاج حجمه  OX1الواقعة على املستقيم  ساعة عمالة ، فإن النقطة 0.4ساعات للتشطيب و  3
L  دوالر ، فإن النقطة املناظرة إلنتاج حجمه  0.90هو  2. وباملثل ، فبما أن الربح لكل دفعة باستخدام العملية  (10.5)يف الشكل

. ومبا أن الربح لكل دفعة يتم إنتاجها باستخدام  Bتقع على ذلك املنحىن ، وهي النقطة  OX2دفعة أسبوعيًا على اخلط  222.2
تنتمي لذلك املنحىن ، وهي  OX3دفعة أسبوعياً على اخلط  181.1دوالر ، فإن النقطة املناظرة إلنتاج حجمه  1.10هي  3العملية 
ننا أيضا تضمني كل النقط الواصلة . وأخريًا ولنفس األسباب اليت وضعناها يف االعتبار يف حالة الناتج املتساوي ، فإنه ميك Cالنقطة 

  . (10.5)يف الشكل  CLBدوالر أسبوعياً هو  200بني هذه النقاط . لذلك فإن منحىن األرباح املتساوية الذي يشري إىل ربح قدرة 

  

                                                            
السبب األساسي لكونھا تختلف عن الشكل التقليدي ھو أن ھناك عدد محدود من الطرق يفترض توافرھا بالنسبة للشركة . وبزيادة عدد  3

  ھذه الطرق فإن منحنيات الناتج المتساوي تقترب أكثر وأكثر من شكل المنحنى في النظرية التقليدية .
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اليت OHKMيف 

من األرباح
  سبوعياً .

ستويات خمتلفة م
(5الشكل ية يف 

( املنحىن املناظر
د صياغة منحنيات
 إىل الرسم [ شك
ن الواضح أن املش

أ (10.6)شكل 
ن أعلى منحىن ل
النقطة الوحيدة 

يات معينة م
دوالر أس 400

رباح املتساوية ملس
ت األرباح املتساوي

( CLBالر ) و 
. وبعد EF مليل 

 األرباح املتساوية
. ومن (10.6)ل 

ن الواضح من الش
 V3V1V2 فإن .

V3V1V  أما .
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وية لمستوي
0يمثل  DEFى

  

غة منحنيات األر
، فإن منحنيات 

دوال 400ابل لـ 
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اح املتساوية املقا
وكذلك مي DEل 

حنتاج عمله هو إ
إلنتاج ، وقد مت 
 منحنيات األرباح
ح املتساوية ، مثل
Mط الواقعة على 

نحنيات األرب
دوالر أسبوع 

س هذا األسلوب
ج املتساوي يف الش

D منحىن األربا )
CL يساوي ميل

شركة . فكل ما حن
وليفات عناصر اإل
يت تقع على أعلى 
منحنيات األرباح
على كافه النقاط

منح (10.5)
200ى أرباح 

وباالستعانة بنفس
 ملنحنيات الناتج

DEFمقارنة بني 

ن ، أي أن ميل 
 حل مشكلة الش
ت الكفأة بني تو

اليت OHKMل 
صياغة عدد من م

ث يشتمل ع حبي
V3  هيK .  

 

شكل
مستوى

  

بالنسبة 
أجرينا م
متوازيان
بسهولة

التوليفات
املستطيل
قمنا بص
صياغته
3V1V2



 Kثلى ھي 

  فقط . 1 

V3V  فإن ،
ثل ملثل هذا 
ثنني يف هذه 

 600ب و 

3Q1 + 5.

0.40Q1 +

  

النقطة المث  :

و 3لعمليتين 

V1ع على القطعة 

ضح أن احلل األمث
ضوابط املوجودة اث

ساعة للتشطيب 6

25Q3 = 6,00

+ 0.35Q3 = 6

إلنتاج الكفأة
ضل استخدام ا

تقع Kًال ، مبا أن 
ن كل ذلك يتض
 الشروط أو الض

6,000استخدام 

00 

600 

ت عناصر اإل
عمالة ، واألفض

Q2  وQ3 ؟ أوال
فقط . من 1و  3

 ال يتجاوز عدد
اليت يتم عندها ا
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ية وتوليفات
ساعة ع 600

  

2و  Q1ل قيم لـ 

3خدام العمليتني 

دد من العمليات
هي النقطة  Kن 

اح المتساوي
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ال يف حاله استخ
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ربجمة اخلطية يقتض
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:   

منح (10.6)
ث يتم استخدام

هي نقطة  Kأن 
ا ال تكون عين أ
ن مشكالت الرب
 مع استبعاد شر
من العمالة ، فإن 

 

  

شكل
، حيث

  

ومبعرفة أ
ذلك يع
النوع من
احلالة (
ساعة من
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. أي أن شركة الغزل األمريكية  Q1 = 1,000و  Q3 = 571.4آنياً ، جند أن أفضل قيم هي  (10.6)و  (10.5)وحبل املعادلتني 
 . 1دفعة أسبوعياً باستخدام العملية  1,000و  3ياً باستخدام العملية دفعة أسبوع 571سوف متعظم أرباحها إذا أنتجت   
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  حالة الموارد غير المحدودة

  

ملزيد من اإليضاح حول كيفيه استخدام الربجمة اخلطية يف حل مشاكل اإلنتاج ، افرتض أن شركة الغزل األمريكية مل تعد مقيدة 
بكميات معينة من العمالة وقدرة اآلالت اليت ميكن استخدامها . بل أنه باستطاعتها ، استخدام كل ما تريد من العمالة بتكلفة 

دوالر لكل ساعة . وافرتض أنه ميكنها استخدام أيًا من  1.60كل ما تريده من التشطيب بسعر دوالر يف الساعة ، و  12.00
دفعة أسبوعيًا بأقل تكلفة مع ثبات  400العمليات الثالثة املذكورة أعاله ، واملشكلة هي اختيار التوليفة اليت ميكن من خالهلا إنتاج 

كننا مالحظة أنه ال ميكننا االعتماد حاليًا على األرقام الواردة حتت عنوان " سعر البيع يف العمليات الثالثة على حد سواء . ( مي
ختطيط اإلنتاج " يف بداية هذا الفصل ، وهي األرقام اخلاصة باألرباح لكل دفعة من اإلنتاج . ألن سعر البيع يبقى ثابتا للعمليات 

  الثالثة ) . 

  أي تدنية : -اآلن ميكن اعتبار مشكلة الشركة مشكلة برجمة خطية 

C = 9.60Q1 + 10.00Q2 + 12.60Q3  (10.7) 

 بشرط :  

Q1 + Q2 + Q3 = 400  (10.8) 

Q1 ³ 0; Q2 ³ 0; Q3 ³ 0  (10.9) 

. والشتقاق هذه الدالة الحظ أن تكلفة الدفعة  (10.7)املعطاة يف املعادلة  Cوالدالة اهلدف يف هذه احلالة هي دالة التكاليف 
دوالر للساعة ) و  1.60ساعات من استخدام اآللة ( بسعر  3تتطلب  1دوالر ، ألن العملية  9.60هي  1باستخدام العملية 

. وباملثل  9.60Q1هو  1دوالر للساعة ) . لذلك فإن إمجايل التكلفة للدفعة باستخدام العملية  12ساعة عمالة ( بسعر  0.4
. والشرط الوحيد هنا هو أن  12.60Q3هو  3، وللطريقة  10.00Q2هو  2يكون إمجايل التكاليف للدفعة باستخدام العملية 

 . 400إمجايل اإلنتاج من كل هذه العمليات البد أن يساوي   

هذا وميكن حل هذه املشكلة بسهولة باستخدام العمليات املذكورة يف اجلزء قبل األخري ، حيث ميكن صياغة منحنيات الناتج 
. اخلطوة  ABCمنحىن الناتج املتساوي املشار إليه بـ  (10.7)ويوضح الشكل رقم  دفعة أسبوعيًا . 400املتساوي إلنتاج حجمه 

التالية هي أن نقوم بصياغة منحنيات التكاليف املتساوية ، وكل منها يوضح التوليفات املختلفة حلجم العمالة وقدرة التشطيب اليت 
  ميكن احلصول عليها عند مستوى تكاليف

.  (10.7)يف الشكل  SS1و  NN1دوالر هي  3,600دوالر و  4,000اوية املناظر لتكاليف قدرها معني . منحىن التكاليف املتس



. كما يتضح 

ساوية ھي 

  

ما   " جند أ
قات الالزمة 

يشبه  -دية 
ود دالة إنتاج 
حليله هنا هو 

كاليف متساوية .
  . 1 رقم 

  

 التكاليف المتس

.  1م العملية 

ن عناصر اإلنتاج 
ا تقليص النفق شأ
دام النظرية التقليد
سابع افرتضنا وجو
ع الذي قمنا بتح

لى أقل منحىن تك
ألوىل أو العملية 

A ومنحنيات

ن يتم باستخدام

وليفات املثلى من
إلنتاج اليت من ش
قدم احلل باستخد
 ؟ يف الفصل الس
عمومًا فإن الوضع

  دة

AB اليت تقع على
ستخدام التقنية ا

ABCساوي ھو 

إلنتاج يجب أن

حتت عنوان " التو
نتاج وتقنيات اإل

والذي يق - .7)
فرق بني احلالتني 
املستخدمة . وعم

تجات متعدد
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 4سيارات وشاحنات . -تقوم بتصنيع نوعني من املنتجات  National Autoفلننظر اآلن إىل حالة أكثر تعقيداً ، افرتض أن شركة 
ولديها أربعة أنواع من قطاعات العمل ذات سعة ثابتة وهي : جتميع السيارات ، وجتميع الشاحنات ، وجتميع احملركات ، وتشكيل 
شرائح الصلب . والسؤال الذي جيب طرحه هو : ما هو عدد السيارات وما هو عدد الشاحنات الذي جيب على الشركة إنتاجه ؟ 

على ثالثة عوامل هي سعرها والتكاليف املتغرية إلنتاج كل سيارة أو شاحنة والتكاليف الثابتة يعتمد الربح لكل سيارة أو شاحنة 
ما ال يتغريان بتغري كمية اإلنتاج يف املدى احملدد .  للشركة . افرتض أن السعر ومتوسط التكاليف املتغرية ثابتني لكل منتج ؛ أي أ

دوالر ، وأن متوسط التكاليف املتغرية  30,000دوالر وسعر الشاحنة  20,000وعلى وجه التحديد ، افرتض أن سعر السيارة 
دوالر . وترغب هذه الشركة معظمة أرباحها مع إغفال التكاليف الثابتة ( واليت تبقي  29,750دوالر وللشاحنة  19,700للسيارة 

  ساوي :دون تغري بغض النظر عما تفعله الشركة ) ، وعليه فإن أرباح الشركة ( لكل ساعة ) ت

 = 300Qa + 250Qt  (10.10) 

هو عدد الشاحنات اليت تنتجها الشركة يف الساعة . وملا كانت  Qtهي عدد السيارات اليت تنتجها الشركة يف الساعة و  Qaحيث 
 20,000$دوالر ( أي  300الشركة حتقق هامش ربح قدره  دوالر ( أي  250) لكل سيارة يتم إنتاجها ، و  $19,700 ‐

$30,000  دوالر  300) لكل شاحنة يتم إنتاجها ، فإن أرباح الشركة ( قبل خصم التكاليف الثابتة ) تساوي  $29,750 ‐
 دوالر مضروباً يف عدد الشاحنات . 250مضروباً يف عدد السيارات مضافاً إليها   

  

  

  إلنتاج سيارة أو شاحنه National Autoالسعة اإلنتاجية المطلوبة من شركة  (10.1)جدول 
  كل ساعة ) . (

  

 شاحنة سيارة السعة

 50 جتميع سيارة

                                                            
 R. Dorfman, “Mathematical or Linear Programming: a Nonmathematicalمثال مشھور موجود في : ھذه الحالة ھي تعديل ل 4

Exposition,”  تم إعادة طبعه فيMansfield, Managerial Economics and Operation Research, 5th ed.  تم استخدام أرقام .
 W. Garvin and others, “Applications of Linear Programmingع : مختلفة لتبسيط النتائج . ولتطبيقات في صناعة البترول راج

in the Oil Industry,” in Mansfield, Managerial Economics and Operation Research, 5th ed.  



87 
 

 23.333 جتميع حمركات

 3 1/3 2.5 شرائح معدنية

 04 جتميع شاحنة

  

  

ما هي الشروط املقيدة لقرارات املديرين ؟ ميكن إمجال هذه الشروط يف ثبات قدرة جتميع كل من السيارات والشاحنات 
نسبة إمجايل قدرة قطاعات العمل الالزمة إلنتاج سيارة أو شاحنة  (10.1)واحملركات وتشكيل الشرائح املعدنية . يوضح اجلدول 

  ري عن الشروط املقيدة إلنتاج السيارات والشاحنات من خالل املتباينات التالية :واحدة . ومن هذا اجلدول ميكننا التعب



0.02Qa +

0.33Qa +

Qa  0; Q

ل سيارة يتم 
 أقل من أو 

سيارة  20د 
ل شاحنة يتم 
بد أن يكون 
 ، حيث أن 

0.05Qa 

0.04Qt 

+ 0.033Qt 

+ 0.025Qt 

Qt  0 

ملتاحة . مبا أن كل
ة البد أن يكون
خلط الرأسي عند
ملثل ، مبا أن كل

الشاحنات الب ن
ا الشرط من أثر

  

 1

 1 

 1 

 1 

ت والشاحنات امل
الناتج لكل حالة
نات ، ويوضح ا
هذا الشرط . وبامل
إلنتاج للساعة من
يف الساعة ما هلذ

رة جتميع السيارات
مضروبًا يف  0.0
ل إنتاج الشاحناب

 إنتاجها حتت ه
مضروبًا يف ا 0.0
شاحنة يف 25ند 
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ط اليت تفرضها قدر
05ارات ، فإن 

ت بالشركة يف مقا
يارات اليت ميكن

04حنات ، فإن 

عند (10.8)كل 
 ذا الشرط .  

  

  

(10.11) 

(10.12)

(10.13)

(10.14)

(10.15)

الشروط 10.1)
قدرة جتميع السيا

إنتاج السيارات )
أقصى عدد للسي
درة جتميع الشاح
ط األفقي يف الشك
شاحنات حتت هذ

(2و  (10.11)

من ق %5هلك 
(10.8) الشكل 

هو أ 20رًا ألن 
من قد %4هلك 

. ويوضح اخلط 
كن إنتاجه من الش

(متثل املتباينات 

 يف الساعة تسته
. ويوضح  1 لـ 

ك الشرط ، نظر
 يف الساعة تسته

1ن أو مساويًا لـ 

و أقصى عدد ميك

 

إنتاجها
مساويًا 

تأثري ذلك
إنتاجها
أقل من
هو 25
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التوليفات الكفأة إلنتاج السيارات  : National Autoتوليفات اإلنتاج المثلى لشركة  (10.8)شكل 

  . OEFUHIوالشاحنات تقع كلھا بداخل المساحة 

  

  

أنه ال ميكن استخدام أكثر من القدرة املتاحة من جتميع وإنتاج احملركات . فبما أن كل سيارة يتم  (10.13)توضح املتباينة 
من قدرة اإلنتاج ،  %3.33من قدرة اإلنتاج ، ومبا أن كل شاحنة يتم إنتاجها يف الساعة تستهلك  %2إنتاجها يف الساعة تستهلك 

مضروباً يف عدد الشاحنات اليت يتم إنتاجها بالساعة جيب أن يكون أقل  0.33مضروباً يف إنتاج السيارات بالساعة و  0.02لذا فإن 
مييز بني توليفات إنتاج السيارات والشاحنات من ناحية وتلك  (10.8)يف الشكل  AB. لذلك فإن اخلط  1من أو يساوي 

 OABالتوليفات اليت تفوق قدرة إنتاج احملركات من ناحية أخرى . فلكي يكون أي من التوليفات كفئًا ، البد أن يكون على املثلث 
شكيل املعادن . ومبا أن كل سيارة يتم إنتاجها أنه ال ميكن استخدام أكثر من القدرة املتاحة لت (10.14)أو بداخله . وتوضح املتباينة 

من قدرة تشكيل املعادن ، فإن  %2.5من قدرة تشكيل املعادن ، وكل شاحنة يتم إنتاجها تستهلك  %3.33يف الساعة تستهلك 
يتم إنتاجها يف  مضروبًا يف عدد الشاحنات اليت 0.025مضروبًا يف عدد السيارات اليت يتم إنتاجها يف الساعة مضافًا إليه  0.033

مييز بني التوليفات اجملدية للمنتجات وتلك  (10.8)يف الشكل  CD. لذلك فإن اخلط  1الساعة البد وأن يكون أقل من أو يساوي 
  . OCDاليت تفوق قدرة تشكيل املعادن . فلكي تكون التوليفات كفأة ، البد أن تقع على أو بداخل املثلث 

 (10.8)يف الشكل  OEFUHIبد أن تقع توليفة إنتاج السيارات والشاحنات بداخل املنطقة ، ال  وللوفاء بكل هذه الشروط 
ا ختل بواحد من الشروط على األقل . فمثال النقطة  تستخدم قدرة جتميع حمركات وقدرة  C. وأي نقطة تقع خارج هذه املنطقة فإ

جتميع شاحنات أكرب من تلك 
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يل معادن أكرب من تلك املتاحة . ونالحظ أن هذه هي إحدى مشكالت الربجمة اخلطية ، تستهلك قدرة تشك Kاملتاحة ، والنقطة 
. وتوجد عمليتان مها  (10.15)حىت  (10.11)والشروط معطاة يف املتباينات  (10.10)حيث أن الدالة اهلدف معطاة يف املعادلة 

من القدرة بنسب ثابتة ( وإن كانت خمتلفة عن بعضها البعض  إنتاج السيارات وإنتاج الشاحنات ، وكل منهما تستخدم األنواع األربعة
) . ولعل أفضل األساليب املمكنة حلل هذه املشكلة هو اللجوء إىل احلل البياين عن طريق إضافة جمموعه من مستقيمات األرباح 

عن التوليفات املختلفة  ، حيث يعرب كل من هذه املستقيمات (10.9). ويتحقق ذلك يف الشكل  (10.8)املتساوية يف الشكل 
 إلنتاج السيارات والشاحنات اليت تؤدي إىل احلصول على نفس مقدار األرباح ( مشتملة على كافه التكاليف الثابتة ) . فإذا كانت 

  هي الربح ، فإن معادلة منحىن الربح املتساوي هي :

Q Qt a 


250

300

250   (10.16) 

واليت تقع مماسة ألعلى خط مستقيم لألرباح  OEFUHIمن الواضح أنه جيب إجياد النقطة اليت تقع بداخل منطقة احللول املمكنة 
 املتساوية .  

شاحنة يف الساعة .  21.8سيارة و  13.6حيث تنتج الشركة  Uأن احلل األمثل هو عند النقطة  (10.9)يوضح الشكل 
  5يف الساعة .دوالر  9,547، يكون إمجايل أرباح الشركة ( متضمنا التكاليف الثابتة ) هو  وعند هذه املستويات من اإلنتاج

  

  

                                                            
ات. في الحاالت ساع 5سيارة كل  68سيارة في الساعة؟ يمكن ذلك بإنتاج  13.6كيف يمكن أن تقوم إحدى الشركات بتحقيق إنتاج قدره  5

التي ينبغي أن يتألف فيھا الحل من أعداد صحيحة، فإنه البد من استخدام أحد مكمالت البرمجة الخطية والمعروف ببرمجة األعداد 
. الحظ أنه من السھل إيجاد  W. Baulmol, Economic Theory and Operations Analysis, Chapter 8الصحيحة. راجع: 

  . Qtو  Qaإلى معادلتين وحلھما آنياً إليجاد  (10.14)و  (10.13)متباينتين بتحويل ال Uإحداثيات 



حيث  Uطة 

  

ثلى عند النقطة

   

التوليفة المث : National 

91 

  

l Autoركة

  الساعة .

  

 

ج الكفأة لشر
شاحنة في ا 2

ليفات اإلنتاج
21.8سيارة و  

تول (10.9)
13.6لشركة 

 

شكل
تنتج ال
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  مفاھيم وثيقة الصلة

  

  تساعدنا البرمجة الخطية في رفع مستوى أداء الطائراتكيف 

  

واليت تستخدم  Delta Airlinesتستخدم الربجمة اخلطية يف عدد كبري من الصناعات والشركات . ومن األمثلة على ذلك ، شركة 
الربجمة اخلطية خلفض تكاليف نقل طاقم الطائرات من مكان آلخر . وملا كانت قواعد العمل حتدد ساعات الطريان اليومية للطاقم 
باإلضافة إىل وقت االنتظار يف املطارات إىل غري ذلك من عوامل، فإن جزءاً كبرياً من وقت الطيارين واملضيفني يضيع هباًء ، وذلك من 

هة نظر شركة الطريان . ومع جهود الشركة املستمرة يف تقليل الوقت والتكاليف الضائعة ، فقد مت تركيز االنتباه على جداول الطاقم وج
مدينة حول العامل ،  220رحلة جوية يوميًا إىل أكثر من  4,900مضيف ومضيفة ) لتغطية حوايل  17,600طيار و  8,500( 

قاعدة طريان خمتلفة . وحماولة منها لإلسهام يف حل هذه  12أنواع تأيت من حوايل  8طائرة من  550وذلك باالستعانة بأكثر من 
 - املشكلة الكبرية واملعقدة ، قامت الشركة باستحداث منوذج جديد من الربجميات . واجلدير بالذكر أن هذا النموذج الربجمي اجلديد 

ة النقطة الداخلية . وباإلضافة إىل ذلك ، فإنه يعطى أفضل القيم بدون احلاجة يعتمد على طريق -والذي يعمل بنظام الربجمة اخلطية 
لتوليد ماليني االحتماالت ، األمر الذي يسهل من قدره الطاقم على حتليل جداول العمل املختلفة وإجراء التغريات الالزمة يف قواعد 

  العمل . 

مليون دوالر سنوياً .  20دام هذا النموذج إىل حتقيق وفر يقدر بـ وقد أسفرت النتائج اليت حصلت عليها الشركة نتيجة الستخ
م اآلن يعملون وفق جداول جتعلهم يتغيبون عن  وباإلضافة إىل الوفر املايل ، مت حتقيق حتسن يف نوعية احلياة بالنسبة للطاقم ، أل
  القواعد الرئيسية لفرتات أقل من

باستخدام الربجمة اخلطية ملواجهة عدد من مشكالت التخطيط ، مبا  Deltaتقوم شركة  قبل . وباإلضافة إىل جداول أطقم العاملني ،
فيها صيانة الطائرات وجتديد أسطوهلا اجلوى وختطيط املوارد البشرية . وتقوم الوكاالت احلكومية ، مثلها يف ذلك مثل الشركات ، 

عمليات الطريان . حيث قامت القيادة العامة للقوات اجلوية  باستخدام الربجمة اخلطية للمساعدة يف حل عدد من املشكالت خبصوص
باستخدام الربجمة اخلطية للمساعدة على احلصول على أداء أفضل يف جمال الطائرات . ففي بعض املشكالت اليت تتضمن جدولة 

. وبينما تكون  شرط جيب التعامل معها 15,000متغري وحوايل  300,000طائرات اإلمداد العسكري يكون هناك أكثر من 
املشكالت من هذا النوع أكثر تعقيداً بشكل كبري من املشكالت اليت حنن بصددها يف هذا الفصل إال أن املفاهيم األساسية ال ختتلف 

  *عن تلك املستخدمة هنا .
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__________________________________  

.  D. Werkheiser, “Karmarker Algorithm,” National Technological University 1991تمت مناقشه ھذه األمثلة في :  *

  بتوفير بعضاً من ھذه المواد . Delta Airlinesكما قامت شركة 

  

  

  

  Simplexالنقاط المتطرفة وطريقة الـ 

  

رياضية كما أشرنا يف بداية هذا الفصل ، فإن أحد األسباب اهلامة اليت أسهمت يف استخدام الربجمة اخلطية هو استحداث طرق 
ناجحة إلجياد حلول رقمية ملشكالت الربجمة اخلطية . وتقوم هذه الطرق باالستفادة من احلقيقة التالية : وهي أن افضل احللول هو 

وتتفق هذه القاعدة مع احلاالت اليت ناقشناها يف األجزاء  6احلل الذي يقع عند أحد النقاط املتطرفة أو األركان ملنطقة احللول املمكنة .
  (10.6)، ويف الشكل  OEFUHIتقع على النقطة املتطرفة من املنطقة  Uجند أن النقطة املثلى  (10.9)سابقة . فمثًال يف الشكل ال

. وهذه احلقيقة تقلل بشكل كبري عدد النقاط اليت جيب التعامل معها ملعرفة  OHKMنقطة متطرفة للمنطقة  Kكانت أفضل نقطة 
ا تعىن أننا  ،  (10.9)لنقاط املتطرفة من منطقة احللول املمكنة . فإذا نظرنا إىل الشكل حاجة إال إىل السنا يف أفضل حل ، حيث أ

. وللحصول على احلل األمثل فإننا لسنا يف حاجة إال إىل حساب األرباح (  OEFUHIنالحظ وجود ستة نقاط متطرفة للمنطقة 
 نقطة األصل ، نالحظ أن األرباح تساوي صفر . وعندمتضمنة التكاليف الثابتة ) عند كل من هذه النقط . فعند 

E(Qa = 0 , Qt = 25)  دوالر . وعند  6,250، تكون األرباحI (Qa = 20 , Qt = 0)  وجيب  دوالر 6,000تكون األرباح .
جيب حتويل املتباينات  Fإجياد إحداثيات النقاط الثالث األخرى قبل أن نتمكن من حساب األرباح عندها . ملعرفة إحداثيات 

معادالت وحنلها  (10.14)و  (10.13)جنعل املتباينات  Uإىل معادالت وحلها آنيًا ، وملعرفة إحداثيات  (10.13)و  (10.12)
 Qa = 8.33تقع عند (  Fمعادالت وحنلها آنيا . وعند النقطة  (10.14)و  (10.11)جنعل املتباينات  Hآنيا . وملعرفة إحداثيات 

) تكون  Qt = 21.8و  Qa = 13.6تقع عند (  U، وأن النقطة دوالر  8,750) جند أن األرباح الناجتة تساوي  Qt = 25و 
  تقع عند H. وعند النقطة  9,547النتيجة هي أن األرباح تساوي 

) Qa = 20  وQt = 13.33  وبناء على هذه احلسابات القليلة جند أن النقطة  9.333) تكون النتيجة هي أن األرباح تساوي .
U . هي احلل األفضل  

                                                            
  بطبيعة الحال فإنه يحدث أحياناً أن تكون بعض النقاط األخرى بنفس درجة النقاط المتطرفة ولكنھا ال تكون أفضل منھا . 6
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فإذا كان عدد الطرق والشروط كبرياً جداً حبيث يصعب استخدام العملية البيانية املوضحة يف األقسام السابقة ، فإن هذا النوع 
واليت  -  simplexالعملية املعروفة باسم طريقة  من املقارنات بني النقاط املتطرفة ميكن استخدامه للحصول على أفضل حل . وتلك

ويف وجود سرعة وقوة احلاسبات  7هي طريقة منظمة للمقارنة بني حلول النقاط املتطرفة أو األركان . -ميكن استخدامها هلذا الغرض 
  احلديثة فإن هذه العملية ميكنها حل املشاكل شديدة التعقيد بسرعة كبرية .

  

  مفاھيم وثيقة الصلة

  

  ستخدام البرمجة الخطية في اختيار مشروعات البحث والتطويرا

  

سبق وأن أشرنا يف الفصل الثامن إىل أمهية البحث والتطوير يف زيادة اإلنتاج ، ومع ذلك فقد تؤدي عمليتا البحث والتطوير بالشركات 
ت حامسة . وقد قامت العديد من الشركات إىل تكبد تكاليف باهظة . لذا فإن تبىن أحد املشروعات دون اآلخر يتطلب اختاذ قرارا

 Duوالوكاالت احلكومية باستخدام طرق الربجمة اخلطية للمساعدة يف مشروعات البحث والتطوير . وإليضاح ذلك افرتض أنه لدى 

Pont  قائمة تتكون من عددn  من مشروعات البحث والتطوير املمكن إجراؤها ، وأن تبين إجراء املشروعi  سوف يكلفCi  دوالر
( مشتمال على  i، وأنه يف حالة جناحه فإنه سيحقق رحبًا قدره  Piله احتمال جناح  i. وباإلضافة إىل ذلك افرتض أن املشروع 

دوالرًا على البحث والتطوير ، وكانت تريد  Cتكاليف البحث والتطوير ) . إذن ، إذا كان باستطاعة الشركة إنفاق ما ال يزيد عن 
  باح املتوقعة ، فإنه ميكن التعبري عن هذه املشكلة على النحو التايل :معظمة قيمة األر 

Maximize X P Ci i i i
i

n

( ) 



1
 

 بشرط أن :  

X C Ci i
i

n


 

1
 

                                                            
باقتراح نوع جديد من الحساب من شأنه التوصل إلى حلول أكثر سرعة  Bell Labsمن شركة  N. Karmarkarقام السيد  1984في سنة  7

  لمشكالت البرمجة الخطية ، ولكننا لسنا في حاجة للخوض في ھذا الحساب ھاھنا .
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عند رفضه ) ، وحبيث  Xi = 0و  iعند قبول املشروع  Xi = 1( حبيث  Xiتتمثل يف اختيار  Du Pontأي أن مشكلة 
 1تساوي صفر أو  Xi. وملا كانت  Cتكون القيم املتوقعة لألرباح أكرب ما ميكن بشرط أن املبلغ املدفوع للبحث والتطوير ال يزيد عن 

ا تعرف بربجمة األعداد الصحيحة ، وهي من األمهية مبكان ألغراض  ، فإن هذه املشكلة ليست مشكلة برجمة خطية عادية ، إذا أ
 الدراسة احلالية . وتشري األحباث إىل أن عدد من املعامل الكربى يف الصناعات الكيميائية والدوائية واإللكرتونية تستخدم هذه الطرق .

لكن ذلك ال يعىن أن هذه الطرق تلعب دورًا جوهريا يف عملية اختاذ القرار . ولعل أحد أسباب عدم استخدام طرق الربجمة اخلطية 
غالباً ما تكون تقريبية إىل حد كبري . وكثرياً ما يكون هناك خالفات حول  Ciو  Iو  Piافة هو أن البيانات املتعلقة بـ بشكل أكثر كث

بالنسبة للمشروع ، حيث يشعر البعض بأن املشروع اقرب ما يكون للنجاح ، بينما ال يرى آخرون فيه أية بادرة أمل . كما  Piقيمة 
) . فقد يقدم العلماء واملهندسون تقديرات مغرقة  Ci. كما يكون من الصعب التنبؤ بتكلفة املشروع (  iأنه من الصعب تقدير قيمة 

م لدى اإلدارة العليا . وما جيب علينا تعلمه هو أنه على الرغم من أن طرق الربجمة من  يف التفاؤل كي يتمكنوا من تسويق مشروعا
يها متامًا يف غياب البيانات األساسية . فإذا كانت األرقام يف الدالة اهلدف والشروط عرضة الفائدة مبكان إال أنه ال ميكن االعتماد عل

  ألخطاء كبرية
 جداً ، فإنه جيب التعامل مع النتائج بقدر من احلذر .  

  

  الصيغة الثنائية وأسعار الظل

  

تساعدنا الربجمة اخلطية فيما هو أبعد من جمرد التوصل إىل أحد برامج اإلنتاج املثلى ، حيث ميكن أيضًا إجياد قيم عناصر اإلنتاج 
تريد أن حتسب أثر إضافة مقدار معني من  National Autoاملستخدمة يف العملية اإلنتاجية . وإليضاح ذلك افرتض أن شركة 

عناصر اإلنتاج على الربح أو دالة اهلدف . أن ذلك يتطلب قيام الشركة باالستعانة بالربجمة اخلطية املوضحة آنفًا مع افرتاض أنه لدى 
مكنة يف حالة وجود هذه املعادن . عندئذ ميكن املقارنة بني احلد األقصى من األرباح امل -الشركة كمية ضئيلة من هذه العناصر 

اإلضافة من ناحية واحلد األقصى من األرباح املمكنة يف حالة عدم وجود هذه اإلضافة من ناحية أخرى . وعلى الرغم من أن هذه 
ا تنطوي على شيء من التعقيد . هذا ويالحظ أن لكل مشكلة من مشكالت الربجمة اخلطية توجد مشكلة  العملية سليمة متامًا إال إ

قابلة تعرف باملشكلة الثانوية بينما تعرف األخرى باملشكلة األساسية . فإذا كانت املشكلة األساسية مشكلة معظمة كانت املشكلة م
الثانوية مشكلة تدنية . أما إذا كانت املشكلة األساسية مشكلة تدنية كانت املشكلة الثانوية مشكلة معظمة ، وحلول املشكلة الثانوية 

  أسعار الظل املطلوبة .تؤدي إىل قيم 
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حتدد ما الذي سوف حيدث ألرباح الشركة إذا جنحت  - National Autoيف مشكلة شركة  - لذلك فإن أسعار الظل 
الشركة يف زيادة عنصر اإلنتاج املعين بقدر معني . وتتميز أسعار الظل بفوائدها اجلمه ؛ فهي حتدد قيمة العناصر اليت قد تعرتضها 

ا اختناقات أو عوائ ق فعالة لإلنتاج ، ألن سعر الظل للعنصر الذي ال يستغل بشكل كامل دائمًا يساوي صفرًا . واألهم من ذلك أ
متكن اإلدارة من الوقوف على مدى جدوى التوسع يف استخدام عناصر اإلنتاج . وميكن إجراء مقارنة بني الزيادة يف الربح الناجتة عن 

اج وبني الزيادة يف التكاليف اليت ال مفر للشركة من تكبدها . فإذا كانت الزيادة يف التكاليف التوسع يف استخدام بعض عناصر اإلنت
كان التوسع ذا نفع كبري . والعكس بالعكس فإذا كان باستطاعة شركة   -كما يشري إىل ذلك سعر الظل   - أقل من الزيادة يف الربح 
National Auto  كانت تلك الزيادة سببًا يف زيادة دوالر ، و  300إلنتاج بتكلفة قدرها كأحد عناصر ا  -زيادة الشرائح املعدنية

  شراءاً أو تأجرياً . -يف األرباح ، فإنه جيب على مديري الشركة استخدام املزيد من هذه الشرائح  دوالر 400قدرها 

  

  العالقة بين المشكلة األساسية والمشكلة الثانوية

  

تبيع أسود الكربون واإليثري ، وأن  Ajax Chemicalواملشكلة الثانوية ، افرتض أن شركة  إليضاح العالقة بني املشكلة األساسية
، وتريد الشركة معظمة إمجايل  دوالر 80ولكل وحدة إيثري هي  دوالر 50نسبة األرباح لكل وحدة أسود كربون يتم إنتاجها هي 

  معظمة إمجايل األرباح واليت تساوي :

 = 50Q1 + 80Q2  (10.17) 

هو عدد وحدات اإليثري اليت يتم إنتاجها . وإلنتاج أسود الكربون  Q2هو عدد وحدات أسود الكربون اليت يتم إنتاجها و  Q1حيث 
ساعات معدات ، وكل  3ساعة عمالة و  2واإليثري تستخدم الشركة عمالة ومعدات . وتستخدم كل وحدة أسود كربون عند إنتاجها 

  ساعات عمالة 3وحدة إيثري 
ساعة معدات ( وال ميكنها استخدام املزيد ) ، وحيث  5,400ساعة عمالة و  4,000ساعة معدات . ويتوافر للشركة أكثر من  2و 
:   

2Q1 + 3Q2  4,000  (10.18) 

3Q1 + 2Q2  5,400  (10.19) 

 كما أن :  

Q1  0 و Q2  0 
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ا معظمة قيمة  Q2و  Q1تتمثل املشكلة األساسية يف إجياد قيم  ] يف ظل شروط  (10.17)[ يف املعادلة  اليت من شأ
  (10.18)املعادلتني 

ا تنطوي على تدنية  (10.19)و   -وليس معظمة  -. ما هي املشكلة الثانوية املناظرة ؟ كما أوضحنا يف القسم السابق فإ
هي أسعار العمالة واملعدات ، فإن  SEو  SLوافرة . ومبعرفة أن وبالتحديد فإن املشكلة هي تدنية إمجايل قيمة العمالة واملعدات املت

  القيمة اإلمجالية تساوي :

V = 4,000SL + 5,400SE  (10.20) 

 ) هي أسعار الظل اليت ناقشناها يف القسم السابق . وشروط املشكلة الثانوية هي : SEو  SLوهذه األسعار (   

2SL + 3SE  50  (10.21) 

3SL + 2SE  80  (10.22) 

 كما أن :  

SL  0 و SE  0 

ينص على أن إمجايل قيمة املوارد املستخدمة يف إنتاج وحدة أسود الكربون جيب أن يكون على األقل  (10.21)والشرط يف املعادلة 
يثري البد أن ينص على أن إمجايل قيمة املوارد املستخدمة يف إنتاج وحدة اإل (10.22)مساويًا للربح من هذه الوحدة ، والشرط يف 

  يكون على األقل مساوياً للربح من هذه الوحدة .

.  (10.22)و  (10.21)يف ظل الشروط  (10.20)يف املعادلة  Vاليت تؤدي إىل تدنية  SEو  SLواملطلوب هو إجياد قيمة 
، واليت ميكن حتديدها باستخدام الطرق البيانية املذكورة أعاله هي أسعار الظل للعمالة واملعدات . وهي األسعار اليت  SEو  SLوقيم 

ا تكلفة الفرصة البديلة الستخدام هذه املوارد . فإذا مل  جيب أن يكون املدير مستعدًا لدفعها يف مقابل استخدام هذه املوارد ، أي أ
ارد بالشكل األمثل فإن سعر الظل له سوف يكون صفرًا ، ألن وجود وحدة إضافية منه لن تؤدي إىل زيادة يتم استخدام أحد املو 

يتم  -أو العنصر  -األرباح ، فالشركة متتلك من ذلك املورد أكثر مما ميكنها استخدامه بكفاءة . ومن ناحية أخرى إذا كان ذلك املورد 
  كون موجباً ألن تكلفة الفرصة البديلة له تكون موجبة أيضاً .استخدامه بالكامل فإن سعر الظل له سوف ي

  

  تحليل القرارات اإلدارية
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  Brisbaneنقل الرمال في مطار 

  

مليون مرت مكعب من الرمال من أحد اخللجان القريبة ، وذلك عرب  2الدويل مت جلب حوايل  Brisbaneعند إعادة تطوير مطار 
أحد خطوط األنابيب إىل عدد من املواقع . وكان يتم جلب املزيد من الرمال للمساعدة يف ضغط األرضيات الطينية يف املواقع ، أما 

لتايل املسافة بني املصدر والوجهة يف كل حالة الكميات الزائدة فكانت تنقل بعيداً باستخدام الشاحنات واألوناش . ويوضح اجلدول ا
، باإلضافة إىل كمية الرمال املتوافرة يف كل مصدر والكمية املطلوبة عند كل وجهة . وقد أدى استخدام الربجمة اخلطية يف هذه احلالة 

  *دوالر . 400,000إىل وفر يف تكاليف النقل يقدر بـ 

  

  الوجهة 

  

 املصدر

حمدد املوقع 
N 

  

 التمدد

األراضي 
املنخفضة

  

 الطرق

موقف 
السيارات

حمدد املوقع 
S 

حمطة 
 اإلطفاء

صناعة 
 البرتول

حميط 
 الطريق

 الكمية املتاحة
(m3) 

  بني املصدر والوجهة ( باملرت )املسافة  

 22 2612101818 11 8.5 20 960 ساحة املطار

 20 2814122020 13 10 22 201 احملط األخري

 16 2026201.528 6 22 18 71 شركة الطريانمنطقة 

 2 21 18 24 __20 2226226 الصيانة

 24 14 21 99 __22 2610416منطقة دخول الطريق

 62 217444315507 20 90 150 1355(m3)الكمية املطلوبة 
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املسافة ، فما هي الصيغة الرياضية اليت ميكن أن تعرب عن ( أ ) إذا كانت تكاليف نقل الرمال تتناسب مع كمية الرمال مضروبة يف 
 الكميات اليت جيب على مديري املطار معظمتها أو تدنيتها ؟  

ا ؟   (ب) ما هي الشروط اليت جيب الوفاء 

حلل هذه املشكلة ،  -السابق شرحه  LINDOراجع برنامج  -(ج ) يف واقع األمر ، لقد قام مديرو املطار باالستعانة بالربجمة اخلطية 
من ساحة املطار . هل يبدو ذلك معقوًال ؟ مل ؟ أو مل ال األراضي املنخفضة ووجدوا أنه باإلمكان جلب كل الرمال املطلوبة يف 

  ؟ 

ما ؟ وكيف ميكن تقديرمها ؟   (د ) مت حذف رقمني من األرقام السابقة . هل ميكن حل املشكلة بدو

  الحـل 

  نية( أ ) تد

ij ij
ji
T D  

 iهو املسافة باألمتار من املصدر  Dijو  jإىل الوجهة  iهو عدد األمتار املكعبة من الرمال اليت يتم نقلها من املصدر  Tijحيث 
. وهذا هو جمموع كمية الرمال مضروباً يف مسافة النقل ، وهي تتناسب مع إمجايل تكاليف نقل الرمال . علماً بأن  jإىل الوجهة 

  اليت تؤدي إىل تدنية : Tijموضحة باجلدول . وتتمثل املشكلة يف إجياد قيم  Dijقيم 

ij ij
ji
T D  

 jthعن الكمية املتاحة . كما جيب أال تقل كمية الرمال املنقولة إىل الوجهة  ith(ب) ال جيب أن تزيد كمية الرمال املنقولة من املصدر 
  . jو  iغري سالبة لكل من  Tijعن الكمية املطلوبة . وجيب أن تكون قيمة 

مرت ) وهو ما جيعل ذلك معقوًال ، إال أنه يف مشكلة معقدة من هذا النوع ال  12(ج ) املنطقة املنخفضة قريبة من ساحة املطار ( 
  يكون من السهل حتديد احلل من أول وهلة . فلو كان ذلك سهًال ملا كانت هناك حاجة لطرق حتليلية مثل الربجمة اخلطية .

وكًال من منطقة الصيانة وطريق الدخول من ناحية  من ناحية Sحمدد املوقع (د ) ال . لتقدير هذين الرقمني قم بتحديد املسافة بني 
  أخرى .
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__________________________________ 

* C. Perry and M. Lliff, “From the Shadows: Earthmoving on Construction Projects,” Interfaces (February 

1983), pp. 79‐84. 

  

  

 

  المتغيرات الخاملة

  

لتحديد إحدى مشكالت الربجمة اخلطية جربيًا فإنه من املفيد استخدام ما يسمى باملتغريات اخلاملة للتعبري عن الكميات الغري 
، فإن   (10.18)اليت قمنا مبناقشتها يف اجلزء السابق طبقًا للمتباينة  Ajaxمستخدمة من عناصر اإلنتاج املختلفة . ففي حالة شركة 

هي املتغري اخلامل وقيمته تساوي عدد  ULساعة . فإذا جعلنا  4,000كمية العمالة املستخدمة البد أن تكون أقل من أو تساوي 
  إىل املعادلة التالية : (10.18)ساعات العمالة غري املستخدمة ، فإنه ميكننا حتويل املتباينة 

2Q1 + 3Q2 + UL = 4,000  (10.23) 

لذلك فإن هذه  ؛ 2Q1 + 3Q2هذه املعادلة تذكر أن عدد ساعات العمالة اليت تستخدمها الشركة تساوي وللتأكد من صحة 
هو  UMأي الكمية املتاحة . وباملثل إذا جعلنا  ، 4,000جيب أن تساوي  (UL)الكمية زائد عدد ساعات العمالة غري املستخدمة 

 إىل املعادلة التالية : (10.19)ستخدمة ، فإنه ميكننا حتويل املتباينة املتغري اخلامل الذي يساوي عدد ساعات العمالة غري امل  

3Q1 + 2Q2 + UM = 5,400  (10.24) 

؛ لذلك فإن هذه  3Q1 + 2Q2وللتأكد من صحة هذه املعادلة تذكر أن عدد ساعات اآلالت اليت تستخدمها الشركة تساوي 
، أي الكمية املتاحة . وباإلضافة إىل إمكانية  5,400جيب أن تساوي  (UM)الكمية زائد عدد ساعات اآلالت غري املستخدمة 

فإن وجود هذه املتغريات اخلاملة يوفر معلومات هامة ، حيث  - وهو ما يبسط التحليل اجلربي  -وضع الشروط يف صورة معادالت 
يساوي الصفر فإن ذلك يعين أن الشركة تستفيد  تكون قيم هذه املتغريات على قدر كبري من األمهية . فإذا كان عدد املتغريات اخلاملة

من ذلك العنصر بشكل كامل عند معظمة األرباح . وإذا كانت ذات قيمة موجبة ، فإن ذلك يعين أن جانباً من عناصر اإلنتاج فائض 
 عن احلاجة .  
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  الحل الجبري لمشاكل البرمجة الخطية

  

 - آلن شرح كيفية استخدام الطرق اجلربية كبديل للطرق البيانية اليت سبق تفصيلها بعد أن قمنا بوضع تعريف املتغريات اخلاملة ميكننا ا
  واليت سبق وأشرنا إىل رغبتها يف معظمة إمجايل األرباح :للكيماويات  Ajaxحلل مشاكل الربجمة اخلطية . ولنعاود احلديث عن شركة 

 = 50Q1 + 80Q2  (10.25) 

 4,000هو عدد وحدات اإليثري املنتجة . ومبا أنه ال ميكن استخدام أكثر من  Q2هو عدد وحدات أسود الكربون و  Q1حيث 
 ساعة عمالة ، فإن :  

2Q1 + 3Q2 + UL = 4,000  (10.26) 

 ساعة آالت ، فإن : 5,400ومبا أنه ال ميكن استخدام أكثر من   

3Q1 + 2Q2 + UM = 5,400  (10.27) 

هو عدد ساعات اآلالت غري املستخدمة وكالمها  UMلعمالة غري املستخدمة و هي عدد ساعات ا ULوقد علمنا من اجلزء السابق أن 
 متغريات خاملة .   

وقد أكدنا فيما سبق أن احللول املثلى لكافة مسائل الربجمة اخلطية دائماً ما تقع عند أحد األركان أو النقاط املتطرفة من منطقة 
، ومبا أن هذه هي النقاط الوحيدة  (10.10)ة هي املنطقة املظللة يف الشكل ، جند أن هذه املنطق Ajaxاحللول املمكنة . ويف حالة 

. وال ميكننا حل هذه  Dو  Cو  Bو  A] فإنه توجد أربعة أركان :  (10.19)و  (10.18)اليت تفي بالشروط [ راجع املتباينات 
عند كل من هذه األركان . وكما هو موضح يف الشكل  UMو  ULو  Q2و  Q1املشكلة جربياً إال بعد أن نقوم بتحديد قيم كل من 

ويتمثل أفضل احللول عند الركن الذي يبلغ عنده  8فإن اثنني من هذه املتغريات األربعة يساويان الصفر عند كل ركن . (10.10)
  إمجايل األرباح أعلى نقطة له .

  

  

                                                            
في معظم مشكالت البرمجة الخطية نجد أن عدد المتغيرات التي ال تساوي صفر في كل من األركان مساوياً لعدد الشروط . وفي ھذه  8

  . (10.19)و  (10.18)الة بالتحديد يوجد شرطان : ھما المتباينتان الح



 المنطقة 

 يف املعادلتني 

.   = 0ن 

حيث  .10)
  

2Q1 + 3(

3Q1 + 2(

  

C  وD  (في
  ل ركن .

 هاتني القيمتني 

جند أن (10.25)

(10.يف الشكل 

 حنصل على : 1)

0) + UL = 4,

0) +   0  = 5

A  وB  وC

لصفر عند كل

 وبالتعويض عن 

(يض يف املعادلة 

تقع على اخلط  
(10.27و  10)

000 

5,400 

A األركان ( 

D ال ) يساويان

تساوي الصفر .

ىل ذلك و بالتعوي

 Bفر . و مبا أن 
(0.26املعادلتني 
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 للصفر عند
Dو  Cو  Bو

  

ت Q2و  Q1من 

U وباإلضافة إىل ،
( .  

 Q2 تساوي صف
ذه القيم يف  ض 

ر المساوي
و A األربعة (

ألصل فإن كل م

 UM = 5,400

(10.2 اجلدول 

حملور الرأسي فإن 
قطة . وبالتعويض

حديد المتغير
ن المتغيرات

تقع عند نقطة األ

UL = 4,000 و
لصف األول من 

تقع على احمل Bطة 
UM عند هذه النق

تح (10.10)
اثنان من دية :

 A :  مبا أنA ت
(10  

0جند أن  .10)

هذه النتائج يف ال

 B : مبا أن النقط
UM  فإن ،M = 0

  يعىن أن :  

 

شكل
المجد

  

النقطة 
0.26)

(27و 

وتوجد ه

النقطة 
M = 0

وهو ما 
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Q1

5 400

3
1 800 

,
,  

 و  

UL = 4,000 ‐ 2(1,800) 

= 400 

. وذلك كما هو موضح يف الصف الثاين من   = 90,000تعين أن  (10.25)فإن املعادلة  Q2 = 0و  Q1 = 1,800ومبا أن 
 . (10.2)اجلدول   

 ULو  UM، فإن كل من  UM = 0و  UL = 0حيث  (10.10)تقع عند تقاطع اخلطني يف الشكل  Cمبا أن النقطة  : Cالنقطة 
  حنصل على : (10.27)و  (10.26)تساوي الصفر . عند تلك النقطة وبالتعويض يف املعادلتني 

2Q1 + 3Q2 + 0 = 4,000 

3Q1 + 2Q2 + 0 = 5,400 

 فإن : (10.25)لذلك وبناء على املعادلة  Q2 = 240و  Q1 = 1,640وحبل هاتني املعادلتني آنيا جند أن   

 = 50(1,640) + 80(240) 

=101,200 

 . (10.2)وذلك كما هو موضح يف الصف الثالث من اجلدول 

ا تقع على اخلط يف الشكل  Q1 = 0تقع على احملور األفقي فإن  Dمبا أن النقطة  : Dالنقطة  ،  UL = 0حيث  (10.10)، ومبا أ
  حنصل على : (10.27)و  (10.26)عند هذه النقطة . وبالتعويض يف املعادلتني  UL = 0فإن 

2(0) + 3Q2 +  0 = 4,000 

3(0) + 2Q2 + UM = 5,400 

 وهو ما يعىن أن :  

Q2

4000

3
1 333 1

3
  ,  
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 و  

UM = 5,400 ‐ 2(1,333 1
3
) 

  = 2,733 1
3
 

وذلك كما هو موضح يف الصف الرابع من   = 106,666ختربنا بأن  (10.25)فإن املعادلة  Q2 = 1,333و  Q1 = 0مبا أن 
 . (10.2)اجلدول   

أعلى نقطة له . ونالحظ أن العمود األخري من  كما أشرنا سابقاً يتمثل يف ذلك الركن الذي يبلغ عنده إمجايل األرباح   أفضل حل :
 = Q2و  Q1 = 0أي عند  Dتقع عند الركن  عند كل ركن ، ومن الواضح أن أعلى قيمة لـ  يعطى قيمة  (10.2)اجلدول 

  وحدة إيثري وعدم إنتاج أسود الكربون . 1,333قق بإنتاج يتح Ajax. لذلك فإن احلل األمثل لـ  1,333

  

   

  . Ajax Chemicalالحل الجبري لمشكلة البرمجة الخطية لشركة  (10.2)جدول 

  

 Q1 Q2ULQM  الركن

A0 04,0005,400 0 

B1,800 04000 90,000 

C1,640 24000 101,200 

D0 1,33302,7333 106,666 
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   Essexتدنية تكاليف الشحن لشركة 

  

. وذلك من حيث  Ajaxلعل أغلب مشكالت الربجمة اخلطية اليت تتصدى هلا الشركات تفوق تلك املشكلة اليت تصدت هلا شركة 
واليت متتلك مصنعني لإلنتاج وثالث مواقع للتخزين . يقع املصنعان  Essexدرجة الصعوبة والتعقد . ومن بني األمثلة على ذلك شركة 

تكاليف  (10.3). يوضح اجلدول  New Yorkو  Illinoisو  California، أما املخازن فتقع يف  Texasو  Floridaيف 
جة يوميًا من كل مصنع عدد األطنان املنت (10.4)الشحن لكل طن من مصانع الشركة إىل كل خمزن من املخازن . ويوضح اجلدول 

=  3,000+  4,000وعدد األطنان املطلوبة يوميًا من كل مستودع . ومن الواضح أن إمجايل الكمية اليت ينتجها املصنعان ( 
 طن ) . 7,000=  2,500+  2,000+ 2,500طن ) وهي مساوية متاماً إلمجايل الطلب يف املخازن الثالثة (  7,000  

  

  

  من كل مصنع إلى كل مستودع / لكل طن . Essexتكاليف شحن منتج شركة  (10.3)جدول 

  

 املخزن 

 CaliforniaIllinoisNew York املصنع

Florida$ 15$ 10$ 7 

Texas 6811 

  

  

  

   

  . Essexاإلنتاج اليومي للمصانع والطلب اليومي للمخازن لشركة  (10.4)جدول 
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 ( بالطن )الطلب  املخزن ( بالطن )الناتج  املصنع

Florida4,000California2,500 

Texas 3,000Illinois2,000 

 7,000New York2,500 

 7,000 

  

  

أما املشكلة اليت ترغب الشركة حلها فهي : ما هو عدد األطنان اليت جيب شحنها من كل مصنع لكل خمزن ؟ وملا كانت 
الصناعات لذا فإن أثر هذه املشكلة عادة ما يكون كبريًا . هذا وترغب الشركة يف تدنية تكاليف الشحن مرتفعة يف العديد من 

  تكاليف الشحن ، واليت تساوي :

15A + 10B + 7C + 6D + 8E + 11F  (10.28) 

م هي عدد األطنان اليت يت B، و  Californiaإىل خمزن  Floridaعدد األطنان اليت يتم شحنها يوميًا من مصنع هي  Aحيث 
إىل خمزن  Floridaهي عدد األطنان اليت يتم شحنها يومياً من مصنع  C، و  Illinoisإىل خمزن  Floridaشحنها يومياً من مصنع 

New York  و ،D  هي عدد األطنان اليت يتم شحنها من مصنعTexas  إىل خمزنCalifornia و ،E  هي عدد األطنان اليت
  إىل خمزن Texasيتم شحنها من مصنع 

Illinois  و ،F  هي عدد األطنان اليت يتم شحنها من مصنعTexas  إىل خمزنNew York  .   

  وتوجد ثالثة جمموعات من الشروط :

  أوًال : جيب أن تفي إمجايل الشحنات الواردة إىل كل خمزن مبتطلبات هذا املخزن ، وهو ما يعىن وجوب حتقق املتباينات التالية :

A + D  2,500  (10.29) 

B + E  2,000  (10.30) 

C + F  2,500  (10.31) 

 ثانياً : ال ميكن أن تزيد معدالت إنتاج كل مصنع عن إمجايل الشحنات ، وهو ما يعىن وجوب حتقق املتباينات التالية :  
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A + B + C  4,000  (10.32) 

D + E + F  3,000  (10.33) 

 جيب أال تكون سالبة . Fو …… و  Bو  Aثالثاً :   

A  0 , B  0 , C  0 , D  0 , E  0 , F  0  (10.34) 

وكما هو موضح بالتفصيل يف ملحق هذا الفصل ، فإن برامج احلاسب دائمًا ما تستخدم يف حل مشكالت الربجمة اخلطية . 
على الشركة شحن  مطبوعة احلاسب اآليل هلذه املشكلة . وبناء على نتائج هذه املطبوعة ، جند أنه يتعني (10.11)ويعرض الشكل 

و  New Yorkإىل خمزن  Floridaطن يوميًا من مصنع  2,500و  Illinoisإىل خمزن  Floridaطن يوميًا من مصنع  1,500
، وأقل تكاليف  Illinoisإىل خمزن  Texasطن يومياً من مصنع  500و  Californiaإىل خمزن  Texasطن من مصنع  2,500

 دوالر يومياً . 51,500شحن هي   
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Esse .  حل مشكلةex ح (10.11)

 

شكل
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  تحليل القرارات اإلدارية

  

  بتدنية نفقاتھا H. J. Heinzكيف قامت شركة 

  

ا  Heinzتقوم شركة  بتصنيع الكاتشب يف عدد من املصانع املنتشرة يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة ، مث تقوم بتوزيعها على خماز
املنتشرة يف مجيع أحناء البالد . ولتحديد كمية الكاتشب اليت جيب على كل مصنع إرساهلا إىل كل خمزن ، قامت الشركة باالستعانة 

  *يلي بياناً بقدرات كل مصنع واحتياجات كل خمزن ومعدالت الشحن يف اجلدول التايل : بأساليب الربجمة اخلطية . وفيما 

  

  املصنـــــــــعاالحتياجات

  اليومية

[ بالدقيقة لكل 

 

XII 

 

XI 

 

X 

 

IX 

 

VIII 

 

VII 

 

VI 

 

V 

 

IV 

 

III 

 

II 

 

I 

  

املخزن

(cwt.) [  بالسنت لكل معدالت الشحن ]( cwt. ) [  

1,8204037 34373161324 13 6 16 16 A 

1,5303835 25332981122 10 8 18 20 B 

2,3603538 2029229714 9 8 23 30 C 

1003428 151919131510 8 10 15 10 D 

2802825 171714201610 10 16 23 31 E 

7302529 13149181413 13 19 14 24 F 

9402816 1110616823 11 7 23 27 G 

1,1301613 17169111527 4 15 25 34 H 
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4,1501119 18819172716 11 17 29 38 J 

3,7001517 162418211016 22 21 43 42 K 

2,5601310 12151913618 23 25 49 44 L 

1,7102014 291221141510 21 29 40 49 M 

5802615 219198256 37 36 58 56 N 

301815 238106215 33 44 57 59 P 

2,8402323 3310197248 38 40 54 68 Q 

1,5103125 201926123316 43 47 71 66 R 

9702120 131516224220 51 50 58 72 S 

5,110615 71419265326 55 57 54 74 T 

3,5403723 84130304430 60 57 75 71 U 

4,410258 103131404937 56 63 72 73 Y 

 

40,000 

 

8,900

 

2,000 

 

1,200 

 

500 

 

300 

 

700 

 

1,200

 

500 

 

2,700 

 

3,000 

 

9,000 

 

10,000 

السعة 
اليومية

  

  . Iمن املصنع  Aويوضح هذا اجلدول احلجم األمثل لشحنات يومية من كل مصنع لكل خمزن . فمثًال يأيت كاتشب املخزن 

ة ( أ ) طبقًا للمسئولني بالشركة فإن أحد أهم املميزات اليت مت احلصول عليها من استخدام الربجمة اخلطية هو أن كبار املوظفني يف إدار 
  لقضاء وقت طويل يف إعداد برامج الشحن . فمن الذي يتحمل هذا العمل نيابة عنهم ؟الشحن مل يعودوا مضطرين 

و (ب) كما صرح أولئك املسئولون أن أحد املزايا اهلامة للربجمة اخلطية هي الشعور باالرتياح النسيب الناتج عن التأكد من أن الربنامج ه
إذا كانت البيانات املتعلقة مبعدالت الشحن غري صحيحة فإن أقل الربامج املمكنة من حيث التكلفة . هل يعىن ذلك أنه 

  الربنامج سيظل هو أفضل السبل ؟

  معظمته أو تدنيته ؟  Heinz(ج ) ما هو الشيء الذي حتاول شركة 



111 
 

  (د ) وضح بالتفصيل طبيعة الشروط . 

  

  املصنـــــــــع

املخزن XIIXI X IXVIIIVIIVIV IV III II I اإلمجايل

1,820     1,820 A 

1,530     1,530 B 

2,360    2,360  C 

100     100 D 

280    280  E 

730    730  F 

940     940 G 

1,130  1,130    H 

4,150    4,150  J 

3,700   3,000  700 K 

2,560 1,200    1,360 L 

1,710  1,570  140  M 

580     580 N 

30 30     P 

2,840500 500500  1,340  Q 
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1,510 700    810 R 

970880 90     S 

5,1105,110      T 

3,540 1,200 180    2,160 U 

4,4102,4102,000      Y 

 

40,000 

 

8,900

 

2,000 

 

1,200 

 

500 

 

300 

 

700 

 

1,200

 

500 

 

2,700 

 

3,000 

 

9,000 

 

10,000 

السعة 
 اليومية

  الحـل

  ( أ ) احلاسب اآليل وبعض املوظفني من ذوي اخلربة البسيطة . 

. وإذا كانت  Essex(ب) ال ، فالنموذج املستخدم هنا هو أساسا مماثل متامًا لذلك املستخدم لتدنية نفقات الشحن يف شركة 
  البيانات اخلاصة مبعدالت الشحن أو املتطلبات أو القدرات اليومية خاطئة ، فمن الطبيعي أن النتائج أيضاً لن تكون سليمة . 

  يل مصاريف الشحن واليت ميكن متثيلها بـ(ج ) حتاول الشركة تدنية إمجا

ij ij
ji
U V  

إىل  iتساوي الكمية اليت يتم شحنها يوميًا من املصنع  Vijو  jإىل املستودع  iيساوي معدالت الشحن من املصنع  Uijحيث 
  . jاملستودع 

  قدرته ، أي أن : (د ) جمموعة الشروط توضح أن إمجايل الشحنات من كل مصنع ال ميكن أن تزيد عن

ij i
j
V K  

  . جمموعة أخرى من الشروط توضح أن كل خمزن جيب أن يفي مبتطلباته ، أي أن : ithهي قدرة املصنع  Kiحيث 

ij j
j
V R  
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. باإلضافة إىل ذلك هناك شروط تنص على أن الشحنات من كل مصنع  jthهي إمجايل الشحنات املطلوبة يف املخزن  Rjحيث 
  إىل كل خمزن البد أن تكون غري سالبة أي أن :

Vij  0 

 

__________________________________ 

* A. Henderson and R. Schlaifer “Mathematical Programming,” in Mansfield, Managerial Economics and 

Operations Research, 5th ed. 

 تعد ھذه األرقام تقريبية ، إال أنھا تفي بأغراض الدراسة الحالية .  

  

  

  

  االحتياطي الفيدرالي ودوره مع البنوك التجارية

  

تنطوي بناء على األجزاء السابقة من هذا الفصل ، قد يتولد لدينا االنطباع بأنه ال ميكن تطبيق أساليب الربجمة اخلطية إال يف اجملال اليت 
على مشكالت النقل والتصنيع ، إال أن ذلك ليس صحيحًا . فقد قام بنك االحتياط الفيدرايل بإسداء النصح الالزم للبنوك التجارية 

حيث يوجد نوعان من األصول ، قروض  First National Bankولنأخذ مثال  9خبصوص كيفية استخدام الربجمة اخلطية .
  مليون دوالر جيب ختصيصها بني هذين النوعني من األصول فإن : 400واستثمارات . وألن البنك لدية 

I + L  400  (10.35) 

مليون دوالر ،  150هي كمية القروض اليت مينحها البنك . ويرغب البنك أال تقل القروض عن  Lهي كمية االستثمارات و  Iحيث 
 أي :  

L  150  (10.36) 

من  %20ئلة بشكل أسرع من القروض ، فإن البنك يرغب يف أال تقل االستثمارات عن وألن االستثمارات ميكن حتويلها إىل نقود سا
 إمجايل قروضه واستثماراته ، لذلك :  

                                                            
9 A. Broaddus, “Linear Programming: A New Approach to Bank Portfolio Management,” Federal Reserve Bank of 

Richmond Monthly Review. 
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I  0.20(L + I) 

 أو   

L  4I  (10.37) 

على االستثمارات ،  %10على القروض و  %16ويرغب مديرو البنك يف معظمة األرباح ، فإذا كان البنك حيصل على عائد قدره 
 فإن األرباح تساوي :  

 = 0.16L + 0.10I  (10.38) 

 Lو  I  0وبشرط أن  (10.37)و  (10.36)و  (10.35)مع مراعاة الشروط يف  وهكذا تتلخص مشكلة املديرين يف معظمة 

 0  حل هذه املشكلة بيانيًا ،  فإنه ميكن (10.12). وتعد هذه واحدة من تطبيقات الربجمة اخلطية ، وكما هو موضح بالشكل
. الحظ أنه يتعني على  (10.12)وعند الوفاء بكل الشروط ، يتعني على البنك اختيار إحدى النقاط يف املنطقة املظللة يف الشكل 

. كما جيب عليه  (10.36)وذلك للوفاء بالشرط يف  L = 150البنك اختيار إحدى النقاط اليت تقع أعلى أو أدىن اخلط حيث 
، وأخريًا جيب عليه  (10.35)وذلك للوفاء بالشرط يف  I + L = 400ار إحدى النقاط اليت تقع أعلى أو أدىن اخلط حيث اختي

هذا وميكننا رسم منحنيات األرباح . (10.37)وذلك للوفاء بالشرط يف  L = 4Iاختيار إحدى النقاط أعلى أو أدىن اخلط حيث 
. وملعظمة األرباح ، جيب على املديرين اختيار إحدى النقاط يف  (10.38)وذلك باستخدام املعادلة  (10.12)املتساوية يف الشكل 

مليون  320حيث خيصص البنك  Aاملنطقة املظللة واليت تقع أعلى منحنيات األرباح املتساوية . ومن الواضح أن هذه النقطة هي 
رغم من سهولة وبساطة هذا املثال ، إال أنه يعد أحد األمثلة املفيدة على مليون دوالر لالستثمارات . وعلى ال 80دوالر للقروض و 

قدرة الربجمة اخلطية يف حل املشكالت غري الصناعية . وما من شك يف أن أمهية هذه التقنية تتجاوز حاالت اإلنتاج لتمتد إىل عامل 
 التمويل والتسويق .  

    



تثمر البنك 

 ملبدأ فإن كالً 
 من مصانع 
لبات بشكل 
خازن حىت أن 
تقوم املصانع 

  

A حيث يست ،

 

ة . وطبقًا هلذا امل
ت اليت يتم طلبها
ع ما لديه من طل
عيداً عن كل املخا
ىل ذلك ؛ كأن ت

Aل نقطة ھي 

 *لشحن 

دأ المركزية اإلدارة
ون كمية املنتجات
دير إقليمي بوضع
شركة كان يقع بع
ضرورة القصوى إىل

أفضل رات :ا

  ستثمارات .

حد برامج ا

ث تقوم على مبد
وهم الذين يقررو
ع أن يقوم كل مد
داً من مصانع الش
 إذا اضطرته الضر
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ض واالستثما
دوالر في االس

  

  

  

تنظيمية ألح

  

الستهالكية حبيث
و -ت اإلقليميني 

، كان من املتوقع
مة . إال أن واحد
 طلباته إليه إال 

ثلى للقروض
مليون د 80و

 العملية التن

وتوزيع املنتجات ا
د مديري املبيعات
كاليف الشحن ،
الشركة بصفة عام
تة مل يكن حيول

لمحفظة المث
في القروض و

  شاري

تقييم

يف جمال تصنيع وت
ستة ختضع ألحد
ن مكلفًا بدفع تك
خلاصة ونفقات ا

قليمية الستزن اإل

ال (10.12)
مليون دوالر ف

كن االستش

س شركة رائدة يف
خازن اإلقليمية الس

وملا كان املخزن .
ىل تدنية نفقاته ا
ن مديري املخازن

 

شكل
م 320

الرك

مت تأسيس
من املخ
الشركة 

يؤدي إىل
أحدًا من
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اخلمس األخرى برفض الطلبات لعجزها عن مواجهة ضغوط الطلب املتزايدة عليها . لذلك فإن هذه املصانع تعمل طبقًا ملبدأ أسبقية 
  الطلبات ، فمن يطلب مبكراً يتسلم مبكراً .

  كنت تعمل كمستشاراً هلذه الشركة ، فما هي مقرتحاتك خبصوص نظام الشحن هلذه الشركة ؟   فإذا

  

__________________________________  

 N. Harlan, C. Christenson, and R. Vancil, Managerial Economics: Text andالختبار مماثل لھذه الحالة راجع :  *

Cases (Home wood, III. Irwin, 1962).  
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  االقتصاد التطبيقي في اإلدارة ( دراسة واقعية )

  

  * Lisa-Macintoshومشروع تطوير جھاز  Appleشركة 

  

 Steveبدأ  1982يف عام  Jobs -  الرئيس التنفيذي لشركةApple -  هي أجهزة  -يف تطوير عائلة جديدة من املنتجات
. حقيقة األمر هو أن املنتج اجلديد كان موجهًا صوب سوق رجال األعمال  Lisa‐Macintoshالكمبيوتر الشخصية من طراز 

واليت كانت  -واحملرتفني يف التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، ومل يكن موجهًا بأي حال من األحوال صوب السوق التعليمية 
مباشرة . وقد كان مشروعاً طموحاً  Jobsصغري يتبع مسيطرة عليها بالفعل . وقد مت تنفيذ هذا املشروع بواسطة فريق  Appleأجهزة 

  مت إسناده إىل عدد من ذوي الكفاءة ، الذين هلم اتصال يومي باإلدارة العليا يف الشركة .

ا الشركة ، وهو ما جعل سعره يرتاوح ما بني  وسرعان ما احتل اجلهاز اجلديد مكانه كأحد أهم األجهزة اجلديدة اليت طور
. وكانت الفكرة تتمثل يف البدء بتطوير هذا اجلهاز نفسه حىت ميكن له إظهار  دوالر يف بادئ األمر 10,000 إىل دوالر 8,000

فاعلية التكنولوجيا اجلديدة املنوط يه جتسيدها بغرض استخدامه للمساعدة يف احلصول على منتج آخر أضخم من حيث األمهية 
يلعبان دورًا هندسيًا يف املقام األول بينما كان  Macintoshو  Lisa. وكان كًال من  Macintoshوهو جهاز  -واحلجم 

متماشية مع احتياجات مكاتب الشركات ، واليت كان اهتمامها  Lisaأو أقل . ومل تأِت مواصفات  -التسويق يأيت يف املرتبة الثانية 
اصفات أكثر متاشيًا مع أغراض املشروعات التجارية منصبًا على الدعم امليداين والربامج التطبيقية وسهولة االتصال ، بل كانت املو 

  الصغرية واجلامعات مما هو األمر يف حالة الشركات الكربى .

كان مبتكرًا للغاية ، إال أن املبيعات مل تصل مطلقًا إىل احلد املرجو . وكان من الضروري   Lisaوعلى الرغم من أن تصميم 
األخرى قبل أن يصبح هذا التصميم متوائمًا مع متطلبات السوق . ومع أن اخلطة مرة تلو  Macintoshإجراء تعديل على تصميم 

، إال أن ذلك قد تأجل مرارًا ومل يتحقق إال يف أوائل عام  1983إىل األسواق حبلول مارس  Macintoshكانت ترمي إىل إدخال 
بينما يعرض  - Big Brother -اغية يف صورة احلاكم الشيوعي الط IBMعندما مت إذاعة إعالن تليفزيوين يعرض  1984

Macintosh  يف صورة جهاز الكمبيوتر الذي ميثل الذراع اليمىن لرجال األعمال . وعلى الرغم من تلك اإلعالنات مل حيقق
Macintosh . جناحاً كبرياً يف سوق العمل املستهدف ، وكأن أحد األسباب قلة الربامج املتوافرة  
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طة ترمي إىل إنشاء مصنع بدرجة عالية من األوتوماتية ( اآللية ) إلنتاج أجهزة بوضع خ Appleوقد بدأت شركة 
Macintosh  مل تكن الناحية  1984مليون دوالر يف أوائل  20عند بدء تسويقه . لكن عند بدء تشغيل املصنع الذي تكلف

مليون دوالر  7ن املعدات تصل تكلفتها إىل ، األمر الذي أدى إىل االستغناء عن عدد ماألوتوماتية قد وصلت إىل احلد املطلوب 
السابقة إىل مثل هذه الدرجة  Appleوذلك خالل الثمانية أشهر األوىل من االفتتاح . ولعل أحد أسباب ذلك هو افتقار مصانع 

هزة واليت تتطلب كثافة كانت اخلربة اإلنتاجية للشركة تفتقر إىل حد كبري جماالت جتميع األج  1981العالية من األوتوماتية ، فحىت عام 
  عمالية كبرية .

بشكل ملحوظ ، وكان  Appleونظرًا لكثرة العيوب اليت كانت تشوب مشروع التطوير هذا ، فقد اخنفضت إيرادات شركة 
بتقدمي استقالته   Steve Jobs] ، وتال ذلك قيام السيد  (1)[ راجع جدول  Lisa‐Macintoshذلك يرجع جزئيًا إىل مشروع 

، بعد أن شعر بأن الشركة لديها زيادة كبرية يف القدرة  John Sculley. وقد أقدم خليفته  1985سبتمرب  17للشركة يف كرئيسًا 
 Appleمن القوة العاملة بالشركة . وأصبحت شركة  %20، ومت تسريح حوايل  Dallasعلى إغالق مصنع الشركة يف  -اإلنتاجية 

  . Lisa‐Macintoshشيئاً خمتلفاً متاماً عما كانت عليه قبل بدء مشروع تطوير 
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  . Appleبيان الدخل لشركة  (1)جدول 

  

 بعد انقضاء ثالثة شهور 

 1984سبتمرب  1985 28سبتمرب  27 

 477,400 $409,709 $ صايف املبيعات

 373,899432,528 التكلفة والنفقات

 35,81044,872 إمدادات التدعيمالدخل العامل قبل 

 ––3,373 إمدادات التدعيم

 4,6543,861 صايف سعر الفائدة وغريها من أنواع الدخول

 43,83748,733 الدخل قبل الضريبة

 21,48017,927 اإلمدادات قبل ضريبة الدخل

 22,35730,806 صايف الدخل

 0.50 $0.36 $ الكسب لكل سهم

  

كل البنود ما عدا الدخل .  Wheelen and Hunger, Cases in strategic Management and Business Policyالمصدر :  *
  لكل سھم باأللف دوالر .

  

   

دوالر فما هي نقطة التعادل  1,200دوالر ، وإذا كان متوسط سعر التكاليف املتغرية هو  1,500( أ ) إذا كان متوسط سعر اجلهاز 
  مليون دوالر سنوياً ؟ 15ف الثابتة ، علماً بأن التكالي
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 2(ب) إذا كانت دالة التبادل العكسي بني الوقت والتكاليف تشري إىل أن تقليل زمن املشروع عام واحد كان من املمكن أن يكلف 
  بلغ اإلضايف ؟مليون دوالر ، فما هي العوامل اليت جيب وضعها يف االعتبار عند اختاذ القرار بشأن ما إذا كان جيب إنفاق هذا امل

على دالة اإلنتاج أم خارجها ؟ مبعىن هل كانت  Macintoshإلنتاج  Apple(ج ) هل كانت توليفة عناصر اإلنتاج اخلاصة بشركة 
  على القدر الالزم من الكفاءة أم ال ؟

  ؟ األخرى Lisa‐Macintosh(د ) إذا ما أولينا عنصر التسويق جمرد عناية ثانوية ، ترى ما هي عيوب 

  ـ) هل ترى أنه من األفضل دائماً استغالل أكثر املصانع استخداماً لرأس املال وأكثرها آلية ؟ نعم أم ال ؟ وملاذا ؟(ه

( و ) هل كان من املمكن أن تساعد الربجمة اخلطية يف حتديد أي نوع من مرافق اإلنتاج جيب إنشاؤها وكيفية تشغيلها ؟ إذا كانت 
  اإلجابة نعم ، فكيف ؟ 

  

__________________________________  

 Hayes, Wheelwright, and Clark, Dynamic Manufacturing, and Wheelen andالمادة في ھذه الحالة مستمدة من :  *

Hunger, Cases in strategic Management and Business Policy. Also, see P. Feddeler, T. Wheelen, and D. 

Croll, “Apple Computer, Inc., 1987 … The Second Decade.”  

  

  



121 
 

 موجز بما ورد في الفصل العاشر  

  

تعد الربجمة اخلطية إحدى الطرق اليت تسمح لصانعي القرار حبل مشكالت املعظمة والتدنية عندما تكون هناك قيود تقلل من  -1
م علي احلركة . كما أن الربجمة اخلطية تساعدنا يف جمال قرارات ا إلنتاج فعلى العكس من النظرية التقليدية الواردة يف الفصل قدر

السابع ، جند أن الربجمة اخلطية ال تتعامل مع دالة اإلنتاج علي النحو اليت هي عليه قبيل قيام املديرين مبواجهة ما لديهم من 
ت احلاسبة الفعالة باحلصول على مشكالت . كما أن حتليل الربامج أسهل يف تطبيقه يف العديد من اجلوانب ، وتسمح التقنيا

  نتائج وحلول .

غالبًا ما خيتار املدير واحدًا ( أو توليفة ) من الطرق املمكنة حىت يتسىن له إنتاج سلعة معينة ، مع الوضع يف االعتبار أنه يوجد  -2
البيانية ، حيث مت صياغة لدى الشركة كمية حمدودة من بعض عناصر اإلنتاج . وقد قمنا حبل هذه املشكلة باستخدام الطرق 

منحنيات األرباح املتساوية ووضعها على خمطط التوليفات الكفأة ، مث يتم اختيار نقطة على منطقة احللول املمكنة ، تقع عند 
أعلى منحنيات األرباح املتساوية . وباإلضافة إىل ذلك فقد تعاملنا مع شكل آخر من هذه املشكلة مل تكن فيه الشركة مقيدة من 

  يث كمية عناصر اإلنتاج املتاحة لديها .ح

غالبًا ما تنتج الشركة أكثر من منتج واحد ويكون لديها عدد من وسائل اإلنتاج ذات الكميات الثابتة مما حيدد الكمية اليت ميكن  -3
طط التوليفات الكفأة إنتاجها من كل منتج . وهذه املشكلة أيضا ميكن حلها بيانيا باستخدام منحنيات األرباح املتساوية على خم

  من عناصر اإلنتاج .

لكل مشكلة من مشكالت الربجمة اخلطية مشكلة مقابلة تعرف باملشكلة الثانوية . فإذا كانت املشكلة األساسية مشكلة معظمة   -4
، كانت كانت املشكلة الثانوية مشكلة تدنية والعكس بالعكس . ففي املثال اخلاص بتحديد أفضل التوليفات إلنتاج معني 

املشكلة األساسية تبحث عن أفضل معدالت إنتاج بينما كان الغرض من املشكلة الثانوية حتديد قيم للقطاعات الثابتة . وهذه 
ا توضح ما ميكن أن حيدث ألرباح الشركة إذا متكنت  -اليت تعرف بأسعار الظل  - القيم املفرتضة  تعد ذات فائدة كبرية أل

  نوع من عناصر اإلنتاج . بشكل أو بأخر من زيادة كل

ميثل املتغري اخلامل كمية العناصر غري املستغلة . وعند استخدام املتغري اخلامل ميكن حتويل الشروط من متباينات إىل معادالت .  -5
 - ف ومبجرد حدوث ذلك التحويل ، ميكن استخدام الطرق اجلربية حلل مشكلة الربجمة اخلطية . والعملية هي تقدير الدالة اهلد

عند كل ركن من أركان منطقة احللول املمكنة . والركن الذي تكون عنده الدالة  -وهي الدالة اليت حناول معظمتها أو تدنيتها 
  اهلدف عند أعلى أو أدىن قيمة هلا هو احلل األمثل .
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  تمارين

  

ا إلنتاج ثالثة أنواع  Summitوهو نائب الرئيس التنفيذي لشركة  Martin Caseyجيب على  (1) أن يوظف عمال الشركة وآال
  من صناديق امللفات املعدنية باخلصائص التالية :

  

 املنتج متطلبات عناصر اإلنتاج

 صناديق صغرية صناديق متوسطة صناديق كبرية أو األرباح

 2515 10 ساعة عمالة لكل صندوق

 4015 5 ساعة آالت لكل صندوق

 12.50 $25 $50 $ الربح لكل صندوق

  

  ساعة آالت ميكن استخدامها يومياً . 2,500ساعة عمالة و  3,500ومتتلك الشركة إمجايل 

  ( أ ) ما هي دالة اهلدف ؟ 

  (ب) ما هي الشروط ؟ 

  توظيفها إلنتاج كل نوع من املنتجات ؟  Casey(ج ) ما هو عدد ساعات العمالة وساعات اآلالت اليت جيب على السيد 

حتديد أيًا من الطرق الثالثة جيب استخدامها إلنتاج  Cartwrightكبري مهندسي شركة   Frank Chidesterجيب على  (2)
  منتج الشركة وهو املناديل الورقية . ويوضح اجلدول التايل خصائص كل من الطرق الثالثة :

  

 العملية متطلبات عناصر اإلنتاج
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 AB C ( لكل وحدة ناتج )

 24 1 مدربةساعة عمالة 

 11 1 ساعة عمالة غري مدربة

 31 5 ساعة آالت

  

دوالر . وجيب  15دوالر وسعر ساعة اآلالت  5دوالر وسعر ساعة العمالة غري املدربة  11فإذا كان سعر ساعة العمالة املدربة 
  طن يومياً وميكنها استخدام أي كمية تريدها من كل من العناصر . 100على الشركة إنتاج 

  أ ) ما هي الدالة اهلدف ؟( 

  (ب) ما هي الشروط ؟

  اختيارها ؟ Chidester(ج ) ما هي العملية ( أو العمليات ) اليت جيب على السيد 

  (د ) أترى أن هذه املشكلة تعد واحدة من مشكالت الربجمة اخلطية ؟ نعم أو ال ؟ وملاذا ؟

إلنتاج سلعة معينة . وإلنتاج وحدة واحدة من تلك السلعة حتتاج  Zو  Yو  Xثالثة عمليات وهي  Adamsتستخدم شركة  (3)
ساعة آالت ، أما العملية  1.5ساعة عمالة و  Y 1.5ساعة آالت ، بينما تتطلب العملية  1ساعة عمالة و  2إىل  Xالعملية 

Z  ساعة آالت . 2.2ساعة عمالة و  1.1فتتطلب  

الة على احملور الرأسي وساعات اآلالت على احملور األفقي ، قم برسم خطوط ( أ ) باستخدام رسم بياين تظهر فيه ساعات العم
  األشعة اليت متثل العمليات الثالث . 

  وحدة .  100(ب) باستخدام الرسم يف اجلزء ( أ ) قم برسم منحىن الناتج املتساوي املناظرة لـ 
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دوالر يف الساعة وسعر  15ن سعر الظل للعمالة املدربة أ Summersباستخدام الربجمة اخلطية وجد نائب رئيس إدارة شركة  (4)
  الظل ملاكينة اخلياطة يساوي صفر .

  ( أ ) ما الذي يشري إليه سعر الظل للعمالة املدربة ؟

  (ب) ما الذي يشري إليه سعر الظل لوقت ماكينات اخلياطة ؟

  قيمة الساعة اإلضافية من العمالة ومن اآلالت .  ] يرغب يف حتديد (1)[ املسألة رقم  Martin Caseyافرتض أن يف حالة   (5)

  ( أ ) ما هي املشكلة الثانوية ؟

  (ب) ما هو احلل هلذه املشكلة الثانوية ؟

  (ج ) ما هي قيمة الساعة اإلضافية من كل العناصر ؟

  . نوعني من عناصر اإلنتاج ، ساعات اآلالت يف حجرة التشطيب وساعات العمالة Murrayتستخدم شركة  (6)

ساعة عمالة متاحة أسبوعيًا ، قم برسم جمموعة من  200ساعة آالت و 2,000( أ ) إذا كان هناك حد أقصى قدرة 
  التوليفات الكفأة يف صورة شكل بياين .

ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج . قم برسم الشعاع الذي ميثل هذه  1ساعة آالت و  X 1(ب) تستخدم العملية 
  العملية .

ساعة  Z 2ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج ، وتستخدم العملية  2ساعة آالت و  ½ Yج ) تستخدم العملية (
  ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج . قم برسم خطوط األشعة اليت متثل هاتني الطريقتني . ½آالت و 

  وحدة إنتاج ( باستخدام الثالث عمليات املوضحة أعاله ) . 1,000(د ) قم برسم منحىن الناتج املتساوي لـ 

دوالر يف الساعة وكل ساعات العمالة اليت  10(هـ) افرتض أن الشركة ميكنها استخدام كل ساعات اآلالت اليت تريدها بسعر 
  وحده ؟ 1,000دوالر يف الساعة فما هي العملية اليت جيب استخدامها إلنتاج  10تريدها بسعر 

إلنتاج إحدى السلع . وللحصول على كل  Cو  Bو  Aاستخدام ثالثة عمليات يف مصنعها باملكسيك  Brownكن لشركة مي (7)
 1.5ساعة عمالة و  1.5 لـ Bساعة آالت ، بينما حتتاج العملية  1ساعة عمالة و  2 لـ Aوحدة من اإلنتاج ، حتتاج العملية 

دوالر لكل ساعة  3ساعة آالت . وجيب على الشركة دفع  2.2ة عمالة و ساع 1.1 فتحتاج لـ Cساعة آالت ، أما العملية 
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ساعة آالت أسبوعيًا حيث أن ذلك هو  120لكل ساعة آالت ، لكنها ال تستطيع استخدام أكثر من  دوالر 2عمالة و 
  أقصى قدر متاح يف املدى القصري .

  ؟ Aعدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية  وحدة أسبوعياً ، فما هو 100( أ ) إذا ما رغبت الشركة يف إنتاج 

  ؟ B(ب) ما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية 

  ؟ C(ج ) ما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية 

ويف ظل هذه الظروف  ساعة آالت أسبوعيًا . 120استخدام أكثر من  Brown، افرتض أنه ميكن لشركة  (7)يف املسألة رقم  (8)
  ؟ Cو  Bو  Aما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجها باستخدام العمليات 

سنت ،  2.5، فإن سعر الظل ( السعر الثانوي ) للدقيقة من وقت العمالة هو  (10.13)طبقا لنتائج احلاسب اآليل يف الشكل  (9)
  سنت . 65وللدقيقة من وقت اآلالت 

يف الساعة  دوالر 5( راجع ملحق الفصل السابق ) استخدام عمالة إضافية بسعر  George Kramer( أ ) إذا كان مبقدور 
  ، فهل يلزم عليه استخدام تلك العمالة اإلضافية ؟

  دوالر يف الساعة ، فهل يلزمه استخدام أي آالت إضافية ؟ 35(ب) إذا كان مبقدوره استخدام آالت إضافية بتكلفة 
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و  Oklahomaو  Floridaوخمازن يف  Oregonو  Kentuckyمصانع يف والييت  Dartmouthمتتلك شركة   (10) 
Arizona : واجلدول التايل يوضح تكاليف شحن املنتجات من كل مصنع إىل كل خمزن .  

  

 املخزن 

 FloridaOklahomaArizona املصنع

Kentucky$ 4$ 6 $ 7 

Oregon117 6 

  

. وال ميكن  (Oregon)طن  5,000و  (Kentucky)طن  4,000وال ميكن لإلنتاج اليومي للمصانع أن يتخطى 
طن  3,000و  (Oklahoma)طن  3,500و  (Florida)طن  2,500للطلبات اليومية للمخازن أن تقل عن 

(Arizona)  .  

  ( أ ) ما هي دوال اهلدف ؟ 

  (ب) ما هي الشروط ؟ 

  إىل كل املخازن ؟ Kentuckyتكاليف الشحن ، ما هو عدد أطنان املنتج اليت جيب شحنها من مصنع (ج ) لتدنية إمجايل 

  إىل كل من املخازن ؟ Oregon(د ) لتدنية إمجايل تكاليف الشحن ، ما هو عدد أطنان املنتج اليت جيب شحنها من مصنع 

  

  . ( راجع الملحق ) . LINDOملحوظة : األسئلة (ج) و (د) للطالب الذين يمكنھم استخدام برامج 

  

  ملحق

  إحدى الحزم البرمجية لحل مشكالت البرمجة الخطية
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. عند قيامنا حبل أغلب مشكالت الربجمة اخلطية عمليًا ( يتم ذلك ) باالستعانة بربامج الكمبيوتر بدًال من األساليب اجلربية والبيانية 
شكالت الربجمة اخلطية ملا له من شيوع وسهولة يف استخدامه . وجيدر بنا أحد أهم الربامج املساعدة يف حل م LINDOويعد برنامج 

  اآلن أن نقدم وصفاً موجزاً إليضاح كيفية تبسيط وتيسري حل مشكالت الربجمة اخلطية بواسطة الكمبيوتر .

إعطاء األمر تظهر أمامه هذه العالمة ( : ) يف أقصى يسار الشاشة . وجيب  LINDOمبجرد دخول املستخدم على برنامج 
 ”MAX“أو  ”MIN“املناسب للربنامج بشأن ما إذا كان عليه معظمة أو تدنية دالة اهلدف املستخدمة . ولعمل ذلك فإننا ندخل 

واليت تعد مبثابة إشارة للربنامج أن اجلزء التايل هو جمموعة الشروط أو  ”SUBJECT TO“مث دالة اهلدف بعد ( : ) وبعد ذلك ندخل 
للداللة على أن الربنامج قد حصل على كافة  ”END“ 10د االنتهاء من إدخال كافة هذه الضوابط ، نقوم بإدخال الضوابط . وبع

والذي يعد مبثابة أمر موجه للربنامج حىت يقوم بإمدادنا بدالة اهلدف ومجيع  ”LOOK ALL“املعلومات املطلوبة . وأخرياً نقوم بإدخال 
الشروط أو الضوابط اليت مت إدخاهلا . وتعد هذه اخلطوة إجراًء ذا فائدة كبرية للتحقق من عدم حدوث أخطاء . وبعد إصدار األمر 

“GO” 11ة اخلطية .للربنامج خيرج احلل ، وبذلك يتم تشغيل الربنامج حلل مشكلة الربجم  

والذي ميتلك مصنعا يقوم بإنتاج اإليشاربات  - George Kramerولإليضاح ، سوف نلقي النظر على حالة السيد 
دوالر لرابطة العنق . هذا ويتطلب إنتاج  2سنتًا لإليشارب و  50حيقق رحبا قدره  Kramerوأربطة العنق . علما بأن السيد 

دقيقة لرابطة العنق . وبصفة عامة ، فان زمن العمالة املتوفر لدى السيد  15لعمالة يف مقابل ثانية فقط من ا 30اإليشارب الواحد 
Kramer  دقيقة أسبوعيًا ميكن ختصيصها إلنتاج اإليشاربات ورابطات العنق ، وميكن استخدام آالت الشركة إلنتاج   12,000هو

دقيقة إلنتاج رابطة عنق  2.5دقيقة من وقت اآلالت يف مقابل  0.75كل من السلعتني ، علما بأن إنتاج اإليشارب الواحد يتطلب 
  دقيقة أسبوعياً . 5,000هو  Kramerواحدة . وبصفة عامة ، فإن زمن اآلالت املتوفر لدى السيد 

  يرغب يف معظمة أرباحه ، لذا فبإمكانه صياغة دالة اهلدف بالشكل التايل : Kramerومبا أن السيد 

 Z = 0.5X + 2Y معظمة (10.39) 

  هو عدد أربطة العنق اليت يتم إنتاجها أسبوعياً . وشروط العمالة هي : Xهو إمجايل الربح األسبوعي و  Zحيث 

0.5X + 15Y  12,000  (10.40) 

                                                            
" بمعنى أقل من أو مساوياً  معنى أكبر من أو مساوياً لـ ، و " " ب بتفسير "  LINDOعند إدخال الضوابط أو الشروط يقوم برنامج  10

  لـ . والسبب في ذلك ھو عدم وجود إمكانية إلدخال " أكبر من أو مساوياً لـ " أو " أقل من أو مساوياً لـ " في معظم لوحات المفاتيح .
راءة ھذه المتباينات بالطريقة الموضحة أعاله يكون قد قام بق LINDOفإن  ”LOOK ALL“ونالحظ أنه عند قيامنا بإدخال األمر 

.  
  ألغراض الدراسة الحالية ، يمكنك تجاھل عدد المتكررات والخطوة التي يوجد عندھا الحل . 11
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، فسوف تكون اخلطوة األوىل هي إدخال دالة اهلدف والشروط على النحو املوضح  LINDOفإذا قمنا باستخدام برنامج 
ننا استخدام أمر والذي يعرض هذه املشكلة يف صورة مطبوعة الكمبيوتر النهائية . وبعد إدخال املعلومات ، ميك (10.13)بالشكل 

“LOOK ALL”  للتأكد من دقة املدخالت . أما األمر“GO”  فهو املسئول عن إعطاء اإلشارة للكمبيوتر لكي يبدأ يف حل
  املشكلة . ويقوم الربنامج بإمدادنا بقيمة

 3,550احلصول عليه يف ظل وجود هذه الشروط أو الضوابط :  Kramer( دالة اهلدف ) والذي يشكل أقصى ربح ميكن للسيد 
الواجب على الشركة حتقيقها . فإذا رغبت  (Y)ورابطات العنق  (X)دوالر أسبوعيًا كما ميدنا الربنامج بأفضل توليفة من اإليشاربات 

ربطة عنق أسبوعيًا .  650رب و إيشا 4,500الشركة يف معظمة أرباحها يف ظل وجود هذه الشروط ، فإنه يتعني عليها إنتاج 
واجلدير بالذكر أن العمود املعنون " العددي أو الفائض " خيربنا بأن املتغري العددي لكل من العمالة واآلالت يساوي صفر ؛ أي أنه 

لثنائية " فهو الذي تتم االستفادة من كل دقيقة عمالة وآالت عند استخدام هذه التوليفة اإلنتاجية . أما العمود املعنون " األسعار ا
سنت ، وسعر الظل لدقيقة  2.5ميدنا بأسعار الظل لزمن العمالة واآلالت ، علمًا بأن سعر الظل لدقيقة واحدة من زمن العمالة هو 

  سنت . 65واحدة من زمن اآلالت هو 

 الفصل العاشر  

  البرمجة الخطية 

  

  

علم االقتصاد التطبيقي يف اإلدارة اليت ميكن استخدامها يف حل عدد كبري من تعترب الربجمة اخلطية أحد أهم الطرق وأكثرها انتشاراً يف 
قد استخدمت الربجمة اخلطية  H. J. Heinzاملشكالت اإلدارية املتعلقة باإلنتاج والتسويق والتمويل . أشرنا يف الفصل األول إىل أن 

هذه إال واحدة من آالف التطبيقات الصناعية للربجمة اخلطية لتحديد كمية املنتج الالزم شحنها من كل مصنع إىل كل خمزن ، وليست 
ا . وسنقوم يف هذا الفصل بشرح  واليت ترتاوح بني زيادة كفاءة حمطات تكرير البرتول إىل مساعدة البنوك يف اختيار األصول اخلاصة 

  الربجمة اخلطية وكيف ميكن استخدامها .

  

  ما ھي البرمجة الخطية ؟

  
                                                            

  اشترك في تأليف ھذا الفصلEdward D. Mansfield . 
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أو  - اخلطية إحدى الطرق اليت تسمح للقائمني علي صنع القرار حبل مشكالت املعظمة والتدنية يف وجود ضوابط معينة تعترب الربجمة 
ا طريقة رياضية حمضة  -قيود  حتدد ما ينبغي عمله . وعلى الرغم من أمهية الربجمة اخلطية يف االقتصاد التطبيقي يف اإلدارة ، إال أ

فإذا كانت هذه البيانات ( أو االفرتاضات )  أو احمللل . علومات اليت مجعها ( أو افرتضها ) صانع القرارتقتصر علي إخبارنا مبعىن امل
  خاطئة فمن الطبيعي أن تأيت احللول خاطئة هي

األخرى . تستخدم الربجمة اخلطية يف احلاالت اليت يكون فيها اهلدف هو احلصول على أكرب أو أصغر ناتج من دالة معينة ، وهذه 
هذه املتغريات بعدد من الشروط ، اليت تأخذ شكل  الدالة اهلدف هي دالة خطية يف املتغريات اليت يتم حتديدها . والبد أن تفي قيمة

حيث تكون الشروط على شكل متساويات . وأفضل طريقة  Lagrangeعدد من املتباينات . والحظ أن ذلك خيتلف عن طريقة 
  هو دراسة عدد من احلاالت ولنبدأ بشركة الغزل األمريكية .  -دف أو القيود اليت تتعرض هلا هذه الدالة ملعرفة ما نعنيه بكلمة الدالة اهل

  

  تخطيط اإلنتاج : إنتاج واحد

  

ا شركة الغزل األمريكية هو تشطيب لقطنية . وتعتمد سعة قسم التشطيب على قدرة األقمشة ا افرتض أن أحد العمليات اليت تقوم 
. وهم  3و  2و  1العمالة املتوفرة للقيام بالعمل . وينظر مديرو الشركة يف شأن ثالث طرق الستخدامها : الطرق املعدات وحجم 

. كما يعلمون  3دوالر للطريقة  1.10و  2دوالر للطريقة  0.90و  1دوالر للطريقة  1.00يعلمون أن الربح لكل دفعة قطن هي 
ساعة  2.50تستهلك  2للتشطيب لكل دفعة يتم معاجلتها ، بينما العملية  ساعات من وقت اآلالت 3تستخدم  1أن العملية 

ساعة من وقت العمالة لكل دفعة قطن يتم معاجلتها والعملية  0.4تستهلك  1ساعة . كما أن العملية  5.25تستهلك  3والعملية 
ساعة عمالة . وأخريًا فإن أقصى عدد ساعات لآلالت ميكن استخدامه هو  0.35تستهلك  3ساعة والعملية  0.50تستهلك  2

تساوي عدد  Q1ساعة أسبوعياً هي أقصى كمية من العمالة ميكن للشركة استخدامها . وجبعل  600ساعة أسبوعياً ، بينما  6,000
اوي عدد الدفعات اليت ميكن معاجلتها باستخدام تس Q2، و  1دفعات األقمشة القطنية اليت يتم معاجلتهًا أسبوعيًا باستخدام العملية 

، فإنه ميكن النظر إىل مشكلة اإلنتاج اليت تواجهها  3تساوي عدد الدفعات اليت يتم معاجلتها باستخدام العملية  Q3، و  2العملية 
  شركة األقمشة األمريكية من زاوية الربجمة اخلطية التالية : أي معظمة

 = 1.00Q1 + 0.90Q2 + 1.10Q3   (10.1) 

 وذلك طبقا للشروط التالية :  

3Q1 + 2.50Q2 + 5.25Q3  6,000  (10.2) 
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0.40Q1 + 0.50Q2 + 0.35Q3  600  (10.3) 

Q1  0; Q2  0; Q3  0  (10.4) 

ادلة ودالة اهلدف واليت تعرف أحياناً باسم دالة املعيار هي الدالة اليت سوف يتم معظمتها يف مسألة الربجمة اخلطية يف هذه احلالة ، واملع
؛ حيث  (10.4)حىت  (10.2)هي الصياغة املعربة عن حجم أرباح الشركة يف هذه احلالة . والشروط معطاة يف املتباينات  (10.1)

، وتنص املتباينة  6,000على أن إمجايل ساعات التشطيب أسبوعيًا البد أن يكون أقل من أو مساوي لـ  (10.2)ة تنص املتباين
على شروط  (10.4)، و تشتمل املتباينة  600على أن إمجايل ساعات العمالة أسبوعيًا البد أن يكون أقل من أو يساوي  (10.3)

  ليت ال تستوجبالالسالبية اليت قد تبدو واضحة إىل الدرجة ا
ذكرها . وال تأتى هذه الشروط واضحة بنفس الدرجة يف حالة استخدام احلاسب اآليل الذي قد خيرج علينا بأحد احللول اليت تنطوي 

واليت متثل املستويات  Q3و  Q2و  Q1على ناتج سليب . ونالحظ أخرياً أن كال من الدالة اهلدف والشروط هي عبارة عن دوال خطية 
  فيها إجراء هذه اليت يتم

12العمليات . وحلل هذه املشكلة نبدأ بتجميع توليفات عناصر اإلنتاج القابلة للتنفيذ .
 

والذي حيتوى  -  (10.1)ويوضح الشكل 
على إمجايل الساعات األسبوعية من وقت العمالة اليت تستهلكها الطرق الثالثة على احملور األفقي وإمجايل الساعات األسبوعية لتشغيل 

التوليفات القابلة للتطبيق من إمجايل ساعات العمالة وساعات اآلالت .  -الت اليت تستخدمها الطرق الثالثة على احملور الرأسي اآل
 ساعة آالت .  6000ساعة عمالة و  600حيث أن القدر املتاح هو  OHKMواملنطقة القابلة للتطبيق هي املستطيل   

  

  

                                                            
مشكلة نفسھا مختلفة إلى حد كبير ) إلى المشكلة النقاش التالي لھذه المسألة مشابھة في العديد من النواحي ( على الرغم من أن ال 1

  الموجودة في :
W. Baumol, Economic Theory and Operations Analysis, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972), pp. 

296-310.  
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منحنى الناتج المتساوي المناظر  : 3و  2و  1أشعة الخطوط المستقيمة تمثل الطرق  (10.3)شكل 

  . A3بـ  A1دفعة أسبوعياً ، ويحتوى على كل نقاط القطعة المستقيمة التي تصل  250لناتج قدرة 

  

  

املنحنيات اليت حتتوى على كل توليفات عناصر  -وباستخدام هذه األشعة املستقيمة ميكننا رسم منحنيات الناتج املتساوي 
 13اإلنتاج اليت ميكنها حتقيق كمية معينة من اإلنتاج .

ومنحىن الناتج املتساوي هنا له نفس املعىن الذي كنا نقصده يف الفصل السابع ، 
إال أنه يوجد فرق وحيد هو أن املنحنيات املشار إليها يف هذا الفصل هي أكثر استواًء وسالسة من تلك الوارد تفصيلها يف الفصل 

أن  (10.3)دفعة أسبوعياً . يتضح من الشكل  250جم إنتاج السابع . وإليضاح هذه النقطة ، دعنا نرسم منحىن الناتج املتساوي حل
تشري إىل إنتاج حجمه  OX3على  A3دفعة أسبوعيًا ، والنقطة  250هي النقطة اليت تشري إىل إنتاج حجمه  OX1على  A1النقطة 
دفعة أسبوعيًا من الناتج .  250تقعان على منحىن الناتج املتساوي الذي ميثل  A3و  A1دفعة أسبوعيًا . لذلك فإن النقطتني  250

تقع على هذا املنحىن أيضا ، ألن الشركة ميكنها  A3و  A1وعالوة على ذلك فإن أي نقطة تقع على القطعة املستقيمة اليت تصل 
إىل احلالة اليت  Bدفعة أسبوعيًا . فمثًال تشري النقطة  250يف نفس الوقت للحصول على ناتج  3والعملية  1استخدام العملية 

 1تشري إىل احلالة اليت تستخدم فيها العملية  Cدفعة والنقطة  225إلنتاج  3دفعة والعملية  25إلنتاج  1تستخدم عندها العملية 
دفعة . وبتغيري نسبة إمجايل اإلنتاج الناشئ عن استخدام كل طريقة ، ميكن احلصول على   100إلنتاج  3دفعة والعملية  150إلنتاج 

  . A3و  A1النقاط على القطعة املستقيمة اليت تصل بني كل 

  

  

                                                            
اإلنتاج بغض النظر عن العملية المستخدمة . من الواضح أن للتبسيط فإننا نتعامل مع كل دفعة يتم إنتاجھا على أنھا كمية متساوية من  2

  مثل ھذا الشرط قد ال يكون صحيحاً ، لكن ذلك ال يشكل اختالفاً ھاماً في ھذا المثال .
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ميل هذه  (2) 14لكن إذا كان عدد العمليات املمكنة كبرياً جداً فإنه ميكن تقريب منحنيات الناتج املتساوي إىل املنحنيات التقليدية .
ا حمدبة وهو ما يعين أن املعدل احلدي لإلحالل الفين لعنصر ما بالنسبة لعنصر  (3)املنحنيات سالب أو على األقل غري موجب .  أ

ا ليست بالسالسة اليت افرتض الفصل السابع  آخر يتناقص بزيادة إحالل العنصر األول حمل العنصر اآلخر . وبغض النظر عن كو
  فس الشكل األساسي مثل تلك املوجودة يف الفصل السابع .وجودها ، فإن منحنيات الناتج املتساوي يف الربجمة اخلطية يكون هلا ن

ملا كان املعدل احلدي لإلحالل الفين ملنحنيات الناتج املتساوي يفتقر إىل أحد العناصر باملقارنة بالعنصر اآلخر ، لذا فإن 
اخلطية يوحي بأنه ال يوجد غلة حجم الربجمة اخلطية تتوافق متامًا مع قانون تناقص الغلة . لكن افرتاض اخلطية يف مشكالت الربجمة 

  تناقصية أو تزايدية ، و يفرتض دائماً أن دالة اإلنتاج خط مستقيم ومتجانس وهو ما يعىن وجود غلة حجم ثابتة .

  

  كيفية الحصول على حل بياني

  

ة صياغة منحنيات األرباح املتساوية وبالعودة إىل مشكلة الغزل األمريكية جند أن اخلطوة التالية حنو حل مشكلة الربجمة اخلطية هي كيفي
يعرب هندسياً عن أحد  (10.4)، وبعد ذلك ميكننا احلصول على احلل بيانياً . وإذا كان كل من منحنيات الناتج املتساوي يف الشكل 

تساوية حبيث يشتمل التوليفات اليت متكننا من احلصول علي كمية معينة من اإلنتاج ، فأننا نقوم بصياغة كل من منحنيات األرباح امل
علي كافة توليفات املنتجات اليت ميكنها حتقيق كمية معينة من الربح . وإليضاح ذلك دعنا نقوم بصياغة منحىن األرباح املتساوية 

 ، فإن النقطة املناظرة إلنتاج حجمه 1دوالر أسبوعيًا للعملية  1.00دوالر . ملا كان الربح لكل دفعة هو  200املناظر لربح قدره 
تتطلب  1تقع على منحىن األرباح املتساوية . ومبا أن كل دفعة يتم إنتاجها باستخدام العملية  OX1دفعة أسبوعيًا على اخلط  200
هي   دفعة أسبوعياً  200واملناظرة إلنتاج حجمه  OX1ساعة عمالة ، فإن النقطة الواقعة على املستقيم  0.4ساعات للتشطيب و  3
L  دوالر ، فإن النقطة املناظرة إلنتاج حجمه  0.90هو  2املثل ، فبما أن الربح لكل دفعة باستخدام العملية . وب (10.5)يف الشكل

. ومبا أن الربح لكل دفعة يتم إنتاجها باستخدام  Bتقع على ذلك املنحىن ، وهي النقطة  OX2دفعة أسبوعيًا على اخلط  222.2
تنتمي لذلك املنحىن ، وهي  OX3دفعة أسبوعياً على اخلط  181.1ة إلنتاج حجمه دوالر ، فإن النقطة املناظر  1.10هي  3العملية 
. وأخريًا ولنفس األسباب اليت وضعناها يف االعتبار يف حالة الناتج املتساوي ، فإنه ميكننا أيضا تضمني كل النقط الواصلة  Cالنقطة 

  . (10.5)يف الشكل  CLBدوالر أسبوعياً هو  200بني هذه النقاط . لذلك فإن منحىن األرباح املتساوية الذي يشري إىل ربح قدرة 

  

                                                            
السبب األساسي لكونھا تختلف عن الشكل التقليدي ھو أن ھناك عدد محدود من الطرق يفترض توافرھا بالنسبة للشركة . وبزيادة عدد  3

  ذه الطرق فإن منحنيات الناتج المتساوي تقترب أكثر وأكثر من شكل المنحنى في النظرية التقليدية .ھ
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. أي أن شركة الغزل األمريكية  Q1 = 1,000و  Q3 = 571.4آنياً ، جند أن أفضل قيم هي  (10.6)و  (10.5)وحبل املعادلتني 
 . 1دفعة أسبوعياً باستخدام العملية  1,000و  3دفعة أسبوعياً باستخدام العملية  571سوف متعظم أرباحها إذا أنتجت   
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  حالة الموارد غير المحدودة

  

ملزيد من اإليضاح حول كيفيه استخدام الربجمة اخلطية يف حل مشاكل اإلنتاج ، افرتض أن شركة الغزل األمريكية مل تعد مقيدة 
بكميات معينة من العمالة وقدرة اآلالت اليت ميكن استخدامها . بل أنه باستطاعتها ، استخدام كل ما تريد من العمالة بتكلفة 

دوالر لكل ساعة . وافرتض أنه ميكنها استخدام أيًا من  1.60كل ما تريده من التشطيب بسعر دوالر يف الساعة ، و  12.00
دفعة أسبوعيًا بأقل تكلفة مع ثبات  400العمليات الثالثة املذكورة أعاله ، واملشكلة هي اختيار التوليفة اليت ميكن من خالهلا إنتاج 

كننا مالحظة أنه ال ميكننا االعتماد حاليًا على األرقام الواردة حتت عنوان " سعر البيع يف العمليات الثالثة على حد سواء . ( مي
ختطيط اإلنتاج " يف بداية هذا الفصل ، وهي األرقام اخلاصة باألرباح لكل دفعة من اإلنتاج . ألن سعر البيع يبقى ثابتا للعمليات 

  الثالثة ) . 

  أي تدنية : -اآلن ميكن اعتبار مشكلة الشركة مشكلة برجمة خطية 

C = 9.60Q1 + 10.00Q2 + 12.60Q3  (10.7) 

 بشرط :  

Q1 + Q2 + Q3 = 400  (10.8) 

Q1 ³ 0; Q2 ³ 0; Q3 ³ 0  (10.9) 

. والشتقاق هذه الدالة الحظ أن تكلفة الدفعة  (10.7)املعطاة يف املعادلة  Cوالدالة اهلدف يف هذه احلالة هي دالة التكاليف 
دوالر للساعة ) و  1.60ساعات من استخدام اآللة ( بسعر  3تتطلب  1دوالر ، ألن العملية  9.60هي  1باستخدام العملية 

. وباملثل  9.60Q1هو  1دوالر للساعة ) . لذلك فإن إمجايل التكلفة للدفعة باستخدام العملية  12ساعة عمالة ( بسعر  0.4
. والشرط الوحيد هنا هو أن  12.60Q3هو  3، وللطريقة  10.00Q2هو  2يكون إمجايل التكاليف للدفعة باستخدام العملية 

 . 400إمجايل اإلنتاج من كل هذه العمليات البد أن يساوي   

هذا وميكن حل هذه املشكلة بسهولة باستخدام العمليات املذكورة يف اجلزء قبل األخري ، حيث ميكن صياغة منحنيات الناتج 
. اخلطوة  ABCمنحىن الناتج املتساوي املشار إليه بـ  (10.7)ويوضح الشكل رقم  دفعة أسبوعيًا . 400املتساوي إلنتاج حجمه 

التالية هي أن نقوم بصياغة منحنيات التكاليف املتساوية ، وكل منها يوضح التوليفات املختلفة حلجم العمالة وقدرة التشطيب اليت 
  ميكن احلصول عليها عند مستوى تكاليف

.  (10.7)يف الشكل  SS1و  NN1دوالر هي  3,600دوالر و  4,000اوية املناظر لتكاليف قدرها معني . منحىن التكاليف املتس
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  واقعية . 

 

ومن الو
أن النقط

  

شكل
NN1 و

نفس الش
للحصول
إىل حد
سلسة ،
األكثر و
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سيارات وشاحنات  -تقوم بتصنيع نوعني من املنتجات  National Autoفلننظر اآلن إىل حالة أكثر تعقيدًا ، افرتض أن شركة 
ولديها أربعة أنواع من قطاعات العمل ذات سعة ثابتة وهي : جتميع السيارات ، وجتميع الشاحنات ، وجتميع احملركات ، وتشكيل  15.

شرائح الصلب . والسؤال الذي جيب طرحه هو : ما هو عدد السيارات وما هو عدد الشاحنات الذي جيب على الشركة إنتاجه ؟ 
على ثالثة عوامل هي سعرها والتكاليف املتغرية إلنتاج كل سيارة أو شاحنة والتكاليف الثابتة يعتمد الربح لكل سيارة أو شاحنة 

ما ال يتغريان بتغري كمية اإلنتاج يف املدى احملدد .  للشركة . افرتض أن السعر ومتوسط التكاليف املتغرية ثابتني لكل منتج ؛ أي أ
دوالر ، وأن متوسط التكاليف املتغرية  30,000دوالر وسعر الشاحنة  20,000وعلى وجه التحديد ، افرتض أن سعر السيارة 

دوالر . وترغب هذه الشركة معظمة أرباحها مع إغفال التكاليف الثابتة ( واليت تبقي  29,750دوالر وللشاحنة  19,700للسيارة 
  ساوي :دون تغري بغض النظر عما تفعله الشركة ) ، وعليه فإن أرباح الشركة ( لكل ساعة ) ت

 = 300Qa + 250Qt  (10.10) 

هو عدد الشاحنات اليت تنتجها الشركة يف الساعة . وملا كانت  Qtهي عدد السيارات اليت تنتجها الشركة يف الساعة و  Qaحيث 
 20,000$دوالر ( أي  300الشركة حتقق هامش ربح قدره  دوالر ( أي  250) لكل سيارة يتم إنتاجها ، و  $19,700 ‐

$30,000  دوالر  300) لكل شاحنة يتم إنتاجها ، فإن أرباح الشركة ( قبل خصم التكاليف الثابتة ) تساوي  $29,750 ‐
 دوالر مضروباً يف عدد الشاحنات . 250مضروباً يف عدد السيارات مضافاً إليها   

  

  

  إلنتاج سيارة أو شاحنه National Autoالسعة اإلنتاجية المطلوبة من شركة  (10.1)جدول 
  كل ساعة ) . (

  

 شاحنة سيارة السعة

 50 جتميع سيارة

                                                            
 R. Dorfman, “Mathematical or Linear Programming: a Nonmathematicalھذه الحالة ھي تعديل لمثال مشھور موجود في :  4

Exposition,”  تم إعادة طبعه فيMansfield, Managerial Economics and Operation Research, 5th ed.  تم استخدام أرقام .
 W. Garvin and others, “Applications of Linear Programmingمختلفة لتبسيط النتائج . ولتطبيقات في صناعة البترول راجع : 

in the Oil Industry,” in Mansfield, Managerial Economics and Operation Research, 5th ed.  
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 23.333 جتميع حمركات

 3 1/3 2.5 شرائح معدنية

 04 جتميع شاحنة

  

  

ما هي الشروط املقيدة لقرارات املديرين ؟ ميكن إمجال هذه الشروط يف ثبات قدرة جتميع كل من السيارات والشاحنات 
نسبة إمجايل قدرة قطاعات العمل الالزمة إلنتاج سيارة أو شاحنة  (10.1)واحملركات وتشكيل الشرائح املعدنية . يوضح اجلدول 

  ري عن الشروط املقيدة إلنتاج السيارات والشاحنات من خالل املتباينات التالية :واحدة . ومن هذا اجلدول ميكننا التعب



0.02Qa +

0.33Qa +

Qa  0; Q

ل سيارة يتم 
 أقل من أو 

سيارة  20د 
ل شاحنة يتم 
بد أن يكون 
 ، حيث أن 

0.05Qa 

0.04Qt 

+ 0.033Qt 

+ 0.025Qt 

Qt  0 

ملتاحة . مبا أن كل
ة البد أن يكون
خلط الرأسي عند
ملثل ، مبا أن كل

الشاحنات الب ن
ا الشرط من أثر

  

 1

 1 

 1 

 1 

ت والشاحنات امل
الناتج لكل حالة
نات ، ويوضح ا
هذا الشرط . وبامل
إلنتاج للساعة من
يف الساعة ما هلذ

رة جتميع السيارات
مضروبًا يف  0.0
ل إنتاج الشاحناب

 إنتاجها حتت ه
مضروبًا يف ا 0.0
شاحنة يف 25ند 
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ط اليت تفرضها قدر
05ارات ، فإن 

ت بالشركة يف مقا
يارات اليت ميكن

04حنات ، فإن 

عند (10.8)كل 
 ذا الشرط .  

  

  

(10.11) 

(10.12)

(10.13)

(10.14)

(10.15)

الشروط 10.1)
قدرة جتميع السيا

إنتاج السيارات )
أقصى عدد للسي
درة جتميع الشاح
ط األفقي يف الشك
شاحنات حتت هذ

(2و  (10.11)

من ق %5هلك 
(10.8) الشكل 

هو أ 20رًا ألن 
من قد %4هلك 

. ويوضح اخلط 
كن إنتاجه من الش

(متثل املتباينات 

 يف الساعة تسته
. ويوضح  1 لـ 

ك الشرط ، نظر
 يف الساعة تسته

1ن أو مساويًا لـ 

و أقصى عدد ميك

 

إنتاجها
مساويًا 

تأثري ذلك
إنتاجها
أقل من
هو 25
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التوليفات الكفأة إلنتاج السيارات  : National Autoتوليفات اإلنتاج المثلى لشركة  (10.8)شكل 

  . OEFUHIوالشاحنات تقع كلھا بداخل المساحة 

  

  

أنه ال ميكن استخدام أكثر من القدرة املتاحة من جتميع وإنتاج احملركات . فبما أن كل سيارة يتم  (10.13)توضح املتباينة 
من قدرة اإلنتاج ،  %3.33من قدرة اإلنتاج ، ومبا أن كل شاحنة يتم إنتاجها يف الساعة تستهلك  %2إنتاجها يف الساعة تستهلك 

مضروباً يف عدد الشاحنات اليت يتم إنتاجها بالساعة جيب أن يكون أقل  0.33مضروباً يف إنتاج السيارات بالساعة و  0.02لذا فإن 
مييز بني توليفات إنتاج السيارات والشاحنات من ناحية وتلك  (10.8)يف الشكل  AB. لذلك فإن اخلط  1من أو يساوي 

 OABالتوليفات اليت تفوق قدرة إنتاج احملركات من ناحية أخرى . فلكي يكون أي من التوليفات كفئًا ، البد أن يكون على املثلث 
شكيل املعادن . ومبا أن كل سيارة يتم إنتاجها أنه ال ميكن استخدام أكثر من القدرة املتاحة لت (10.14)أو بداخله . وتوضح املتباينة 

من قدرة تشكيل املعادن ، فإن  %2.5من قدرة تشكيل املعادن ، وكل شاحنة يتم إنتاجها تستهلك  %3.33يف الساعة تستهلك 
يتم إنتاجها يف  مضروبًا يف عدد الشاحنات اليت 0.025مضروبًا يف عدد السيارات اليت يتم إنتاجها يف الساعة مضافًا إليه  0.033

مييز بني التوليفات اجملدية للمنتجات وتلك  (10.8)يف الشكل  CD. لذلك فإن اخلط  1الساعة البد وأن يكون أقل من أو يساوي 
  . OCDاليت تفوق قدرة تشكيل املعادن . فلكي تكون التوليفات كفأة ، البد أن تقع على أو بداخل املثلث 

 (10.8)يف الشكل  OEFUHIبد أن تقع توليفة إنتاج السيارات والشاحنات بداخل املنطقة ، ال  وللوفاء بكل هذه الشروط 
ا ختل بواحد من الشروط على األقل . فمثال النقطة  تستخدم قدرة جتميع حمركات وقدرة  C. وأي نقطة تقع خارج هذه املنطقة فإ

جتميع شاحنات أكرب من تلك 
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يل معادن أكرب من تلك املتاحة . ونالحظ أن هذه هي إحدى مشكالت الربجمة اخلطية ، تستهلك قدرة تشك Kاملتاحة ، والنقطة 
. وتوجد عمليتان مها  (10.15)حىت  (10.11)والشروط معطاة يف املتباينات  (10.10)حيث أن الدالة اهلدف معطاة يف املعادلة 

من القدرة بنسب ثابتة ( وإن كانت خمتلفة عن بعضها البعض  إنتاج السيارات وإنتاج الشاحنات ، وكل منهما تستخدم األنواع األربعة
) . ولعل أفضل األساليب املمكنة حلل هذه املشكلة هو اللجوء إىل احلل البياين عن طريق إضافة جمموعه من مستقيمات األرباح 

عن التوليفات املختلفة  ، حيث يعرب كل من هذه املستقيمات (10.9). ويتحقق ذلك يف الشكل  (10.8)املتساوية يف الشكل 
 إلنتاج السيارات والشاحنات اليت تؤدي إىل احلصول على نفس مقدار األرباح ( مشتملة على كافه التكاليف الثابتة ) . فإذا كانت 

  هي الربح ، فإن معادلة منحىن الربح املتساوي هي :

Q Qt a 


250

300

250   (10.16) 

واليت تقع مماسة ألعلى خط مستقيم لألرباح  OEFUHIمن الواضح أنه جيب إجياد النقطة اليت تقع بداخل منطقة احللول املمكنة 
 املتساوية .  

شاحنة يف الساعة .  21.8سيارة و  13.6حيث تنتج الشركة  Uأن احلل األمثل هو عند النقطة  (10.9)يوضح الشكل 
  16يف الساعة .دوالر  9,547، يكون إمجايل أرباح الشركة ( متضمنا التكاليف الثابتة ) هو  وعند هذه املستويات من اإلنتاج

  

  

                                                            
ساعات. في الحاالت  5سيارة كل  68سيارة في الساعة؟ يمكن ذلك بإنتاج  13.6كيف يمكن أن تقوم إحدى الشركات بتحقيق إنتاج قدره  5

التي ينبغي أن يتألف فيھا الحل من أعداد صحيحة، فإنه البد من استخدام أحد مكمالت البرمجة الخطية والمعروف ببرمجة األعداد 
. الحظ أنه من السھل إيجاد  W. Baulmol, Economic Theory and Operations Analysis, Chapter 8راجع: الصحيحة. 

  . Qtو  Qaإلى معادلتين وحلھما آنياً إليجاد  (10.14)و  (10.13)بتحويل المتباينتين  Uإحداثيات 



حيث  Uطة 

  

ثلى عند النقطة

   

التوليفة المث : National 
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l Autoركة

  الساعة .

  

 

ج الكفأة لشر
شاحنة في ا 2

ليفات اإلنتاج
21.8سيارة و  

تول (10.9)
13.6لشركة 

 

شكل
تنتج ال
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  مفاھيم وثيقة الصلة

  

  تساعدنا البرمجة الخطية في رفع مستوى أداء الطائراتكيف 

  

واليت تستخدم  Delta Airlinesتستخدم الربجمة اخلطية يف عدد كبري من الصناعات والشركات . ومن األمثلة على ذلك ، شركة 
الطريان اليومية للطاقم الربجمة اخلطية خلفض تكاليف نقل طاقم الطائرات من مكان آلخر . وملا كانت قواعد العمل حتدد ساعات 

باإلضافة إىل وقت االنتظار يف املطارات إىل غري ذلك من عوامل، فإن جزءاً كبرياً من وقت الطيارين واملضيفني يضيع هباًء ، وذلك من 
جداول الطاقم  وجهة نظر شركة الطريان . ومع جهود الشركة املستمرة يف تقليل الوقت والتكاليف الضائعة ، فقد مت تركيز االنتباه على

مدينة حول العامل ،  220رحلة جوية يوميًا إىل أكثر من  4,900مضيف ومضيفة ) لتغطية حوايل  17,600طيار و  8,500( 
قاعدة طريان خمتلفة . وحماولة منها لإلسهام يف حل هذه  12أنواع تأيت من حوايل  8طائرة من  550وذلك باالستعانة بأكثر من 

 - عقدة ، قامت الشركة باستحداث منوذج جديد من الربجميات . واجلدير بالذكر أن هذا النموذج الربجمي اجلديد املشكلة الكبرية وامل
يعتمد على طريقة النقطة الداخلية . وباإلضافة إىل ذلك ، فإنه يعطى أفضل القيم بدون احلاجة  -والذي يعمل بنظام الربجمة اخلطية 

لذي يسهل من قدره الطاقم على حتليل جداول العمل املختلفة وإجراء التغريات الالزمة يف قواعد لتوليد ماليني االحتماالت ، األمر ا
  العمل . 

مليون دوالر سنوياً .  20وقد أسفرت النتائج اليت حصلت عليها الشركة نتيجة الستخدام هذا النموذج إىل حتقيق وفر يقدر بـ 
م اآلن يعملون وفق جداول جتعلهم يتغيبون عن  وباإلضافة إىل الوفر املايل ، مت حتقيق حتسن يف نوعية احلياة بالنسبة للطاقم ، أل

  القواعد الرئيسية لفرتات أقل من
باستخدام الربجمة اخلطية ملواجهة عدد من مشكالت التخطيط ، مبا  Deltaقبل . وباإلضافة إىل جداول أطقم العاملني ، تقوم شركة 

وهلا اجلوى وختطيط املوارد البشرية . وتقوم الوكاالت احلكومية ، مثلها يف ذلك مثل الشركات ، فيها صيانة الطائرات وجتديد أسط
باستخدام الربجمة اخلطية للمساعدة يف حل عدد من املشكالت خبصوص عمليات الطريان . حيث قامت القيادة العامة للقوات اجلوية 

ء أفضل يف جمال الطائرات . ففي بعض املشكالت اليت تتضمن جدولة باستخدام الربجمة اخلطية للمساعدة على احلصول على أدا
شرط جيب التعامل معها . وبينما تكون  15,000متغري وحوايل  300,000طائرات اإلمداد العسكري يكون هناك أكثر من 

املفاهيم األساسية ال ختتلف  املشكالت من هذا النوع أكثر تعقيداً بشكل كبري من املشكالت اليت حنن بصددها يف هذا الفصل إال أن
  *عن تلك املستخدمة هنا .
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__________________________________  

.  D. Werkheiser, “Karmarker Algorithm,” National Technological University 1991تمت مناقشه ھذه األمثلة في :  *

  بتوفير بعضاً من ھذه المواد . Delta Airlinesكما قامت شركة 

  

  

  

  Simplexالنقاط المتطرفة وطريقة الـ 

  

كما أشرنا يف بداية هذا الفصل ، فإن أحد األسباب اهلامة اليت أسهمت يف استخدام الربجمة اخلطية هو استحداث طرق رياضية 
افضل احللول هو ناجحة إلجياد حلول رقمية ملشكالت الربجمة اخلطية . وتقوم هذه الطرق باالستفادة من احلقيقة التالية : وهي أن 

وتتفق هذه القاعدة مع احلاالت اليت ناقشناها يف  17احلل الذي يقع عند أحد النقاط املتطرفة أو األركان ملنطقة احللول املمكنة .
، ويف الشكل  OEFUHIتقع على النقطة املتطرفة من املنطقة  Uجند أن النقطة املثلى  (10.9)األجزاء السابقة . فمثًال يف الشكل 

. وهذه احلقيقة تقلل بشكل كبري عدد النقاط اليت جيب التعامل معها  OHKMنقطة متطرفة للمنطقة  Kكانت أفضل نقطة   (10.6)
ا تعىن أننا لسنا يف   (10.9)لنقاط املتطرفة من منطقة احللول املمكنة . فإذا نظرنا إىل الشكل حاجة إال إىل املعرفة أفضل حل ، حيث أ

. وللحصول على احلل األمثل فإننا لسنا يف حاجة إال إىل حساب األرباح (  OEFUHI، نالحظ وجود ستة نقاط متطرفة للمنطقة 
 متضمنة التكاليف الثابتة ) عند كل من هذه النقط . فعند نقطة األصل ، نالحظ أن األرباح تساوي صفر . وعند

E(Qa = 0 , Qt = 25)  الر . وعند دو  6,250، تكون األرباحI (Qa = 20 , Qt = 0)  وجيب  دوالر 6,000تكون األرباح .
جيب حتويل املتباينات  Fإجياد إحداثيات النقاط الثالث األخرى قبل أن نتمكن من حساب األرباح عندها . ملعرفة إحداثيات 

معادالت وحنلها  (10.14)و  (10.13)جنعل املتباينات  Uإىل معادالت وحلها آنيًا ، وملعرفة إحداثيات  (10.13)و  (10.12)
 Qa = 8.33تقع عند (  Fمعادالت وحنلها آنيا . وعند النقطة  (10.14)و  (10.11)جنعل املتباينات  Hآنيا . وملعرفة إحداثيات 

) تكون  Qt = 21.8و  Qa = 13.6تقع عند (  U، وأن النقطة دوالر  8,750) جند أن األرباح الناجتة تساوي  Qt = 25و 
  تقع عند H. وعند النقطة  9,547النتيجة هي أن األرباح تساوي 

) Qa = 20  وQt = 13.33  وبناء على هذه احلسابات القليلة جند أن النقطة  9.333) تكون النتيجة هي أن األرباح تساوي .
U . هي احلل األفضل  

                                                            
  لنقاط المتطرفة ولكنھا ال تكون أفضل منھا .بطبيعة الحال فإنه يحدث أحياناً أن تكون بعض النقاط األخرى بنفس درجة ا 6
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ملية البيانية املوضحة يف األقسام السابقة ، فإن هذا النوع فإذا كان عدد الطرق والشروط كبرياً جداً حبيث يصعب استخدام الع
واليت  -  simplexمن املقارنات بني النقاط املتطرفة ميكن استخدامه للحصول على أفضل حل . وتلك العملية املعروفة باسم طريقة 

ويف وجود سرعة وقوة احلاسبات  18ركان .هي طريقة منظمة للمقارنة بني حلول النقاط املتطرفة أو األ -ميكن استخدامها هلذا الغرض 
  احلديثة فإن هذه العملية ميكنها حل املشاكل شديدة التعقيد بسرعة كبرية .

  

  مفاھيم وثيقة الصلة

  

  استخدام البرمجة الخطية في اختيار مشروعات البحث والتطوير

  

سبق وأن أشرنا يف الفصل الثامن إىل أمهية البحث والتطوير يف زيادة اإلنتاج ، ومع ذلك فقد تؤدي عمليتا البحث والتطوير بالشركات 
إىل تكبد تكاليف باهظة . لذا فإن تبىن أحد املشروعات دون اآلخر يتطلب اختاذ قرارات حامسة . وقد قامت العديد من الشركات 

 Duباستخدام طرق الربجمة اخلطية للمساعدة يف مشروعات البحث والتطوير . وإليضاح ذلك افرتض أنه لدى والوكاالت احلكومية 

Pont  قائمة تتكون من عددn  من مشروعات البحث والتطوير املمكن إجراؤها ، وأن تبين إجراء املشروعi  سوف يكلفCi  دوالر
( مشتمال على  i، وأنه يف حالة جناحه فإنه سيحقق رحبًا قدره  Piاح له احتمال جن i. وباإلضافة إىل ذلك افرتض أن املشروع 

دوالرًا على البحث والتطوير ، وكانت تريد  Cتكاليف البحث والتطوير ) . إذن ، إذا كان باستطاعة الشركة إنفاق ما ال يزيد عن 
  التايل : معظمة قيمة األرباح املتوقعة ، فإنه ميكن التعبري عن هذه املشكلة على النحو

Maximize X P Ci i i i
i

n

( ) 



1
 

 بشرط أن :  

X C Ci i
i

n


 

1
 

                                                            
باقتراح نوع جديد من الحساب من شأنه التوصل إلى حلول أكثر سرعة  Bell Labsمن شركة  N. Karmarkarقام السيد  1984في سنة  7

  لمشكالت البرمجة الخطية ، ولكننا لسنا في حاجة للخوض في ھذا الحساب ھاھنا .
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عند رفضه ) ، وحبيث  Xi = 0و  iعند قبول املشروع  Xi = 1( حبيث  Xiتتمثل يف اختيار  Du Pontأي أن مشكلة 
 1تساوي صفر أو  Xi. وملا كانت  Cتكون القيم املتوقعة لألرباح أكرب ما ميكن بشرط أن املبلغ املدفوع للبحث والتطوير ال يزيد عن 

ا تعرف بربجمة األعداد الصحيحة ، وهي من األمهية مبكان ألغراض  ، فإن هذه املشكلة ليست مشكلة برجمة خطية عادية ، إذا أ
تخدم هذه الطرق . الدراسة احلالية . وتشري األحباث إىل أن عدد من املعامل الكربى يف الصناعات الكيميائية والدوائية واإللكرتونية تس

لكن ذلك ال يعىن أن هذه الطرق تلعب دورًا جوهريا يف عملية اختاذ القرار . ولعل أحد أسباب عدم استخدام طرق الربجمة اخلطية 
غالباً ما تكون تقريبية إىل حد كبري . وكثرياً ما يكون هناك خالفات حول  Ciو  Iو  Piبشكل أكثر كثافة هو أن البيانات املتعلقة بـ 

بالنسبة للمشروع ، حيث يشعر البعض بأن املشروع اقرب ما يكون للنجاح ، بينما ال يرى آخرون فيه أية بادرة أمل . كما  Piقيمة 
) . فقد يقدم العلماء واملهندسون تقديرات مغرقة  Ci(  . كما يكون من الصعب التنبؤ بتكلفة املشروع iأنه من الصعب تقدير قيمة 

م لدى اإلدارة العليا . وما جيب علينا تعلمه هو أنه على الرغم من أن طرق الربجمة من  يف التفاؤل كي يتمكنوا من تسويق مشروعا
كانت األرقام يف الدالة اهلدف والشروط عرضة   الفائدة مبكان إال أنه ال ميكن االعتماد عليها متامًا يف غياب البيانات األساسية . فإذا

  ألخطاء كبرية
 جداً ، فإنه جيب التعامل مع النتائج بقدر من احلذر .  

  

  الصيغة الثنائية وأسعار الظل

  

تساعدنا الربجمة اخلطية فيما هو أبعد من جمرد التوصل إىل أحد برامج اإلنتاج املثلى ، حيث ميكن أيضًا إجياد قيم عناصر اإلنتاج 
تريد أن حتسب أثر إضافة مقدار معني من  National Autoاملستخدمة يف العملية اإلنتاجية . وإليضاح ذلك افرتض أن شركة 

و دالة اهلدف . أن ذلك يتطلب قيام الشركة باالستعانة بالربجمة اخلطية املوضحة آنفًا مع افرتاض أنه لدى عناصر اإلنتاج على الربح أ
املعادن . عندئذ ميكن املقارنة بني احلد األقصى من األرباح املمكنة يف حالة وجود هذه  -الشركة كمية ضئيلة من هذه العناصر 

املمكنة يف حالة عدم وجود هذه اإلضافة من ناحية أخرى . وعلى الرغم من أن هذه  اإلضافة من ناحية واحلد األقصى من األرباح
ا تنطوي على شيء من التعقيد . هذا ويالحظ أن لكل مشكلة من مشكالت الربجمة اخلطية توجد مشكلة  العملية سليمة متامًا إال إ

ة . فإذا كانت املشكلة األساسية مشكلة معظمة كانت املشكلة مقابلة تعرف باملشكلة الثانوية بينما تعرف األخرى باملشكلة األساسي
الثانوية مشكلة تدنية . أما إذا كانت املشكلة األساسية مشكلة تدنية كانت املشكلة الثانوية مشكلة معظمة ، وحلول املشكلة الثانوية 

  تؤدي إىل قيم أسعار الظل املطلوبة .
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حتدد ما الذي سوف حيدث ألرباح الشركة إذا جنحت  - National Autoيف مشكلة شركة  - لذلك فإن أسعار الظل 
الشركة يف زيادة عنصر اإلنتاج املعين بقدر معني . وتتميز أسعار الظل بفوائدها اجلمه ؛ فهي حتدد قيمة العناصر اليت قد تعرتضها 

ا اختناقات أو عوائق فعالة لإلنتاج ، ألن سعر الظل للعنصر الذي ال يستغل بشكل كامل د ائمًا يساوي صفرًا . واألهم من ذلك أ
متكن اإلدارة من الوقوف على مدى جدوى التوسع يف استخدام عناصر اإلنتاج . وميكن إجراء مقارنة بني الزيادة يف الربح الناجتة عن 

كانت الزيادة يف التكاليف   التوسع يف استخدام بعض عناصر اإلنتاج وبني الزيادة يف التكاليف اليت ال مفر للشركة من تكبدها . فإذا
كان التوسع ذا نفع كبري . والعكس بالعكس فإذا كان باستطاعة شركة   -كما يشري إىل ذلك سعر الظل   - أقل من الزيادة يف الربح 
National Auto  ة كانت تلك الزيادة سببًا يف زياددوالر ، و  300كأحد عناصر اإلنتاج بتكلفة قدرها   -زيادة الشرائح املعدنية

  شراءاً أو تأجرياً . -يف األرباح ، فإنه جيب على مديري الشركة استخدام املزيد من هذه الشرائح  دوالر 400قدرها 

  

  العالقة بين المشكلة األساسية والمشكلة الثانوية

  

تبيع أسود الكربون واإليثري ، وأن  Ajax Chemicalإليضاح العالقة بني املشكلة األساسية واملشكلة الثانوية ، افرتض أن شركة 
، وتريد الشركة معظمة إمجايل  دوالر 80ولكل وحدة إيثري هي  دوالر 50نسبة األرباح لكل وحدة أسود كربون يتم إنتاجها هي 

  معظمة إمجايل األرباح واليت تساوي :

 = 50Q1 + 80Q2  (10.17) 

هو عدد وحدات اإليثري اليت يتم إنتاجها . وإلنتاج أسود الكربون  Q2و هو عدد وحدات أسود الكربون اليت يتم إنتاجها  Q1حيث 
ساعات معدات ، وكل  3ساعة عمالة و  2واإليثري تستخدم الشركة عمالة ومعدات . وتستخدم كل وحدة أسود كربون عند إنتاجها 

  ساعات عمالة 3وحدة إيثري 
ساعة معدات ( وال ميكنها استخدام املزيد ) ، وحيث  5,400ساعة عمالة و  4,000ساعة معدات . ويتوافر للشركة أكثر من  2و 
:   

2Q1 + 3Q2  4,000  (10.18) 

3Q1 + 2Q2  5,400  (10.19) 

 كما أن :  

Q1  0 و Q2  0 
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ا معظمة قيمة  Q2و  Q1تتمثل املشكلة األساسية يف إجياد قيم  ] يف ظل شروط  (10.17)[ يف املعادلة  اليت من شأ
  (10.18)املعادلتني 

ا تنطوي على تدنية  (10.19)و   -وليس معظمة  -. ما هي املشكلة الثانوية املناظرة ؟ كما أوضحنا يف القسم السابق فإ
دات ، فإن هي أسعار العمالة واملع SEو  SLوبالتحديد فإن املشكلة هي تدنية إمجايل قيمة العمالة واملعدات املتوافرة . ومبعرفة أن 

  القيمة اإلمجالية تساوي :

V = 4,000SL + 5,400SE  (10.20) 

 ) هي أسعار الظل اليت ناقشناها يف القسم السابق . وشروط املشكلة الثانوية هي : SEو  SLوهذه األسعار (   

2SL + 3SE  50  (10.21) 

3SL + 2SE  80  (10.22) 

 كما أن :  

SL  0 و SE  0 

ينص على أن إمجايل قيمة املوارد املستخدمة يف إنتاج وحدة أسود الكربون جيب أن يكون على األقل  (10.21)والشرط يف املعادلة 
ينص على أن إمجايل قيمة املوارد املستخدمة يف إنتاج وحدة اإليثري البد أن  (10.22)مساويًا للربح من هذه الوحدة ، والشرط يف 

  حدة .يكون على األقل مساوياً للربح من هذه الو 

.  (10.22)و  (10.21)يف ظل الشروط  (10.20)يف املعادلة  Vاليت تؤدي إىل تدنية  SEو  SLواملطلوب هو إجياد قيمة 
، واليت ميكن حتديدها باستخدام الطرق البيانية املذكورة أعاله هي أسعار الظل للعمالة واملعدات . وهي األسعار اليت  SEو  SLوقيم 

ا تكلفة الفرصة البديلة الستخدام هذه املوارد . فإذا مل  جيب أن يكون املدير مستعدًا لدفعها يف مقابل استخدام هذه املوارد ، أي أ
ارد بالشكل األمثل فإن سعر الظل له سوف يكون صفرًا ، ألن وجود وحدة إضافية منه لن تؤدي إىل زيادة يتم استخدام أحد املو 

يتم  -أو العنصر  -األرباح ، فالشركة متتلك من ذلك املورد أكثر مما ميكنها استخدامه بكفاءة . ومن ناحية أخرى إذا كان ذلك املورد 
  كون موجباً ألن تكلفة الفرصة البديلة له تكون موجبة أيضاً .استخدامه بالكامل فإن سعر الظل له سوف ي

  

  تحليل القرارات اإلدارية
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  Brisbaneنقل الرمال في مطار 

  

مليون مرت مكعب من الرمال من أحد اخللجان القريبة ، وذلك عرب  2الدويل مت جلب حوايل  Brisbaneعند إعادة تطوير مطار 
أحد خطوط األنابيب إىل عدد من املواقع . وكان يتم جلب املزيد من الرمال للمساعدة يف ضغط األرضيات الطينية يف املواقع ، أما 

لتايل املسافة بني املصدر والوجهة يف كل حالة الكميات الزائدة فكانت تنقل بعيداً باستخدام الشاحنات واألوناش . ويوضح اجلدول ا
، باإلضافة إىل كمية الرمال املتوافرة يف كل مصدر والكمية املطلوبة عند كل وجهة . وقد أدى استخدام الربجمة اخلطية يف هذه احلالة 

  *دوالر . 400,000إىل وفر يف تكاليف النقل يقدر بـ 

  

  الوجهة 

  

 املصدر

حمدد املوقع 
N 

  

 التمدد

األراضي 
املنخفضة

  

 الطرق

موقف 
السيارات

حمدد املوقع 
S 

حمطة 
 اإلطفاء

صناعة 
 البرتول

حميط 
 الطريق

 الكمية املتاحة
(m3) 

  بني املصدر والوجهة ( باملرت )املسافة  

 22 2612101818 11 8.5 20 960 ساحة املطار

 20 2814122020 13 10 22 201 احملط األخري

 16 2026201.528 6 22 18 71 شركة الطريانمنطقة 

 2 21 18 24 __20 2226226 الصيانة

 24 14 21 99 __22 2610416منطقة دخول الطريق

 62 217444315507 20 90 150 1355(m3)الكمية املطلوبة 
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املسافة ، فما هي الصيغة الرياضية اليت ميكن أن تعرب عن ( أ ) إذا كانت تكاليف نقل الرمال تتناسب مع كمية الرمال مضروبة يف 
 الكميات اليت جيب على مديري املطار معظمتها أو تدنيتها ؟  

ا ؟   (ب) ما هي الشروط اليت جيب الوفاء 

حلل هذه املشكلة ،  -السابق شرحه  LINDOراجع برنامج  -(ج ) يف واقع األمر ، لقد قام مديرو املطار باالستعانة بالربجمة اخلطية 
من ساحة املطار . هل يبدو ذلك معقوًال ؟ مل ؟ أو مل ال األراضي املنخفضة ووجدوا أنه باإلمكان جلب كل الرمال املطلوبة يف 

  ؟ 

ما ؟ وكيف ميكن تقديرمها ؟   (د ) مت حذف رقمني من األرقام السابقة . هل ميكن حل املشكلة بدو

  الحـل 

  نية( أ ) تد

ij ij
ji
T D  

 iهو املسافة باألمتار من املصدر  Dijو  jإىل الوجهة  iهو عدد األمتار املكعبة من الرمال اليت يتم نقلها من املصدر  Tijحيث 
. وهذا هو جمموع كمية الرمال مضروباً يف مسافة النقل ، وهي تتناسب مع إمجايل تكاليف نقل الرمال . علماً بأن  jإىل الوجهة 

  اليت تؤدي إىل تدنية : Tijموضحة باجلدول . وتتمثل املشكلة يف إجياد قيم  Dijقيم 

ij ij
ji
T D  

 jthعن الكمية املتاحة . كما جيب أال تقل كمية الرمال املنقولة إىل الوجهة  ith(ب) ال جيب أن تزيد كمية الرمال املنقولة من املصدر 
  . jو  iغري سالبة لكل من  Tijعن الكمية املطلوبة . وجيب أن تكون قيمة 

مرت ) وهو ما جيعل ذلك معقوًال ، إال أنه يف مشكلة معقدة من هذا النوع ال  12(ج ) املنطقة املنخفضة قريبة من ساحة املطار ( 
  يكون من السهل حتديد احلل من أول وهلة . فلو كان ذلك سهًال ملا كانت هناك حاجة لطرق حتليلية مثل الربجمة اخلطية .

وكًال من منطقة الصيانة وطريق الدخول من ناحية  من ناحية Sحمدد املوقع (د ) ال . لتقدير هذين الرقمني قم بتحديد املسافة بني 
  أخرى .
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__________________________________ 

* C. Perry and M. Lliff, “From the Shadows: Earthmoving on Construction Projects,” Interfaces (February 

1983), pp. 79‐84. 

  

  

 

  المتغيرات الخاملة

  

لتحديد إحدى مشكالت الربجمة اخلطية جربيًا فإنه من املفيد استخدام ما يسمى باملتغريات اخلاملة للتعبري عن الكميات الغري 
، فإن   (10.18)اليت قمنا مبناقشتها يف اجلزء السابق طبقًا للمتباينة  Ajaxمستخدمة من عناصر اإلنتاج املختلفة . ففي حالة شركة 

هي املتغري اخلامل وقيمته تساوي عدد  ULساعة . فإذا جعلنا  4,000كمية العمالة املستخدمة البد أن تكون أقل من أو تساوي 
  إىل املعادلة التالية : (10.18)ساعات العمالة غري املستخدمة ، فإنه ميكننا حتويل املتباينة 

2Q1 + 3Q2 + UL = 4,000  (10.23) 

لذلك فإن هذه  ؛ 2Q1 + 3Q2هذه املعادلة تذكر أن عدد ساعات العمالة اليت تستخدمها الشركة تساوي وللتأكد من صحة 
هو  UMأي الكمية املتاحة . وباملثل إذا جعلنا  ، 4,000جيب أن تساوي  (UL)الكمية زائد عدد ساعات العمالة غري املستخدمة 

 إىل املعادلة التالية : (10.19)ستخدمة ، فإنه ميكننا حتويل املتباينة املتغري اخلامل الذي يساوي عدد ساعات العمالة غري امل  

3Q1 + 2Q2 + UM = 5,400  (10.24) 

؛ لذلك فإن هذه  3Q1 + 2Q2وللتأكد من صحة هذه املعادلة تذكر أن عدد ساعات اآلالت اليت تستخدمها الشركة تساوي 
، أي الكمية املتاحة . وباإلضافة إىل إمكانية  5,400جيب أن تساوي  (UM)الكمية زائد عدد ساعات اآلالت غري املستخدمة 

فإن وجود هذه املتغريات اخلاملة يوفر معلومات هامة ، حيث  - وهو ما يبسط التحليل اجلربي  -وضع الشروط يف صورة معادالت 
يساوي الصفر فإن ذلك يعين أن الشركة تستفيد  تكون قيم هذه املتغريات على قدر كبري من األمهية . فإذا كان عدد املتغريات اخلاملة

من ذلك العنصر بشكل كامل عند معظمة األرباح . وإذا كانت ذات قيمة موجبة ، فإن ذلك يعين أن جانباً من عناصر اإلنتاج فائض 
 عن احلاجة .  



157 
 

  الحل الجبري لمشاكل البرمجة الخطية

  

 - آلن شرح كيفية استخدام الطرق اجلربية كبديل للطرق البيانية اليت سبق تفصيلها بعد أن قمنا بوضع تعريف املتغريات اخلاملة ميكننا ا
  واليت سبق وأشرنا إىل رغبتها يف معظمة إمجايل األرباح :للكيماويات  Ajaxحلل مشاكل الربجمة اخلطية . ولنعاود احلديث عن شركة 

 = 50Q1 + 80Q2  (10.25) 

 4,000هو عدد وحدات اإليثري املنتجة . ومبا أنه ال ميكن استخدام أكثر من  Q2هو عدد وحدات أسود الكربون و  Q1حيث 
 ساعة عمالة ، فإن :  

2Q1 + 3Q2 + UL = 4,000  (10.26) 

 ساعة آالت ، فإن : 5,400ومبا أنه ال ميكن استخدام أكثر من   

3Q1 + 2Q2 + UM = 5,400  (10.27) 

هو عدد ساعات اآلالت غري املستخدمة وكالمها  UMلعمالة غري املستخدمة و هي عدد ساعات ا ULوقد علمنا من اجلزء السابق أن 
 متغريات خاملة .   

وقد أكدنا فيما سبق أن احللول املثلى لكافة مسائل الربجمة اخلطية دائماً ما تقع عند أحد األركان أو النقاط املتطرفة من منطقة 
، ومبا أن هذه هي النقاط الوحيدة  (10.10)ة هي املنطقة املظللة يف الشكل ، جند أن هذه املنطق Ajaxاحللول املمكنة . ويف حالة 

. وال ميكننا حل هذه  Dو  Cو  Bو  A] فإنه توجد أربعة أركان :  (10.19)و  (10.18)اليت تفي بالشروط [ راجع املتباينات 
عند كل من هذه األركان . وكما هو موضح يف الشكل  UMو  ULو  Q2و  Q1املشكلة جربياً إال بعد أن نقوم بتحديد قيم كل من 

ويتمثل أفضل احللول عند الركن الذي يبلغ عنده  19فإن اثنني من هذه املتغريات األربعة يساويان الصفر عند كل ركن . (10.10)
  إمجايل األرباح أعلى نقطة له .

  

  

                                                            
في معظم مشكالت البرمجة الخطية نجد أن عدد المتغيرات التي ال تساوي صفر في كل من األركان مساوياً لعدد الشروط . وفي ھذه  8

  . (10.19)و  (10.18)الحالة بالتحديد يوجد شرطان : ھما المتباينتان 



 المنطقة 

 يف املعادلتني 

.   = 0ن 

حيث  .10)
  

2Q1 + 3(

3Q1 + 2(

  

C  وD  (في
  ل ركن .

 هاتني القيمتني 

جند أن (10.25)

(10.يف الشكل 

 حنصل على : 1)

0) + UL = 4,

0) +   0  = 5

A  وB  وC

لصفر عند كل

 وبالتعويض عن 

(يض يف املعادلة 

تقع على اخلط  
(10.27و  10)

000 

5,400 

A األركان ( 

D ال ) يساويان

تساوي الصفر .

ىل ذلك و بالتعوي

 Bفر . و مبا أن 
(0.26املعادلتني 
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 للصفر عند
Dو  Cو  Bو

  

ت Q2و  Q1من 

U وباإلضافة إىل ،
( .  

 Q2 تساوي صف
ذه القيم يف  ض 

ر المساوي
و A األربعة (

ألصل فإن كل م

 UM = 5,400

(10.2 اجلدول 

حملور الرأسي فإن 
قطة . وبالتعويض

حديد المتغير
ن المتغيرات

تقع عند نقطة األ

UL = 4,000 و
لصف األول من 

تقع على احمل Bطة 
UM عند هذه النق

تح (10.10)
اثنان من دية :

 A :  مبا أنA ت
(10  

0جند أن  .10)

هذه النتائج يف ال

 B : مبا أن النقط
UM  فإن ،M = 0

  يعىن أن :  

 

شكل
المجد

  

النقطة 
0.26)

(27و 

وتوجد ه

النقطة 
M = 0

وهو ما 
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Q1

5 400

3
1 800 

,
,  

 و  

UL = 4,000 ‐ 2(1,800) 

= 400 

. وذلك كما هو موضح يف الصف الثاين من   = 90,000تعين أن  (10.25)فإن املعادلة  Q2 = 0و  Q1 = 1,800ومبا أن 
 . (10.2)اجلدول   

 ULو  UM، فإن كل من  UM = 0و  UL = 0حيث  (10.10)تقع عند تقاطع اخلطني يف الشكل  Cمبا أن النقطة  : Cالنقطة 
  حنصل على : (10.27)و  (10.26)تساوي الصفر . عند تلك النقطة وبالتعويض يف املعادلتني 

2Q1 + 3Q2 + 0 = 4,000 

3Q1 + 2Q2 + 0 = 5,400 

 فإن : (10.25)لذلك وبناء على املعادلة  Q2 = 240و  Q1 = 1,640وحبل هاتني املعادلتني آنيا جند أن   

 = 50(1,640) + 80(240) 

=101,200 

 . (10.2)وذلك كما هو موضح يف الصف الثالث من اجلدول 

ا تقع على اخلط يف الشكل  Q1 = 0تقع على احملور األفقي فإن  Dمبا أن النقطة  : Dالنقطة  ،  UL = 0حيث  (10.10)، ومبا أ
  حنصل على : (10.27)و  (10.26)عند هذه النقطة . وبالتعويض يف املعادلتني  UL = 0فإن 

2(0) + 3Q2 +  0 = 4,000 

3(0) + 2Q2 + UM = 5,400 

 وهو ما يعىن أن :  

Q2

4000

3
1 333 1

3
  ,  
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 و  

UM = 5,400 ‐ 2(1,333 1
3
) 

  = 2,733 1
3
 

وذلك كما هو موضح يف الصف الرابع من   = 106,666ختربنا بأن  (10.25)فإن املعادلة  Q2 = 1,333و  Q1 = 0مبا أن 
 . (10.2)اجلدول   

أعلى نقطة له . ونالحظ أن العمود األخري من  كما أشرنا سابقاً يتمثل يف ذلك الركن الذي يبلغ عنده إمجايل األرباح   أفضل حل :
 = Q2و  Q1 = 0أي عند  Dتقع عند الركن  عند كل ركن ، ومن الواضح أن أعلى قيمة لـ  يعطى قيمة  (10.2)اجلدول 

  وحدة إيثري وعدم إنتاج أسود الكربون . 1,333قق بإنتاج يتح Ajax. لذلك فإن احلل األمثل لـ  1,333

  

   

  . Ajax Chemicalالحل الجبري لمشكلة البرمجة الخطية لشركة  (10.2)جدول 

  

 Q1 Q2ULQM  الركن

A0 04,0005,400 0 

B1,800 04000 90,000 

C1,640 24000 101,200 

D0 1,33302,7333 106,666 
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   Essexتدنية تكاليف الشحن لشركة 

  

. وذلك من حيث  Ajaxلعل أغلب مشكالت الربجمة اخلطية اليت تتصدى هلا الشركات تفوق تلك املشكلة اليت تصدت هلا شركة 
واليت متتلك مصنعني لإلنتاج وثالث مواقع للتخزين . يقع املصنعان  Essexدرجة الصعوبة والتعقد . ومن بني األمثلة على ذلك شركة 

تكاليف  (10.3). يوضح اجلدول  New Yorkو  Illinoisو  California، أما املخازن فتقع يف  Texasو  Floridaيف 
جة يوميًا من كل مصنع عدد األطنان املنت (10.4)الشحن لكل طن من مصانع الشركة إىل كل خمزن من املخازن . ويوضح اجلدول 

=  3,000+  4,000وعدد األطنان املطلوبة يوميًا من كل مستودع . ومن الواضح أن إمجايل الكمية اليت ينتجها املصنعان ( 
 طن ) . 7,000=  2,500+  2,000+ 2,500طن ) وهي مساوية متاماً إلمجايل الطلب يف املخازن الثالثة (  7,000  

  

  

  من كل مصنع إلى كل مستودع / لكل طن . Essexتكاليف شحن منتج شركة  (10.3)جدول 

  

 املخزن 

 CaliforniaIllinoisNew York املصنع

Florida$ 15$ 10$ 7 

Texas 6811 

  

  

  

   

  . Essexاإلنتاج اليومي للمصانع والطلب اليومي للمخازن لشركة  (10.4)جدول 
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 ( بالطن )الطلب  املخزن ( بالطن )الناتج  املصنع

Florida4,000California2,500 

Texas 3,000Illinois2,000 

 7,000New York2,500 

 7,000 

  

  

أما املشكلة اليت ترغب الشركة حلها فهي : ما هو عدد األطنان اليت جيب شحنها من كل مصنع لكل خمزن ؟ وملا كانت 
الصناعات لذا فإن أثر هذه املشكلة عادة ما يكون كبريًا . هذا وترغب الشركة يف تدنية تكاليف الشحن مرتفعة يف العديد من 

  تكاليف الشحن ، واليت تساوي :

15A + 10B + 7C + 6D + 8E + 11F  (10.28) 

م هي عدد األطنان اليت يت B، و  Californiaإىل خمزن  Floridaعدد األطنان اليت يتم شحنها يوميًا من مصنع هي  Aحيث 
إىل خمزن  Floridaهي عدد األطنان اليت يتم شحنها يومياً من مصنع  C، و  Illinoisإىل خمزن  Floridaشحنها يومياً من مصنع 

New York  و ،D  هي عدد األطنان اليت يتم شحنها من مصنعTexas  إىل خمزنCalifornia و ،E  هي عدد األطنان اليت
  إىل خمزن Texasيتم شحنها من مصنع 

Illinois  و ،F  هي عدد األطنان اليت يتم شحنها من مصنعTexas  إىل خمزنNew York  .   

  وتوجد ثالثة جمموعات من الشروط :

  أوًال : جيب أن تفي إمجايل الشحنات الواردة إىل كل خمزن مبتطلبات هذا املخزن ، وهو ما يعىن وجوب حتقق املتباينات التالية :

A + D  2,500  (10.29) 

B + E  2,000  (10.30) 

C + F  2,500  (10.31) 

 ثانياً : ال ميكن أن تزيد معدالت إنتاج كل مصنع عن إمجايل الشحنات ، وهو ما يعىن وجوب حتقق املتباينات التالية :  
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A + B + C  4,000  (10.32) 

D + E + F  3,000  (10.33) 

 جيب أال تكون سالبة . Fو …… و  Bو  Aثالثاً :   

A  0 , B  0 , C  0 , D  0 , E  0 , F  0  (10.34) 

وكما هو موضح بالتفصيل يف ملحق هذا الفصل ، فإن برامج احلاسب دائمًا ما تستخدم يف حل مشكالت الربجمة اخلطية . 
على الشركة شحن  مطبوعة احلاسب اآليل هلذه املشكلة . وبناء على نتائج هذه املطبوعة ، جند أنه يتعني (10.11)ويعرض الشكل 

و  New Yorkإىل خمزن  Floridaطن يوميًا من مصنع  2,500و  Illinoisإىل خمزن  Floridaطن يوميًا من مصنع  1,500
، وأقل تكاليف  Illinoisإىل خمزن  Texasطن يومياً من مصنع  500و  Californiaإىل خمزن  Texasطن من مصنع  2,500

 دوالر يومياً . 51,500شحن هي   
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Esse .  حل مشكلةex ح (10.11)

 

شكل
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  تحليل القرارات اإلدارية

  

  بتدنية نفقاتھا H. J. Heinzكيف قامت شركة 

  

ا  Heinzتقوم شركة  بتصنيع الكاتشب يف عدد من املصانع املنتشرة يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة ، مث تقوم بتوزيعها على خماز
املنتشرة يف مجيع أحناء البالد . ولتحديد كمية الكاتشب اليت جيب على كل مصنع إرساهلا إىل كل خمزن ، قامت الشركة باالستعانة 

  *يلي بياناً بقدرات كل مصنع واحتياجات كل خمزن ومعدالت الشحن يف اجلدول التايل : بأساليب الربجمة اخلطية . وفيما 

  

  املصنـــــــــعاالحتياجات

  اليومية

[ بالدقيقة لكل 

 

XII 

 

XI 

 

X 

 

IX 

 

VIII 

 

VII 

 

VI 

 

V 

 

IV 

 

III 

 

II 

 

I 

  

املخزن

(cwt.) [  بالسنت لكل معدالت الشحن ]( cwt. ) [  

1,8204037 34373161324 13 6 16 16 A 

1,5303835 25332981122 10 8 18 20 B 

2,3603538 2029229714 9 8 23 30 C 

1003428 151919131510 8 10 15 10 D 

2802825 171714201610 10 16 23 31 E 

7302529 13149181413 13 19 14 24 F 

9402816 1110616823 11 7 23 27 G 

1,1301613 17169111527 4 15 25 34 H 
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4,1501119 18819172716 11 17 29 38 J 

3,7001517 162418211016 22 21 43 42 K 

2,5601310 12151913618 23 25 49 44 L 

1,7102014 291221141510 21 29 40 49 M 

5802615 219198256 37 36 58 56 N 

301815 238106215 33 44 57 59 P 

2,8402323 3310197248 38 40 54 68 Q 

1,5103125 201926123316 43 47 71 66 R 

9702120 131516224220 51 50 58 72 S 

5,110615 71419265326 55 57 54 74 T 

3,5403723 84130304430 60 57 75 71 U 

4,410258 103131404937 56 63 72 73 Y 

 

40,000 

 

8,900

 

2,000 

 

1,200 

 

500 

 

300 

 

700 

 

1,200

 

500 

 

2,700 

 

3,000 

 

9,000 

 

10,000 

السعة 
اليومية

  

  . Iمن املصنع  Aويوضح هذا اجلدول احلجم األمثل لشحنات يومية من كل مصنع لكل خمزن . فمثًال يأيت كاتشب املخزن 

ة ( أ ) طبقًا للمسئولني بالشركة فإن أحد أهم املميزات اليت مت احلصول عليها من استخدام الربجمة اخلطية هو أن كبار املوظفني يف إدار 
  لقضاء وقت طويل يف إعداد برامج الشحن . فمن الذي يتحمل هذا العمل نيابة عنهم ؟الشحن مل يعودوا مضطرين 

و (ب) كما صرح أولئك املسئولون أن أحد املزايا اهلامة للربجمة اخلطية هي الشعور باالرتياح النسيب الناتج عن التأكد من أن الربنامج ه
إذا كانت البيانات املتعلقة مبعدالت الشحن غري صحيحة فإن أقل الربامج املمكنة من حيث التكلفة . هل يعىن ذلك أنه 

  الربنامج سيظل هو أفضل السبل ؟

  معظمته أو تدنيته ؟  Heinz(ج ) ما هو الشيء الذي حتاول شركة 
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  (د ) وضح بالتفصيل طبيعة الشروط . 

  

  املصنـــــــــع

املخزن XIIXI X IXVIIIVIIVIV IV III II I اإلمجايل

1,820     1,820 A 

1,530     1,530 B 

2,360    2,360  C 

100     100 D 

280    280  E 

730    730  F 

940     940 G 

1,130  1,130    H 

4,150    4,150  J 

3,700   3,000  700 K 

2,560 1,200    1,360 L 

1,710  1,570  140  M 

580     580 N 

30 30     P 

2,840500 500500  1,340  Q 
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1,510 700    810 R 

970880 90     S 

5,1105,110      T 

3,540 1,200 180    2,160 U 

4,4102,4102,000      Y 

 

40,000 

 

8,900

 

2,000 

 

1,200 

 

500 

 

300 

 

700 

 

1,200

 

500 

 

2,700 

 

3,000 

 

9,000 

 

10,000 

السعة 
 اليومية

  الحـل

  ( أ ) احلاسب اآليل وبعض املوظفني من ذوي اخلربة البسيطة . 

. وإذا كانت  Essex(ب) ال ، فالنموذج املستخدم هنا هو أساسا مماثل متامًا لذلك املستخدم لتدنية نفقات الشحن يف شركة 
  البيانات اخلاصة مبعدالت الشحن أو املتطلبات أو القدرات اليومية خاطئة ، فمن الطبيعي أن النتائج أيضاً لن تكون سليمة . 

  يل مصاريف الشحن واليت ميكن متثيلها بـ(ج ) حتاول الشركة تدنية إمجا

ij ij
ji
U V  

إىل  iتساوي الكمية اليت يتم شحنها يوميًا من املصنع  Vijو  jإىل املستودع  iيساوي معدالت الشحن من املصنع  Uijحيث 
  . jاملستودع 

  قدرته ، أي أن : (د ) جمموعة الشروط توضح أن إمجايل الشحنات من كل مصنع ال ميكن أن تزيد عن

ij i
j
V K  

  . جمموعة أخرى من الشروط توضح أن كل خمزن جيب أن يفي مبتطلباته ، أي أن : ithهي قدرة املصنع  Kiحيث 

ij j
j
V R  
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. باإلضافة إىل ذلك هناك شروط تنص على أن الشحنات من كل مصنع  jthهي إمجايل الشحنات املطلوبة يف املخزن  Rjحيث 
  إىل كل خمزن البد أن تكون غري سالبة أي أن :

Vij  0 

 

__________________________________ 

* A. Henderson and R. Schlaifer “Mathematical Programming,” in Mansfield, Managerial Economics and 

Operations Research, 5th ed. 

 تعد ھذه األرقام تقريبية ، إال أنھا تفي بأغراض الدراسة الحالية .  

  

  

  

  االحتياطي الفيدرالي ودوره مع البنوك التجارية

  

تنطوي بناء على األجزاء السابقة من هذا الفصل ، قد يتولد لدينا االنطباع بأنه ال ميكن تطبيق أساليب الربجمة اخلطية إال يف اجملال اليت 
على مشكالت النقل والتصنيع ، إال أن ذلك ليس صحيحًا . فقد قام بنك االحتياط الفيدرايل بإسداء النصح الالزم للبنوك التجارية 

حيث يوجد نوعان من األصول ، قروض  First National Bankولنأخذ مثال  20خبصوص كيفية استخدام الربجمة اخلطية .
  مليون دوالر جيب ختصيصها بني هذين النوعني من األصول فإن : 400واستثمارات . وألن البنك لدية 

I + L  400  (10.35) 

مليون دوالر ،  150هي كمية القروض اليت مينحها البنك . ويرغب البنك أال تقل القروض عن  Lهي كمية االستثمارات و  Iحيث 
 أي :  

L  150  (10.36) 

من  %20ئلة بشكل أسرع من القروض ، فإن البنك يرغب يف أال تقل االستثمارات عن وألن االستثمارات ميكن حتويلها إىل نقود سا
 إمجايل قروضه واستثماراته ، لذلك :  

                                                            
9 A. Broaddus, “Linear Programming: A New Approach to Bank Portfolio Management,” Federal Reserve Bank of 

Richmond Monthly Review. 
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I  0.20(L + I) 

 أو   

L  4I  (10.37) 

على االستثمارات ،  %10على القروض و  %16ويرغب مديرو البنك يف معظمة األرباح ، فإذا كان البنك حيصل على عائد قدره 
 فإن األرباح تساوي :  

 = 0.16L + 0.10I  (10.38) 

 Lو  I  0وبشرط أن  (10.37)و  (10.36)و  (10.35)مع مراعاة الشروط يف  وهكذا تتلخص مشكلة املديرين يف معظمة 

 0  حل هذه املشكلة بيانيًا ،  فإنه ميكن (10.12). وتعد هذه واحدة من تطبيقات الربجمة اخلطية ، وكما هو موضح بالشكل
. الحظ أنه يتعني على  (10.12)وعند الوفاء بكل الشروط ، يتعني على البنك اختيار إحدى النقاط يف املنطقة املظللة يف الشكل 

. كما جيب عليه  (10.36)وذلك للوفاء بالشرط يف  L = 150البنك اختيار إحدى النقاط اليت تقع أعلى أو أدىن اخلط حيث 
، وأخريًا جيب عليه  (10.35)وذلك للوفاء بالشرط يف  I + L = 400ار إحدى النقاط اليت تقع أعلى أو أدىن اخلط حيث اختي

هذا وميكننا رسم منحنيات األرباح . (10.37)وذلك للوفاء بالشرط يف  L = 4Iاختيار إحدى النقاط أعلى أو أدىن اخلط حيث 
. وملعظمة األرباح ، جيب على املديرين اختيار إحدى النقاط يف  (10.38)وذلك باستخدام املعادلة  (10.12)املتساوية يف الشكل 

مليون  320حيث خيصص البنك  Aاملنطقة املظللة واليت تقع أعلى منحنيات األرباح املتساوية . ومن الواضح أن هذه النقطة هي 
رغم من سهولة وبساطة هذا املثال ، إال أنه يعد أحد األمثلة املفيدة على مليون دوالر لالستثمارات . وعلى ال 80دوالر للقروض و 

قدرة الربجمة اخلطية يف حل املشكالت غري الصناعية . وما من شك يف أن أمهية هذه التقنية تتجاوز حاالت اإلنتاج لتمتد إىل عامل 
 التمويل والتسويق .  

    



تثمر البنك 

 ملبدأ فإن كالً 
 من مصانع 
لبات بشكل 
خازن حىت أن 
تقوم املصانع 

  

A حيث يست ،

 

ة . وطبقًا هلذا امل
ت اليت يتم طلبها
ع ما لديه من طل
عيداً عن كل املخا
ىل ذلك ؛ كأن ت

Aل نقطة ھي 

 *لشحن 

دأ المركزية اإلدارة
ون كمية املنتجات
دير إقليمي بوضع
شركة كان يقع بع
ضرورة القصوى إىل

أفضل رات :ا

  ستثمارات .

حد برامج ا

ث تقوم على مبد
وهم الذين يقررو
ع أن يقوم كل مد
داً من مصانع الش
 إذا اضطرته الضر
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ض واالستثما
دوالر في االس

  

  

  

تنظيمية ألح

  

الستهالكية حبيث
و -ت اإلقليميني 

، كان من املتوقع
مة . إال أن واحد
 طلباته إليه إال 

ثلى للقروض
مليون د 80و

 العملية التن

وتوزيع املنتجات ا
د مديري املبيعات
كاليف الشحن ،
الشركة بصفة عام
تة مل يكن حيول

لمحفظة المث
في القروض و

  شاري

تقييم

يف جمال تصنيع وت
ستة ختضع ألحد
ن مكلفًا بدفع تك
خلاصة ونفقات ا

قليمية الستزن اإل

ال (10.12)
مليون دوالر ف

كن االستش

س شركة رائدة يف
خازن اإلقليمية الس

وملا كان املخزن .
ىل تدنية نفقاته ا
ن مديري املخازن

 

شكل
م 320

الرك

مت تأسيس
من املخ
الشركة 

يؤدي إىل
أحدًا من
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اخلمس األخرى برفض الطلبات لعجزها عن مواجهة ضغوط الطلب املتزايدة عليها . لذلك فإن هذه املصانع تعمل طبقًا ملبدأ أسبقية 
  الطلبات ، فمن يطلب مبكراً يتسلم مبكراً .

  كنت تعمل كمستشاراً هلذه الشركة ، فما هي مقرتحاتك خبصوص نظام الشحن هلذه الشركة ؟   فإذا

  

__________________________________  

 N. Harlan, C. Christenson, and R. Vancil, Managerial Economics: Text andالختبار مماثل لھذه الحالة راجع :  *

Cases (Home wood, III. Irwin, 1962).  
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  االقتصاد التطبيقي في اإلدارة ( دراسة واقعية )

  

  * Lisa-Macintoshومشروع تطوير جھاز  Appleشركة 

  

 Steveبدأ  1982يف عام  Jobs -  الرئيس التنفيذي لشركةApple -  هي أجهزة  -يف تطوير عائلة جديدة من املنتجات
. حقيقة األمر هو أن املنتج اجلديد كان موجهًا صوب سوق رجال األعمال  Lisa‐Macintoshالكمبيوتر الشخصية من طراز 

واليت كانت  -واحملرتفني يف التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، ومل يكن موجهًا بأي حال من األحوال صوب السوق التعليمية 
مباشرة . وقد كان مشروعاً طموحاً  Jobsصغري يتبع مسيطرة عليها بالفعل . وقد مت تنفيذ هذا املشروع بواسطة فريق  Appleأجهزة 

  مت إسناده إىل عدد من ذوي الكفاءة ، الذين هلم اتصال يومي باإلدارة العليا يف الشركة .

ا الشركة ، وهو ما جعل سعره يرتاوح ما بني  وسرعان ما احتل اجلهاز اجلديد مكانه كأحد أهم األجهزة اجلديدة اليت طور
. وكانت الفكرة تتمثل يف البدء بتطوير هذا اجلهاز نفسه حىت ميكن له إظهار  دوالر يف بادئ األمر 10,000 إىل دوالر 8,000

فاعلية التكنولوجيا اجلديدة املنوط يه جتسيدها بغرض استخدامه للمساعدة يف احلصول على منتج آخر أضخم من حيث األمهية 
يلعبان دورًا هندسيًا يف املقام األول بينما كان  Macintoshو  Lisa. وكان كًال من  Macintoshوهو جهاز  -واحلجم 

متماشية مع احتياجات مكاتب الشركات ، واليت كان اهتمامها  Lisaأو أقل . ومل تأِت مواصفات  -التسويق يأيت يف املرتبة الثانية 
اصفات أكثر متاشيًا مع أغراض املشروعات التجارية منصبًا على الدعم امليداين والربامج التطبيقية وسهولة االتصال ، بل كانت املو 

  الصغرية واجلامعات مما هو األمر يف حالة الشركات الكربى .

كان مبتكرًا للغاية ، إال أن املبيعات مل تصل مطلقًا إىل احلد املرجو . وكان من الضروري   Lisaوعلى الرغم من أن تصميم 
األخرى قبل أن يصبح هذا التصميم متوائمًا مع متطلبات السوق . ومع أن اخلطة مرة تلو  Macintoshإجراء تعديل على تصميم 

، إال أن ذلك قد تأجل مرارًا ومل يتحقق إال يف أوائل عام  1983إىل األسواق حبلول مارس  Macintoshكانت ترمي إىل إدخال 
بينما يعرض  - Big Brother -اغية يف صورة احلاكم الشيوعي الط IBMعندما مت إذاعة إعالن تليفزيوين يعرض  1984

Macintosh  يف صورة جهاز الكمبيوتر الذي ميثل الذراع اليمىن لرجال األعمال . وعلى الرغم من تلك اإلعالنات مل حيقق
Macintosh . جناحاً كبرياً يف سوق العمل املستهدف ، وكأن أحد األسباب قلة الربامج املتوافرة  
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طة ترمي إىل إنشاء مصنع بدرجة عالية من األوتوماتية ( اآللية ) إلنتاج أجهزة بوضع خ Appleوقد بدأت شركة 
Macintosh  مل تكن الناحية  1984مليون دوالر يف أوائل  20عند بدء تسويقه . لكن عند بدء تشغيل املصنع الذي تكلف

مليون دوالر  7ن املعدات تصل تكلفتها إىل ، األمر الذي أدى إىل االستغناء عن عدد ماألوتوماتية قد وصلت إىل احلد املطلوب 
السابقة إىل مثل هذه الدرجة  Appleوذلك خالل الثمانية أشهر األوىل من االفتتاح . ولعل أحد أسباب ذلك هو افتقار مصانع 

هزة واليت تتطلب كثافة كانت اخلربة اإلنتاجية للشركة تفتقر إىل حد كبري جماالت جتميع األج  1981العالية من األوتوماتية ، فحىت عام 
  عمالية كبرية .

بشكل ملحوظ ، وكان  Appleونظرًا لكثرة العيوب اليت كانت تشوب مشروع التطوير هذا ، فقد اخنفضت إيرادات شركة 
بتقدمي استقالته   Steve Jobs] ، وتال ذلك قيام السيد  (1)[ راجع جدول  Lisa‐Macintoshذلك يرجع جزئيًا إىل مشروع 

، بعد أن شعر بأن الشركة لديها زيادة كبرية يف القدرة  John Sculley. وقد أقدم خليفته  1985سبتمرب  17للشركة يف كرئيسًا 
 Appleمن القوة العاملة بالشركة . وأصبحت شركة  %20، ومت تسريح حوايل  Dallasعلى إغالق مصنع الشركة يف  -اإلنتاجية 

  . Lisa‐Macintoshشيئاً خمتلفاً متاماً عما كانت عليه قبل بدء مشروع تطوير 
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  . Appleبيان الدخل لشركة  (1)جدول 

  

 بعد انقضاء ثالثة شهور 

 1984سبتمرب  1985 28سبتمرب  27 

 477,400 $409,709 $ صايف املبيعات

 373,899432,528 التكلفة والنفقات

 35,81044,872 إمدادات التدعيمالدخل العامل قبل 

 ––3,373 إمدادات التدعيم

 4,6543,861 صايف سعر الفائدة وغريها من أنواع الدخول

 43,83748,733 الدخل قبل الضريبة

 21,48017,927 اإلمدادات قبل ضريبة الدخل

 22,35730,806 صايف الدخل

 0.50 $0.36 $ الكسب لكل سهم

  

كل البنود ما عدا الدخل .  Wheelen and Hunger, Cases in strategic Management and Business Policyالمصدر :  *
  لكل سھم باأللف دوالر .

  

   

دوالر فما هي نقطة التعادل  1,200دوالر ، وإذا كان متوسط سعر التكاليف املتغرية هو  1,500( أ ) إذا كان متوسط سعر اجلهاز 
  مليون دوالر سنوياً ؟ 15ف الثابتة ، علماً بأن التكالي
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 2(ب) إذا كانت دالة التبادل العكسي بني الوقت والتكاليف تشري إىل أن تقليل زمن املشروع عام واحد كان من املمكن أن يكلف 
  بلغ اإلضايف ؟مليون دوالر ، فما هي العوامل اليت جيب وضعها يف االعتبار عند اختاذ القرار بشأن ما إذا كان جيب إنفاق هذا امل

على دالة اإلنتاج أم خارجها ؟ مبعىن هل كانت  Macintoshإلنتاج  Apple(ج ) هل كانت توليفة عناصر اإلنتاج اخلاصة بشركة 
  على القدر الالزم من الكفاءة أم ال ؟

  ؟ األخرى Lisa‐Macintosh(د ) إذا ما أولينا عنصر التسويق جمرد عناية ثانوية ، ترى ما هي عيوب 

  ـ) هل ترى أنه من األفضل دائماً استغالل أكثر املصانع استخداماً لرأس املال وأكثرها آلية ؟ نعم أم ال ؟ وملاذا ؟(ه

( و ) هل كان من املمكن أن تساعد الربجمة اخلطية يف حتديد أي نوع من مرافق اإلنتاج جيب إنشاؤها وكيفية تشغيلها ؟ إذا كانت 
  اإلجابة نعم ، فكيف ؟ 

  

__________________________________  

 Hayes, Wheelwright, and Clark, Dynamic Manufacturing, and Wheelen andالمادة في ھذه الحالة مستمدة من :  *

Hunger, Cases in strategic Management and Business Policy. Also, see P. Feddeler, T. Wheelen, and D. 

Croll, “Apple Computer, Inc., 1987 … The Second Decade.”  
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 موجز بما ورد في الفصل العاشر  

  

تعد الربجمة اخلطية إحدى الطرق اليت تسمح لصانعي القرار حبل مشكالت املعظمة والتدنية عندما تكون هناك قيود تقلل من  -1
م علي احلركة . كما أن الربجمة اخلطية تساعدنا يف جمال قرارات ا إلنتاج فعلى العكس من النظرية التقليدية الواردة يف الفصل قدر

السابع ، جند أن الربجمة اخلطية ال تتعامل مع دالة اإلنتاج علي النحو اليت هي عليه قبيل قيام املديرين مبواجهة ما لديهم من 
ت احلاسبة الفعالة باحلصول على مشكالت . كما أن حتليل الربامج أسهل يف تطبيقه يف العديد من اجلوانب ، وتسمح التقنيا

  نتائج وحلول .

غالبًا ما خيتار املدير واحدًا ( أو توليفة ) من الطرق املمكنة حىت يتسىن له إنتاج سلعة معينة ، مع الوضع يف االعتبار أنه يوجد  -2
البيانية ، حيث مت صياغة لدى الشركة كمية حمدودة من بعض عناصر اإلنتاج . وقد قمنا حبل هذه املشكلة باستخدام الطرق 

منحنيات األرباح املتساوية ووضعها على خمطط التوليفات الكفأة ، مث يتم اختيار نقطة على منطقة احللول املمكنة ، تقع عند 
أعلى منحنيات األرباح املتساوية . وباإلضافة إىل ذلك فقد تعاملنا مع شكل آخر من هذه املشكلة مل تكن فيه الشركة مقيدة من 

  يث كمية عناصر اإلنتاج املتاحة لديها .ح

غالبًا ما تنتج الشركة أكثر من منتج واحد ويكون لديها عدد من وسائل اإلنتاج ذات الكميات الثابتة مما حيدد الكمية اليت ميكن  -3
طط التوليفات الكفأة إنتاجها من كل منتج . وهذه املشكلة أيضا ميكن حلها بيانيا باستخدام منحنيات األرباح املتساوية على خم

  من عناصر اإلنتاج .

لكل مشكلة من مشكالت الربجمة اخلطية مشكلة مقابلة تعرف باملشكلة الثانوية . فإذا كانت املشكلة األساسية مشكلة معظمة   -4
، كانت كانت املشكلة الثانوية مشكلة تدنية والعكس بالعكس . ففي املثال اخلاص بتحديد أفضل التوليفات إلنتاج معني 

املشكلة األساسية تبحث عن أفضل معدالت إنتاج بينما كان الغرض من املشكلة الثانوية حتديد قيم للقطاعات الثابتة . وهذه 
ا توضح ما ميكن أن حيدث ألرباح الشركة إذا متكنت  -اليت تعرف بأسعار الظل  - القيم املفرتضة  تعد ذات فائدة كبرية أل

  نوع من عناصر اإلنتاج . بشكل أو بأخر من زيادة كل

ميثل املتغري اخلامل كمية العناصر غري املستغلة . وعند استخدام املتغري اخلامل ميكن حتويل الشروط من متباينات إىل معادالت .  -5
 - ف ومبجرد حدوث ذلك التحويل ، ميكن استخدام الطرق اجلربية حلل مشكلة الربجمة اخلطية . والعملية هي تقدير الدالة اهلد

عند كل ركن من أركان منطقة احللول املمكنة . والركن الذي تكون عنده الدالة  -وهي الدالة اليت حناول معظمتها أو تدنيتها 
  اهلدف عند أعلى أو أدىن قيمة هلا هو احلل األمثل .
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  تمارين

  

ا إلنتاج ثالثة أنواع  Summitوهو نائب الرئيس التنفيذي لشركة  Martin Caseyجيب على  (1) أن يوظف عمال الشركة وآال
  من صناديق امللفات املعدنية باخلصائص التالية :

  

 املنتج متطلبات عناصر اإلنتاج

 صناديق صغرية صناديق متوسطة صناديق كبرية أو األرباح

 2515 10 ساعة عمالة لكل صندوق

 4015 5 ساعة آالت لكل صندوق

 12.50 $25 $50 $ الربح لكل صندوق

  

  ساعة آالت ميكن استخدامها يومياً . 2,500ساعة عمالة و  3,500ومتتلك الشركة إمجايل 

  ( أ ) ما هي دالة اهلدف ؟ 

  (ب) ما هي الشروط ؟ 

  توظيفها إلنتاج كل نوع من املنتجات ؟  Casey(ج ) ما هو عدد ساعات العمالة وساعات اآلالت اليت جيب على السيد 

حتديد أيًا من الطرق الثالثة جيب استخدامها إلنتاج  Cartwrightكبري مهندسي شركة   Frank Chidesterجيب على  (2)
  منتج الشركة وهو املناديل الورقية . ويوضح اجلدول التايل خصائص كل من الطرق الثالثة :

  

 العملية متطلبات عناصر اإلنتاج
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 AB C ( لكل وحدة ناتج )

 24 1 مدربةساعة عمالة 

 11 1 ساعة عمالة غري مدربة

 31 5 ساعة آالت

  

دوالر . وجيب  15دوالر وسعر ساعة اآلالت  5دوالر وسعر ساعة العمالة غري املدربة  11فإذا كان سعر ساعة العمالة املدربة 
  طن يومياً وميكنها استخدام أي كمية تريدها من كل من العناصر . 100على الشركة إنتاج 

  أ ) ما هي الدالة اهلدف ؟( 

  (ب) ما هي الشروط ؟

  اختيارها ؟ Chidester(ج ) ما هي العملية ( أو العمليات ) اليت جيب على السيد 

  (د ) أترى أن هذه املشكلة تعد واحدة من مشكالت الربجمة اخلطية ؟ نعم أو ال ؟ وملاذا ؟

إلنتاج سلعة معينة . وإلنتاج وحدة واحدة من تلك السلعة حتتاج  Zو  Yو  Xثالثة عمليات وهي  Adamsتستخدم شركة  (3)
ساعة آالت ، أما العملية  1.5ساعة عمالة و  Y 1.5ساعة آالت ، بينما تتطلب العملية  1ساعة عمالة و  2إىل  Xالعملية 

Z  ساعة آالت . 2.2ساعة عمالة و  1.1فتتطلب  

الة على احملور الرأسي وساعات اآلالت على احملور األفقي ، قم برسم خطوط ( أ ) باستخدام رسم بياين تظهر فيه ساعات العم
  األشعة اليت متثل العمليات الثالث . 

  وحدة .  100(ب) باستخدام الرسم يف اجلزء ( أ ) قم برسم منحىن الناتج املتساوي املناظرة لـ 
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دوالر يف الساعة وسعر  15ن سعر الظل للعمالة املدربة أ Summersباستخدام الربجمة اخلطية وجد نائب رئيس إدارة شركة  (4)
  الظل ملاكينة اخلياطة يساوي صفر .

  ( أ ) ما الذي يشري إليه سعر الظل للعمالة املدربة ؟

  (ب) ما الذي يشري إليه سعر الظل لوقت ماكينات اخلياطة ؟

  قيمة الساعة اإلضافية من العمالة ومن اآلالت .  ] يرغب يف حتديد (1)[ املسألة رقم  Martin Caseyافرتض أن يف حالة   (5)

  ( أ ) ما هي املشكلة الثانوية ؟

  (ب) ما هو احلل هلذه املشكلة الثانوية ؟

  (ج ) ما هي قيمة الساعة اإلضافية من كل العناصر ؟

  . نوعني من عناصر اإلنتاج ، ساعات اآلالت يف حجرة التشطيب وساعات العمالة Murrayتستخدم شركة  (6)

ساعة عمالة متاحة أسبوعيًا ، قم برسم جمموعة من  200ساعة آالت و 2,000( أ ) إذا كان هناك حد أقصى قدرة 
  التوليفات الكفأة يف صورة شكل بياين .

ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج . قم برسم الشعاع الذي ميثل هذه  1ساعة آالت و  X 1(ب) تستخدم العملية 
  العملية .

ساعة  Z 2ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج ، وتستخدم العملية  2ساعة آالت و  ½ Yج ) تستخدم العملية (
  ساعة عمالة للحصول على وحدة من اإلنتاج . قم برسم خطوط األشعة اليت متثل هاتني الطريقتني . ½آالت و 

  وحدة إنتاج ( باستخدام الثالث عمليات املوضحة أعاله ) . 1,000(د ) قم برسم منحىن الناتج املتساوي لـ 

دوالر يف الساعة وكل ساعات العمالة اليت  10(هـ) افرتض أن الشركة ميكنها استخدام كل ساعات اآلالت اليت تريدها بسعر 
  وحده ؟ 1,000دوالر يف الساعة فما هي العملية اليت جيب استخدامها إلنتاج  10تريدها بسعر 

إلنتاج إحدى السلع . وللحصول على كل  Cو  Bو  Aاستخدام ثالثة عمليات يف مصنعها باملكسيك  Brownكن لشركة مي (7)
 1.5ساعة عمالة و  1.5 لـ Bساعة آالت ، بينما حتتاج العملية  1ساعة عمالة و  2 لـ Aوحدة من اإلنتاج ، حتتاج العملية 

دوالر لكل ساعة  3ساعة آالت . وجيب على الشركة دفع  2.2ة عمالة و ساع 1.1 فتحتاج لـ Cساعة آالت ، أما العملية 
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ساعة آالت أسبوعيًا حيث أن ذلك هو  120لكل ساعة آالت ، لكنها ال تستطيع استخدام أكثر من  دوالر 2عمالة و 
  أقصى قدر متاح يف املدى القصري .

  ؟ Aعدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية  وحدة أسبوعياً ، فما هو 100( أ ) إذا ما رغبت الشركة يف إنتاج 

  ؟ B(ب) ما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية 

  ؟ C(ج ) ما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجه باستخدام العملية 

ويف ظل هذه الظروف  ساعة آالت أسبوعيًا . 120استخدام أكثر من  Brown، افرتض أنه ميكن لشركة  (7)يف املسألة رقم  (8)
  ؟ Cو  Bو  Aما هو عدد الوحدات الواجب إنتاجها باستخدام العمليات 

سنت ،  2.5، فإن سعر الظل ( السعر الثانوي ) للدقيقة من وقت العمالة هو  (10.13)طبقا لنتائج احلاسب اآليل يف الشكل  (9)
  سنت . 65وللدقيقة من وقت اآلالت 

يف الساعة  دوالر 5( راجع ملحق الفصل السابق ) استخدام عمالة إضافية بسعر  George Kramer( أ ) إذا كان مبقدور 
  ، فهل يلزم عليه استخدام تلك العمالة اإلضافية ؟

  دوالر يف الساعة ، فهل يلزمه استخدام أي آالت إضافية ؟ 35(ب) إذا كان مبقدوره استخدام آالت إضافية بتكلفة 
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و  Oklahomaو  Floridaوخمازن يف  Oregonو  Kentuckyمصانع يف والييت  Dartmouthمتتلك شركة   (10) 
Arizona : واجلدول التايل يوضح تكاليف شحن املنتجات من كل مصنع إىل كل خمزن .  

  

 املخزن 

 FloridaOklahomaArizona املصنع

Kentucky$ 4$ 6 $ 7 

Oregon117 6 

  

. وال ميكن  (Oregon)طن  5,000و  (Kentucky)طن  4,000وال ميكن لإلنتاج اليومي للمصانع أن يتخطى 
طن  3,000و  (Oklahoma)طن  3,500و  (Florida)طن  2,500للطلبات اليومية للمخازن أن تقل عن 

(Arizona)  .  

  ( أ ) ما هي دوال اهلدف ؟ 

  (ب) ما هي الشروط ؟ 

  إىل كل املخازن ؟ Kentuckyتكاليف الشحن ، ما هو عدد أطنان املنتج اليت جيب شحنها من مصنع (ج ) لتدنية إمجايل 

  إىل كل من املخازن ؟ Oregon(د ) لتدنية إمجايل تكاليف الشحن ، ما هو عدد أطنان املنتج اليت جيب شحنها من مصنع 

  

  . ( راجع الملحق ) . LINDOملحوظة : األسئلة (ج) و (د) للطالب الذين يمكنھم استخدام برامج 

  

  ملحق

  إحدى الحزم البرمجية لحل مشكالت البرمجة الخطية
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. عند قيامنا حبل أغلب مشكالت الربجمة اخلطية عمليًا ( يتم ذلك ) باالستعانة بربامج الكمبيوتر بدًال من األساليب اجلربية والبيانية 
شكالت الربجمة اخلطية ملا له من شيوع وسهولة يف استخدامه . وجيدر بنا أحد أهم الربامج املساعدة يف حل م LINDOويعد برنامج 

  اآلن أن نقدم وصفاً موجزاً إليضاح كيفية تبسيط وتيسري حل مشكالت الربجمة اخلطية بواسطة الكمبيوتر .

إعطاء األمر تظهر أمامه هذه العالمة ( : ) يف أقصى يسار الشاشة . وجيب  LINDOمبجرد دخول املستخدم على برنامج 
 ”MAX“أو  ”MIN“املناسب للربنامج بشأن ما إذا كان عليه معظمة أو تدنية دالة اهلدف املستخدمة . ولعمل ذلك فإننا ندخل 

واليت تعد مبثابة إشارة للربنامج أن اجلزء التايل هو جمموعة الشروط أو  ”SUBJECT TO“مث دالة اهلدف بعد ( : ) وبعد ذلك ندخل 
للداللة على أن الربنامج قد حصل على كافة  ”END“ 21د االنتهاء من إدخال كافة هذه الضوابط ، نقوم بإدخال الضوابط . وبع

والذي يعد مبثابة أمر موجه للربنامج حىت يقوم بإمدادنا بدالة اهلدف ومجيع  ”LOOK ALL“املعلومات املطلوبة . وأخرياً نقوم بإدخال 
الشروط أو الضوابط اليت مت إدخاهلا . وتعد هذه اخلطوة إجراًء ذا فائدة كبرية للتحقق من عدم حدوث أخطاء . وبعد إصدار األمر 

“GO” 22ة اخلطية .للربنامج خيرج احلل ، وبذلك يتم تشغيل الربنامج حلل مشكلة الربجم  

والذي ميتلك مصنعا يقوم بإنتاج اإليشاربات  - George Kramerولإليضاح ، سوف نلقي النظر على حالة السيد 
دوالر لرابطة العنق . هذا ويتطلب إنتاج  2سنتًا لإليشارب و  50حيقق رحبا قدره  Kramerوأربطة العنق . علما بأن السيد 

دقيقة لرابطة العنق . وبصفة عامة ، فان زمن العمالة املتوفر لدى السيد  15لعمالة يف مقابل ثانية فقط من ا 30اإليشارب الواحد 
Kramer  دقيقة أسبوعيًا ميكن ختصيصها إلنتاج اإليشاربات ورابطات العنق ، وميكن استخدام آالت الشركة إلنتاج   12,000هو

دقيقة إلنتاج رابطة عنق  2.5دقيقة من وقت اآلالت يف مقابل  0.75كل من السلعتني ، علما بأن إنتاج اإليشارب الواحد يتطلب 
  دقيقة أسبوعياً . 5,000هو  Kramerواحدة . وبصفة عامة ، فإن زمن اآلالت املتوفر لدى السيد 

  يرغب يف معظمة أرباحه ، لذا فبإمكانه صياغة دالة اهلدف بالشكل التايل : Kramerومبا أن السيد 

 Z = 0.5X + 2Y معظمة (10.39) 

  هو عدد أربطة العنق اليت يتم إنتاجها أسبوعياً . وشروط العمالة هي : Xهو إمجايل الربح األسبوعي و  Zحيث 

0.5X + 15Y  12,000  (10.40) 

                                                            
" بمعنى أقل من أو مساوياً  " بمعنى أكبر من أو مساوياً لـ ، و "  بتفسير "  LINDOعند إدخال الضوابط أو الشروط يقوم برنامج  10

  أقل من أو مساوياً لـ " في معظم لوحات المفاتيح . لـ . والسبب في ذلك ھو عدم وجود إمكانية إلدخال " أكبر من أو مساوياً لـ " أو "
يكون قد قام بقراءة ھذه المتباينات بالطريقة الموضحة أعاله  LINDOفإن  ”LOOK ALL“ونالحظ أنه عند قيامنا بإدخال األمر 

.  
  ألغراض الدراسة الحالية ، يمكنك تجاھل عدد المتكررات والخطوة التي يوجد عندھا الحل . 11
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ق العمالة الالزمة 
   اآلالت هو :
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، فسوف تكون اخلطوة األوىل هي إدخال دالة اهلدف والشروط على النحو املوضح  LINDOفإذا قمنا باستخدام برنامج 
ننا استخدام أمر والذي يعرض هذه املشكلة يف صورة مطبوعة الكمبيوتر النهائية . وبعد إدخال املعلومات ، ميك (10.13)بالشكل 

“LOOK ALL”  للتأكد من دقة املدخالت . أما األمر“GO”  فهو املسئول عن إعطاء اإلشارة للكمبيوتر لكي يبدأ يف حل
  املشكلة . ويقوم الربنامج بإمدادنا بقيمة

 3,550احلصول عليه يف ظل وجود هذه الشروط أو الضوابط :  Kramer( دالة اهلدف ) والذي يشكل أقصى ربح ميكن للسيد 
الواجب على الشركة حتقيقها . فإذا رغبت  (Y)ورابطات العنق  (X)دوالر أسبوعيًا كما ميدنا الربنامج بأفضل توليفة من اإليشاربات 

ربطة عنق أسبوعيًا .  650رب و إيشا 4,500الشركة يف معظمة أرباحها يف ظل وجود هذه الشروط ، فإنه يتعني عليها إنتاج 
واجلدير بالذكر أن العمود املعنون " العددي أو الفائض " خيربنا بأن املتغري العددي لكل من العمالة واآلالت يساوي صفر ؛ أي أنه 

لثنائية " فهو الذي تتم االستفادة من كل دقيقة عمالة وآالت عند استخدام هذه التوليفة اإلنتاجية . أما العمود املعنون " األسعار ا
سنت ، وسعر الظل لدقيقة  2.5ميدنا بأسعار الظل لزمن العمالة واآلالت ، علمًا بأن سعر الظل لدقيقة واحدة من زمن العمالة هو 

  سنت . 65واحدة من زمن اآلالت هو 

  

 


