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 The huge and quick of scientific and technological 

developmentas in our contemporary world effected to adopt new 

suitable systems and technologies to be great Its profits from during 

in creasing Its power to industrialization of high quality products to 

grant the clients requirements in order to staying and continuity.  

The dissertation  to work determine effect of Technological 

change in Industrial products Quality dependence to measurement 

indicators of Technological changes and Quality in order to 

diagnosis Nature of the correlation relation and impact between 

them. 

The samples of the study are consisting of three products for 

factories of General Company for Electrical Industries in Baghdad- 

AL Wazzerria like: (Electrical motors, Water pump, Electrical 

Fans).The study is based on three main hypothesis. 

The first concentrates on existence or not existence significance 

differences between the Technological change and products quality 

indicators, while the second concentrates on there is correlation 

relation with moral significance between Technological change and 
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Industrial products Quality as to  the third hypothesis tested the 

extent of technological change effect in industrial products quality. 

In order to test the authenticity of the hypothesis. The data and 

information are collected from company documentations, Reports,  

statements, lists of Electric consumption and also personality 

interview and field spectator for operation in production factories 

that related at the study variables from 2004 up to 2010. 

and in order to achievement the dissertation objectives and 

demonstration elation nature between technological change and the 

products quality, then are used a few of quantity indicators to 

measure its variables. These data have been analyzed by using 

group of statistical ways and they come to the results by using 

computer program (SPSS). 

The study achieved a group of conclusions the most important 

of which 

1. The Technology and Technological change are to arise the 

challenges that to fac the contemporary business organizations in 

order to the strategic roloes in carry out the excellence 

performance in Its process and keeping on the competitive 

characterize in markets and remaing and successfur in the labor 

domains. 

2.  the used technology oldness in the company factories. Whereof 

to affect negative on the productivity operation and increase 

spoils and refused from product units because continuous failures 

and breakdowns in the productio machines and equipments.  



 

 

3. weakness in the productio operation capability to product 

corresponding units for specifications with high level whereof to 

lead to particular of industrial products quality levels. 

4.  the company depending on the technology of a heavy capital.  

The outcome proofs of the correct study demonstrated two 

hypothesis through the existence of the significance differences 

between technological change indicators and products quality 

indicators and the existence of correlation relations and to affect 

with moral significance between technological change and quality 

industrial products. 

The study also offered a set recommendation the most 

important of which is: 

1. Possession continuous the suitable Technology for escorting the 

Technological developments as to lead to carry out the excellence 

performance from during strategy form for Technology and the 

Technologies changes management must be work at the present 

industrial methods improvement and innovate new methods as 

well as observance the new Technologies and study It and transfer 

It to the company. 

2. Strategy adoption for quality is adjust and complete in spite of 

total strategy and to be possible for lead to carry out the 

objectives by production high quality products as well as 

knowledge ways of quality improvement and spread the quality 

culture between all workers.  



 

 

3. Working for increasing the utilization from available capacities in 

the company from during the dependence at self powers in 

operation and maintenance of production machines by to profit 

from the workers accumulate experiences and carry out of  

sharing the private sector and profit from the operation age for the 

production machines and instruments and reducing the labor time 

losses. 

4. Important to the research and development activity as approach 

and management technology from during activation the research 

and development department and finding new methods to carry 

out the best of react conditions between the science and the 

technology and doing the studies to depend new methods and 

techniques in electrical industries by coordinates with the 

researching centers and institutes.  

 As well as numbers of recommendations related to future 

studies that emphasized reiteration this study in order to escort the 

quick changes in the technological and technicality domains. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل األول

 منهجية الدراسة ودراسات سابقة
  



 

 

  :تمـهيـد

يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهجية الدراسة بدءاً بمشكلة الدراسة وأهميتها 

ومخططها االفتراضي وفرضياتها وكذلك مجتمع وعينة الدراسة وحدودها 

ومصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات فضالً عن األساليب الكمية 

جها في المستعملة وكذلك عرضاً لدراسات سابقة التي تمت االستفادة من نتائ

  : دراسة وتحليل متغيرات دراستنا هذه في إطار المبحثين اآلتيين

  منهجية الدراسة : المبحث االول: 1-1

   مشكلة الدراسة 1-1-1:

  ة ـأهمية الدراس: 2-1-1

  أهـداف الدراسة : 3-1-1

  المخطط االفتراضي للدراسة : 4-1-1

  فرضيات الدراسة : 5-1-1

  منهج الدراسة وحدودها  : 6-1-1

  مصادر واساليب جمع البيانات والمعلومات : 7-1-1

  الكمية المستعملة في قياس متغيرات الدراسة  العملية واالساليب: 8-1-1

   االحصائية المستعملة في الدراسةمعالجاتال: 9-1-1

  دراسات سابقة : المبحث الثاني: 2-1 

  التكنولوجي  دراسات تناولت التغيير: 1-2-1

  ات  ـت جودة المنتجدراسات تناول: 2-2-1

    المذكورةمجاالت االستفادة من الدراسات السابقة: 3-2-1

  اإلضافات العلمية للدراسة: 4-2-1



 

 

 املبحث االول

  منهجية الدراسة

    

من حيث طبيعة مشكلة الدراسة، وأهميتها،  يتناول هذا المبحث المنهجية المستعملة

هم االساليب الكمية واالحصائية التي واهدافها والمخطط االفتراضي لها، وفرضياتها، وأ

  .اعتمدت للوصول الى النتائج

  : مشكلة الدراسة: 1-1-1

  تتزايد التحوالت الجذرية والمتسارعة في عالم اليوم إذ االنفتاح وتخطي الحدود بين الدول 

ولوجية والمجتمعات بسبب تزايد التحديات في بيئة األعمال المعاصرة ذات الطبيعة االقتصادية والتكن

والمعلوماتية السيما المنظمات الصناعية التي تحتم عليها ضرورات البحث الدائم عن طرائق جديدة 

لالرتقاء والتميز في جودة منتجاتها من خالل تبني تكنولوجيات جديدة وأتباع استراتيجيات عديدة 

من تحقيق نسب عالية من أهمها االهتمام بالجودة بوصفها استراتيجية تنـافسية تمكن هذه المنظمات 

في جودة المنتجات لتلبية  متطلبات الزبائن وتوقعاتهم المتعددة والمتجددة وبما يساهم في دعم 

   .القدرات التنافسية وبلوغ الحصة السوقية المحلية واالقليمية والدولية

  : وانطالقاً مما سبق يمكن تشخيص مشكلة الدراسة من خالل الظواهر اآلتية

منظمات الصناعية العراقية على مقاييس عملية للتغيير التكنولوجي، ومحدودية عدم اعتماد ال .1

وقد تمكن . اهتمامات ميادين العمل بتطبيق المقاييس العملية لتقويم العملية التكنولوجية

الباحث من التحقق من معالم هذه المشكلة في معامل الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

ك تكنولوجيات منصوبة منذ مدة ليست بالقصيرة وتقنيات إنتاج لكنها إذ تمتل) محل الدراسة(

لم تعتمد على أسس وأساليب علمية لتقويم مساراتها التكنولوجية مما سرع من تقادمها 

 .وتدني مستوى كفاءتها التشغيلية و اإلنتاجية

حتياجات انخفاض مستوى جودة المنتجات للمنظمات الصناعية العراقية وعدم قدرتها تلبية ا .2

 .وتوقعات الزبائن، مما دفع الدولة والتجار الى استيراد هذه المنتجات من الدول األخرى

عدم تطبيق األساليب العلمية المطلوبة لتحسين جودة المنتجات الصناعية او انتاج منتجات  .3

 .جديدة في المنظمات الصناعية العراقية

  : حثية األتية عليه تتمحور مشكلة الدراسة بأثارة التساؤالت الب



 

 

التكنولوجيا المستعملة في الشركة محل الدراسة وكيف تطور واقع التغيير ما نوع  .1

 التكنولوجي فيها؟ 

 ما مستوى اهتمام الشركة محل الدراسة بالجودة اإلنتاجية؟ .2

 هل تم تحسين جودة منتجات الشركة محل الدراسة  بعد اجراء التغييرات التكنولوجية فيها؟ .3

 ارتباط بين التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات في الشركة محل الدراسة؟ عالقة هل هناك  .4

     تأثير للتغيير التكنولوجي في جودة المنتجات في الشركة محل الدراسة؟هل هناك  .5

  : أهمية الدراسة: 2-1-1

التغيير التكنولوجي، (تتجسد أهمية الدراسة في إظهار معالم متغيراتها االساس التي اعتمدتها 

واختبار العالقة بين هذه المتغيرات وتأثيراتها في أنتاج منتجات صناعية ذات  ) ودة المنتجاتج

  .جودة تنافسية تلبي رغبات ومتطلبات الزبائن

  :   عليه تتجلى أهمية الدراسة باآلتي

الدور الذي يلعبه قطاع الصناعات الكهربائية ممثالً بالشركة العامة للصناعات الكهربائية  .1

في تقديم منتجات صناعية ذات تأثير كبير في حركة اقتصاد ) محل الدراسة(رية  الوزي–

  .البالد وتلبية المتطلبات البشرية، مما يتوجب االهتمام بمنتجاتها

يعد التغيير التكنولوجي احد ابرز انواع التغيير الذي اصبح سالحاً تنافسياً في اسواق   .2

هتماما متزايداً لتعظيم القدرات التنافسية لمنظمات اليوم، مما دفع الدول ايالء التكنولوجيا ا

االعمال المعاصرة لما لها مـن أثر كبير في تطوير العمليات اإلنتاجية والتسويقية وفي 

  .خفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات الصناعية

أهمية الجودة باعتبارها استراتيجية تنافسية وخاصة بعد اشتداد المنافسة بين المنظمات  .3

  . لصناعية المختلفةا

ابراز دور االدارة الصناعية وانشطتها المختلفة على تحسين جودة المنتجات للمنظمة  .4

 .الصناعية

تقديم توصيات تساهم في تطوير واقع الشركة محل الدراسة في مجاالت األداء  .5

 .التكنولوجي لتحسين جودة منتجاتها وموقعها التنافسي في السوق

تي يمكن لمعامل منتجات الشركة عينة الدراسة االستناد اليها في تقديم االسس العلمية ال .6

تطبيق أنموذج يحقق الترابط والتكامل بين التغيرات التكنولوجية وأبعاد جودة المنتجات 

  .الصناعية

 



 

 

  : أهداف الدراسة:  3-1-1

تسعى هذه الدراسة الى تناول المضامين المطروحة في مشكلتها في ضوء تجربة الشركة 

الدراسة حول استعمال التغيير التكنولوجي كمدخل لتحقيق متطلبات تحسين الجودة من خالل محل 

  .تحليل مؤشرات التغيير التكنولوجي وتشخيص عالقته وتأثيره في جودة المنتج الصناعي

  :لذا تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية

 التكنولوجي وجودة المنتج التعرف على المرتكزات المعرفية المتعلقة بمفهومي التغيير. 1

الصناعي بالدراسة والتحليل وبالمصادر المتاحة ومتطلبات تحسينها وتطورهما ضمن 

  .حقل ادارة العمليات الصناعية

التأكد من مدى اعتماد التغييرات التكنولوجية في أداء عمل الشركة محل الدراسة فضالً . 2

  .عن تحديد نوع ونمط التكنولوجيا المستعملة فيها

قياس نتائج المؤشرات الدالة على مستوى جودة المنتجات في الشركة قبل التغيير . 3

التكنولوجي وبعده إلبراز الفروقات الحادثة في هذا المؤشر وتفسير اسبابها وذلك من 

خالل القياس العملي لنسب جودة المنتجات عينة الدراسة ومعدالت رضا الزبون للمدة 

(2010-2004).  

قات االرتباط والتأثير بين مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة اختبار عال. 4

  .المنتجات للتحقق من صحة الفرضيات

تقديم ما يعزز من قدرات الشركة محل الدراسة في تحقيق التميز في االداء من خالل . 5

  .  توظيف أفضل أنماط أدارة التكنولوجيا المتاحة لتحسين جودة منتجاتها الصناعية

  

  : المخطط االفتراضي للدراسة: 4-1-1

يتطلب تحقيق اهداف الدراسة بناء مخطط افتراضي يعتمد  تركيب متغيراتها االساس ويعكس 

هذا المخطط الذي تم بناءه اعتماداً على ) 1-1(طبيعة العالقات فيما بينها، ويوضح الشكل رقم 

  :قياسها وهياالرتباط  والتأثير المتبادل بين متغيراته االساس ومؤشرات 

  Independent Variable: المتغير المستقل .1

  :ويتمثل في التغيير التكنولوجي ومؤشراته التي تعد مقاييس عملية للتغيير التكنولوجي وهي

نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي، نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس المال (

ة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت نصيب الوحد, المستثمر في اآلالت والمعدات

نصيب الوحـدة المنتجة من العاملين المباشرين، نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة ,  والمعدات

  ).  الكهربائية المستهلكة



 

 

  Dependent Variable :المتغير المعتمد .2

  :     ويتمثل في جودة المنتجات الصناعية بأبعادها

لمنتج النهائي، نسبة الجودة، نسبة الوحدات المعيبة، كلف الجودة، متوسط الوقت مؤشر الجودة، ا(

ويبين المخطط االفتراضي للدراسة ) بين عطلين، متوسط الفشل أو العطل، معدالت رضا الزبون

ارتباط وتأثير التغيير التكنولوجي ومؤشراته بتحسين جودة المنتجات الصناعية كما هو موضح في 

  . وبما يؤكد االهداف االساس للدراسة(1-1)هم في الشكل اتجاهات االس
 

  

  المخطط االفتراضي للدراسة) 1-1(شكل 

 .إعداد الباحث: المصدر

  :فرضيات الدراسة : 5-1-1

الحلول العملية لتجاوزها لذا البد من صياغتها على شكل فرضيات , تتطلب مشكلة الدراسة

ات تمثل حلوال أولية للمشكلة، يستند أنموذج الدراسة بشرط امكانية قياسها واختبارها كون الفرضي

  : الى صياغة ثالث فرضيات رئيسة وكاالتي



 

 

   :  الفرضية الرئيسية االولى: اوالً

توجد فروقات معنوية بين مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات "

  ". الصناعية

  : وينبثق منه فرضيتان فرعيتان

  .ين مؤشرات التغيير التكنولوجيتوجد فروقات معنوية ب .1

  .توجد فروقات معنوية بين مؤشرات جودة المنتجــات .2

  :   الفرضية الرئيسة الثانية: ثانياً

  ". توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مؤشرات التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات"

  :   الفرضية الرئيسة الثالثة: ثالثاً

  "  التغيير التكنولوجي في أبعاد جودة المنتجاتيوجد أثر معنوي لمؤشرات"

  : منهج الدراسة وحدودها: 6-1-1

  :منهج الدراسة: 6-1-1-1

منهج الدراسة هو طريقة منظمة يتم استعمالها للوصول إلى حلول منطقية ومقبولة للظواهر 

 الوصول او المشاكل من خالل التعرف على العوامل التي ادت إلى حدوث المشكلة أو الظاهرة ثم

، ومناهج البحث كثيرة ومتنوعة 2002 :9)الخطيب، (إلى نتيجة أو معالجة للمشكلة أو الظاهرة 

بحسب طبيعة المشكلة وأسلوب المعالجة عند الباحث فقد تكون تاريخية أو تجريبية أو مسحية أو 

الة ، إذ تم استخـدام دراسـة الح)1999 :77قنديلجي، (وصفية أو دراسة حالة أو غير ذلك 

(Case study) فهذا المنهج مالئم لمثل هذه الدراسة فهو يتيح للباحث استعمال المقابالت ،

والزيارات والمعايشة الميدانية فضالً عن استعمال االستبانة والحصول على البيانات لغرض 

  .معالجتها احصائياً

  
  حدود الدراسة: 2-6-1-1

  :لمختلفة تم تحديد مجال الدراسة باالتيمن اجل االحاطة بمشكلة الدراسة وفهم جوانبها ا

 الحدود البحثية  .1

لقد اقتصرت الدراسة على مختلف الجوانب المتعلقة بالتغيير التكنولوجي ومدى تأثير مؤشراته 

نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي، نصيب عمال االنتاج المباشرين من (المتمثلة بـ 

معدات، نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في رأس المال المستثمر في اآلالت وال

اآلالت والمعدات، نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين، نصيب الوحدة المنتجة من كمية 



 

 

مؤشر الجودة، المنتج (في جودة المنتجات الصناعية المتمثلة بأبعادها ) الطاقة الكهربائية المستهلكة

نسبة الوحدات المعيبة، نسب كلف الجودة، متوسط الوقت  بين العطالت، النهائي، نسبة الجودة، 

  .دون التعمق في تحليل هذه المؤشرات) معدالت رضا الزبون، متوسط الفشل او العطل

 الحدود المكانية .2

تم اسقاط الجانب التطبيقي للدراسة على الشركة العامة للصناعات الكهربائية في 

المحركات الكهربائية، مضخة الماء، (نت العينة معامل  الوزيرية وكا–محافظة بغداد 

  ).المراوح الكهربائية

 الحدود الزمنية .3

 ولألسباب (2004-2010) سنوات تمتد من (7)تمت الدراسة خالل مدة زمنية أمدها 

   :اآلتية

  .  بداية العودة الى االنتاج الفعلي للشركة2004تعد سنة  •

  .راسةتوفر بيانات بشكل يتفق مع اهداف الد •

  .استقرار نسبي في أنتاج الشركة من المنتجات عينة الدراسة •

سنوات في ضمن الحدود المقبولة احصائياً لتقويم االداء العملي ) 7(تعد مدة  •

  . للشركة

أما المدة الزمنية لمعايشة الباحث للواقع الميداني في الشركة بلغت اربعة اشهر من 

  ).30/12/2010( لغاية )1/9/2010(

  

  مصادر واساليب جمع البيانات والمعلومات :  7-1-1
لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة إلتمام الدراسة والوصول للنتائج اعتمد 

  : الباحث على المصادر واالساليب االتية

    الجانب النظري: 1-7-1-1

 حديثة على االغلبلقد تم االعتماد  في كتابة الجانب النظري للدراسة على المصادر العلمية ال

ذات القيمة العلمية من الكتب، والدوريات، والمجالت، والبحوث، ) العربية واالجنبية(فرة المتوو

  .والدراسات، ورسائل الماجستير، وأطاريح الدكتوراه، فضالً عن الشبكة العالمية للمعلومات

   الجانب التطبيقي: 2-7-1-1

يعتمد المؤشرات المعلمية )  Quantative Approach(اعتمد الباحث مدخالً كمياً 

)Parametric indicators( بعيداً عن المقاييس اإلدراكية )لذلك كثف الباحث جهوده )االستبانات 



 

 

للحصول على معلومات كمية تفصيلية عن عينة الدراسة ومعلومات ميدانية عن العمليات 

  :التكنولوجية لمعامل العينة وبأتباع األساليب اآلتية

أجريت العديد من المقابالت مع مديري االقسام والمعامل االنتاجية المتخصصة  :تالمقابال .1

التابعة للشركة في مقرها ببغداد وكذلك المهندسين االختصاص بهدف معرفة سير العمليات 

ومراحل االنتاج الخاصة بعينة الدراسة من منتجات الشركة وكذلك المسارات التكنولوجية 

همت هذه المقابالت في تأشير البيانات الالزمة  وتسهيل أمكانية لمعامل العينة، فقد اس

الحصول عليها بهدف مراجعتها وفحصها واالستفادة منها في تحليل مؤشرات الجانب 

 1/9/2010أشهر محصورة بين تاريخ ) 4(التطبيقي للدراسة واستغرقت هذه المقابالت مدة 

 . المسؤولين في الشركة محل الدراسةيبين المقابالت مع) 2(والملحق . 30 /2010/12و 

 بمعامل المنتجات عينة الدراسة وهي  بالشركة ومراجعة القوائم والكشوفات المالية الخاصة .2

وتضمنت الحسابات ) المحرك الكهربائي، مضخة الماء، المراوح الكهربائية(معامل  

  .الختامية والتقارير الملحقة بها

الجودة واالسعار والصادرة من اقسام التخطيط  مراجعة تقارير االنتاج والمبيعات و .3

  .والمالية، والسيطرة  النوعية، والجودة، واالنتاج في مقر الشركة

  .مراجعة تقارير قسم الشؤون الفنية والخاصة بمكونات الوحدات المنتجة عينة الدراسة .4

ت التي الحصول على البيانات الخاصة باألداء التشغيلي لمكائن ومعدات االنتاج، والعطال .5

اصابت هذه المكائن في معامل المنتجات عينة الدراسة وذلك عن طريق التقارير الصادرة 

  .من اقسام االنتاج والصيانة والخدمات

  .الحصول على القوائم  الخاصة باستهالك الطاقة الكهربائية  .6

  .الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمكائن والمعدات .7

 لمعامل واقسام الشركة  من  الميدانية الباحثمعايشةوذلك من خالل المشاهدات الميدانية  .8

  .اجل التعرف على الواقع الفعلي اليومي للعمليات االنتاجية

  الكمية المستعملة في قياس متغيرات الدراسة و مقاييس العمليةال:  8-1-1

ودة المنتجات لغرض تحقيق اهداف الدراسة وبيان طبيعة العالقة بين التغيير التكنولوجي وج

الكمية المالئمة لطبيعة البيانات التي يمكن و  العمليةالصناعية تم استعمال العديد من المقاييس

  :االستدالل عليها في تحليل النتائج وهي

    Technological Change: التغيير التكنولوجي .1



 

 

ألتمتة أو وهو التغييرات في التكنولوجيا المتعلقة باألجهزة والمعدات أو االساليب أو ا

ويمكن قياس مؤشرات ) Robbins, 2001: 544(الحاسوب لغرض أنتاج سلعة وتقديم خدمة جديدة 

  ).1-1(التغيير التكنولوجي كما موضح في الجدول 

  

  )المتغير المستقل( المستعملة في قياس مؤشرات التغيير التكنولوجي  العمليةالمقاييس) 1-1(جدول 

  طريقة الحساب  اسم المؤشر  ت
  راس المال المستثمر الكلي

  نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي  .1
  

  عدد العاملين الكلي=
  رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات

2.  
نصيب عمال االنتاج المباشـرين مـن رأس        

  المال المستثمر في اآلالت والمعدات

  

  عدد عمال االنتاج المباشرين  =
  رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات

3.  
ة المنتجـة مـن رأس المـال        نصيب الوحـد  

  المستثمر في اآلالت والمعدات

  

  كمية االنتاج الفعلي  =
  عدد العاملين المباشرين

4.  
    نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين

  كمية االنتاج الفعلي  =
  كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة

5.  
نصيب الوحدة المنتجـة مـن كميـة الطاقـة          

  لكهربائية المستهلكةا

  

  كمية االنتاج الفعلي  =

  

أثر التطور التكنولوجي على اإلنتاجية، مطبعة الويسي للطباعة والنشر، ) " 1992(نبيل الحسيني، , النجار: (المصدر

ر التكنولوجي وتأثيره في إنتاجية التغيي"، )2005(علي عبد الحسن، , الفتالوي(و ) 345-343: المنصورة، مصر

  .، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء"المنظمة

ومما يجدر ذكره فقد تم الحصول من سجالت الشركة على رأس المال المستثمر الكلي على 

لذلك , كل معملمستوى الشركة ككل ولم تشير هذه السجالت الى رأس المال المستثمر الكلي  في 

في الجدول اعاله على ) 2رقم (تم استخراج مؤشر نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي 

مؤشر (ب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة يمستوى الشركة وكذلك مؤشر نص

  ).5رقم 

      Products Quality:  جودة المنتجات- 2

كلية للمنتج  التي تقوي القدرة على اشباع حاجات معينة او ضمنية     هي الخصائص والصورة ال

ويمكن قياس مؤشرات جودة المنتجات كمـا في الجـدول رقم , )kotler, 1997: 55(للزبون 

)1– 2.(  

  

  



 

 

  

   )المتغير المعتمد(المقاييس الكمية المستعملة في قياس مؤشرات جودة المنتجات ) 2 –1(جدول 

   الحسابطريقة    اسم المؤشر  ت
1  

  مؤشر الجودة   
  

=  

  الكلفة الكلية للجودة
  قيمة المبيعات

  

×100  
  

2  

  المنتج النهائي

  

  
=  

النسبة المئوية للوحدات ) (الوحدات الداخلة في العملية االنتاجية(
النسبة 1- ) (الوحدات الداخلة في العملية االنتاجية) +(الجيدة

ة للوحدات المعيبة المعادة النسبة المئوي) (المئوية للوحدات الجيدة
  )تصنيعها

3  
  نسبة الجودة

  

=1-  

  بةيكلفة الوحدات المع
  قيمة المبيعات السنوية

  

×100    
  

4  
  نسبة الوحدات المعيبة

  

=  
  كمية الوحدات المعيبة  كمية الوحدات المعيبة

  كمية االنتاج

  

    وقت التشغيل    أو100×
5  

  نسبة كلف الجودة
  

=  
  عيبة السنويةكلفة الوحدات الم

  قيمة المبيعات السنوية 

  

×100    
  

6  
  متوسط الوقت بين عطالت

  

=  
  عدد ساعات التشغيل الفعلية

    عدد العطالت
7  

  معدالت رضا الزبون
  

=  
  عدد الوحدات المعادة
  عدد الوحدات المباعة

  

×100  
  

8  
  متوسط الفشل أو العطل

  

=  
  العطلعدد حاالت   عدد حاالت العطل

  عدد الوحدات المختبرة

  

    وقت التشغيل    أو100×
Sources: (S. Russell & W. Taylor, 2000: 99-102) and (Slack et al, 2004, 626, 

) 10 : 2009, الزركاني (و  

   االحصائية المستعملة في الدراسة المعالجات: 9-1-1

مل مع البيانات وتحليلها لقد استخدم الباحث مجموعة من االساليب االحصائية المناسبة للتعا

  : بهدف اختبار فرضيات الدراسة وهذه االساليب هي) SPSS(من خالل تطبيق البرنامج االحصائي 

لعرض البيانات وتحليلها ونتائج تطبيق المؤشرات الكمية المتعلقة بالحالة : أسلوب النسب المئوية .1

 .الدراسية

لقياس العالقة بين مؤشرات التغيير ) Persons Correlation Coefficient( معامل االرتباط  .2

التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات الصناعية وكذلك قياس مدى معنوياتها ويرمز للمعنوية 

وإذا كانت ) 1(تقترب من )  r(فإن قيمة ) طردية( قوية وموجبة  فإذا كانت العالقة) r(بالرمز 



 

 

من الصفر فيعني  )r(كلما اقتربت قيم ، و )1-(تقترب من )  r(فإن قيمة ) عكسية(قوية وسالبة 

ذلك إن العالقة ضعيفة، مع العلم إن معامل االرتباط غير المعنوي يشير إلى ضعف العالقة بين 

 .المتغيرين

لبيان اثر أجمالي ) Simple Linear Regression(أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط  .3

 .جات الصناعيةالتغيير التكنولوجي في أجمالي مؤشرات جودة المنت

 ويعني نسبة تأثير المتغير المستقل في R2: (Determinant Coefficient(معامل التحديد  .4

 .المتغير المعتمد

يستخدم لمعرفة مستوى معنوية معامالت االرتباط  للمتغيرات  فضال عن : t – testاختبار .5

 .اختبار الفروقات المعنوية بين متغيرات الدراسة

تخدم لقياس قوة  تأثير المتغير المستقل  في المتغير المعتمد اذ ينبغي ان يس: f – testاختبار  .6

المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية وفقا لدرجة حرية معلومة ومستوى داللة إحصائية  ) F(قيمة 

 .معينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  املبحث الثاني

  سابقةدراسات 

  

لتكنولوجي وبجودة المنتجات متعلقة بالتغيير ااسات سابقة دريتناول هذا المبحث 

لالطالع على نتائجها ومتغيراتها، ومن خالل اطالع الباحث على عدد من الدراسات 

والبحوث لم يجد على حد علمه اي دراسة تناولت التغيير التكنولوجي كعامل مؤثر في 

 وتأثيرها في  على انفرادجودة المنتجات الصناعية وإنما  تناولت المتغيرات كالً

  :  وكاالتيات أخرىمتغير

  

  سابقة تناولت التغيير التكنولوجي  دراسات: -1 2-1

  ):Ghazanfor & McGee &Thomass, 1988(دراسة  .1
 The" (تأثير التغيير التكنولوجي  في هيكل الصناعة واستراتيجية الشركة: "عنوان الدراسة

Impact of Technological change on Industry structure and Corporate 

Strategy (  

تناولت هذه الدراسة تأثير التغيير التكنولوجي في الخيار االستراتيجي في مصانع اجهزة 

التصوير في بريطانيا واختار الباحث وزمالؤه هذه الصناعة ميدانا لدراستهم بسبب ميزتها التنافسية 

اذ اعتمدت , تصويروتضمنت تقييم اثر التكنولوجيا في هيكل اسواق صناعة اجهزة ال. في االسواق

هذه الدراسة على اساس وجود التغيير التكنولوجي في هذه الشركات وتتحدد على اساسها المنافسة 

في مجالي الجودة والكلفة وتوصلت الدراسة الى استنتاج اكد ضرورة الترابط بين التغييرات 

  . التكنولوجية  وهيكل الصناعة واستراتيجية الشركة

  ):   1988السلطاني ،( دراسة  .2

 صناعة األلبان -التحول التكنولوجي وأثره على التنمية الصناعية في العراق : "عنوان الدراسة

  " حالة دراسية خاصة

 تناولت هذه الدراسة التي ركزت على منشأة منتوجات االلبان ميداناً لها  المشاكل والمعوقات 

التكنولوجي كونها تعتمد على تكنولوجيا التي تواجهها الدول النامية ومنها العراق في مجال التغيير 

جاهزة تشتريها من الدول المتقدمة، وأكدت الدراسة على أن التغيير في التكنولوجيا ال يتطلب 

استيراد  المكائن والمنتجات التكنولوجية واساليب العمل فحسب بل يتطلب تغيير جذري  في البنى 



 

 

مواكبة واستيعاب التغييرات التكنولوجية، ومن التحتية فضالً عـن تكوين المهارات القادرة على 

أهم نتائج الدراسة اعتماد العراق على الدول االخرى في توليده للتكنولوجيا، وتناقص النمو 

  .التكنولوجي في مجال صناعة االلبان الستعمالها تكنولوجياً متقادمة

  :  1989) ،هادي وعبد اهللا( دراسة  .3

  "  اج والتغييرات التكنولوجيةدوال االنت: "     عنوان الدراسة

ركزت هذه الدراسة على قياس مؤشرات التغييرات التكنولوجية في انتاجية كل من المنشأة 

العامة لصناعة السمنت العراقية والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وقد أستعمل الباحثان بيانات 

أهم نتائجها زيادة مساهمة و1968-1986)  (سنة حددت للسنوات من) 19( لمدة زمنية امدها

  .العوامل العلمية و التكنولوجية في نمو الناتج االجمالي

  ): 1989الملكاوي، (دراسة  .4

  "قياس االنتاجية والتغيير التكنولوجي في شركة مناجم الفوسفات االردنية: "عنوان الدراسة

ية بين أجريت هذه الدراسة في شركة المناجم االردنـية وحـددت لها المـدة الزمـن

واستهدفت قياس االنتاجية والمساهمة النسبية للعمل ورأس المال في االنتاج وكذلك ) 1986-1963(

دراسة التغيير التكنولوجي وبينت أن انتاجية العمل على الدوام أعلى من انتاجية رأس المال، وتم 

يادية التغيير مرونة االحالل، تحيز أو ح(قياس التغيير التكنولوجي من خالل عناصره االساس 

فكانت النتائج أن مرونة االحالل  كانت بين ) التكنولوجي، الكفاءة الفنية لإلنتاج والعائد على الحجم

أما التغيير التكنولوجي كان متميزاً لعنصر العمل، والكفاءة ) العمل ورأس المال(عنصري االنتاج 

كان متذبذباً ال يعكس أتجاهاً عاماً، أما الفنية لإلنتاج كانت متناقصة خالل مدة التحليل ومعدل نموها 

  .العائد على الحجم فكان متزايداً

  ): 1991دراسة القيسي، ( .5

  " تقييم اتجاهات العاملين نحو التغيير التكنولوجي: "عنوان الدراسة

فنيا واداريا في شركات ) 48( انتهجت هذه الدراسة أسلوب االستبيان لعينة متكونة من 

ختلط في العراق لتقويم اتجاهات العاملين نحو التغيير التكنولوجي  معتمدا  عدة القطاع الصناعي الم

وأسلوب تجديد , واالعتمادية , ابعاد لقياس تكنولوجيا العمليات متمثلة بدرجة األتمتة وانسياب العمل

وتقويم العمليات وتوصلت الدراسة الى جملة استنتاجات منها وجود عالقة ايجابية معنوية بين 

تغيير في تكنولوجيا العمليات والتغيير في االتجاهات والعناصر المكونة لها مثل األجور ال

فضال عن العالقات المعنوية  بين التغير في , وسمات المهمات, وأسلوب األشراف, والمكافئات

  .درجة األتمتة ومتغيرات األجور واألشراف والمواقف تجاه العمل



 

 

  ):Lee, 1992(دراسة  .6

  "  ادارة التغيير التكنولوجي من خالل التخطيط االستراتيجي: "ةعنوان الدراس

(Technological change Managing Through strategic Planning)   

   - 27قدمت هذه الدراسة الى المؤتمر الدولي للهندسة والتكنولوجيا في بورتالند للمدة مـن 

لتكنولوجي من خالل التخطيط     ، اذ قدم الباحث انموذجاً إلدارة التغيير ا31/10/1991

االستراتيجي بغية وضع برنامج  تطوير التكنولوجيا  كونه أحد الموجودات االستراتيجية  والتنافسية 

في المنظمة، ومن أهم توصيات الدراسة أهمية المنظور االستراتيجي للتكنولوجيا، وضرورة تقويم 

لموارد البشرية المتخصصة والقادرة على استيعاب نتائج التغيير التكنولوجي مع التأكيد على اعداد ا

  .ونقل التكنولوجيـا الى الواقع العملي

  ):  Lawless & Anderson, 1996(دراسة  .7

  "   تأثيرات االبداع والمنافسة المحلية  في االداء–نشوء التغيير التكنولوجي : "عنوان الدراسة

)   Generational Technological change, Effects of Innovation  and Local 

Rivalry on performance        (  

قام الباحثان بهذه الدراسة التطبيقية على شركات الحاسبات الميكروية االمريكية اعتمادا على 

 وركزت الدراسة على تحديد التغيير (1982-1991)بيانات تمثل واقع اداء هذه الشركات للمدة من 

ثير االبداع  والمنافسة في االداء ومن أهم نتائج الدراسة أن التغييرات التكنولوجي من خالل قياس تأ

التكنولوجية المستمرة تجعل االسواق أكثر تعقيداً مع ضرورة االهتمام باألبداع التكنولوجي لتطوير 

  .مستويات االداء  في المنظمات

  ): Krajewski & Ritzman, 1996(دراسة  .8

  "  استراتيجية وتحليل–ادارة العمليات : "عنوان الدراسة

)   Operation Management – strategy and Analysis (  

تم تطبيق الدراسة في شركة صناعة اجهزة االتصاالت المايكروية في كاليفورنيا وركزت 

الدراسة على اهمية االرتباط بين استراتيجية الشركة والعمليات من خالل االسبقيات التنافسية، 

) الكلفة النوعية، المرونة، والتسليم(ر المعدات التكنولوجية في تعزيز اسبقيات واوضحت الدراسة أث

إذ ازدادت نسب نمو االرباح وانخفضت الكلفة نتيجة تقليص عدد العاملين وتحسين جودة المنتجات 

واالستجابة لطلبات السوق وتقليص أوقات تهيئة واعداد المكائن وانخفاض كميات المخزون وارتفاع 

  .ت اداء العملمستويا

  )  Sumanth,1996(دراسة  .9



 

 

  " دورة التكنولوجيا كمدخل الى ادارة التكنولوجيا: "عنوان الدراسة

) The Technology Cycle –Approach to Technology Management(  

مساهمة نظرية وميدانية في أطار قياس درجات ميل ) David& John(قدم كل من االخوين 

المقارنة بين التكنولوجيات المستعملة لمنظمتين متشابهتين في انتاج المنتوج التكنولوجيا من خالل 

نفسه ويستعمالن طرائق وتقنيات انتاج مختلفة بغية تشخيص التغييرات التكنولوجية المطلوبة في 

  .بيئة تتصف بالمنافسة، وتقويم عملية االستثمارات التكنولوجية المناسبة للمنظمة

 تحليل مؤشرات عملية تتعلق بأداء المسار التكنولوجي في منظمتين تستند هذه الدراسة على

لمدد زمنية معينة، وهذه المؤشرات هي نسبة البحث والتطوير الى المبيعات واالرباح، وعدد 

براءات االختراع، وعدد المنتوجات الجديدة  ونسبة الحصة السوقية ونسبة هامش االرباح، أذ يتم 

رات استناداً الى بيانات واقعية ليمكن تحديد درجات وترتيب لكل منها، بموجبها  تقويم هذه المؤش

واستخراج  درجة ومؤشرات الميزة التكنولوجية ونسب ميل التكنولوجيا بغية وضع آليات العمل 

لصناعة استراتيجية للتكنولوجيا على مستوى المنظمة يستند على تحليل القوى التنافسية في االسواق 

التطورات المستقبلية القادمة وتعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي عرضت وتأخذ بالحسبان 

بعض اساليب تقويم التكنولوجيا على مستوى المنظمة استناداً الى المقارنة والتحليل مع القوى 

  .التنافسية

  ):  1999الالمي، (دراسة  .10

   حالة دراسية في – العمليات التغيير التكنولوجي  وانعكاساته في تحسين اداء ":عنوان الدراسة

     "صناعة السمنت العراقية

هدفت الدراسة الى تحليل المؤشرات االساس لتقويم التكنولوجيا القائمة في معامل صناعة 

الكلفة، النوعية، المرونة، ( السمنت العراقية اعتماداً على دراسة االسبقيات التنافسية الخمسة 

تويات التحديث أو التغيير التكنولوجي وانعكاساتها االيجابية بغية تشخيص مس) التسليم، االبداع

والسلبية على اداء العمليات، جرى تطبيق الدراسة على عينة مكونة من معملي سمنت الكوفة 

وكبيسة اللذان يختلفان في استعمال التكنولوجيا والتقنيات االنتاجية وطرائق التصنيع، وقد توصلت 

مها ضعف المسار التكنولوجي في معمل سمنت الكوفة مقارنة بمعمل الدراسة الى جملة نتائج أه

نتيجة الستمرار نسب التدهور في التكنولوجيا القائمة، وأن هناك عالقات ) المنافس(سمنت كبيسة 

  .تأثير بين االسبقيات التنافسية والتغيير التكنولوجي لكال المعملين

 ,Sumanth(و) Swamidass, 1987(تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة كدراسات 

التي عرضت بعض اساليب تقويم التكنولوجيا على مستوى المنظمة استناداً الى المقارنة ) 1996



 

 

والتحليل مع القوى التنافسية، كما تعد هذه الدراسة على حد علم الباحث االولى على مستوى العراق 

تيجي، وبهدف تحقيق الموائمة بين قرارات التي تناولت التغيير التكنولوجي وفقاً للمنظور االسترا

استراتيجية العمليــات والتكنولوجيا المستعملة في المنظمة لتحقيق مستويات اداء عالية فقد بينت 

الدراسة انموذجاً يعتمد على االسبقيات التنافسية  كونها تمثل بدايات صحيحة لصياغة استراتيجية  

تكنولوجيا المطلوبة  للمنظمة، ويعد هذا المدخل ضمن العمليات والتي بموجبها يمكن تحديد ال

  : التوجهات الحديثة التي ايدته الكتابات المعاصرة في مجال إدارة اإلنتاج والعمليات امثال

(Slack, et al, 1998) (stonebreaker& long, 1994) (Krajewski & Ritzman, 1993)   

  ):  2005الفتالوي، (دراسة  .11

 دراسة حالة في الشركة -تغيير التكنولوجي وتأثيره في انتاجية المنظمة ال: "عنوان الدراسة

  "  بغداد–العامة لصناعة الزيوت النباتية 

هدفت الدراسة بشكل عام الى قياس دور التغيير التكنولوجي في االنتاجية من خالل دراسة 

تائج التي توصلت اليها حالة ألحد مصانع الشركة العامة للزيوت النباتية في العراق، ومن أهم الن

الدراسة هو الدور المهم للتغيير التكنولوجي في زيادة االنتاجية للمصنع لمواجهة التحديات في ظل 

البيئة التنافسية واعتماد المصنع على التكنولوجيا الكثيفة ورأس المال، فضالً عن وجود عالقات 

اتها، وتضمنت الدراسة مجموعة من ارتباط وتأثير بين التغيير التكنولوجي واالنتاجية ومتغير

التوصيات أهمها دعوة المنظمات الى التعرف على الطرق التكنولوجية الحديثة في االنتاج وزيادة 

مهارات االدارة العليا وتطوير مهارات العاملين وتوفير برامج تدريب متطورة وكذلك دراسة البيئة 

  .جيالتي تعمل بها المنظمة قبل ادخال أي تغيير تكنولو

  ):   2007محمود، ( دراسة  .12

  "   حالة مصر–تأثير التغيير التكنولوجي على السياسات البترولية : "عنوان الدراسة

الهدف من الدراسة هو التعرف على طبيعة تأثير التغيير التكنولوجي على السياسات البترولية  

اف ومعدالت البحث  في مصر من حيث معرفة تأثير التغيير التكنولوجي على تكاليف االستكش

ومعدالت الناتج لكل جهد ومعدالت النجاح وذلك بالنسبة للمنتجات المستخرجة أما بالنسبة للمنتجات 

المصنعة فتهدف الدراسة الى التعرف على تأثير التغيير التكنولوجي على العرض من المنتجات 

مؤشر لقياس التغيير المتكررة، ومن أهم نتائج الدراسة من المفضل االعتماد على أكثر من 

التكنولوجي في صناعة البترول، واقترحت الدراسة االعتماد على مؤشري اطوال الخطوط 

السيزمية ومعدالت التقدم التكنولوجي لقياس التغيير التكنولوجي، وأن سياسة  العرض بصفة عامة 

عرض من المنتجات واالنتاج بصفة خاصة  تعد من أهم السياسات البترولية التي تمثل االستجابة لل



 

 

النفطية المصنعة فتوصلت الدراسة الى منهج مناسب لقياس معدل التقدم التكنولوجي داخل عمليات 

  .التصنيع النفطي

  سابقة تناولت جودة المنتجات  دراسات: -2 2-1

  ): Leonard & Sasser, 1982( دراسة  .1

  )The Incline Of Quality" (انحدار الجودة: " عنوان الدراسة

شركة أمريكية مصنفة بالقمة، ) 500(مديراً تنفيذياً لـ) 30(سة استطالعية آلراء أكثر من درا

بهدف التعرف على طبيعة التغيير في ادارة الجودة في الشركات االمريكية مع اعطاء األهمية 

ن وتكمن أهمية الدراسة من حيث كونها ثورة في طريقة تفكير المديري. لالستراتيجية الجديدة للجودة

المختصين بنشاطات الجودة فهي تدعو لصنع منتجات أفضل وبكلفة أقل واالستعداد لعمل 

استثمارات طويلة االجل باألفراد والمعدات الضرورية، كما أكدت الدراسة أن يكون اهتمام المديرين 

 لمنع االمريكان بالجودة من مستويين هما مستوى االدارة العليا من خالل توجيه استراتيجية المنظمة

االخطاء باإلنتاج من البداية بدالً من التركيز على فحص المنتوج النهائي ومستوى االفراد المعنيين 

بالجودة من خالل التوجه لمنع االخطاء والتفاعل الوظيفي من بين االقسام المختلفة ومن نتائج 

تحليالً (االدارة العليا الدراسة، فقد توصلت الى أن نجاح برامج الجودة يتطلب دعماً استراتيجيا من 

تنظيمياً، ومسؤولية مشتركة، مشاركة مستمرة من العاملين، االهتمام بكلف الجودة، تدريب وتطوير 

  ).العاملين

  

  ):  Garvin.1986(دراسة  .2

 دراسة      –مشاكل وسياسات واتجاهات الجودة في اليابان والواليات المتحدة : "عنوان الدراسة

 Quality problems ,policies ,Attitudes in the USA & Japan :an) " استكشافية

Exploratory Study(   

مصنعاً تابعة لشركات أمريكية ويابانية وتشكل العينة ) 18(شملت الدراسة عينة تضم 

من مصانع انتاج مكيفات الهواء بالبلدين وشملت مسح ألداء مشرفي المستوى االول ) %90(

اسة التعرف على اختالف السياسات والحاالت االدارية بين أمريكا لخطوط االنتاج، وهدفت الدر

واليابان  ومدى تأثير ذلك في اختالف  مشاكل الجودة بالبلدين  كذلك التعرف على مدى حرص 

والتزام االدارة العليا والعاملين بالجودة وجهودهم المبذولة إلنتاج بضائع بجودة عالية واداء عالي 

  .الجودة



 

 

راسة الى أن الطريق لتحسين اداء الجودة ينبع من معالجة المشاكل، كذلك  وتوصلت الد

يظهر تفوق المشرفين اليابانيين من خالل التراكم المعرفي الناتج من التدريب واستعمال التقنيات 

االحصائية مما قلل من االخطاء المرتبطة بأداء العملية، وحرص واهتمام الشركات اليابانية 

ن في اتخاذ القرارات وعالقات العمل المترابطة واالهتمام باالتصاالت الصاعدة من بمشاركة العاملي

  .القاعدة إلى القمة، فيما اعتبرت الشركات االمريكية الجودة هدفاً ثانوياً لها

  ): Adam & Ebert , 1996( دراسة  .3

  " العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الجودة: "  عنوان الدراسة

الدراسة على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الجودة فالعوامل الخارجية ركزت هذه 

أما العوامل الداخلية فهي االدارة العليا، المواد االولية، التسهيالت )  المجهزون-الزبائن(هم 

بائن وبما أن المنظمة نظاماً مفتوحاً تتفاعل خارجياً مع الز). والمعدات، المكائن، العاملون، العملية

وتلبية رغباتهم بوصف ذلك أهداف اساس للجودة في المنظمة وكذلك المجهزين لذلك تحتاج المنظمة 

  .الى مواد أولية ذات جودة يقوم المجهز بتجهيزها لذلك يعد المجهز شريكاً في الجودة

  ): 1998عبيدات والكردي، ( دراسة .4

سة تحليلية لقطاع صناعة الطباعة في  درا-الجودة والعوامل المؤثرة عليها : "عنوان الدراسة

  " األردن

من قطاع صناعة الطباعة باألردن، هدفت ) 66.67%(مطبعة تمثل ) 84(شملت الدراسة 

الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في الجودة والتعرف على كيفية استعمال الجودة كأداة 

هة نظر المنتج من حيث كيفية استراتيجية كذلك اهتمت بالكشف عن أسلوب أدارة الجودة من وج

ممارستها واالساليب المستعملة فيها، توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى جودة عينة الدراسة بلغ 

وهو مستوى جودة متوسط، أما ترتيب تأثير العوامل في الجودة فقد كانت على النحو ) 123 .%90(

االولية، الصيانة، التصميم، اآلالت، اساليب التدريب، االساليب والبرامج االدارية، المواد :  (اآلتي

  .وقد  كان التدريب هو العامل االكثر تأثيراً في جودة عينة الدراسة) السيطرة على االنتاج

  ): 2001 الجنابي ،(دراسة . 5

 بالتطبيق على المنتجات      –تحديد وتحليل العوامل الرئيسة المؤثرة في الجودة : "عنوان الدراسة

  " معامل الوزيرية-لصناعات الكهربائية النمطية ل

 بغداد، وسعت –طبقت هذه الدراسة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية في العراق 

  : الدراسة الى تحقيق االهداف اآلتية



 

 

تحديد العوامل الرئيسة والفرعية المؤثرة في الجودة وترتيبها على وفق شدة تأثيرها في  .1

 .مستوى جودة  اداء الشركة

 .التعرف على واقع ادارة الجودة وسياسات الجودة المعمول بها في الشركة .2

 .تشخيص نقاط القوة والضعف في واقع اداء الجودة في الشركة واسبابها .3

  .تحديد مقدار الفجوة الحاصلة بين واقع جودة اداء الشركة وما ينبغي أن يكون .4

مؤثرة في الجودة تم ترتيبها بحسب أما نتائج الدراسة فقد توصلت الى أن العوامل الرئيسة ال

  : درجة تأثيرها وعلى النحو اآلتي

المواد االولية، المكائن والمعدات، تصميم العملية، العاملون، تصميم المنتوج، اساليب       (

  .وبرز عامل المواد االولية هو االكثر تأثيراً على جودة االنتاج) على االنتاج، ادارة الجودة السيطرة

  ): 2002شالش والطائي،  (دراسة. 6

   "   دراسة تحليلية في معمل اطارات بابل–صعوبات تطبيق أدارة الجودة الشاملة : "عنوان الدراسة

هي دراسة تحليلية في معمل اطارات بابل استعملت استمارة استبيانيه وبصيغة سؤال مفتوح 

ن أهم نتائج الدراسة أن لغرض تحديد الصعوبات التي تواجه تطبيق ادارة الجودة الشاملة، وم

ادوات واجراءات : (الصعوبات التي تواجه تطبيق ادارة الجودة الشاملة مرتبة  على النحو اآلتي

يظهر أن عامل ادوات واجراءات  ) القياس، االدارة العليا، درجة اآللية المستعملة، االفراد العاملين

  .ملة القياس هو االكثر تأثيراً على تطبيق ادارة الجودة الشا

  ): 2006حسن، ( دراسة 7.

  افكار جديدة لمفهوم قديم , تكاليف الجودة: عنوان الدراسة

   تهدف الدراسة الى تبني أتجاه جديد لتعزيز جودة المنتجات بما يساهم في تخفيض كلف الجودة 

 المنظورة وغير المنظورة من خالل التركيز على الكلف الوقائية وتوفير بيئة مناسبة لالرتقاء

بالجودة  وضمان بقاء المنظمة في السوق التنافسية، من أهم نتائج الدراسة هو ضرورة التعرف 

على مشكالت الجودة من منظور مالي، وتوجيه اهتمام المنظمة بشكل أكبر العتماد منهج تحليل 

االنشطة وتحديد الكلف، والتركيز على تحسين الجودة في مرحلة تطوير المنتج  والذي يعد أكثر 

فاعلية من بناء الجودة في أثناء عملية االنتاج ليحقق ومن ثم الوقاية من االخطاء قبل وقوعها، 

  .وكذلك  تشجيع العمل بروح الفريق الواحد وتوسيع المسؤولية عن الجودة

  ): 2004السلطاني، (  دراسة .8

 العامة  دراسة تطبيقية في الشركة–تشخيص العوامل المؤثرة في الجودة : عنوان الدراسة

  .للصناعات الميكانيكية في االسكندرية



 

 

في االسكندرية والهدف منها  جرى تطبيق الدراسة في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية

تشخيص العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الجودة وترتيبها بحسب درجة تأثيرها على 

الخاصة بهذه العوامل، كذلك التعرف على مستوى جودة اداء الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف 

المواد " الدور  االستراتيجي للجودة في الشركة ومدى اهتمام الشركة بالجودة، وأظهرت النتائج أن 

فكان " العاملين"جاءت بالمرتبة االولى من بين العوامل الداخلية المؤثرة في الجودة، أما " االولية

الدارة العليا المرتبة الثالثة في التأثير على الجودة، وجاءت العامل المؤثر الثاني فيها، واحتلت ا

في المرحلة الرابعة إذ أن تقادمها يؤثر سلباً على فاعلية العملية االنتاجية وجاء " المكائن والمعدات"

أما ". بيئة العمل"في المرحلة الخامسة، وفي المرتبة السابعة جاء عامل " التسهيالت"عامل 

على المرحلة االولى أما في " الزبائن"خارجية المؤثرة في الجودة حصل عامل بخصوص العوامل ال

  .جاء بالمرتبة الثالثة" المجهزين"وعامل " المنافسة"المرحلة الثانية فكان عامل 

  ): 2009الزركاني، (دراسة . 9

 دراسة حالة لعينة من منتجات –تأثير سلسلة التجهيز في جودة المنتجات : "عنوان الدراسة

  " الشركة العامة للصناعات القطنية

جرى تطبيق هذه الدراسة على عينة من منتجات الشركة العامة للصناعات القطنية،  وسعت 

الدراسة لتحقيق مجموعة أهداف أهمها  تشخيص نقاط القوة والضعف في واقع سلسلة التجهيز 

ة التجهيز وجودة منتجات واداء الجودة في الشركة واسبابها، وتحديد العالقة واألثر بين سلسل

الشركة فضالً عن تطبيق المقاييس الكمية لقياس أداء سلسلة التجهيز وجودة المنتجات، فتوصلت 

الدراسة لعدة نتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط عكسية بين اجمالي متغيرات سلسلة التجهيز 

  .واجمالي متغيرات الجودة

  :  آنفة الذكربقةمجاالت االستفادة من الدراسات السا: 3-2-1

تناولت الدراسات السابقة مجموعة من األفكار منها ما يتعلق بموضوع التغيير التكنولوجي 

)Technological Change ( ومنها ما يتعلق بجودة المنتجات(Products Quality)     وبناء ،

  : على نتائجها يتضح االتي

 على موضوع التكنولوجيا  ركزت بعض الدراسات التي تناولت التغيير التكنولوجي .1

 ). 1988السلطاني، (دراسة كوتوليدها 

دراسة كاهتمت دراسات أخرى بمدى تأثير التغيير التكنولوجي على عنصر اإلنتاجية،  .2

  ).2005, الفتالوي(ودراسة ) 1991القيسي،  (ودراسة ) 1989هادي وعبد اهللا ، (



 

 

لتطوير ودوره في نجاح ركزت دراسات أخرى على االبداع  التكنولوجي والبحث وا .3

  ). Lawless& Anderson , 1996 (دراسة كالمنظمة 

تناولت عدد من الدراسات موضوع التغيير التكنولوجي وفقاً للمنظور االستراتيجي كدراسة  .4

)Lee,1992 ( ودراسة)sumanth, 1996 ( ودراسة)أي استعمال ) 1999, الالمي

  .لتكنولوجي في المنظماتالتخطيط االستراتيجي كمدخل ألداره التغيير ا

) الكلفة، الجودة، المرونة، التسليم، اإلبداع(بعض الدراسات تناولت األسبقيات التنافسية  .5

ودراسة )  (Krajewski & Ritzman, 1996وعالقتها بالتكنولوجيا، كدراسة 

)Sumanth, 1996 ( ودراسة) ،1999الالمي.(  

من الناحية االقتصادية مثل دراسة     هناك دراسات تناولت موضوع التغيير التكنولوجي  .6

  .1989) هادي وعبد اهللا ، (ودراسة ) 1989، الملكاوي( 

موضوع جودة المنتجات وهدفت الى تحقيق الجودة في المنتجات أخرى دراسات  تناولت .7

وتحسين ادائها من خالل تشخيص المشكالت ومعالجتها، وبعض هذه الدراسات حددت 

المواد االولية، المكائن ( المؤثرة في الجودة والمتمثلة بـ العوامل الرئيسة والفرعية

والمعدات، التدريب، تصميم العملية، تصميم المنتجات، العاملون، اساليب السيطرة على 

ودراسة ) 1998عبيدات والكردي، (كدراسة ) االنتاج، ادارة الجـودة، البرامج االدارية

) 2004السلطاني،(ودراسة ) Adam & Ebert ,1996(ودراسة) 2001الجنابي، (

 ).2009الزركاني، (ودراسة

تنبع أهمية الدراسات السابقة أنفة الذكر ونتائجها من خالل استفادة الباحث منها في أعداد  .8

  : دراسته الحالية، وفي ضوء اآلتي

االطالع على الدراسات النظرية والبحوث التطبيقية ومعرفة كيفية تفكير الباحثين واستعمال  •

  .يب التحليلية وطرق توظيفها في تحقيق أهداف الدراساتاألسال

 والتي تمكن من االطالع عليها سةدراالالتعرف على المصادر العلمية المتعلقة بموضوع  •

  .وتتبع نتائجها مما ساعدنا على ترصين الجانب النظري لدراستنا الحالية

المخطط االفتراضي لها االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة أهداف دراستنا وبناء  •

  . واشتقاق فرضياتها

هذه االستفادة من المقاييس واألساليب المستعملة في الدراسات السابقة باستعمالها في  •

 . والمتعلقة بمؤشرات قياس التغيير التكنولوجي وقياس جودة المنتجاتةدراسال



 

 

اسات السابقة فيما االستفادة من طرائق التحليل وكيفية معالجة الباحثين للمسائل في الدر •

 . يخص الجانب التطبيقي منها في دراستنا الحالية

  :للدراسةاإلضافات العلمية 4-2-1 : 

  : اإلضافات العلمية والعملية اآلتيةسعت الدراسة الى تحقيق

الصناعي   وجودة المنتج  التكامل بين التغيير التكنولوجي المعرفي في مجالالجانب تعزيز .1

 . العمليات الصناعية ضمن حقل أدارةماومتطلبات االرتقاء به

 . األسس المعرفية للتكنولوجيا وأدارتها مضامينإظهار .2

 . ومحاولة تقويم العملية التكنولوجيةاعتماد مقاييس عملية للتغيير التكنولوجي .3

ثير تكييف أدارة جودة المنتجات الصناعية إجرائيا لقطاع الصناعات الكهربائية وتأ .4

 .ة فيهاالتغييرات التكنولوجي

مع أهمية الدراسات التي تناولت التغييرات التكنولوجية والجودة كٌل على حده وعالقتهما مع  .5

متغيرات أخرى إال أنها لم تتناول التكنولوجيا والتغير التكنولوجي وتأثيرهما في جودة 

ة المنتج الصناعي على حد علم الباحث و اعتماداً على مقاييس عملية لمتغيراتها األساس بغي

تشخيص التغييرات التكنولوجية في المنظمة الصناعية العراقية وباستعمال الطريقة التتابعية 

األساس وتحليل أثرهما في تحسين جودة المنتجات، لذا تعد الدراسة الحالية مساهمة علمية 

تنتهج مثل هذا المدخل لتقويم المسارات التكنولوجية للخطوط اإلنتاجية وتحسين مستويات 

  .لمنتجات في المنظمة الصناعيةجودة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 
 

 

 االطار النظري للدراسة

  الفصل الثاني

  التغيير التكنولوجي

Technological change 
  

  



 

 

  
  :تمهيد

  

 تواجه منظمات األعمال  التييعد التغيير التكنولوجي من أبرز التحديات

داء المتميز في أنشطتها المعاصرة كونه يحتل دوراً استراتيجيا في تحقيق اإل

 مع كونه ومن ثم الحفاظ على مركزها التنافسي واستمرارية بقائها ونجاحها

، لذا يسعى هذا الفصل إلى تكوين أحد مجاالت التغيير في منظمات األعمال

إطار معرفي حول التغيير التكنولوجي من خالل استثمار المتراكم النظري 

  : ضوء المباحث اآلتيةفيوما يرتبط به المتعلق بالموضوع 

  

  

   التنظيميالتغيير : المبحث االول: 1-2

  

   األسس المعرفية–التكنولوجيا : المبحث الثاني: 2-2

  

  التكنولوجيالتغيير : الثالثالمبحث : 3-2



 

 

 املبحث األول

  التنظيميالتغيير 

 Organizational Change  

 ديمومة البقاء تواجه منظمات االعمال المعاصرة تحديات كبرى في امكانية

واالستمرار وسط بيئة معقدة ومضطربة تتصف بديناميكية مستمرة متسارعة، من 

نتائجها المهمة اشتداد المنافسة على النطاق المحلي والعالمي، لذا فالسبيل الوحيد لهذه 

المنظمات هو اجراء التغييرات المناسبة لتحقيق التوازن الحركي النسبي بين متطلبات 

  .جاح من جهة وبين متطلبات اوضاعها التنظيمية وبيئتها من جهة اخرىالبقاء والن

ويسعى هذا المبحث الى مناقشة وتحليل المعطيات النظرية المتعلقة بموضوع التغيير 

  :التنظيمي في ضوء الفقرات اآلتية

  التنظيمي مفهوم وأهمية التغيير: 1-1- 2

  انواع التغيير التنظيمي: 1-2- 2

  ير التنظيمي ومجاالتهمصادر التغي: 1-3- 2

  التنظيمياهداف التغيير : 1-4- 2

  أسباب التغيير التنظيمي: 1-5- 2

   في المنظمةعناصر التغيير الناجح: 1-6- 2

  مقاومة التغيير التنظيمي: 1-7- 2

  معالجة مقاومة التغيير:  8-1-2

  

   : Importance of change&Conceptمفهوم وأهمية التغيير :  2-1-1

تغيير امرا حتميا يعترض حياة المنظمات المعاصرة فال بد لهذه المنظمات ان  تعد ظاهرة ال

تتفاعل معه لتتمكن من االستمرار والقدرة على تحقيق االهداف أي ان التغيير ضروري لتحقيق 

حالة التفاعل االيجابي مع المتغيرات، والتغيير في منظمات االعمال تتعدد اشكاله بحسب المجال 

العناصر التي يستهدفها، كما أن التطوير التنظيمي يعد احد اشكال التغيير ويهدف الى الذي يتم فيه و

   .تحسين كفاءة وفاعلية المنظمات ونموها



 

 

على حالة عدم الثبات والسكون التي تتسم بها المنظمات، إذ يشيران ) الشماع وحمود( ويؤكد

 النظم هي نظام مفتوح ومتفاعل مع بهذا الصدد إلى أن المنظمات وبمختلف انواعها وطبقاً لنظرية

البيئة الخارجية يتأثر بها ويتأثر فيها ولذلك فالمنظمة ليست في حالة ثبات أو سكون، وإنما تتغير 

باستمرار لكي تحقق من خالل هذا التغيير هدف االستمرار والبقاء، وهدف التكيف والتأقلم، أي 

  ).369: 2000الشماع وحمود، ( فيها المالئمة بينهما وبين المتغيرات البيئية المؤثرة

وانطالقا مما تقدم البد من تحديد مفهوم ظاهرة التغيير بصورة عامه والتغير في المنظمات 

على وجه الخصوص وفقا لما جاء في دراسات وبحوث المفكرين والكتاب والباحثين في الفكر 

    .االداري

َقوٍم حتَّى يَغيروْا ما ِإنَّ الّله ال يَغير ما ِب: (ففي قوله تعالى
  .أي يتوجب على األنسان أن يقوم بتغيير ما بنفسه ∗1 )ِبَأْنُفِسِهم

 وغير الشيء في اللغة )فَتَغير(الشي ) تَُّغَير(االسم من قوِلك :  اما لغويا فمعنى التغيير

  راتـ التغيي-ييرـع كلمة التغـ وجم،اختلفتاي االشياء ) تغايرت( و حـوله وبـدله بغيـره

  ).395: 1308ابن منظور، (

، كما عرفه )1992 :161,الدهان(بأن التغيير هو تبديل في الوضع الراهن ) الدهان( وترى  

بأنه التحول من نقطة أو حالة في مدة زمنية معينة الى نقطة او حالة اخرى في المستقبل ) المغربي(

عرفا التغيير عامة بأنه التحول من حال ) بسعيد و عبد الوها(، وكذلك ) 1995: 317,المغربي(

فيرى انه حالً للمشاكل الحالية وهو ) (nickols اما .)1998-544, سعيد وعبد الوهاب(الى حال 

  . ) nickols.2004:3(مادة للتحرك من حالة الى اخرى 

تعني المفاهيم السابقة أن مصطلح التغيير عامة، هو عملية تحول او انتقال من وضع الى 

ضع اخر او تعديل من حال الى حال اخر ويسهم في حل مشاكل معينة، أي أن التغيير هو االنتقال و

من مرحلة أو حالة غير مرغوبة الى مرحلة أو حالة أخرى مرغوبة يفترض فيها أن تكون أكثر 

   .إيجابية

أن التحوالت الكبيرة في مجال المعرفة وفي مجال التكنولوجيا جعلت من التغيير أحدى 

السمات الرئيسة التي تميز هذا العصر، فالتغيير أصبح حقيقة ال بد منها إذا أدت التغييرات السريعة 

التي يواجها اإلنسان والتنظيمات في شتى المجاالت إلى ضرورة العمل على ترقب وترصد ما 

 يحدث من تغيرات في البيئة المحيطة رغبة في مواجهة آثار هذا التغيير ومواكبة المستجدات

  ).223: 2002اللوزي، (

                                                 
 .11/ اآلية،سورة الرعد ∗



 

 

 كانت خالل الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين التغيير التنظيمي او المنظمينشأة اما 

فقد حظيت فكرة التغيير التنظيمي بالدعم من علماء التطوير والتصميم في المنظمات ثم انتقل التغيير 

ر التكنولوجيا والهياكل التنظيمية التنظيمي غلى مرحلة جديدة تميزت باستيعاب أكبر لفكرة تطوي

يعد التغيير التنظيمي حقيقة تواجها المنظمات باستمرار مما يتطلب من ). 4: 2001المولى،(

في إطار البيئة الدينامية التكيف والتوزان،  منظمات األعمال التي تسعى لالستمرارية والبقاء

ل الهيكل التنظيمي والتكنولوجيا والموارد فينعكس ذلك التغيير بتغييرات استراتيجية في المنظمة تشم

  .البشرية والثقافة التنظيمية

إلى أن التغيير أمراً محتوماً، إذ ال يمكن لشيء ) الصرن والحواجرة(وفي هذا اإلطار يشير 

يولوجياً أم أيدأن يبقى على حاله دون تغيير، إذ أن البيئة تفرض التغيير على المنظمة سواء كان 

اجتماعياً أم تكنولوجياً، وقد ينشأ من العاملين او من المسؤولين وهو بذلك وسيلة اقتصادياً أم 

  )110: 2000الصرن، (للمحافظة على المنظمة وبقاءها بشكل مستمر 

فمفهوم التغيير التنظيمي يسلط الضوء على التغيير الشامل للمنظمة الذي قد يشمل التغيير 

ات، والتقنيات الجديدة، والدمج، وبرامج جديدة مثل إدارة الحاصل في المهمة، وإعادة هيكلة العملي

  ). Carter Namara, 2001: 50(الجودة الشاملة، وإعادة الهندسة والموارد البشرية، 

 التي قدمها بعض الكتاب والباحثين  التغيير التنظيمي مفاهيم بعضيوضح) 2 -1(الجدول و

  :  في دراساتهم وبحوثهم

راف ـتغيير التنظيمي عمل إرادي على مستوى المنظمة بإشان ال) Bechard(يرى إذ 

فيحدد أهداف التغيير التنظيمي ) French & Bell(اإلدارة العليا من خالل نشاط التنظيم، أما 

 ظاهرة مجتمعية شاملة )mckenna(بتحسين قدرة المنظمة اعتماداً على العمل الجماعي، كما عده 

اد تؤثر على السوق الذي يؤثر بدوره على طبيعة عمليات وادارة متعددة االشكال فقيم واذواق االفر

في مفهومهما للتغيير ان بلوغ الميزة التنافسية هو مبرر ) جويدة والجزراوي(المنظمات وقصد 

  . ادارة المنظمة إلجراء التغييرات في عناصر العمل التنظيمي اوفي سياسة واهداف االدارة

ة فظاهرة التغيير تالزمها وتأثيره يرتبط بقواه، كما أن مادامت هناك حيا) الخضيري(ويرى 

يعتبرانه ادخال تحسين وتطوير على نشاطات المنظمة لتحقيق اهدافها بشكل ) الفتالوي(و) الالمي(

  .افضل

  مفاهيم التغيير التنظيمي  بعض )1 – 2(جدول 
  المصدر  مفهوم التغيير التنظيمي  الباحث  ت
1 Bechard لمنظمة بأكملها ويدار من القمة بغية زيادة جهد مخطط يشمل اBechard ,1980:12  



 

 

   اعداد الباحث: المصدر 

واعتماداً على ما تقدم فالباحث يرى أن التغيير في التنظيم هو مجموعة اإلجراءات والعمليات 

ة لغرض تحسين إداء نشاطاتها والمتمثلة بالموارد البشرية، التي تتبناها المنظمة وفقاً لخطة زمني

  .الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا، المهام، االستراتيجيات، المنتجات، وغير ذلك

بأن اهمية التغيير تنبع من خالل االهداف ) القيسي(اما فيما يخص اهمية التغيير فقد اشار 

يث زيادة كفاءتها، تحقيق رضا اعضاء المنظمة،  التي يمكن تحقيقها عند تطبيقه في المنظمة من ح

تحسين القدرة على البقاء والنمو والتكيف ويساعد التغيير على تطوير نظام الحوافز والمكافأة 

فعالية التنظيم وإحساس بالصحة من خالل تدخالت مدروسة في 
  .عمليات التنظيم وذلك باستخدام نظرية العلوم السلوكية

2 French & 
Bell 

جهد ونشاط طويل المدى  يستهدف تحسين قدرة المنظمة على حل 
ا من خالل أدارة مشاركة وتعاونية  وفعالة مشكالتها وتجديد ذاته

  .تعطي تأكيدا خاصا للعمل الجماعي الشامل, لمناخ التنظيم

French 
&Bell,1982:12  

3 Shenkman 
يمثل استجابة المنظمة للضغوط البيئية من خالل إعادة هندسة 

  عملياتها بشكل يحقق تفاعالً تنظيمياً وموقعاً متميزاً في المنظمة
(Shenkman, 1996: 

22) 

  
4 Mckenna 

هو شامل الوجود في المجتمع ويظهر عبر العديد من االشكال 
ونحن نجد التغيير في القيم واذواق عامة المجتمع الذي له تأثير 
على االسواق ويؤثر تأثيرا نهائيا على طرق تنظيم المنظمات 

  .وادارتها

(Mckenna 
2000:499)  

 المولى 5

راد منها التأثير في المنظمة ككل أو هو العملية المخططة التي ي
أحد عناصرها أو أقسامها، من خالل إجراء التغييرات المناسبة في 
الموارد المنظمية التي تتمثل بكل ما تمتلكه المنظمة من هيكل، 
وثقافة، وموارد، ومنتجات سواء كان ملموسة أم غير ملموسة، 

بيئة وبما ينسجم مع ال. فضالً عن فلسفة اإلدارة وغيرها
  .االستراتيجية التنظيمية

  )6: 2001المولى، (

  
  
6 

  جويدة
  والجزراوي

  
  

  

هو احداث تعديالت في اهداف االدارة وسياساتها او في أي 
عنصر من عناصر العمل التنظيمي بقصد تحقيق احد امرين 

والثاني اشتراك أوضاع اساسيين االول مالئمة اوضاع التنظيم 
جه نشاط جديدة تحقق للتنظيم سبقا  واساليب ادارية واوتنظيمية

  .على غيره من المنظمات

  )23:2002جويدة الجزراوي،(
  

  
  
7 

  الخضيري

هو ناتج التفاعالت الظاهرة والباطنة التي تحدث بشكل عشوائي او 
مخطط ومن ثم فهو ظاهرة مالصقة للحياة وللوجود االنساني 

نطالقاتها وبالتالي فهو يرتبط بقوى التغيير وبمقدار عفويتها وا
  .وبقدرتها علىالتاثير في هيكل وبنيان واداء الكيان االداري

  )58: 2003, الخضيري(
  

8 
  الفتالوي

  

هو عملية ادخال تحسين او تطويرعلى المنظمة بحيث تكون 
مختلفة عن وضعها الحالي وبحيث تتمكن من تحقيق اهدافها بشكل 

  .افضل   
  )6:2005، الفتالوي(

  الالمي 9
ادخال تحسين او تطوير النشاطات بشكل يختلف عن هو عملية 

  )94:2007 ,  الالمي( .وضعها القائم بغية تحقيق االهداف بشكل افضل   



 

 

وتحقيق اهداف المنظمة بشكل يتم منه تحقيق نوع من التكامل بين اهداف المنظمة واهداف افرادها 

  .)7:1991-8, القيسي(

  :ير في المنظمة باآلتيوتكمن اهمية التغي

الحفاظ على الحيوية داخل المنظمة من خالل تجديدها واظهار روح االنتعاش والتقليل من  .1

  .الالمباالة والروتين

في كونه عملية الزمة وطريقة معتمدة لضمان استمرارية وديمومة وبقاء المنظمة وكذلك  .2

  .اب والتعقيداالرتقاء بأدارتها وتميزها في بيئة من اهم  سماتها االضطر

   organizational change typesأنواع التغيير التنظيمي 2 -2-1

لم يتفق الباحثون عليها جميعاً بل اتفق على كل ) أو اشكال, أنواع(للتغيير في المنظمات عدة  

 :نوع عدد منهم، وصنف التغيير وفقا للمعايير اآلتية

  بحسب مدة احداث التغيير : 1-2-1-2

                     تغيير تدريجي و تغيير جذري: ير المنظمي بحسب هذا النمط الى نوعين هما تم تصنيف  التغي

(DAFT. 2001;353), (schermerhorn, etal,1998:274), (finlay,2000:402) 

   gradual  change:التغيير التدريجي.1

ان التغيير التدريجي هو سلسلة من  ) DAFT(و) schermerhorn( و(finlay) يرى كل من

التطورات المستمرة التي تحافظ على التوازن العام للمنظمة وتؤثر غالبا على جزء تنظيمي واحد     

فضالً عن ظهوره بتكرارية اكثر وهو اقل تأثيراً على المنظمة وقد يتضمن تقديم انتاج جديد 

ة جديدة وعمليات جديدة مع بقاء طبيعة المنظمة غير متغيرة وانه يبنى وتكنولوجيا جديدة وانظم

 للتشغيل لتعزيز او تقويم في اتجاهات جديدة والقدرة على التطوير بصورة  سائدةعلى الطرق ال

 عليه  )etal,1998:274 schermerhorn(2001;353) .DAFT((finlay,2000:402) مستمرة 

 تطورية مستمرة ال تؤثر على استقرارية المنظمة وطبيعتها وإنما فأن التغيير التدريجي هو عملية

تمس جزء تنظيمي منها وتتكرر دائما وقد يتضمن ذلك التغيير استعمال تكنولوجيا وأنظمة وعمليات 

فالتغيير التدريجي ) (Robertوعند, جديدة وتقديم منتوجات جديدة ويتبنى طرق التشغيل السائدة

 تدريجيا على امتداد مدة معينة وفق وتيرة منتظمة، ويتعلق باألخص يكتمل حدوثه في المنظمة

ويبلغ هذا النوع من التغيير فعاليته القصوى إذا أصبح عملية مستمرة تطبق على , بالمجال اإلنساني

أي بمعنى ان التغيير التدريجي ينجز ضمن ) Heller,1999: 12-13 Robert(المنظمة بأكملها 

  .ية ومنتظمة ويحقق فعاليته عند شموله المنظمة بالكاملزمن معين وبصورة تدريج



 

 

فالتغيير التدريجي هو عمليات تحسين وتطوير مستمرة جزئية تتم بشكل تدريجي وتحافظ 

  .على توازن المنظمة وتعد ضرورية لنجاحها وقد تستعمل او تقدم عناصر جديدة 

  :Radical – Changeالتغيير الجذري  2.

يير الجذري يتضمن ايجاد طريقة شاملة لفعل االشياء واهداف جديدة بأن التغ) Jones(يرى 

ومحيط جديد أي ان المنظمة قادرة على توظيف احد مشاريعها المتعددة لتنفيذ تغيير تطوري 

) (Jones,1998:514االبداع , اعادة الهيكلة, مثل برامج اعادة الهندسة ,للحصول على نتائج سريعة

الجذري يكسر االطار المرجعي للمنظمة محوال المنظمة من الهيكل بأن التغيير ) (Daftويرى 

العمودي الى االفقي مع جمع كل العاملين في عمليات جوهرية معينة معا في فرق بدال من فصِلهم 

ويرى الباحث بان التغيير الجذري .Daft) (353: 2001,في اقسام وظيفية مثل التسويق واإلنتاج 

يات واساليب عمل وهياكل وعالقات تنظيمية للمنظمة ككل وليس تحسين يعني اعادة بناء نظم وعمل

والجدول . او تعديل ما هو قائم من اجل تحقيق معدالت اداء يتناسب و متطلباتها الحالية واهدافها

  . Daft) , (2001,354يبين الفروقات بين نوعي التغيير انفي الذكر كما اوضحها ) 2-2(

  لتغيير التدريجي والتغيير الجذريفروقات بين ا) 2 – 2(جدول 

  Radical changeالتغيير الجذري   Gradual  changeر التدريجي يالتغي
  يحطم االطار العام للمنظمة   تقدم مستمر 

  تحويل كامل للمنظمة   التأثير على جزء من التنظيم 
  ابتكار ادارة وهيكلية جديدة   عبر الهيكل وعمليات االدارة 

  تكنولوجيا جديدة   جيا تحسين التكنولو
  تقديم منتجات والدخول في اسواق جديدة   تحسين المنتج 

  Source: Daft, Richard I. (2001) "Organization Theory and Design" (7thed.) 

south western Cincinnati Ohio p. 354.  

  بحسب أسلوب مواجهة تغيرات المحيط  : 2-1-2-2

 schermerhorn) (الشماع(فق هذا االسلوب بحسب اتفاق كل من يأخذ التغيير التنظيمي و

et al (نوعين أو شكلين هما:  

ويعني به التغييرات غير المخططة التي تظهر بصورة تلقائية  ): التلقائي(التغيير غير المخطط  .1

بفعل العوامل الطبيعية او البايولوجية وبدون تدخل االنسان وتكون عشوائية وممكن ان تكـون 

زقة وفي حاالت عديدة يمكن ان يتحـول التغيير غـير المخطـط الى فرصـة مم

،  وهذا يعني ان العديد من التغييرات الطبيعية تحدث بسبب النمو )8:2005-9,الفتالوي(



 

 

وتتم التغييرات غير المخططة بشكل مستقل عن رغبة المنظمة ومن , والتطور داخل المنظمة

زيادة رواتب المنتسبين نتيجة ضغوط ,  والمعدات، واألفرادتقادم األجهزة, االمثلة على ذلك

  .خارجية

 تكون فعاليات التغيير فيه موجهة او مخططة والغرض منه الحفاظ على تداول :ير المخططيالتغ .2

المنظمة وقدرتها وهو االسلوب االداري الذي يتم بموجبه تحويل المنظمة من حاالتها الراهنة 

الشماع  (و ) schermerhorn etal,1998:275(ها الى صورة اخرى من صور تطور

حيث ) وواالس,  سيزالقي(، ويذهب بهذا االتجاه كل من ) 9:2005الفتالوي(و) 2000:370

فالتغيير المخطط يكون متاحا , يريا بأنه من الممكن ان تكون عملية مخططة بصورة مسبقة

: 1991, وواالس, سيزالقي (حينما يتم وضع جداول زمنية مفصلة للنشاطات المحتملة مقدما

548.(  

  )Robbins , 2001  :542 (:هدفان للتغيير المخطط هما) Robbins(ويحدد

  .تغيير سلوك العاملين • تحسين قدرة المنظمة للتكيف مع المتغيرات  •

واالفراد، , ان التغييرات في المنظمات يتضمن اربعة انوع هي التكنولوجيا) الالمي(ويرى 

  ). 1-2(وكما يوضحها الشكل )  2007 :94الالمي(المنتجات والخدمات والهيكل والنظم، و

   

  

                  

  

                                             



 

 

  
  

  أنواع التغيير في المنظمة) 2-1(شكل 

Source: Richard I. Daft, (1992) "Organization Theory and Design" West 

Publishing Co. New York. P. 252.    

يتضح الدور الفاعل لقيادة المنظمة في تجسيد رؤيتها وتوظيف استراتيجيتها ) 2-1(من الشكل 

التي تؤكد على ضرورة االبداع في اتباع , المتمثلة في قدرتها المتميزة في مختلف مجاالت العمل

يجاد احدث التصاميم للمنتجات وتطبيق تقنيات جديدة في االنتاج  طرائق جديدة في االداء المتمثلة بأ

وتعميق برامج التدريب وتطوير االفراد واالعتماد على هياكل ونظم تنظيمية فاعلة في أطار ثقافة 

التي تنجز بها كل تلك المهمات ويؤدي القادة ) ومعتقدات, وقيم, وضوابط وسلوك, أنماط(المنظمة 

 هذا المدخل يجسد ضرورة ان يكون الهدف من التغيير هو أيجاد طرائق ومثل, مختلف وظائفهم

كما تعد القيادة واالستراتيجية , جديدة الستعمال الموارد والقدرات لتحسين وضع المنظمة مع البيئة

تغيرات التكنولوجيا، تغيرات (والثقافة من العوامل التي توفر سياقاً شامالً ألنواع التغيير االربعة 

التي تحقق الميزة التنافسية في ) وتغيرات االفراد, تغيرات الهيكل والتنظيم, ات والخدماتالمنتج

 فعناصر ثقافة المنظمة تمثل )  ,2007 :96الالمي(البيئة الدولية من خالل التأثير بأسواق المنظمة 

 ميزة مؤشرات النتقاء فريق العمل الكفوء والقادر على تنفيذ المتطلبات اإلدارية بهدف تحقيق

  .تنافسية

 

  الرؤية

 

  الثقافة                                   االستراتيجية

 

 القيادة

 

 التكنولوجيا
  

 االفراد
الهيكل 
 والنظم

  

 المنتجات
 والخدمات

  

 السوق

 
 البيئة الدولية



 

 

وهنا التركيز على أهمية رؤية قيادة المنظمة ودورها الفاعل في اتباع استراتيجيتها بمختلف 

المتمثل بأيجاد احدث االساليب وأمثلها في استعمال  مجاالت العمل من اجل تحقيق هدف التغيير

 لمبدأ االبداع في تحديث موارد المنظمة وقدراتها المتاحة لتحسين تفاعلها االيجابي مع البيئة وفقاً

االداء وابتكار تصاميم للمنتجات فضال عن تطبيق تكنولوجيا جديدة والتركيز على برامج تدريب 

  .وتطوير العاملين باالعتماد على احدث الهياكل والنظم في اطار ثقافة المنظمة

  )96 :2007,الالمي : (ونورد تفصيل موجز عن انواع التغيير االربعة وكما يأتي

تختص هذه التغييرات بعملية انتاج المنظمة :  Technology Changesغييرات التكنولوجيات .1

إذ تكون هذه التغييرات , وتتضمن المعرفة والمهارة االساس التي تمكنها من االقتدار المتميز

 التغييرات التكنولوجية تقنيات انتاج وتشمل, مصممة إلنتاج منتجات اكثر كفاءة او اكبر كمية

  .جات والخدمات التي تتضمن طرائق العمل والمعدات وانسيابية العملالمنت

 تتعلق بمخرجات المنظمة من   Product and Service changes:تغييرات المنتج او الخدمة .2

او , وتعديالت صغيرة في المنتجات الحالية, المنتجات والخدمات التي تتضمن منتجات جديدة

او الدخول , جه كل تلك التغييرات لزيادة الحصة السوقيةادخال خطوط لمنتجات جديدة حيث تو

 .الى اسواق جديدة

تتعلق بالميدان االداري في   Structure and systems changes: تغييرات الهيكل والنظم .3

واالستراتيجية، والسياسات، ونظم المكافئات , المنظمة التي تتضمن تغييرات في الهيكل التنظيمي

 .اجهزة التنسيق، ونظم المعلومات االدارية والرقابةوالعالقات العامة، و

 تشير الى التغييرات في االتجاهات، والمهارات،  People Changes:تغييرات االفراد .4

والتوقعات، والمعتقدات، وقدرات وسلوك العاملين، وتغييرات اخرى تشمل اجراء التحسينات في 

  .نظم االتصاالت وحل المشكالت  وتخطيط المهارات

  : مصادر التغيير التنظيمي ومجاالته: 3-1-2

   :Organizational Change Sourcesمصادر التغيير التنظيمي : 1-3-1-2

الذي يمكن , يحدث التغيير في المنظمة من عدة مصادر وطبيعتها هي المحددة لطبيعة التغيير

) الشماع(أن ان يكون نتيجة لقيود مفروضة ومتطلبات جديدة ورغم تعدد مصادر التغيير اال 

) ,2000 :375الشماع ( صنفاها الـى عوامـل خارجية واخـرى داخلية )(Luthansو

  ).2005 :5الفتالوي، (و

هي متغيرات داخلية مـن المنظمة ) Vecchio(فقد عرفها  :المصادر الداخلية للتغيير .1

ل نحو نفسها وهناك امثلة على الضغوط الداخلية للتغيير وتتضمن تغييرات في مواقف العما



 

 

والتغييرات في العاملين الرئيسيين من االهداف والقيم المؤثرة في , ورفض االنتاج, مشرفهم

الزيادة في (اكبر قدر من الناس في المنظمة إذ ان التغييرات في اغلب مواقف العاملين 

قد تنتج تغييرا في تلبية الوظائف وسلوك ) العمر او التغيير في المسؤوليات للوظائف

االلتزام وان التغييرات في المسؤوليات العليا وسلوك االشخاص الرئيسيين في الحضور و

أي منظمة يمكن ان يضفـي صفة داخلية على المنظمة فعند مجيء رئيس يشدد على 

األخالق وخدمة الزبون فأن تلك االهتمامات تأتي بوصفها رد فعل في خلق البرامج واعادة 

  ). Vecchio, 1995: 651(لثقافة التنظيمية بناء المنظمة ونشوء االختالفات في ا

 :وتتضمن: لمصادر الخارجية للتغييرا .2

قوة  ,المناخ االقتصادي السائد, الزبائن, الموردين, البيئة الخارجية تتكون من المنافسين 

العمل والبيئة القانونية وان التغيير في أي واحدة من هذه المتغيرات يؤثر على اداء 

 .):Vecchio,1995  650 (المنظمة في المستقبل

تتحدد المصادر الخارجية للتغيير بمجموعة قوى البيئة الخارجية التي تعمل فيها المنظمة  

, االقتصادية, التكنولوجية, االجتماعية, التشريعية, السياسية(والتي يمكن تحديدها بالقوى 

 .) 2003 :363,ادريس) (والطبيعية

لمتعلقة بالمتغيرات البيئية او الخارجية مثل يقصد بالعوامل الخارجية هي العوامل ا 

اشتداد المنافسة بين المنظمات االقتصادية في األسواق والتغييرات في البيئة االجتماعية 

وكذلك التغييرات الحاصلة بفعل التطورات التكنولوجية التي تدفع االدارة نحو التكيف من 

  ). 2005 :15,الفتالوي (اجل البقاء واالستمرار وتعد مصدراً خارجيا للتغيير

   Change Domainsمجاالت التغيير 2-3-1-2: 

ان التغيير في مساحة واحدة في المنظمة ممكن ان يؤثر على  ) Daft & Noe(لقد أوضح 

مساحات أخرى فالتغيير في التركيب ممكن ان يتطلب تغيير في بيئة العمل او عمليات التشغيل او 

 تغيير في ثقافه المنظمة من إذ ان هناك  نماذج  تغيير االنظمة إستراتجية جديدة ممكن ان تتطلب

التي تشير الى ان المنظمه متكونة من اجزاء عديده وان أي عمليه تغيير في أي جزء سوف تؤثر 

 وكما .)2005: 15الفتالوي،(و) Daft & Noe,2001:625(على األجزاء األخرى في المنظمة 

 ثالثة مجاالت للتغيير تشمل كٌل من االستراتيجية والهيكلية، )Daft(فقد حدد ) 2– 2( الشكل يوضح

  .بيئة العمل والعمليات، وثقافة المنظمة



 

 

  

  في المنظمةمجاالت التغيير ) 2-2(شكل 

Source: Daft, Richard I. And Noe, Raymond a. 2001"Organizational 

Behavior" Harcourt . Inc. New York. P.625. 

مجاالت التغيير الرئيسة في العناصر الداخلية للمنظمات تتمثل في أن ) موزاوي سامية(وترى 

  .) 2006 :73موزاوي سامية،: (أربع انواع هي

 : Structure Change:التغيير الهيكلي. 1

وزيع يتمثل التغيير الهيكلي في تغيير الهيكل التنظيمي، وايضاً هياكل االدارات الفرعية وت

الوظائف كما يشمل مصادر أتخاذ القرارات، درجته الرسمية والمركزية، نطاق االشراف والعالقات 

ما بين العاملين، باإلضافة الى األنظمة المتبعة في المنظمة مثل نظام المكافأت، تقويم األداء، ونظم 

  . الرقابة

  :Human Changeالتغيير اإلنساني .2

  : ر االفراد القائمين بالعمل ويأخذ شكلينيعني التغيير االنساني تغيي

  .أو إحالتهم على التقاعد تغيير األفراد باالستغناء عن بعضهم  واحالل غيرهم في محلهم  .أ 

التغيير النوعي لألفراد، وذلك برفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم أو تعديل أنماط سلوكهم وقيمهم    .ب 

تدريب والتنمية البشرية وبتطبيق وكل الجوانب السيكولوجية في العمل من خالل نظم ال

 .قواعد المكافآت واإلجراءات التنظيمية

  

  :Strategic Changeالتغيير االستراتيجي .3

يحدث التغيير في هذا المجال على استراتيجيات المنظمة بما فيها االستراتيجية الكلية 

ي االستراتيجية عبارة عن  للمنظمة، استراتيجيات اإلدارات الفرعية واالستراتيجيات الوظيفية، وتعن

مجموعة القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والوسائل الالزمة لتحقيق أهداف محددة على المدى 

تغيرات في عمل 
العمليات وبيئة 

 العمل

تغيرات االستراتيجية 
 والهيكل

 تغير الثقافة



 

 

وانطالقا من ذلك نستخلص أن التغيير االستراتيجي هو التغيير في قرارات المنظمة المتعلقة .  البعيد

 هذه التغيير تقديم المنظمة لمنتجات بعملية تخصيص الموارد، وأيضاً تغيير االهداف ومن أمثلة

  .جديدة أو دخول أسواق جديدة

 : Technological Changeالتغيير التكنولوجي .4

تقوم المنظمة بالتغيير التكنولوجي لمواجهة االوضاع الجديدة وأقتناء التكنولوجيات التي 

ضل بمواعيد تسليم االنتاج  تعـود عليها بالفائدة، كتخفيض التكاليف، تحسين الجودة، وااللتزام االف

ويتمثل التغيير التكنولوجي في أدخال وسائل أنتاج حديثة أو تغيير طرق وخطوط االنتاج كما أنه 

يتعدى وظيفة االنتاج، إذ أن المنظمات حالياً تقوم بتطوير طرق ووسائل االتصال باقتناء  وسائل 

كنولوجي الى تطوير طرق المعامالت، وتقنيات االتصال الجديدة، وأبعد من ذلك توصل التقدم الت

منها طريقة تحويل االموال والدفع بوسائل الكترونية، وأيضاً القيام بالصفقات التجارية عبر شبكة 

م  المجاالت مثل تقديم برامج التعل، هذه الشبكة التي تخدم جميع)التجارة االلكترونية(االنترنيت 

  .وهر أطروحتنا هذه والذي سنتناوله الحقاً بالتفصيل، والتغيير التكنولوجي هو ج عن بعدوالتدريب

أربعة مجاالت للتغيير هي الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا، ) Hodge & Anthony(فيما حدد 

  ).Hodge & Anthony, 1991: 574(األفراد، المهمة 

ة، أربعة مجاالت للتغيير هي تغيير المهام، تغيير الموارد البشري) Gerloff(وذكر جيرلوف 

  ).Gerloff, 1985: 345(تغيير التكنولوجيا 

أن التغيير التنظيمي التي تقرره اإلدارة العليا للمنظمة تركز على ثالث ) Griffin(ويرى 

  ).Griffin, 1999: 392(تغييرات تنظيمية تتمثل في 

 .التغيير في الهيكل وتصميم المنظمة .1

 التغيير في الموارد البشرية .2

  والعملياتالتغيير في التكنولوجيا .3

  يوضح ذلك) 2-3(والشكل 



 

 

 
  مجاالت التغيير التنظيمي )2-3(الشكل 

Source: Girffin, 1999: 392. 

  :وسيتم تناول اربعة مجاالت للتغيير التنظيمي ذكرها الباحثون وهي كاآلتي

(Daft,2001:356)(Griffin,1999:392)(Gerloff,1985:345)(Hodge&Anthony,199:574) 

 التغيير في الهيكل التنظيمي  .1

وال , إلى أن التغيير في الهيكل التنظيمي يحصل في جميع المستويات في المنظمة) Jones(اشار 

, فالهيكل التنظيمي يتضمن متغيرات عديدة كنطاق اإلشراف, يقتصر على مستوى إداري معين

  ) Jones, 1999:  482(وحجم التخصص, ومركزية وال مركزية السلطة

, إلى أن التغيير في الهيكل التنظيمي يتضمن تغيير األقسام والصالحية) Bedeian(وأشار 

 &Bedeian(فضالً عن توزيع الموارد ودرجة الرسمية , والمستويات الهرمية, وحدود الرقابة

Zammuto, 1991: 562 .(  

  التغيير في الموارد البشرية .2

أذ تتحدد فاعلية المنظمات من خالل , ات المنظمة واثمنهاتعد الموارد البشرية من اهم موجود

فعلى , ولما كانت هذه المهارات والقدرات تعطي المنظمات ميزة تنافسية, مهارات وقدرا افرادها

  التصميم والتركيب التنظيمي
 تصميم الوظيفة •
 تقسيم العمل •
 توزيع الصالحية •
 االتصاالت •
  آليات التنسيق •

 الخط اإلشرافي •
 التصميم الشامل •
 الثقافة •
  إدارة الموارد البشرية •

  كنولوجيا والعملياتالت
 تكنولوجيا العمليات •
 األجهزة والمعدات •
 عمليات التشغيل •
 تدفق العمل •
  نظم الرقابة •

  الموارد البشرية
 القدرات والمهارات •
 األداء •
 اإلدراك •
 التوقعات •
 االتجاهات •
  القيم •



 

 

المنظمات أن تعمل باستمرار على مراقبة هياكلها التنظيمية للبحث عن افضل طريقة تأمن لها 

  ).87: 2000, الزيدي(تحفيز الموارد البشرية وتنظيمها 

, والثاني معنوي أو سلوكي, األول كمي أو مادي, يشمل التغيير في الموارد البشرية جانبين

, الفصل, المرض, ونعني بالتغيير الكمي أو المادي احالل فرد مكان فرد أخر نتيجة التقاعد

إلى عمل أخر سواء الترقية أو النقل وغيرها من االسباب التي تؤدي إلى ترك العمل أو االنتقال 

أما الجانب , فضالً عن استخدام افراد جدد واضافتهم إلى هيكل العمل, داخل المنظمة أو خارجها

واتجاهاتهم وجعلهم اكثر استجابة لمتطلبات العمل , السلوكي فيتضمن تغيير سلوك االفراد

  ) 26: 1987, مصطفى(

 التغيير في التكنولوجيا والعمليات .3

أن عوامل المنافسة التي تواجهها المنظمات أو متطلبات االبداع تدفع بها إلى ) Robbins(يشير 

لغرض انتاج سلعة أو تقديم , إلى التغيير في التكنولوجيا المتعلقة باألجهزة والمعدات أو الحاسوب

  )Robbins, 2001: 544(خدمة جديدة 

 إلى استبدال مكائنها يمكن مالحظة التغيير في التكنولوجيا والعمليات من خالل سعي المنظمات

وكذلك , المر الذي يؤدي إلى الحاجة إلى اساليب وعمليات جديدة, ومعداتها القديمة بأخرى جديدة

فضالً عن , الذي يؤدي إلى الحاجة إلى اساليب وعمليات جديدة, الحاجة إلى جدولة عمليات

  ) Griffin, 1999: 392(الحاجة إلى تغيير في التصميم الداخلي 

حداث تغيير في تكنولوجيا المنظمة ال يتركز على احالل اآلت ومكائن حديثة بدل تلك كما أن ا

أنما يتعدى ذلك إلى تطوير المعارف والخبرات التي تتطلبها إدارة تلك المكائن , القديمة فحسب

, مصطفى(واآلالت من خالل تطوير العالمين في المنظمة أو االستعانة باخرين من خارجها 

تضمن التغييرات التكنولوجيا اساليب تصنيع المنتجات والخدمات وطرائق وتدفق وت) 26: 1987

  ) Daft, 2001: 356(العمل 

 ) تصميم وتركيب المنظمة(التغيير في المهام  .4

, أن التغيير في العمليات يتجسد في أنظمة المعلومات) Macmillan& Tampo(ذكر 

واشار ) Macmillan& Tampo, 2000: 192-193(, واالجراءات التنظيمية وقواعد العمليات

)Griffin ( إلى أن المنظمة تركز في التغيير التنظيمي على عنصر من عناصر التركيب

اسس التقييم , أو تتناول تغيير تصميم المنظمة بشكل جذري من خالل تصميم الوظائف, التنظيمي

  )Griffin, 1999: 392(أو تغيير عالقات االتصال وتوزيع الصالحيات, الوظيفي

  : Organizational Change Objectives التنظيمياهداف التغيير : 4-1-2



 

 

واخضاعها ) غير المخططة(ر عن التلقائية ييمكن إلدارة منظمة االعمال من إبعاد عملية التغي

 المنظمة،  هلمنهجية مدروسة تحقق افضل درجات االنضباط وتوجيهها لصالح االهداف التنظيمية لهذ

احثون والكتاب في الفكر التنظيمي مجموعة من االهداف للتغيير في المنظمة تسعى وقد حدد الب

  .ة والهدف منهااتب ومجال دراسلتحقيقها بحسب منظور الباحث او الك

يهدف بشكل طبيعي الى تحسين االداء في المنظمة وايجاد ) Jones(فالتغيير التنظيمي عند 

ر والقدرة على زيادة قدرة المنظمة لخلق القيم وتحسين الجديد او الطرق المحسنة الستعمال المصاد

ر في المنظمة يؤدي الى تحسين يوهو بهذا المعنى فالتغي) Jones, 1998; 511(العائد للمالكين 

  . ادائها من خالل افضل االستعماالت لمواردها بما يفضي الى قيم جديدة وعوائد مضافة

هو رفع كفاءة المنظمة وزيادة او تحسين فالهدف من التغيير المنظمي ) حسن(اما عند 

ويقصد بذلك أن الهدف هو تحسين االستخدام ) 292: 1989حسن، (فاعليتها وتحقيق بنية صحية 

الرشيد للموارد المتاحة في المنظمة بما يؤدي الى خفض التكاليف دون التضحية بجودة مخرجاتها 

، ويرى )1989 :292, حسن(لمنظمة وكذلك اداء االشياء الصحيحة والوصول الى حالة صحية ل

أي التعبير عن مدى ) 1999 ;235,الشماع (ان هدف التغيير التنظيمي هو تحقيق الفاعلية ) الشماع(

يحقق ) والفتالوي) اللوزي(و ) العديلي( والتغيير التنظيمي عند .قدرة المنظمة على تحقيق اهدافها

  :مجموعة من األهداف هي

  ).  18 :2005, الفتالوي) (50 :1999, للوزي ا )(550 :1995, العديلي (

إرساء قواعد الثقة بين األفراد المكونين للجماعات وبين الجماعات المتفرعة وعلى جميع  .1

 .مستويات المنظمة واالرتقاء بمستوى األداء

توضيح اختالفات , خلق المناخ المالئم لحل المشكالت وإيجاد التوازن مع البيئة المحيطة .2

ة ووضوح سواء بين الجماعة الواحدة أم بين الجماعات  ليحل هذا المناخ الرأي بصراح

 .محل التوجه نحو أخفاء المشكالت او تحميلها لآلخرين

تحديد مسؤوليات اتخاذ القرارات وحل المشكالت بحيث تكون اقرب ما يمكن  لمصادر  .3

لى وظيفة معينة المعلومات  وللجهات المباشرة المختصة بقدر اإلمكان بدال من تركيزها ع

 .او مستوى أداري معين

 .زيادة درجة االنتماء للمنظمة وأهدافها .4

زيادة درجة التعاون بين األفراد والجماعات الذين تربطهم عالقات العمل داخل اطار  .5

 .المنظمة



 

 

مساعدة األفراد على زيادة درجة تعرفهم على ما يحدث بين أعضاء الجماعة في أثناء عملها  .6

وصراعاتها، أساليب أدارة , نماذج القيادة, المشاعر, التأثير, االتصال(حددة في مهماتها الم

 ). الخ..... , الصراع

 .زيادة أحساس العاملين باألهداف التنظيمية .7

مساعدة المديرين على تبني اساليب االدارة باألهداف بدال من اعتمادهم على خبراتهم  .8

 .الشخصية  وتبنيهم ألساليب اقل فاعلية

 .درات االفراد على الرقابة الذاتية والتوجه الذاتي داخل اطار المنظمةزيادة ق .9

 .ترشيد النفقات .10

  .تقليل معدالت الدوران الوظيفي .11

  :والباحث يرى ان التغيير في المنظمة يهدف الى اآلتي

  .تحسين قابلية المنظمة على التكيف مع المتغيرات البئية الحالية والمستقبلية  •

مية الحالية في المنظمة بما يؤدي الى االرتقاء بمستوى ادائها لرفع تطوير االوضاع التنظي •

  .كفاءتها اإلنتاجية

تنمية قدرات العاملين في المنظمة على االبداع واالبتكار واشباع رغباتهم في التطوير  •

  .   المتجدد

 The change reasons of organizations التنظيميأسباب التغيير : 2 -1- 5

ن العوامل تلعب دورا كبيرا في جعل المنظمات تسعى إلى أحداث ما يسمى  هناك مجموعة م

  ) 1995 :50, العديلي: (بالتغيير وهي

 في التغييرات التكنولوجية التي يشهدها العالم تتمثل البيئة التقنية :عوامل البيئة التقنية .1

وهذا . ات التقنية باالنفجار والزيادة في المكتشف1940حيث بدأت المعلومات منذ عام , اليوم

التغير في االكتشافات التقنية والمعلومات له تأثير في بيئة العمل ومهامه سواء من حيث 

ويتمثل هذا التغيير والتأثير , نوعية اإلنتاج أم أساليبه أم الهيكل التنظيمي أو مشاعر العاملين

 .العمليات اإلنتاجية, اإلنتاج, في ثالثة جوانب هي  العلماء والفنيون

كالعادات والتقاليد , وتتمثل بالعوامل البيئية االجتماعية الخارجية: عوامل البيئة االجتماعية .2

وتفيد النظرة الى هذه , وكذلك في االتجاهات والمواقف نحو العمل, والمبادئ الدينية والقيم

وتتمثل العوامل االجتماعية كذلك بنمو السكان , االتجاهات والى المسؤولية االجتماعية

 .فاعله واألنظمة والسياسات الحكوميةوت



 

 

 مثل رأس المال والموارد االقتصادية وحركة وتغير األسواق العالمية :العوامل االقتصادية .3

 .وظروف اإلنتاج  واألعمال والتسويق وندرة الموارد والمنافسة

اتجاهات :  تتمثل في العوامل التنظيمية داخل المنظمة وخارجها مثل:العوامل التنظيمية .4

زيادة مهارات , حجم منظمات العمل, التقنية اإلدارية, متطلبات المشاركة في العمل, العاملين

 . العاملين

   عناصر التغيير الناجح في المنظمة :2-1-6

Successful Change Elements in organization                                  
لـى خمــسة عناصر ع) Daft(و) Narayanan & Nath(يتـفـق كـل مـن 

, )Narayanan & Nath, 1993: 150: ( األعمال وهـي منظمةاس للتغيير الناجـح فـيــأس

Daft, 2001: p. 358-359) (و)2005 :16, الفتالوى(.  

 ال يمكن ألي منظمة تنافسية ان تبقى من دون افكار جديدة والتغيير هو التعبير :االفكار .1

هي الطريقة الجديدة للقيام باالمور وقد تكون منتوجا الخارجي عن تلك االفكار والفكرة 

جديدا أو مفهوما أداريا أو أجراء تعديل للعمل ويمكن ان تأتي الفكرة من داخل المنظمة او 

  خارجها  

 ال تدرس االفكار عموماً بشكل جدي مالم تكن هناك حاجة للتغيير وتظهر الحاجة :الحاجة .2

ء الفعلي واالداء المرغوب في المنظمة ويحاول عندما يرى المديرين فجوة بين االدا

  .المديرين أعطاء  اإلحساس بالطوارئ عن طريق اشعار االخرين بالحاجة الى التغيير

ويظهر التبني عندما يختار صانعو القرار فكرة مقترحة ويحتاج المدراء االساسيون : التبني .3

ومن أجل التغيير التنظيمي قد والموظفون إلى أن يكونوا منسجمين لدعم التغيير التنظيمي 

يتطلب القرار توقيع اتفاقية قانونية من مجلس االدارة وقد يظهر التبني للتغيير بموافقة غير 

  .رسمية مـن اإلدارة الوسطى

 ويحدث عندما يستعمل اعضاء المنظمة فعليا فكرة جديدة أو تقنية جديدة او سلوك :التنفيذ .4

وان التنفيذ , درب العمال الستعمال الفكرة الجديدةجديد فقد تكتسب المواد والمعدات وي

خطوة مهمة لعدم جدوى الخطوات السابقة من دونه وغالباً ما يكون تنفيذ التغيير الخطوة 

  .االصعب خالل عملية التغيير

 التغيير ال يحدث لوحده فهو يتطلب الوقت والموارد من أجل خلق الفكرة الجديدة :الموارد .5

 .ية التغيير تحتاج الى وقت وجهد بشري يجب توافره لدعم فكرة التغييروتنفيذها اذ ان عمل

  



 

 

   Organizational change Resistanceالتنظيميمقاومة التغيير : 7-1-2 

 يعد التغيير في حياة المنظمات امراً حتمياً ألنها تعيش في عالم متغير لكنها تواجه تحديات، 

ق تحقيقه ،فقد يبرز تيار يرفضه وربما يحاول ايقافه  يدعى فردود االفعال تجاه التغيير هذه قد تعي

بمقاومة التغيير في المنظمة وتهدف المقاومة الى توفير الحماية من اآلثار السلبية المحتملة او 

  . الواقعة فعال نتيجة التغييرات سواء كانت حقيقة ام وهما

اه للتغيير لشده تمسكها بان الكثير من المنظمات تقاوم أي اتج) جارات وآخرون(وأشار 

) Bounds etal(، ويؤكد ) 328:1998جارات وآخرون(بالماضي فينشأ ما يسمى بمقاومة التغيير 

، وعرفها )Bounds etal,1994 :477(على أهمية الثقافة في عرقلة التغيير في المنظمة 

)Schermerhorn (و لدعم  تغيير بأنها الموقف أو السلوك الذي يعكس الالإرادية  للشخص لصنع أ

مرغوب فيه وذلك بسبب تقصير االدارة في الحصول على قبول العاملين للتغييرات التي تقوم بها 

)Schermerhorn et al, 1998: 279(.  اما)فقد صنف مقاومة التغيير وفق االسس االتية) حسن :

  )  1989 :298حسن(

تغيير نظم الخدمة او  االفراد او مثل مقاومة تغيير التقنيات او تغيير: بحسب اهداف التغيير .1

 .الهيكل التنظيمي
 .مقاومة سلبية, مقاومة ايجابية : بحسب صيغ المقاومة .2
  .قوية, ضعيفة, كامنة: بحسب درجة المقاومة .3

  و (Kreitner & Kinicki)و (Hellriege  et al) و) السيد(وقـد حـدد كل من 

(Gibson,  et al)لمقاومة التغيير وهيمجموعة من االسباب  )الفتالوي(  و :  

   Hellriege et al , 2001 : 555( )(Gibson et al, 2003( ،) 282:2000السيـد،(

  Kreitner & Kinick, 2004: 686 – 687)  2005 :21, الفتالوى(و(.  

  

 إذ يعارض بعض الناس التغيير بسبب خوفهم من فقدان االشياء :الفائدة الشخصية المحددة .1

ورهم بأن التغيير يؤدي الى تمزيق خطوط االتصال وتدهورها تحت التي يمتلكونها وشع

فكرة أن التغيير قد يحدث نوعاً من التمزق في الجماعات والذي يعد عامالً هاماً في عمليات 

  .االتصال  في المنظمة مما يؤدي الى المقاومة

 مقاومة أن للمال تأثير كبير في اعتبارات الناس ويمكن أن يتوقعوا: تقويمات مختلفة .2

التغيير في حالة تأثيره على دخلهم بشكل حقيقي أذ أن التغيير في الروتين أو واجبات العمل 



 

 

يمكن أن يهدد أمنهم المادي فضالً عن أن العاملين يخافون بعد حدوث التغيير من أنهم 

 .سيكونون غير قادرين على االدارة بصورة جيدة  مما يدفعهم نحو المقاومة

  

يكون لديهم معلومات مختلفة وهذا يؤدي الى مقاومة التغيير وفي  غالباً ما وهم :المتأثرون .3

بعض الحاالت تكون المقاومة صحيحة بالنسبة للمنظمة وخاصة في المواقف التي يكون 

 .فيها الموظفون المتأثرون يمتلكون معلومات قيمة أكثر من القائمين بالتغيير

  
ير لخوفهم وتحفظهم من أن يكونوا  غير قادرين  يقاوم االشخاص التغي:أقل احتمال للتغيير .4

على تطوير مهاراتهم الضرورية لألداء وكذلك بسبب الشك في مؤهالتهم وبالذات عدم 

  .  الثقة

ويكون ذلك إذ تقدم التغييرات الجذرية المختلفة من دون : الدهشة والخوف من المجهول .5

  .ن القلقانذار سابق فيصاب الموظفون المكلفون برهبة ويسود جو م

 تحدث المقاومة في حالة تقديم التغيير بأسلوب غير :نقص الكياسة والتوقيت غير المالئم .6

  .مناسب أو في  وقت غير مالئم

عند سيادة جو من عدم الثقة المتبادل بين االدارة والموظفين فأن القيام بأي : مناخ عدم الثقة .7

  .عملية تغيير سيواجه بمقاومة من قبل الموظفين

كذلك فأن للنزاعات الشخصية دور في مقاومة االفراد العاملين : ات الشخصيةالنزاع .8

 .للتغيير
    

  معالجة مقاومة التغيير : 8-2-1 

تعد عمليات التغيير التنظيمي مطلباً دائمياً في حياة المنظمة بل هو أمراً حتمياً كون البيئة 

ود األفعال نحوها ومقاومتها حتمية كذلك إذ حالة متغيرة والمشكالت التنظيمية واقعاً قائماً كما ان رد

  .تكون ذات طابع سلبي أو إيجابي

  )298 -299: 1989الشماع وحسن، : (أما أساليب معالجة مقاومة التغيير يمكن إيجازها باآلتي

تحفيز األفراد وترغيبهم بل التغيير عن طريق إشراكهم في سوقه وإعداد خططه لضمان  .1

 .ائجه وعن أمكانية الوفاء بمستلزماتهبناء توقعات إيجابية عن نت
الرسمية وغير (بناء جسور الثقة بين اإلدارة ومختلف الفئات والجماعات التنظيمية  .2

عن طريق التوعية باألهداف والنتائج المتوقعة للتغيير وسبل تجاوز السلبيات ) الرسمية

 .وأسناد اإليجابيات



 

 

لتخطيط للتغيير التنظيمي وفي توجيه اعتماد نظم معلومات واتصاالت كفوءة وفاعلة في ا .3

عملياته بما يضمن تجاوز صعوبات استيعاب سوق التغيير وخططه ويسهل التقارب 

 .والتنسيق بين الفئات المتعارضة األهداف

  :واعتماداً على ما تقدم فالباحث يرى اآلتي

مر نتيجة تواجه المنظمات األعمال المعاصرة ظروفاً بيئية تتصل بالتسارع الشديد والمست .1

للتغيير المتسارع لبيئتها مما يستلزم إجراء تغييرات تمثل استجابة للتغيرات البيئية لضمان 

 .بقائها واستمرارها

يتضمن التغيير التنظيمي تغييرات في أساليب العمل المعتمدة، عرض منتجات جديدة في  .2

 .التنظيميأسواق جديدة، تغيير في التكنولوجيا المستعملة، إعادة النظر بالتوجه 

حتمية التغيير في المنظمة كاستجابة واعية لمستلزمات التكيف للتغيرات المستمرة في  .3

ؤكد ت. منظمة اإلعمال المعاصرة او في البيئة المحيطة بها للتعبير عن تفاعلها مع هذه البيئة

العتقاد األفراد بتعارضها مع مصالحهم , حتمية مقاومة هذه التغييرات كرد فعل مضاد

وربما فقدان الثقة  بين , افهم ولخوفهم من المجهول ومن عدم قدرتهم على التكيف معهاوأهد

تعد وللخالفات الشخصية دور في مقاومة التغييرات في المنظمة لذلك , اإلدارة والعاملين

 .   ومقاومتها عامل جوهري في حياة المنظمات ومصدر ديمومة وبقاء وتطور لهاالتغييرات

 

 

 

  املبحث الثاني

  األسس المعرفية: التكنولوجيا

Technology: knowledge basis  
  

يسعى هذا المبحث الى تكوين األسس المعرفية للتكنولوجيا وفق الرؤية االستراتيجية من 

   -:خالل استثمار المعطيات النظرية المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء الفقرات اآلتية



 

 

   أطار مفاهيمي -التكنولوجيا :  1-2-2

    ادارة التـكنـولـوجـيـا  :  2-2-2

  استراتيجية التـكـنولوجيا  :  3-2-2

 
 The Technology: Conceptual Frame   التكنولوجيا أطار مفاهيمي            : 1-2-2

     Concept and Importance of Technology مفهوم وأهمية التكنولوجيا:  2-2-1-1

المصطلحات التي تواجه الكثير من االلتباس من ) Technology(تعد كلمة التكنولوجيا 

في حين يرى آخرون أختالفاً واضحاً ) Technique(والتأويل، أذ يستعملها البعض كمرادف للتقنية 

  ) Encyclopedia  Brintannic 21 : 1979 ,(بينهما 

الفنية التكنولوجيا بأنها اللغة التقنية، والعلم التطبيقي والطريقة ) Webster(ويعرف المعجم 

لتحقيق غرض عملي، فضالً عن كونها مجموعة الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري 

لمعيشة الناس ورفاهيتهم، أما التقنية كما يوردها المعجم نفسه بأنها اسلوب أو طريقة لمعالجة 

  . Dictionary,1982:755) (Websterśالتفاصيل الفنية، أو طريقة إلنجاز غرض منشود

الى أن التكنولوجيا تشير ) (Schroederذهب ، فقد لوجيا من وجهات نظر الباحثينوالتكنو

 وهي تتمثل بمجموعة العمليات واالدوات والطرق قات المعرفة لحل المشاكل البشريةالى تطبي

ويعني بذلك أنها ) 2001 : 759نجم، (واالجراءات والمعدات المستعملة إلنتاج السلع والخدمات 

 لخدمة االنسان وحل مشاكله من خالل انتاج سلع   وتطويعهاة العلمية وتطبيقاتهااستعمال المعرف

  .وخدمات تشبع رغباته

للتكنولوجيا على أنها العمليات والتقنيات والمكائن واالعمال المستعملة لتحويل ) Daft(ويشير

) ماتدـجات، والخـالمنت(رجات ـى المخـال) كارـومات، واالفـالمواد، والمعل(المدخالت 

)Daft, 2004: 244 ( إذ يركز في مفهومه للتكنولوجيا على الترابط بين المعدات والمكائن وبين

  .القواعد واساليب اداء العمل وطرق التشغيل إلنتاج السلع والخدمات

  (Hardware)  وينظر للتكنولوجيا بمفهوم ثالثي االبعاد متكوناً من األجهزة والمعدات

أذ تحتوي األجهزة والمعدات على  ) (Brain Ware ونظم دعم الذكاء)(Soft Wareوالبرمجيات 

وسائل مادية ومنطقية مختلفة والتي تعني بأختيار المعدات لتحقيق االهداف والغايات، اما البرمجيات 

وتساهم أجهزة الذكاء في اداء . فهي مجموعة قواعد واجراءات تهتم بأستعمال األجهزة والمعدات

   .)25: 2007الالمي، ) (:Hessel , 2005(لبرمجيات وتشغيل األجهزة وا



 

 

  .المكونات الثالثة لمفهوم التكنولوجيا) 4-2(ويوضح الشكل 

  

  التكنولوجيا ومكوناتها) 4-2(الشكل 

، دار المناهج للنشر والتوزيع، "إدارة التكنولوجيا ) " 2007(الالمي، غسان قاسم، : المصدر

  .الطبعة االولى، عمان، االردن

 التكنولوجيا مجموع المعارف والمهارات والخبرات وكذلك المكائن واآلالت واساليب تعدف

صنعها واستعمالها والتي يستعين بها األنسان في عمله إلكمال قدراته إلنتاج السلع وتقديم الخدمات 

  .لتلبية االحتياجات البشرية

لمستمرة للتكنولوجيا أحد       أما فيما يخص أهمية التكنولوجيا فقد اصبحت المواكبة والمتابعة ا

مقومات البقاء واالستمرار والنجاح ألي منظمة صناعية أو خدمية، ويرتبط  ذلك بالزبون الذي 

  .يبحث  دوماً عن المنتوج الجديد

أن األهمية الكبرى للتكنولوجيا في ميادين العمليات  ) Krajewski& Ritzman(ويرى 

تؤكد ضرورة االستثمار االمثل لغرض اجراء التحسينات تتجلى من خالل الفوائد الكبرى التي 

ومن أهم هذه الفوائد التي تمثل بوصفها . والتغييرات التكنولوجية وأثرها في تطوير اداء العمليات

  ).Krajewski&  Ritzman ,  196 :2002(مزايا تنافسية حققتها العديد من الشركات الدولية



 

 

على تكنولوجيا متقدمة في عملها ) FIAT(الً اعتمدت شركة  فمث:تقليل تكاليف العمل المباشر1. 

 ).Robot(مما خفضت قوتها العاملة نتيجة الستثماراتها العالية في  أجهزة االنسان اآللي 

هم في  بأن تحديث نظم الحاسوب تساتصاالتلال) MCI(اذ كشفت مؤسسة : زيادة المبيعات2. 

 .ادة مبيعاتها بشكل كبير مما أثرت في زيتقديم خدمات هاتفية مبتكرة

 معدات مناولة المواد المؤتمتةأذ قامت أحدى الشركات المعروفة باستعمال : تحسين الجودة3. 

والمسيطر عليها بواسطة الحاسوب مما خفضت  نسب اخطائها في العمليات اإلنتاجية وتحسين 

 .جودة منتوجاتها بشكل متميز

وقات تسليم المنتوجات من خالل تقليل أوقات التشغيل في سرعة ا: تؤثر التكنولوجيا المتطورة4. 

  .والتأخيرات في العمل

 ظاهرة اجتماعية تكيفية بأعتبارها تعني مجموعة الوسائل التي يستعملها لتكنولوجياتمثل ا. 5 

االفراد للسيطرة على المتغيرات البيئية المحيطة بهم واشباع احتياجاتهم مما يتطلب تجسيدها 

التجديـدات واالبداعـات في السلـع والخدمـات والوسـائل والعملـيات باالختراعات و

  ). 2000 :96السالم، (

  

 

 – وطبيعة المنافسة العالمية –  االبداع التكنولوجي - : هيتبرز أهمية التكنولوجيا لعدة عوامل6.

تي تتطلب والتحول من االنتاج الواسع للمنتوجات النمطية الى منتوجات وفقاً لطلبات الزبائن ال

  . االعتماد على نظم أنتاج ذات مرونة عالية تساعد في تقديم منتوجات متميزة

أذ ساهمت التكنولوجيا الحديثة في القضاء على الضوضاء من خالل : تحسين الظروف البيئية.7

 .تقليل الحاجة ألدوات الحماية من األصوات فضالً عن تقليل نسب التلوث البيئي بشكل كبير

 .التكنولوجيا من تعاظم أهمية المدخالت التكنولوجية في عميات اإلنتاج والخدمات ة أهميتزداد

  .والحصول على مخرجات ذات جودة عالية من المنتجات والخدمات تلبية للمتطلبات البشرية

   Technology Fields  مجاالت التكنولوجيا:  2-2-1-2

زة والموارد والمعلومات التي تتضمن التكنولوجيا وسائل وادوات تشمل المعدات واألجه

بواسطتها يمكن توسيع آفاق العمل المادية والعقلية التي توجه الكتشاف معرفة جديدة وتطبيعها، أو 

 )Heizer & Render,2001: 280(تكنولوجيا تتعلق بالمنتوج والخدمة أو تكنولوجيا العمليات 

  ).Slack , 2004 : 246-255: (وتتضمن التكنولوجيا ثالث مجاالت أساس هي

  :  Product Technology تكنولوجيا المنتوج  .1



 

 

وتهتم بنقل االفكار الى منتوجات وخدمات جديده من خالل تقديم معارف وطرق جديده ألداء 

العمل واالنتاج والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين مختلف عمليات المنظمة لتلبية رغبات 

 تقنيات جديدة للمنتوج الى التعاون بين أقسام التسويق وتتطلب عملية البحث عن. واحتياجات الزبائن

 . والعمليات لتحديد كيفية أنتاج السلع أو الخدمات بكفاءة عالية

  : Process Technologyتكنولوجيا العملية  .2

تهتم بالطرق واالجراءات التي تساهم في اداء األعمال داخل المنظمة، فهي عبارة عن 

  . الى أنتاج المنتوجات أو تقديم الخدماتالمكائن واالجهزة  التي تؤدي

  : Information Technology  تكنولوجيا المعلومات .3

 تركز على التكنولوجيات المتعلقة بأكتساب ونقل المعلومات  بهدف حصول المنظمة على 

أفضل القرارات الالزمة لتقديم المنتوجات والخدمات الجديدة، وتشمل عملية تجميع ومعالجة وتوزيع 

  .علومات المناسبة السيما التقانات المستندة على الحاسوبالم

  

  

  

  األساس التكنولوجي في المنظمة: 2-2-1-3

Technological Foundation in organization                                                       

احتياجات باألساس التكنولوجي قدرات المنظمة لتقديم منتوجات جديدة ومواجهة  يقصد

االسواق بأستعمال تكنولوجيا وتقنيات متطورة بغية المساهمة في تحقيق الميزة التنافسية، ويبين 

 خمسة مكونات تتفاعل فيما بينها لتـقدم اطـاراً متكامـالً للتكـنولوجيا) 2-5(الشكل 

)Shenhar& Adler, 1996.(  



 

 

                    
  

   المنظمةاألساس التكنولوجي في) 2-5( الشكل 

، الطبعة االولى ، دار "أدارة التكنولوجيا "  )2007(غسان قاسم داود، . الالمي ، د : المصدر 

  .38المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ص

    -:المكونات الرئيسة لألساس التكنولوجي في مختلف المنظمات وهي ) 2- 5(يوضح الشكل 

بارة عن الجوانب التقنية والتي تعد الجزء الحيوي هي ع: الموجودات التكنولوجية الجوهرية .1

  . لألساس التكنولوجي  في المنظمة والتي تحقق اقتدارها المتميز في األسواق

وهي العوامل المساعدة التي تساهم في تطبيق التقنيات الجديدة : الموجودات التنظيمية .2

تخاذ القرارات، وتتضمن خمسة عناصر هي مهارات العاملين، واإلجراءات الالزمة ال

  . واالستراتيجيات، وثقافة المنظمة, والهيكل التنظيمي

 وهي التي تكون حلقة ربط بين المنظمة وبيئتها من خالل العالقة مع :الموجودات الخارجية .3

والمؤسسات التعليمية والبحثية واالستشارية واألمور . البيئة الخارجية كالمجهزين والزبائن

  . ةالسياسية والجهات المحلي

  :وتتضمن عمليتين رئيستين  تستند عليها التكنولوجيا في المنظمة هي: عمليات التطوير .4

  . عمليات تطوير المنتوجات والخدمات التي تكون قيمة عالية للزبون:       االولى

 جوهرية لتكون الموجودات التكنولوجية ات التطوير التكنولوجي والتي تعدهي عملي: والثانية

  . ظمةالجوهرية للمن



 

 

وهي التي تحتاجها المنظمة لتحقيق النجاح في اداء العملية التكنولوجية : الموجودات التكميلية .5

والتي تتطلب مجموعة من القدرات الداعمة للتكنولوجيا كنظم المعلومات، والتوزيع والخدمات 

  .ما بعد البيع، والتصنيع

  Technology  Dimensions  أبعاد التكنولوجيا : 2-2-1-4

هي الوسيلة التي يتم بواسطتها أنتاج المنتوج أو ) Production process( عملية االنتاج أن

 فالعملية هي مزيج معين من المكائن، والعاملين، وطرائق العمل، والمواد، واالدوات، ،الخدمة

و  الخدمات / والعوامل البيئية التي تقوم جميعاً بتحويل المدخالت الى مخرجات من المنتجات أو

)Evans, 1997 : 326 .(  

وتكنولوجيا عمليات اإلنتاج هذه تأخذ عدة صيغ أو أشكال مختلفة، وتتمثل بثالثة أبعاد رئيسة 

  ) .Slack, 2004 : 271 -274(هي 

   The  degree of automation of the Technology       درجة أتمتة التكنولوجيا .1

بشري ، وتسعى االدارة التكنولوجية الناجحة ال يمكن تشغيل التكنولوجيا دون تدخل العنصر ال

في المنظمة الى استعمال االفراد لبعض الوقت من خالل أتمتة عمليات التشغيل أو ما تسمى 

  :ومن أهم فوائد األتمتة ) Capital intensity( بتكنولوجيا كثافة رأس المال 

 تخفيض كلف العمل المباشر  •

 في عمليات التشغيل ) Variability(تقليل المتغيرات الحاصلة  •

  The scale of the technology       حجم التكنولوجيا .2

أذ .تحتاج عمليات التشغيل أتخاذ قرار الكتساب تكنولوجيا بأحجام كبرى أو أحجام صغيرة  

يعد كال النوعين ذات مزايا معينة فبالنسبة لمزايا التكنولوجيا ذات االحجام الكبيرة تحقق اقتصاديات 

م من خالل تحقيق أقل كلفة للمنتوج أو الخدمة المسلمة فضالً عن تخفيض التكاليف في الحج

أما بالنسبة . الرأسمالية بكل وحدة، وعند استعمال نظم الحاسوب يكون االنتفاع أفضل من الطاقة

لمزايا التكنولوجيا ذات األحجام الصغيرة تحقق مرونة جيدة، وتكون أكثر تحمالً للعطالت، ومخاطر 

  .قادم هذا النوع من التكنولوجيا تكون أقلت

       The degree of Integration of the technology            درجة تكامل التكنولوجيا-3

تعني بتحقيق الترابط بين مختلف النشاطات مكوناً تكنولوجيا أو نظام معين في مجاالت 

ويحقق التكامل . رة والزبائن والمجهزينالبحث والتطوير، والتصنيع والتصميم، والمعلومات واالدا

عدة فوائد منها سرعة تداول المعلومات، والتسريع في تتابع عمليات اإلنتاج، وبساطة تدفق عمليات 

  . التشغيل واإلنتاج



 

 

 وازاء هذه االبعاد، تسعى ادارات التكنولوجيا في منظمات األعمال الى أختيار البديل 

  . )2007 : 40, الالمي(التكنولوجي المناسب 

                    Technology   Management   ادارة التكنولوجيا : 2-2-2

تعد ادارة التكنولوجيا أحدى قرارات التصميم في إدارة اإلنتاج والعمليات التي تتعلق بنظام  

نظيم اإلنتاج للمنظمة تتحدد في ضوئها طاقة النظام وإقرار المعدات والتكنولوجيا الالزمة، وموقع ت

األقسام وخطة الترتيب المادي للمكائن والمعدات في المنظمات الصناعية والخدمية بأتجاه تعزيز 

، أذ تتفاعل وتترابط مع قرارات التشغيل )2007 :51الالمي، (اقتدارها المتميز وتحقيق أهدافها 

)Operation Decisions (وجدولة التي تتعامل مع أدارة المواد االولية والتخطيط اإلجمالي ،

جية ــارات االستراتيــغيل من الخيـوتنبثق قرارات التصميم والتشة، االنتاج الرئيس

)Strategic Choices ( التي تشتمل على االسبقيات التنافسية وخطط المنتوجات والخدمات، وادارة

ة جعل رقابة الجودة، واستراتيجية الوضع مما يلزم ضرورة تحقيق التناسق بين هذه القرارات بغي

  ( Krajewski  & Ritzman ,1993 : 816-817) العمليات السالح التنافسي للمنظمات  

وتعرف أدارة التكنولوجيا بأنها اإلدارة التي تتكون وترتبط بعدة فعاليات كالبحث والتطوير،  

جاز والهندسة، واإلدارة، ولتخطيط وتطوير وتنفيذ القدرات التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من أن

االستراتيجيات العامة والعملياتية للمنظمة وأنها تعني تحديد االمكانيات التكنولوجية من خالل البحث 

م الخدمات ــلع وتقديــاج الســة إلنتــيا المالئمـوالتطوير وأختيار التكنولوج

)Krajewski & Ritzman ,2002:195  .(   

استراتيجية العمليات والتي يرتكز عليها وتصنف ادارة التكنولوجيا ضمن هيكل قرارات محتوى 

بقاء وتعزيز مركز المنظمة نظراً لدور التكنولوجيا بأعتبارها أحدى المواد الرئيسة التي تساهم في 

متمثالً ) Stonebreaker&  Leong ,1994:63-65(تحقيق االقتدار المتميز لمختلف المنظمات 

اطئة وجودة عالية، أو القدرة في توافر الموارد بما يمكن ادائها وقدرتها على اإلنتاج  بكلفة و

  ).53:2007الالمي ،(البشرية والمادية أو في طبيعة التكنولوجيا التي تمتلكها 

  Technology Cycle: دورة التكنولوجيا : 2-2-2-1

االدراك، : تعد أدارة التكنولوجيا عملية مستمرة تتضمن دورة متكاملة من خمسة مراحل هي

يوضح دورة التكنولوجيا ) 6 – 2(التكيف، والتقدم، والتخلي عن التكنولوجيا، والشكل واالكتساب، و

  . في المنظمة



 

 

  

  دورة التكنولوجيا) 2- 6(شكل 

Source: David J . Sumanth & John J . Sumanth , (1996)“The Technology 

Cycle Approach to Technology Management” McGraw – Hill New 

York. P. 5. 
  

يشخص مفهوم دورة التكنولوجيا العناصر والمكونات االساسية إلدارة التكنولوجيا ، ويعطي 

نظرة شاملة تمكن المنظمات لوضع خططها وتطوير أهدافها ألغراض التنافس في االسواق المحلية 

: اآلتيةوالعالمية، يمكن توضيح أهم مراحل دورة التكنولوجيا كمدخل إلدارة التكنولوجيا بالفقرات 

)Sumanth , 1996 : P 4-8  (  

تمثل المرحلة االولى في دورة التكنولوجيا حيث ): Awareness Phase (مرحلة االدراك  .1

تدرك المنظمة احتياجاتها الفعلية من التكنولوجيا مما يتطلب جمع المعلومات المتوفر في 

، وتتم هذه العملية من المجالت والكتب والمراجع والمعلومات الدولية والتقارير الخارجية

  .قبل المخططين االستراتيجيين وواضعي سياسة التكنولوجيا أضافة الى المهندسين والفنيين

تشتمل هذه المرحلة على اكتساب فعلي ): Acquisition Phase (مرحلة االكتساب .2

سة لتكنولوجيا معينة اذ يتم التعاون بين المجموعة التكنولوجية في المنظمة، ومجموعة الهند



 

 

الصناعية لغرض اجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية قبل تبرير واكتساب تكنولوجيا 

أذ تواجه المنظمات عدة . جديدة التي تعد من األمور الضرورية والحيوية في هذه المرحلة

 عدم االهتمام بهذه الدراسات تتمثل بالتقادم التكنولوجي السريع نتيجة في حالةآثار سلبية 

: وتوجد عدة طرائق الكتساب التكنولوجيا هي. لوجيا غير مالئمة الحتياجاتهاالكتساب تكنو

  .البحث والتطوير الداخلي، والترخيص، والتعاقد الخارجي، والمشاريع المشتركة

يجب أن تتكيف كل منظمة مع التكنولوجيا ): Adaptation Phase(مرحلة التكيف  .3

ستوفر ميزة الكلفة الواطئة لذا يعد التخطيط المكتسبة التي تناسب احتياجاتها الحقيقية مما 

والتحفيز الجيد لحاالت تكييف ظروف المنظمة قبل اكتساب التكنولوجيا الجديدة من االمور 

  .الحيوية التي تضمن عوائد اقتصادية كبرى متوقعة

، كما هي حالة "عندما يكون رأس المال محدودا): Advancement Phase (مرحلة التقدم .4

منظمات اليوم، التي ال تستطيع اقتناء التكنولوجيا مع ندرة مواردها المالية مما العديد من 

يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لغرض مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي، أو القيام بتعديالت 

رئيسة للتكنولوجيا المكتسبة التي ستؤثر في النهاية بتخفيض التكاليف وأن ضعف االهتمام 

  .والتقادم التكنولوجيDemolition ) أو الهالك(قدم يؤدي الى التدمير بمتابعة حركة الت

تتعلق هذه المرحلة مع ):  Abandonment Phase (مرحلة التخلي عن التكنولوجيا .5

التقادم التكنولوجي وضرورة التخلص السريع من التكنولوجيات التي ال تتالئم مع التطورات 

 التكنولوجيا الجديدة التي تشمل على عدد من الراهنة لذلك يجب رسم مالمح وتصورات عن

المتغيرات التي تتضمن توقيت دخول منتوجات المنافسين، وقدرة الزبون في االستثمار، 

وبرنامج أدارة األجزاء االحتياطية والتسويق وقنوات االعالن . والمعرفة والمهارة التقنية

ات والحاجات االساس للتغيير المتاحة لذا تُمثل هذه المرحلة أساساً في تحديد التوقع

  .التكنولوجي

والتغيرات السريعة والمستمرة في البيئة المعاصرة  فأن , لخاصية النظم المفتوحة" واستنادا

مما يتطلب التكيف وتحقيق , مراحل دورة التكنولوجيا ستتفاعل مع هذه البيئة الداخلية والخارجية

احل الدورة لتحقيق هدف التكنولوجيا بتلبية التناسب بين العوامل البيئية وكل مرحلة من مر

  . احتياجات المستفيد النهائي وباألسلوب الذي يحقق النجاح لإلدارة التكنولوجية في المنظمة

     Research and Developmentالبحث والتطوير 2-2-2-2:   



 

 

بات من الضروري التركيز على قطاع البحث والتطوير بهدف مراجعة وتنقيح التصاميم 

التقنيات المتوفرة، وزيادة كفاءة عمليات اإلنتاج وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة و

  . من أجل متابعة التغيرات المستمرة وإشباع رغبات الزبائن

و يعد البحث والتطوير مدخالً وطريقة فعالة الكتساب وادارة التكنولوجيا بما يؤدي الى 

يبين ) 2 -7(الشكل و) 51:2007الالمي، (توجات وخدمات للمنظمة تطبيق تقنيات جديدة لتقديم من

  )المصدر السابق (- :ثالثة مراحل للبحث والتطوير وهي

محاولة لبلورة أفكار وحقائق أساس وأصلية للمعرفة المتقدمة والتكنولوجيا  : البحوث األساس1. 

وم بأجرائها الشركات ويمكن وتق, وال تهدف عملية او منتج محدد" والتي يمكن تطبيقها  مستقبال

 .الهيئات والجامعات انجازها

تركز على حل المشاكل العلمية والتطبيقية التي تواجهها من خالل اجراء : البحوث التطبيقية2. 

تحسينات فعلية في المنتجات والعمليات والخدمات او تحويل األفكار الى منتجات جديدة من 

  .ةخالل تبني واستعمال  تكنولوجيا جديد

وتهتم مرحلة التطوير بوضع التصاميم والتخطيط للمنتجات والعمليات اإلنتاجية لها مع : لتطويرا3. 

  . مراعاة القدرة التسويقية واإلنتاجية

  

  مراحل البحث والتطوير) 7  -2(شكل 

Source: krajewski, Lee J . & Ritzman , Larry  p. (2002)" operations 

Management" (6th ed.) prentice – Hall  New Jersey. p.211. 



 

 

إذ يعد البحث والتطوير أهم و اكثر المجاالت فاعلية بشكل مباشر أو غير مباشر في استيعاب 

التحوالت التكنولوجية إذ إن تكامل وظائف البحث والتطوير يساعد على فهم االبتكارات العلمية 

  .والتكنولوجية وتحديد مستلزمات تطبيقها

  -  :رائق تنظيم تكنولوجيا عملية تصنيع المنتوج وتسليم الخدمةط:  2-2-2-3

والمواد والعوامل , والعمل, والطرائق, والمراحل, واالدوات, نقصد بالعملية مجموعة المكائن

وتتألف تكنولوجيا ) Evans . 1993 :125 – 127(البيئية التي تحول المدخالت الى مخرجات 

) 1999 : 12الالمي، (تعملة لتصنيع المنتوج أو تسليم الخدمة العملية من الطرائق والمعدات المس

وحدد الكتاب والباحثون طرائق تكنولوجيا العملية األكثر شيوعاً بخمسة أنواع من طرق اإلنتاج 

  )Adam & Ebert, 1996: 130-133 (- :هي

  ) Continuous Flow Technology (التكنولوجيا ذات التدفق المستمر .1

لتي تمتاز بحجم اإلنتاج الكبير وتكون منتوجاتها على درجة عالية من هي التكنولوجيا ا

المعيارية وفي اغلب االحيان تستعمل مثل هذه العمليات الوسائل والمعدات المتخصصة بدرجة 

كبيرة فال توجد هناك ضرورة الى تغيير تراكيب المكائن على وفق النتاجات المختلفة او الى قوى 

الية وبسبب كبر الحجم فأن كلفة  تكلفة الوحدة الواحدة تكون منخفضة العمل الماهرة بدرجة ع

  ).Evans . 1997 : 330 – 331(عموماً 

  Mass Production Technology تكنولوجيا اإلنتاج الواسع .2

يستعمل إلنتاج اجزاء ومنتوجات مختلفة حيث تكون تصاميم المنتوج مستقرة والمعدات 

 والنظم االدارية لصنف محدد من المنتوجات واالحجام ونتيجة متخصصة وتُعد المهارات البشرية

لذلك تنخفض تكاليف الوحدة الواحدة، ويستعمل هذا النوع في صناعة السيارات والحاسبات 

ومن سمات اإلنتاج الواسع السرعة العالية Adam& Eberl, 1996 : pp130 –131) (االلكترونية 

، والعمليات متكررة ويكون تقويم المنتجات فرعياً ويتطلب للعمل وال يوجد خيار للوسائل أو الطرق

  ).Huczynski & Buchanan ,2001:79(حد أدنى من المهارة 

    Batch  Technology   تكنولوجيا الدفعات .3

هي تلك األنظمة التي تختص في أنتاج تشكيلة واسعة من المزيج السلعي أو المنتجات التي  

ن حيث االستعماالت واالشكال والمواصفات ويمتاز هذا النوع تختلف بعضها عن البعض اآلخر م

بصفة االنتاج المتقطع الذي يتطلب مهارات وكفاءة عاليتين في عمليات البرمجة والجدولة الموجهة 

  ).66:2000العلي ، (للعمليات االنتاجية وخير مثال على ذلك الصناعات الكهربائية 



 

 

فات معينة يطلبها الزبائن بموجب طلبات خاصة أذ وهذا النوع من التكنولوجيا يتضمن مواص

أن الكميات المنتخبة صغيرة نسبياً وقد يكون الطلب مرة أو عـدة مرات ويتطلب ذلك ضرورة 

) Browne et al, 1996:12(وجود برامج خاصة لإلنتاج وأيضاً مجموعة ممـيزة لألعمال 

  ).,92:1992العزاوي (و

  Job Shop Technology تكنولوجيا اإلنتاج بحسب الطلب .4

يتالئم هذا النوع لتصنيع الدفعات الصغيرة لمنتوجات عديدة مختلفة، ويكون التصميم وفقاً 

لطلبات وتوصيات الزبائن لذلك يتطلب مجموعة خطوات معالجة متسلسلة إلنجاز عملية اإلنتاج، 

 الموارد البشرية مثال ذلك بناء السفن والطائرات وورشات الطباعة أذ يستعمل هذا النوع جزء من

ذات المهارة العالية والقادرة على أداء مهمات متنوعة واسعة واعمال مختلفة، وتكون المعدات 

المستعملة ذات غرض عام ويتزايد تكاليف انتاج الوحدة قياساً بعمليات اإلنتاج بموجب النظم 

     )Adam & Ebert , 1996 :132) (Browne etal,1996:11-12.(األخرى

  

  

   Project  Technology لوجيا المشروعتكنو .5

يتعامل مع نوع واحد من المنتوجات الذي يتالئم مع الطلبات الخاصة لكل زبون كما في 

شركات االنشاءات والمقاوالت التي تؤدي انواع واحجام معينة من مشاريع إذ تعتمد على معدات 

يعية الى ذلك الموقع لذا تكون ومستلزمات مجمعة في موقع ثابت وتنقل المكونات واالجزاء التجم

  .مهارات العمل والتكاليف عالية عموماً في مثل هذا النوع من النظام االنتاجي

يمكن توضيح االختالفات االساس بين االنواع الخمسية لتكنولوجيات عمليات االنتاج بالجدول 

  ). Evans,1997:332: (اآلتي) 2- 3(

 
  خصائص عمليات اإلنتاج) 3 -2(جدول 

  خصائص المنتج  والعملية
 عملية نوع

حجم   االنتاج
  المنتج

  تنويع المنتج
 معدات مؤتمتة
  ومتخصصة

تكرار نصب 
 وتغيير المكائن

مهارات 
  العمل

كلفة 
  الوحدة

التدفق 
  المستمر

  منخفضة  منخفضة  منخفض  عالية  منخفض  عالي

  منخفضة  منخفضة  منخفض  عالية  متوسط  متوسط  الواسع
  متوسط  متوسط  متوسط  توسطم  متوسط  متوسط  الدفعات



 

 

  عالية  عالية  عالي  منخفضة  عالي  منخفض  حسب الطلب

  عالية  عالية  غير موجود  منخفضة  عالي  منخفض  المشروع
  

Source: James R. Evans, (1993)"Production operations Management" (4th ed.) 

west Publishing Co.  New York. P. 127.                      

 Automation of Production Operation -:أتمتة العمليات االنتاجية:  4-2-2-2  

بدأت األتمتة والتكنولوجيا المتقدمة في الخمسينات من القرن الماضي مع تطور المكائن 

التي تؤدى الى مضاعفة مهارات القوى ) NC (Numerically controlled machine)(الرقمية 

مكائن باستعمال الحاسوب وبمرور الزمن اصبحت اجهزة الحاسوب ذات العاملة ليتحكم بحركة ال

مما ادى الى تطور االنسان اآللي , السيطرة اصغر حجماً واقل سعراً والبرامجيات اكثر تعقيداً

ونظم التشخيص المؤتمتة ) Vision systems(والنظم البصرية ) Industrial Robots(الصناعي 

)Automatic Identification (لة مـالتي شكـلت اسـاس نظم أتمتة المصـانـع المتكا

ولقد ادى استعمال التكـنولوجيا الى زيـادة كـبرى في االنتاجـية ) 1999 :15الالمي، (

)Shafer & Meredith , 1998: 211 ) (2001 : 760, نجم  (  

اذ , اض وتجمع نظم التصنيع المؤتمتة ما بين الحاسبات والمكائن المعقدة المتعددة االغر

 CAD(Computer Aided(يجرى استعمال الحواسيب بصورة واسعة في مجاالت التصميم 

Design  والهندسة )CAE( Computer Aided Engineering كما ارتفع مستوى قاعدة ،

المعرفة التي تستند عليها القرارات المتعلقة بالتخطيط ورقابة االنتاج وقد تكونت نتيجة للجمع بينهما 

 وتسمى CAM (Computer Aided Manufacturing(تصنيع بمساعدة الحاسوب ليظهر ال

 FMS(Flexible Manufacturing(النظم التي تؤدى وظائف متعددة بنظم التصنيع المرنة 

systems التي تتألف من مكائن رقمية ترتبط بحواسيب مؤتمتة لمناولة المواد ويمثل الجمع ما بين 

)CAD(،(CAM)  ،(FMS)لتطورات في مجال التصنيـع ويشار اليه التصنيع  بأحدث ا

, الالمي CIM (Computer Integrated Manufacturing)(المتـــكامـل بالحـاسوب 

16:1999(  

تكنولوجيا (ويشير الباحثون الى االنظمة التكنولوجية الحديثة التي استخدمت في العمليات االنتاجية 

 :وهي ) العمليات

  .  Computer – Aided Design ( CAD) : بالتصميم بمساعدة الحاسو .1



 

 

التصميم هو مهنة رئيسة وحاسمة ولقد خضع لتغييرات هائلة وهامة وذلك ألهميته لدى 

عبارة ) CAD(والتصميم بمساعدة الحاسوب . Christman, 2001: 1)(المهندسين والمصممين 

ي يشتمل على تقنيات عن استعمال قدرات الحاسوب لعمليات تصميم المنتوجات، فهو نظام برمج

والهندسة , ذاتية عديدة منها مخططات الحاسوب التي تستعمل لفحص الخصائص المرئية للمنتج

 الذى يهتم بتقويم خصائص CAE (Computer – Aided Engineering(بمساعدة الحاسوب 

 بغية المنتج في التصميم والتحليل والفحص والتصنيع فضال عن عمليات تخزين واسترداد التصاميم

 ط االنتاجـم تخطيـراض نظـات ألغـواد والمعلومــع قوائم المـــتسهيل ووض

)Raturi& Evans,2005 : 103 .( يتطلب االنتاج)CAD (وبرنامج , جهاز حاسبة كبير وفعال

رسوم يسمح للمصمم بالمعالجات الدقيقة لألشكال الهندسية وبما يمكنه من رؤية صور المنتج من 

فضال عن امكانية الحاسبة لمحاكاة ردود االفعال الصادرة تجاه , ى شاشة العرضمختلف الزوايا عل

لمهندسين للحصول على الخطط لمنتج، وتساهم في تدوين معلومات اأختبارات القوة واالجهاد ل

 : Krajewski & Ritzman , 2002(والمواصفات المتعلقة بأي جزء من المنتج وبشكل سريع 

  ) :Krajewski & Ritzman, 2002 233: (عدة فوائد منها) CAD (ويحقق استخدام) 232-233

 االمكانية العالية في تجنب حدوث اخطاء مكلفة في التصميم واالنتاج بسبب قدرتها العالية على 1.

  .اختيار المواد وتوافق االشياء وظروف االستعمال على الشاشة

  . تحسين جودة التصميم والمنتجات المصنعة منه2.

  .د في زيادة إنتاجية المصممين يساع3.

   تعزيز من مرونة التصميم لقابليتها العالية على القيام بالمعالجات الدقيقة لتفاصيل التصميم 4.

  .  يقلل من أوقات تصميم المنتجات5.

  .  يخفض وبشكل جذري من أوقات تقديم المنتجات الجديدة6.

  

      CAM(       Computer– Aided Manufacturing (التصنيع بمساعدة الحاسوب .2

وهي التقنية التي تستعمل برامج حاسوبية متخصصة لتوجيه ومراقبة معدات الصنيع والتحكم 

  : بها، وتفضل تطبيقها على مفاهيم التصنيع التقليدية السيما في الحاالت اآلتية

Raturi& Evans, 2005: 103)( 

 .رية عند انتاج عدة اجزاء مختلفة ذات متطلبات متغيرة أو دو •

 . عند احداث تغييرات دائمة على تصاميم المنتجات  •



 

 

 .تعقد عملية التصنيع  •

 . عند تزايد العمليات اآللية على جزء واحد  •

 . عندما تكون مهارات التشغيل والرقابة مطلوبة  •

القدرة على أختيار ومعالجة عدد من االدوات وفقاً ) CAM( تكون لكل ماكنة في نظام 

 وبالتالي توفر درجة عالية من المرونة من تنفيذ عمليات التصنيع والسيطرة للتعليمات المبرمجة

  )775: 2001نجم، : (هما)   CAM(عليها، وهنا البد من التمييز بين فئتين اساسيتين لتطبيقات 

   ؛هي تطبيق التصنيع المباشر بمساندة الحاسبة في الرقابة على عمليات اإلنتاج: األولى

ق غير المباشر على أنشطة التصنيع بضمنها الرقابة على المخزون، وتخطيط هي التطبي: والثانية

الطاقة، وجدولة الطلبات وتخطيط االحتياجات من المواد، والرقابة على مراكز العمل، وتقرير 

  .الجودة والشحن والتوزيع واألنشطة االخرى

   ) 224:2008الالمي : (منها) CAM(مجموعة من المزايا يحققها ) الالمي(ولقد حدد 

) CAM(بأعطاء معلومات التصميم بسرعة الى تقنية ) CAD( اذ يسمح -:جودة المنتوج 

  . مما تؤدي الى دقة وجودة المنتج والتسليم السريع للزبائن وفق طلباتهم

  .في االنتاج) Mass Customization(يساهم في نجاح تطبيق نظام االيصاء الواسع  

مة متمثالً بالتسليم السريع، والكلفة االدنى والمرنة العالية، يحقق االسبقيات التنافسية للمنظ 

  .والجودة المتميزة للمنتجات

  . تحسين استغالل الموارد من خالل الجدولة الجيدة 

  . تصنف كأحدى تقنيات تكنولوجيا التصميم ) CAM(  والتصنيع بمساعدة الحاسوب 

   Robots  )  األنسان اآللي(  الروبوتات  .3

الميكانيكية والمرنة التي لها القدرة على مسك وحركة ونقل المواد ، ووظائفها  هي األجهزة 

وربما تستعمل بشكل فاعل ألداء المهمات التي تكون . تحريك االلكترونيات بمحركات ومفاتيح فاعلة

وتتميز بالدقة . رتيبة أو خطرة أو التي تحسن من خالل جهود ميكانيكية يؤديها العاملين أو االفراد

تستخدم االنسان اآللي ) Ford(السرعة والقوة التي تتعزز من خالل مكائن فرعية فمثالً شركة و

وهي أجهزة ذاتية تؤدي عدة وظائف لها القدرة والحرية في حركة . ألداء عملياتها % 98بنسبة 

مناولة المواد واالجزاء وفق حركات مبرمجة مختلفة وغالباً ما يظهر بذراع أو ذراعين تنتهي 

رسخ قادر على التقاط ومناولة االشياء، وتستعمل وحدات السيطرة لإلنسان اآللي كجهاز للتذكير ب

وأحياناً للتحسس وتشمل أنسان آلي لمناولة المواد وتحميل األجزاء على الماكنة وروبوتات العملية 



 

 

كمال أنتاج ألداء أغلب العمليات مثل القطع والتثقيب واللحام والصباغة، وروبوتات التجميع الست

  ) . Slack& et al , 2004 : 240(المنتجات وتجميعها 

  ).2007: 156الالمي،  (-:ويحقق استعمال األنسان اآللي عدة إيجابيات واضحة تتمثل باآلتي

يكون أدخال اإلنسان اآللي في االعمال غير المرغوبة كاألعمال الملوثة، : نمط العمل •

  . قيلةوالرتيبة، والمرهقة، والمتكررة، والث

يستعمل في السطوح الحارة، والمعادن المصهرة، والغبار، والحوامض،  : المخاطر •

  . والقلويات، والحريق، والدخان

يمكن أستعمال األنسان اآللي في ظروف البرودة، والحرارة، واإلجهاد : الشروط البيئية •

  . البصري، واالشعاع، والضوضاء

 .متنوعة مثال ذلك اآلالت ذات األغراض العامةتوفر أمكانيات في أنتاج منتجات : المرونة •

 

   Automated Guided Vehicle (AGV)   المركبات الموجهة المؤتمتة .4

 وهي مركبات صغيرة الحجم تعمل بالبطاريات وبدون سائق وتنقل المواد ما بين عمليات 

، التشغيل في المصنع، وتصدر التوجيهات من خالل حاسوب محمول عليها أو جهاز مركزي

 الذهاب الى أي مكان حال كة خاصة ويمكنهاوتتغذى الكهرباء من أرضية المصنع بموجب شب

  . وجود أرضية منبسطة وذات مسار تسهل حركة الجهاز داخل المصنع

تستطيع هذه المركبات بحل مشاكل اإلنتاج أذ تكون قادرة على معالجة االختناقات في 

على قيامها بتسليم  االجزاء حين طلبها  مباشرة، وبذلك الخطوط اإلنتاجية وتتفادى الخسائر فضالً 

  .)Ritzman  2002:235; Krajewsk &(تقلل المخزون من المواد 

  Flexible Manufacturing Systemنظام التصنيع المرن  .5

وهو نظام يجمع بين جهاز حاسوب ذو رقابة ومحطات عمل شبه مستقلة ، أذ يقوم بمناولة المواد 

ويتكون ) CAM(كما أنه يعتبر امتداد منطقي لنظام التصنيع باستعمال الحاسوب . نوتحميل المكائ

  )Krajewski & Ritzman , 2002 :236 (:من ثالث مكونات رئيسة هي

وتتكون من مكائن ذات سيطرة رقميـة باستعمال : محطات عمل محوسبة ومسيطر عليها .1

اتياً لتتحرك من خاللها وأجهزة االنسان اآللي ومركبات مسيرة ذ) CNC(الحاسوب 

  . االجزاء بين محطات اإلنتاج ولتؤدي سلسلة من العمليات



 

 

يقوم بنقل المواد واالجزاء من ماكنة ألخرى ومن : نظام نقل محوسب وذات سيطرة عالية  .2

  .والى النظام نفسه

يتولى نظام التصنيع المرن بتسليم المواد الى مختلف محطات : محطات تحميل وتفريغ .3

 حاسبة د جلب العاملين المواد االولية الى نقاط التحميل وتتم هذه العملية باستعمالالعمل بع

 ووفق اداء متميز ومحدد لكل جزء، ويعد الهدف االساس من استعمال هذه النظم مركزية

لذا يحقق استبدال االجهزة . هو لتزامن النشاطات وتعظيم نسب االنتفاع أو االستخدام منه

  .يئة واعداد المكائن ويجنب االختناقات الحاصلة في المسار االنتاجيوتخفيض في أوقات ته

 Computer-Integrated Manufacturing (CIM) نظام التصنيع المتكامل بأستخدام الحاسوب .6

وهو النظام الذي يدخل تحت مظلته تكامل هندسة وتصميم المنتج، وعمليات التخطيط، 

لذا فهي تضم تكنولوجيا التصميم واإلنتاج معاً والتصنيع بمساعدة نظم الحاسوب المعقدة، 

)Robots ،FMS ،CAD ،CAM ،CNCويمثل هذا الشكل من التصنيع الجمع ما ).  وغيرها

بين األجهزة والمعدات والنظم والبرامجيات وادارة قواعد البيانات واالتصاالت بغية تخطيط 

صميم والتصنيع وانتهاء بالتوزيع نشاطات اإلنتاج والسيطـرة عليها إبتداءاً من التخطيط والت

حالة التكامل  بين التقنيات االساس مكونا نظام ) 2- 8(، ويوضح الشكل )161 ,2007 ,الالمي (

  )  Slack et al , 2004 :253( :التصنيع المتكامل باستعمال الحاسوب



 

 

  

  تكامل تقنيات التصنيع) 2-8(شكل 

دار المناهج للنشر والتوزيع، "ادارة التكنولوجيا  " ،)2007(غسان قاسم داود، . الالمي، د: المصدر

  . الطبعة األولى، عمان، االردن

  

ومراحل تحقيق التكامل ) CIM(وصفاً لنظام التصنيع المتكامل بالحاسوب ) 2-8(يبين الشكل 

للتقنيات المكونة لهذا النظام أذ تتحقق في المرحلة االولى تكامل بين نشاطات اإلنتاج وتحقيق 

ويكون التكامل في المرحلة الثانية بين النشاطات الداخلية . \ CAM FMS , CADبط بين الترا

وفي المرحلة االخيرة  تتكامل المنظمة بشكل كلي فيما بين ) CIM(إلنتاج المنتجات محققاً نظام 

)CIM ( والوظائف االخرى والمجهزين والزبائن مبيناً مدخالً حديثاً وبما يسمى المشروع المتكامل



 

 

وعلى هذا األساس يحدد )  CIE( Enterprise) Computer -Integrated(باستعمال الحاسوب 

  ) 2001: 784نجم، : (بجانبين هما) CIM(التكامل في نظام 

وضع الطلبية (يغطي النظام ما قبل عملية اإلنتاج :  Horizontal  Integrationالتكامل االفقي. 1

   .)مثل الرقابة على الكميات والمواعيد(اج وما بعد عملية اإلنت) وتخطيط التشغيل

 تكامل أنظمة التصميم أو الهندسة CIMيحقق نظام : Vertical Integration التكامل العمودي. 2

باستعمال الحاسوب والتصنيع بمساعدة الحاسوب لتغطية العملية كلها من التصميم الى أنتاج 

 .المنتجات وشحنها

  ). 163:2007الالمي، :(مزايا عديدة هي) CIM(ستخدام الحاسوب يحقق نظام التصنيع المتكامل با

 تخفيض تكاليف العمل المباشر، فضالً عن تقليل تكاليف الجودة بسبب العمل المتكامل إللغاء 1.

 .االخطاء

 أنتاج مقادير صغيرة تتالئم مع الشروط االقتصادية مما تجعل عملية االنتاج تستجيب لمدى واسع 2.

  .زيز الميزة التنافسيةمن الطلب  وتع

  . االستجابة السريعة للتغيرات السوقية وتقديم منتوجات جديدة3.

 . تحسين جودة المنتجات وزيادة االنتاجية4.

  . تقليل الهدر وزيادة االنتفاع من األجهزة والمعدات5.

  Strategy   Technologyاستراتيجية التكنولوجيا   : 2 -3-2

  اتيجي للتكنولوجيا في المنظمة الدور االستر :  1 – 2 -3-2

تحتل التكنولوجيا دوراً حيوياً في المنظمة كونها تعد مورداً أستراتيجياً يسهم في تحقيق االداء     

المتميز، ويمكن للتكنولوجيا أن تزود المنظمة بالميزة التنافسية أذا تم ادارتها بشكل جيد، مما يحتم 

جية في حقل العمليات باستعمال التقنيات المالئمة التي تساهم المواكبة المستمرة للتغييرات التكنولو

 وبما أن االستراتيجية أهداف وخطط وسياسات تتعلق بتحقيق التناسب بين .في تعظيم مواردها

موارد المنظمة الداخلية وظروف البيئة الخارجية المحيطة بها بما يؤدي الى تحقيق االهداف بكفاءة 

فتكمن أهمية استراتيجية العمليات بعدها أحدى , )Dess & Miller, 1993: 5-6(عالية 

االستراتيجيات الوظيفية التي تهتم بتطوير خطة طويلة االمد لتحديد كيفية االنتفاع االفضل للموارد 

الرئيسة وتحقيق الدرجة العالية من التوافق بين هذه الموارد واالستراتيجية الكلية طويلة األمد 

  .)Aquilano et.al, 1995:P .23(للمنظمة 



 

 

و تعد التكنولوجيا نشاطاً مهما و جزءاً مكمالً الستراتيجية المنظمة، اذ يظهر من خالل مفهوم 

بأن تطوير التكنولوجيا أحدى النشاطات المساندة الى جانب البنية ) Value Chain(سلسلة القيمة 

في خالت اساس للمنظمة تساعد االساس للمنظمة وادارة الموارد البشرية واالمداد تلك التي تعد مد

العمليات، والتسويق، وخدمات ما (أداء النشاطات األساس المتمثلة بالخلق المادي للمنتوج أو الخدمة 

يوضح ترابط النشاطات مع بعضها ) 2- 9(والشكل ) بعد البيع، والتوزيع المادي الخارجي والداخلي

  .)Kragewski& Ritzman, 2002:196(لتحقيق مستويات اداء عالية للمنظمة 

  

  سلسلة القيمة) 2 -9(شكل 

Source: Robert A. Pitts and David Lei , (1996) “Strategic Management : 

Building and Sustaining Competitive Advantage” west Publishing Co 

. New york. P. 56.  

 بأعتبارها نشاطاً حيوياً يتجسد في الدور الفاعل لعملية تطوير التكنولوجيا) 2-9(ويبين الشكل 

النشاطات االخرى التي تساهم بمجملها في أداء وكفاءة النظام الكلي للمنظمة من خالل العمل  الجاد 

 ).  1999 :21الالمي،(لتحقيق هوامش ارباح عالية والمساهمة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة 

طرائق وتقنيات جديدة لعمل االشياء ليمكنها تحقيق وتساهم أنشطة تطوير التكنولوجيا في تقديم 

مستويات أداء عالية، والتسليم العاجل للمنتجات وتقديم خدمات أفضل للزبائن كماهي في تقنيات 



 

 

) JIT(نه ـاج في حيـ، واالنت)TQC(لة ـودة الشامـة الجـادارة التصنيع اليابانية مثل رقاب

)Just In Time ( هي السعر المنخفض والجودة العالية والتسليم في الوقت التي ترتبط بثالث مزايا

 وتعد )Schile, 1996: 14(المحدد اذ تحقق التقنيات الجديدة زيادة قيمة المنتجات للزبائن 

التكنولوجيا أحد األبعاد التنظيمية لصياغة االستراتيجية وتنفيذها فمثالً عندما تتبنى المنظمة 

دة يتطلب ذلك الحصول على معدات إنتاج حديثة وإعادة تصميم  تقديم المنتجات الجدياستراتيجية

 لذلك ينظر للتكنولوجيا )Daft, 1988: 155- 157(العمل وتشييد أبنية ومعدات ومكائن جديدة 

بوصفها قدرة متميزة وجزء مكمل لالستراتيجية المنظمة وبما ينسجم مع التوجهات واالتجاهات 

  ).Russell & Taylor, 1995:15(دة، والتكييف البيئي السائدة في السوق، والمنتجات الجدي

  صياغة استراتيجية التكنولوجيا :  2– 2 -3-2

  العالقة بين استراتيجيات االعمال والعمليات والتكنولوجيا  .1

      يتزايد االهتمام في ادبيات ادارة االنتاج والعمليات بصياغة استراتيجية للتكنولوجيا باعتبارها

وبعدا أساساً عند ) Integral part(لهيكلية الستراتيجية العمليات وجزء مكمل احدى القرارات ا

مما تتحتم ضرورات ترابط  ). slack , 2004 : pp.64 – 67(صياغة وتنفيذ استراتيجية المنظمة 

خيارات تكنولوجيا التصنيع مع خيارات وحدة االعمال االستراتيجية باتجاه ايجاد تكامل مفاهيمي 

الصورة االستراتيجية الشاملة للمنظمة التي تنسجم مع التغييرات الكبرى التي حصلت للتصنيع مع 

  )Parthasarthy& Sethi, 1992: 86- 91(في الطبيعة التقنية وأتمتة االنتاج 

العالقة بين استراتيجيات االعمال والعمليات والتكنولوجيا وتأثير الظروف ) 2-10(ويوضح الشكل 

  . البيئية في كل منها



 

 

  

  العالقة بين استراتيجيات األعمال والعمليات والتكنولوجيا)  2-10(شكل 

، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر "إدارة التكنولوجيا" ،)2007(الالمي ، د غسان قاسم، : المصدر 

  . والتوزيع، األردن

ت ضرورة الموائمة بين الخيارات االستراتيجية لألعمال والعمليا) 2-10(يبين الشكل 

والتكنولوجيا من خالل تأثير كل منها في الظروف البيئية العامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية مؤثرا في البيئة التكنولوجية التي تحتل دوراً ملحوظا في خلق حاالت التغيير والتطور 

, والمجهزين والمالكين, للمنظمة التي تضم الزبائن والمنافسون) العملياتية(على صعيد بيئة المهمة 

والحكومة، والجماعة الضاغطة، حيث أن عناصر التغيير التكنولوجي تلزم , وحملة االسهم

المنظمات على أعادة النظر بأهدافها وأغراضها، وأسبقياتها، وطرائق عملياتها اإلنتاجية ومختلف 

ية الخارجية تؤثر في  مما يعني أن الظروف البيئ).50-49: 1995جواد، (خياراتها االستراتيجية 

استراتيجية مستوى األعمال من خالل تأثيرها في اتجاهات تطوير التكنولوجية الجديدة في العمليات 

   .التصنيعية

راتيجية االعمال هي التأكد من ت تكون المهمة المركزية إلدارة التكنولوجيا في سياق اسلذا

 يتناسب مع السوق والمنتج، ويساند أو المحافظة على وضع أو مركز تكنولوجي قوي/ الحصول و



 

 

االستراتيجية التنافسية لذلك البد من صياغة استراتيجية متكاملة للتكنولوجيا التي تمثل ابرز قرارات 

  ).79 : 2007, الالمي(استراتيجية العمليات 

  خطوات صياغة استراتيجية التكنولوجيا .2

Technology Strategy Formation Steps 

حالة  ل على منافع التغييرات التكنولوجية عندما تحقق المنظمة أفضلتتزايد فرص الحصو

تكامل بين التكنولوجيا واالستراتيجية لتحصل على نتائج كبيرة تتمثل بتحديد الخيارات التكنولوجية 

المتاحة، وتشخيص الموارد التقنية المطلوبة، والمساهمة في سرعة نقل األفكار الى اإلنتاج، لذا البد 

 يجسد الجوانب التكنولوجية في استراتيجية االعمال بحيث يتألف من الخطوات اآلتية من اطار

):Frohman , 1985 : 50 -57(.  

   تشخيص القدرات التكنولوجية المتميزة .1

أن التعرف على هذه القدرات يساهم في صياغة االهداف، ويوفر السبل للقدرات التكنولوجية 

ة تتناغم مع أهداف االعمال، وبعبارة أخرى تعني هذه التي تساعد على تطوير منتوجات جديد

  -:الخطوة بالقوة التكنولوجية للمنظمة نسبة الى منافسيها من خالل ثالثة أوجه هي

 أي نوع –وكيفية تطبيق المهاراتالتقني، ) الترتيب( التي تعني  بالتنظيم –المهارات التكنولوجية

يعني  –ختبار والقياس والتحليل، والوجه الثالثالعمل المطلوب كالتطوير وتطبيق المنتوج واال

  . مثل الجودة  والتصميم والتصنيعبالمنتوج أو العملية

    تشخيص التكنولوجيات التي تساهم في نجاح االعمال .2

تتعلق الخطوة الثانية بتحديد المجاالت االستراتيجية للتكنولوجيا، أي التكنولوجيا الحالية والمستقبلية 

تفيدين يشترون المنتوج أو الخدمة، أذ ينصب التحليل على المنتوج وتجزئة السوق التي تجعل المس

والتأكيد على المجاالت التي تهتم بالتصميم، والجودة، ) المستهلك، المنطقة، مجموعة المستهلكين(

والموثوقية، وقوى البيع وقنوات التوزيع فمثالً في شركة تصنيع السيارات تركز المجاالت 

ية على التصميم، وشركة المعدات الثقيلة  تعني بجودة  ومتانة المعدات، وهكذا تشخص االستراتيج

  .الخطوتان السابقتان االقتدار التكنولوجي للمنظمة التي تجعل منتجاتها تنافسية في السوق 

  تنسيق االهداف التكنولوجية واالعمال  .3

خالل  من .هداف الوظيفية االخرىمن الضروري جداً تحقيق المقابلة بين اهداف التكنولوجيا واال

 كوظيفة تعني بالسوق والقوة R&D وضع استراتيجية البحث والتطوير :الولى ا- : ثالث ادوات

 .) 2-11( هي المقابلة بين االستراتيجية والتكنولوجيا التي يوضحها الشكل :والثانية التنافسية 

  



 

 

   االستراتيجية                                       
  

  القائد                                                                       التابع 
  
  

      المخترع           المبدع            مطبق رئيس        مطبق ثانوي            المتجنب 
                                              التكنولوجية  

  
   بين االستراتيجية والتكنولوجياالمقابلة) 2-11(شكل 

Source: Alan L. Frohman  ,(1985)"Putting Technology Into Strategic 

Planning " California Management Review Vol. xxvII.No.2 .P. 56.            

  :بأن هنالك استراتيجيتين للتكنولوجيا همـا ) 2-11(يظهر من الشكل 

 أجهزة ومعدات متقدمة، الحالة االولى، إذ تمتلك المنظمة في )كنولوجيالقائد والتابع الت (

وبرامجيات متطورة، وتتميز في تقديم المعرفة والمهارات، والقدرات التنـافسـية العـاليـة 

)Roth , 1996 : 24( .  

 وتعد مثل هذه المنظمات مخترعة ومبدعة للتكنولوجيا أي تطبق استراتيجية القيادة التكنولوجية

تتجنب لمنظمة االستثمارات التكنولوجية إذ تنتظر وتراقب ) استراتيجية التابع (والنوع الثاني

التطورات التي تحصل في الميدان وتقوم بتقليد االبتكارات الموجودة وبذلك تتعرض لمخاطر 

، واالدارة الثالثة للتنسيق )Stone breaker& Leong, 1994: 414(الدخول المتأخر لألسواق 

  .)2007 : 82الالمي، ( مالئمة األهداف التكنولوجية مع استراتيجية المنتوج فهي

 ألغراض التنفيذ االستراتيجي ترتيب وتوفير النظم المنظمية .4

تربط هذه الخطوة بين االعتبارات الداخلية والخارجية التي تهتم بالنظم واالدوات والسياسات 

ظم هي الفرد، والقاعدة التكنولوجية، والتنظيم، الضرورية لتنفيذ التوجه االستراتيجي، وهذه الن

، والمكافأت، وقياس االداء، والمكافآت، لذا  االعمال/واالرتباطات الخارجية، وسياسات التكنولوجيا

من الضروري تحقيق التالئم واالنسجام بين المتطلبات االدارية والتنظيمية المتمثلة بالموارد المادية 

استراتيجية المنظمة وتحقيق تنفيذ بغية بها  وبيئتها الخارجية المحيطة والبشرية المتاحة للمنظمة

  . )Thompson, 1994: 667()David, 1993: 256(أهدافها

  

  

     Implementation of Technology Strategy تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا .3



 

 

باع مجموعة من يعتمد نجاح استراتيجية التكنولوجيا على مستويات تنفيذها والتي تتطلب أت

  ) Krajewski & Ritzman, 2002: 220 -222:( االجراءات واألدلة اآلتية 

 تتعامل مع نشاط البحث والتطوير بغية الحصول على تقنيات جديدة  : اكتساب التكنولوجيا .1

:  وفي هذا المجال تستطيع المنظمة أن تكتسب التكنولوجيا من خالل ثالث خيارات هي

 .العالقات التبادلية  للشركة، والشراء من المجهزين المصادر الداخلية، و

تشمل البحث والتطوير، واالقسام الهندسية التي تكون مسؤولة على : المصادر الداخلية  •

 .تصاميم المنتوج والعملية أو اقسام أخرى 

وهي التعاون الذي تقيمه المنظمة مع منظمات اخرى كالجامعات : العالقات التبادلية •

وث والمختبرات، أو تأخذ التراخيص من منظمات أخرى، أو المشاريع ومراكز البح

 .المشتركة، أو شراء من شركات أخرى 

تحصل الشركات على تكنولوجيا جديدة من مجهزين يمتلكون تقنيات تمكنها : المجهزين  •

من استعمالها في أداء عملياتها وبما تساهم في زيادة االنتاجية وتحسين جودة 

   .منتوجاتها

 أي البحث عن الجهود الالزمة التي تتعامل مع االبداع والتغيير :امل التكنولوجياتك .2

التكنولوجي أذ تكون الفرق المتعددة الوظائف هي المسؤولة عن تنفيذ التكنولوجيا وتتكون 

من مجموعة مهندسين في التصميم واالنتاج، والمشترين، ومتخصص الجودة ونظم 

وتؤدي ) Concurrent Engineering(هندسة المتزامنة المعلومات وتسمى هذه الفرق بال

  .عملياتها بشكل تضامني فيما بين أنشطة البحث والتطوير والتصنيع 

 ويتضمن مختلف االمور التي تخص تعليم وتدريب العاملين بما يساهم في :الجانب االنساني .3

 .يا الجديدة زيادة القدرات التقنية للمنظمة، وتجعلها قادرة على استعمال التكنولوج
يتطلب تنفيذ التكنولوجيا قيادة إدارية قادرة على مواجهة التغييرات التكنولوجية،  لذا : القيادة .4

البد من االهتمام بتطوير مهارات المديرين المسؤولين عن أدارة التكنولوجيا والذين يتميزوا 

ملية التكنولوجية الجديدة بالواقعية والرؤيا المتطورة ويعملوا بروحية الفريق الواحد لقيادة الع

   .في المنظمة وبما يساهم في التنفيذ الناجح لها
يرى الباحث أن التكنولوجيا أداة للنشاط البشري من خالل وظيفة العمل والوظائف األخرى و

  اإلنتاج بغية تقليل كلفالمالئمةوتسعى منظمات األعمال المعاصرة للحصول على التكنولوجيا 

جية المنتجات والخدمات المقدمة لألسواق، لذلك فاإلخفاق في اختيار التكنولوجيا وتحسين جودة وإنتا

المالئمة او الفشل في إدارتها سيفقد المنظمة الميزة التنافسية التي تستهدفها من خالل قدرة منتجاتها 

  .أو خدماتها

  

 املبحث الثالث



 

 

  التغيير التكنولوجي

 Technology Change  

تقديم اإلطار المعرفي لموضوع التغيير التكنولوجي على وجه يسعى هذا المبحث إلى 

  :الخصوص في ضوء الفقرات اآلتية

  مفهوم  وأهمية التغيير التكنولوجي   : 1-3-2

  نظريات التغيير التكنولوجي   : 2-3-2

  أسباب  التغيير التكنولوجي: 3-3-2  

  خصائص التغيير التكنولوجي  : 4-3-2

  ر التكنولوجيمستويات التغيي  : 5-3-2

  التكنولوجيخطوات التغيير   :  6-3-2

  العوامل التي تفرض التغيير التكنولوجي  : 7-3-2

   التغيير التكنولوجي والمنافسة   : 8-3-2

 أدارة التغيير التكنولوجي: 9-3-2  

  األبداع والتغيير التكنولوجي : 10-3-2

  مقاييس التغيير التكنولوجي : 11-3-2

  

 Concept and Importance of Technologyهمية التغيير التكنولوجي مفهوم وأ: 1-3-2

Change  

يتسم عالم اليوم بالتغيير والتقدم والنمو السريع بمعدالت متزايدة بما لم يعهده تاريخ البشرية من 

رورة حتمية ـح التغيير ضـياً إذ أصبـت نسبـيء ثابـاك شـعد هنـقبل، لدرجة أنه لم ي

، ففي منظمات االعمال المعاصرة من المحتمل أن تخرج أي منظمة لم )94: 2007الالمي، (

 يتميز بدرجة ألن عالم اليومتتطور ولم تكتسب التكنولوجيا الجديدة ولم تتكيف معها وبشكل مستمر 

عالية من التطور العلمي والتفوق التكنولوجي في كافة المجاالت الى حد باتت معه القدرة على ابداع 

مية والتكنولوجية أحد المعوقات األساس للتنمية االقتصادية وكل ذلك شجع المنظمات المعرفة العل

على االبتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع البيئة واالنتاج بكفاءة عالية وتقديم منتجات 



 

 

جهة فالمنظمة تقوم بالتغيير التكنولوجي لموا) 41:2003نينو وابوها، ()Daft , 2001 : 360(جديدة 

فالتغيير التكنولوجي يتضمن استعماالت الطرق الحديثة لتحويل المواد الى . التحديات التي تواجهها

) مخارط، مكابس، حاسبات(منتجات أو لتحسين الخدمات إذ أن التكنولوجيا تعني المكائن الجديدة 

: 2005الوي، الفت(لكن التغييـر التكنولوجي من حيث المفهوم يعني أدخال كل التقنيات الجديدة

، وأن هذه التغييرات التكنولوجية وبسبب االمكانات العالية للتكنولوجيا اوقعت تغيراً كبيراً في )36

ودة ــى كلفة وكذلك تحسين الجــية وبأدنــوى االنتاجــعمليات االنتاج، برفع مست

)Ivancevich et al , 1989:568-569(  

بأنه ) القريوتي(ي من قبل الباحثين والكتاب، إذ عرفه  وقد وردت مفاهيم عديدة للتغيير التكنولوج

التغييرات في المعدات أو االساليب المستعملة في اإلنتاج وفي العالقات بين النشاطات " يشمل

  )260:2000القريوتي ،(المختلفة وفي تحسين طرق تدفق العمل

ضمن المعرفة والمهارات التغييرات في المنتوجات والعمليات والتي تت(فقد بين بأنه ) Daftأما 

  ).Daft,2001: 356) (األساس القادرة على تحقيق الميزة التنافسية

التغيرات في التكنولوجيا المتعلقة باألجهزة والمعدات أو األساليب (على أنه ) Robbins(كما عرفه 

رى وي. (Robbins , 2001: 544) أو األتمتة أو الحاسوب لغرض أنتاج سلعة وتقديم خدمة جديدة 

بأنه كل ما هو جديد من مكائن حديثة تستعمل في االنتاج من أجل زيادة اإلنتاج أو ) الفتالوي(

  ).38:2005الفتالوي ،(تحسين الجودة 

بأن التغيير التكنولوجي يؤدي الى اكتساب المنظمات، مهام جديدة، ) Milanzeleny(ويذكر 

  ).Hatch , 1997: 131(للقيام باألعمال اساليب جديدة، ادارة جديدة، ثقافة جديدة، وطرق جديدة 

ويعرف التغيير التكنولوجي بأنه حدوث تقدم في الطريقة أو االسلوب الفني المستعمل في أنتاج أو 

كما يعرف التغيير التكنولوجي بأنه التقدم في ) 13:2007محمود،(تقديم السلع أو الخدمات 

  ).Enos, 1958: 182(التكنولوجيا 

المهمات، والتكنولوجيا، : ت بأن عملية التغيير في المنظمة تشمل العناصرتؤكد معظم الدراسا

  ). Daft , 1988 : 317(والهيكل التنظيمي، واألفراد التي تساعد في أنجاز األهداف 

في  وينسجم هذا المفهوم مع اطار معطيات المدخل النظمي للمنظمة الذي يؤكد على أن التغيير

  ). 94:2007الالمي، (تغيير في المنظومات االخرى المنظومات الفرعية يؤدي الى 



 

 

وتُعد التكنولوجيا أهم قوى التغيير حيث أن التطورات المتسارعة مثالً في عالم االلكترونيات ادت 

الى تغييرات واسعة وعميقة في المنظمات التي تنتج السلع  والخدمات بتكنولوجيا جديدة، الى جانب 

  ).226-225: 1991الشماع ،(فسة واالوضاع الدولية االقتصادية والمنا تطور الظروف

أما فيما يخص أهمية التغيير التكنولوجي، فاذا كانت تكنولوجيا أحدى المنظمات متقدمة على 

منافسيها مما يعني أنها قد منحت فرصة استثمار هذا التقدم وعلى العكس من ذلك تواجه المنظمات 

عديدة تؤثر في موقعها في السوق ومن هذا االساس يبرز ذات التكنولوجيا القديمة تهديدات وضغوط 

بوضوح ضرورة االهتمام بالتغيير التكنولوجي أذ أصبح االستغالل الكفؤ والفعال ألساليب 

التكنولوجيا الحديثة ضرورة واقعية في مختلف المنظمات ليس لتحقيق الميزة التنافسية فحسب وإنما 

  ).38: 2005الفتالوي، ) (42:1999الالمي، (اللمحافظة على بقاء المنظمة واستمراره

الى أهمية التغيير التكنولوجي من حيث تغيير هيكل الطلب نحو القوى ) نينو وأبوها(أشارت كما 

العاملة التي تمتلك الخبرة الحديثة وكذلك دوره في تكوين الفرص أو أنشاء التهديدات في البيئة تجاه 

-43نينو وأبوها (  يؤدي الى التخلص من األعمال الروتينية المنظمة كما وأن التغيير التكنولوجي

42 :2003,.(  

 التغييرات التكنولوجية في تحسين صورة المنظمة في النهاية وكذلك أجراء التغييرات على تساهم

  .المهن وتأتي بفرص أكثر وتنمي خبرات ومهارات العاملين في المنظمة

 Technological Change The Theories Ofنظريات التغيير التكنولوجي :  2-3-2

التغيير التكنولوجي من المصادر الهامة  للنمو طويل االجل في االنتاجية بصفة خاصة  يعد 

والنمو االقتصادي بصفة عامة، وتتضح أهمية التغيير التكنولوجي في النماذج التي تأخذ في 

عوامل مثل العمل ورأس المال من اعتبارها معيار النمو، والتي  تفترض وجود اعتماد متبادل بين 

) Groubler&Gretsevsk,1999: 2-3(.التغيير التكنولوجـي من جانب أخرجانب وبين 

  ).2007 :17محمود، (

وقد دار جدل بين الباحثين والكتاب حول مصادر التغيير التكنولوجي خالل مدة السبعينات 

 الى أن هناك ثالثة مناهج نظرية )Ruttan(والثمانينات من القرن الماضي، فقد اشارت دراسة 

لتفسير مصادر التغيير التكنولوجي، تتمثل تلك المناهج في نظريات التغيير التكنولوجي الثالثة 

  ) . 2007 :17محمود ،: (األتية

هناك ثالثة مناهج رئيسة حاولت توضيح تأثير : نظرية التغيير التكنولوجي المستحث .1

ى التغييرات في معدل واتجاه التغيير التكنولوجي، يتمثل  التغييرات في البيئة االقتصادية عل

يركز على أهمية التغير في الطلب ) Demand Pull(المنهج االول في منهج أثر الطلب 



 

 

السوقي على عرض المعرفة والتكنولوجيا، أما المنهج الثاني  فيقوم على نظرية النمو أو 

تيجة االخذ بافتراضات وجود تأثيرات معنوية النظرية الكلية التي بزغت منذ بداية الستينات ن

أما المنهج الثالث . لمشاركات عناصر اإلنتاج في احداث زيادات سريعة في معدالت االجور

، حيث أن )Hicks(فيتمثل في النظرية الجزئية التي ارتكزت مباشرة على افكار هيكس 

  .حفزاً لالبتكار ولالختراعاتالتغيير في االسعار النسبية لعوامل اإلنتاج يعد في حد ذاته م

 Model(غالباً ما تعرف بنظرية ): The Evolutionary Theory (النظرية التطورية .2

The Nelson –Winter  Evolutionary (  ،وترتكز هذه النظرية  علـى آليتين رئيستين

أما . هما البحث واالختيار، حيث يشير مفهوم البحث الى السعي نحو التقنيات االفضل

  .ختيار فيشير الى انتقاء االبتكارات االنجح من خالل السوقاال

تقوم هذه النظرية بصورة  جوهرية ) Path Dependence Theory (نظرية المسار التابع .3

التي تعد بمثابة نظرية نيوكالسيكية وترتكز هذه النظرية على أن ) Paul David(على افكار 

  .لحدود المستقبلية للتكنولوجيا والمعرفةالشروط االقتصادية السائدة هي التي تعكس ا

  Technological Change Reasons أسباب التغيير التكنولوجي3-3-2: 

صنف الباحثـون أسـباب التغيـيرات التكنـولوجية في منظمـات األعمـال الى 

(Vendermbse & White ,1991: 138 ) ( Wyk , 1996 : 18 -19 )  

  .لمتوقع على منتوجات المنظمة   زيادة الطاقة ومواجهة الطلب ا .1

  .تخفيض تكاليف اإلنتاج .2

  .تحسين الجودة  .3

  .تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وتعزيز القدرات لتسليم المنتوجات في الوقت المناسب  .4

  تمييز منتج المنظمة عن منتجات المنافسين من خالل المرونة الكافية في أداء العمل بالشكل .5

  . ا الزبائن مع تنوع المنتجات الذي يحقق أقصى مستويات رض

التقادم وتدهور المعدات والعملية، إذ تصبح المكائن والعمليات غير كفوءة أقتصادياً نتيجة  .6

  . ضعف الصيانة وعدم توفر األدوات االحتياطية أو قلة القوى العاملة الماهرة في المنظمة 

  Technological Change Characteristicsخصائص التغيير التكنولوجي : 4-3-2

يعد التغيير التكنولوجي أحد القرارات المهمة إلدارة العمليات الى جانب قرارات تخطيط الطاقة 

وسياسات الخزين، وإجراءات تعزيز الجودة ذات التأثير القوي على بقاء ونجاح المنظمة، إذ تؤثر 

ات البيئة، عالوة على ذلك في انتاجيتها وابداعها واستجابتها الحتياجات الزبائن وتكييفها مع متطلب

  )Cunningham , 1993 :274( فأنها تؤثر الرضا، والدافعية، واالداء، واألمان الوظيفي للعاملين 



 

 

تبدأ استراتيجية التكنولوجيا مع فهم أثار التغيير التكنولوجي على القرارات االستراتيجية 

وعلى هذا االساس يبرز . ه المنظمةوالتشغيلية، أذ تقدم الفرص أو ينشئ التهديدات في البيئة تجا

بوضوح ضرورة األخذ بنظر االعتبار التطور التكنولوجي ومستوياته عند صياغة استراتيجية 

  .المنظمة

تميزت تجارب الشركات الصناعية اليابانية في تشجيع التغييرات التكنولوجية باتجاه التطـوير 

هتمام موازي بأبتكار أساليب تحسين الكفاءة المستمر للتكنولوجيا التي تستعملها في اإلنتاج، وا

اإلنتاجية في مصانعها مما مكنها من التطبيق الناجح ألساليب ادارة العمليات أذ تنفق تلك الشركات 

إدخال تغيرات جديدة على (ثلثي انفاقها الخاص بالبحوث والتطوير على تكنولوجيا تحسين العمليات 

ويخصص الثلث الباقي لتكنولوجيا تحسين ) عمليات جديدةالعمليات القائمة والعمل على تقديم 

) دةـأدخال تغييرات جديدة على المنتجات القائمة والعمل على تقديم منتجات جدي(المنتجات 

 ) 174:1994-181غراب، (

         Technological  Change  Levelsمستويات التغيير التكنولوجي    : 5-3-2

  ) Rastogi , 1993: 602:  ( واحداً أو أكثر من المستويات اآلتيةتتضمن التغييرات التكنولوجية

  .نات ثانوية أو طفيفة في تكنولوجيا المنتج أو العملية ي تحس .1

  .  تحسينات رئيسة في تكنولوجيا المنتج الموجود حالياً .2

  . التكنولوجيا القائمة في المنظمة أدخال تكنولوجيا جديدة تتكامل مع .3

ديدة، وهذا يمثل أعلى مستوى في تغيير وتطور تكنولوجيا  اكتشاف تكنولوجيات ج .4

  .المنظمة

    Technological Change Stepsخطوات التغيير التكنولوجي   : 6-3-2

مجموعة خطوات حددها الباحثون يجب على منظمات األعمال المعاصرة ) الفتالوي(      اورد 

  ) .39:2005تالوي ،الف: (القيام بها عند أجراء التغيير التكنولوجي وهي 

أن تنفيذ خطة أعادة التصميم تأخذ تخطيط كفوء واستراتيجية متطورة : أعادة التصميم .1

  :للتدخل وتتم عملية أعادة التصميم  بأربع خطوات هي

  . يجب على المنظمة أن تقرر من سيعمم التغيير باالعتماد على الظروف الخارجية  

تقه التصميم الحقيقي للتغيير المبني على  يجب تعيين الفريق الذي سوف يأخذ على عا 

 . نظرية تصميم العمل واالحتياجات واألهداف وظروف المنظمة 

  .الفريق يقرر التوقيت للتنفيذ الذي من الممكن أن يتطلب مدة انتقال رسمي 



 

 

المخطط االستراتيجي يجب أن يأخذ بعين األعتبار أن تغييرات العمل تتطلب تعديل  

عنـاصـر منظـمة مثـل عالقـات مسجلـة ونظـام التعـويض وتزويـد التغييـر ب

 )Moorhead & Griffin, 1995 : 478 .( 

الى الفوائد المتحققة من أعادة تصميم المهام وتضمنت، تحسين ) الفتالوي(و ) السيد(ولقد أشار 

 األداء الذي ينشأ عن التغيير في نظم العمل، تحسين درجة جودة ظروف العمل داخل مستوى

  ).40: 2005: الفتالوي)(2000 :391السيد ،(لمنظمة، زيادة درجة التزام االفراد نحو التغيير ا

أن المنظمة هي مجموعة من االفراد أي أنها تمثل نظاماً : النظام التكنولوجي االجتماعي .2

اجتماعيا ومن ثم أن التغييرات التي حدثت في النظام التكنولوجي تؤثر في البناء االجتماعي 

ظمة لذلك  فأن ادارة التغييرات للمنظمة بصورة مؤثرة تعني التعامل مع  كال الجانبين للمن

 التكنولوجيا دوتع. )Hellriegel et al ,2001:566(االجتماعي والتكنولوجي لذلك التغيير

جزءاً ال يتجزأ من نواحي الحياة ومن ثم كثيراً ما تسير التغييرات التكنولوجية  والتغييرات 

  .ية يداً بيداالجتماع

أن عملية التغيير التكنولوجي تتطلب زيادة معارف االداريين داخل : االسلوب االداري .3

المنظمة بالشكل الذي يوفر لهم فهم شامل للتقنيات الحديثة التي دخلت في مجال عملهم أذ 

أن التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تغير جوانب عديدة في أساليب العمل كما يمكن لهذا 

  ).Gibson et al, 2003:477(يير أن يغير ظروف العالقات االجتماعية بين العمالالتغ

     Technological Change Factors  العوامل التي تفرض التغيير التكنولوجي: 7-3-2

 ونظم   أن التغييرات الحاصلة في تكنولوجيا العمليات، والمواد، والمنتج، ونظم المعلومات 

أثيراً كبيراً على سياسات واجراءات العمل ومهارات العاملين أضافة الى ادارة العمليات تؤثر ت

الالمي (أثارها الواضحة على بيئة ونوعية حياة العمل ومتطلبات أعادة التدريب في المنظمـة 

أو قد تعيقه ) الدوافع(فيمكن توضيح بعض العوامل التي تفرض التغيير التكنولوجي). 105: 2007،

 االحيان وفق معايير قابلة للقياس الكمي ومعايير نوعية ، توجه االدارات في بعض) المحددات(

  :                  هذه العوامل) 2-4( ويعرض الجدول .العليا نحو المخاطرة والدخول صوب تغيير التكنولوجيا

  

  العوامل التي تفرض التغيير التكنولوجي ) 2-4(جدول 

  المحددات  الدوافع  المقاييس
      الكمية

تكاليف المعدات والمواد، ونظم المعلومات والموارد   هامش الربحية  الربحية .1
  البشرية



 

 

تعويضات  .2
  األفراد

المكآفات وتثمين الجهود 
والمساهمات الحقيقية بالبحث 

  والتطوير

ضعف الدعم الملموس من قبل المنظمة بخصوص 
الجهود والمساهمات المتعلقة بالحث والتطوير، 

  ليففضالً عن زيادة التكا
      الجودة

أسواق مفتوحة، وتنافسية،   السوق .1
  وديناميكية

  أسواق احتكارية

االعتبارات المهمة التي تتخذ   األهداف .2
من التكنولوجيا العالية 

  .والمتقدمة

االلتزام بأهداف أخرى مثل تنفيذ منتجات ذات 
  أحجام عالية وبكلفة منخفضة

سهولة التغيير نتيجة الخبرات   األحساس .3
  لمنظمةالعالية ل

صعوبة التغيير نتيجة ضعف خبرات المنظمة قياساً 
  .بالمنافسين

Source :peter-w, Stonebraker , &G . Keong  Leong , (1994) “Operations 

Strategy, Focusing Competitive Excellence” Allyan and Bacon 

Boston. p.490. 

ير التكنولوجي أو العوامل التي تعيق هذا رض التغيفبعض العوامل التي ت) 2- 4(يبين الجدول 

 واالهداف سالتغيير والتي يمكن قياسها أعتماداً على مؤشرات مالية وبشرية وتسويقية، فالمقايي

 وكلفة المعدات والمواد وأنظمة المعلومات، وهيكل المكافآت الربحتفرض واقعاً مالياً يتمثل بهوامش 

أما مقاييس .  لتغييرات تكنولوجية في المنظمةةامل محفزوكذلك االعتزاز بجهود العاملين تعد عو

كما أن . ، فعندما يكون السوق مفتوحة وتنافسية فذلك يعد حافزاً للتغيير التكنولوجي)النوعية(الجودة 

  . التكنولوجيا المتقدمة التي تتنبأها المنظمة يعد عامالً محفزاً لتغييرات تكنولوجية مستمرة

      Technological Change  and Competitiveنولوجي والمنافسة التغيير التك:   8-3-2

تعد الثورة التكنولوجية من أهم التغييرات التي أثرت في العالم فأنتجت أنظمة اتصاالت متطورة 

  . قلصت المسافات بين المنتجين والمجهزين والزبائن واالسواق التي اصبحت عالمية

لمنظمة بالميزة التنافسية اذا تم ادارتها بشكل جيد، وتحدث وبما أن التكنولوجيا يمكن أن تزود ا

  .(Vondermbse &  White ,1991:127)تغير هائل في قدرة المنتجات على المنافسة 

لذلك تسعى المنظمات للحصول على التكنولوجيا المناسبة وذلك لتقليل الكلفة  وتحسين اإلنتاجية  

  .(Dilworth , 1992:213)للسوق وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة 

واشتدت حدة المنافسة لقيام المسوقين بتقديم منتجاتهم عبر قنوات عالمية وتحولت االعمال في 

معظمها الى صياغة استراتيجيات مستقبلية وتشغيلية تتطلب تحليالً استراتيجياً دقيقاً وتقييماً للبدائل 

  ). 524:1994-526ون، درة  وأخر(ووضع خطط العمل لتنفيذها ومتابعتها 

 اإلنتاجية، - :ولذلك تواجه ادارة العمليات في المنظمات الصناعية ثالثة تحديات تنافسية هي

التي فرضت ضرورة ) Adam &Ebert,1996 :45(الجودة، التكنولوجيا، وادارة العمليات الدولية 



 

 

ختلف الميادين  العمل الجاد على التطوير والتحسين وااليمان بضرورة التغيير الذي شمل م

  .والمجاالت

انعكست تلك التطورات والمستجدات على تعميق مفاهيم وتطبيقات عملية في مجال تدويل 

الصناعة وزيادة المنافسة بين الشركات في مختلف المجاالت الصناعية والتي تؤكد على ضرورات 

في اسواق عالمية النطاق ديناميكية التغييرات التكنولوجية لتوفير المنتجات والخدمات للمستهلكين 

حيث تكون اساس المنافسة في جودة وكلفة المنتجات والتي احدثت عدد من التغييرات الحاصلة في 

  ) .1999: 45 -46الالمي، : (طبيعة وهيكلية الصناعة العالمية، وعلى النحـو االتي 

  . دورة حياة قصيرة للمنتوج .1

  . نسبة اسرع لتطوير المنتجات الجديدة .2

  .اج أقصر مدد أنت .3

  .) التلف الصفري( تكامل اإلنتاجية مع الجودة  .4

  . الرقابة النوعية الشاملة  .5

  .  تكنولوجيا المعدات والعملية كمورد استراتيجي .6

  . نظم التصنيع المرن  .7

زيادة أهمية ادارة المشروعات والتي تعني بتطبيق نمط تنظيمي جديد للمنظمات يسمى  .8

  .لتعقيدات البيئية وبوجه خاص في التكنولوجيا بالنمط المصفوفي نتيجة التطورات وا

 التغييرات التكنولوجية الكبرى الحاصلة في مجاالت اتمتة المكاتب ومعدات معالجة وتداول  .9

  .البيانات والمعلومات     
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تواجه المنظمات أعباء كبرى نتيجة التغييرات التكنولوجية والمنافسة الشديدة ، أذ يؤثر معدل 

التغيير على عمليات التشغيل وتعجيل مدد التقادم واالندثار وزيادة التكاليف، كما أن التغييرات 

 الطرائق الصناعية القائمة، وتبتكر التكنولوجية تتطلب ادارة جيدة تعمل بصفة دائمة على تحسين

طرائق جديدة وتتطلب عدد من المتخصصين يراقبون وبشكل دقيق التطورات التكنولوجية 

ودراساتها وكيفية االستفادة منها ونقلها  الى منظماتهم، أضافة الى ضرورة االهتمام بالقوى العاملة 

  )190:1993الجادر ، (وتطويرها وتدريبها 

لتغيير التكنولوجي على الخيارات التكنولوجية باعتبارها قرارات تتطلب التقييم وتعتمد ادارة ا

  ).Schroeder , 1982: 154-156 ( -:واالشراف المستمر وتنظيم وتحديد المسؤوليات اآلتية 

   سياسة تكنولوجيا العملية .1

س أدلة وتقويم      يجب أن تمتلك المنظمة سياسة اختيار تكنولوجيا العملية والتي تصاغ على أسا

للقرارات إذ تقوم هذه الخيارات استناداً على معايير وجودة المنتج، والكفاءة، ومرونة العملية وبهذا 

   -:الصدد يجب االجابة على التساؤل اآلتي 

 الكفاءة في عملياتها؟  –    ماهي الدرجة التي يمكن للمنظمة المحافظة على المرونة أو الكلفة 

  .لسياسة عما أذا كانت المنظمة قائدة للتكنولوجيا أو تابعة وأخيراً تقرر هذه ا

   العملية –تنسيق المنتج  .2

    تتعلق هذه المسؤولية بتنسيق التغييرات في المنتجات وتكنولوجيا العملية، إذ يعد تغيير المنتج 

ة بغية تقليل سبباً رئيساً لتغيير تكنولوجيا العملية مما يتطلب ضرورة تكامل المنتج وتغييرات العملي

أثارها على العمليات، وتتضمن هذه المسؤولية توافق وموائمة تصاميم المنتج مع جدوى العمليات 

  . بالشكل الذي يتالئم مع السياسة الشاملة للمنظمة

  تشخيص احتياجات تكنولوجيا العملية  .3

ون التغيير في تشخص هذه المسؤولية الحاجة الفعلية للتغيرات التكنولوجية، أذ يمكن أن يك     

المنتجات والعمليات ناتجة عن عدة عوامل كالتقدم التكنولوجي، وتدهور المعدات واستبدال إجراءات 

  .العمل والطرائق القديمة

  تحليل القرارات التكنولوجية  .4

     تتضمن تحليل تكاليف ومنافع بدائل الخيار التكنولوجي والتي تتطلب تجميع المعلومات المناسبة 

  .  ودراسة وتقييم البدائل المتاحة ، ومصادقة االدارة على القرارات ، وتحليل

  تنفيذ التغيير التكنولوجي   .5



 

 

     تعد تحديد مسؤولية تنفيذ تغيير العمليات من المسؤوليات الصعبة أمام اإلدارة بسبب شمولية 

ن قبل العاملين التغيير على مستوى العملية واالفراد، أذ تظهر في هذا المجال مقاومة التغيير م

نتيجة احساسهم بأن التغيير يؤثر في فقدان العمل، والمكانة االجتماعية ، ويضيف اعباء جديدة 

للعمل مما يلزم ادارة المنظمة لتطوير المهارات والقدرات بغية التغلب على الصعوبات بفاعلية من 

  . خالل النجاح في نصب التكنولوجيا الجديدة 

   Innovation and Technological Changeيير التكنولوجي األبداع والتغ:  10-3-2

   Innovation Concept:    مفهوم األبداع  .1

أهمية متميزة في مختلف ميادين الحياة باعتباره الشكل االرقى والسمة األساس  يحتل االبداع 

 ملـاليب العــرق واســكار وطـلبيئة األعمال المعاصرة، اذ يركز على التجديد في االف

عند بعض الباحثين على أنه ) Innovation(لقد أستعمل مصطلح األبداع ). 128:2007الالمي ،(

  . تطبيق لفكرة جديدة تم استعمالها في مجاالت مختلفة ضمن أنشطة المنظمة 

بالعمليات ) Robbins, 1998 : 404 (يعرفه  وتعددت تعاريف األبداع وفق اراء المهتمين، اذ 

دة ـرق جديـكره واخراجها من خالل منتوج، وخدمة مفيدة أو طالتي تؤدي الى خلق ف

)Robbins, 1998 :404(ومن وجهة نظر )Schermerhorn ( وآخرون بأن اإلبداع يتحدد بكونه

  ).Schermerhorn et al, 1997 :409(عملية خلق أفكار جديدة ووضعها موضع التطبيق "

لبية احتياجات االسواق لمنتجات وعمليات بالجهود العلمية والتقنية لت) Krajewski(ويعرفه 

  ) .Krajewski& Ritzman ,2002 : 211(جديدة 

 كما أن االبداع يحقق مزايا عديدة لمختلف المنظمات تتمثل ببناء مهارات ومعرفة أساس في ميادين 

 (Daft)و ) Lawless & Anderson(وقد اشار كل من ). Slack,2004: 7(األعمال 

همية االبداع في التغيير التكنولوجي، وكذلك دور االقسام المبدعة الموجودة في الى أ) الفتالوي(و

المنظمات المتخصصة باإلبداع والبحث والتطوير من أجل توليد افكار وتقنيات جديدة وتطبيقها 

للحصول على االنتاج الكفوء، وعد االبداع أحد االشياء المهمة في العصر الحالي وعلى ادارة  

تعرف على كيفية التعامل مع االبداع وترصد تردده في القطاعات المتنامية المنظمات ال

  )41:2005الفتالوي ،) (Daft ,2001 :362 ( (Lawless & Anderson , 1996:185)بسرعة

ويهتم االبداع بإيجاد طرق جديدة إلنتاج وتوزيع المنتجات وتعميق أساليب عمل خالقة تستند على 

 مستويات التغيير التكنولوجي في عملياتها اإلنتاجية بغية تحسين المنظمات الصناعية لتشخيص

  ).2007 :127الالمي ،(ادائها والمحافظة على ميزتها التنافسية 



 

 

فاإلبداع يعني توليد أفكار جديدة وتطبيقها ضمن مجاالت أنشطة المنظمة إلنتاج سلعة أو تقديم خدمة 

  جديدة

  Innovation benefits فوائد االبداع  .2

  ) 34:1999-33السامرائي ،  (-:يحقق االبداع فوائد عديدة للمنظمات منها       

، وذلك من خالل المرونة ) Schermerhorn , et al , 1997:410(تحسين خدمة الزبائن  •

  . )Castomiztion(والتكييف تلبية لحاجات الزبائن  على أساس ما يعرف بالزبونية 

الكفاءة والفاعلية في االداء وإنجاز االهداف واستعمال تحسين إنتاجية المنظمة وذلك بتحقيق  •

إذ يمكن أن تستعمل المواد بإنتاج ) Goldhare,1986:26(الموارد والطاقة بشكل اقتصادي 

  .أكثر وأفضل جودة، واستعمال المواد غير المستعملة لتطوير وإنتاج منتجات جديدة أفضل

  - :زيادة قدرة المنظمة على المنافسة وذلك من خالل •

 ).Jones , 1995 :17( سرعة تقديمها للمنتجات الجديدة وتغيير العمليات اإلنتاجية  )1

  ال من خالل االبداع في العمليةـــتقليل كلـف التصـــنيع ورأس الم )2

wright , 1995 :101) Pisano &Wheel( 

 . تحسين صورة المنظمة ومكانتها وجعلها جذابة للزبائن •

زيادة المبيعات وزيادة  للبيع في أسواق جديدة وذلك يؤدي الىأيجاد فرص جديدة للمنظمة  •

  ).Schermerhorn , 1996 :266(الربحية 

 . تحسين الجودة من خالل تقليل التالف والعوادم والمرفوض  •

  .تنشيط وتعزيز أداء المنظمة بشكل عام •

  Innovation Classification  تصنيف االبداع .3

 نظر الباحثين واختصاصاتهم والمجاالت التي تناولوها في صنف االبداع تبعاً ألختالف وجهات

  )129:2007الالمي ، : ( دراستهم لإلبداع ، ومن أصنافه هي

   Product Innovation) سلعة أو خدمة (ابداع المنتج  

يتضمن تقديم سلعة أو خدمة جديدة لتلبية احتياجات الزبائن، فضالً عن الدخول الى أسواق  

بداعات تحسين المنتج التي تشمل التغييرات الحاصلة في بعض خصائص المنتج جديدة ، ويتناول ا

التي تشمل التغييرات الحاصلة في بعض خصائص المنتج لزيادة معوليته أو بقاءه أو تبسيطه 

  . وتحسين أدائه من خالل وضع تصاميم أفضل للمنتوج

   Process Innovationابداع العملية  



 

 

ث عمليات أنتاج جديدة وبطريقة تؤثر في كمية األنتاج وجودته أو يركز هذا النوع على استحدا

بصورة تحسين للعملية اإلنتاجية القائمة، وتهتم المنظمات اليابانية بأبداع العملية انطالقاً من عدم 

أمكانية تقديم منتوج جديد أو تحسينه بدون وجود عملية صناعية تساعد على أنجاز هذه المهمة 

  ).35:1999السامرائي ، (

  Innovation Continuous االبداع المستمر 

يقدم هذا النوع تحسينا واضحاً على المنتج و بشكل مستمر كما مطبق في بعض الصناعات 

  . الكهربائية والميكانيكية 

  Innovation Radicalاالبداع الجذري  

ييرات أساس في يهتم بخلق منتجات وعمليات جديدة فضالً عن تطور تكنولوجيا جديدة، واجراء تغ

  ).Slack,2004:652( طريقة أنجاز العمل بهدف االستجابة السريعة الحتياجات الزبائن

   Technical Innovation   االبداع التقني 

يركز على المكونات التشغيلية للعملية اإلنتاجية وما تتضمنه من معدات وقواعد وطرق العمليات 

يتبنى االنواع االربعة السابقة الذكر في تطبيق أفكار المستعملة للحصول على سلعة أو خدمة، لذا 

  .حديثة للحصول على منتجات وعمليات أنتاج جديدة

 مقاييس اإلبداع .4

  )54 -53: 2005الالمي، : (يقاس اإلبداع بعدة مؤشرات نذكر منها

عدد المنتجات الجديدة التي تختلف في خصائصها أو استعماالتها إلى حد كبير عن  •

ت المنتجة سابقاً من قبل المنظمة بهدف تنوع المنتجات وتلبية احتياجات خصائص المنتجا

 .الزبائن وتعزيز المزايا التنافسية في األسواق

تحسين المنتجات الحالية وزيادة أدائها بشكل كبير من خالل أحداث تغييرات جزئية في  •

 .عناصرها بهدف تحسين جودتها وتقليل التكاليف وزيادة المبيعات

اإلجراءات، (مليات إنتاجية جديدة و يشمل إدخال طرائق تصنيع أو إنتاج جديدة تصميم ع •

التي تختلف عن العمليات السابقة للمنظمة بهدف إنتاج منتجات ) النظم واآلليات والمعدات

 .جديدة وزيادة جودتها ومرونتها وسرعة تسليمها للزبائن

ة في عمليات اإلنتاج الحالية بهدف تحسين عمليات إنتاجية قائمة وتتمثل بالتغييرات المهم •

 .تقليل التكاليف وتحسين الجودة وزيادة المرونة إلنتاج كميات كبيرة

 .تطور الحصة السوقية للمنظمة بين المنافسين •



 

 

وتتجسد بأثر األبداع التكنولوجي في تقليل تكاليف عمليات : نسبة األرباح إلى المبيعات •

ت باتجاه تعزيز المواقف التنافسية للمنظمة في اإلنتاج وتحسين الجودة وزيادة المبيعا

 .األسواق

  .عدد براءات االختراع •

   عالقة االبداع بالتغيير التكنولوجي .5

أصبحت التكنولوجيا تشكل قوة التوجيه األساسية في النشاط االبداعي من خالل تطبيق أفكار 

 االبداع الى التغيير وتطوير منتجات جديدة ووضع التصاميم االولية موضع التنفيذ، وأن نسبة

التكنولوجي قد ازدادت بشكل سريع في السنوات االخيرة، كذلك التغييرات والتحسينات األساس في 

  .المنتج يمكن ضبطها بواسطة التطورات الحاصلة في التكنولوجيا 

 تكون العالقة متبادلة بين التغيير التكنولوجي واإلبداع إذ يمثل التقدم التكنولوجي ضغوطاً على

المنظمة في تغيير طرقها التقليدية التي تتبعها والتي قد ال تتيح الفرص أما تطبيق األفكار اإلبداعية، 

كما تتطلب عملية استيعاب و تفعيل التقنيات الحديثة في مجاالت العملية والمنتج إلى اإلبداع وبما 

 )103: 2007الالمي، (يهدف إلى تحسين منتجات وعمليات المنظمة 

  . االطار المعرفي لعالقة االبداع بالتغيير التكنولوجي )3-12(شكل ويوضح ال



 

 

 
 االبداع والتغيير التكنولوجي) 2-12(شكل 

، الطبعة االولى، دار المناهج )ادارة التكنولوجيا) (2007(الالمي، غسان قاسم داود، : المصدر

 .للنشر والتوزيع، عمان، االردن

  . موائمة بين االبداع والتغيير التكنولوجيضرورة تحقيق ال) 3-12(يفهم من الشكل 

والباحث يعد التغيير التكنولوجي هو أحد مجاالت التغيير التي يمكن للمنظمة أن تحدثها في 

. عناصرها الداخلية لمواجهة االوضاع الجديدة واقتناء التكنولوجيات بما يعزز من مركزها التنافسي

هزة أو في المنتوجات والعمليات أو األساليب أو االتمتة وهو التغييرات في تكنولوجيا المعدات واألج

وفي العالقات بين النشاطات المتعددة وتحسين طرق تدفق العمل لغرض أنتاج السلع وتقديم 

  .الخدمات الجديدة والمحافظة على الميزة التنافسية 

  مقاييس التغيير التكنولوجي : 11-3-2



 

 

ت االنتاجية في المنظمة الصناعية باستعمال تقنيات حديثة  التغييرات التكنولوجية ترتبط بالعمليا

ومتطورة بهدف زيادة الكفاءة االنتاجية لها والقدرة على تلبية حاجات ومتطلبات الزبائن بحصوله 

  .على منتجات عالية الجودة وبأقل كلفة

داف ويقاس التغيير التكنولوجي وفق دراسة وتحليل العوامل والمؤشرات ذات العالقة باأله

الى مجموعة من المؤشرات المعتمدة لقياس ) الفتالوي(و ) النجار(االساس للمنظمة، ولقد اشار 

  ). 44:2005الفتالوي،( و343:1992-345)النجار، : (التغيير التكنولوجي وهي 

  

 بقياس نسبة رأس المال المستثمر الكلي الى :امل من رأس المال المستثمر الكلينصيب الع .1

فراد العاملين في  الشركة بهدف التوصل الى نصيب العامل من رأس المال اجمالي عدد اال

المستثمر حيث يعد رأس المال المستثمر عامالُ من العوامل االساس المستعملة في قياس 

  .التغيير التكنولوجي

  رأس المال المستثمر الكلي
  نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي

  

  عدد العاملين = 

 

 من خالل : عمال االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعداتنصيب .2

قسمة رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات على عدد عمال االنتاج المباشرين العاملين 

في مواقع االنتاج المباشرة وذلك من أجل التعرف على نصيب كل عامل من عمال االنتاج 

 . مستثمر في اآلالت والمعداتالمباشرين من كل دينار

  

  رأس المال  المستثمر في اآلالت والمعدات  نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس

  المال المستثمر في اآلالت والمعدات

  

  عدد عمال االنتاج المباشرين =

  



 

 

  بقياس نسبة رأس :نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات  .3

 المستثمر في اآلالت والمعدات والعدد الى حجم االنتاج الفعلي وذلك من أجل التعرف المال

على نوع التكنولوجيا التي ادخلت في خطوط االنتاج في المصنع محل الدراسة ففي حالة 

ارتفاع هذا المؤشر يحدد نوع التكنولوجيا التي ادخلت بما يسمى بتكنولوجيا الكثيفة رأس 

 .المال

  

  رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات  ة المنتجة من رأس المالنصيب الوحد

  المستثمر في اآلالت والمعدات

  

  كمية االنتاج الفعلي =

 

 بنسبة عمال االنتاج المباشرين الى حجم :نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين .4

 قيم هذا المؤشر قبل االنتاج الفعلي من أجل التوصل الى معدالت التغيير التي حصلت في

التغيير التكنولوجي وبعده وهو يدل على نوع التكنولوجيا المطبقة، فعند انخفاض قيمة 

 .المؤشر يعني أن هناك تكنولوجيا ذات كثافة رأسمالية

  عدد العاملين المباشرين  نصيب الوحدة المنتجة من العاملين

  المباشرين

  

  كمية االنتاج الفعلي =

  

 بنسبة كمية الطاقة :مية الطاقة الكهربائية المستهلكةمنتجة من ك نصيب الوحدة ال .5

الكهربائية المستهلكة الى حجم االنتاج الفعلي، فمن المنطقي والواضح أنه مع استعمال 

تكنولوجيا جديده تزداد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة ومن ثم تزداد االنتاجية فعند 

ية الطاقة الكهربائية يدل على درجة التغيير انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من كم

  .التكنولوجي

  كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة  نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة

  الكهربائية المستهلكة

  

  كمية االنتاج الفعلي =

   

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 
 

 

 الفصل الثالث

  الصناعية   أدارة جودة المنتجات
Quality Management of 

Industrial Products  
 



 

 

 
  

  دـهيـتم

تعد الجودة أحدى االستراتيجيات التنافسية التي تستعملها المنظمة 

بهدف الحفاظ على استمرارها وبقائها حتى أصبحت الشغل الشاغل لجميع 

المديرين في المنظمات من أجل ارضاء الزبون بغية تحقيق اهدافها في 

ؤولية االهتمام بها على النمو والتطور وتحقيق أكبر الفوائد اذ اصبحت مس

  .)12:2002-18زاز وكوريل، ـالعاني والق(عاتق كل فرد فـي المنظمة 

يسعى هذا الفصل الى مناقشة وتحليل المعطيات النظرية المتعلقة 

  : بموضوع  جودة المنتجات الصناعية في ضوء المباحث اآلتية 

  

  أطار مفاهيمي عام -الجودة : المبحث االول   : 1-3

  تحسين جودة المنتج ومؤشرات قياسها  : المبحث الثاني   : 2-3

  

    

  

  

  

  



 

 

  

  املبحث األول

   أطار مفاهيمي عام–الجودة 

The Quality: General Conceptual Frame  

هتمام بالجودة، اذ سعت العديد منها الى ترسيخ ألازداد وعي المنظمات بضرورة ا

لى أصبحت الجودة هي الوظيفة االومبادئ الجودة ومفاهيمها في عملياتها اإلنتاجية، ف

 والشغل الشاغل لها، سعياً منها لتحقيق ميزة تنافسية تمكنها من مجابهة ألي منظمة

 فضالً عن اشتداد المنافسة ضمنها المنظمةالتحديات المتعلقة بتعقد البيئة التي تنشط 

  .على الصعيد المحلي الدولي

ت فضالً عن تقليل الوحداأن حرص المنظمات على تقديم منتجات ذات جودة 

 وتخفيض نسبة المواد التي يعاد تشغيلها بسبب العيوب، باإلضافة الى تحقيق المعيبة

رضا الزبائن وتخفيض عدد الشكاوي، ومن أجل تحقيق هذه االهداف يجب االلمام 

   -: بجوانب جودة المنتجات من خالل تناول الفقرات األتية 

 مفهوم وأهمية الجودة : 1-1-3

   مداخل الجودة:1-3-2

    الدور االستراتيجي للجودة :3-1-3

   أبعاد الجودة :4-1-3

   كلف الجودة :5-1-3

   ضبط الجودة :6-1-3

  السيطرة الشاملة على الجودة :7-1-3

  العوامل المؤثرة في جودة المنتج 8-1-3: 

  

  

  



 

 

  Concept & Importance Quality مفهوم واهمية الجودة: 1-1-3

 يدُل على التسمح بالشيء الذي) جود( في اللغة العربية من كلمة  الجودة مفهوميأتي أصل

 وجاد الشي، يجود جودةً، .د وهو ضد الرديءالجي:  السخي ومن اشتقاقه:والجواَدوكثرة العطاء، 

أي أن المعنى اللغوي ) 4/403-04( محمد مرتضى الزبيدي -تاج العروس(وجودةً أي صار جيداً 

  .يتضمن العطاء الواسع  واألداء الجيدلكلمة الجودة 

  Webster New World Dictionary(أما في اللغة االنكليزية فقد عرف قاموس ويبستر 

  .أنها صفة أو درجة تفوق يمتلكها شيء ما، كما تعني درجة االمتياز"الجودة ) 1982:755,

ات ألنها حققت  بالمنتجات الصناعية وقطاع الخدميرتبط مفهوم الجودة على نطاق واسع

لمنظمات األعمال قدرة عالية للمنافسة، لذلك نالت الجودة حظاً وافراً من جهود الباحثين والمهتمين 

 البقاء واالستمرار في بيئة من ثمنظراً ألهميتها في أكساب المنظمة ميزة التفوق على منافسيها و

اصيين لمصطلح الجودة متفقين تنافسية األمر الذي أنعكس على تعريفات هؤالء الباحثين واالختص

  .اً ومتباينين احياناً أخرىاحيان

تحتل الجودة دوراً مهماً في صياغة استراتيجية المنظمة في بيئة االعمال التنافسية في القرن 

الواحد والعشرين وأن الكثير من المنظمات غيرت قياس ادائها من الكلف التنافسية الى الكلف 

يبين مفاهيم الجودة حسب آراء الباحثين  ) 3-1(والجدول  .)Wei,2001:709(التنافسية والجودة 

  .والمهتمين بهذا الموضوع

  حسب اراء الباحثين والمهتمين بمفاهيم الجودة   بعض)3-1(جدول رقم 

  المصدر  مفهوم جودة المنتج  اسم الباحث  ت

1  

الجمعية االمريكية 
للسيطرة على 

  الجودة
∗ASQC    

 والخصائص التي تؤثر في المجموع الكلي  للمزايا
  . مقدرة سلعة أو خدمة معينة على تلبية حاجات معينة

Carol&David,1994:419 

2  Ishikawa  
جودة االداء والخدمات والمعلومات وجودة النظام 

  Ishikawa, 1995:36  واالهداف والعاملين 

 13:1996عبد المحسن ،   المتانة واالداء المتميز للمنتج  عبد المحسن  3

4 Fisher & Berry 
الناتج الكلي للمنتج أو الخدمة جراء دمج خصائص 
نشاطات التسويق والهندسة والتصنيع والصيانة التي 

  .تمكن من تلبية  حاجات ورغبات الزبون 

Fisher & Berry,1996 : 5  
  

                                                 
(∗ ) ASQC : American  Society For Quality  Control .        

 

 



 

 

  المصدر  مفهوم جودة المنتج  اسم الباحث  ت

5  Crosby 
  ) المحددة ( ة  للمتطلبات قأنها المطاب

"Conformance to Requirement"  
Crosby, et al 1997: 12 

  

6  Kotler  
ية للمنتج التي تقوي  القدرة لالخصائص والصورة الك

 Kotler ,1997: 55  على اشباع حاجات معينة أو ضمنية 

7  Wild 
لدرجة التي بموجبها يتم تلبية  متطلبات تعبير عن ا

  .الزبائن من سلعة أو خدمة معينة 
  1997 :602التميمي، 

8  Banker etal 
دد من مالئمة تصميمه ومدى مطابقته لذلك يمكن أن تح

  Banker et al, 1998:1180  التصميم 

9  stanton  تلبية متطلبات الزبون والنضال من أجل تجاوزها.  Stanton,1998: 17  

10  Perreault & 
Derome 

قدرة المنتج إلرضاء حاجات ومتطلبات الزبون ، 
ج يفي والتركيز يكون على الزبون وكيف يعتقد بأن المنت

  .بالغرض المطلوب 

Perreault& Derome , 
1999:243 

11  
المنظمة الدولية 

 ∗ISOللمواصفات  

ع  فيها حاجات معلنة أو ضمنية من شبالدرجة التي ت
خالل مجموعة من الصفات  والخصائص المحددة مسبقاً 

.  

ISO 9000 ,2000: 7 .  
  

12  Juran 
 Conformance to use"أنها المطابقة  لالستعمال 

Requirement"  
  2001 :816 نجم ،

 

13  Mc Walters  
et al 

مقابلة توقعات الزبون أو تلبيتها وتتضمن المطابقة 
  .والموثوقية وعدد الخيارات ، أي امتالك لخيارات أكثر 

MC Walters et al  ,2001: 
428  

14  
المنظمة األوربية 
  للسيطرة النوعية

 ذات صلة مجموعة خصائص  ومميزات منتج أو خدمة
 2002 :7العاني ، واخرون ،   .فاء بحاجة معينة يبقدرتها على اال

15  Kuhn& dale  المالئمة لالستخدامFitness for use Kuhn, 2004:1  

16  Heizer & 
Render 

تكامل الصفات والخصائص  للمنتج أو الخدمة  والتي 
تظهر في قدرتها على االيفاء  باالحتياجات المطلوبة 

  .والمستقبلية الحالية 

Heizer & Render , 2004 :19 
ISO9000 ,2000: 7 . 

17  Slack , et al  ثبات التطابق مع توقعات الزبائن.  Slack , et al ,2004 : 597  

  السلطاني  18
الدرجة التي يتحقق عندها االشباع الكلي لرغبات 
وتوقعات الزبائن من خالل تقديم منتوج أو خدمة أفضل 

  . واستجابة اسرع وكلفة أقل وبمرونة أكبر
 25:2004السلطاني ، 

19  
Krajewski & 

Ritzman  
 

أنها فلسلفة تحتوي على ثالثة مبادئ مهمة أو ضاغطة 
لتحقيق مستوى عالي من الجودة واداء العمليات 

  توقعات الزبائن : وتتضمن 
  احتواء العامليـن، والتحسين المستمر لألداء و

Krajewski&RitzMan,2005:2
00-201 

20  
  الالمي والبياتي

  
 

من ناحية المنتج بأنها االمتثال للمواصفات المحددة 
مسبقاً من قبل مديري العمليات ومن ناحية الزبون 

  .بكونها  القيمة
 527:2008الالمي والبياتي ، 

  إعداد الباحث اعتماداً على المصادر المثبتة : المصدر

                                                 
(∗)  ISO : International  Standardization  Organization. 



 

 

 
-Krajewski & Ritzman , 2005 : 1997):  باالتي يعني مفهوم الجودة من وجهة نظر الزبون

1998)      

     Conformance  of specification المطابقة للمواصفات . 1

 من خالل اداء المنتج او الخدمة أذ أن المطابقة للمواصفات قد ترتبط الزبون يمكنه قياس الجودة    

  .بثبات الجودة، ووقت التسليم، أو سرعة التسليم

   Value: مةالقي. 2

 بها المنتج او الخدمة والغرض المحدد له وبالسعر الذي يرغب به تعني الكيفية التي سيؤدي     

  .الزبائن

         Fitness For useالمالئمة لالستخدام   . 3

    هي تحديد مالئمة االستخدام أو االداء الجيد للسلعة أو الخدمة للغرض المقصود منها فأن الزبون 

 أخرى مالئمة له ص الميكانيكية  للمنتج  أو سماتيهتم بمالئمة الخدمة أو الخصائيمكن أن 

  . مثل المظهر، االسلوب، المتانة، الموثوقية، والمهارة اليدوية للحكم على مالئمة المنتوج له

       Support الدعم  . 4

ي تنتجها هو ذا أهمية بالنسبة يكون الدعم المقدم من قبل المنظمة للسلعة أو الخدمة الت       غالباً ما

للزبائن كجودة السلعة أو الخدمة نفسها، ودعم المنتج الجديد يمكن أن يخفض من نتائج فشل 

  .الجودة فـي مجاالت اخرى

فالدعم يعني مجموعة التدابير الرامية إلى تطوير منتجات المنظمة وزيادة مردودها ونمو 

  .مداخيلها ومداخيل العاملين

   Psychological  Impressions: ت النفسيةاالنطباعا. 5

يم جودة السلعة أو الخدمة على اساس االنطباعات النفسية، فالصورة أو الجمالية تعد مهمة و     تق

  .للزبون

  ) 3-1(فيتوضح من خالل الشكل رقم )  Russell & Taylor(   اما معنى الجودة بمنظور 



 

 

  

 معنى الجودة) 3-1(الشكل 

Source:  Russell & Taylor, (2000) "Operation Management" (3rd ed.)  Prentice 

– Hallinc . P: 82. 

من خالل فيما يعني بمنظور المنتج ، ئمة المنتج أو الخدمة لالستعمالعني بمنظور الزبون مالي

) جودة التصميم(دة المرغوبة  االول مدى استجابة مواصفات المنتج أو الخدمة لتحقيق الجوبعدين

 2000 ,)جودة المطابقة(ميم ــات التصــيق مواصفـــة في تحقـــوالثاني قدرة العملي

:82)  Russell & Taylor ( فجودة التصميم هي خصائص ومواصفات الجودة التي ترافق تصميم

  .المنتج أو الخدمة

:  ( المنتج من خالل ثالث زوايا هيعلى أنه يمكن النظر الى جودة ) الدرادكة والشبلي(ويتفق 

  ).17:2002الدرادكة والشبلي، 

  .مواصفات الجودة التي يتم وضعها عند تصميم المنتج أو الخدمة: جودة التصميم . 1

  معنى الجودة
The Meaning of quality  

  منظور الزبون
Customer 

Perspective

  جودة التصميم
 المواصفات  •
 السعر  •

    المالئمة لمتطلبات الزبون 

  منظور المنتج
Producer Perspective

  جودة المطابقة
المطابقة  •

 للمواصفات 
 الكلفة  •

  التسويق
Marketing  

 

  العمليات
Operation 

 



 

 

  .المواصفات التي تتحقق خالل العملية االنتاجية نفسها: جودة االنتاج . 2

  .ي للمنتجيدركها الزبون عند االستعمال الفعل: جودة االداء . 3

عرض مفهوم موحد للجودة من خالل القول أنها تعني المطابقة أو المالئمة  ) Slack(وحاول 

  ) 25:2003عبيد ،(المستمرة  بين توقعات الزبون وبين مدركاته للمنتج 

، أما توقعات الزبون فهو اعتقاده ت الموضوعة قدرة المنتج على تلبية المواصفابالمطابقةويعني هنا 

  .ون عليه اداء المنتج بما سيك

  )(Noumann & Giel,1995 :12 و  )(Slack , et al : 2004 :596كما يرى كل من 

اذا كان اداء المنتج او الخدمة متوافقاً مع توقعات الزبون فأنه في حالة رضا اما اذا تجاوزت 

كل ـ في الشالتوقعات فسيكون فرحاً ويدرك ان تلك السلعة او الخدمة عالية الجودة، وكما موضح

)2-3(.  

  

  الجودة المدركة تتحدد من خالل توقعات الزبون وادراكه  للمنتوج أو الخدمة) (3-2شكل 

Source: Slack, et al, (2004) “Operations Management” (4thed.) Prentice- Hall 

Companies. P. 597  

ع الكلي لرغبات وتوقعات بأن الجودة هي الدرجة التي يتحقق عندها االشبا) السلطاني(وترى 

السلطاني، ( وكلفة أقل وبمرونة اكبر واستجابة أسرع الزبائن من خالل تقديم منتوج أو خدمة أفضل

25:2004.(  



 

 

وتعني تحقيق رغبات وتوقعات الزبون من خالل تقديم منتوجات تلبي هذه الرغبات 

 على مطابقة المنتج والتوقعات، تصميماً وجودة وسعراً، لذلك يجب أن تركز جودة االنتاج

مفهوم الجودة من وجهة ) 3-3(للمواصفات المطلوبة من خالل التصميم، يوضح الشكل رقم 

  ).(Krajeweskiنظر

  

  ) Krajeweski(من وجهة نظر ) Quality(مفهوم الجودة ) 3-3(شكل 

Source: Krajeweski, leej . & larryp, Ritzmam (1999) “operation management 

strategy &  Analysis”. p:214    

  )   &Davis et al , 2001:43  Walter(وتقسم الجودة الى فئتين  

  Product Qualityجودة المنتوج.  1

  Quality Processجودة العملية . 2

وى لتركيز على متطلبات الزبون، ومستمستوى جودة مالئم للمنتج هو اأن الغرض من أنشاء 

وتعد جودة العملية أمراً .  على وفق السوق الذي يسعى الى خدمتهجالجودة يختلف في تصميم المنت

نتاج منتجات خالية من العيوب من خالل مفهوم  التحسين إجوهرياً في كل جزء من السوق وهدفها 



 

 

ومن الضروري االهتمام بالجودة على مستوى المنظمة ألعلى المنتج  النهائي فحسب، بل . المستمر

  .مثل التصميم، اإلنتاج، وخدمات  بعد البيعالعمليات المرتبطة به  

  )  2006 : 8,ميالال(: ةالجودة من خالل ثالثة أبعاد رئيسويمكن تحديد مفهوم 

، وماهي  كل منظمة أن تحدد من هم زبائنهاينبغي على: Design Qualityجودة التصميم . 1

المواصفات التي تلتقي مع اهتماماتهم ومن يقوم بتصميم منتوجاتها أو خدماتها، أي أنها تنشئ 

ميم عالي ــعد بالتصــرف هذا البــهم ويعــات الزبائن وتوقعاتــحاج

  )Krajewisky & Ritzman, 2001:39(االداء

 الصحيح والمتطور لتقنيات عمالتمثل االست: Conformance Quality جودة المطابقة - 2 

يضاً بالجودة المتجانسة أا االنتاج من أجل انتاج منتجات تطابق التصميم ويطلق عليه

)Krajewisky & Ritzman , 1999:21-34(. مطابقة المنتج لمواصفات التي تمثل درجة 

  . وخدمات تتطابق مع المواصفات التي تعاقدوا عليها أو توقعوهاالتصميم فالزبائن يرغبون بمنتجات

ج  بالطريقة  المنتالعمستاتعني توجيه الزبون الى كيفية : Service Quality جودة الخدمة - 3

تتحقق جودة الخدمة للمنتج  يتوافق مع حاجاته لمدة مناسبة،  اآلمن بماعمال االستالمناسبة أذ تحقق له

   .اذا توافقت المنفعة التي سيحصل عليها الزبون من المنتج مع توقعاته

تجات،  على توافر خصائص معينة في المن (Quality)تركز التعاريف المتقدمة الذكر للجودة

لكن  المفهوم الواسع والشامل للجودة اتسع ليشمل العديد من الجوانب المختلفة، وفق توجهات  

)Ishikawa (وهي) :،27: 2001الدرادكة والشبلي(.  

  .جودة المنتج أو الخدمة.1

  . جودة طريقة االداء. 2

  . جودة المعلومات.3

  .جودة العملية االنتاجية.4

  . جودة اماكن العمل. 5

  . بكل مستوياتهم االشرافيةيرين والمهندسين والمدودة االفراد بما فيهم العاملين ج.6

  . جودة االهداف الموضوعة. 7

خصائص " أن الجودة هي يمكن االستنتاجتقدم من الحقائق والمعطيات النظرية  استناداً الى ما

 بكلفة أقل وفي وقت ومميزات وقدرة المنتج على تلبية متطلبات وتوقعات الزبون في نوعية أعلى 

  ".أقصر



 

 

ها أو جودة منتجاتهو  ويم اداء أي منظمة لتق فهي العامل االساسQuality)(همية الجودة أاما 

 في تطوير اعمالها أذ تؤثر تأثيراً مهماً في لنجاح المنظمة العوامل أهمية خدماتها، فالجودة من اكثر

وأدركت  ) Pfau, 1989: 59(االجل  وفي الحصول على الفرص الطويلة قدرتها على المنافسة

 األداة لتحسين قدرة المنظمة على المنافسة باعتبارهاالمنظمات األهمية االستراتيجية لجودة المنتج 

  ).(Ahire etal,1996 :7العالمية 

 من حدة التنافس العالمي الذي تشهده أسواق االعمال  بالنسبة للمنظمات عموماوتتجلى أهمية الجودة

لفوز بحصة سوقية عالمية من خالل تركيزها على الجودة أذ أصبحت الجودة الطريق وتسابقها ل

االساسي والسالح الفعال لتحقيق هذه الحصة واحدى االستراتيجيات المهمة عند أتخاذ قرارات 

  ). Brown , 1996 :185- 186( الشراء 

  أكثر أنها تعدإذمنظمات  الجودة أهمية استراتيجية كونها تمثل العامل الحاسم في نجاح التحتل

  .االسبقيات التنافسية أهمية للمنظمة الصناعية أو الخدمية

    The Quality Introductions  مداخل الجودة :2-1-3

  ) (Haksever et al , 2000: 330:  للجودة  باالتي تبيان المداخل األساسيمكن

   The Excellence Approachمدخل التميز أو التفوق . 1

الطبيعي   التفوقبأنها) Superlative(الجودة وفقاً لمنظور التميز أو التفضيل  تعني 

)Innate – Excellence (يمكن عمله،  وهو ماال يمكن إدراكه اال عندما نراه، أو أنها أفضل ما

ويعني .  وحدوده المنهج العملي للتميز أو التفوق الدليل أويرين للمد يقدم الهذا المدخل أنه ومشكلة

  . عن طريق مواصفات المنتجتحقيق أعلى مستويات التفوق ب المدخلهذا

  The Product Approachمدخل المنتج .  2

 تعني بالخصائص والسمات الكلية القابلة للقياس والضرورية لتحقيق رضا الزبون، وعلى 

 يرغبون  يقدم تقريراً موضوعياً للجودة أال أنه يفترض أن جميع الزبائن من ان هذا المدخلالرغم

 ويعني بذلك القابلية . التباين في التفضيالت واالذواقمعفي نفس الخصائص ولهم التوقعات نفسها 

  .على قياس خصائص المنتج



 

 

  The  User  Approach)  الزبون (عمل مدخل المست3.

الجودة (يتطابق هذا المدخل مع مفهوم المالئمة لالستعمال أو المتطلبات أو ما يطلق عليه بـ

ومشكلة هذا المدخل تنحصر في تحديد الخصائص أو االبعاد التي تحقق أسعاداً ) عيون المستعملفي 

  . أي القدرة على تحقيق رضا الزبائنعمال أي بمعنى مدى مالئمة المنتج لالست.ورفاهية للزبون

  The Manufacturing  Approachمدخل التصنيع  .  4

 االستجابة لمواصفات أو قدرة) جودة المطابقة(متطلبات تعني الجودة بمستوى المطابقة لل

التصميم، وعيوب هذا المدخل تنحصر في تعامله مع الجودة بوصفها قضية تشغيلية داخلية،  فأن لم 

تكن المواصفات في ضوء توقعات الزبون ومتطلباته فأنها قد تسهم في ضبط عمليات االنتاج االّ 

 تعني صنع منتجات مطابقة لمواصفات التصميم مما. أنها قد ال تحقق بالضرورة رضا الزبون

  .وخالية من العيوب ألخطاء

   The Strategy Value Approachمدخل القيمة االستراتيجية . 5

لسعر تفهم الجودة وفقاً لمنظور القيمة االستراتيجية للزبون، انها  تعني الموازنة بين الجودة وا

كلفة والجودة، فالزبون قد يرغب بمستوى أقل جودة  الموازنة بين الالذي يرغب الزبون بدفعه، أي

  .احتياجات الزبون بأقل سعر ممكنلتلبية  جودة المنتج أي انها. أذا كانت حساسيته  للسعر عالية

     Strategic Role for Qualityالدور االستراتيجي للجودة  : 3-1-3

 وظهور اشكال  منظمات الصناعية نحو مفهوم الجودة على مستوى العالان تحرك الم

ولكي  ). 2004: 32: السلطاني(المنافسة ادى الى اعتماد المنظمات على الجودة كاستراتيجية كلية 

يجب ان تكون للمنظمة رسالة  تحدد وجهتها الى اين , تكون جهود المنظمة وادارة العمليات فعالة

) Hizer & Render ,1999:34(واستراتيجية تحدد الطريق لتحقيق تلك الرسالة , تذهب او تسير

 على مجموعة توضع االستراتيجية في خدمة رسالة المنظمة وتشملو) 2009 :46, النجار ومحسن(

 على السبل العامة التي سوف وايضا, ذات طابع عمومي طويل االجل تنوي تحقيقهامن االهداف 

الطريق الذي , هاتتبناها من اجل ذلك ومن ثم فاالستراتيجية خريطة  توضح للمنظمة ومن يعمل في

  ).2001 : 78, عقيلي(سوف تسلكه من اجل تحقيق اهدافها ومن ثم رسالتها 

 الجديدة المديرين على ادراك نوع المنتجات والخدماتان فهم رسالة المنظمة يساعد 

وتعتمد منظمات االعمال  ) 44:2009, النجار ومحسن(المطلوب تصميمها وتقديمها الى الزبائن 

بإنتاج منتجات عالية  , اصية جودة المنتج كوسيلة لمنافسة المنظمات االخرىالمعاصرة على خ

 من ثم و بما يتناسب مع ميولهم واذواقهمالجودة تلبي رغبات وتوقعات الزبائن  وتتطور باستمرار

ان جودة استراتيجية العمل هي العامل . يتحقق الهدف االسمى للمنظمة وهو االستمرارية والبقاء



 

 

ي اذ ينبغ) Briggs &keogn, 1999 : 447(حقيق رؤية المنظمة ومهمتها واهدافها المهم  في ت

وينبغي ان تكون ايضا سهلة ,  مفيدة لألنشطة طويلة االمدلالستراتيجية الرصينة بان تكون

 على لغرض الوصول بالمنظمة الى الجودةو) 32:2004,السلطاني (االمتصاص في ثقافة المنظمة 

   .)814:2001, نجم(ن اجراء التغييرات االتية بد ممستوى العالم ال

 وتنظيميا  وماليا المنظمة يعبر عن التزام المنظمة بالجودة استراتيجياانشاء مجلس الجودة في . 1

 .الخ ...

تضمن   بما ي جزء من خطة االعمال في المنظمةوضع اهداف الجودة في المنظمة وعدها. 2

 .وجود منظور استراتيجي فيها

 . اهداف الجودة ت لقياس  نتائج  النوعية  في ضوءاد الوسائل واالدوااعتم. 3

 . للنتائج القيام بالمراجعة الدورية. 4

 .تمييز االداء المتفوق ومكافئته. 5

 حاجات ت في السوق بما يطور الجودة بحسبالتأكد من تحقيق االستجابة  السريعة  للتغيرا. 6

 .الزبون ورغباته

 باالستعداد والعمل للمرحلة القادمة والتنبؤ  بما اتيجي في ادارة الجودةيبدأ التخطيط االستر

 لتحقيق  المنظمة واالستراتيجيات المتبعةسيكون عليه المستقبل ويؤخذ بعين االعتبار طبيعة عمل

  .االهداف الطويلة

ة للحصول على جودة  عملية وضع وتحديد اهداف رئيس" تخطيط االستراتيجي للجودةفال" اذا

  )  1995 : 1, راويالشب( االجل يلةطو

يتضمن التخطيط االستراتيجي للجودة تحديد االهداف االستراتيجية وتحديد الطرق المثالية  

  .لتحقيقها

ان ادارة الجودة هي االستراتيجية التي تعتمد على تكاتف جهود جميع العاملين ) بندقجي(يرى 

 ويبين الشكل )1996 :33, بندقجي(لجودة بالمنظمة وتوحيدهم وتضافرهم من اجل رفع مستوى ا

  .الدور االستراتيجي للجودة) 4-3(

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Product Quality Dimensionsأبعاد جودة المنتج :  4-1-3

ة في تزايد حدة التنافس بين منظمات االعمال المعاصرة تعد الجودة أحد العوامل الرئيس

ج أو الخدمة ذات الجودة العالية والسعر المناسب، وسعى الباحثون ألدراك الزبون في اختيار المنت

لتحديد الجوانب المتعلقة بجودة المنتجات من خالل التعبير عنها بأبعاد كمية أو غير كمية، اذ أتفق 

( و) Chase ,2003:219)( ,157:2006العزاوي: ( لجودة المنتج هيساسأغلبهم على عدة أبعاد ا

  ).3:2002-4العاني، وأخرون، 

، مادام باإلمكان  مقياس لسمات عمل المنتج االساسهو: Performance) االنجاز( األداء 1.

قياس االداء على وفق اسس كمية محددة فأن سمات اداء المنتج عادة ما تقارن وترتب مع 

  . تلك التي يقدمها المنافسون

   Appearance /Features/ المظهر/ الهيئة /   الخصائص أو السمات 2.

  الدور االستراتيجي للجودة) 3-4(شكل 
Source: Adam & Ebert, 1996"Operation Management. P. 598.   

فهم العالقات بين العوامل المؤثرة  على
  الجودة  وجودة االداء 

   المخرجات المتوقعة للجودة -
  العوامل المؤثرة على الجودة -

  العوامل المؤثرة على الجودة 
  اإلدارة  -
السلع ( تصميم المنتجات  -

 ) والخدمات 
, المعدات , التسهيالت  -

 المواد  , لعمليات ا

  التحليل
األساس الذي يستند  ـ

  عليه 
التحسين المستمر  ـ

, للضمان ,للجودة
  .والسيطرة

, آلف الجودة, اإلدارة ـ
, دراسات الخسارة

مخططات عظم , القياس
  .تحليل ياريتو, السمكة

, التحليل اإلحصائي ـ
اخذ العينات  , الفحص

  .ومخططات السيطرة

  طابق جهود تحسين الجودة وبيان الت
 الطرق التي تستعملها االدارة  -
  السلوك والجودة  -

الحفاظ على الجودة  في آافة : النتائج 
المنتجات  بشكل ينسجم مع موقع استراتيجي 

المرغوب

 االستراتيجية والجودة

توضيح مفهوم الجودة  في الهدف  •
  التشغيلي

 تصميم المنتجات  والخدمات •



 

 

       هي الخصائص المحسوسة للمنتج وشكله واالحساس به ورونقه، فكلما زادت وتنوعت نماذج 

  .المنتج التي تقدمها المنظمة الى الزبائن فأن الجودة المحددة من الزبائن سوف تزيد

 وتقاس المعولية بمعدل الوقت بين العطالت في أغلب االحيان وترتبط Reliability المعولية 3.

تمالية فشل المنتج ضمن وقت محدد أي أنها قابلية اداء العمل المطلوب تحت ظروف  باح

  .تشغيلية محددة في وقت محدد

أي المطابقة مع المواصفات التصميمية والمعايير  :  Conformanceالمطابقة أو التوافق. 4

  .المحددة

 من المنتج أي ترتبط بدورة وتعني مدى االستفادة الدائمة:   Durability المتانة أو الديمومة.5

  .حياة المنتج

وتعني  أمكانية تقبل المنتج للصيانة واألصالح بسرعة :  service abilityالقابلية للخدمة . 6

  .يفترض تجاوز في  مرحلة التصميم للمنتج وهو ما

مدى جمالية ورونقة المنتج من حيث الشكل واالحاسيس المتولدة : Aestheticsالجمالية . 7

  .عنه

وهي صورة ) الجودة المصورة(يسمى   أو ما:Perceived Qualityالجودة المدركة . 8

  ).2002 : 4العاني وأخرون، (وانطباع الزبون تجاه المنتج من خالل المنتج واالعالن عنه 

تأكيد وضمان أن الزبون لن يعاني او يلحق به ضرر من : Safety السالمة أو األمان .9

  .المنتج

   Quality Costsجودةكلف ال: 5-1-3

االجمالية للمنتج الكلف  للمنظمة فتخفيض كلف جودة المنتج ذا أهمية كبرى  تعد عملية تحديد 

   . التنافسي لها في السوقدة الربحية من خالل تحسين المركزيحسن فرص زيا

الناشئة نتيجة أنتاج منتجـات ذات الكلف " كلف الجودة  بأنها ) Walters et al(  ويعرف 

 الجودة فعرفها بخسارة) Taguchi(، أما )Walters et al ,2001:430" (ودة منخفضةج

)Quality loss (على المجتمع نتيجـة ابتعاد الخصائص الخسارة التي يفرضها المنتج "وهي 

   )Hitomi , 1996 : 309" (المتحققة في الجودة عن قيمة الهدف

 النجار(معين لجودة المنتوج في المنظمة  بالنفقات الالزمة لتثبيت مستوى وتتمثل الجودة

  )               .2009 :481ومحسن



 

 

عالية قد تتراوح كلف  العمل الفاشل، وهي حيحالجودة بالوقاية والنتائج، وتصكلف وترتبط 

وتشير االحصاءات الرسمية الحديثة ). Kaner , 1996 :1(من المبيعات ) 40%( الى20 %)(بين 

) 25%-10(الجودة في المنظمات الصناعية تبلغ  بحدود كلف عياً الى أن في الدول المتقدمة صنا

  (40-50%) ع هذه النسبة لتصل الىـمن المبيعات أمـا في مجال الخدمات فيمكن أن ترتف

  ).60:2004الفضل والطائي، (

( الفشل وكلف كلف ضبط الجودة : وهناك مجموعتين أساسيتين للكلف المرتبطة بالجودة

Shafer& Meredith, 1998:73(  

  Quality Control Costs (Qcc)كلف ضبط الجودة : 1-5-1-3

  .وتتضمن كلف الوقاية وكلف التقييم) Direct Quality  costs(المباشرة للجودة الكلف تعد من 

    Preventive Costs  (PC)كلف الوقاية:  1-1-5-1-3

لها المنظمة خالل مرحلة التصميم هي تلك الكلف التي تنجم عن الجهود والفعاليات التي تبذ

أو الخدمات مع / واإلنتاج والتي تهدف الى الوقاية من حصول حاالت عدم تطابق المنتجات

  : المواصفات المحددة لها وتشمل

  )343: 2000 ) (Vokurka & Davis, 1996 :70العلي، ) (71:2009الزركاني ، (

                         Quality Planning Costsكلف تخطيط الجودة  .  1

                   Process Improvement  Costs كلف تحسين العملية  .  2

 Training Costs                                 كلف التدريب     . 3

     Process / Product design Costsكلفة تصميم المنتج أو العملية   .4

                             New Product Review Costs     كلف مراجعة المنتج الجديد    .5

الى ما تقدم عاملين آخرين ) 481:2009ومحسن، النجار(و ) Mitra , 1993 :20(واضاف 

  : هما

                                             Data Analysisتحليل البيانات   . 6

                                            Quality Reportsتقارير الجودة . 7

  Appraisal Costs (Ac)كلف التقييم  والتفتيش : 5-1-3- 2-1

المتعلقة بأنشطة الفحص واالختبارات التي تهدف الى اكتشاف المنتجات أو الكلف هي 

ى الخدمات المعيبة أو التالفة والتخلص منها، وهي أجمالي المصروفات  التي تم انفاقها لتحديد مستو

الجودة من خالل مقياس االجزاء والمواد الذي يقدمه نظام االنتاج والتشغيل في مختبرات خاصة 



 

 

 أساليب إحصائية لغرض ضبط الجودة ثم تسليم نتائج باستعمالدوات والمعدات الالزمة  ألمزودة با

  ،)Shafer & Meredith, 1998:74(الفحص واالختبار وتقارير الجودة الى المسؤول المتخصص 

  : وتشمل كلف التقييم ما يأتي

   Inspection  and  test costsكلف الفحص واالختبار                . 1 

     Quality Review costs       كلف مراجعة الجودة                . 2 

                          Quality Assurance costsكلف توكيد الجودة    .  3 

  : الكلف اآلتية) 481:2009و محسن،  النجار) (Mirta, 1993:20(وأضاف اليها 

   Meterials Inspection                                فحص المواد . 4

   Tools Calibration) المعايرة ( المحافظة  على دقة ادوات القياس .  5 

                                   Inventory Evaluationتقويم المخزون  .  6 

  )Failure Costs (Fc((كلف الفشل :  2-5-1-3

هي تلك الكلف الناتجة عن االجزاء أو المنتجات المعيبة أو تلك التي تنتج بسبب عدم مطابقة 

  : المنتج للمواصفات وتتضمن نوعين هما

   )Internal Failure  Costs (IFC)(كلف الفشل الداخلي . 1   

التي تكتشف أثناء  العمليات االنتاجية والمرتبطة بالتخلص من   هي الكلف المتعلقة باألخطاء 

 ألصالح المنتجات المعيبة وكذلك الناتجة من توقف المكائن كلف الجهد المبذول  وفضالت اإلنتاج

  )481:2009النجار و محسن، : (وتشمل) Petty , 1997:38( وخسارة اإلنتاج الضائع 

                           Scrap costsكلف التالف . 1

   Rework costsكلف العمل المعاد           . 2

  Retest costsاالختبار / كلف أعادة الفحص . 3

               Down time costsكلف التوقفات . 4

  Loss costs                     كلف الفقدان. 5

          Coordination costsكلف التنسيق . 6

  External Failure costs (EFC) كلف الفشل الخارجي .2

دمات ـجات أو أداء الخــهي الكلف المتعلقة باألخطاء التي تكتشف بعد تسليم المنت

  )2009 : 482النجار و محسن،  (:وتشمل)   2002 :21البكري، (

  



 

 

                              Repairتصليح المواد  . 1

  Rejects                   المواد المعادة    . 2

  Warranty Expenses  مصاريف  الضمان. 3

                          Discountsالحسومات   . 4

  :  المعادلة اآلتية باستعمالويتم حساب كلف الجودة المباشرة 

  ) كلف الفشل+ كلف الضبط  = (  الكلفة الكلية المباشرة للجودة 

  ) التفتيش والتقييمكلف + كلف الوقاية                             = (    

  ) كلف الفشل الخارجي+ فشل الداخلي كلف ال                             +(        

                                       ]  FC  [ +     ] CC [   =   TQDC    

= [PC + AC] +   [IFC + EFC] 

   TOTAL Quality  Direct  COSTالكلف الكلية المباشرة  للجودة : TQDCحيث أن  

يمثل العـالقة بيـن الكلـف المباشـرة للجـودة وعدد المنتجات المعيبة ) 3-5(والشكل 

(Number Of Defects Produced)    

  

  العالقة بين الكلف المباشرة للجودة وعدد المنتجات المعيبة) 5 - 3(الشكل 

، مكتبة 3، ط"ارة االنتاج والعملياتإد) "2009( صباح مجيد ومحسن، عبد الكريالنجار،: المصدر

  .الذاكرة، بغداد

  ) 540:2008الالمي والبياتي،: (3-5)(تقسيمات كلف الجودة إلى األنواع المبينة في الشكل ) البياتي& الالمي (وبين 

  



 

 

  

  أنواع كلف الجودة) 3-6(شكل 

 –إدارة االنتاج والمعدات  ")2008 (رة شكر ولي،غسان قاسم والبياتي، امي. الالمي، د: المصدر

  . ، عمان االردن1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط"مرتكزات كمية ومعرفية

لعمل على تخفيضها عن أنواع كلف الجودة وامكانية السيطرة عليها وا) 3- 6(يوضح الشكل

 مما يؤدي إلى تحقيق  للمواصفاتاالخطاء للحصول على زيادة في االنتاج المطابقطريق تقليل 

  . ميزة تنافسية للمنظمة

 إلى أن ضعف عملية الرقابة والسيطرة تؤدي الى زيادة كلف االداء والفشل أو دلت الدراساتوقد 

) Endre ,1997:124(كلف الجودة الرديئة " وزيف جوران ـها جــق عليــما أطلــك

  .)540:2008،الالمي والبياتي (

     Quality controlلجودة ضبط  ا: 1-3- 6

يزداد اهتمام الباحثين بشكل متسارع في موضوع ضبط الجودة لدى المنظمات الصناعية والخدمية 

: دة منها ـباب عديـمال ألسـئة األعـققة في بيـتبعاً للتغييرات السريعة والتطورات المتح

  )477:2009ومحسن،  النجار(

  .  أصبحت االسواق شاملة - 1

  .لمنتجين بالمزايا التنافسية في السلع المنتجة  اهتمام ا- 2

 . ظهور اعداد هائلة من المنتجات الجديدة - 3

  ةآلف الجود
Quality  Cost  

 Preventiveالكلف الوقائية  
  

آافة الكلف التي تنجم عن
والفعاليات التي تبذلهاالجهود 

المنظمة خالل مرحلة التصميم
واإلنتاج والتي تهدف الى
الوقاية من حصول حالة عدم
تطابق المنتجات والخدمات مع

 .المواصفات المحددة لها

  Appraisal costآلف االداء 
  
فقات الناجمة عن عمليات قياسالن

وفحص وتحليل خواص المواد
واالجزاء والسلع النهائية وآذلك
الخدمات والعمليات والفعاليات
الموجهة للتحقق من أن العمليات

  والفعاليات اإلنتاجية
 .مطابقة للمواصفات

  آلف الفشل الداخلي والخارجي
External Of Failure   Cost&  Internal   

 
 إلنتاج منتجات فيهاينشأ نتيجة/ ل الداخلي الفش.1

  .اخطاء لم تكتشف خالل العملية االنتاجية
تنشأ  هذه الكلف بعد استالم/ الفشل الخارجي . 2

  .للمنتوج المستهلك



 

 

  . قصر دورة حياة المنتج - 4

  . زيادة العروض التنافسية المقدمة الى الزبون - 5

 ضبط الجودة بأنها قياس المنتجات والخدمات مقابل مجموعة معايير )Nickels(ويعرف 

)Nickels et al , 2002:270 (.  

كافة العمليات والفعاليات المنظمة خالل القيام بقياس االداء "لضبط الجودة بأنها ) Juran(وينظر 

  .)73:2009الزركاني،  (الفعلي ومقارنته بالمواصفات الموضوعة والعمل على تالفي االنحرافات 

ة تحقيقها والتدخل يمكن تحقيقه اال بوجود مواصفات قياسية ومتابع أي بمعنى أن ضبط الجودة ال

فيعتقد أن ضبط الجودة تغطي ) Waller(أما  .إلصالح أي انحراف  وحدوث أي عيوب في المنتج 

 إلرضاء متطلبات الجودة والتي تشمل عملية المراقبة تستعملاالساليب العملية واالنشطة التي 

امج ضبط الجودة وازالة اسباب االداء غير المرضي عند كل الحاالت في سلسلة الجودة وأن برن

لجودة للتصنيع،  على المنظمة أن تضع برنامج ضبط ابشكل كبير جداً على الصناعة ولكنيعتمد 

ويرى فيجنبوم  .)Waller ,1999:95( الخ ...، والشراءوعالقات الزبون، والنقل، والتخزين

)Feigenbaum(أن مضمون ضبط الجودة يشمل مراحل اربعة يتوجب تطبيقها لتحقيق أهداف  

، الزركاني(:المنظمة في أنتاج منتجات تلبي رغبات وتوقعات الزبون وهذه المراحل هي 

73:2009(  

  .تتضمن جودة التصميم وجودة التطابق والمعولية :  وضع المقاييس المعيارية  .1

  .مقارنة مواصفات المنتج مع المقاييس : تقييم األداء  .2

  .اتخاذ القرارات والقيام باإلجراءات التصحيحية  .3

التخطيط من أجل التطوير بتحسين الجودة من نواحي التصميم واالداء والمعولية وخفض  .4

  .)  2002 :9العاني، وآخرون،(التكاليف 

  )  82:2001 وآخرون، الدرادكة (:إلى ضبط الجودة يهدف

  .تخفيض نسبة مردودات المبيعات الناتجة بسبب أنخفاض مستوى الجودة  .1

   .ج النهائي مع مواصفات التصميم االصليةالمحافظة على درجة تطابق المنت .2

  .يؤثر ذلك في جودة المنتجات النهائية   كي الةتقليل حجم المعيب في المواد المشترا .3

  .تخفيض عدد شكاوي الزبائن من مستوى الجودة  .4

  .تخفيض كلف ضبط الجودة للوحدات المنتجة  .5

  .لجودة تخفيض نسب المواد التي يعاد تشغيلها مرة اخرى بسبب انخفاض ا .6



 

 

فضبط الجودة يعني مجموعة العمليات والجهود المبذولة في المنظمة والتي تسمح بتحقيق المستويات 

    .القياسية لجودة المنتج

  :أسباب ضعف ضبط الجودة في المنظمة

المنظمات تؤدي إلى انخفاض مستوى الجودة في  توجد العديد من األسباب اإلدارية والتقنية التي 

  ) .2009: 480النجار ومحسن، : (دمية يمكن حصرها في النقاط اآلتيةالصناعية والخ

 .ام أو األولية واختالف مواصفاتهاعيوب في المواد الخ .1

 . وتعدد مناشىء أو مصادر تجهيزهاتنوع المواد الموردة .2

 .و بشريةنتاج ألسباب تقنية أعيوب في أثناء مراحل اإل .3

 .المستهلكين  الخزين ونقل المنتج النهائي إلى  تداولسوء .4

 .ضعف مستوى التقييس وأساليب المعايرة   .5

  .اءة العاملين في نشاط ضبط  الجودةانخفاض كف .6

  .تقييس في مراحل اإلنتاج المختلفةضعف مستوى ال .7

  .تفتيش في مراحل اإلنتاج المختلفة ضعف إجراءات ال .8

 ISO(أو ) BS 5750( ومواصفات توكيد الجودة العالمية مثل االبتعاد عن استخدام معايير .9

9000(. 

  السيطرة الشاملة على الجودة  :7-1-3

 ويعد  1944 عام أسلوب الرقابة على جودة المنتجات في الصناعات األمريكيةاستعمل

)Walter A, Shewhart (من وظف النظرية اإلحصائية في ضبط الجودة ودراسة أسباب أول 

 لجميع أساسا جوهرياً(Shewhart) ورها التباين في األداء، كما تعد الخرائط اإلحصائية التي ط

  .)2003 :31عبيد ،( (Logothetes , 1997 :18)  . للجودةالمداخل الالحقة في الضبط اإلحصائي

 العيوب ثم معالجة المشاكل  من نظام يتضمن اكتشافصائياح على الجودة إتطورت السيطرة

الجنابي، (ع مقاييس الجودة  الطرائق اإلحصائية في مراقبة العمليات ووض مدخل يستعملإلى

 جب استعمالها وعدد مرات االختبارويهتم مفهوم ضمان الجودة بتحديد اإلجراءات الوا ).26:2001

صفات الموضوعة عند ونوعه والفحص الذي يجب أن يجري لضمان أن النظام يتماشى مع الموا



 

 

يجري على مختلف ، أما السيطرة على الجودة فتتعلق بالفحص الفعلي الذي تصميم المنتوج

 . Hill,1996:109)(النشاطات المؤثرة في الجودة والتي تحددها وظيفة ضمان الجودة 

بوصفه أحد األعضاء المؤسسين لالتحاد الياباني للعلماء والمهندسين ) Ishikawa(وذكر 

JUSE)() Japanese Union of Scientists and Engineers(  ساعد اد أن االتح1949عام 

 تقنيات السيطرة على م بمرور الوقت في تعليم العاملينالعديد من برامج التدريب واسهفي صياغة 

 )(Hill, 1982 :23 (Company –Wide Quality Control)الجودة  في الشركة ككل 

  )28:2001الجنابي، (

 الجودة من خالل مفهوم السيطرة الشاملة على الجودة في الشركة يسعى اليابانيون لضمان

 يتضمن  لجميع األقساممفهوم شامل متكامل:  وهو1955 عام الذي بدأ العمل به) SWQC(ككل 

برامج ضمان  والمشاركة بنشر ، الهندسة، التصنيع، اإلنتاجالتسويق، التخطيط، التصميم، المشتريات

) Hill , 1982 :23(بعد البيع ما وخدمات الفرعيين الجودة في الشركة ككل وللمتعاقدين والمتعاملين

مجموعة النشاطات التي تخرج من   بأنها1996عام  )CWQC( عرفت ما لجنة جائزة ديمنغ فقدأ

توى يرضي خدمات بمسال وءة وفاعلية إلنجاز أهداف المنظمة وتقديم المنتوجات بكفاككلالمنظمة 

  ).Dale ,et al , 1997 :211( والسعر المناسب الزبائن من حيث الوقت

) CWQC (جهودها في السيطرة على الجودة في الشركة ككلكما تركز الشركات اليابانية 

 التصنيع، والتجميع وحل ،ورة المنتج أي خالل تطوير المنتج، التصميمخالل المراحل المختلفة من د

يوضح نسبة أسهام كل نشاط في الواليات المتحدة واليابان، إذ يؤكد ) 3-7(والشكل . المشاكل

ودة فضالً عن المسؤولية المشتركة لكل من اإلدارة العليا اليابانيون مسؤولية كل قسم عن الج

  )30:2001الجنابي ، ( (Sullivan , 1986 : 78).لقيام بأنشطة السيطرة على الجودةوالعاملين ل



 

 

  

  جهود ونشاطات الجودة في الشركات اليابانية واألمريكية) 3-7(شكل 

Source : Sullivan L.P.(1986) "seven stage in company – wide Quality 

Control " Quality progress.May ,P.78             

 التطوير يفإن مهمات الشركات اليابانية في أنشطة الجودة كان عاليا ) 3-7(نالحظ من الشكل 

  . وذلك عكس مساهمة الشركات األمريكيةوالتصميم ومنخفضا في حل المشاكل

   : العوامل المؤثرة في الجودة:1-3- 8

 أو الخدمة بالكمية والجودة والزمن والسعر هدف أي نظام أنتاجي أو خدمي توفير المنتجيعد 

المطلوب بشكل يتوافق مع متطلبات السوق ويتحقق ذلك الهدف بوجود نظام متكامل لرقابة جودة 

، وتبدأ عملية التخطيط لإلنتاج والخدمة من توافر المعلومات اإلنتاج والخدمة وتخطيطها وضبطها

وضوعة ضمن محددات اآلالت لسوق وتحليل تلك المعلومات بما يضمن تحقيق االهداف المعن ا

فرة  وااليدي العاملة وطرق االنتاج وبشكل يضمن االستغالل االمثل لكافة المصادر المتووالمواد

 مع التأكيد على مراقبة االداء وتقديمة بشكل سليم ومستمر بما يسمح لضمان جودة المنتج أو الخدمة

طوقان، (ن أدخال التعديالت سواء في تصميم المنتوج أو الخدمة أو في طريقة التشغيل م

نتاجية الرديئة تقلل فاعلية  مثل اإلوأن الجودة الرديئة مثلها .)54:2004، السلطاني) (24:1995

 الحال مع وجود تلف ل إضافية ألجل اعادة العمل وكذلكالمنظمات وستؤدي الى ساعات عم

 في ة لعدم الكفاءة لتؤدي الى انخفاضالمواد االولية وتتجمع هذه المشكالت نتيجوصناعات في 

الزركاني ، (و  )2004 :73الفضل والطائي (سيؤثر ذلك على االيرادات واألرباح من ثم نتاجية واإل

77:200(.  



 

 

هدر باألموال   ازداد االهتمام بالجودة العالية للمنتوج أو الخدمة وذلك لما تسببه الجودة الرديئة من 

أضافة الى تقليص حصة المنظمة في السوق وعدم رضا الزبون وذلك ألن مبالغ كلف الجودة 

)COQ( وتتعاظم لتشكل نسبة كبيرة من مبالغ ايرادات المبيعات ومن ثم اثرت على زدادبدأت ت 

منها كونها ارباح المنظمات لهذا بدأ األهتمام بالبحث والتحري عن السبل لحل مشاكل الجودة والحد 

 وحصتها في وقعها التنافسي وارباحها الكليةتؤثر تأثيراً سلبياً على مبيعات المنظمات ومن ثم على م

ويقصد بالجودة .  حدوث الجودة الرديئة أو تالفيهاساليب الحديثة لتحسينها ومنع األباستعمالالسوق 

مطابق للمواصفات المحددة أو المتفق غير ال )سواء أكانت منتوجاً أم خدمة(الرديئة هنا جودة اإلنتاج 

الحديثي والدوري ، (ه تلبي رغبات الزبون واحتياجاته ومتطلبات عليها من جهة ومن جهة أخرى ال

  ).2001 :885،نجم(و) 213:2002

 )Shafer & Meredith , 1998 :75(تؤثر في جودة المنتجات منها  وهناك عدد من العوامل

)Waller ,1999:84 ) (77:2009 ،الزركاني.(  

  .ي تحديد مستوى جودة مالئم وضروريتكون عامل رئيس ف المنافسة غالباً ما:  السوق .1

 واطئ أو هي قليلة وغالية هل أن منتجات المنظمة بكمية كبيرة وسعر: نتاجأهداف اإل .2

  .الثمن

  .يؤدي الى عدم الكشف عن عيوب مهمةالكافي قد  اختبار المنتجات غير:  المنتجاختبار .3

  .نتج بجودة رديئة من البدايةمعرفة كيف يمكن أن يصمم الم: المنتج تصميم .4

  .ج المنتج سيئة  فتؤثر على الجودةقد تكون عملية أنتا: نتاج نظام اإل .5

المستعملة الكافي أو المعدات  ، وتدريب العمال غيرالمواد األولية الفاشلة: جودة المدخالت .6

  .مالئمة سوف تؤدي الى جودة واطئةالغير 

 وإذا كانت األجزاء غير متوافرة كن هناك صيانة للمعدات بشكل صحيح، أذا لم ت:نةالصيا .7

مة فأن الجودة ستكون أقل مما المخزن أو كانت االتصاالت غير جيدة ضمن المنظ في

  .يجب

 فأن الكميات ودة غير واضح في كل أجزاء المنظمة،أذا كان االهتمام بالج: معايير الجودة .8

  . ومن ثم تؤثر في جودة المنتجات االختبار والفحص النهائياقتصادية فيتكون غير 

تأخذ بنظر االعتبار شكوى الزبون ومتطلباته  أذا كانت المنظمة ال:  التغذية العكسية للزبون .9

  .ن الجودة لن تتحسن بشكل ملحوظمن الخدمة والتصليح فأ



 

 

اشلة، واإلدارة العليا يجب أن نسبة عالية من مشاكل الجودة تتأثر باإلدارة الف: اإلدارة العليا .10

، والدعم وإذ لم تقم بذلك  بالجودة الشاملة، وأن تقدم القيادة اإلرشادات، والتحفيزأن تبادر

  . فأن النظام سينهار

 تحسين جودة المنتجات هي مسؤولية جميع االفراد العاملين في وعلى الرغم من أن عملية

ذلك البد من تأكيد ع على عاتق ادارة المنظمة لنتاجية لكن أساس مسؤولية الجودة تقالمنظمة اإل

 المناخ التنظيمي المالئم ليشارك كل فرد في هذه المسؤولية كما الجودة وخلق على اإلدارة العليا

العصا السحرية لعالج مشاكل الجودة  ال تمثل )Automation( أن التقنية الجديدة واألتمتة

 يعني باإلنتاج  واإلنساني الذيالجانبين اآلليمات الربط بين يجب على المنظبل  نتاجيةاإل

  )2000 : 14-15، فضل اهللا(والجودة واآللة 

 مضامينها  التقنيات الجديدة في ادارة العمليات اإلنتاجية واستيعابواستعمال أن اختيار إذ

 الحصول على منتجات ذا جودة عالية وتلبية متطلبات الزبائن بستؤدي الى رفع مستوى القدرات

  .ا يضمن تحقيق اهداف المنظمة بكفاءة عالية وبم

    Quality Managementادارة الجودة: 9-1-3

تشير أراء ووجهات نظر الكتاب والباحثين الى مفهوم أدارة الجودة في المنظمات على انها 

بوظيفة االدارة التي تحدد سياسة الجودة واالهداف والمسؤوليات وتطبيقها  جميع األنشطة المتعلقة

 ,العزاوي(الجودة وضبطها وتأكيدها وتحسينها ضمن اطار نظام الجودة المعتمدة   خالل تخطيطمن

 فأن مسؤولية ادارة الجودة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق ادارات المنظمة) 146: 2002

رة االدا اال ان تلك المسؤولية يجب ان تكون بقيادة,  في مختلف المستويات االداريةمديريهاجميعها و

ادارة  العليا من حيث وضع الخطط والسياسة واالهداف الخاصة بالجودة في حين يشمل تطبيق

 20:2006,جويدة وآخرون . (الجودة أعضاء المنظمة جميعهم وبمختلف اقسام ومستويات المنظمة

.(  

 ومن خالل المنتجوتعتمد ادارة الجودة في المنظمات على وسائل وادوات عديدة لتحسين 

  . على قدرات االفراد لخلق نظم متكاملة تمكنهم من تقديم منتجات للزبائن وتلبية متطلباتهماالعتماد

  

  

  عناصر أدارة الجودة :1-9-1-3

  على ادارة الجودة من ثم تختلف المنظمات من حيث الطبيعة والحجم والغاية وهو ما ينعكس 



 

 

أن هذا االختالف قد  مع .بقافي المنظمات والتي تختلف باختالف المنظمات على وفق ما ذكر سا

يتركز في جوانب ادارة الجودة التفصيلية اال ان الكتاب والمهتمين في هذا المجال عادة ما يشيرون 

الى مؤشرات ونقاط عامة وهامة إلدارة الجودة يمكن أن تلتقي فيها المنظمات جميعها وهذه النقاط 

  ).6: 2006, عبدالحليم، محمد فرح: (هي 

  .الجودة المراد اتباعهاتحديد سياسة  .1

  .مراجعة العقد الذى يراد تطبيق أسسه وقواعده .2

  .اتباع دليل الجودة المراد تنفيذه سواء كانت على شكل اجراءات، قواعد أو تعليمات .3

  .وضع معايير على شكل مقاييس اداء .4

وضع نظام للجودة يمكن اتباعه من قبل كل فرد في المنظمة على وفق تخصصه وموقعه  .5

  .واهدافه

تحديد أسلوب تحليل تكاليف الجودة بهدف التعرف على نواحي االنفاق والقصور ومعرفة  .6

  .التمويل الالزم لكل مرحلة

  .العمل على ضبط العمليات من ناحية الرقابة والمتابعة والمراجعة الدورية لخطوات التنفيذ .7

حسب به د من سيرر بغرض ضبط اجراءات العمل والتأكالقيام بعملية الفحص واالختبا .8

  .الخطة الموضوعة للتنفيذ

تفعيل قدرات العاملين بالتدريب والعمل على االستفادة منها لرفع الكفاءة واالبتكار والدافعية  .9

  .والتحفيز

  .مراجعة اجراءات الجودة لمعرفة نواحي القصور ومعالجاتها ودعم نقاط القوة .10

  .الحظات الهادفةمتابعة اجراءات التسجيل في سجالت الجودة ومتابعة تنفيذ الم .11

  مداخل ادارة الجودة : 2-9-1-3

تتباين الدراسات في توجهاتها البحثية عند دراسة ادارة الجودة في المنظمات ومداخلها 

المختلفة نتيجة الختالف المناهج التي اعتمدتها الدراسات واختالف أهداف الباحثين وغاياتهم فضال 

ن والمناهج والخطوات التفصيلية إلدارة الجودة ولئك الباحثيألعن اختالف الخلفيات العلمية 

ومداخلها وفي جانب آخر اتفق بعض الباحثين على بعض المبادئ والنقاط التي قد يشير البعض الى 

 ذلك االختالف أو التطابق اال أن معظم ومعأنها ارتبطت بالجوانب والخطوط العامة إلدارة الجودة 

: يةــتآلاور اــرج عن المحــالجودة ال تخراء ووجهات النظر حول مداخل ادارة آلا

  ).  9:2006الجبورى والتميمي،(



 

 

مدخل يشمل كل المستويات االدارية للمنظمة من تخطيط وتنظيم وتحليل كل النشاطات التي  .1

  .تقوم بها

  .مدخل يعتمد باألساس على العمل كفريق وتقليل األخطاء .2

تقف عند  نوعية ومعالجته والمدخل مبني على أساس منع الخطأ من خالل السيطرة ال .3

  .تحديد الخطأ فقط

  .مدخل يدعم الرقابة الذاتية للموظفين .4

  .مدخل يعتمد على أهداف تغير من فكر وسلوك المنظمة .5

مدخل يهتم بالموردين والمجهزين كونهم يمثلون جزء من العمل في المنظمة وتسهيل العمل  .6

  . فيها

  TQM (Total Quality Management(ادارة الجودة الشاملة :   10-1-3

تعد الجودة المرتكز االساس لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى لبلوغها مختلف منظمات 

األعمال المعاصرة إذ تستعملها لجذب الزبائن وتحقيق التميز في األسواق المحلية والعالمية، األمر 

ال مقومات ونظم الجودة من الذي يتطلب تحقيق نسبة عالية في جودة منتجاتها مما يستوجب استكم

الذي يعد من ) TQM(خالل تبني المنظمات للمداخل الحديثة في اإلدارة مثل إدارة الجودة الشاملة 

المفاهيم اإلدارية الحديثة تأخذ شكل نظام إداري شامل يهدف إلى إجراء تغييرات إيجابية جذرية 

لجودة وتركز على تلبية حاجات لمكونات المنظمة فضالً عن كونه فلسفة توضح كيفية إدارة ا

  .وتوقعات الزبون

 مفهوم وتطور إدارة الجودة الشاملة : 1-10-1-3

 يعد مفهوم أدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة نسبياً وتهدف الى تمكين 

 على أدارة الجودة الشاملة,  ويعرف المعهد الفيدرالي للجودة.المنظمة من تحقيق أفضل أداء ممكن

استعمال أنها منهج  تنظيمي شامل يهدف الى تحقيق حاجات وتوقعات الزبون، حيث يتضمن 

 لغرض أجراء التحسين المستمر في العمليات ية من قبل المديرين والموظفين جميعاًاألساليب الكم

  . (Stephen , 1993 : PP 416-429)والخدمات في المنظمة 

أدارة الجودة الشاملة تعتمد على التغطية الشاملة أن ) Russell & Taylor(ويرى كل من 

لجميع أقسام المنظمة بدءاً من المجهز وحتى حيثيات العمليات التشغيلية فيها من أجل تحقيق الهدف 

   (Russell & Taylor ,1998:82)األول وهو رضا الزبائن 

 تحقيق أفضل أداء  لقد استعمل المعنى الشمولي لكلمة الجودة مؤطراً بإدارة كفؤة تهدف إلى

حت صياغته فأصبممكن إلكساب المنتجات مزايا أو صفات تلبي رغبات وترضي أذواق الزبائن 



 

 

لذلك عرف معهد الجودة الفيدرالي األمريكي إدارة الجودة الشاملة بأنها ). ادارة الجودة الشاملة(

يم الزبون في معرفة مدى القيام بالعمل السليم والواضح والصحيح منذ البداية مع االعتماد على تقي

  . )19 :2004عليمان،(التحسن في األداء وذلك باستعمال الطرق الكمية ألحداث التطوير في المنظمة

شكالً أوضح من خالل العناصر الثالثة المكونة للجودة الشاملة ) Clair(وقد صاغ 

  )Clair , 1997: 53:(هي

  .  مقومات الجودةوتعني أن كل شخص له دور في تكوين:  Totalالشمولية  .1

أي تركيز المنظمة على تحقيق متطلبات الزبائن من خالل مجموعة :  Qualityالجودة .2

  .أنشطة ، مع التركيز على تحكيم الزبائن في تحديد الجودة

أي ادارة النظام والتركيز على التحسين المستمر للنظام من أجل : Managementاالدارة  .3

  .الوصول الى نتائج أفضل

  . دارة كل المستويات اإلدارية في المنظمة اإلدارة العليا والوسطى والدنيايقصد باإل

  . أما الجودة فتعني هنا جودة المنتج والخدمة والسعر والمسؤولية االجتماعية وكذلك وقت التسليم

 لذا تعد ادارة الجودة الشاملة. ومعنى الشمولية جميع المنظمة بمجاالت عملها المتعددة والعاملين فيها

مفهوم شامل يهدف الى اعداد العاملين بمستوياتهم المختلفة ووضع برامج التحسين المستمر للجودة 

كانت البدايات األولى إلدارة الجودة الشاملة . إلنتاج السلع والخدمات التي تحقق توقعات الزبون

)TQM ( بكتابة العالم)Armand Feigenbaum ( على أنها نظام فعال للتطوير 1957عام 

الشامل أو التام للجودة من خالل جودة الصيانة وجودة مساعي التحسين المتعدد المجاميع في 

المنظمة لتكون المنتجات أو الخدمات بمستويات اقتصاديـة عالــية لتحقيـق رضا الزبائن 

)Slack et al, 2004: 719.(  

العاني و  ()3-2(كما في الجــدول يمكن تلخيص التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة 

  . )528:   2008الالمي والبياتي،(و ) 2002 :12-18القزاز وكوريل، 



 

 

  التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة  ) 3-2(جدول 

  المرحلة األولى
 ضبط العامل  للجودة

Operator  

 صفة مالزمة للتصنيع حتى نهاية القرن التاسع عشر  .1
 عامل واحد مسؤول عن اإلنتاج .2
  . جودة عند االنتهاء من تصنيع المنتج مراقبة ال .3

  المرحلة الثانية
  ضبط رئيس العمال للجودة

Forman  

 بدأت بداية القرن العشرين  .1
 ظهور الصناعة الحديثة واإلنتاج بكميات كبيرة  .2
صعوبة مراقبة الجودة من قبل عامل واحد ومراقبتها من  .3

  . قبل رئيس العمال

  المرحلة الثالثة
 ق التفتيشضبط الجودة عن طري

Inspection  

 والثانية عام 1914بدأت بين الحرب العالمية األولى عام  .1
1939. 

 .ضبط الجودة في ورشة العمل من قبل مفتش الجودة .2
  . الصرامة في التفتيش لمنع تدني الجودة .3

  المرحلة الرابعة
  ضبط الجودة االحصائي

Statistical Quality Control  

 1939ثانية عام بدأت بداية الحرب العالمية ال .1
ظهور اإلنتاج المستمر لتلبية حاجات الجيوش المتصارعة  .2
 واستعمل نظام الفحص 100%عدم أمكانية التفتيش  .3

   Sampling Inspectionبالعينات
 لتخفيض نسب  control Chartاستعمال لوحات الضبط .4

 . المعاب والتنبؤية قبل حدوثه التخاذ االجراءات الالزمة 

  المرحلة الخامسة
 ضبط الجودة الشاملة

Total Quality Control  

 1945بدأت نهاية الحرب العالمية الثانية عام  .1
 مع  S. Q. Cدمج أسلوب ضبط الجودة اإلحصائي .2

 تقنيات القياس والنظم المعلوماتية  عن الجودة 
فعالية نظام ضبط الجودة اإلحصائي في صيانة وتحسين  .3

للمواصفات نوعية اإلنتاج ولكافة المراحل تحقيقاً 
  .المطلوبة

  المرحلة السادسة
  Assurance  Quality توكيد الجودة 

 بهدف المحافظة على  1980بدأت من نهاية عام .1
  . مستويات الجودة وضمان ثباتها 

  Quality Circleتطبيق فكرة حلقات الجودة  .2
  Zero Defectiveرفع شعار العيوب  الصفرية  .3

  المرحلة السابعة
 لةادارة الجودة الشام

Total Quality Management  

  . التطور الشامل والمستمر لنظام الجودة .1
  1987 في اذار عام ISOاصدار منظمة الـ   .2
  9001 لتوكيد الجودة وتوابعها 9000المواصفة القياسية  .3

  2000 تعديالتها عام 9004,9003,9002  
  المرحلة الثامنة

  مرحلة إسعاد الزبون
حوظ في تلبية كل ارتفاع مستويات الجودة بشكل مل .1

  . توقعات ومتطلبات الزبون
  اعتماداً على المصادر المثبتةأعداد الباحث : المصدر

  

 وجهات نظر/ إدارة الجودة الشاملة 2-10-1-3: 



 

 

 اهتمام من الباحثين Total Quality Managementحظيت أدارة الجودة الشاملة 

 فسب وجهة نظره والتي يمكن تصنيحبالمختصين أذ أوردوا مفاهيم وتعاريف متعددة لها كل 

   -:مداخلها على النحو اآلتي 

  TQM is an Approach" مدخالً"ادارة الجودة الشاملة من حيث كونها  .1

  -:وردت تعاريف تشير الى أن ادارة الجودة الشاملة من حيث كونها مدخالً 

لتحسينات  هي مدخل ألداء األعمال يحاول تعظيم القدرة التنافسية للمنظمة من خالل ا •

 Coetsch & Davis(المستمرة لجودة منتجاتها، خدمـاتها، افـرادها، عملـياتها، وبيئتها 

,1997: 5(. 

أنها نظام فعال للتطوير الشامل أو التام للجودة من خالل جودة الصيانة وجودة مساعي  •

ية عالية والخدمات بمستويات اقتصاداميع في المنظمة لتكون المنتجات التحسين المتعدد المج

 .) Slack, et al , 2004: 719(لتحقيق رضا الزبائن 

 "مفهوم متكامل لإلدارة"ادارة الجودة الشاملة   .2

 TQM is an Integrative Management Concept                                      

   - :  ضمن هذا االتجاه وردت التعاريف اآلتية  

 بتقديم قيمة لكل العمالء من خالل أيجاد بيئة يتم فيها أنها اسلوب لإلدارة الحديثة يلتزم •

تحسين وتطوير مستمر لمهارات االفراد ولنظم العمل وصيغ كل جانب من جوانب المنشأة 

 ) 77:1997بن سعيد ، (ونشاطاتها بصيغة التفوق 

  )Heizer & Render ,2004 :193 (أنها االدارة الكاملة للمنظمة  •

 TQM is a Business" فلسفة لألعمال" حيث كونها ادارة الجودة الشاملة من .3

Philosophy  

  من وجهة نظر بعض الباحثين فلسفة ادارية لالعمال ونورد TQMتعد ادارة الجودة الشاملة 

  : التعاريف اآلتية ضمن هذا االتجاه 

هي فلسفة ومجموعة من المفاهيم واالدوات تعمل على جعل جميع العاملين يركزون على  •

 ) . 2009 : 492النجار ومحسن، ( المستمر التحسين

أنها فلسفة توضح كيفية ادارة الجودة فهي طريقة للتفكير وادارة العمليات تشمل التركيز  •

على حاجات وتوقعات الزبائن من قبل اقسام المنظمة كافة كذلك التعرف على جميع 

 االشياء الصحيحة التكاليف المرتبطة بالجودة وخاصة تكاليف الفشل ، بهدف الحصول على



 

 

من المرة االولى فأن ذلك يتطلب بناء الجودة في التصميم وتطوير أنظمة واجراءات 

 ).Slack, et al ,1998: 763(التحسين المستمر التي تدعم الجودة 

أنها فلسفة اإلدارة التي تبحث في االتصال بجميع أعضاء المنظمة لكي تحقق الجودة العالية  •

تركيز على العملية واالهتمام بالزبون الداخلي والخارجي الذي يؤدي والتحسين المستمر وال

بالنتيجة الى أفضل المخرجات والتي تؤدي الى رضا الزبائن وتحقيق األرباح للمنظمــة 

 )Dilworth ,2001 :107(. 

   T.QM is a strategy "كاستراتيجية"ادارة الجودة الشاملة  .4

 يأتيدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية وفيما     وردت تعاريف متعددة من حيث وصف ا

  :بعضها

  والقيم والثقافة للمنظمة وتفعيل وحماس االساستهتم بتغيير اآلراء " استراتيجية"هي  •

 .)Atkinson & Naden , 1989: 6(ومشاركة كل فرد فيها 

يين التي تعتمد على تظافر جهود جميع العاملين بالمنظمة من ادار" االستراتيجية"أنها  •

 ).  133:1996قجي،بند( اض رفع مستوى الجودة وعاملين ألغر

  يتضح لنا تركيز أدارة الجودة الشاملةالتي عبرت من وجهات النظر االربعلتعاريف واستناداً ل

TQM على   : 

  .التركيز على الزبون .1

  .التركيز على التحسين والتطوير المستمر للمنتج .2

  .كأسلوب لإلدارة الحديثة للمنظمة .3

  .تركيز على العملياتال .4

  .تركيز جميع الجهود لرفع مستوى الجودة .5

  .تركيز جميع الجهود لتحقيق رضا الزبون .6

  .كاستراتيجية يشارك في تنفيذها جميع العاملين في المنظمة .7

 االستراتيجية التي تصاغ بهدف تحقيق الرضا الدائم :نظر إلدارة الجودة الشاملة على أنهايلذا 

ام االدارة العليا وتظافر جهود جميع العاملين بالمنظمة لتحسين العمليات للزبون من خالل التز

  .اإلنتاجية بما يؤدي الى رفع مستوى جودة المنتجات

عليه تعد أدارة الجودة الشاملة نظام متكامل يسعى الى تحقيق رضا الزبون بالدرجة االولى 

  . داخل المنظمة في مجال معين بل تشمل جميع االنشطة فحسبوليس تحقيق الجودة



 

 

     Requirement of TQMمتطلبات أدارة الجودة الشاملة 3-10-1-3:

يمكن تحقيقها اال بتوفر حزمة  ها فلسفة ادارية شاملة الصفأن تطبيق أدارة الجودة الشاملة بو

من المتطلبات التي تعد االساس الذي تستند عليه هذه الفلسفة في مختلف المنظمات، والمتطلبات 

التي يجمع عليها العديد من الكتاب والباحثين والتي البد من توافرها في اية منظمة تريد  االساس

  :األخذ بمبادئ ادارة الجودة الشاملة هي

   Strategic  planningالتخطيط االستراتيجي .1

      يعد التخطيط إلدارة الجودة الشاملة من أهم وأكثر الخطوات الفاعلة في تحقيق االبعاد 

)  2002 : 96حمود،( للنشاط االنتاجي والخدمي في المنظمات المختلفة على حد سواءاالساس    

خطة استراتيجية شاملة تحوي في االقل ) TQM( المنظمات في ادارة الجودة الشاملة تستعملولهذا 

 اهداف رؤية، ورسالة، واهداف واسعة، فضالً عن نشاطات النظام ككل والتي يجب أن تحقق

  للمنظمةم للمـيزة التنافسيـة ـ االستراتيجية يجب أن توفر قابلية دعوالخطة(المنظمة 

)Goetsch & Davis , 1997 :PP .13 -14(. ويقصد هنا بالشمول وضع االهداف مقابل الموارد 

تتمثل هذه االهداف بتحقيق الحصة السوقية، وتحسين االنتاجية واالبتكار وحسن ادارة  .المتاحة

عني وضع الميزة التنافسية وتحسينها باستمرار، واستكشاف ما يرضي الزبائن  أما الرؤية فت.المواد

  .مستقبالً وتقديم منتجات لم يكن يتوقعها

  Customer Focusالتركيز على الزبون  .2

ة الشاملة بل يعده البعض د    يعد الزبون من أهم المرتكزات التي تستند عليها ادارة الجو

 الزبون هذه األهمية لكونه هو السيد الذي لواله  استعملوقد  لنجاح المنظمة، االساسالمعيار 

تصاب المنظمات بالفشل وتتعرض أنشطتها للزوال بخاصة في وضع يزداد فيه التنافس على 

  ).2004 :293نجم ، (المستويين المحلي والعالمي 

الل انتاج فتسعى ادارة الجودة الشاملة في منظمات االعمال المعاصرة الى ارضاء الزبائن من خ

منتجات توافق أو تفوق توقعاته من حيث الجودة العالية والسعر االقل إذ تعتقد منظمات األعمال في 

اليابان أن سرعة تقديم المنتجات يعد ميزة تنافسية مهمة فتتبنى تكنولوجيات متقدمة إلنجاز أفضل 

  .التصاميم للمنتجات

  

   Continuous Improvementالتحسين المستمر .3

وعة من االنشطة التي تعتمدها المنظمة  من أجل زيادة كفاءة وفاعلية العمليات هو مجم

تتطلب إدارة الجودة الشاملة ). 16:2002العزاوي ، (اإلنتاجية لتقديم منتجات متميزة للزبائن 



 

 

عمليات تحسين مستمرة للمنتجات والخدمات واألداء وبدون توقف ويجب أن يكون الكمال هو 

اليابانيون كلمة استعمل مطلوب الوصول إليه وال يمكن الوصول إليه بسهولة، وقد الهدف النهائي ال

لوصف عملية التحسين التدريجي المستمر أما في الواليات تم وصف هذا الجهد ) Kaizen(كايزن 

لذا يجب أن تبنى سياسة المنظمة ) 584: 1997التميمي، ) (Zero Defected(بصفر من العيوب 

 وطرق العمل على اساس تشجيع ودعم عمليات التحسين والتطوير لتقديم األفضل وهيكلها التنظيمي

المرزوگ والحسيني، : ( اآلتيتحقيق، ولكي يتحقق ذلك فال بد من )14: 2006التميمي، (دائماً 

2006 : 19- 18.(  

 .تطبيق تقنيات اإلنتاج الحديثة كأنظمة التصنيع المتكاملة والبرامج الحاسوبية .1

وأساليب الرقابة ) JIT (اآلنيإلنتاج الحديثة وفلسفاته مثل نظام التصنيع تطبيق نظم ا .2

وإدارة ) TQC(والرقابة الشاملة على الجودة ) SPCs(اإلحصائية على جودة العملية 

 ).TPM(والصيانة الوقائية الشاملة ) EI(ومشاركة العاملين ) TQM(الجودة الشاملة 

قط بل يعتمد كذلك على النجاح في تبني المتغيرات ال يعتمد التصنيع على إدارة التقنية ف .3

  .السلوكية والهيكلية لتفجير الطاقات الكامنة

  .فالتحسين المستمر ألداء المنظمة البد أن يكون من االهداف الثابتة والمستمرة

   TOP Management Supportالتزام االدارة العليا  .4

يتم ذلك اال  ر البيئة االدارية المناسبة ، وال ال يمكن تطبيق ادارة الجودة الشاملة من دون توفي

من خالل قناعة االدارة العليا بأهمية التغيير في السياسات والنظم االدارية المتبعة وتقديم الدعم 

  ).131 1999 :أبراهيم وآخرون ، (إلرساء قواعد نظام الجودة 

  ). 19:2006ي،المرزوك والحسين: (ويتمثل التزام االدارة العليا بالجوانب اآلتية

  .تعزيز ثقافة الجودة •

 .تعزيز امكانيات الموظفين في االداء وتطويرها •

 .توفير رؤية واضحة في معالمها االستراتيجية •

  

  

   Education and Trainingالتدريب والتعليم  .5

الجودة الشاملة االساس لطريقة أفضل ومستمرة لتحسين االفراد في المنظمة، ففي إدارة تقدم 

ودة كل شخص يتعلم باستمرار، واالدارة تشجع افرادها وترفع من مهاراتهم التقنية منظمات الج



 

 

ونتيجة لذلك فاألفراد يتفوقون في اداء وظائفهم، فالتعليم . وتزيد من خبراتهم التخصصية باستمرار

. والتـدريـب يرفــع مـن مستـوى قابليـــاتهـم علـــى اداء تـلك الوظـائـف

)Goetsch & Davis ,1997:P.16.(  

 مشاركة العاملين وتفويضهم الصالحية .6

Employee Involvement and Empowerment   

 التي يجب أن تعتمد عند تطبيق اسلوب ادارة االساسعملية مشاركة العاملين من الركائز تعد 

الجودة الشاملة، اذ أن اطالق الفعاليات وتشجيع االبتكار وزرع روح المشاركة الذاتية والفريق 

ن البناء التنظيمي وتحقيق االهداف المثلى التي تسعى اليها المنظمات ي لترص يعد حالة أساسلواحدا

  .)100:2000حمود، (المختلفة 

عني فقط مشاركة االفراد بل يجب أن تكون مشاركتهم بطريقة تأما تفويض الصالحية، فهي ال 

املين بصنع القرارات التي تهتم تمنحهم صوتاً حقيقياً وذلك عن طريق هياكل العمل والسماح للع

  ).Goetsch & Davis,1997 : 17(بتحسين العمل داخل اقسامهم الخاصة 

فالعاملين في المنظمة بمستوياتهم جميعاً هم أساس المنظمة ومن أجل فائدة المنظمة فالبد من السماح 

  .وقدراتهم  لهم بالمشاركة التي تمكنهم من ابراز مواهبهم

   Product Designتصميم المنتوج  .7

تعبر السلعة أو الخدمة المنتجة عن قدرة المنظمة اإلنتاجية والتسويقية واالبتكارية، فالتصميم هو 

نشاط ابداعي يعتمد على االحتياجات المعلنة والمعارف الموجودة  للوصول الى منتجات تلبي هذه 

  .)127:1999الحجي ،  (التحقيق سهلةاالحتياجات 

    Seven Basic Tools of TQMسبعة إلدارة الجودة الشاملة  األدوات ال4-10-1-3:

تستعمل المنظمات الصناعية المتطورة سبعة أنواع من األدوات لتشخيص مسببات االنحراف 

في جودة اإلنتاج، وتعمل على إعادة عملية اإلنتاج إلى وضعها الطبيعي بالسرعة المطلوبة من 

 إلزالة مسببات االنحراف عن المواصفات المطلوبة خالل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

بالوقت المناسب، ويهدف تطبيق األدوات السبعة االساس إلدارة الجودة الشاملة إلى منع خروج أي 

) zero Defect(منتج نهائي معيب وتقليل العيوب إلى ادنى حد ممكن وصوالً إلى العيب الصفري 

النجار (ق نظم اإلنتاج الحديثة مثل نظام اإلنتاج اآلني الذي يمثل أحد العناصر الرئيسة في تطبي

  ).498: 2009ومحسن، 

 أثبتت االدوات السبعة للجودة فاعليتها الفائقة في عمليات تحليل البيانات ومعرفة اسباب اكم

االنحرافات واجراء العمليات التصحيحية للحيلولة دون خروج منتجات  نهائية معيبة فمن خالل 



 

 

كن تصحيح مسارات العملية اإلنتاجية أو التنبؤ باالنحرافات قبل حدوثها أو دراسة استعمالها يم

  ).Heizer & Render , 2001 :272 ( -:العوامل المميتة لالنحرافات وادوات الجودة هي

  Data Collection and analyzing  جمع البيانات وتحليلها  .1

  Histograms   المدرجات التكرارية  .2

  Check Lists    قوائم المراجعة .3

   Control Charts  السيطرة ) لوحات(خرائط  .4

  Cause and Effect Diagram  ) األثر(مخطط السبب والنتيجة  .5

  Paretos Diagram  مخطط باريتو  .6

  Scatter Diagram   مخطط التبعثر .7

النجار ومحسن : (ويوفر تطبيق األدوات السبعة إلدارة الجودة الشاملة المميزات اآلتية

،498:2009(  

  . تهدف الى تصحيح مسار العملية االنتاجيةعلميةالحصول على استنتاجات  .1

  .التنبؤ باالنحرافات المتوقعة في مسار العملية االنتاجية قبل حدوثها .2

تقليص عدد العاملين في عملية الفحص والتفتيش وذلك باالعتماد على اسلوب الفحص  .3

  .بالعينات بدالً من الفحص الشامل

 االنحراف في خواص الجودة ودراسة العوامل المؤثرة واتخاذ االجراءات تحديد مسببات .4

  .العالجية

  :  توضيح لألدوات السبعةيأتي  وفيما 

   Data Collection and Analyzingجمع البيانات وتحليلها  .1

 المطلوب توفرها في المجاالت العملية ومنها المجال االساستعد البيانات واحدة من العناصر 

 وأنها تعطي تصوراً عن الواقع، وانطالقاً من هذا التصور يمكن تحديد مدى التطابق الصناعي

واالختالف في خواص العينة المطلوبة مع الحالة الحقيقية القائمة كما يستفاد منها في تحديد نوعية 

لالزمة وتعد عملية جمع البيانات مسلك مهم في التقييم االقرارات المتخذة وارساء أسس عمليات 

مجال تحليل المشاكل اذ أن الحقائق التي يمكن التعرف عليها من خالل هذه العملية تعد أشبه بالوقود 

  ).  2008 :544الالمي والبياتي،(لمحرك حل المشاكل الخاصة بالجودة 

 Histogramsالمدرجات التكرارية  .2

ت أو الخواص تعتمد المنظمات الصناعية انواع مختلفة من البيانات عن االنتاج أو العمليا

الميكانيكية وترتب بشكل تقارير يومية واشكال بيانية أو لوحات ضبط تعطي دالالت محددة عن 



 

 

المواصفات كاألبعاد أو األوزان وعن مقدار التشتت في العملية اإلنتاجية وتتخذ بموجبها االجراءات 

في المستعملة ة الالزمة بخصوص تسلم أو شحن دفعة معينة من المنتجات أو الحكم على العملي

  ). 2009: 500،النجار ومحسن(تصنيع دفعة  منتجات 

تعرف المدرجات التكرارية بأنها مخططات يتم من خاللها تحديد مقدار التشتت في العملية 

االنتاجية ووسيلة عرض بيانية للتوزيعات التكرارية بقصد التعرف على الشكل العام لهذه  

ذا كانت العمية االنتاجية مسيطر عليها أم ال، وتعكس هذه التوزيعات واتخاذ القرارات فيها ا

التوزيعات فحص النتائج  المقاسة طوال مدة العمل وتعرف بالتوزيعات التكرارية لبعض خصائص 

الجودة القابلة للقيـاس مـثل الـوزن، والطول، ودرجــة الـحرارة، والمقاومـة الكـهربائـية 

 )Krajewski& Ritzman ,1999:162 ( االنتاج من المدرجات التكرارية كونها مديروويستفيد 

  .وسيلة رئيسة لفهم التغييرات التي تحصل في العميات  اإلنتاجية

  Cheek Listsقوائم المراجعة  .3

 قوائم المراجعة هو جمع وتصنيف البيانات بطريقة يمكن استعمال من االساسيعد الهدف 

 لتدوين تكرار حدوث خواص السلعة أو الخدمة تستعملوائم  بسهولة وتحليلها ذاتياً فهذه القاستعمالها

المرتبطة بالجودة فهذه الخواص تكون قابلة للقياس بشكل مستمر أثناء العمل كالوزن والوقت 

 , Krajewski & Ritzman).(ال(أو ) نعم(والطول واالجابات الوصفية المعبر عنها بـ

  ). 467:2004النجار ومحسن، : (وط االتية، وتصميم قائمة المراجعة وفقاً للشر) 1999:162

  .تثبيت الوقت والتاريخ والعنوان الكامل للمعلومات المطلوب جمعها .1

  . من قبل أي شخصلالستعمالالتأكد من تجانس قوائم المراجعة وقابليتها  .2

  .يمكن مع التأشير بطريقة االعمدة الخمسة تصميمها بشكل يكون المكتوب أقل ما .3

نات االحصائي في جمع المعلومات المطلوبة لدراسة المشكلة بدالً من  اسلوب العياستعمال  .4

 .اعتماد كافة فقرات اإلنتاج 

  

   Control Chartsالسيطرة )  لوحات( خرائط  .4

السيطرة لمعرفة مدى كون هذه العمليات تحت السيطرة فأن كانت ) خرائط( لوحاتتستعمل

السيطرة، لذا فهي تساعد العاملين على أخذ مطابقة لما خطط له مسبقاً يعني أن العمليات تحت 

) 549:2009الالمي والبياتي، (االجراءات الوقائية في الوقت المناسب تالفياً لألخطاء والعيوب 

حصائي مستمر لمستوى جودة اإلنتاج أو إ لخرائط السيطرة على أجراء تحليل االساسوتقوم الفكرة 

 خالل أخذ عينات من خطوط اإلنتاج في فترات الخواص الرئيسية للمنتج بهدف ضبط الجودة من



 

 

ة في خرائط السيطرة  ية وعموماً توجد ثالثة خطوط رئيسزمنية محددة وضمن مؤشرات احصائ

  ). 550:2009-549الالمي والبياتي، (ادنى حد، وخط  ضبط المركز ,  أعلى حدهي

   Cause and Effect Diagramمخطط السبب والنتيجة  .5

عالة إليجاد اسباب حدوث المشاكل التي يمكن أن تواجه المنظمة ولقد وهي أحدى الطرق الف

 IshiKawa(اته فمنهم من أطلق عليه مخطط السبب والنتيجة أو مخطط ايشيكاوا يتعددت تسم

Diagram   ( أو مخطط عظم السمكة)Fish Bone ( والهدف منه هو توضيح االسباب الممكنة

 .)556:2008الالمي والبياتي، (باط الحلول المناسبة لها للمشكلة ومن ثم معرفة تفاصيلها واستن

  .IshiKawaمخطط ) 3-8(ويوضح الشكل 

ويمثل مخطط السبب والنتيجة بمثابة وثيقة أو خريطة للمشكلة المطلوب دراستها في المنظمة 

 االصناعية وينشأ من أفكار العمال والمهندسين والمديرين لتحديد اسباب المشكالت التي غالباً م

  )  2009 : 508النجار ومحسن، (تصنف الى 

  ).العاملين(مشاكل تتعلق بالجانب البشري  .1

  .مشاكل تتعلق بأساليب العمل .2

  .مشاكل تتعلق بالمواد .3

  .مشاكل تتعلق بالمكائن والمعدات .4

  

  

                       

Materials  
 المواد االولية

Labor  
  العمال

Effects  
 النتيجة األثر

Methods  
 الطرائق

Equipment  
 المعدات

  األسباب
Cause

  األسباب
Cause



 

 

  IshiKawaمخطط  ) 3-8(شكل 

، مكتبة الذاكرة، طبعة ثالثة، "ادارة اإلنتاج والعمليات" ) (2009،النجار ومحسن :المصدر

  . 2004بغداد،

  

  ) Bank , 1996:177(يحقق مخطط السبب والنتيجة أو األثر جملة من الفوائد أهمها 

  .) 2008: 557 الالمي والبياتي،(

 .يعد عمل ثقافي وتعليمي بحد ذاته .1

 .مشاكل يحقق المخطط رؤية واضحة للمناقشات إلزالة ال .2

 .سباب واضحة للعيان لحل المشاكل بسهولة ايساعد على وضع  .3

 .التوصل الى االهداف بسهولة  .4

يساعد على تنمية االستراتيجيات التحليلية بروح فعالة في مشكالت الجودة في خطوط  .5

  .اإلنتاج

  Pateros Diagramمخطط باريتو  .6

ديد األهمية النسبية لمسببات  لتحالمستعملةيعد مخطط باريتو أحدى الوسائل االحصائية 

) Krajeweski &Ritzman,2005:143(االنحراف وتحديد أوليات االجراءات الواجب اتخاذها 

أذ ) 1824-1923: الفريد باريتو(سمي مخطط باريتو بهذا االسم نسبة الى عالم االقتصاد االيطالي 

 %  85لة التأثير أذ وجد أن حوالي الفئة المؤثرة والكثرة قلي:  امكانية تصنيف االنحرافات الىظالح

 وفي مجاالت متعددة أن 1950عام ) جوران(والحظ  .من السكان % 15من الثروات  تقع بأيدي 

 العملية في حين أن  من مشاكل الجودة كان وراءها اسباب ضئيلة تخص مواصفاتىاعداد كبر

رة من مشاكل الجودة غيـداد صـبب االّ اعــتس لية الـ من مواصفات العمىراالعداد الكب

لترتيب االستعمال فيعد مخطط باريتو من المخططات بسيطة ) 2009 :505، النجار ومحسن(

من العيوب األكثر تكراراً الى العيوب االقل تكراراً العيوب ابتداء )Evans, 1997 :260 ( وحيث

ك فأن مخطط باريتو أن التكرار يبين حالة عدم االنتظام التي تصيب اعمال وفعاليات الجودة، لذل

  .يعكس االسبقيات من الفعاليات واالعمال التي تحتاج  الى عمليات تحسين

   Scatter Diagram مخطط التبعثر  .7

   يسمى بمخطط االنتشار أيضاً ويعرف على أنه عبارة عن تطبيق فكرة بسيطة عن العالقة السببية 

 العنصر الذي يعتقد أنه هو السبب لقيمة بين متغيرات احدها يكون مقياس ألحد المنتجات واآلخر هو



 

 

هذا المقياس أي العالقة بين نوعين من البيانات  فهي أما عالقة بين سبب وتأثير أو سبب وآخر أو 

 التبعثر  ومخطط) 2008 : 562الالمي والبياتي،() Evans, 1997 :699(سبب وسببين آخرين 

(  ونتيجة بة سبـ بعالقعـالقةذه اليشير فقط إلى وجود عالقة ولكن ليس بالضرورة تمثل ه

Slack, et al ,2004:666 .(واهم فوائد المخطط هي) : ،509:2009النجار ومحسن  (  

  .تقليص النفقات والوقت الالزم إلجراء الفحص واالختبار .1

  .استبعاد الفحوصات غير المجدية واستبدالها بأخرى فعالة .2

ج المتحققة في ضوء العالقة بين الجودة    القيام بضبط العمليات الفعالة على أساس النتائ .3

  .وخصائص المخرجات

  

  



 

 

  املبحث الثاني

  تحسين جودة المنتج ومؤشرات قياسها

Product Quality Improvement  

  

تركز منظمات األعمال المعاصرة على البحث عن ميزات تنافسية في منتجاتها  

تياجاتهم في أولوياتها وتعمل تضمن لها البقاء في األسواق، فتضع رغبات الزبائن واح

وقد برزت جوانب جديدة في اهتمامات الزبون غير . جادة على تلبيتها لتنال رضاهم

السعر كالثقة في جودة المنتجات وابتكار أنواع جديدة  منها مع تميزها في األداء 

فتطلب ذلك من كل فرد في المنظمة أجادة عمله فضالً عن إتباع استراتيجية في 

 المستمر للجودة في المنتجات والخدمات أذ توسع مفهوم الجودة الى أنها التحسين

  : مسؤولية جميع العاملين في المنظمة، وسيتناول هذا المبحث الفقرات اآلتية

   المنتَج - 1-2-3

   عملية تحسين جودة المنتج - 2-2-3

  الجودة )  دوائر( حلقات - 3-2-3

  QFD دالة بناء الجودة - 4-2-3

 يد مستوى جودة المنتج تحد- 5-2-3

   عالقة الكلفة بتحسين الجودة6-2-3-

   عالقة جودة المنتج في تحسين اإلنتاجية والربحية 7-2-3-

   مؤشرات قياس جودة المنتج - 8-2-3

  

  

  

  

3-2-1 :نتَج المProduct  



 

 

  : ويقسم  لعدة أنواع هي " المنتج عبارة عن كيان مادي صمم لتلبية احتياجات معينة" 

   (Waller , 2004 : 147 ) 59:2008الالمي، (و  (.   

   Industrial Products:   المنتجات الصناعية .1

في منظمات أخرى كسلع منتهية أيضاً أو تستعمل وهي فقرات منتهية تصنع في منظمة ما و

في تجميع منتجات أخرى، تصبح فيما بعد منتجات استهالكية، مثل الراديوات، واطارات السيارات، 

المنتجات التي تستخدمها منشآت أو ، والمكيفات وغيرها وهي ت، والمراوح الكهربائيةوالمبردا

  . منظمات األعمال إلنتاج منتجات أخرى أو لتصنيع منتج بعد أجراء بعض العمليات اإلنتاجية عليها

   Consumer Products   :المنتجات االستهالكية .2

تهلك عبر صفقات عمل من خالل سالسل لتجهيز      ويقصد بها تلك المنتجات التي تصل الى المس

  .المنتجات النهائية مثل السيارات

   Standard Products:المنتجات القياسية .3

    وتعني المنتجات المخصصة للسوق العام بدون أي فروق بين منتج والمنتج الذي يليه ويصنف 

أو منتجات خدمة مثل بدوره الى منتجات صناعية على سبيل المثال الثالجات والتلفزيونات 

  .الهمبركَر

   Products Customized:  المنتجات الزبونية .4

     وهي المنتجات التي تصنع خصيصاً لتتالئم مع اذواق أو متطلبات أو أحتياجات زبائن     

  .معينين مثل عمليات التجميل

ستهالك أو المنتج على أنه أي شيء يمكن تقديمه للسوق لغرض اال) Kotler( كوتلر ويعرف     

  .االستخدام أو الحيازة أو االشباع لحاجة معينة أو رغبة معينة 

 (http :// forums. Ksu . Sa / Shoethread . Phpst = 6903)   

     فالمنتج يشمل االشياء المادية وغير المادية واالشخاص واالفكار وغيرها، فالمشتري ال يشتري 

 االنطباع عنه أيضاً الذي يتجسد في الصورة التي المنتج بخصائص مادية فحسب وأنما يشتري

   .يتخيلها عن هذا المنتج من جراء مشاهدته له وسماعه عنه

   )http:// www. business dictionary. com: (وهناك ثالث مستويات للمنتج هي

التي يبحث عنها المشتري  االساس ويعني المزايا ):  أو الرئيسيالمركزي(االساس المنتج  .1

  .تسمح بإشباع حاجاتهي والت



 

 

هو الذي يتكون من المالمح واالبعاد المادية الملموسة : )الفعلي أو الحقيقي (المنتج الملموس .2

  .والتي تسهل عملية المبادلة للمنتج االساس

هو جميع الخدمات التي ترافق المنتج مثل التوزيع، التركيب، الضمان، :  النهائيالمنتج .3

  .الصيانة

 Improvement Operation of Product Qualityن جودة المنتج عملية تحسي: 3-2-2

أولت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس االهتمام بموضوع تحسين الجودة والتي على 

ارشادات لتحسين الجودة وقد تم ( بعنوان )ISO 9004-4(ساسها أصدرت المواصفة االرشادية أ

 مكان ضمن المنظمة  لالرتقاء بفاعلية االنشطة والعمليات تعريفها على أنها االفعال التي تتم في كل

قد ) 2002/1000(شادي االسترلتزويد فوائد مضافة لكل من المنظمة وزبائنها  كما أعطى الدليل 

أذ نصت على أن المنظمة تقوم بالتحسين المستمر ) 5.8(الرئيس جعلت له بنداً فرعياً من العنصر 

 استخدام سياسة الجودة وأهدافها ونتائج التدقيق وتحليل البيانات لفاعلية ادارة الجودة من خالل

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،  (.واإلجراءات التصحيحية والوقائية ومراجعة االدارة

2002.(  

عملية تحسين الجودة عملية مستمرة لمواجهة المنافسة مما يقتضي تحديد اإلجراءات  أن 

وتعني ) 2009: 80الزركاني، (ودة لتأخذ سياقاً معتاداً للعاملين كافة في المنظمة بهدف االرتقاء بالج

بهدف تحقيق مستويات عالية ) Kuhn , 2004 :1(تقليل التغيير الحاصل في العمليات والمنتجات 

من جودة المنتج، ينبغي أن يكون هناك تعاون بين اإلدارة والعاملين والتزام قوي من أجل ضمان 

وللحفاظ على جودة المنتج وتحسينها البد من القيام ). Russell & Taylor, 2000: 107(الجودة

: باألنشطة المطلوبة التي تشمل كل المنظمة لضمان كفاءة وفاعلية نظام التشغيل والعمليات وهي

  )2009 : 80الزركاني،) (2003 :26العشيري، وآخرون، (

  .المراجعة الدورية لسياسة الجودة وأهدافها .1

  .مان التزام االدارة بمسؤولياتها ض .2

  .قياس مستوى توافق نظام الجودة مع المواصفات القياسية من أجل تحديد الفجوة بينهم  .3

  .أتخاذ االجراءات الوقائية الصحيحة  .4

  .القيام بمراجعة داخلية بصفة دورية  .5

  .تنفيذ التدريب  .6



 

 

يادة كفاءة وفاعلية نشاطاتها عني مجموع االجراءات التي تتخذها المنظمة لزي فتحسين الجودة 

  .وعملياتها من أجل تحقيق المنافع لها وللزبائن الذين يتعاملون معها

   Operations Management Roleدور ادارة العمليات : 1-2-2-3

مصطلحاً شمولياً فقد   OM(Operations Managements(يعد مصطلح ادارة العمليات 

وظائف المهمة في المنظمة والتي تعمل على معالجة بكونه أحد ال) Evans & Raturi(عرفه 

موارد المنظمة من مواد أولية وتكنولوجيا وطاقة وعمل، بهدف خلق سلع وخدمات تلبية الحتياجات 

 وكذلك تعرف العملية على أنها سلسلة Evans & Raturi , 2005:6)(الزبائن في الوقت المناسب 

وتعد . )128:1997شمدت، (ى تحقيق  قيمة أعلىمترابطة من االعمال أو النشاطات تهدف ال

التي تستند إليها المنظمة في تحديد اتجاهاتها االستراتيجية الرئيسة العمليات أحد المتركزات 

، فتهتم استراتيجية العمليات بتطوير خطة طويلة األمد )Slack et al, 1998: 687(والتنافسية

) Shafer(ويتفق ) Aquilano  et  al , 1995 :P 23(لتحديد كيفية االنتفاع من الموارد للمنظمة 

ادارة العمليات نظاما متكامالً يهدف الى تكوين السلع  في اعتبار) White & Vondermebse(مع 

كل ـ والش،)White & Vondermebse, 2004:4(والخدمات لتلبية احتياجات الزبائن في السوق

     .يوضح النظام االنتاجي) 9-3(

  

  نتاجيالنظام اإل) 3- 9(شكل 

Source: White ,Gregory P. & Vondermbse. Mark A. (2004) "Operation  

Management Concepts-Methods & Strategies" Leyh Publishing 

LIC. P. 4   

  عن ما خطط لهالرقابة لعدم حصول انحرافساسيتين هما أيحتاج كل نظام الى وظيفتين 

  مي و البياتي،الال(والتغذية العكسية لرفد النظام بالمعلومات لألبقاء على نمو وتطور المنظمة 

  يبين الرقابة والنظام اإلنتاجي معاً) 3-10(والشكل ). 18:2008

 المخرجات
 سلع

 خدمات

عمليات  منتجات
 تحويلية

 المدخالت

 عمال

 طاقةال

 مواد أولية



 

 

  

  نتاجيالرقابة والنظام اإل) 3-10(شكل 

، إثراء للنشر والتوزيع، "ة في إدارة العملياتتقنيات ونظم معاصر "(2008)، ميالال: المصدر

   .الطبعة األولى، عمان، األردن

دارة العمليات تتجه من االعلى الى  الى نظرة استراتيجية إلاالدارة العليا للمنظمة تحتاج

بين  االسفل بدءاً بتحليل البيئة التنافسية وأنتهاءاً بأدارة ومراقبة العمليات لكي تنجح في الربط ما

  .( Vondermbes & White , 1991: 32)ككل واالهداف التشغيلية الرئيسة داف المنظمةأه

، فأن الجودة تصبح خصائص عامة  التنافسية للمنظماتستراتيجياتالوعندما تقود الجودة ا

ستراتيجية للمنظمة أو تتجسد في رؤية المنظمة ورسالتها التي تركز اوثابته  تؤخذ بوضوح كأهداف 

   .)Russell& Taylor III, 1998 : 87(ون من خالل الجودة في رضا الزب

ساس المالئم  بأن الجودة هي األ)Motorola(وقد وجدت العديد من الشركات ومنها شركة 

ايز ــحة بالتمـ ناجلجودة تساعد في بناء استراتيجياتلتحسين العمليات، فأن ادارة ا

)Differentiation(ئة ــلفة الواطــ والك)Low Cost(جابة ــ واالست)Response (

)Heizer & Rerder, 1999: 78 ( وبهدف تحقيق الجودة المطلوبة للمنتج فأن االدارة الفاعلة

الرئيسة ات ـهمـمثل المـونها تـهمة كـوات المـللجودة يتطلب منها القيام بمجموعة من الخط

  ) Adam & Ebert , 1996 : 595 (:يـات وهـ العمليمديريل

  .دة لالستراتيجية الشاملة للمنظمةعمليات أن يحدد اوالً كيفية موائمة الجوعلى مدير ال .1

  .ه الجودة في استراتيجية العملياتتحديد الدور الذي ستؤدي .2

  .لةاختيار طريقة اإلنتاج التي ينبغي أن تحقق استراتيجية المنظمة الشام .3

فراد في مختلف  لجميع العاملين، فمن الضروري أن يفهم جميع االالجودةتوضيح فكرة  .4

  .مستويات المنظمة أهداف الجودة 

  والبحث عن فهم لكيفية تأثيرها في جودةوامل االساس  المؤثرة في الجودةتحديد الع .5

  .  المنتوج

الرقابة

 المدخالت العمليات المخرجات



 

 

ى  للكشف عنها وازالة االسباب التي تؤدي الالمستعملةتحسين العمليات هي النشاطات 

 تحسين العمليات بثالث  أنشطةتمر) 1997 :128: شمدت( أمكانية العملية انحرافات بهدف تحسين

  ) Slack , et al , 2004: 678:(  وهي مراحل

  ).العطل(تحديد كيفية تجنب الفشل  .1

  ).TQM(أمكانية دعم التحسين من خالل ادارة الجودة الشاملة  .2

  .اساليب ومداخل تحسين اداء العمليات .3

  .ث الثاليوضح العالقة بين هذه المراحل) 11 3-(والشكل رقم 

  

  أنشطة تحسين العمليات)  3-11(الشكل 

Source: Slack Nigel & Chambers Stuart & Johnson Robert (1998) "Operation 

Management" (2nd ed.) Prentice hall. P. 677  

ألخر وعدم  الترابط بين مراحل أنشطة التحسين وتأثير كل منها على ا)3-11(يبين الشكل 

 الجودة جراء عملية التحسين ذا الترابط، ورفع مستوىمن خالل هال أمكانية تحسين العمليات ا

  .ي تحسين اساليب اداء العملياتوبالتالي خفض  نسبة الفشل مما يعن

   Process Production Capability مقدرة العملية اإلنتاجية - 2-2-2-3

 :Adam&Ebert,1996)صول على فهم لسير العملية تعد مقدرة العملية أساساً حقيقياً للح

نتاج الواقعة تحت السيطرة قابلية عملية اإل" نهامقدرة العملية بأ) Feigenbaum( وعرف (629

 ).205:1997القزاز والمالك، (االحصائية على تحقيق خاصية الجودة ضمن المواصفات المحددة 

ج الذي يطابق تصنيع المنتلتحويل على قدرة عملية ا"كما عرفها باحثون آخرون على أنها 

أساليب ومداخل تحسين أداء 
 العمليات

 تحسين العمليات

إدارة الجودة 
  TQMالشاملة 

منع الفشل والتصحيح 



 

 

 : Krajewski& Ritzman, 1999: 265) ( Adam & Ebert , 1996(."مواصفات التصميم

597(  

  -: المقاييس اآلتية باستعمالوالمدير يمكنه أن يحدد كمياً فيما اذا كانت العملية مقتدرة أم ال وذلك 

(Slack et al, 1998: 653) (Krajewski& Ritzman ,1999:265-267)  )، 2001الجنابي : 

47(  

   Process Capability Ratioنسبة مقدرة العملية .1

      تعد العملية مقتدرة اذا أخذ توزيع العملية قيماً نهائية تقع داخل المواصفات العليا والدنيا 

رية معياانحرافات ) 3+( تقع داخل ) عامةقاعدة(فمعظم قيم توزيع العملية . للمنتوج أو الخدمة

وحدودها الدنيا تسمى  بحدودها العليا بين المواصفة فاذا كانت العملية مقتدرة فالفروقات ما. تقريباً

 انحرافات معيارية تباين )6(يجب أن تكون اكبر من  .)Tolerance width( حدود التفاوت نطاق

  ): Cp( نسبة مقدرة العملية )1 (وتبين المعادلة) Process Variability(عملية االنتاج

 
 : ناذ ا  

      Process Capability Ratio  نسبة مقدرة العملية = 

  Upper Specification  الحد االعلى للمواصفة=  

  Lower Specification  الحد االدنى للمواصفة  = 

 Standard Deviation of the process االنحراف المعياري لتوزيع العملية = 

distribution  

ن حدوث التفاوت المسموح بها اكبر من ألان العملية مقتدرة ف) 1(من   اكبرفاذا كانت

فالعملية ستنتج منتوجات  )1(قل من أ اما اذا كانت .  الفعلي لمخرجات عملية االنتاجالمدى

 االغلب قيمة عشوائية  المنظمة علىوعليه ستختار. لمسموح بهات خارج حدود التفاوت اوخدم

، فعندما تكون القيمة اكبر من لتقليل تباين العملية) 33. 1( ولتكن مثال مستهدفة لنسبة مقدرة العملية

فأنها تسمح لبعض التغيير ان يحصل في توزيع عملية االنتاج قبل ان تقوم بإنتاج مخرجات ) 1.0(

  .رديئة

  

   Process Capability Index ة العمليةمؤشر مقدر .2



 

 

تكون العملية مقتدرة فقط عندما تكون نسبة مقدرة العملية اكبر من القيمة المستهدفة مثال 

, لمواصفات التصميمعلى القيمة االسمية ) centered(وعندما يكون توزيع العملية يتمركز ) 1.33(

قريباً من الحد االعلى أو )   (ةالعملي متوسط توزيع مخرجات  يكونعندما, ولكن على أية حال

 مؤشر مقدرة العملية  ينبغي حساب.تنتج  فهذا يعني أن وحدات معيبة ربما التزالةاألدنى للمواصف

 غير جيدة نسبة أو مقارنة بالحدود الدنيا نتاج مخرجاتالذي يقيس االحتمال الذي تنتج فيه عملية إل

  ).2(بين في المعادلة   وفق ماوعلى العليا للمواصفات، أو

………….. (2) 
  : اذ أن 

  Process Capability Index      مؤشر مقدرة العملية = 

  Upper Specification  الحد االعلى للمواصفة   = 

  Lower Specification  الحد االدنى للمواصفة   = 

 Standard Deviation of the Process  االنحراف المعياري لتوزيع العملية   = 

   The Mean of the Process Units  متوسط توزيع مخرجات العملية    = 

فأذا كان مؤشر . نالحظ بأننا نأخذ القيمة االدنى من النسبتين ألنها تعطي االسوأ للموقف

  )1.33(ولنقل ) 1.0(أكبر من القيمة المستهدفة التي يمكن أن تكون أكبر من ) (مقدرة العملية 

ما ا. العملية مقتدرةللوصول إلى أكبر من القيمة المستهدفة ) ( تكون نسبة مقدرة العملية عندها

عملية يكون قريباً من احد حدي  متوسط الفأن) 1.0(أقل من ) ( كان مؤشر مقدرة العملية أذا

  .  العملية تنتج مخرجات معيبة فتلك) الحد األعلى أو الحد األدنى(السماح 

 أو مساوياً الى نسبة مقدرة العملية  لذلك  من دائماً أقل سيكون أن مؤشر مقدرة العملية

 عملية اإلنتاج تقع نفأ )(  العملية لنسبة مقدرةمساوياً) (فعندما يكون مؤشر مقدرة العملية 

 فأن متوسط توزيع مخرجات عملية اإلنتاج  للمواصفات ومن ثم الدنيادبين الحدود العليا والحدو

  . القيمة االسمية لمواصفات التصميميتمركز على 

 The General Steps to Qualityالخطوات العامة لتحسين الجودة3-2-2-3: 

Improvement 81:2009الزركاني، : ( وهي. (  

 ىأي فهم حاجات الزبون ومتطلباته والتي تعد ذات أهمية كبر:  الزبون حاجات تشخيص .1

 الزبائن الداخليون، أي جميع العاملين في :تحسين الجودة، والزبائن نوعان، االولفي عملية 



 

 

المستفيد الزبائن الخارجيون، أي : ، والنوع الثانيالمنظمة وهم بمثابة مستهلكين داخليين

  .نتاجه وهو المستهلكإمن المنتوج بعد أتمام عملية تصنيعه والرئيس 

وذلك من خالل التقاء جهود تحسين الجودة مع فلسفة المنظمة : اعالن جهود تحسين الجودة  .2

  .وتوجيه العاملين نحو عملية التحسين

خطاء أو  وهذه بدورها ستخدم المنظمة في عملية  تصحيح اال:البحث عن مساعدة خارجية .3

 ومعالجة مشكالت الجودة من خالل الخبراء أو االنظمة الحاسوبية والبرامج التقنية العيوب

  .الحديثة

 وبالتتابع يقود الى صياغة االهداف ة أن تطوير االهداف الممكن:تحديد اهداف العمليات .4

 التخطيط ، أذ أن نشاطات يتطلب تنفيذ عملية تحسين الجودةالكلية التنظيمية للمنظمة والذي

ين ــة التحســاح عمليـاس لنجـر االسـعد الجوهـاس تــيم والقيـوالتنظ

  .)2002 :221 - 222 الحديثي، (

   فلسفة دمنغ حول تحسين الجودة  4-2-2-3:

 الذي ارتبط به اسمها ولقد حصل على دعوة  أبرز علماء الجودة امريكي االصلمنيعد دمنغ 

صانعها بهدف النهوض بجودة منتجاتها، مثانية لتطبيق افكاره على من اليابان بعد الحرب العالمية ال

يساعد على النهوض بالجودة هو التركيز على تقليل االخطاء في المراحل   الحظ أن من أهم ماإذ

 1993امـ ع دمنغيـتوف ،)Heizer & Rerder, 2002:176(ع ـم والتصنيـى للتصميـاالول

)White & Vondermbse : 2004 :46 (سنوات عملة في اليابان قام ديمنغ بتأسيس اللوخ 

أربعة عشر مبداْ والتي أصبحت فيما بعد منهجاً  )14(فلسفة حول الجودة وادارتها صاغها بـ

    :وهي كاالتي) Slack, et al , 2004 : 720(اعتمدت عليه اليابان ومعظم الدول الصناعية 

)Evans ,1997 :53) ( ، 2000: 522-523العلي )(530 : 2008مي والبياتي الال (  

  .خلق الوالء أو االستقرار لغرض تحقيق التحسينات الالحقة للمنتج أو الخدمة  .1

  .تعلم الفلسفة الجديدة .2

  التوقف عن االعتماد على اجراءات فحص المنتج للتحقق من الجودة وانما يتطلب الحصول .3

  .السيطرة مع ابراز االجزاء الحرجةعلى ثوابت احصائية لعملية 

  . الموردين بناء على السعر فقطلتوقف عن اختيارا .4

  .ء لرفع مهارات العاملين مع االعتماد على الطرائق الحديثة لرفع كفاءة االداالتدريب .5

  .مناخ مالئم محفز ليعمل الجميعالتشجيع على االتصال المتبادل وتقليل الخوف وخلق  .6



 

 

  . تلعب دوراً في أنفاع العاملينة ، فالقيادة الفعاليق التنسيق بين االشراف والقيادةتحق .7

  ازالة الحواجز بين االدارات والتشجيع على حل المشاكل من خالل فرق العمل وروح  .8

  .الى المزيد من الفهم وبذل الجهود    الفريق تدفع العاملين 

بالتخطيط  استخدام الطرائق االحصائية للتحسين المستمر لكافة العمليات واالعمال المتصلة  .9

  . والخدماتواإلنتاج

 االدوات التي تسهل االداء واستعمالالتركيز على مساعدة العاملين نحو االداء االفضل  .10

  . الجيد والذي يجعل العاملين فخورين بتحسين انتاجيتهم 

عدم  وضع ارقام قياسية دون ربط ذلك بالجودة  وأن التركيز على مجرد االرقام قد يحول  .11

  .ف هذه االرقام خلما يقع  الى دون الرؤية الواضحة

  .عاملين من الزهو والتفاخر بالعمل ازالة المعوقات التي تحرم ال .12

 .تشجيع التطوير والتعليم الذاتي واعادة الترتيب يجعل العاملين مواكبين للتقدم التكنولوجي .13

  . للتطوير المستمر أساسالتزام االدارة الدائم بالجودة ضرورة   .14

  Demingاو ما تسمى بعجلة ) PDCA( أو عملية وابرز اسهامات دمنغ هي حلقة الجودة

وعملية  ,  مجموعة من االنشطة المتتابعة لتحسين اداء المنظمةعبر عنها بكونهايوالتي يمكن ان 

PDCA وهذه  انشطة متتابعة تساهم في تحقيق اهداف المنظمة من اربعة للتحسين المستمر تتألف 

  ).2008 : 575, الالمي والبياتي ) ( Gaither & Fraizer ,2002 : 270: (االنشطة كاالتي 

لية والتي تبدأ لمرحلة   العميمثل النشاط االول من انشطة) P( خطط ويرمز له) Plan(  -أ 

حديد المشاكل التي سيتم معالجتها من خالل  والتي تتضمن اختيار الطرق الحالية او تالتخطيط

 .عمليات الجمع والتقصي

ل الخطة التي تم اختيارها بصورة عملية والتي تشمل تعني عم) D( ويرمز له  أعمل)Do(  - ب 

 ).PDCA() Slack ,et al , 2004 :656(من دورة مصغرة 

 تعني التأكد والفحص او تقييم الحلول المنفذة للتأكد من )C( أفحص ويرمز له) Check(  - ج 

    .تأديتها  لعملية تحسين األداء ام ال

) 3 – 12(ويوضح الشكل  .م تخطيطه مسبقاتعني تنفيذ ما ت ) A(نفذ ويرمز له بـ) Act(  -د 

حسين اداء المنظمة وتمثل العجلة  تتتابع عملية وأنشطةويعكس عجلة ديمنغ للتحسين المستمر 

  . دون انحراف في األداء ية واحدة لألخرى لبقاء األنشطة بمثابة التغذية العكسواستمرارها



 

 

  

  للتحسين المستمر عجلة ديمنغ )3-12(شكل 

Source: Slack Niget, Chamber stuart & Johnson Robert (2004)" operations 

Management"  (4th ed.) P. 656                                   

 Quality Circles   تحسين الجودة )دوائر (حلقات :3-2-3

 على اسلوب يعتمد ،دارة بالمشاركة من أساليب االاًالجودة أسلوبتحسين  )دوائر( حلقات تعد

 ابان بعد الحرب العالمية الثانية واعطى اليابانيوناالدارة من االسفل الى االعلى وقد ظهرت في الي

  .أفضل في االسواق العالمية ة خاصاً بمراقبة الجودة بهدف اكساب منتجاتهم سمعاهتماماً

يب االحصائية للجودة مع منهج واسالحلقات الجودة منهج متميز يمزج مفاهيم الرقابة تعتبر 

  .) Juran( والذي قدمه حل المشكالت بواسطة المجموعات

هي عبارة عن مجموعة من العاملين في اختصاصات متشابهة أن حلقات تحسين اإلنتاج 

 السبوع لمناقشة المشكالت النوعية وايجاد ساعة في الون طواعية ويلتقون بمحض ارادتهميعم

بلة االنحراف الحاصل بين لمقالها ويتخذون االجراءات التصحيحية بشأنها الحلول المناسبة 

  ) 121:2000، حمود(المتحـقق فعــالً والمخطـط 

  

خطط أعمل

 حقق ذنف



 

 

  

  )حلقة الجودة(دائرة الجودة ) 3-13(شكل 

Source : Export Quality Control, (1989). P. 85 

، بل تعدى ذلك الى سمات ت وخصائص المنتج فقطصر على سماومفهوم الجودة ال يقت

التسويق وهندسة كوخصائص العملية وعليه فأن جودة السلعة أو الخدمة تتأثر بمراحل مختلفة 

ن بين كما يحتم التعاو) 2000-230 العلي،(التصنيع مما يحتم االهتمام بجودة أداء هذه األنشطة 

 ومتابعة لتغطية اًيتطلب هذا التعاون تخطيطة الجودة ، التي تتضمنها حلقجميع الفعاليات في التنظيم

  عملية دائرة حلقة الجودةيمثل ) 14 – 3(والشكل  .مختلف أوجه العملية

  

  عملية دائرة حلقة الجودة) 14 – 3(شكل 

Source : Russell & Taylor III W.( 2000) "Operation Management" (3rd ed.) 

Prentice - Hall Inc.  New Jersey P. 108                                 

)8 -10(المنظمة 
أعضاء نفس 

عمليات ,التدريب 
مجموعة تجميع 

تحديد المشكلة  
اتفاق بدائل ,قائمة

التقديم  تنفيذ 
المراقبة

نتائج حل المشكلة 

تحليل المشكلة  
السبب ونتيجة  
تجميع وتحليل 

  

 التفتيش

 التسويق
 اإلنتاج

تطوير 
 المنتج

 المشتريات
الجودة حلقة

 الخدمات

دراسات 
 السوق

هندسة 
التصنيع



 

 

أما أهمية حلقات الجودة فتكمن في حقيقة الدور الذي لعبته هذه الحلقات في تطوير اليابان 

وتجربتها االنسانية الفاعلة من خالل تأثيرها المركزي في التطور الكبير وبما ينسجم مع متطلبات 

 العديد من المساهمات تعزى ت االقتصادية اإلنتاجية والخدميةة اإلنتاجية للمنظماتطوير العملي

  ) 131:2000حمود ، : (الى ثالث مرتكزات أساس وهيالمتحققة في تطوير اإلنتاجية 

  .ة قياساً بالدول المتقدمة االخرىانخفاض االجور المدفوعة لأليدي العامل .1

  .ليابان قياساً في الدول المتقدمة في املةالمستعالتحديث المستمر في التكنولوجيا  .2

  .االستثمار الكبير في المجاالت الصناعية واإلنتاجية .3

االغراض أحد المساهمين في تحقيق فكرة حلقات الجودة الى أن ) Dr. Ishkawa(  وقد اكد 

  ) 2000 :123حمود ،: (بما يأتيالمستهدفة منها تكمن 

أنها  إذ، فسهم في حقول العمليات اإلنتاجيةعاملين أننتاجية للاإلتؤدي الى تطوير الكفاءات  .1

  .قاءات لمنافسة العمل وسبل تطويرهتمثل ل

 الخدمات المعيبة وتطويرها لدى اء اسس المعرفة النوعية للمنتجات أوتساهم في اذك .2

  .العاملين

  .نتاجية والنوعية تشجيع القوى العاملة واطالق فاعليتها في تحسين وتطوير العمليات اإل .3

تحسين وتطوير السبل الكفيلة بدعم العاملين وتشجيعهم معنوياً في المساهمة برسم سياسات  .4

  .وبرامج المنظمة وتطويرها بما يحقق المردودات االيجابية للعاملين والمنشأة على حد سواء

  .دة في المنظمةتطوير القدرات والقابليات االدارية وتحسينها  للمشرفين على حلقات الجو .5

نتاجية من خالل الوصول الى صيغ مثلى وأفكار ايجابية في تطوير لكفاءة اإلتحقيق ا .6

  .النوعية وتحسينها 

حدد بما ت نجاحها يمكن أن تطلباتلألهمية التي تنطوي عليها حلقات الجودة لذا فأن مبالنظر 

  ). 141:2000، حمود: (يأتي

  و المجموعة وفي مرحلة التأكيد على أن كل فرد ضمن المجموعة قد فهم طبيعة التزامه نح .1

  .     مبكرة قبل تنفيذ البرنامج

 تكون موضع تطبيق من ناحية وتنسجم مع إنتصميم المنتج وفق معايير قياسية منظمة ب .2

 .هيكلها من ناحية أخرى

التأكد من أن هناك التزام من قبل كافة المستويات االدارية وكذلك من وجود موجه أو قائد  .3

  .ع كافة القادة اآلخرين ليعملوا على تحقيق الهدف العام للمنظمةلتلك المجموعات يرتبط م



 

 

  .ينمي قدرات القادة لحلقات الجودةتعيين مدرب يدعم و .4

  .درب قد حصل على برنامجه التدريبيالتأكد من أن كل م .5

  .ت الجودةالتأكيد على دعم االدارة العليا لحلقا .6

  .طوعية وبمحض رغبة العاملينة هي تيجب أن يتم توضيح ان المساهمة في حلقات الجود .7

وان يوفروا الوقت المناسب اللتقاء االعضاء في على التزام المديرين لهذا المدخل التأكيد  .8

  .حلقات الجودة بشكل منتظم

 أي دعوة االفراد ضمن نفس نطاق العمل )Family ( العائلة يطلق عليهاانشاء مجموعة .9

  .ات التي تتضمنها حلقة الجودة لديهم نفس االهتمام والمعرفة في العمليوالذين 

اجراء مجرد تطوير نظام أو مدخل لحل المشاكل بإن يكون موجه على تنوير العقل وليس  .10

  .شكلي

التأكيد على أن كل المقترحات قد تم عرضها على الحلقة وأن تلك المقترحات التي تم  .11

  .ترشيحها للتنفيذ قد تم تنفيذها فعالً

  QFD( Quality Function Deployment(دالة بناء الجودة  :4-2-3

 لها اختصاراً يمكن ويرمز  متطلبات الزبون بأفضل ماتلبيةتسعى دالة بناء الجودة الى 

)QFD( ي اليابان في المنطقة الخاصة ببناء السفن التابعة لشركة ف وهي تقنية تم أنشائها

  .م مجهزيهاومعظ) تويوتا(ومن ثم تم استعمالها بصورة واسعة في شركة ) ميتسوبيشي(

 دةــات عديـها شركـمتواستـخد) 1966(ة ـداً سنـنية تحديـوظهرت هذه التق

)Toyota, Matsushita, Electronics, Nippon Steel(تحقيق المنتج الجديد ضمان فيما بعد ل 

  )  Waller , 2004:156(بات الزبائن لمتطل

ات عمل المنظمة تعمل على طريقة تركيز منتظمة في وحد "وتعرف دالة بناء الجودة بأنها

عملية "، وتعرف أيضاً بأنها )Robert, 1999:1"(ارضاء متطلبات الزبائن عن منتجات المنظمة 

  .) Heizer & Render ,2001 :139"(تحديد رغبات الزبون وترجمتها الى منتجات

  . دالة بناء الجودة مآراء بعض الباحثين والكتاب حول مفهو) 3-3(ويبين الجدول 

  

  

  

  



 

 

  (QFD) مفاهيم دالة بناء الجودة  بعض (3-3)جدول 
  اسم الباحث  )QFD( مفهوم دالة بناء الجودة    ت

1 

تلك العمليات المستندة الى العمل الجماعي وارتباط الزبون 

بالمنظمة، والتسويق المتكامل، والتصميم، و التطوير 

الهندسي، والتصنيع، واإلنتاج، والشراء في تطوير عملية 

يد من مرحلة الفكرة حتى التوصيل النهائي من منتج جد

تسمح لحاجات ) QFD( خالل التنسيق  والتكامل  كما أن 

ورغبات الزبون النهائي باالتصال بمرحلة تطوير المنتج 

وبعد ذلك تسير الى مراحل االنتاج والتصميم  وبهذه 

الطريقة فأن المنتجات تصل الى الزبون بشكل اسرع 

  .أقل وبجودة أفضل وبكلفة 

(Leender & Fearon, 1997:143) (Shafer 
& Meredith , 1998 :88))  ، الزركاني

85:2009 (  

2 
اداة قوية للمساعدة في ترجمة رغبات الزبون  مباشرة الى 

خواص أو صفات في المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من 

  .مراحل تصميم نظام اإلنتاج 
(Shafer & Meredith , 1998:88)

3 
ة تركيز منتظمة في وحدات عمل المنظمة تعمل على طريق

  .ارضاء متطلبات الزبائن من منتجات المنظمة 
Robert ,1999:1  

4 

أنموذج دالة بناء الجودة يساعد في تحقيق عملية الفحص 

باالستناد الى موقع محور العائد فضالً عن أنه يعد بمثابة 

 الدليل المساعد في تنفيذه من خالل تصميم المنتج

  والعمليات التصنيعية 

 367:2000العلي ،

Heizer & Render, 2001 :139  عملية تحديد رغبات الزبون وترجمتها الى منتجات  5

6 

تصميم مدخل ينقل السيطرة على الجودة الى مرحلة 

وهي آلية رسمية لتأكيد سماع صوت . تطوير المنتج

 الزبون لتطوير كل مكان في المنظمة، وهي أيضاً وسيلة

تعريف خاصة لتأكيد أن متطلبات الزبون قد اصبحت 

  . منجزة في جميع النشاطات الوظيفية في الشركة

 2001: 32الجنابي ، 

7 
الى متطلبات االساس  وسيلة لترجمة متطلبات الزبون 

  فنية مالئمة لكل مرحلة من مراحل تطوير وانتاج المنتج 
Krajewski & Ritzman , 2005:71

8 
بشكل مصفوفة تمكننا من استنتاج ما يطلبه منهج علمي 

رد على تلك المتطلبات؟ والى أي مدى ائن وكيف سيالزب

  أو درجة سنرضي الزبائن ؟

www. matrixone . com / concurrent – 
engineering / ntmi -6k,2005

9 
وسائل تطوير صفات المنتج أو الخدمة التي يرغب بها 

  .يفية المالئمة بالمنظمة الزبون من جميع المكونات الوظ
AL-Hamed, 2007 :4

    مثبتة اعتماداً على المصادر الد الباحثااعد: المصدر



 

 

وذلك بسبب هدفها ) صوت الزبون(تقنية لها عدة مسميات منها ) QFD(تعد دالة بناء الجودة 

،  اليه الزبون تحاول االمساك بما يحتاجي يرمي الى تحقيق متطلبات الزبون، إذ أن هذه التقنيةوالذ

بسبب شكلها الذي يشبه  (House of Quality) )بيت الجودة(اً  وتسمى ايضوأن تلم بكيفية تحقيقه،

 في حين يرى العديد من الكُتاب والباحثين بأن بيت الجودة هو )Slack et al ,2004:146(البيت 

نية لتحديد العالقة تقنية بيا" بأنه) Heizer &Render(، يعرفه )QFD(جزء او وسيلة من وسائل 

 ,Heizer &Render(بين رغبات الزبون في المنتج وكيف تذهب المنظمات لتحقيق هذه الرغبات 

2001:139(.  

هي تقنية تركز على تنظيم ومتابعة حاجات ومتطلبات الزبون  )QFD(إن دالة بناء الجودة 

  .ضائهوترجمتها إلى خصائص وصفات للمنتج أو الخدمة بغية تلبية رغباته وألر

  )QFD( دالة بناء الجودة أغراض:  1-4-2-3

  )80:2008، ميالال: (أن األغراض الرئيسة لدالة بناء الجودة هي

  .ارضاء الزبائن .1

   ). Heizer &Render, 2001:139(ترجمة رغبات الزبون الى تصميم مستهدف  .2

  ).Slack et al ,2004:146(يلبي رغبات الزبائن الذي ضمان التصميم النهائي للمنتج  .3

ى رلالستجابة بسهولة كبوالذي سيخفض الكلف على أمل السماح  توفير وقت التطوير .4

  .للتغيرات في السوق

  .ليات التي تؤدي الى ارضاء الزبونالمنظمة على تزويد القاب تركيز مصادر .5

يحصل    وأن القضايا الحرجة لتحقيق نجاح المنتج التحسين االتصال لكي يتم معالجة .6

  .)Robert ,1999: 2 (اطئةلتقديرات الخنتيجة ا، اخفاق

  .استعمالها في مراحل اإلنتاج وتقديم المنتجأنتاج تصاميم يمكن  .7

  ).Waller , 2004:145(التركيز على جهود التصميم  .8

  .دعم العمل الجماعي .9

  .يم وتحسين عمليات التطويرتوثيق التصم .10

  . معلومات عن التصاميم المستقبليةتوفير قاعدة .11

  . الهندسية في المنتجات تقليل التغيرات .12

  .يعتقليل كلف التصميم والتصن .13

  .) Russell & Taylor , 1995 :243(طرح المنتجات الجديدة في االسواق بسرعة  .14



 

 

   The Stages of QFDمراحل دالة بناء الجودة : 4-2-3 -2

ية  مراحل تحليل الجودة النظر الى سلسلة من أربعيتطلب اإلدراك الكامل لفاعلية دالة بناء

، ومن ثم الى العمليات  الى المتطلبات الفنية للمنتجتسمح لمتطلبات الزبون بالتحول بصورة متعاقبة

 وقةـم قيمة متفــون وتقديــا الزبــق رضــوالً الى تحقيـــالنهائية وص

)Schonberger & Kanod ,1994:86 () ،والمراحل األربعة المتكاملة ) 86 :2009الزركاني

  )Leenders & Fearon, 1997:143(:هي) QFD(ودة لدالة بناء الج

   .لتحديد متطلبات التصميم:  تخطيط المنتج–) 1(المرحلة 

   .لتحديد خصائص االجزاء:  تصميم المنتج–) 2(المرحلة 

  .د عمليات التصنيعلتحدي: تخطيط العملية) 3(المرحلة 

   .)العمليات(نتاج لتحديد متطلبات اإل:  خط اإلنتاج–) 4(المرحلة 

  ) QFD(يوضح مراحل دالة بناء الجودة ) 3- 15(والشكل رقم 

  

  QFD نظرة عامة للمراحل األربع (3-15)  شكل 

Source: Schonberger, J& Kanod, M.(1994) "Operations Management- 

Continuous Improvement" (5thed.) McGraw –Hill  USA. p.68. 

 تخطيط المنتج

 تخطيط العملية

 ضبط العملية

   )1( المرحلة 

   )2( المرحلة 

   )3( المرحلة 

   )4( المرحلة 

 تصميم المنتج

متطلبات الزبون 

) متطلبات التصميم(للمنتج   طلبات الفنيةالمت

 خصائص األجزاء

 عمليات التصنيع

 متطلبات العملية



 

 

   :يلي بعض التفصيل لكل مرحلة من مراحل دالة بناء الجودةوفيما 

  : Product Planning تخطيط المنتج .1

 تخطيط  المنتج بأنه ارة اإلنتاج والعمليات على تعريفيتفق العديد من الباحثين في مجال اد

طوير    يتعلق بكيفية اختيار المنتج وتقديمه الى السوق والمستفيد اعتماداً على البحث والت كل ما

 الجديد جيشمل تخطيط المنت) 57:2008: مي والبياتيالال(والقدرات الجيدة والتكنولوجيا المتطورة 

أو الخدمة الجديدة جميع النشاطات التي تعود الى تقويم ومراجعة المنتجات والخدمات الحالية أو 

ية التخطيط عملية  وتعد عملدةالتخلص منها أو تلك التي تعود الى تقديم منتجات أو خدمات جدي

  ). 134:2009، النجار ومحسن(مستمرة وجارية 

الى حد ما من تلك " أفضل"يعتمد نجاح المنظمة على قدرتها في تقديم المنتجات التي تكون 

نواع  أ)بصورة عامة(تحدد  التنافسية للمنظمة  لذلك فأن االستراتيجية.التي يقدمها المنافسون

 لهذه االستراتيجية  بعض التفاصيلةضافن تخطيط المنتج يستخدم إل، وأالمنتجات التي ستقدم للسوق

التي ستشبع الطلب أن الغرض من تخطيط المنتج هو لضمان أن تقدم المنظمة انواع المنتجات 

فالهدف االساس من التخطيط هو مقابلة حاجة السوق وطلبات ) Waters ,91 :32 (المدرك للزبون

تغيرات في الجية و كلما زادت التقلبات والتغييرات التكنولو بالزيادةأخذالزبائن ألن أهمية التخطيط ت

فالمنظمات التي تريد أن تحقق نجاحاً يكون من خالل إمكانياتها على االيفاء . اذواق المستهلكين

  .)2008 : 57مي والبياتي ، الال(بمتطلبات الزبائن واتفاقها مع رغباتهم 

  Product design تصميم المنتج .2

لية وضع الخصائص والوظائف واالشكال الخاصة بمنتج معين في قالب يساعد  عموه

، وهذا يوضح البقاء واالستمرارية ألية منظمة ء باحتياجات المستهلكين في السوقالمنظمة للوفا

 يتطلب أن النظام االنتاجي وخدماته فيها يتكيف لمواجهة احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية

  .)175 ,2000البكري ، (

 في تصميم المنتج الجديد تبارات المهمة التي يجب أن تؤخذ بالحسبانهنالك عدد من االع

  )  151:2009، النجار ومحسن(

  .منتج بكلفة واطئة أو كلفة مقبولةيجب أن يتم تصنيع ال: )Cost(الكلفة  .1

تج بما يمكن استعمال المن) Economic of Use(اقتصادية االستعمال أو االستخدام  .2

  .استعماالً اقتصادياً

  .يجب أن يكون المنتج ذا جودة جيدة): Quality(الجودة  .3



 

 

ذا يجب أن يكون تصميم المنتج : )Luxury Features(الصفات الكمالية أو الجمالية  .4

  إلشباع حاجة المستهلك يؤديهالمسات جمالية فضالً عن وظائف األداء األتية التي

  :وتوقعاته

يجب أن يكون المنتج بحجم )  Size , Capacity & Strength(ة الحجم والطاقة والمتان 

  .معقول، وله طاقة فنية وانتاجية عالية، ويتسم بمتانة كافية لحمايته من المؤثرات

االستمرار  ى للمنتج عليجب أن يوفر التصميم القابلية: )Durability(دوام االستمرار  

  .اداء وظائفه وخاصة السلع المعمرةبالعمل و

بالمنتج  يجب أن يكون التصميم قادراً على تأدية الوظيفة المناطة: )Reliability(عولية الم 

 .ن فشل أو عطل أو توقف لمدة معينةدو

االجزاء يجب أن يسمح التصميم بتبديل ): Maintainability(القابلية على الصيانة  

 .يسمح بأجراء الصيانة بسهولة ويسرالمستهلكة أو التالفة بسهولة ، و

فر التصميم درجة عالية من األمان يجب أن يو: )Safety In Use(مان عند االستعمال األ 

  .بب حدوث االضرار أو االذى للزبونعند استعمال المنتج ومن دون أن  يس

   Process Planningتخطيط العملية  .3

طتها هي الوسيلة التي يتم بواس) Processالعملية ( يطلق عليها بـ أن عملية اإلنتاج أو ما

، والموارد، العملية هي مزيج معين من المكائن، والعاملين، وطرائق العملف. إنتاج المنتج أو الخدمة

/  والعوامل البيئية التي تقوم جميعاً بتحويل المدخالت الى مخرجات من المنتجات أو واالدوات

   .)Evans ,1997 :326(والخدمات 

سلعة أو (عين لمنتج محدد  على شكل مأن هدف تخطيط العملية هو وصف لكيفية الحصول

. االفضل إلنتاج المنتوج أو الخدمةوأن هدف تصميم العملية هو أختيار وتحديد الطريقة  .)خدمة

 الوصف التفصيلي للعمليات التشغيلية لصنع المنتج ط وتصميم العملية يتعلقان بتحديدلذلك فأن تخطي

بين العمليات التشغيلية لتصميم الوسيلة االكثر كفاءة لصنع المنتوج  وتحديد العالقات القائمة ما

)Waters ,1991 :180.(  

 Process Controlضبط العملية  .4

عداد كبيرة من الوحدات  اينتج  Mass Production االنتاج الصناعي بأنه أنتاج كمييتسم

، اال أن فس المواصفاتيع الوحدات مصنعة بنفس التصاميم ون وعلى الرغم من أن جمالمتماثلة،

 قد تكون فيها بعض االختالفات والتباينات، ويطلق على ، الفيزيائية أو الكيميائيةخواصها الميكانيكية

) Manufacturing Variations(هذه االختالفات في خصائص المنتج باالختالفات التصنيعية 



 

 

ا  قَل مستوى  مجالهفات وكبر جودة المنتج، فكلما زادت نسبة هذه االختالثر السيء علىذات األ

تج المصممة  المنتج قد تكون متباعدة ومشتتة عن المواصفات القياسية للمنالجودة، ألن خصائص

 يعني )Quality Improvement(، وأن تحسين مستوى جودة المنتج خصيصاً ألرضاء الزبون

ة ـ المعيبداتـدد الوحــيل عــ من االختالفات التصنيعية وكذلك تقليص وتقلالتقليل

  .)2004,عيشوني(

   Determination of the Level Product Quality تحديد مستوى جودة المنتج2-3- 5:  

بين قيمة المنتج في نظر الزبون  أن افضل مستوى للجودة هو المستوى الذي يعظم الفارق ما

اإلدارة العليا  ف،)102:1995، ماضي( ذي يحقق اقصى أرباح ممكنة نتاج هو المستوى الوكلفة اإل

رسالة المنظمة وقيمها وتحدد االهداف بقيم كمية  للمنظمة تضع بيانات الجودة ضمن رؤية او

، اذ يعطي التعقيد  في بيئة اليوم ووقت العمل ياتهاواضحة لكي تساعد المنظمة بالوصول الى غا

   .)Hradesky , 1995: 61(الحرج فرصاًَ قليلة للنجاح 

باختيار مستويات محددة من الجودة هي قرارات معقدة تقوم بها االدارة القرارات المتعلقة أن 

، وهي تستلزم األخذ بنظر االعتبار التكاليف المترتبة ها جزءاً من استراتيجية المنظمةالعليا بوصف

  .)2001 :50،الجنابي(حة للمنظمة على ذلك واالمكانيات المتا

ثالث مستويات للجودة في الواليات ) Garvin(، فقد حدد جودة مستوى ال تحديدأما فيما يخص

 أما فيما يخص تحديد مستوى الجودة على) 3-4 ينظر الجدول ()، متدنعال، متوسط(المتحدة 

  (واعتماداً على المستويات التي حددها) عبيدات والكردي(مستوى الدول العربية فقد قام كل من

Garvin ( بتبني مستويات ادنى للجودة في االردن)عبيدات والكردي() 3-5 الجدولينظر ،

119:1998(.  

   مستويات الجودة في الواليات المتحدة االمريكية )3-4(جدول 

  النسبة  مستوى الجودة

 98-100%  مستوى الجودة عالي 

 98%   أقل من- 95  مستوى الجودة متوسط 

   95%أقل من   مستوى الجودة متدن 

 )25 (مجلة دراسات المجلد "العوامل المؤثرة عليها الجودة و ")1998(عبيدات والكردي: المصدر  

 . 117 االردن، ص، ، كانون الثاني)1(العدد 

   مستويات الجودة في االردن (3-5)جدول  



 

 

  النسبة  مستوى الجودة
 95-100%  مستوى الجودة عالي 

 95%  أقل من - 90  مستوى الجودة متوسط 
  90%أقل من   مستوى الجودة متدن 

 )(25مجلة دراسات المجلد"الجودة والعوامل المؤثرة عليها  ")1998(يدات والكرديعب: المصدر 

 . 117 االردن، ص،، كانون الثاني)1(العدد 

، فعملية تحديد مستوى الجودة المالئم للمنظمة تحديد مستويات الجودة في المنظمة اما كيفية

دد بالكلف تحي، ونب الخاص بالمنظمةجانبين، يمثل االول الجا تعتمد توتحديد كلفته ينتج من قرارا

لى اإلمكانيات المتاحة  ، كذلك يعتمد عالمترتبة على ذلك مثل تكاليف اإلنتاج والصيانة والمرفوض

أما الجانب اآلخر فيعتمد على الظروف الخارجية المحيطة بالمنظمة مثل المنافسة للمنظمة، 

يمثل عملية تحديد مستوى الجودة ) 3- 16(والشكل رقم  .)2001 : 52،الجنابي(والمستهلكين 

  . المنظمةلمنتجات

  

ارة اد ")1995(، توفيقماضي: المصدر عملية تحديد مستوى الجودة لمنتجات المنظمة 3-16)(شكل 

  .103ص، معارف، القاهرة دار ال،"الجودة مدخل النظام المتكامل

  عالقة الكلفة بتحسين الجودة: 6-2-3

  ظروف المنافسة
  تعدد المنتجين - 
مستوى جودة  - 

 الصنع  والمنافسة

عمليات اختيار مستوى جودة 
 المنتوج او الخدمة

  خصائص المستهلك
  القدرة الشرائية  - 
 العادات الشرائية  - 
 حماية المستهلك - 

  التكاليف
     تكاليف اإلنتاج-      

 تكاليف الصيانة - 
تكاليف المرفوض - 

اإلمكانيات الخاصة 
  بالمنظمة

  إمكانات تقنية  - 
 موارد مالية  - 
  موارد بشرية  - 

  

  
قرار مستوى الجودة المالئم

  
التكلفة الخاصة بمستوى 

 الجودة المختار



 

 

Relationship between Cost & Quality Improvement   

 خفض كلف الفشل مكانيةإيؤدي االهتمام بالجودة الى خفض الكلف االجمالية من خالل 

من اجمالي الكلف وكذلك تقليل  %) 75-80( والبالغ نسبتها )عدم المطابقة( كلف الداخلي والخارجي

مي الال(من اجمالي الكلف  %) 20-25(غ نسبتها والبال) كلف المطابقة(كلف المنح وكلف التنوع 

   .)540:2008والبياتي ،

يعرف بحلقات   الياباني لتحسين الجودة يمكن أن يتحقق ذلك من خالل ماانطالقاً من المبدأ

عاملين   )5-10(التي تعرف بكونها حلقات غير رسمية  مؤلفة من ) Quality Cycles(الجودة 

رأسهم أكبرهم سناً او درجة من أجل رفع جودة المنتجات الن الجودة يلتقون بعد الدوام الرسمي ي

فرية ــيوب الصـوحول مفهوم الع) Heizer &Render , 2004 :190(مسؤولية الجميع 

)Zero Defect(. اكد )Crosby(لى أقل حد  ادارة المنظمة لتقليل نسبة الخطأ الى ضرورة سعي ا

( يسمى باألخطاء المقبولة أو نسبة الخطأ المقبول  جود ما االدارة بعدم وممكن ويؤكد على اعتقاد

Crosby , et al, 1997 :11(.   

التقنيات الحديثة فقط استعمال  فقط الى ن تطور الصناعة اليابانية ال يعزيقد دلت الدراسات أل

وتقليص االخطاء أثناء التصنيع  .نتاج بل مهارات العاملين وقدراتهم على تقليص مخلفات اإل

)Yamada,1998 :89( .  

  .يبين العالقة بين تحسين الجودة وأثرها على التكاليف الربحية ) 3 -17( والشكل رقم 



 

 

  

  عالقة التحسين بالجودة واثره على الكلف) 17 – 3(الشكل 

Source: Heizer Jay & Render Barry (2004) "Operations Management" (7thed.) 

Prentice – Hall.  p.190.  

  

) االداء، الوقائية، الفشل( خفض كلف إلىيؤديه تحسين الجودة  الى ما) 3-17(يشير الشكل 

اءها الشهرة  من خالل اعط والذي بدوره يحقق مكاسب للمنظمة الكلف الكليةهذا بدوره يخفضو

وتحديد اسعارها بحدود معينة  طابقة للمواصفات وامكانية زيادة حصتها السوقية المالمتأتية مثالً من

، والشـكل ةـيساهم في زيادة الربحي ومن خاللها تتحقق مكاسب السوق وتنخفض التكاليف مما

  . يوضح ذلك)18-3(

  مكاسب السوق
 سعر/ حجم  / شهرة 

لجودةتحسين ا تحسين الربحية

خفض الكلف االنتاجية  
وإعادة العمل التالف وآلف 

 الضمان الحق العام



 

 

  
  

   المنظمة واثرها على االرباح والكلفعالقة تحسين الجودة بمكاسب) 3-18(الشكل 

 Source: Heizer Jay & Render Barry (2004) "Operations Management" 

(7thed.) Prentice – Hall. p.190.  

 

   اإلنتاجية والربحيةتحسينب  عالقة جودة المنتج : 2-3 -7

) وخدماتسلع (  الذي يهدف لتحويل المدخالت الى مخرجات يعرف اإلنتاج على أنه النشاط 

ين المخرجات والمدخالت أو ا مقياس للعالقة ب أنه فتعرف على أما اإلنتاجية، االستفادة منهايمكن

 (Heizer & Render : 2004 : 13) النتائج باستخدام عناصر أنتاج محددة القدرة على تكوين

ويمكن حساب اإلنتاجية ألي نظام أنتاجي من خالل قسمة المخرجات على المدخالت لنفس النظام 

  :                       وكما في المعادلة اآلتية 

  )output(المخرجات 
%100    

  )input(المدخالت 

  

) =P   (اإلنتاجية  

  :            أذ  أن

Productivity = P   =  اإلنتاجية 

 Output = O=    المخرجات 

Input   =   I   =    المدخالت  

  مكاسب السوق
 سعر/ حجم  / شهرة 

 الجودة تحسينتحسين الربحية

خفض الكلف اإلنتاجية 
وإعادة العمل التالف 

وآلف الضمان الحق العام



 

 

ر  لحسن استغالل الموارد إلنتاج السلع والخدمات وينبغي األخذ بنظاًإلنتاجية مقياساتعد 

االعتبار حساب فقط المخرجات والمدخالت الجيدة المطابقة للمواصفات وحذف الرديء منها كي ال 

   ).        39:2008الالمي والبياتي (يؤثر على نسبة اإلنتاجية  

 التنافس بالجودة يرتكز عليه أسلوب التنافس في األسواق وتحقيق األرباح المطلوبة للمنظمة أن   

جودة ــركيز على الـعطي التـي تـــة األعمال االستراتيجية التبوصفه جزءاً من خط

)Juran , 1992.300-301( الى اآلتي تؤديجودة المنتجتحسين  لذا فأن  : 

  .)2009 :80الزركاني، ) (160:2006العزاوي، (

  .  اإلنتاجيةالمدخالت وهذا يعني زيادة زيادة نسبة المخرجات الى  المخرجات، أيزيادة مطابقة .1

  وتقليل كلف الفشل الخارجي والداخلي وهذا يعنيتفاع كفاءة العمليات، وتقليل كلف التقديمار .2

 .تقليل الكلف

  .تحسين كفاءة استغالل الموارد وتحسين كفاءة العملية اإلنتاجية .3

 .وقية الذي يؤدي الى زيادة العائدزيادة رضا الزبون وزيادة الحصة الس .4

 .   ة الربحيةلعائد الى زياد وزيادة االكلف/ زيادة نسبة السعر .5

 يوضح ما سبق ذكره) 3-19(والشكل 



 

 

  

   والمركز التنافسي والربحيةونتحسين الجودة وأثره في تحسين رضا الزب) 3-19(شكل 

 ISO 9000 & ISO"أنظمة أدارة الجودة والبيئة )"2002( عبد الوهاب،العزاوي: المصدر

  .:27 ة االولى ، الطبع"14000

  

ارد الذي تعني  تحسين الجودة يؤدي الى تحسين كفاءة استغالل الموأن) 3 – 19(يبين الشكل 

، كما  التنافسي لمنظمة وزيادة الربحية أعلى وهذا يقلل التكاليف ويحسن المركزهدر أقل مع إنتاجية

 وهذه أعظم قيمة له أن زيادة رضا الزبائن عن منتجات الشركة تعني أنها تخطت توقعات الزبون

  . سين الربحيةمما سيؤدي الى زيادة العائد الذي يعني تح

انطالقا مما سبق تعد الجودة والكلفة أهم عوامل نجاح المنظمة ففشلها في الجودة يحملها كلف 

 جودة إضافية مما ينعكس على رضا الزبون لذلك فالمدخل الحديث إلدارة الجودة يركز على تحسين

  . لف الجودة على منتجات دون عيوب مما ينعكس على تخفيض كعمليات للحصولالمنتجات وال

يرى الباحث بأنه يتحتم على منظمات االعمال المعاصرة تبني الجودة كاستراتيجية تنافسية 

وتأطيرها بإدارة كفؤة تحدد سياسة الجودة واهدافها وعناصر تطبيقها في التخطيط والضبط 

 تحسين الجودة

تحسين 
عملية 
 اإلنتاج

تحسين 
آفاءة 

استغالل 
 ردالموا

  زيادة 
 رضا

الزبون 

زيادة الحصة التسويقة 

 تحسين الجودة

تحسين المرآز التنافسي 

زيادة نسبة 
الكلفة/السعر

 زيادة الربحية



 

 

وباستعمال المعنى الشمولي لها لتكون إدارة , ميع العاملين في المنظمةوالتحسين المستمر بمشاركة ج

كمدخل لألداة ونظام فعال للتطوير الشامل واسلوب لإلدارة الحديثة وفلسفة ) TQM(لجودة شاملة 

تركز على تمكين المنظمة من تحقيق افضل أداء ممكن ألكساب , في طريقة التفكير وإدارة العمليات

لجودة العالية من خالل توفير المتطلبات واالدوات الالزمة لذلك بغية تلبية حاجات المنتجات صفات ا

  .ضمان لبقاء المنظمة واستمراريتها, وتوقعات الزبون لتنال رضاه

   

  مؤشرات قياس جودة المنتج : 8-2-3

 & Goetsch ( أفضل العوائد المتحققة لها اعتزاز الزبون بجودة منتجات المنظمةيعد

Davis,1997:14 (أن أفضل مؤشر لقياس الجودة هو رضا الزبون ويكون المقياس النهائي لذلك ف

  جودةلقياس) طرائق(عدة مؤشرات تستعمل  و)Stanton et al,1997:18(في البيئة التنافسية 

  : المنتجات ستعتمدها الدراسة منها

 Index Number Methodمؤشر الجودة  .1

 والمقصود بمؤشر الجودة العالقة االستعمال شيوعاً في تعد هذه الطريقة من أكثر الطرائق    

 Base(التي بموجبها يتم قياس كلف الجودة ذات الصلة بالمنتوج على أسس قيمية ) Ratio(النسبية 

Value (بين اداء  هذه المؤشرات في مقارنة االداء المتحقق خالل مدتين من الزمن أو ماتستعمل و

   -:لمختلفة بالمنظمة كما في المعادلة اآلتية  والخدمية انتاجيةاالقسام  اإل

  ) 89:2009الزركاني، ) (Russell & Taylor, 2000 :99( )347:2000-357العلي ، (

  

            الكلف الكلية للجودة
  =مؤشر الجودة 

  قيمة المبيعات
×  100 …………………………)  1(  

  

   Final Productالمنتج النهائي  .2

نتاجية أذ باإلمكان قياس انتاجية المنتج النهائي من  الجودة في اإلإلى تأثيرمقياس يشير هذا ال

  : الصيغة اآلتيةخالل 

  )89:2009،الزركاني (  (Russell&Taylor,2000:102 ))78:2004الفضل والطائي(



 

 

 + )النسبة المئوية للوحدات الجيدة) (الوحدات الداخلة في العملية االنتاجية= (المنتج النهائي

)  النسبة المئوية للوحدات الجيدة- 1) (الوحدات الداخلة في العملية االنتاجية(

   (2) ................. )النسبة المئوية للوحدات المعابة التي يعاد تصنيعها(

  Quality Ratioنسبة الجودة  .3

فة  من المبيعات اذ استخرجت نسبة كل كلفة الجودة لكل دينارمؤشر) Juran(استخدم جوران 

عدد صحيح للتوصل الى تحديد مستوى ) 1.0(المنتجات المعيبة ومن ثم طرحت هذه النسبة من 

  .)108:1998عبيدات والكردي،: (دة وكما موضح في الصيغة اآلتيةالجو

  

 )الدينار(كفة الوحدات المعيبة السنوية 
   - 1  =نسبة الجودة 

  )الدينار(قيمة المبيعات السنوية 
×  100 … …) 3(  

 

  نسبة الوحدات المعيبة  .4

يمكن معينة و مدة زمنية والذي يحتسب خالل) بةينسبة الوحدات المع( بمعدل الفشل وتسمى

قياسه من خالل قسمة كمية الوحدات المعيبة على وقت التشغيل أو يمكن قياسه من خالل النسبة 

 ذلك انحـتوض تينيــ اآلتوالصيغتين، ـن كـميـة اإلنتاجة مـبيوحدات المعـالمئوية لل

)Slack ,etal,2004:626) ( ، 90:2009الزركاني(.  

  

                كمية الوحدات المعيبة
  =نسبة الوحدات المعيبة 

  وقت التشغيل
×  100 ……………….)  4(  

  

   أو

  

                كمية الوحدات المعيبة
  =نسبة الوحدات المعيبة 

  اإلنتاجكمية 
×  100 ………………..)  5(  

  

  

  



 

 

  Quality Costكلفة الجودة  .5

 في تقييم اآلهمية النسبية لمشاكل الجودة لى كلف الجودة الرديئة اذ تساعد القيم الماليةتشير ا

ة الجودة بواسطة  وتقاس كلف)Evans , 1997 : 128(ف للتقليل الكالرئيسة    و تعيين الفرص 

  ) 2001: 93الجنابي ، :  ( المعادلة اآلتية

                )الدينار(كلفة الوحدات المعيبة السنوية 
  =كلفة الجودة

  )الدينار(قيمة المبيعات السنوية 
× 100   ……..)6(  

    

   External Customer Satisfactionمعدالت رضا الزبون الخارجي  .6

دات  خالل النسبة المئوية لعدد الوحمنيمكن الحصول على معدل رضا الزبون الخارجي 

 المباعة وكما إلى عدد الوحدات بعد شراءها من الزبون الخارجي )عدد شكاوى الضمان (المعادة

  -: اآلتية الصيغةفي 

 (Slack et al ,1998 :680) )Waller .1999 :800 ) (، 2009: 91الزركاني (  

                     عدد الوحدات المعادة
 =معدالت رضا الزبون الخارجي

  عدد الوحدات المباعة
× 100 ..…..)7(  

  

  متوسط الوقت بين العطالت     .7

في ( مع معدل الفشل ويستعمل بشكل متبادل) للفشل( للعطالت االستعمالهو مقياس شائع 

  .) 91:2009 الزركاني،) (Slack , etal,2004:688( -: اآلتية الصيغةكما في ) الوقت

                     عدد ساعات التشغيل الفعلية
  =تمتوسط الوقت بين العطال

  عدد العطالت
 ……....…..)8(  

 

  متوسط الفشل أو العطل  .8

  وهو احتمالية عمل الماكنة أو أحد أجزاءها الى حين حدوث العطل خالل مدة زمنية محددة 

  ) Slack , etal,2004:683 (-: اآلتية الصيغةويمكن حسابه من خالل 

                     عدد حاالت العطل
  =ل أو العطلمتوسط الفش

  وقت التشغيل
× 100 ..…..)9(  

  



 

 

واستناداً إلى ما تقدم يرى الباحث بأنه يتحتم على منظمات االعمال المعاصرة تبني الجودة 

كاستراتيجية تنافسية وتأطيرها بإدارة كفؤة تحدد سياسية الجودة في المنظمة واهدافها وعناصر 

وبأستعمال المعنى , لضبط والتحسين المستمر بمشاركة جميع العاملينتطبيقها في التخطيط وا

كمدخل لألداء ونظام فعال للتطوير الشامل ) TQM(الشمولي لها لتكون إدارة لجودة شاملة 

تركز على تمكين المنظمة , واسلوب لإلدارة الحديثة الكاملة فلسفة في طريقة التفكير وإدارة العمليات

ممكن إلكساب المنتجات صفات الجودة العالية من خالل توفير المتطلبات من تحقيق افضل أداء 

وضماناً لبقاء المنظمة , بغية تلبية حاجات وتوقعات الزبون نيالً لرضاه, واالدوات الالزمة

  .واستمراريتها

  

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
 

  اجلانب التطبيقي للدراسة
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  : تمهيد

الشركة العامة للصناعات "يتضمن هذا الفصل وصف لمجتمع الدراسة 

وعرضاً وتحليالً لنتائج الدراسة المتعلقة "  الوزيرية-الكهربائية في بغداد

لمتغيراتها والمتمثلة بمؤشرات التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات 

  ية، في اطار المباحث االتية الصناع

  

 .مجتمع الدراسة: ث االولــالمبح: 1-4

  
  

 عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمؤشرات :حث الثانيـالمب: 2-4
 .التكنولوجي التغيير

  
  

عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمؤشرات : الثـحث الثـالمب: 3-4
  .المنتجـــــات الصناعية جودة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث األول



 

 

  مجتمع الدراسة

  الستعمالهااحتلت الصناعات الكهربائية موقعاً مهماً بين القطاعات الصناعية في العراق 

 وامتالكها الخبرات الهندسية والفنية وااليدي العاملة الماهرة فضالً اإلنتاجيةالتكنولوجيا في عملياتها 

اطنين مما توجب االهتمام بجودة منتجاتها عن أتساع تسويق منتجاتها الرتباطها بحياة المو

  .دد ومستمرجالكهربائية وبحث سبل االرتقاء بمستوياتها بشكل مت

على هذا االساس اختيرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية ميداناً للدراسة فضالً عن 

 ا وتوطينها تعد من الصناعات الرائدة في مجال نقل التكنولوجيا واستيعابهمالئمتها للدراسة أذ

 إذ حدثت 1967 منذ انشاءها عام  والمسالك التكنولوجيةاإلنتاجشهدت تطوراً واضحاً في اساليب و

 كبر حجم فضالً عن تغيرات اساس في اساليب االنتاج من خالل استعمال تكنولوجيات متقدمة

  :وقد جاء اختيارها في ضوء المبررات اآلتية ،الشركة وتعدد منتوجاتها الكهربائية

 الحكومية التابعة لوزارة الصناعةتمثل الشركة العامة للصناعات الكهربائية احدى الشركات  .1

 االنتاجية وكثرة عدد العاملين وتمثل الجودة عامالً مهماً عالية من الشركات دوتع والمعادن

  .نظر الزبون لمنتجاتها من وجهة

ييرها وتحديثها تؤثر تعاني التكنولوجيا في الشركة من مشاكل وصعوبات في عملية تغ .2

  .وبشكل كبير في جودة منتجاتها مما يضعف مركزها التنافسي مع المنتجات المستوردة

ترتبط بعض منتجات الشركة ببعض متطلبات المواطنين وهذا يؤكد حاجتها الى تغيير في 

  .التكنولوجيا قادر على االستجابة لهذه المتطلبات من خالل انتاج منتجات ذات جودة عالية
لذا . الوزيرية مجتمعاً للدراسة –اختيرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية في بغداد 

يتناول هذا المبحث التعريف بموقع أجراء الدراسة من حيث التأسيس والهيكل التنظيمي، 

والمنتجات، والموارد البشرية فيها، فضالً عن المسار التكنولوجي لمعامل عينة الدراسة، 

  .   الصناعيةمتعلقة بالتغيير التكنولوجي  وبجودة المنتجاتواالجراءات ال

  

  

  

  

 Growing and Development النشأة والتطور: 1-1-4



 

 

الشركة العامة (بأسم ) 1965(سست الشركة العامة للصناعات الكهربائية في عام تأ   

تحاد السوفيتي عام  اثر اتفاقية التعاون الفني بين العراق واال)2()يةلألجهزة والمعدات الكهربائ

 وبعدها ،، وكانت تابعة الى المؤسسة العامة للصناعة28/2/1967 في باإلنتاج بدأ، وقد 1959

  .1970 لسنة 90الحقت بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية بعد صدور قانون رقم 

الشركة العامة (على وفق قانون الشركات العام بأسم 1997 جرى عقد تأسيس الشركة عام  

مئتان وستة وثمانون مليون وثالثة ) 286053000( برأسمال قدره )3()صناعات الكهربائيةلل

وتهدف الشركة كما وأن موقعها ومركزها الرئيس محافظة بغداد، الوزيرية  ،وخمسون الف دينارا

المساهمة  في دعم االقتصاد الوطني في مجال أنتاج األجهزة والمعدات "عقد التأسيس الى نص 

وتمارس " فات وبما يحقق اهداف خطط التنميةبموجب المواص) المنزلية والصناعية(ية الكهربائ

  قانون الشركات العامألحكام وفقاً قيق اهدافها في عقد التأسيس االنشطة اآلتية لتحجاءالشركة وكما 

  :  واحكامهيتعارض  والقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة بما ال1997لسنة ) 22(ذي الرقم 

اد  وتوابعها كالً أو جزءاً وانتاج  موئية والمعدات المنزلية والصناعيةأنتاج االجهزة الكهربا .1

 وكذلك المصابيح الكهربائية وتقديم الخدمات االسنادية واالرشادية لتراكيب االنارة بأنواعها

 .ذات العالقة بنشاطها  لمختلف دوائر الدولة والقطاع المختلط والخاص

 القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها اإلنتاجيةمعامل والخطوط تطوير وتوسيع ال .2

 .والجديدة

 . وأية مواد تدخل في ضمن أنتاجها واحتياجها اإلنتاجشراء واستيراد مستلزمات  .3

 . المحلية أو التصدير لألغراضتسويق انتاجها  .4

جب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي كان عليه فإن أهداف الشركة العامة للصناعات الكهربائية وكما حددت بمو

واضحة في تفاصيلها، وفضالً عما احرزته من سمعة جودة منتجاتها الصناعية مقارنة مع اإلنتاج المنافس وقيامها 

بنشاطات جديدة كاإلنتاج االستثماري لبعض منتجاتها كالمولدات الكهربائية واألجهزة الكهربائية المختلفة إضافة إلى 

انات والسخانات كمنتجات جديدة فهدفها هو االرتقاء بمستويات جودة منتجاتها وتحسين اإلنتاجية بما إنتاج الكرف

  .يؤدي إلى تعزيز مركزها التنافسي والمالي

  

 

      Organizational  Structure  الهيكل التنظيمي:  2-1-4

                                                 
  2/2/1967 في 1367منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد ) 2(

  2/11/1998 في 746ذي العدد منشور جريدة الوقائع العراقية )  3(



 

 

   - : اآلتي  من العامة للصناعات الكهربائيةيتكون الهيكل التنظيمي للشركة        

  مجلس ادارة الشركة  .1

 المدير العام  .2

 معاون المدير العام  .3

 : اقسام الشركة وهي .4

 . اإلنتاجقسم  )1

 . قسم السيطرة النوعية )2

 . قسم الصيانة والخدمات )3

 . قسم الشؤون الفنية )4

 .قسم البحث والتطوير )5

 .قسم ادارة الجودة )6

 .قسم التخطيط والمتابعة )7

 .قسم التفتيش الهندسي )8

 .قسم المالية )9

 .قسم القانونية )10

 .قسم الرقابة الداخلية )11

 .قسم الشؤون التجارية )12

 . قسم الشؤون االدارية )13

 .مركز المعلومات )14

  .    مصنع مصابيح التاجي )15

 –الهيكل التنظيمي الحالي للشركة العامة للصناعات الكهربائية في بغداد ) 4 – 1(يمثل الشكل 

  .الوزيرية 



 

 

  

   الوزيرية– بغداد –الهيكل التنظيمي للشرآة  العامة  للصناعات  الكهربائية  ) 4-1( شكل 
  لصناعات الكهربائيةالعامة لقسم الشؤون اإلدارية في الشرآة : المصدر



 

 

  :  التشكيالت األتيةويظهر من الهيكل التنظيمي للشركة

  : توجد ثالث مستويات ادارية هي .1

   .وتشمل مجلس االدارة والمدير العام ومعاون المدير العام: االدارة العليا 

 . االقساممديريوتشمل : االدارة الوسطى 

 . االقساممديريوتشمل مسؤولي الشعب  المرتبطين ب) التنفيذية: (االدارة الدنيا 

 : لعالقة  بالتكنولوجياالتقسيمات اإلدارية ذات ا .2

  : يظهر من الهيكل التنظيمي للشركة أنها هي

  قسم الشؤون الفنية  •

 قسم البحث والتطوير  •

  قسم الصيانة والخدمات  •

  قسم االنتاج  •

  - :التقسيمات االدارية ذات العالقة بجودة المنتجات ، فيظهر من الهيكل التنظيمي هي .3

  اإلنتاجقسم  •

  قسم ادارة الجودة  •

 تيش الهندسي قسم التف •

  قسم السيطرة النوعية  •

 Company  Productsمنتجات الشركة  : 4-1-3

 العديد من المنتجات بمعاملها في الوزيرية ومصنع المصابيح في التاجي بانتاجتقوم الشركة 

 Continuous Flow) (النمطي( المستمراإلنتاجوطريقة أنتاجها على نوعين، يمثل االول 

Production (من المنتجات النمطية مثلكبرىكميات  أذ تنتج ) المحرك الكهربائي، مضخة الماء

) Product Job Shop(حسب الطلب ب اإلنتاجأما النوع الثاني فيمثل ) المبردة، المراوح، المصابيح

  .يبين منتجات الشركة) 4 -1(والجدول 

  



 

 

  منتجات الشركة محل الدراسة) 4 -1(جدول 

 Productsالمنتجات   ت
  كات الكهربائية المحر 1

  مضخة  الماء   2

  قواعد الفلورسنت  3

  المراوح  الكهربائية   4

  المحركات الصناعية  5

  مكيفات الهواء  6

  مضخة الماء المنزلية  7

  برادات الماء  8

  السخان الكهربائي  9

  ساحبة الهواء  الصناعية   10

  تراكيب االنارة  11

  لوحات التوزيع  12

  أجهزة االضاءة  13

  قواطع الدورة  14

  مصابيح  بقدرات  مختلفة   15

 12Vمصابيح سيارة   16
  مصابيح ملونة  17

  الى المعلومات المستحصلة من الشركة    " اعداد الباحث استنادا: المصدر 

  عينة الدراسة: 4-1-4

 أجرى الباحث مسحاً عاماً على منتجات الشركة لغرض اختيار العينة المالئمة لموضوع الدراسة

  :واعتمدت عملية اختيار العينة على معيارين أساسين هما

 .أن تشمل العينة منتجات نمطية وأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين .1

أن تكون العينة المختارة ذا أهمية استراتيجية للشركة من خالل أتساع تسويقها ومساهمتها بنسية  .2

 .عالية من ربحية الشركة

تم اختيار منتجات المحركات الكهربائية، مضخة الماء، المراوح وأستدالالً بهذين المعيارين فقد 

  .الكهربائية

  

  

  



 

 

  Human Resourcesالموارد البشرية للشركة :  5-1-4

منتسباً يمارسون  ) 9343(يبلغ مجموع العاملين في الشركة العامة للصناعات الكهربائية حالياً 

    .اعماالً  متنوعة ولديهم  مستويات علمية متفاوتة  

  .توزيع الموارد البشرية  بحسب نوع العمل  الذي يمارسوه )  4-2(ويبين الجدول 

  

  )2010( للسنة األخيرة توزيع العاملين بحسب نوع العمل) 4 -2 (جدول 

  االجمالي  عامل  فني  اداري  مهندس  مدير  نوع العمل

  3493  2093  881  252  220  49  العدد

  100%  59.9%  25.2%  7.2%  6.3%  1.4%  النسبة المئوية

  . بالشركة   من قسم الشؤون االداريةالمستحصلةاعداد الباحث استناداً للمعلومات  : المصدر

  

  ) 4-3(أما توزيع الموارد البشرية بحسب التحصيل العلمي فيتبين في الجدول 

   بحسب التحصيل العلمي العاملينتوزيع ) 4 - 3(جدول 

  السنة 

  

  التحصيل 

  الدراسي 

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

 0  0  0  0  0  0  0  الدكتوراه
  11  9  11  12  12  12  13  الماجستير 

  7  6  6  6  6  8  8 الدبلوم العالي 

  467  457  459  478  508  473  440  البكالوريوس 

  507  493  482  516  442  452  440  الدبلوم الفني 

  806  788  760  286  292  377  698  االعدادية 

  218  213  201  207  294  245  150  المتوسطة 

  902  882  820  950  874  1063  850  االبتدائية 

  578  565  565  755  759  509  520 دون االبتدائية 

  3493  3413  3304    3186  3186  3139  3119  المجموع

  .اعداد الباحث اعتماداً على المعلومات من  قسم الشؤون االدارية في الشركة : المصدر



 

 

 اذ تراوحت ة في الشركة بحسب تحصيلهم العلميوزيع الموارد البشري ت)4 –3(ظهر الجدول ي

، فقد )2010- 2004( وللسنوات من بين شهادة الماجستير ومن دون مؤهل ت العلمية ماالمؤهال

  من مجموع الموارد%)25- 82( وبلغت لى الشهادة االبتدائية أعلى نسبةحصلت فئة الحاصلين ع

وم العالي والماجستير الدبل(سات العليا ين على شهادة الدراالبشرية فيما كانت فئة الحاصل

 مجموع الموارد البشرية بالشركة، أما من) %004.0(تمثل أقل نسبة أذ بلغت ) والدكتوراه

اصلين على  الحا بلغت نسبةفيم) %13. 37(ة البكالوريوس فقد بلغت نسبتهم  على شهادالحاصلين

) %23( بلغت الحاصلين على شهادة الدراسة االعدادية سبة ون%)14. 51( يـلوم الفنـشهادة الدب

 ي ال التفيما حصلت الفئة) %6.24( الدراسة المتوسطة كانت نسبتهم والذين حصلوا على شهادة

، ولم يكن من بين افراد العينة من مجموع الموارد البشرية%) 16.54(تحمل مؤهل على نسبة 

  .هحاصل على شهادة الدكتورا

  نع التابعة للشركةالمصا: 6-1-4

تضم الشركة ستة مصانع تنتج انواعاً عديدة من المنتجات وتعد بعض هذه المصانع خطوط 

الخ .. البالستك، السباكة، الخراطة، الكبس( متكاملة فهي تضم االقسام الساندة لها مثل اقسام إنتاجية

 وفر المصنع الرئيس، فيما ي منتج معينبإنتاجوالتي توفر االجزاء نصف المصنعة  الخاصة ) 

  .بالشركة االجزاء النصف  مصنعة التي تحتاج اليها المصانع االخرى، وكما في أدناه

البالستك، الخراطة، اللف، العزل، (يضم كافة االقسام الساندة مثل :  في الشركةالمعمل الرئيس .1

خة ضوتوفر هذه االقسام االجزاء النصف مصنعة الخاصة بخط تجميع م) الكبس، والسباكة

) المراوح، السخان الكهربائي( أخرى مثل إنتاجيةالماء للمبردة فضالً عن توفير مواد لخطوط 

   .)Water Pump( بداخله معمل تجميع مضخة الماء للمبردة ويضم المصنع الرئيس

، تراكيب )الفلورسنت(قواعد االنارة (ينتج هذا المصنع المنتجات : مصنع االجهزة الكهربائية .2

  ).ع الدورة، أجهزة االضاءة، الجوك، لوحات التوزيع، األجهزة الكهربائيةاالنارة، قاط

 مصابيح  12vينتج هذا المصنع المصابيح  بقدرات مختلفة، مصابيح سيارة: مصنع المصابيح .3

    .ملونة،  مصابيح ثريا مختلفة

  -: االتي، تنتج إنتاجيةيتكون المصنع من أربعة خطوط : مصنع المكيفات .4

   الشباكية أجهزة التبريد •

 أجهزة التبريد المنفصلة  •

 أجهزة التبريد المركزية  •



 

 

 برادات الماء  •

 أجهزة التبريد  •

  الضاغطات  •

ينتج هذا المصنع المحركات الصناعية : الضغط الفائق والمحرك الصناعي مصنع محركات .5

  .ومحركات الضغط الفائق

من منتجات الشركة   أربعة بإنتاج أربعة معامل تقوم عيضم هذا المصن: مصنع المحركات .6

 المكيفة، المراوح الكهربائية، المولدات الكهربائية، المحركات الكهربائية(وهي معامل 

  ).للمبردات

  تشخيص واقع التكنولوجيا في الشركة العامة للصناعات الكهربائية  : 7-1-4

يمية بدأ إنتاج الشركة محل الدراسة عند تأسيسها بثالثة خطوط إنتاجية ضمن الطاقة التصم

 جديدة في عدة مراحل زمنية تلها التي ارتفعت تدريجياً بتطور العملية اإلنتاجية وإدخال تكنولوجيا

فتضاعفت الخطوط اإلنتاجية وأنواع المنتجات الصناعية فضالً عن تطور الطرق التكنولوجية 

  . المستخدمة في اإلنتاج وأجريت تحديثات متعددة في التكنولوجيا

 في الشركة  بالمعدات والمكائن، االفراد واالجراءات والطرق المستعملة تتمثل التكنولوجيا

 من ثم واإلنتاجيةنتاج منتجاتها، واختيار التكنولوجيا والتقنيات المالئمة يؤثر على جوانب العملية إل

القدرة على تصنيع منتجات ذا جودة لتلبية متطلبات الزبائن وبما يساهم في تحقيق االهداف 

  .ية للشركة وتعزيز مركزها التنافسي واستمرارية نجاحها  في ميدان العملاالستراتيج

التكنولوجيا، التصاميم والمواصفات، أنتاج ( ممثالً بتخصصاته  في الشركةيعد قسم الشؤون الفنية

  : مسؤول عن االجراءات المتعلقة بالتكنولوجيا في الشركة و منها) االدوات

بمعاملها ( والمعدات والقوالب واالدوات لألقسام والمصانع تحديد المواصفات الفنية للمكائن .1

  .نتاج المنتجات، مع دراسة المناقصات الخاصة بهاإل) المختلفة

 وحسب اإلنتاجيةللمكائن والمعدات داخل المعامل ) Layout(اعداد مخططات الترتيب الداخلي  .2

 . لكل معملاإلنتاجيةالمسار التكنولوجي للعملية 

لتكنولوجية للمنتجات الصناعية وطرق الفحص واعداد جداول العمليات وضع المسارات ا .3

 .اإلنتاجية

  .تصميم وتصنيع القوالب والعدد الخاصة بالمنتجات .4

 . منتجات جديدةوابتكارتطوير منتجات الشركة  .5



 

 

 .المشاركة في اعداد البحوث التكنولوجية التطويرية والمعرفية .6

  .اإلنتاجيةعامل ايجاد الحلول للمشاكل الفنية داخل الم .7

وقد تم أجراء تغيرات تكنولوجية في معامل الشركة عينة الدراسة وذلك بتزويد هذه المعامل  

 .2007بمجموعة من المكائن اإلنتاجية والعدد والقوالب بداية عام 

  ) عينة الدراسة( لمعامل المنتجات الصناعية ة التكنولوجياتالمسار8-1-4: 

 هذه وتعد من المنتجات النمطية للشركة وتنتج في ثالثة  للدراسة ثالثة منتجات كعينةاختيرت

  -: معامل تابعة لها وهي

 وينتج 1972تأسس هذا المعمل بتاريخ :  المسار التكنولوجي–  معمل المحركات الكهربائية-اوالً

  : مبردات الهواء وبقدرات متعددة هيالكهربائية ل المحركات

   .التجارية حالياً) أكد(وبعالمة  )) حصان(، ) حصان( ،) حصان(، ) حصان((

 أعدادهميوضح ) 4-4(والجدول ، )2004-2010(للسنوات  )195-260(يبلغ معدل عدد العاملين 

   .للسنوات آنفة الذكر

  )2010-2004 (للمدة الكهربائية اتمحركال العاملين في معمل أعداد) 4-4(جدول 

  في المعملعدد العاملين   السنة
عدد العاملين الكلي في 

  الشركة
  %النسبة 

2004195  3119 % 6.25  

2005  260  3139 % 8.28 

2006  255  3186 % 8 

2007  250  3186 % 7.84 

2008  235  3304 % 7.11 

2009226 3413 % 6.62 

2010226 3493 % 6.47 

  أعداد الباحث: المصدر

عة بحسب مراحل العملية  موز جميعاً ذات منشأ ياباني وامريكيماكنة) 78(معمل ليمتلك ا

التكنولوجي على أساس تتابع  المستمر النمطي في ترتيب المسار اإلنتاج، أذ يتبع نظام االنتاجية

  : تي لهذه المحركات بمسارات تكنولوجية عديدة وهي كاآلاإلنتاجيةوتمر العمليات . مراحل

  



 

 

A-1:   التكنولوجي لمجمع الغطاء األماميار المس:   

في فرن (ديدية وتخميرها  تتضمن تقطيع االلواح الح هذا المسار من ستة مسارات فرعيةيتكون

  مرحلة السباكة والتثقيب ثم الفحص ثم الصباغة وعمليات الخراطة، كذلك غطاءإلدخالها) التخمير

  . ثم الغطاء االمامي الواقي للغبار)Mounting ring(ومانع الصدمات ) Bearing Cap(المحامل 

A-2 : المفتاح الثابت(التكنولوجي لمجمع لوحة التوصيل المسار (  

وهي  )Terminal board(عية تتضمن تهيئة  لوحة التوصيل يتكون من خمسة مسارات فر

) Contact Arm(وذراع اتصال ) Spring Switch(وكذلك مفتاح نابض . شريط بالستيكي مثقب

  .ع االجزاء بواسطة البراجيم واخيراً تجمي)Terminal (ليط براص، وكذلك الموصوهو شر

A-3   : المسار التكنولوجي لمجمع الجزء الثابت "Stator"   

رات فرعية هي صفائح الجزء ة مساــن ثالثــار مــ المسذاــون هـيتك

 خصائص اسطة فرن لتكتسب حديدية مخمرة بو وهي شرائط(Stator Lamination)الثابت

وايرات (والمسار الفرعي الثاني االسالك . م تجمع لتشكل صفائح الجزء الثابت ثمغناطيسية

Wires (والمسار الفرعي الثالث هو الهيكلوهي خمسة الوان ،) Frame (  وهو شريط حديدي 

راطة ليكبس الجزء الثابت بالهيكل وفحص  عملية الخمثقب، يشكل كأسطوانة ويلحم وبعدها يدخل

  .ازلية ثم الفحص النهائيالع

A-4:التكنولوجي لمجمع الجزء الدوار  المسار  :Rotor  

ز العملية  وكل مسار فرعي ينجبعضها فرعية مرتبطة مع اًمسار) 11(يتكون هذا المسار من 

   - : التكنولوجية الخاصة به وكما يلي

 مقطعة ومثقبة،بارة عن شريط حديدي  ع):Rotor Lamination(صفائح الجزء الدوار  : 1-4

، ومن ثم تجميع صفائح   خصائص مغناطيسيةإلكسابها تدخل عملية تخمير بواسطة فرن خاص

  . بعدها تفحص لتدخل عملية خراطةالجزء الدوار و

 خراطة لتحديد القطر المناسب ليدخل تنظيفة  قضيب حديدي يدخل عمليات):Shaft(المحور : 2-4

ة تعزيز ومن ثم تتم عملية  وبعدها تتم عمليحلة فحص،ري عمليات الصقل ليدخل مربالدهون وتج

  .الطالء



 

 

   

القطر المناسب ليتم  عملية خراطة لتشكيل   قضيب حديدي يدخل:Sleeveالبوشة الحديدية : 3-4

  ، التنظيف

  

راطة لتشكيل القطر  يدخل عملية خي قضيب حديد:Governor Sleeveالواشر الحديدي : 4-4

   يتم التنظيف المناسب بعدها

  

 تنظيف فحص تقطيع تشكيل شريط حديدي:  Carrier Govern المركزيحامل المفتاح: 5-4

  .كبس

  

  Weigh Goveثقالة المفتاح المركزي  : 6-4

  

 Weight  Adderالوزن االضافي للمفتاح المركزي  : 7-4

 
  Sider Governالبوشة البالستيكية:  8-4

 
   : Springالنابض  : 9-4

 

 قضيب حديدي
 تنظيف عملية خراطة

 قطر مناسب
 فحص صقل

 طالء تعزيز
 محور

قضيب حديدي
 تنظيفعملية خراطة

 بوشة حديدية قطر مناسب

قضيب حديدي
 تنظيفعملية خراطة

 واشر حديدي قطر مناسب

 فحص تنظيف تقطيع تشكيل حديديشريط

 كبس

 تنظيف األجزاء فحص تقطيع تشكيل حديديشريط

 فحص تنظيف تقطيع تشكيل حديديشريط

طالء بالزنك فحصعملية لحام مع حامل المفتاح

 فحص

 فحص ماكنة حقنمادة بالستيكية

 فحصتشكيل النابض سلك حديدي



 

 

  (4-6) + (4-7)+ (4-8) +(4-9) )+ 4-5( تجميع مفاتيح الطرد المركزي  من :  10-4

  

A-5: المسار التكنولوجي لمجمع الغطاء الخلفي   

الغطاء الخلفي لمحرك مبرد تتكون العملية التكنولوجية لهذا المسار من ستة مسارات فرعية ألنتاج 

  :  يأتيالهواء وهي كما

  

  :   Rear end Bellلغطاء الخلفيا:  1-5

  

A-6  :   المسار التكنولوجي لعملية التجميع النهائي وعملية التغليف للمحرك  الكهربائي  

ها في يحوضتيتضمن هذا المسار عملية التجميع النهائي لمكونات المحرك الكهربائي والتي تم 

ل، مجمع الجزء الثابت، مجمع الغطاء، مجمع لوحة التوصي(المسارات التكنولوجية آنفة الذكر وهي 

، العازل، واشرات: لك يشمل التجميع المكونات اآلتيةكذ) لخلفي، مجمع الغطاء امجمع الجزء الدوار

، غطاء لوحة التوصيل،  وقفيص المكثفحرك، قاعدة المحرك، قفيض القاعدة، المكثفصباغة الم

غرض، وتأتي مرحلة الفحص ي مصنعة لهذا الويتم التثبيت بواسطة براغ الماركة+ عالمة التحذير

  .  وضع المحرك في صندوق التغليفراوأخي النهائي من قبل السيطرة النوعية

يمثل المسار التكنولوجي لعملية التجميع النهائي وعملية التغليف لمحرك مبردة ) 4-2(ويمثل الشكل 

  الهواء 

  

  

  

  

  

 فحص عملية كبس األجزاء معاً فحص عملية التلبيس 11-4 :

.الجزء الدوار الكامل فحص ة والتزييتعملية الصباغ

األغطية عملية السباكة وتقطيع سبيكة األلمنيوم

 صباغة األغطية

 فحص المحامل

 مجمع الغطاء الخلفي فحص



 

 

  

شكل 
 )

2-4
 (

ف للمحرك الكهربائي 
المسار التكنولوجي لعملية  التجميع النهائي  وعملية التغلي

  
صدر

الم
 :

قسم التكنولوجيا في ال
شرآة 

ت الكهربائية
صناعا

العامة لل
  



 

                

  ) Water Pump( المسار التكنولوجي - عمل مضخة الماء  م-ثانياً

ومعدل  ،من مكونات المعمل الرئيس للشركة، ويقع ضلمبردات الهواء) Water Pump( لغرض أنتاج مضخات الماء 1972  عامتأسس هذا المعمل

  )2010-2004(للسنوات ) 50-75(عدد العاملين فيه يبلغ 

  .ت آنفة الذكريوضح اعدادهم للسنوا) 4 - 5(والجدول 

  ) 2010-2004(مل مضخة الماء للمبردة للسنواتاعداد العاملين في مع) 4 - 5(جدول 

  في المعملعدد العاملين   السنة
عدد العاملين الكلي في 

  الشركة
  %النسبة 

2004  50  3119  % 1.6 

2005  60  3139  % 1.9 

2006  65  3186 % 2 

2007  75  3186 % 2.3 

2008  72  3304  % 2.1 

2009  63  3413  % 1.8 

2010 63 3493  % 1.8 

  على االحصائيات في الشركة " من اعداد الباحث اعتمادا: صدر الم

 هذا المنتج موزعة بحسب مراحل بإنتاجددة والخاصة ع المتاألعمال بإنجازتقوم ) ذات منشأ ياباني، ونمساوي وهنكاري(ماكنة ) 44(المعمل  ايمتلك هذ

، وتمر اإلنتاجيةساس تتابع العملية أفي ترتيب المسار التكنولوجي على ) النمطي ( المستمرجاإلنتا  يتبع نظامإذفي مواقع مختلفة،  واإلنتاجيةالعملية 

   -: كاآلتيارات تكنولوجية متعددة هي  لتصنيع مضخة الماء للمبردة بمساإلنتاجيةالعمليات 



 

                

A-1:التكنولوجي لمجمع الغطاء السفلي المسار Lower  End Cap  

  :  هي يتكون هذا المسار من ثالثة مسارات فرعية

 Lower  End Capالغطاء السفلي  1- 1

  

  Bearing  Capغطاء المحامل الداخلي  2- 1

  

  Bearing  Capغطاء المحامل الخارجي 3- 1

  

  

 سبرنك •

 براشيم •

  

A-2   : ر التكنولوجي لمجمع الجزء الثابتالمسا  Stator   

 فحص تثقيب وسحب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

صباغةطالء بالزنك فـحـص

 فحص تثقيب وسحب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

طالء بالزنك فحص

 تثقيب وسحب وتقطيع تشكيل وتقطيع حديديشريط

 فحص

 فحص

 فحصطالء بالزنك

 تغطيس المحامل بالزيت حاسيةمحامل ن •

 مجمع الغطاء السفلي تجميع األجزاء معاً •



 

                

  : يتكون من ستة مسارات فرعية هي

   Stator Laminationصفائح الجزء الثابت : 1-2

  

  Lest Sheet اإلضافيةالصفائح : 2-2

  

  شريط نحاسي          :  Auxiliary Poleالقطب المساعد : 3-2

 :  Sleeveالعازل: 4-2

 
  Wiresوايرات : 5-2

 
   Clamp Cellالجزء الحاصر  :  6-2

  

  

A-3  :ار المسار التكنولوجي لمجمع الجزء الدوRotor  

   -: يتكون من خمسة مسارات فرعية هي

 فحص فحص تثقيب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

 فحص فحص تثقيب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

 تقطيع أنبوب بالستيكي

قشط النهايات تقطيع واير

 حصف تنظيف ماكنة الحقنحبيبات بالستيكية •

 فحص ربط الملفات تجميع ولحام الوايرات مع النهايات •

 عزل الجزء الثابت



 

                

   Rotor Laminationصفائح الجزء الدوار : 1-3

  

  Shaftالمحور :  2-3

   Slinger البوشة البالستيكية :  3-3

   3-4 :و

  

   Plastic Fan  كية المروحة البالستي: 5-3

 
A-4 :  المسار التكنولوجي لمجمع الغطاء العلوى  

   -: يتكون من ثالثة مسارات فرعية هي        

    upper end Capالغطاء العلوى : 1-4

 فحص تثقيب وتقطيع تقطيع الروالت حديديشريط

 تجميع صفائح الجـزء الدوار عملية سباكة وتقطيع وتنظيف فحص

عملية كبس فحص

 فحص تنظيفخراطة و  تقطيع حديديقضيب

قلـص عملية كبس

 عملية كبس فحصتنظيفتشكيل و تقطيع حديديشريط

 عملية كبس فحصتنظيفتشكيل و تقطيع حديديشريط



 

                

  

 فحص تثقيب وسحب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

 فحصصباغة فحص طالء بالزنك فحص

 تجميع



 

                

    Bearing Capغطاء المحامل الداخلي  : 4-2

  

    Bearing Capغطاء المحامل الخارجي : 4-3

  

  

 سبرنك •

 براشيم •

  معاً                   األجزاءتجميع  •

A-5 :المسار التكنولوجي لعملية التجميع النهائي وعملية التغليف لمضخة الماء المبردة  

مجمع الغطاء (  الذكر وهي ةآنف ها في المسارات التكنولوجيةيحوضتلمسار عملية التجميع النهائي لمكونات مضخة الماء والتي تم يتضمن هذا ا

وكما ,   البالستيكيةواألغطية, شارة البالستيكيةالن, قاعدة البالستيكيةال :كذلك يشمل) العلوي مجمع الغطاء ،مجمع الجزء الدوار, جزء الثابتمجمع ال, السفلي

  :يلي

 
  .ماء المبردة المسار التكنولوجي لعملية التجميع النهائي وعملية التغليف لمضخة) 4 – 3(و يبين الشكل 

 فحص تثقيب وسحب وتقطيع عملية تقطيع حديديشريط

 تجميع صفح طالء بالزنك فحص

 فحص تثقيب وسحب وتقطيعتشكيل و تقطيع حديديشريط

 تجميع فحص طالء بالزنك فحص

 تغطيس المحامل بالزيت محامل نحاسية •

تجميع األجزاء 
اً

 فحص ارتفاع مستوى الماءفحص أولى للعازلية

التغليف في صندوق وضع المضخة لصق الماركة تنظيف المنتج  نهائيفحص



 

                

  

 



 

شكل                 
 )

3 – 4
 ( 

ضخة الماء
ف لم

ي لعملية التجميع النهائية  وعملية التغلي
المسار التكنولوج

  
صدر

الم
 :

قسم التكنولوجيا في الشركة 
ت الكهربائية

صناعا
العامة لل

  
  



 

                

   المسار التكنولوجي  –معمل المراوح الكهربائية : ثالثاً

) 220 -280( معدل عدد العاملين في هذا المعمل يبلغ ,)النسيم(عالمة ) Air fans( الكهربائية  م وينتج مراوح الهواء1976تأسس هذا المعمل عام 

  .يوضح أعدادهم للسنوات أنفة الذكر) 4 - 6(والجدول ,)2010 -2004(للسنوات 

  

  )2010 - 2004(ل المراوح الكهربائية  للسنوات اعداد العاملين في معم) 4 - 6(جدول 

  %النسبة   عاملين في الشركةعدد ال  في المعملعدد العاملين   السنة

2004  220  3119 % 7 

2005  289  3139 % 9.2 

2006  305  3186 % 9.6 

2007  300  3186  % 9.4 

2008  280  3304 % 8.4 

2009  280  3413 % 8.2 

2010  280 3493 % 8.7 

  على االحصائيات  في الشركة "  الباحث اعتماداإعداد: المصدر

                                   

 إذ, اإلنتاجيةالمكائن موزعة بحسب مراحل العملية  وهذه, ماكنة متعددة المناشىء ياباني وروسي تقوم بأنجاز االعمال المختلفة) 39( المعمل يمتلك

مراوح ل هذه لاإلنتاجيةات وتمر العملي.  تتابع مراحل العملية االنتاجيةأساسالتكنولوجي على  في ترتيب المسار) النمطي(يتبع نظام االنتاج المستمر 

  : بمسارات تكنولوجية متعددة هي كاآلتيالكهربائية



 

                

  )stator( المسار التكنولوجي لمجمع الجزء الثابت .1

  stator Lamination: صفائح الجزء الثابت : 1-1

  

تجميع وبرشام للصفائح تقطيع وتخريم حديديشريط  فحص

 فحصبط الوايراتر عمليات لف الملفات الثانوية والرئيسة مع إنزال العوازل



 

                

 
   Shaftالمحور   : 1-2

  

 (Rotor)لوجي لمجمع الجزء الدوارالمسار التكنو .2

  صفائح الجزء الدوار  : 2-1

 
 يالمسار التكنولوجي لمجمع الغطاء العلو .3

  

   التعليق ألنبوبالمسار التكنولوجي  .4

  

  المسار التكنولوجي لمجمع الريشة  .5

 فحص عمليات صقل خراطة أولية حديديقضيب

 كبس المحور مع الملف  تثقيب تنظيف

تثقيب  إلى أشرطة تقطيع حديديشريط  فحص

 فحص

 عملية السباكة

 فحص

خراطة لألقطار الخارجية  تجميع ولحام الصفائح وتنظيفها

تنظيف تثقيب  خراطة لألقطار الداخلية
 صباغة داخلية فحص

CNCخراطة فحص  )تقطيع وتنظيف(عملية السباكة  سبيكة ألمنيوم

فحص تثقيب فحص  تنظيف

 لتعديل الوجه مع شطف الحافاتخراطة فحص  تقطيع أنبوب

فحصصباغةفحص تثقيب وتنظيف



 

                

  : يشةالر: 5-1

  

  : مثبت الريشة: 2 -5

  

  :تجميع الريشة: 3 -5

  

دة القاع ,Cصفائح   و Iصفائح, الكهربائي دصفائح الحدي, بكرة الملف: (يمر هذا المسار بستة مراحل هي: المسار التكنولوجي لمجمع المنظم .6

  .على المنظم  الحصولليتم)  ومؤشر السرع,غطاء المنظف, الخلفية

  .المسار التكنولوجي لعمليات التجميع النهائي للمروحة الكهربائية .7

 وهي يتضمن هذا المسار عملية التجميع النهائي للمكونات وعملية التغليف لمروحة الهواء والتي تم وصفها في المسارات التكنولوجية آنفة الذكر

, المكثف, الموصالت, اتتوكذلك المثب) ومجمع المنظم, مجمع الريشة, مجموعة التعليقي مجمع الغطاء العلو, مجمع الجزء الدوار, مجمع الجزء الثابت(

  .  البالستيكيةاألغطية مساند مطاط

  -:وكما يلي 

وتثقيبقطع وحني  صفائح ألمنيوم  فحص

 مكبس حني فحص

 تقطيع

 فحص

وتثقيبقطع  صفائح حديد  فحص فحص

 مكبس حني

 تقطيع

 فحص

 فحص مثبت الريشة

 فحص

 صباغة غسل وزن



 

                

  

  .الكهربائية مروحةتجميع النهائي وعملية التغليف للالمسار التكنولوجي لعملية ال) 4 - 4(الشكل و يوضح 

 

 فحص تجميع األجزاء معاً

 فحص

 فحص صباغة وتجفيف

 تغليف المنتج تثبيت المكثف والمساند عملية التلوين



 

                

ي وعم
تكنولوجي  لعملية التجميع النهائ

ف للمروحة  الكهربائية
لية التغلي

  
في الشركة 

ت الكهربائية
صناعا

العامة لل
  



 

                

 
  دراسة ة في معامل منتجات عينة النتاجياألمعلومات عن المكائن ) 4 - 7(يوضح الجدول  

  المكائن والمعدات الخاصة بمعامل عينة الدراسة) 4 - 7(جدول 

  االعمال التي تقوم بها  سنة الصنع  المنشأ  عدد المكائن  نوع المنتج  ت

1  

 اتمحركال

 78  الكهربائية

  

  ياباني

  أمريكي

  تركي

1982  

1984  

2007  

  كبس, سباكة الروتر, تقطيع, سباكة

  الخراطة, اللف, لحام الهيكل, الروتر

  سقل, عزل الستيتر, تجميع الستيتر

  .فرن, كبس

2  

  ماءالخة ضم

  

44  

   ياباني

  ألماني

  نسماوى

  هنغارى 

  

  تركي 

1976  

1981  

1982  

1984  

1989  

2007  

 عزل, لحام, لف, سحب, تثقيب, قطيعت

, طالء فرن, البالستك ,كبس,خراطة, حقن

  عزل , تجفيف. تنظيف, صقل

3  

  المراوح

  الكهربائية
39  

  ياباني

  روسي

  

  تركي

1981  

1982  

1984  

2007  

  صقل , خراطة, لف, تخريم, تقطيع

  ,طالء, حني , تثقيب, سباكة, كبس

  ,تجفيف, تنظيف, عزل, حقن بالستك

  .تلوين 



 

                

   الباحث اعتماداً على معلومات من الشركة أعداد: المصدر 

 

   المتعلقة بجودة منتجات الشركة العامة للصناعات الكهربائية اإلجراءات 9-1-4:

 Quality Management الجودة إدارةقسم  .1

 ومن الشركة والحد من عدم  عالميامعتمدةمواصفات المنتج مع المواصفات القياسية ال ومطابقة المنتجات رسم سياسة جودةتشكل هذا القسم لغرض 

ل نسبة الوحدات  التصحيحية لتقلياإلجراءاتوكذلك متابعة  .اإلنتاجيةية الداخلة في العملية مطابقة المنتج للمواصفات القياسية  ومتابعة جودة المواد االول

  -:)∗(أن مهمات هذا القسم تتركز على، ويشير دليل عمل قسم ادارة الجودة في الشركة محل الدراسة ببة والتالفةيالمع

  .ظام ادارة الجودة والمحافظة عليهالتأكد من فاعلية ن .1

  .عليا عن فرص تحسين جودة المنتجات اللإلدارةرفع تقارير  .2

  .يتها التصحيحية والتأكد من فاعلاألفعالمتابعة تنفيذ  .3

  .)استشاريين، منح شهادة، تدقيق(التنسيق مع الجهات الخارجية  .4

  .بأهمية تلبية متطلبات الجودةعي نشر الو .5

  .لتخطيط لتأهيل كافة مرافق الشركةا .6

  .ق التطورات في المواصفات الدولية الجودة وفإدارةتحديث نظام  .7

  .رى بشأن تطبيق نظام ادارة الجودةالتنسيق بين قسم ادارة الجودة واالقسام االخ .8

  .مراجعة  وثائق الجودة .9

                                                 
   الجودة في الشركة العامة للصناعات الكهربائيةإدارةدليل قسم ) ∗(



 

                

  .متابعة سياسة الجودة .10

  . الجودةأهدافمتابعة تنفيذ  .11

 .المصادقة على أدلة التعليمات .12

وفي هذا االتجاه فإن اإلدارة العليا للشركة العامة للصناعات الكهربائية وإدارة قسم الجودة فيها اتخذا بعض اإلجراءات العملية لمحاولة استيعاب مفاهيم 

  :الجودة ومتطلبات تطبيقها في الشركة متمثلة باآلتي

وكل ما يتعلق بمفهوم إدارة الجودة ) ISO 9001- 2008(ن قبل قسم إدارة الجودة حول موضوع المواصـفة العالمية تدريب مهندسي الشركة م .1

 .ومتطلباتها

 .إقامة دورات للعاملين في الشركة لتوعيتهم بموضوع الجودة من قبل قسم إدارة الجودة .2

المعدة من قبل ) ISO 9001- 2008(دة والتحديثات األخيرة للمواصفة مشاركة عدد من العاملين في قسم إدارة الجودة بدورات تخص نظام الجو .3

 .الهيئة العامة للتدريب والتأهيل في مقر وزارة الصناعة والمعادن

 .مشاركة بعض مهندسي الشركة بالندوات الخاصة بالجودة ونظمها ومتطلبات تطبيقها والتي أقيمت في كليات الهندسة بالتعاون مع شركات أجنبية .4

عة آراء الزبائن حول منتجات الشركة من خالل االستبانات الراجعة من الزبائن وعن طريق قسم التسويق في الشركة وتحليلها ومعرفة متاب .5

 .احتياجاتهم وإجراء عمليات تحسين جودة المنتجات

  .للحصول على شهادة األيزو) الكيوسك(على مصنعي المكيفات والمحوالت الصندوقية ) ISO 9001- 2008(البدء بتطبيق نظام الجودة  .6

  Quality Controlقسم السيطرة النوعية  .2

يقوم قسم السيطرة النوعية بأتخاذ مجموعة االجراءات والوظائف المطلوبة لتنسيق جهود المجموعات المختلفة في معامل الشركة للمحافظة على جودة 

  .صفات المعتمدةن خالل تطبيق المواالمنتجات وبطريقة أقتصادية تؤمن حاجة  الزبون م



 

                

 من المواد االولية ابتداءتحديد كافة العمليات المتعلقة بالفحص والتفتيش لمنتجات الشركة ب ا قسم السيطرة النوعية في الشركة الواجبات التي يقوم بهوتتمثل

  .ع الى مدير قسم السيطرة النوعيةف وتنظم هذه الفحوصات على شكل تقارير ترتى مرحلة قبول المنتجات النهائية المختلفة وحاإلنتاجومراحل 

 للمواصفات المعتمدة ويعمل على أتخاذ االجراءات الالزمة مع مديري االقسام والمعامل اإلنتاجيثبت ويؤكد مطابقة جودة  الذي يقوم بمهمة توفير ما

  .االخرى لتطوير وتحسين جودة المنتجات العديدة للشركة محل الدراسة 

   -: للمواصفات القياسية فهي كما يلياإلنتاجأما فحوصات مطابقة 

  : ات الداخلية التي يتم اجراءها هيالفحوص: الفحوصات الداخلية .1

  :الفحوصات النوعية •

  .لجميع المنتجات) ، المسبوكاتاألسالك ،الحديد (األوليةد وافحوصات الم 

 .يمنتجات وفيها يتم مطابقة المنتج مع المواصفة وبشكل دورفحوصات التوكيد النوعي لل 

  .خطوط الفحص لكل منتج من المنتجاتتجري يومياً على المنتجات جميعاً في : الفحوصات الروتينية •

، مختبر ، المختبر الفيزيائيالمختبر الكهربائي، المختبر الكيمياوي: سيطرة النوعية مختبرات متخصصة هي وللقيام بهذه الفحوصات يوجد في قسم ال

 قسم السيطرة النوعية استمارة خاصة للتعليمات والنتائج يستعملغرض تقييم درجة النوعية لمنتجات الشركة عينة الدراسة ول. المكيفات، مختبر الجهد الفائق

) المحرك الكهربائي، مضخة الماء، المروحة الكهربائية(بين ذلك  لمنتجات عينة الدراسة  ت)4 - 10(و ) 4 - 9 (و) 4 - 8(لتقييم درجة النوعية  والجداول 

 .  

 فحوصات الخارجية ال .2

  .  والسيطرة النوعية للتقييستجرى من قبل الجهاز المركزي  فحوصات مطابقة المنتج وحماية المستهلك 

              .فحوصات التوكيد النوعي تجرى من قبل المعهد المتخصص للصناعات الهندسية  

 



 

                

  المشكالت والمعوقات في الشركة محل الدراسة : 10-1-4

  -:على جودة منتجاتها وهي  التأثير من شأنهااإلنتاجتصادية ومعوقات حل الدراسة من حزمة من المشكالت الفنية واالقتعاني الشركة م

  الفنية  .1

  .ة المجهزة لمعامل واقسام الشركةالطاقة الكهربائي عدم استقرار 

 . مواكبتها للتكنولوجيا  الحديثة وعدماإلنتاجيةتقادم الخطوط  

 .  والعدد والقوالبةاإلنتاجيمكائن تقادم ال 

 . اإلنتاجية التشغيل  تجهيز المواد االحتياطية الخاصة بها مما أدى الى تناقص طاقةن العمل والتأخر في صيانتها لعدم عاإلنتاجيةتوقف بعض المكائن  

 .مواد األولية والمنتجات الصناعيةعطل أغلب أجهزة الفحوصات المختبرية الخاصة بفحص ال 

  .كة محل الدراسة وبجميع مستوياتهممهارات لدى العاملين في الشرتقادم الخبرات وال 

  القتصادية ا .2

 زيادة عدد العاملين،(الكهربائية العامة للصناعات   نتيجة للعوامل الخاصة بزيادة كلف التشغيل في الشركةالمنافسة السعرية للمنتجات المستوردة 

 .اإلنتاج كلف ارتفاعمما أدى الى ) اإلنتاجيةداخلة في العملية اد ال سعر الموارتفاع،  سعر الطاقة الكهربائيةارتفاع

عدم تحقيق المبيعات المطلوبة للمنتجات بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة في األسواق المحلية بسبب قيام التجار باستيراد  

 .إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد األولية وصعوبة الحصول عليهامنتجات ذات جودة رديئة لعد تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك 

  

  

  

 



 

                

  المالية .3

نتيجة لما أصاب معامل الشركة من نهب وسلب لموجوداتها مما جعلها في موضع مالي واقتصادي سيء، لم تستطيع الشركة من استيراد أي مادة  

 . شرائها من األسواق المحليةأولية بل اعتمدت على استعمال المتوفر منها في الشركة أو التي تم

وكذلك ألجراء عمليات التأهيل لمعامل . األخرى والمستلزمات اإلنتاجيةعدم توفر السيولة الكافية لشراء المواد االولية واالدوات االحتياطية للمكائن  

 . بسبب انخفاض عوائد الشركة وأرباحها وتواضع التخصيص المالي لهاالشركة

 الموارد البشرية .4

يزيد كثيراً عن الحاجة الفعلية لتنفيذ الخطة اإلنتاجية ) 2004 -2010(لعاملين في الشركة بمعاملها وأقسامها المختلفة ولسنوات السلسلة الزمنية عدد ا

ددهم قليل و يجب فع) دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه( والتأثير على الربحية، باستثناء الحاصلين على الشهادات العليا مما أدى ارتفاع كلفة اإلنتاج

  .زيادته للمساهمة في إجراء البحوث والدراسات أو العمليات تحديث التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات

 الظروف العامة للبلد .5

من كان للوضع األمني الغير مستقر في البالد أثره الواضح على نسبة استغالل افضل الخبرات البشرية وعدم تشغيلها الوقت المطلوب لالستفادة 

  .الطاقات اإلنتاجية المتاحة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية

  

  

  

  

  

  



 

                

  

  

  

  

  

 املبحث الثاني

  عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمؤشرات التغيير التكنولوجي

  

كة محل يسعى هذا المبحث الى عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة بالتغيير التكنولوجي وتحديد مستوى مؤشراته في الشر

 الطريقة التتابعية وسنة االساس لبيان الفروقات عمالالدراسة والعمل على تبويب البيانات الخاصة بهذه المؤشرات من أجل معالجتها بأست

   -: الحاصلة فيها قبل التغيير التكنولوجي وبعده والمؤشرات هي

    

   :نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي: 1-2-4

  : الصيغةبتطبيق ) 2004- 2010( منمدة محل الدراسة ولل)∗(ال المستثمر الكلي للشركةاستخرج رأس الم

  المطلوبا –قيمة الموجودات المتداولة الكلي + قيمة الموجودات الثابتة = رأس المال المستثمر الكلي 
  

                                                 
  .ولم يتمكن الباحث من الحصول على قيم رأس المال المستثمر الكلي لمعامل منتجات عينة الدراسة بصورة مستقلة كون كشوفات الشركة تشير اليه بصورة اجمالية) ∗(



 

                

 الطريقة التتابعية خالل عمال المستثمر الكلي وبأستنجد أن نسبة التغيير الحاصل في مؤشر نصيب العامل من رأس المال) 4 -8(من مالحظة الجدول 

والتي  )2006(الحظ نسبة االرتفاع الضئيل في سنة ياذ ) 1.90% , 0.03%(بلغت  )2004-2006(المدة الزمنية التي سبقت ادخال التغيير التكنولوجي من 

  .(2004-2006)لى عدم اجراء تغيير تكنولوجي خالل المدة من  ويعزى ذلك ا( 1.90%)والتي كانت  (2005)عما كانت عليه في عام ) 0.03%(بلغت 

 يظهر االرتفاع إذ على التوالي (2005 -2006)لسنتي   (1.90%,1.95%) تـقد بلغـف(2004) اس ـة االسـالل سنـر من خـأما نسبة التغيي

مما ادى الى زيادة نصيب هذا  (2004-2006) الزمنية المدة الضئيل في هذه النسبة، والسبب في ذلك يعود الى زيادة رأس المال المستثمر الكلي خالل

د ـ ق (2004-2006)للمدةلي ـزيادة عدد العاملين الكلي، ولتأكيد االجابة نالحظ نسبة التغيير التتابعية لرأس المال المستثمر الك المدة معالمؤشر خالل تلك 

وهي نسبة منخفضة عما كانت عليه في  ) %1.5(  فبلغت 2006االرتفاع قل لسنة لكن  )%2.5(وكانت(2005) اذ ارتفعت لسنة  (2.5% ,1.5%) تـبلغ

  .(2005)سنة 

  . (0.64% ,1.5%)فقد ارتفع بشكل تدريجي أذ بلغت نسبة التغيير للسنوات المذكورة  )2004-2006 (للمدةأما عدد العاملين الكلي 

نالحظ االرتفاع في نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي عما كان عليه ) 2007-2010(أما عند اجراء التغيير التكنولوجي في المدة الزمنية 

 على التوالي، أذ نالحظ (1.64% ,1.8% ,2.22%, 5.78%)) 2007-2010 (للمدةفبلغت نسبة التغيير ) 4 - 8(دول ـقبل التغيير كما هو مبين في الج

) 1.8% ,2.22% ,5.87%(والتي بلغت (2008-2010) االرتفاع في نسبة التغيير للسنتين  واستمر(1.64)  وكانت (2007)االرتفاع الحاصل في سنة 

  .(2008- 2010) للمدةعلى التوالي، ويعزي ذلك الى االرتفاع في رأس المال المستثمر الكلي 

إذ نالحظ ) ,14.17% , 7.84% , 5.49% , 3.62%) (2007- 2010(كانـت نسـبة التغيير للمدة ) 2004(وعند االعتماد على سنـة األسـاس 

االرتفاع في نسبة التغيير لتلك المدة بسبب االرتفاع في رأس المال المستثمر الكلي، ولتدعيم اإلجابة نالحظ االرتفاع في نسبة التغيير التتابعية لرأس المال 

  ) 2.4% ,4.8%  ,5.6%  ,8.35%(التي كانت ) 2007 -2010(المستثمر الكلي للمدة 

   والتي كانت (2007- 2010)لين الكلي للمدة من ـدد العامـيير التتابعية لعـالتغبة ـ أما نس



 

                

- 2010(يدل على اجراء تغيير تكنولوجي في تلك الفترة من   فيالحظ االرتفاع في عدد العاملين لتلك المدة مما(%0.75 ,%2.92 ,%3.29 , 2.94%)

  .(2004-2006) بالمقارنة مع المدة) 2007

  

  

  ) 2004-2010( من للمدة ونسبة التغيير التتابعية    في الشركة محل الدراسةنصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي) 4-8(جدول 

  السنة     بعد التغيير  قبل التغيير
    
  

20  المؤشرات 
04

  

نسبة 
20  التغيير
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20  التغيير
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%8.35 

عدد العاملين 
  الكلي

  
3119 

سنة 
 %2.94 3.293493% 2.923413% 3304 0.75% 3210 1.5% 3186 0.64% 3139  األساس



 

                

نصيب 
العامل من 
راس المال 

المستثمر 
  الكلي
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52
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70
00

00
0
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15

17
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%1.64 

72
43
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6

 

%1.8 

74
04

89
3

 

%2.22
78

39
85

1
 

%5.87 

نسبة التغيير 
من خالل 
سنة األساس 

2004  

   

%1.90 %1.95  %3.62 %5.49 %7.84 %14.17  

  الباحث اعداد: المصدر

   :في اآلالت المعدات نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر :2-2-4

 الى هذا المؤشر في المعامل طرقم الت هذه تشمل ثالثة منتجات صناعية تنتج في ثالثة معامل تابعة للشركة محل الدراسة ، لذا تةراسدالبما أن عينة 

   :اآلتية

  :بائيةمعمل المحركات الكهر .1

مؤشر نصيب عمال االنتاج المباشرين في رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات لمعمل المحركات الكهربائية، اذ نالحظ في ) 4-12(يوضح الجدول 

) 2005(لسنة ويعزي ذلك الى انخفاض عدد العاملين ) 2004( مقارنة مع سنة )2005( ارتفاع قليل في سنة (2004-2006)قيم هذا المؤشر للسنوات 

-2006)ي ـقبل التغيير التكنولوج في السنوات ما. بسبب قلة رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات) 2006( ولكن هذا المؤشر انخفض في سنة 

)  0.02%(بلغت  )2005(مقارنة مع سنة ) 0.04-%(بلغت ) 2006(فنالحظ انخفاضها سنة ) 0.02% ,0.04-%( ر التتابعية ـة التغييـ كانت نسب(2004

  . 2005الت والمعدات سنة وهذا يشير الى قلة رأس المال المستثمر في اآل



 

                

، ولتدعيم اإلجابة نالحظ على التوالي) 2005-2006(لعامي ) 0.02%,4.3-%( فقد كانت )(2004أما نسبة التغيير باالعتماد على سنة األساس 

 نسبة التغيير انخفضت حيث المدةالت والمعدات في تلك بسبب االندثار وقلة االستثمار في اآلالت والمعدات  رأس المال المستثمر في اآلاالنخفاض في

  ).2005(دون تغير عن عام ) 2006(وبقاء رأس المال ثابتاً لعام ) 2005(في عام  )%3.1-(الت والمعدات الى لرأس المال المستثمر في اآل

 )%4.5( بسبب تناقص في عدد العاملين ولكن النسبة ارتفعت الى ) %1.8-) (2005(تغيير لعام  المباشرين فقد كانت نسبة الاإلنتاجأما عدد عمال 

  .بسبب ارتفاع قليل في عدد العاملين المباشرين )2006(لعام 

كنولوجي كما هو  االرتفاع الحاصل في قيم المؤشر عما كانت عليه قبل التغيير التيالحظ) 2007- 2010 (مدة التغيير التكنولوجي في المدةوخالل 

 سبب هذا االرتفاع الى الزيادة الحاصلة في رأس المال المستثمر في األالت والمعدات فقد أرتفعت  نسبة التغيير التتابعية ىويعز) 4-9(واضح في الجدول 

 (%11.33) نسبته الى ووصلت(2007-2008)  فنرى االرتفاع الحاصل لعامي(%16.1 ,%17.37 ,%11.33,%3)الى )  2007- 2010 (المدةفي تلك 

  .2009 مقارنة مع %3 فكانت نسبة التغيير 2010اما في عام .الت والمعدات بسبب الزيادة القليلة في رأس المال المستثمر في اآل) 2009(لسنة 

اذ نرى  11.11% , 30.4%, 45.2%, 49.63%) ()        2007-2010(د كانت للمدة ـفق (2004)اس ـالل سنة االسـة التغيير خـأما نسب

الت ولتدعيم االجابة نرى ارتفاع نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في اآل. قبل التغيير التكنولوجي  ماالمدة مقارنة مع المدةالزيادة الحاصلة في هذه 

 سبقت التغيير يالتوهي نسبة أعلى عند مقارنتها مع المدة (13.2% , 18.8% ,11.33% ,3.69%) الى  ) 2007- 2010(والمعدات للسنـوات 

  . التكنولوجي

 (2.4-% ,1.2% ,0 % ,0.625%))                           2007- 2010( المباشرين فقد كانت للسنوات اإلنتاجأما نسبة التغيير في عدد عمال 

ويعزي ذلك الى زيادة ) 2007- 2010(م المؤشر للمدة بعد التغيير التكنولوجي نالحظ ارتفاع قي قبل التغيير التكنولوجي مع فترة ما وبالمقارنة بين فترة ما

 عن اإلنتاج وهذا دليل اجراء تغيير تكنولوجي في عمليات اإلنتاجية بشكل كلي في العملية اإلنتاجالت والمعدات وعدم التعويل على عمال االستثمار في اآل

  ).2007- 2010(طريق اضافة مكائن حديثة في السنوات 

  



 

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-2004 (للمدة معمل المحركات الكهربائيةنصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ونسبة التغيير التتابعية ل )4-9 (جدول
2010(   

 السنة  بعد التغيير  قبل التغيير
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عدد عمال اإلنتاج 
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سبة التغيير باالعتماد ن
على سنة األساس 

2004  

   %0.02 %- 4.3 %11.11 %30.4 %45.2 %49.63  

  اعداد الباحث : المصدر

   :معمل مضخة الماء .2

 ةللمدالت والمعدات لمعمل مضخة الماء، أن قيم هذا المؤشر  المباشرين في رأس المال المستثمر في اآلاإلنتاجمؤشر نصيب عمال ) 4-10(يوضح الجدول

بسبب قلة رأس المال  2006لسنة المباشرين وسبب ذلك يعود الى قلة عدد العاملين ) 2004(بالمقارنة مع سنة ) 2005(ارتفعت قليال في سنة  2006-2004)(

اذ نالحظ أنها منخفضة  )8.53% ,3.1%(التتابعية  فقد كانت نسبة التغيير) 2006 -2004(التكنولوجي أما في المدة التي سبقت التغيير. اآلالت والمعداتيالمستثمر ف

 , 5% ( فكانت ) 2004(أما نسبة التغيير باالعتماد على سنة االساس  .وهذا يدل على قلة رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات) 2005(مقارنة مع ) 2006(لعام 

 في اآلالت والمعدات ولتدعيم االجابة نرى االنخفاض الذى حصل في وهذا دليل على تناقص رأس المال المستثمر) 2006 - 2005(على التوالي لعامي ) %8.59

 اذ انخفضت نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في المدةاآلالت والمعدات في تلك   والمعدات بسبب االندثارات وقلة االستثمارات فياآلالتس المال المستثمر في أر

) 2005(اما عدد العاملين المباشرين فقد كانت نسبة التغيير التتابعية لعام  ).2005(ارتفع بمقدار ضئيل عن عام الذى ) 2006(في عام  %)0.1(اآلالت والمعدات الى 

 التغيير التكنولوجي في المدةبسبب زيادة قليلة في عدد العاملين وخالل ) 2006(لعام ) 3.4(%بسبب تناقص في عدد العاملين ولكن النسبة ارتفعت الى ) %- 9.3(

والسبب في ذلك يعود الى ) 4-10( التغيير كما هو مبين في الجدول مدةنرى زيادة ملحوظة في قيم هذا المؤشر عما كانت عليه قبل ). 2010 -2007(السنوات 

ى ــال) 2010 -2007 (المدةك ـلــي تــتابعية فــيير التــبة التغــت نســس المال المستثمر في اآلالت والمعدات وقد ارتفعأالزيادة الحاصلة في ر



 

                

وذلك بسبب االرتفاع في رأس المال (2010)  لعام  (%5.87)  ثم عادت وانخفضت الى (2007) فقد ارتفعت النسبة في سنة  %5.87 ,%7.56 ,%3)،26.4%(

 (2007-2010)عدات للسنوات  كانت نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في األالت والم (2004)عند االعتماد على سنة االساس.)2010(المستثمر وكذلك سنة 

 اإلنتـاجال ــبة التغيير في عدد عمــأما نس. قبل التغيير التكنولوجي  ماالمدة عن المدة فنالحظ الزيادة في هذه (%32.9 ,%40.7 ,%51.38 ,%55.4)

قبل التغيير التكنولوجي   مامدةالفترة وعند مقارنة فنالحظ تناقص في عدد العاملين في تلك ) 0.1-% ,12% ,0% ,0%( (2007-2010) للمدةرين فقد كانت ـالمباش

الت والمعدات وعدم االعتماد على  ويعزي ذلك الى زيادة االستثمار في اآل(2007-2010)بعد التغيير نالحظ الفرق من خالل زيادة قيم المؤشر للمدة   مامدةمع 

تعد . (2007-2010) المدة من خالل أضافة مكائن جديدة في تلك اإلنتاج تكنولوجي في عمليات  وهذا يدل على اجراء تغييراإلنتاجيةالعاملين بشكل كلي في العملية 

العالقة الوثيقة التي تربط بين العاملين ورأس المال المستثمر في األالت والمعدات وبوصفهما العاملين األساسيين لقياس درجة التغيير التكنولوجي وأن قيم مؤشر عدد 

   .رين تشير الى تأثير التغيير التكنولوجي في قيم هذا المؤشر كل هذا يعطي قناعة بأن التكنولوجيا المستخدمة ذات كثافة رأس مالية في الشركة المباشاإلنتاجعمال 

  

 2004 (للمدةونصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ونسبة التغيير التتابعية لمعمل مضخة الماء  )4-10 (جدول
– 2010(   
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نسبة التغيير 
باالعتماد على سنة 

  2004األساس 

   

%8.53 %5 %32.9 %40.7  %51.38 %55.9  

  :معمل المراوح الكهربائية .3

الت والمعدات لمعمل المراوح الكهربائية اذ نرى ارتفاع في ن من رأس المال المستثمر في اآل المباشرياإلنتاج مؤشر نصيب عمال )4- 11 (يظهر الجدول

 اإلنتاج عدد عمال انخفاض وسبب ذلك هو (2004)هناك ارتفاع قليل عما هو في سنة  (2005)  ففي سنة (2004-2006)قيم هذا المؤشر للسنوات 

وعند اخذ نسبة التغيير  .الت والمعداتفي اآل بسبب قلة رأس المال المستثمر (2006)  سنةولكن هذا المؤشر أنخفض في (2005)المباشرين لسنة 

بالمقارنة مع  (2006) النسبة سنة هذه انخفاضفنرى  (2.13% , 3.7-%) فكانت (2004-2006)ولوجي ـيير التكنـبل التغـق  ماللمدةتابعية ـالت

  . الت والمعداتي اآل مما يدل على قلة رأس المال المستثمر ف (2005)سنة

مال المستثمر  على قلة رأس ال)2.13% ,1.68-%(  (2005-2006)يـير لعامـبة التغيـ نستـ كان(2004)اس ـنة األسـماد على سـند االعتـوع

  في عام (3.1-%) الى الت والمعدات نسب التغيير لرأس المال المستثمر في اآلانخفضت اذ المدة بسبب االندثارات فيها في تلك الت والمعداتفي اآل

 بسبب قلة عدد العاملين  (2005) لعام (5.1-%) المباشرين فقد كانتاإلنتاجعمال  أما نسبة التغيير في عدد .(2006)لترتفع  النسبة قليالً عام (2005)

  . االرتفاع القليل في عدد العاملين  بسبب (2006) عام(1.35)المباشرين لكن هذه النسبة ارتفعت الى 

 التغيير كما هو مدة التغيير التكنولوجي نالحظ الزيادة الكبيرة التي حصلت في قيم هذا المؤشر عما كانت قبل مدة وهي (2007-2010) المدة أخذ وعند

 في ارتفعتعية الت والمعدات ونسبة التغيير التتابوسبب ذلك االرتفاع الى الزيادة التي حصلت في رأس المال المستثمر في اآل) 4 -11(واضح في الجدول 



 

                

ولتدعيم . قبل التغيير التكنولوجي  اذ نرى االرتفاع في هذه السنوات عن السنوات ما (20.9% ,12.5% ,6.11% ,5.6%) الى(2007-2010)تلك المدة 

 اذ تعد (13% ,14% ,7.56% ,5.6%) الى (2006-2010) للمدةعدات ـالت والممر في اآلـال المستثـرأس المـيير لـاالجابة نرى زيادة نسبة التغ

-2010)دة ـت للمـقد كانــباشرين فــــاملين المـــغيير للعـبة التـأما نس, دة التي سبقت التغيير التكنولوجي مقارنة مع المرىنسبة تغيير كب

بعد   مامدةالتكنولوجي مع قبل التغيير   مامدة فنالحظ التناقص في عدد العاملين في تلك المدة، وعند مقارنة (4- % ,%1.38 ,%1.36 ,%0) (2007

الت والمعدات وعدم االعتماد  والسبب في ذلك زيادة االستثمار في اآل (2007-2010) من خالل زيادة قيم المؤشر للمدةالتغيير التكنولوجي نالحظ الفرق

 2010)ضافة مكائن جديدة في تلك المدةعن طريق ا اإلنتاجغيير تكنولوجي في عمليات  اجراء ت مما يدل علىاإلنتاجيةشكل كلي في العملية على العاملين ب

-2007)   

 للمدةنصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ونسبة التغيير التتابعية لمعمل المراوح الكهربائية ) 4-11(جدول 

)2004-2010(  
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نسبة التغيير باالعتماد 
 2004على سنة األساس 

   

%2.13 %- 1.68 %18.8 %33.68 %41.84 %49.8 

  :الت والمعداتمؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآل: 3-2-4

   :معمل المحركات الكهربائية .1

قبل التغيير  ، فعند أخذ المدة الزمنية ماالت والمعدات مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآل قيم)4-12(يبين الجدول 

 لمدة، أما نسبة التغيير التتابعية لالت والمعدات في قيم هذا المؤشر مع التناقص في رأس المال المستثمر في اآل نالحظ التذبذب(2004-2006)التكنولوجي 

الت والمعدات في تلك  ويعزي ذلك الى قلة االستثمار في اآلالذي طرأ على هذه النسبة نرى االنخفاض (94.38% ,8.17-%)اذ بلغت  (2006-2004)

اً في حين بقي رأس المال ثابت (2005)  لسنة(3.1-%)الت والمعدات الى وتدعيماً لذلك نرى التناقص في نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في اآل. المدة

، كما أن التذبذب في كمية االنتاج الفعلي خالل تلك المدة أثرت على قيم هذا المؤشر فكانت نسبة هذا المؤشر دون تغير مما أثر على قيم (2006)لسنة 

 ومن ثم (2005)  لعاماإلنتاجب االنخفاض في كمية  فنرى من خالل هذه النس(2004-2006) (50.1-% ,8.9%) الفعلي للسنوات اإلنتاجالتغيير لكمية 

 نالحظ الزيادة في قيم هذا المؤشر وذلك بسبب زيادة االستثمار في األالت (2007-2010) من للمدةأما ما بعد التغيير التكنولوجي . .(2006)االرتفاع لعام

   .9.4% ,12.22%)  (2007-2010) (76.88% ,355-% ,والمعدات للمدة

الت والمعدات أذ شهدت هذه السنوات ادخال مكائن جديدة في عمليات االنتاج يادة االستثمار في اآل كما نرى االرتفاع في نسبة التغيير بسبب ز

 ,273.8%) (2007-2010)فقد بلغت خالل السنوات (2004) فنالحظ زيادة نسبة التغيير مقارنة مع سنة االساس (2004) وباالعتماد على سنة االساس 

في ارتفاع نسب  الذي كان سبباً (2007-2010)، وهكذا يؤكد اجراء تغيير تكنولوجي في هذه المدة لي على التوا(%215.71 ,%204.49 ,%233.12



 

                

 اذ بلغت (2007-2010)الت والمعدات للمدة  نرى االرتفاع  الحاصل في نسبة التغيير في رأس المال المستثمر في اآللإلجابةوتدعيماً . التغيير التتابعية

 قبل التغيير التكنولوجي كما المدة  بشكل ملحوظ عما كانت عليه في انخفضت الفعلي نجد أنها اإلنتاج أما كمية .(%13.2 ,%18.8 , %11.33 ,%25.8)

ويعود سبب ذلك الى زيادة  (2008)لعام (%23.2)  وارتفعت الى(%35.97-) تساوي (2007)فقد كانت نسبة التغيير سنة ) 4-12(هو واضح في الجدول 

  ).%12.11(كانت ) 2010( وكذلك سنة  (%1.76) وكانت نسبة التغيير(2010) ثم ارتفعت بشكل قليل سنة كمية االنتاج الفعلي

 لمدة لمعمل المحركات الكهربائية  ل والمعدات ونسبة التغيير التتابعيةنصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت) 4-12(جدول  
)2004-2010(  
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نسبة التغيير باالعتماد 
 2004على سنة األساس 

   

%94.83 %78.48 %215.71 %204.49 %233.12  %273.8  

  أعداد الباحث : المصدر

   :معمل مضخة الماء .2

قبل التغيير   مامدةالت والمعدات لمعمل مضخة الماء ففي ر نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلقيم مؤش) 4-13(يظهر الجدول 

 وانخفاض الت والمعدات في اآل في رأس المال المستثمرانخفاضمع  نالحظ هناك ارتفاعاً تدريجياً بسيطاً في قيم هذا المؤشر (2004-2006)التكنولوجي 

 فنالحظ االنخفاض الحاصل فيها بسبب قلة (12.9% ,6.4%) والتي بلغت (2004-2006) للمدة التتابعية التغيير، وعند أخذ نسبة لفعلي ااإلنتاجفي كمية 

 نسبة انخفاض نالحظ لإلجابة، وتدعيماً (2004-2006)كانت نسبة التغيير لعامي (2004)  على سنة االساس واعتماداً. الت والمعداتاالستثمار في اآل

مما أثر (2006) (0.1%)  ان رأس المال قريباً من ذلك لسنةفي حين ك (2005) لسنة  (1.6-%)الت والمعدات الىغيير لرأس المال المستثمر في اآلالت

ة التغيير لكمية  أثر بدوره على قيم هذا المؤشر أذ بلغت نسبالمدة الفعلي خالل هذه اإلنتاجر أضافة الى االنخفاض واالرتفاع في كمية شعلى قيم هذا المؤ

بعد التغيير   مامدةأما . (2006) ومن ثم عام (2005) لعام اإلنتاج فنالحظ التناقص في كمية (12.9-%  ,5.8-%) (2004-2007) من للمدة اإلنتاج

لم أن ـ مع العالمدة في تلك  نالحظ الزيادة في قيم هذا المؤشر بشكل كبير وذلك بسبب زيادة االستثمار في األالت والمعدات(2007-2010)التكنولوجي 

 فنرى الزيادة في نسبة التغيير بسبب زيادة االستثمار (73.8% ,26.3% ,33.9-% ,2.8%)قد بلغت . (2007-2010) للـمدةير التتابعية ـ التغيبةـنس

ها ـأن حظ نال)2004(العتماد على سنة االساس وعند أخذ التغيير با. اإلنتاج ادخال تكنولوجيا جديدة في عمليات المدةالت والمعدات أذ شهدت هذه في اآل

 مع سنة الحاصلة في هذه النسبة بالمقارنة اذ نرى الزيادة (108.9% ,64% ,76.1% ,81%)على التوالي . (2007-2010)نوات ـالل السـبلغت خ

الت  في اآلمرـيادة في نسبة رأس المال المستثولتدعيم االجابة نالحظ ز. (2007-2010) تغيير تكنولوجي في الفترةمما يؤكد حصول (2004) االساس 

 الفعلي نجد اإلنتاج كمية وعند مالحظة .في هذه النسبة نرى الزيادة إذ (9.6% ,14% ,7.5% ,4.97%) والتي كانت ) 2010- 2007( للمدةوالمعدات 

 (2007)  لسنة (%36.9-) تساوي نسبة التغيير فيها كانتفقد) 4-13( التغيير التكنولوجي كما هو مبين في الجدول مدةأنها أقل مما كانت عليه قبل 

  .2010 لسنة )52.3%( وكذلك (2009) لسنة (61.2 %)ثم ارتفعت الى (2008) لسنة (7 .9-%) وانخفضت الى 



 

                

  )2010-2004 (مدةاء للـ والمعدات ونسبة التغيير التتابعي  لمعمل مضخة الماآلالتنصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في ) 4-13(جدول 
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   أعداد الباحث :المصدر 

   

   :معمل المراوح الكهربائية .1



 

                

قبل التغيير التكنولوجي  الت والمعدات في المدة الزمنية ماقيم مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآل انخفاض )4-14(دول  الجيتضح من

الت والمعدات بسبب  ويعزي ذلك الى التناقص في رأس المال المستثمر في اآل(396.5% , 1 .25-%) المدةبحيث كانت نسبة التغيير التتابعية لهذه ) 2006-2004(

 اذ نالحظ االنخفاض الذي (396.5% ,271.8%)قد بلغت ) 2005-2006( فكانت نسبة التغيير لعامي )2004(أما عند االعتماد على سنة االساس . قلة االستثمار فيه

الت تناقص نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في اآل نرى لإلجابةوتدعيماً ) 2004-2006 (المدةالت والمعدات لتلك حصل بسبب قلة رأس المال المستثمر في اآل

  أدىدون زيادة أو نقصان مما أثر بدوره على قيم هذا المؤشر كما(2006) لعام  تقريباً  في حين بقي رأس المال بنفس المقدار (2005) لسنة (3.1-%) والمعدات الى 

  إذ(80.4- % ,33.7%)) 2004-2006 (للمدة اإلنتاج على قيم هذا المؤشر اذ كانت نسبة التغيير لكمية  تأثيرإلى خالل تلك الفترة اإلنتاجالزيادة والنقصان في كمية 

 قيم هذا المؤشر (2007-2010)بعد التغيير التكنولوجي   مامدة ازدادت. (2006)والزيادة فيها لسنة  (2005)  لسنةاإلنتاجنخفاض في كمية الانالحظ من هذه النسب 

 ,31.2% ,25.99-% ,10.44%) على التوالي (2007-2010)، وعند أخذ نسبة التغيير التتابعية  للسنوات المدةالت والمعدات في تلك ثمار في اآلبسبب زيادة االست

 وباالعتماد على سنة اإلنتاجالت والمعدات أذ شهدت هذه الفترة أدخال مكائن جديدة في عمليات  نرى االرتفاع في هذه النسبة بسبب زيادة االستثمار في اآل(%60.3

 قد ازدادت بالمقارنة مع سنة (496.1% ,682.70% ,478.75% ,539.18%) على التوالي (2007-2010) المدة نرى أن نسبة التغيير خالل (2004)االساس 

 نرى الزيادة الحاصلة في لإلجابةوتدعيماً . ر مما ادى الى ارتفاع نسب التغيي(2007-2010) المدة وهذا يؤكد على اجراء تغيير تكنولوجي في تلك (2004) اسـاالس

أما كمية .فنالحظ االرتفاع في هذه النسبة (13% ,14% ,7.5% ,17.45%) والتي كانت (2007-2010)الت والمعدات للمدة نسبة التغيير لرأس المال المستثمر في اآل

بسبب (2008)  لعام (13%) وارتفعت الى (2007) لسنة (29.4-%)فقد كانت تساوي  )4-14( التغيير كما هو مبين في الجدول مدة قبل  أقل الفعلي كانتاإلنتاج

تقدم من  واستناداً الى ما .2010في عام ) 6.36%( والى (2009)في عام (45.3%)  كما أنها وصلت الى (2007) مقارنة مع عام اإلنتاجالزيادة النسبية في كمية 

  والذي استوجباإلنتاجية في استخدام االساليب الفنية المستخدمة في العمليات  تبين دور التطورات التقنيةنتائج هذا المؤشرتفصيل للمنتجات الثالثة عينة الدراسة فأن 

رتفاع قيمة هذا  السابقة له، كما أن االمدة التي اعقبت التغيير التكنولوجي مقارنة مع المدةأستثماراً كبيراً أثر على ارتفاع قيم هذا المؤشر وزيادته بشكل ملحوظ في 

  . وهي ذات كثافة رأسمالية اإلنتاجيةر له داللته في تحديد هوية التكنولوجيا المتقدمة التي استخدمت في العمليات شالمؤ

  ) 2010-2004 (مدةنصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ونسبة التغيير التتابعية لمعمل المراوح الكهربائية لل) 4-14(جدول 

  بعد التغيير  قبل التغييرالسنة 
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نسبة التغيير 
باالعتماد على سنة 

  2004األساس 

   %396.5 %271.8 %496.1 %682.70  %478.75 %539.18 

    :العاملين المباشريننصيب الوحدة المنتجة من مؤشر : 4-2-4الباحث أعداد: لمصدرا

   :معمل المحركات الكهربائية .1

 وعند أخذ نسبة التغيير التتابعية لقيم المؤشر )2004-2006 (للمدة العاملـين المباشرين نصيب الوحدة المنتجة من انخفاض) 4-15(يظهر الجدول 

  ها ــنجد أن) 2004-2006 (للمدة



 

                

 مقارنة مع سنة العاملين المباشرين انخفاض ويعزي ذلك الى (%94.3) التي كانت (2005)خفاض في هذه النسبة لسنة  لنرى االن(%94.3 , 4-%)

 كانت نسبة التغيير (2004) على سنة  المباشرين، واعتماداًالعاملينبسبب االنخفاض في عدد  (2006)  في سنة  (4-%) وانخفضت النسبة الى (2004)

  . اإلنتاجية بسبب ضعف االعتماد بشكل كبير على العمال المباشرين في العملية (86.5%)الى  (2006) لتنخفض في سنة (2005) (94.3%)في سنة 

فقد بلغت نسبة )  2004-2006(قبل التغيير التكنولوجي للسنوات   مامدةشرين خالل ابلتغيير الحاصل في عدد العمال المولتدعيم االجابة نرى ا

 مع حصول نقصان وزيادة في االنتاج الفعلي خالل السنوات (2006)لسنة  (4.5%)ى ل اارتفعت لكنها (2005)لعام (1.8-%)  التغيير لعدد العاملين

   . (2005-2006)  (50.1-% ,8.9%)ة التغيير لعاميوكانت نسب) 2006-2004(

بة ــــت نســ وكانيةـــاإلنتاجات ـــي العمليفالعاملين المباشرين  نصيب الوحدة المنتجة من (2007-2010) المدة  خاللارتفع وانخفضو

 المدة التغيير التكنولوجي فنالحظ االنخفاض في هذه النسبة لتلك مدة وهي (52.3% ,17.8-% ,1.7% ,3.88-%) (2007-2010)دة ـــير للمــالتغي

   .(2007-2010)فقد بلغت نسبة التغيير للمدة (2004) واعتماداً على سنة االساس . اإلنتاجبسبب عدم االعتماد على العاملين المباشرين في 

 (2007) لعام (%2.4-) النقصان في نسبة التغيير للعمال المباشرين ووصلت الى  ولتدعيم االجابة نالحظ (184.1%,133-4%, 4% .129,120.5%)

وهذا يعني . بسبب بقاء عدد العاملين دون تغير) 2010(ة  وكذلك سن(2009) لسنة (%0) فيما بلغت نسبة التغيير (2008) لعام  (%1.2)وارتفع قليالً الى

تكنولوجيا كثيفة رأس  (اإلنتاج والمتمثل في أدخال اساليب فنية ذات تقنية متقدمة في عمليات اإلنتاجيةأن هناك تطوراً تكنولوجياً أجرى على العمليات 

  ).المال

  

  ) 2010 – 2004 (مدةونسبة التغيير التتابعية  لمعمل المحركات الكهربائية  لل العاملين المباشريننصيب الوحدة المنتجة من ) 4-15(جدول  

  بعد التغيير  قبل التغيير السنة
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نسبة التغيير باالعتماد 
  120.5% 129.4% 133.4% 184.1% 86.5% 94.3%     2004على سنة األساس 

  أعداد الباحث : المصدر  

   :معمل مضخة الماء .2

 أما نسبة التغيير التتابعية لقيم ).2004-2006 (للمدة العاملين المباشرين في نصيب الوحدة المنتجة من ارتفاع بسيط) 4-16(حظ من الجدول نال

 العاملين المباشرين انخفاضبسبب (4%) التي وصلت الى 2005) (ارتفاعها في سنة رى  فن(4% ,14.3%) نجد أنها بلغت )2004-2006(المؤشر للمدة 

 بسبب االرتفاع القليل في عدد  (2006) في سنة(%14) الى ةكما ارتفعت النسبـ(2004)  كانت في عام عما2005)  ( الفعلي لسنةاإلنتاج كمية وانخفاض



 

                

وصلت الى 2005)  (نجد أن نسبة  التغيير التتابعية  في عام) 2004(  على سنة االساسواعتمادا . الفعلياإلنتاج كمية وانخفاض المباشرين اإلنتاجعمال 

 الفعلي، ولتدعيم االجابة نرى اإلنتاج وكمية العاملين المباشرين بسبب التذبذب في عدد 14.3%) (وصلت الى (2006)وزادت مرة أخرى في عام  (%4)

-)الى (2006) وارتفعت سنة  )2005( لسنة (%9.3-)قبل التغيير التكنولوجي اذ بلغت نسب التغيير   الحاصل في عدد العاملين خالل سنوات ماالتغيير

 على (%12.9-,%5.8-)  (2005-2006)وكانت نسبة التغيير التتابعية لعامي  )2004-2006( من للمدة الفعلي فقد شهد أنخفاضاً اإلنتاجأما  (3.4%

 اإلنتاجبسبب التذبذب في كمية لمباشرين العاملين امن   ارتفع وانخفض نصيب الوحدة المنتجة(2007-2010)  التغيير التكنولوجي منمدةفي أما  .لتواليا

 السالبة تدل على عدم  والقيمة (39.4% ,13.33% ,37.9-% ,1.56% )(2007-2010) للمدةوقد كانت نسبة التغيير العاملين المباشرين الفعلي وتذبذب 

 لسنة (0.1-%) في نسبة التغيير للعاملين المباشرين الى نخفاضاالولتدعيم االجابة نالحظ . اإلنتاج المباشرين بشكل كلي في عمليات العامليناالعتماد على 

 )3.57%(ثم ارتفعت الى   بسبب بقاء عدد العاملين ثابتاً دون تغير(2010)لسنة  (0%)  النسبة واصبحت (2008)لسنة  (12%) وارتفع الى (2007) 

 وكانت نسبة اإلنتاج كمية انخفضت (2007)راء التغيير التكنولوجي ففي عام  الفعلي فقد كانت متذبذبة بعد أجاإلنتاج أما فيما يخص كمية . 2010لسنة 

 وتدل 2010لسنة ) 1.8%( والى2009لسنة ) 61.2%(ترتفع النسبة الىل(2008)  لسنة(9.7-%) وانخفضت النسبة الى (36.9-%) التغيير في هذه السنة 

مد على عدد أقل من العاملين بسبب االعتماد على المكائن والمعدات ويعني ذلك أن هناك تطوراً  التغيير التكنولوجي تعتبعد  ماالمدةقيم هذا المؤشر على أن 

  ).تكنولوجيا كثيفة رأس المال( اإلنتاج والمتمثل في أدخال اساليب فنية ذات تقنية متقدمة في عمليات اإلنتاجيةتكنولوجياً قد طرأ على العمليات 

  ) 2010 –2004 ( لمدة ونسبة التغيير التتابعية لمعمل مضخة الماء لالعاملين المباشرين نصيب الوحدة المنتجة من) 4-16(جدول 

السنة   بعد التغيير  قبل التغيير
    
  

20  المؤشرات 
04

  

نسبة 
20  التغيير

05
  

نسبة 
20  التغيير

06
  

نسبة 
20  التغيير

07
  

نسبة 
20  التغيير

08
  

نسبة 
20  التغيير

09
  

نسبة 
20  التغيير

10
  

سبة ن
  التغيير



 

                

  32   المباشرينالعاملينعدد 

س
سا
األ

ة 
سن

 

29 %
-9

.3
  

30  %
3.

4
 

26  %
-0

.1
 

28 %
12

 

28 %
0

 

29  %
3.

57
 

  )وحدات  ( كمية اإلنتاج الفعلي 

79
32

4
 

ة 
سن

س
سا
األ

  69
08

9
 %

-1
2.

9
  

65
03

0
 %

-5
.8

  41
00

0
 %

-3
6.

9
 

37
00

0
 %

-9
.7

 59
66

0
 %

61
.2

 60
78

5
 %

1.
88

  

العاملين نصيب الوحدة المنتجة من 
  المباشرين

0.
00

04
03

40
8

 

س
سا
األ

ة 
سن

  0.
00

04
19

74
8

 

%
4

  

0.
00

04
61

32
5

  

%
14

.3
 

0.
00

06
34

14
6

  

%
39

.4
 

0.
00

07
56

75
6

 

%
13

.3
3

 0.
00

04
69

32
6

 

%
-3

7.
9

 0.
00

04
77

09
1

 

%
1.

65
 

نسبة التغيير باالعتماد على سنة 
  2004األساس 

   

%4.0 %14.3 %37.4 %87.6 %16.3 %18.23  

  أعداد الباحث : المصدر 

   :معمل المراوح الكهربائية .3

 نسبة التغيير التتابعية لقيم المؤشر  كانت)2004-2006(  للمدةالعاملين المباشرين نصيب الوحدة المنتجة من انخفاض) 4-17(نالحظ من الجدول 

بسبب االنخفاض في عدد (2006)  في سنة  (922.1-%)الىلتنخفض (2005)   لسنة(386.1%) هذه النسبة الى وصلت  فقد(%386.1 ,922.2-%)

  .  المباشرينلينالعام

بسبب قلة االعتماد  (%278.1)الى  (2006)ام وانخفضت في ع(%386.1) (2005)  نسبة التغيير عام بلغت(2004)أعتماداً على سنة االساس 

ولكنها (5.1-%) سبته فكانت ن  )2005(ولتدعيم االجابة نرى التغيير في عدد العاملين لسنة .  بشكل كبيراإلنتاجية المباشرين في العملية املينعلى الع



 

                

يير ـة التغــونسب) 2004-2006 (للـمدة الفعلي كانت متذبذبة أنخفضت وارتفعت اإلنتاجأما كمية . (2006) لسنة (1.35%)عادت وارتفعت الى 

  . على التوالي (80.4%- ,33.7%) (2005-2006)امي ـلع

 في العاملين المباشرين الكبير على االعتماد بسبب عدم )2007-2010(ر التكنولوجي  التغييمدة في العاملين المباشرينأنخفض نصيب الوحدة المنتجة من 

   . بشكل كبيراإلنتاجيةالعملية 

   .(401.4% ,485% ,308% ,309.76%) )2007-2010 (للمدة كانت نسبة التغيير (2004) على سنة االساس االعتمادعند 

 (1.38%) وزادت بشكل قليل الى  (4-%) كانت النسبة(2007) المباشرين ففي سنة املينلتغيير للع وارتفاعاً في نسبة اانخفاضاالحظ يلتدعم االجابة 

 الفعلي فقد كانت منخفضة وازدادت أذ وصلت اإلنتاج أما فيما يخص كمية  2010عام  )1.35%( ومن  (2009)  عام(1.36%) وأصبحت (2008)لعام 

د أقل من بعد التغيير التكنولوجي تعتمد على عد وهذا يدل على أن قيم هذا المؤشر للفترة ما2010  عام) 0.9%(والى  (2009)  في عام (45.35%)الى 

 والمتمثل في أدخال اساليب فنية ذات تقنية متقدمة اإلنتاجيةعلى العمليات يؤكد بوضوح تأثير التطورات التقنية  وهذا العاملين بسبب االعتماد على المكائن

  .)نولوجيا كثيفة رأس المالتك (اإلنتاجفي عمليات 

  

  ) 2010 – 2004 (مدة ونسبة التغيير التتابعية  لمعمل المراوح الكهربائية للالعاملين المباشريننصيب الوحدة المنتجة من ) 4-17(جدول   
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  أعداد الباحث : المصدر 



 

  

   :مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة: 5-2-4

 احتسابها الذي يستوجب اإلنتاج من تكاليف اًطاقة الكهربائية المستهلكة جزءاً أساستعد كلفة ال

، ويظهر لنا هذا الجزء مدى الشركة أو أحد معاملهاعلى مستوى عند دراسة اقتصاديات التشغيل 

ساليب التقنية  متضمناً المكائن والمعدات واألاإلنتاجيةالتغيير التكنولوجي الذي طرأ على العمليات 

، وبما أن البيانات المستحصلة من الشركة محل الدراسة تشير الى كمية الطاقة في أنتاج المنتجات

ستوى الشركة ومعاملها في الوزيرية ومع صعوبة فرز كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة على م

 المنتجات عينة الدراسة فسيتم حساب نصيب الوحدة المنتجة معاملالكهربائية التي تستهلكها 

 وهي (2004-2006)، ففي المدة اقة الكهربائية المستهلكة الكليةلمنتجات الشركة ككل من كمية الط

نرى أنخفاضاً في نصيب الوحدة  )4 -18( وكما موضح في الجدول ولوجيقبل التغيير التكن مدة ما

 وهذا االنخفاض يدل على )2004-2006(المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل المدة

 يالحظ )2004-2006(، وعند أخذ نسبة التغيير التتابعية للمدة اإلنتاج  في مستوى ارتفاعأن هناك 

 بسبب االنخفاض في قيم )2005( هذه النسبة لسنة انخفاضالحظ في  (4.4-% ,1.5-%)أنها كانت

   .(1.5-%) التي بلغت (2006)المؤشر واستمر أنخفاض النسبة لسنة 

ولسنة  (4.4%) 2005)(كانت نسبة التغيير لسنة (2004) وعند االعتماد على سنة االساس 

 نسبة  نالحظلإلجابةالمؤشر وتدعيماً  مما يدل على االنخفاض في قيم (5.88-%) بلغت  (2006)

، وكذلك 2005)(في سنة  (4.18%)التغيير السنوية لطاقة الكهربائية المستهلكة قد زادت الى 

 بسبب الزيادة في استهالك الطاقة الكهربائية (2006)في سنة  (2.22%)ارتفعت نسبة التغيير الى 

 كانت نسبة التغيير إذ ارتفعت فقد )2004-2006 (للمدة الفعلي اإلنتاجأما كمية  .2006)(لسنة 

  .  (3.8%)  الى2006)( كذلك ارتفعت في سنة  (99 .8% ))2005(لسنة 

 االنخفاض الحاصل في قيم المؤشر  فنرى فيها)2007-2010( التغيير التكنولوجي مدةأما 

تلك مية االنتاج الفعلي في مما يدل على حصول ارتفاع في ك) 4-18(كما موضحة في الجدول 

 نالحظ تناقص نسبة التغيير لعام )2007-2010( ، وعند أخذ نسبة التغيير التتابعية للسنواتالمدة

 السابقة وهذا يعني زيادة المدة قيم المؤشر عن انخفاضمما يدل على (2.39-%)  الى (2007)



 

  

ؤشر  قيم المانخفاضبسبب  (6-%) أذ بلغت (2008) نسبة التغيير لسنة انخفضت كذلك اإلنتاجية

  .)2-%(وصلت الى ) 2010(وفي عام  (1.24 -%) وصلت نسبة التغيير الى (2009)وفي عام 

 كانت )2007-2010 ( للمدة.نجد أن نسبة التغيير(2004) اس ـنة االسـ واعتمادا على س

 على التوالي ونالحظ االنخفاض في نسبة التغيير (8.13-% ,13.66-% ,14.73-% ,16.5-%)

  . اإلنتاجية قيم المؤشر ويعزي ذلك الى ارتفاع انخفاض وذلك بسبب )2007-2010(للمدة 

 نجد أنها )2007-2010( التغيير التكنولوجي مدة الفعلي في اإلنتاج كمية أما عند مالحظة

 (2010) أما لعام(9.01%) (2008)   ولعام(%5.7) (2007) كانت نسبة التغيير لعام إذازدادت 

أضافة الى أن كمية الطاقة الكهربائية ) 10.4%( كانت (2010) ولعام (2.86%)فقد كانت 

 وذلك بسبب )2004-2006 (المدةد ازدادت عما كانت عليه في ـ ق)2007-2010 (للمدةالمستهلكة 

   . مكائن ومعدات حديثةاقتناء

 التغيير مدةالكهربائية المستهلكة في نرى ارتفاع كمية الطاقة ) 4-18(ومن خالل الجدول 

ستهالك  نسبة التغيير التتابعية القبل التغيير التكنولوجي أذ كانت  مامدةمقارنة مع  التكنولوجي

 (%2.45)  الى (2008) وازدادت بشكل قليل في سنة (3.18%) (2007)الطاقة الكهربائية في سنة

 وهذه )8.1%(إلى نسبة ) 2010( ووصلت عام (1.58%)فقد بلغت النسبة  (2009) أما في سنة

 الفعلي اذ كانت نسبة التغيير اإلنتاجستهالك الطاقة الكهربائية قابلها زيادة في كمية في ا الزيادة

  .  )10.4% ,2.86% ,9% ,5.74% ((2007-2010) المدة الفعلي لتلك اإلنتاجلكمية 

  

  



 

  

  ) 2010 – 2004( من لمدةاسة ل ونسبة التغيير التتابعية  للشركة محل الدرالطاقة الكهربائية من كمية نصيب الوحدة المنتجة) 4-18(جدول 
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 ثالثاملبحث ال

  عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمؤشرات جودة المنتجات الصناعية

  

يهدف هذا المبحث الى عرض بيانات نتائج الدراسة ذات العالقة بالجودة وتحليلها وقياس 

 مؤشرات جودة المنتجات عينة الدراسة والعمل على تبويب البيانات الخاصة بهذه المؤشرات

الشركة  منتجاً من منتجات في) 17( منتجات صناعية من أصل ويتضمن القياس ثالث, لمعالجتها

كما اختيرت سلسلة زمنية ,  تمثيلأفضل بمثابة محاولة لتمثيل مجتمع الدراسة وهيمحل الدراسة 

  ) 2010 – 2004(من  للسنوات

   :عرض وتحليل البيانات: 4-3-1

   : كميات االنتاج السنوية .1

للمنتجات  حقق سنويا وكمية المعيب ونسبته المئويةكمية االنتاج المت) 19-4(يبين الجدول 

وللسنوات  من ) المراوح الكهربائية, اءـخة المـمض, ركات الكهربائيةـالمح(عينة الدراسة 

)2004 – 2010 .( 

تذبذبا ملحوظا في كميات االنتاج المتحقق لمنتجات عينية الدراسة  )4-19(يظهر الجدول 

للمنتجات ) 2004(غت كميات االنتاج أقصى مستوى لها سنة فقد بل) 2010 –2004(وللسنوات من

ارتفع بعد ذلك ) 2007(ففي حين وصل أنتاج المحركات الكهربائية الى ادنى درجاته سنة , الثالثة

لماء للمبردة فقد كان هناك انخفاضا اأما بالنسبة لمنتج مضخة . )2010(و) 2009(و ) 2008(سنة 

) 2009(ومن ثم ارتفع سنة ) 2008(مستوى له سنة  ل الى ادنىتدريجيا في كمية االنتاج اذ وص

كميات انتاجه متذبذبة بحيث حقق  في حين ان منتج المراوح الكهربائية فقد كانت) 2010(وسنة

   .)2010(و ) 2009( سنة 213أيضا وعاد باالرتفاع) 2008(ادنى مستوى له سنة 

  

 

 

 

 



  

  

  "بالوحدات") 2010 – 2004(للمنتجات عينة الدراسة  للسنوات (%) اإلنتاج المتحقق ونسب المعيب كمية ) 4-19(جدول 
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  اعداد الباحث باالستناد الى احصائيات الشركة : المصدر 

 



 

 

   -:متحقق للمنتجات الثالثة هيوان اسباب التذبذب في كمية االنتاج ال

 . عدم استقرار الطاقة الكهربائية والوقود .1

  .عدم توفير المواد األولية في الوقت المناسب مما يؤدي إلى توقف عجلة اإلنتاج .2

  .  من المكائن والمعدات والعدد مما يسبب زيادة العطالت فيهاالمستعملةتقادم التكنولوجيا  .3

تخضع لمعايير  المنافسة في االسواق المحلية والتي العدم توفر الطلب المتوقع بسبب  .4

 فضالً عن عدم تفعيل تطبيق التشريعات التي تحمي المنتج النوعية التقييس والسيطرة

  .المحلي

  .الظروف االمنية في البالد .5

  .وعدم امتالك المهارات من بعضهم,  بسبب ظروفهم الخاصةنانقطاع بعض العاملي .6

فقد كانت اعلى نسبة معيب , ات ونسب المعيب من االنتاج المتحققكما يبين الجدول نفسه كمي

قل نسبة فهي لمنتج مضخة الماء أأما %) 34.5( بلغت إذ )2008(في منتج المراوح الكهربائية لسنة

فعلى الصعيد العالمي تختفي االخطاء نهائياً فمثال في %). 2.4(حيث كانت ) 2007(للمبردة لسنة 

في حين تكون النسبة في الشركات ,  تتجاوز نسبة الخطأ واحد بالمليونالصناعات اليابانية فال

 )133:2009،الزركاني( والمنتجات المعيبة في معامل عينة الدراسة باأللفاالوربية واحد 

(Hill,1982 : 23) يعاد تصنيعها مرة أخرى.   

امل عينة رسوماً بيانية لتشير إلى أداء المع) 4-7(و)  4-6(و ) 4-5(وتعرض األشكال 

المجاورة لها  المذكورة تشير الى عدد الوحدات المنتجة واالعمدة باألشكالفالمستطيالت الدراسة 

ان ابرز ما يمكن مالحظته في هذه االشكال هو , تمثل نسبة المعيب لذلك المنتج في تلك النسب

عينة الدراسة فضال  للسنوات المحددة وللمنتجات الثالثة  المتحققالتذبذب الحاصل في انتاج الشركة

   . للسنوات نفسهاعيبعن التذبذب في نسب الم
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  ) 2004 –2010 (لمدة لالمراوح الكهربائيةكميات االنتاج المتحقق لمنتج ) 4-7(شكل    
  

 اعداد الباحث : المصدر

  

  :)كمية الوحدات المباعة(كمية المبيعات السنوية  .2

  (2004 -2010)كمية المبيعات السنوية لمنتجات عينة الدراسة وللمدة من  )20- 4(يبين الجدول 

  

   "بالوحدات") 2010 – 2004(كمية المبيعات السنوية لمنتجات عينة الدراسة للمدة ) 20-4(جدول 

 كات الكهربائيةالمحر  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 المنتج 

 السنة

6350 46700 10399 2004 

2748 34118 5027 2005 

3446 63463 19569 2006 

3551 42764 8577 2007 

4579 35118 7533 2008 

4538 52842 5306 2009 

4950 58200 7500 2010 

  ى سجالت الشركةعلاعداد الباحث باالعتماد : المصدر   



 

 

 والتي تبين )2004- 2010 (مدةالى تذبذب نمو المبيعات خالل ال) 4 -20(يشير الجدول 

عادت  (2005) انخفاض وارتفاع المبيعات للمنتجات الثالثة ففي حين انخفضت المبيعات سنة

بالنسبة لمنتجي مضخة الماء  ،)2005(قياساً بمبيعات (2006) وارتفعت بشكل ملحوظ عام

فيما ) 2010(عاود االرتفاع سنة  و  (2007-2008)ثم انخفضت سنة والمحركات الكهربائية 

والتذبذب الحاصل في  (2007-2010) للسنوات ارتفعت قيمة المبيعات لمنتج المراوح الكهربائية

كمية المبيعات يعزى الى تدني مستويات الطلبات الخارجية فضالً عن المنافسة الشديدة لمنتجات 

ت عالمية الى االسواق المحلية، ومع أن نمو المبيعات الشركة لتدفق بضائع رديئة الجودة ذات عالما

اإلنتاج كمية المبيعات إلى  كميات  نسب للشركة اال أن المالحظ أنأساسوزيادتها تعد أهداف 

) 63%(لمنتج مضخة الماء و ) 83 %(لمنتج المحركات الكهربائية و) 73%( كانت بنسبة المتحقق

فر خزين يمكن تسويقه عند ارتفاع مستوى الكميات ، مما يعني تولمنتج المراوح الكهربائية

  .المطلوبة

  

  قيم المبيعات السنوية  .3

   - :بالصيغة اآلتيةستخرج قيم المبيعات للمنتجات عينة الدراسة ت

  سعر البيع  ×  الصافيةكمية المبيعات السنوية=  الصافيةقيمة المبيعات السنوية

تم ) 4 - 21(منتوجات عينة الدراسة في الجدول وأسعار البيع لل) 4 -20( قيم الجدول وباستعمال

  ). 4 – 22(ول دحساب قيم المبيعات السنوية للمنتجات الثالثة عينة الدراسة وكما موضحة في الج

  "بالدينار" وللوحدة الواحدة  (2004-2010)للمدةأسعار البيع للمنتجات عينة الدراسة ) 21 – 4(جدول 

 لمحركات الكهربائيةا مضخة الماء  المراوح الكهربائية
  المنتج

 السنة   

27000 11000 31000  2004 
28000 11000 32000 2005 
28000 11000 32000 2006 
29000 11000 32000 2007 
29000 12000 35000 2008 
32000 13000 35000 2009  

32000 13000 35000 2010 
  أعداد الباحث باالعتماد على سجالت الشركة: المصدر 



 

 

                "بالدينار" ( 2004- 2010)قيم المبيعات السنوية للمنتجات الثالثة للمدة ) 22 - 4(ول جد

  المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 السنة

171450000 513700000 322369000 2004 
76944000 375298000 160864000 2005 
96488000 698093000 626208000 2006 

102979000 470404000 274464000 2007 
132791000 421416000 263655000 2008 
145216000 686946000 185710000 2009 
158400000 756600000 263500000 2010 

  من أعداد الباحث : المصدر 

باحتساب مؤشر ) 4-22( قيم المبيعات للمنتجات الثالثة عينة الدراسة والمبينة في الجدول تستعمل

 الجودة وكذلك باستخراج نسبة الجودة وكلف الجودة للمنتجات عينة الدراسة

   :ةكلفة المبيعات السنوي .4

   - : اآلتيةالصيغةتم حساب كلفة المبيعات السنوية لمنتجات عينة الدراسة من خالل تطبيق 

  كلفة الوحدة الواحدة× كمية المبيعات السنوية = كلفة المبيعات السنوية 

أما كلفة الوحدة الواحدة فيتم ) 23- 4(مكن الحصول على كمية المبيعات السنوية من الجدول ي

  ) 23-4(الحصول عليها من الجدول 

 "بالدينار" (2004-2010)لمدةكلفة الوحدة الواحدة من الوحدات المباعة ل) 23- 4( جدول  

  المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 نة   الس

27003 8906 22543 2004 

27020 8507 22577 2005 

27515 8677 22610 2006 

27515 8677 22610 2007 

27978 9132 22716 2008 

27978 9132 22716 2009 

27978  9132 22716  2010 

  اعداد الباحث باالعتماد على سجالت الشركة: المصدر 



 

 

يوضح ) 24 -4(ة المبيعات السنوية للمنتجات والجدول  السابقة حصلنا على كلفالصيغةوبعد تطبيق 

   .ذلك

   "بالدينار"  ( 2004- 2010)كلفة المبيعات السنوية لمنتجات عينة الدراسة للمدة) 24 -  4(جدول  

 المحركات الكهربائية  مضخة الماء للمبردة المراوح الكهربائية
  المنتج

 السنة   

171469050 415910200 234424657 2004 

74250960 290241826 113494579 2005 

94816690 550668451 442455090 2006 

97705765 371063228 193925970 2007 

128111262 320697576 171119628 2008 

126964164 482553144 120531096 2009 

138491100  531482400 170370000  2010 

  لشركةاعداد الباحث باالعتماد على سجالت ا: المصدر 

  

    :كلف اإلنتاج .5

تشمل كلف االنتاج نوعين من التكاليف االول تكاليف االنتاج المباشرة متمثلة بالمواد األولية 

واالجور والرواتب ) االسالك، العوازل، المسبوكات، المثبتات وغيرها الحديد،(والخامات 

 المصاريف العامة  فهي، أما التكاليف غير المباشرةوالمصروفات المباشرة كمصروفات النقل

يمكن تبويبها على منتج معين، أذ أن فائدتها لجميع منتجات  واالجور والمواد والوقود والتي ال

  : كاآلتي كلف االنتاج للمنتجات عينة الدراسة وتحتسب ،الشركة

  

  كلفة الوحدة الواحدة×  الفعلي اإلنتاجكمية  = اإلنتاجكلفة 
  

 المبينة في اإلنتاجتم الحصول على كلف ) 23 – 4( و) 19- 4 (ين الجدول محتوياتعمالاستب

  ) 25-4(الجدول 

   



 

 

  "بالدينار" (2004- 2010)  مدة للمنتجات عينة الدراسة للاإلنتاجكلف ) 25 -4(جدول 

 المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة

570195348 706459544 466031439 2004 

111349420 587740123 232655985 2005 

1516622680 564265310 253752030 2006 

106950805 355757000 162452850 2007 

94509684 337884000 201150180 2008 

137371980 544815120 204693876 2009 

146101116  550787448 229499748  2010 

  اعداد الباحث باالعتماد على سجالت الشركة: المصدر 

  

المحركات الكهربائية، مضخة ( للمنتجات الثالثة اإلنتاجارتفاع كلف ) 25 - 4(ين الجدول  يب

أكثر من السنوات االخرى بسبب ارتفاع الوحدات  )2004(في سنة ) الماء، المراوح الكهربائية

المنتجة مقارنة بباقي السنوات االخرى وهذا يؤدي الى زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

  .)2010 – 2005 (مدة للمنتجات الثالثة وللاإلنتاجلك يشير الجدول نفسه الى تذبذب معدالت كذ

  

  :اإلنتاجيةعدد الوحدات الداخلة في العملية  .6

مجموع الوحدات المنتجة ب لمنتجات عينة الدراسة اإلنتاجية المواد الداخلة في العملية تتمثل

، وبما أن مخلفات اإلنتاج التالف ومخلفات إلنتاجواالجيدة من االنتاج وكذلك الوحدات المعيبة 

يمكن حسابها كوحدات بل كوزن لذلك تم تحويل الوحدات المنتجة الجيدة والمعيبة والتالفة   الاإلنتاج

) kg2(ومضخة الماء ) kg5( وزن المحرك الكهربائي على اعتبار) كغم(الى الوحدة القياسية

  .(2004-2010)سلسلة الزمنية ولسنوات ال) kg8(والمروحة الكهربائية 



 

 

 )2004-2010( من مدة للاإلنتاجيةالوحدات الداخلة في العملية ) 26 – 4(والجدول 

 المحركات الكهربائية  مضخة الماء المراوح الكهربائية

  )كغم(الوحدات القياسية   )كغم(الوحدات القياسية   )كغم(الوحدات القياسية 

المنتج

 السنة

112635 163986 175856 2004 

25415 143300 91040 2005 

34810 136624 95848 2006 

26185 84178 60528 2007 

23255 75352 79400 2008 

31045 123730 77464 2009 

32710 125628 86904 2010 

  اعداد الباحث : المصدر 
  

 اتدالوحعدد  على اساس اإلنتاجية وعند أعادة حساب عدد الوحدات الداخلة في العملية 

وضح ي) 27 -4(الجدول و (kg)   وليس على اساس الوحدة القياسيةالمنتجات الثالثةالمنتجة من 

  .ذلك

  

   " بالوحدات" (2004-2010)مدة عدد الوحدات الداخلة في العملية االنتاجية لل )27 – 4(جدول 

المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء المراوح الكهربائية
 السنة

22527 81993 21982 2004 

5083 71650 11380 2005 

6962 68312 11981 2006 

5237 42089 7566 2007 

4651 37676 9925 2008 

6209 61865 9683 2009 

6542 62814 10863 2010 

  اعداد الباحث باالعتماد على سجالت الشركة:المصدر 



 

 

سنوات السلسلة الزمنية من وتستعمل عدد الوحدات الداخلة في العملية اإلنتاجية لكل منتج ول

  .في استخراج نسبة المنتج النهائي) 2010-2004(

  :كلفة الوحدات المعيبة .7

من   (2004-2010)مدةيتم استخراج كلفة الوحدات المعيبة من منتجات عينة الدراسة ولل

  :صيغة اآلتيةخالل تطبيق ال

  السعر المخطط× كمية الوحدات المعيبة = كلفة الوحدات المعيبة 

اعاله صيغة لتطبيق ال) 4-28) (4-19(بعد أجراء العمليات الحسابية بين محتويات الجدولينو

والتي تمثل كلفة الوحدات المعيبة للمنتجات ) 4-29(ثم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول 

  .عينة الدراسة
  

             ".ناربالدي "(2004-2010) مدةالسعر المخطط للمنتجات عينة الدراسة لل) 4-28(جدول 

المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 السنة

35000 9000 32000 2004 
30000 11000 30000 2005 
28000 11000 30000 2006 
32000 11500 30000 2007 
32000 12000 31000 2008 
30000 12000 31000 2009 
32000  13000 35000  2010 

  اعداد الباحث : المصدر 
  

  "بالدينار" )2004- 2010( للمدة كلفة الوحدات المعيبة من المنتجات عينة الدراسة) 4-29(جدول 

المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 السنة

43085000 22545000 37152000 2004 
25500000 26576000 29250000 2005 
37296000 34606000 19440000 2006 
39936000 11488500 8670000 2007 
37344000 6048000 28830000 2008 
35610000 24864000 17174000 2009 
38720000  29900000 21000000  2010 

  اعداد الباحث : المصدر 

في الحصول على نسبة الجودة ونسبة الوحدات المعيبة ) 4-29(تستعمل محتويات الجدول 

  .للمنتجات عينة الدراسةوكلفة الجودة 



 

 

    : المعاد تصنيعهاعدد ونسبة الوحدات المعابة .8

بة المعاد تصنيعها عن طريق جمع الوحدات المعيبة مع ي عدد وحدات االنتاج المعيحتسب

يمكن التسليم بها وقبولها على أنها تمثل جميع وحدات المرفوض  مردودات المبيعات التي ال

 او التي عمال عن نسبة الوحدات التي تمثل سوء استإحصائيةركة الخارجي بسبب عدم امتالك الش

  . بة المعاد تصنيعهاييبين عدد الوحدات المع) 4-30(والجدول ، تمثل عطال مصنعياً

 

 (2004- 2010) لمدةة المعاد تصنيعها لمنتجات عينة الدراسة ليبعدد الوحدات المع) 4-30(جدول 

  "بالوحدات"

المنتج المحركات الكهربائية   الماءمضخة المراوح الكهربائية
 السنة

1245 2536 1511 2004 

854 2424 1200 2005 

1335 3160 853 2006 

1286 1086 337 2007 

1226 756 961 2008 

1269 2220 614 2009 

1264 2320 698 2010 

  اعداد الباحث : المصدر 

لزبون عن المنتجات الثالثة في استخراج معدالت رضا ا) 4-30(تستعمل محتويات الجدول 

  .عينة الدراسة أذ يعد أحد مؤشرات قياس جودة المنتجات
  

والتي يستفاد منها في احتساب المنتج يبين نسب الوحدات المعاد تصنيعها ) 4-31(والجدول 

 ).2004-2010(النهائي لكل منتجات عينة الدراسة ولمدة السلسلة الزمنية المحددة من 

  

   



 

 

 . "نسبة مئوية"  ( 2004-2010)مدةسب الوحدات المعاد تصنيعها للن) 4-31(جدول 

المنتج المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
 السنة

5.89 3.2 7.3 2004 

20.7 3.5 11.6 2005 

24.2 4.8 7.6 2006 

44.0 2.6 4.7 2007 

36.3 105 10.8 2008 

25.8 3.7 6.8 2009 

24.2 3.8 6.9 2010 

 اعداد الباحث : المصدر 

 

 :أحتساب عدد ساعات التشغيل الفعلية  لمعامل منتجات عينة الدراسة .9

  -:بالصيغة اآلتية احتسب عدد ساعات التشغيل الفعلية  لمعامل المنتجات عينة الدراسة 
  

  السنةعدد أيام العمل في  × عدد ساعات العمل اليومي × عدد المكائن = عدد ساعات العمل االجمالية

   عدد ساعات التوقفات والعطالت–عدد ساعات العمل االجمالية = عدد ساعات التشغيل الفعلية 
 

الذي يمثل عدد  )4-32(الجدول المعروضة بوبعد أجراء الحسابات العملية لمحتويات البيانات 

  .ساعات التشغيل الفعلية وعدد العطالت لمعامل المنتجات عينة الدراسة

تستعمل في استخراج مؤشر متوسط الوقت بين العطالت  )4-32(ول وان محتويات الجد

وكذلك مؤشر متوسط الفشل أو العطل للمنتجات الثالثة عينة الدراسة و للسلسلة الزمنية من 

)2010-2004.(  

  



 

 

 عدد ساعات التشغيل الفعلية وعدد العطالت لمعامل منتجات عينة الدراسة  للمدة ) 4-32(جدول 

  "لساعاتبا" (2010-2004)

  المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية

 ساعات التشغيل عدد العطالت ساعات التشغيل عدد العطالت ساعات التشغيل عدد العطالت

المنتج

 السنة

249 92736 275 59136 323 121450 2004 

165 30912 247 52716 298 71672 2005 

220 41355 252 46922 302 73826 2006 

188 28050 255 42776 280 68560 2007 

213 27000 266 42381 292 70433 2008 

239 40448 271 45620 300 72550 2009 

284 48645 288 46660 318 74420 2010 

  اعداد الباحث: المصدر 

  
  :قياس جودة المنتجات 2-3-4

  : جودة المنتجات وهياآلتية مقياساً لالمؤشرات تبين 

 :وكاآلتي هو العالقة النسبية بين كلف الجودة واجمالي قيمة المبيعات، -:جودةال مؤشر .1
 

 =  مؤشر الجودة الكلفة الكلية للجودة
  قيمة المبيعات

×  %100 )...........6(
  

 الحسابات العملية أجريت مؤشر الجودة السنوي لمنتجات الشركة عينة الدراسة حتسابوال

 )4-22 ( و)الكلفة الكلية للجودة(الذي يمثل كلفة الوحدات المعيبة ) 4-29(بين محتوى الجدولين 

   .الذي يتضمن قيم المبيعات

    (2004-2010)مدة الدراسة للالدراسة يبين مؤشر الجودة لمنتجات عينة ) 4-33(والجدول 

  "نسبة مئوية" (2004-2010) مدةمؤشر الجودة لمنتجات عينة الدراسة لل) 4-33(جدول 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  6.0  7.62  8.8  7.08  6.42  4.77 10.20  مؤشر الجودة

   اعداد الباحث اعتماداً على تطبيق معادلة مؤشر الجودة-:المصدر 



 

 

جودة المنتجات في سنوات معينة وانخفاضه في  الى ارتفاع مؤشر) 4-33(يشير الجدول 

واختزال  منها الرديء عمليات مراقبة المنتجات لتقليل سنوات اخرى وسبب الزيادة يعود الى زيادة

  (Shafer ,1998:74)تاوهذا ينسجم مع طروح. مما يزيد الكلفةالمنتجات ذات الجودة المتدنية 

الذي يؤكد على ان تكثيف انشطة الفحص واالختبارات الكتشاف المنتجات المعيبة او التالفة 

  .ة لتحديد مستوى جودة المنتجاتوالتخلص منها يزيد من التكاليف المصروف
  

    )االنتاجية( (Y):المنتج النهائي .2

  :وكما مبين في الصيغة اآلتية، تاجيةاإلنيظهر هذا المؤشر تأثير الجودة في 

النسبة المئوية ( × )اإلنتاجيةالوحدات الداخلة في العملية ( =المنتج النهائي الحاصل
) اإلنتاجيةلية الوحدات الداخلة في العم+( )للوحدات الجيدة

النسبة المئوية )(النسبة المئوية للوحدات الجيدة -1(
  )للوحدات المعيبة التي يعاد تصنيعها

)......7(  

  

 من اإلنتاجية كمية الوحدات الداخلة في العملية تولغرض تطبيق المعادلة أنفة الذكر أخذ

 الجيد اإلنتاجمن خالل قسمة كمية أما النسبة المئوية للوحدات الجيدة فيتم احتسابها ) 4-27(الجدول 

المعيب، والنسبة المئوية للوحدات المعابة مضافاً اليه  المتحقق اإلنتاجعلى مجموع كمية ) المتحقق(

 لمنتجات صيغةوتظهر نتائج تطبيق ال) 4-31(التي يعاد تصنيعها فتم الحصول عليها من الجدول 

  ). 4-34(عينة الدراسة في الجدول 

  "بالوحدات"  (2004-2010)مدةعينة الدراسة لل للمنتجات  كمية المنتج النهائي)4-34(   جدول 

 المحركات الكهربائية  مضخة الماء  المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة
21967 79529 20881 2004 

4394 69299 10505 2005 

5636 65255 11372 2006 

4380 41105 7284 2007 

3877 36765 9710 2008 

5277 59482 9141 2009 

5597 60517 10286 2010 

 إعداد الباحث: المصدر



 

 

 المتحقق اإلنتاجزيادة كمية المنتج النهائي الحاصل عن كمية ) 4-34(محتويات الجدولتظهر 

 والذي يؤكد على أن تحسين عمليات )Russell &Taylor ,200:102 (وهذا ينسجم مع طروحات

كما أن زيادة الكفاءة اإلنتاجية تأتي من خالل االستعمال . نتاجيةجودة المنتجات  تؤدي الى زيادة اال

  .األمثل والكفوء للطاقات اإلنتاجية المتاحة

  

  :Quality Ratio الجودة نسبة .3

 (Juran)  جورانصيغةمن خالل للمنتجات عينة الدراسة الجودة  نسبة  مؤشرحتسابتم ا

  -:اآلتية

) بالدينار(وية كلفة الوحدات المعيبة السن
= نسبة الجودة

  )بالدينار( السنوية قيمة المبيعات
×  100%  )...........8( 

  

 نسبةحصلنا على ) 4-22(و ) 4-29(وبعد أجراء العمليات الحسابية لمحتوى الجدولين 

  ).4-35(الجودة للمنتجات عينة الدراسة وكما موضح في الجدول 

  

    "نسبة مئوية") 2010 - 2004 (مدة لل الجودة لمنتجات عينة الدراسةنسب) 4-35(جدول 

 المحركات الكهربائية  مضخة الماء المراوح الكهربائية
 المنتج

 السنة

74.8 95.6 88.4 2004 

66.8 92.9 81.8 2005 

61.3 50.4 96.9 2006 

61.2 97.5 96.8 2007 

71.9 98.5 89 2008 

75.5 96.4 90.7 2009 

75.6 96.1 92 2010 

   .صيغة الرياضية الباحث اعتمادا على تطبيق الأعداد: المصدر 

 ينظر )Garvin( الجودة التي حددها نسبمع ) 4-35( الجودة في الجدول نسب     عند مقارنة   

فضالً عن مستويات ) 5 – 3(وكذلك التي اعتمدها الباحثون في االردن الجدول ) 4-3(الجدول 

 الجودة المتحققة للمنتجات نسبفأن ) 4-35(ل الجودة المعدة للشركة عينة الدراسة ينظر الجدو

 ذات معدالت متوسطة نسبتعد ) 4-35(الثالثة والمعبر عنها بالنسب المئوية الواردة في الجدول 



 

 

اقرب الى مستويات الجودة الحقيقية نظرا النخفاض قيم المبيعات السنوية التي تقل عن كميات وهي 

 ألن انخفاض قيم المبيعات يعني ضعف الحصة السوقية )2010 - 2004( من مدةاإلنتاج المتحققة لل

    .مما يدل على تدني مستوى جودة المنتجات كأحد األسباب

 

   الجودة المعدة للشركة العامة للصناعات الكهربائية نسب) 4-36(جدول 

 مستويات الجودة النسبة

 مستوى جودة عالي  %100-90

 مستوى جودة متوسط  90أقل من -  80 %

 مستوى جودة متدن 80 %منأقل  

   الشركة محل الدراسة وثائق: المصدر 

  

 :نسبة الوحدات المعيبة .4

ا الشركة في تقارير االداء المرسلة من عملهتمثل أحدى مؤشرات قياس جودة المنتجات، تست

يم قسم السيطرة النوعية الى االدارة العليا من حيث كونها احد الوثائق التي تستند اليها االدارة لتقي

وقد تم استخراج نسبة الوحدات المعيبة وفقاً . اداء العاملين في معامل منتجات عينة الدراسة

   -:صيغةلل

  كمية الوحدات المعيبة
=  الوحدات المعيبةنسبة 

   المتحققاإلنتاجكمية 
×100%  )...........9( 

  

هربائية، مضخة الماء، المحركات الك(نسب الوحدات المعيبة للمنتجات ) 4-19( الجدول ظهري

 تتجاوز رىوالتي تعد نسب معيب كب) 34.5(و ) 1.36(التي تراوحت بين ) المراوح  الكهربائية

 نسب المعيب المسموح بها كجزء عملتست المسموح بها ولكل المنتجات مما يدلل على أن الشركة ال

  :لألسبابمن االلف أو كما وصلت في اليابان الى جزء من المليون وذلك 

   .ةعملرداءة المواد االولية المست .1

  . وضعف ادامتها بمواد احتياطية أصليةاإلنتاجيةتقادم المكائن والمعدات  .2

  .اإلنتاجيةة في العمليات عملعدم تحديث القوالب والعدد المست .3

  .تدني المهارات والخبرات بسبب الظروف الخاصة للعاملين أنفسهم .4

 :نسبة كلف الجودة .5



 

 

جزءاً من الخسائر التي تتحملها ) 4-29(عيبة المبينة في الجدول تمثل كلف الوحدات الم

الشركة بسبب االنتاج المعيب اضافة الى الربح الذي ستفقده الشركة والذي ربما تحصل عليه من 

 كلفة الجودة  مؤشرعماللذلك سيتم است. بين سعر البيع الفعلي وكلفة أنتاج الوحدة الواحدة الفرق ما

التي أشارت إلى ) Slack, et al ,2004: 68 (يعات، وهذا يتطابق مع طروحاتلكل دينار من المب

أهمية كلف الجودة بوصفها استثماراً يترتب عليه انخفاض في كلف البضاعة المباعة والناتجة عن 

  .تقليل فرص ظهور الوحدات المعيبة والتي بدورها تؤثر على انخفاض كلف المعيب

 كلف انخفاضيض عدد الوحدات المعيبة التي تؤثر على وتكمن أهمية كلف الجودة في تخف

  :للصيغةالمعيب وسيتم قياس هذا المؤشر وفقاً 

كلفة الجودة لكل دينار  )بالدينار(كلفة الوحدات المعيبة السنوية 
=  من المبيعات

  )بالدينار(قيمة المبيعات السنوية 
× %100 ).......10(

 

 المتحققة والنتائج) 4-29(و) 4-22(محتويات الجدولين عتمد هذا المؤشر تقيم  سابتحوال

  ).4-37(موضحة في الجدول 

  

 مدةلل) ةـنة الدراسـعي(نسب كلف الجودة لكل دينار من المبيعات للمنتجات ) 4-37(جدول 

   "نسبة مئوية"  )2010 – 2004(

 المحركات الكهربائية مضخة الماء  المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة

25.1 4.3 11.5 2004 

33.1 7 18.1 2005 

38.6 4.9 3.1 2006 

38.7 2.4 3.1 2007 

28.1 1.4 10.9 2008 

24.5 3.6 9.2 2009 

24.44 3.95 8 2010 
  

   الصيغةاعداد الباحث اعتماداً على تطبيق : المصدر 



 

 

ربائية المراوح الكهالسيما  نسب كلف الجودة الواردة ارتفاعالى ) 37- 4(يشير الجدول 

كانت ) 2004-2010(مدة والسبب يعود الى أن مبيعات الشركة من منتجات عينة الدراسة ولل

 .فكلما زادت كمية المبيعات قلت كلف الجودة وبالعكس المتحققة اإلنتاجمنخفضة وأقل من كميات 
 

  :معدالت رضا الزبون الخارجي  .6

  : صيغة اآلتيةستخرج هذا المؤشر بتطبيق الي

  =  لزبونمعدالت رضا ا عدد الوحدات المعادة  
  عدد الوحدات المباعة

×100%  ).........11( 

  

تم الحصول على  ،)4-20) (4-30(وبعد اجراء العمليات الحسابية بين محتويات الجدولين 

  ).4-38(معدالت رضا الزبون لكل منتج من منتجات عينة الدراسة وكما موضح في الجدول 

  

    "   نسبة مئوية " (2004-2010) مدة رضا الزبون عن منتجات الشركة للمعدالت) 4-38(جدول 

 المحركات الكهربائية مضخة الماء  المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة
19.6 5.4 14.5 2004 

31 7.1 23.8 2005 

38.7 4.9 4.3 2006 

36.2 2.5 3.9 2007 

26.7 1.6 12.7 2008 

27.9 4.2 11.5 2009 

25.5 3.98 9.3 2010 
  

  .الصيغةأعداد الباحث اعتماداً على تطبيق : المصدر

ارتفاع معدالت رضا الزبون الذي يعكسه االنخفاض في عدد ) 4-38( الجدول يظهر

وهذا ينسجم مع .  عددها الى عدد الوحدات المباعةانخفاض تأثيره في بينالوحدات المعادة وي

 من االهتمام بالجودة التي تتمثل بالحصول على الدراسات التي أشارت إلى جني المنظمة عوائد

ويتحقق ذلك من خالل القدرة على تقليل المعيب ) 30: 2001عقيلي، (رضا الزبون وكسب والئه 

من الوحدات المنتجة عن طريق رفع مستوى كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم فضالً عن استعمال 



 

 

يحدد معدالت عدم رضا الزبون ) كولم( ان مقياس برامج الصيانة للمكائن والمعدات اإلنتاجية، إذ

  %).10(بينما يعطيها مقياس ديمنج الياباني نسبة %) 14(بسبب جودة المنتج بنسبة 

 

   :متوسط الوقت بين العطالت .7

الزمنية بين عطلين والتي تتمثل بساعات التشغيل مدة يعد هذا المؤشر مقياساً مهما لتحديد ال

 مقسوماً على عدد العطالت، ويمكن الحصول عليه من خالل تطبيق الفعلية للمكائن والمعدات

  : المعادلة

  عدد ساعات التشغيل الفعلية
=  بين عطلين متوسط الوقت ما

  عدد العطالت 
)...........12( 

  

بين عطلين وكما موضح  ، ثم استخرج متوسط الوقت ما)4-32(محتويات الجدول وباستعمال 

  ). 4-39(في الجدول 

  

متوسط الوقت بين عطلين للمكائن والمعدات التابعة لمعامل المنتجات عينة الدراسة ) 4-39(دول ج

   . "بالساعات) "2004- 2010 (للمدة من

 المحركات الكهربائية مضخة الماء  المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة
372.4 215 376 2004 

187.3 213.4 240.5 2005 

187.9 186.1 244.4 2006 

149.2 167.7 244.8 2007 

126.7 15903 241.2 2008 

169.2 168.3 241.8 2009 

169.2 168.3 241.8 2010 

  .الصيغةأعداد الباحث اعتماداً على تطبيق : المصدر
  

 اإلنتاجية متوسط الوقت بين عطلين بسبب تقادم الخطوط انخفاضالى ) 4-39(يشير الجدول 

معيبة وضعف كفاءة التشغيل الذي يستدعي الحاجة الى المواد مما يسبب ارتفاع كمية الوحدات ال

 عمليات الصيانة مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف إلجراءاالحتياطية للمكائن والمعدات االنتاجية 



 

 

 وجودته اإلنتاج هذا المؤشر يؤثر على كمية وانخفاض.  للمنتجات عينة الدراسةاإلنتاجيةللعمليات 

  . المطلوبة

   :أو العطلمعدل الفشل  .8

وهو أحتمالية عمل الماكنة أو أحد أجزائها الى حين حدوث العطل خالل مدة زمنية محددة، 

  : صيغة اآلتيةوهو معكوس متوسط الوقت بين عطلين، ويمكن قياسه من خالل االستعانة بال

=  معدل الفشل أو العطل  عدد العطالت
  عدد ساعات التشغيل الفعلية

)...........13( 

  

 آنفة الذكر تم الحصول على معدل صيغةوتطبيق ال) 4-32( محتويات الجدول عمالاستوب

   .الفشل أو العطل لمعامل منتجات عينة الدراسة

  

 مدةنتجات عينة الدراسة للـ للمتجاتـامل المنـ لمعمتوسط فشل أو العطل) 4-40(جدول 

)2010-2004(  

 يةالمحركات الكهربائ مضخة الماء المراوح الكهربائية
المنتج

 السنة
0.002 0.004 0.002 2004 

0.005 0.004 0.004 2005 

0.005 0.005 0.004 2006 

0.006 0.005 0.004 2007 

0.007 0.006 0.004 2008 

0.006 0.006 0.004 2009 

0.006 0.006 0.004 2010 
 

  .صيغة اعداد الباحث اعتماداً على تطبيق ال:المصدر
  

ارب ملحوظ في معدالت العطل أو الفشل للمكائن في معامل تق) 4-40( الجدول يظهر

منتجات عينة الدراسة وهذا يعود الى عدة عوامل منها، نوع االعطال، الصيانة غير المنتظمة، 

  . ، وغيرها من المشاكل الفنيةباألعطال العاملين اهتماممستوى 

  

  



 

 

  

  

  
 

 

  الفصل الخامس

طبيعة عالقة التغيير التكنولوجي بجودة 

 نتجات الصناعيةالم
Nature of Relationship of the 

Technological Change with Industrial 

Products Quality     

  



 

 

  
  

 : تمـهيـد

يتناول هذا الفصل طبيعة العالقة بين التغيير التكنولوجي وجودة 

المنتجات الصناعية عينة الدراسة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

يل النتائج واختبار الفرضيات والتحقق من مدى سريان من خالل تحل

   -:المخطط االفتراضي للدراسة في ضوء المباحث اآلتية

  

 نتائج قياس واختبار الفروق المعنوية لمتغيرات - :المبحث االول :5 – 1

  .الدراسة

 التحليل االحصائي لعالقات االرتباط بين متغيرات - :المبحث الثاني :5 – 2

  .الدراسة

 التحليل االحصائي لعالقات التأثير بين متغيرات -:المبحث الثالث :5- 3

  .الدراسة

  

  

  

  

   املبحث األول



 

 

   المعنوية لمتغيرات الدراسةاتنتائج قياس واختبار الفروق
        

يتناول هذا المبحث عرض النتائج النهائية لقياس متغيرات الدراسة والمتمثلة 

 المعنوية بين ات اختبار الفروقوت الصناعية بالتغيير التكنولوجي وجودة المنتجا

وبين مؤشرات جودة المنتجات ) المتغير المستقل(مؤشرات التغيير التكنولوجي 

  -:وكما في اآلتي) المتغير المعتمد(الصناعية 

  :نتائج قياس متغيرات الدراسة: 1-1-5

بمتغيرات الدراسة بعد جمع البيانات من الشركة العامة للصناعات الكهربائية والتي تتعلق 

تم قياسها وفق المؤشرات المتعلقة بكل منهما  ) جودة المنتجات الصناعية(و ) التغيير التكنولوجي(

  ).5-2(و ) 5-1( على النتائج الموضحة في الجدولين تم الحصولو

ة ـة الدراسـجات عينـنتائج قياس مؤشرات التغيير التكنولوجي للمنت) 5-1(جدول 

  )2004-2010(مدةلل

نصيب العامل 
من رأس 

المال المستثمر
  الكلي

نصيب عمال 
اإلنتاج المباشرين 
من رأس المال 
المستثمر في 
 اآلالت والمعدات

نصيب الوحدة 
المنتجة من 
رأس المال 
المستثمر في 

اآلالت 
  والمعدات

نصيب الوحدة 
المنتجة من العاملين

  المباشرين

نصيب الوحدة 
ة من المنتج

كمية الطاقة 
الكهربائية 
  المستهلكة

التغيير
التكنولوجي

  السنة

)X1(  )X2(  )X3(  )X4(  )X5(  
2004 6866528 2251750 9302 0.003945617 19.54 

2005  6997643 2325772 26044 0.011139265 18.68 

2006  7000000 2238293 22195 0.009621829 18.39 

2007  7115173 2709246 37420 0.013715868 17.95 

2008  7243866 3031510 42111 0.013478687 16.87 

2009  7404893 3283692 37874 0.011098894 16.66 

2010 7839851 3412583 42152 0.010893325 16.31 

  .إعداد الباحث إعتماداً على نتائج تحليل البيانات: المصدر



 

 

 )2004-2010 ( لمدةنتائج قياس مؤشرات جودة منتجات عينة الدراسة ل) 5-2(جدول 

مؤشر 
  الجودة 

  نسبة الجودة  المنتج النهائي 
نسبة الوحدات 

  المعيبة 
كلف  نسبة

  الجودة 
معدالت رضا 

  الزبون 
متوسط الوقت 

  بين العطالت
معدل الفشل أو 

  العطل

 مؤشرات قياس
 جودة
 المنتجات

 
  السنة

)Y1(  )Y2(  )Y3(  )Y4(  )Y5(  )Y6(  )Y7(  )Y8(  

2004 10.20  40792.33  %86.26  %4.85  %13.6  %13.1  321  0.002  

2005  4.77  28066  %80.5  %11.55  %19.4  %20.6  210  0.004  

2006  6.42  2742  %69.53  %11.55  %15.5  %15.9  206  0.004  

2007  7.08  17589.66  %85.16  %12.8  %14.7  %14.2  187  0.005  

2008  8.8  16784  %86.46  %15.0  %13.4  %13.6  175  0.005  

2009  7.62  24633.33  %87.5  %11.22  %12.4  %14.5  193  0.005  

2010 6.0 25466.66 %88 %10.93 %12.13 %12.9 189 0.006 
  

 من أعداد الباحث اعتمادا على نتائج تحليل البيانات : المصدر

  

  

  



 

 

  اختبار الفروق المعنوية لمتغيرات الدراسة :  2-1-5

 معنوية بين اتجد فروقتو(ة األولى والتي مفادها ن أجل اختبار صحة الفرضية الرئيسم

  ).مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات للسنوات قيد الدراسة

ألجل معرفة وجود أو عدم ) Independent Samples Test( اختبار عمال فقد تم است

) التغيير التكنولوجي( معنوية بين متغيرات الدراسة فيما يخص المتغير المستقل اتوجود فروق

  -:وكانت النتائج في هذا الجانب) جودة المنتجات(ر المعتمد والمتغي

) t(بأن جميع قيم ) المتغير المستقل(مؤشرات التغيير التكنولوجي ) 5-3(يظهر الجدول  .1

 (X,X5, X4,X3,X2,X1)المحسوبة لعالقات االرتباط بين مؤشرات التغيير التكنولوجي 

مما يدل ) 0.05(ومستوى معنوية  )12(  ةعند درجة حري )1.78(الجدولية  )t(أكبر من قيمة 

أن هناك فروقاً معنوية بين مؤشرات التغيير التكنولوجي لسنوات السلسلة الزمنية، وهذا يعني 

 اتتوجد فروق(ة األولى والتي تنص لفرعية األولى من الفرضية الرئيسا الفرضيةإثبات صحة 

  ).معنوية بين مؤشرات التغيير التكنولوجي

  

  لمؤشرات التغيير التكنولوجي ) Independent Samples Test) (5 – 3(جدول 

 X1x2 X1x3 X1x4 X1x5 X1x X2x3 X2x4 X2x5 X2x X3x4 X3x5 X3x X4x5 X4x X5x

t19.72 المحسوبة 57.57 57.83 57.86 8.30 14.41 14.57 5.87 19.89 6.55 5.87 31.98 3.65 32.07 32.06

FD 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

t1.78  الجدولية 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78

  ).SPSS (أعداد الباحث اعتمادا على نتائج البرنامج اإلحصائي: المصدر

الممثلة الذين يخصان مؤشرات جودة المنتجات الصناعية ) 5-5)(4-5( من الجدولين يالحظ .2

 t أكبر من قيمةالمحسوبة  tبأن جميع قيم ) y,y8,y7,y6,y5,y4,y3,y2,y1(بالحروف 

مما يدل على الفروقات ) 0.05(ومستوى معنوية ) 12(عند درجة حرية ) 1.78(الجدولية 

 الجودة، نسبة نسبةمؤشر الجودة، اإلنتاجية، (جات الصناعية معنوية بين مؤشرات جودة المنتال

 معدل الوقت بين العطالت، معدل ،الوحدات المعيبة، كلف الجودة، معدالت رضا الزبون

 عني إثبات صحة الفرضيةمما ي) 2010 – 2004(ولسنوات السلسلة الزمنية من  )الفشل

 معنوية بين مؤشرات اتتوجد فروق(مفادها الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى والتي 

                  ).جودة المنتجات الصناعية



 

 

  لمؤشرات جودة المنتجات الصناعية  ) Independent Sample Test(اختبار )  5-4(جدول 

Y3Y6Y3Y5Y3Y4Y2YY2Y8Y2Y7Y2Y6Y2Y5Y2Y4Y2Y3Y1YY1Y8Y1Y7Y1Y6Y1Y5Y1Y4Y1Y3 Y1Y2
  

  

2.28 24.0814.090.010.01 7.93 7.91 7.93 7.93 7.93 7.926.66 4.31 3.28 0.78 2.93 30.45 7.93 tالمحسوبة  

1.78 1.78 1.78 1.781.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.781.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 tالجدولية   

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 FD 

مستوى معنوية 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.050.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.050.05 0.05 0.05 0.05

  ) SPSS(أعداد الباحث اعتمادا على  نتائج البرنامج االحصائي  : المصدر 

  لمؤشرات جودة المنتجات الصناعية ) (Independent Sample Testاختبار ) 5 -5( جدول 

Y8YY7YY7Y8Y6YY6Y8Y6Y7Y5YY5Y8Y5Y7Y5Y6Y4YY4Y8Y4Y7Y4Y6Y4Y5Y3YY3Y8Y3Y7
  

  

7.92 7.92 4.30 7.90 3.28 3.28 7.92 2.95 4.31 3.28 7.92 0.87 4.30 3.28 2.29 7.92 7.92 4.22  tالمحسوبة 

1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 tالجدولية   

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 FD 

مستوى معنوية 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

   )SPSS( اعداد الباحث اعتمادا على نتائج البرنامج االحصائي : المصدر



  

 

والمؤشر اإلجمالي ) X(وفيما يخص الفروق المعنوية بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي  .3

هي اكبر من ) 7.857(المحسوبة  ) t( بان قيمة ) 5-6(يشير الجدول ) Y( لجودة المنتجات

وهذا يدل على ) 0.05(ومستوى معنوية ) 12(د درجة حرية نع) 1.78(الجدولية  ) t(قيمة  

اك فروقا معنوية بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي والمؤشر اإلجمالي لجودة ان هن

توجد فروقات (والتي تنص على   مما يدل على إثبات صحة الفرضية الرئيسة األولىالمنتجات

والسبب في ذلك يعود ) معنوية بين مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات

يثات في المكائن والمعدات واألجهزة في معامل الشركة عبر السلسلة الى أن أجراء التحد

كانت بمستويات مختلفة عن بعضها وكذلك العاملين في الشركة كان  )2010 – 2004(الزمنية 

عددهم متذبذباً فضالً عن غياباتهم المتكررة وهجرة الكثير منهم إضافة الى المشاكل والعوامل 

 وجودة المنتجات مثل عطالت وتوقفات المكائن والمعدات وتقادم المؤثرة على نسبة اإلنتاجية

القوالب وانقطاع الطاقة الكهربائية ومشكلة توفير المواد األولية، كذلك وجود منتجات أجنبية 

  .  ذات جودة أفضل وبسعر أقل ونماذج حديثة ومتجددة باستمرار

  

 للتغيير التكنولوجي والمؤشر للمؤشر اإلجمالي) independent Samples Test) (5-6(جدول 

  .االجمالي لجودة المنتجات

SIG  DF  Tالجدولية   T المحسوبة   
  
  

0.000 12 1.78 7.857 XY  
 

  ) SPSS(أعداد الباحث اعتمادا على نتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر



  

 

  املبحث الثاني

  التحليل اإلحصائي لعالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة

  

ة لغرض ايجاد عملأحد االساليب االحصائية المست) Correlation(اط يعد االرتب

العالقة بين متغيرين أو أكثر يرتبطان بعالقة خطية معينة مع بعضهما، فهناك نوعان 

 هو االرتباط الموجب الذي يتحقق عندما يتغبر االولمن االرتباط بيـن المتغيرات، 

 هو االرتباط والثاني نقصان، مزيادة أالمتغيران المرتبطان بنفس االتجاه سواء كان 

 وفي كال ,السالب الذي يتحقق متى تعاكس المتغيران المرتبطان زيادة أو نقصان

 معامل عمالرين بأستـن المتغيـالقة بيـاس العـ تقالنوعـين

بأنه ) المشهداني وهرمز(، وهو كما يعرفه  (Correlation Coefficient)االرتباط

المشهداني ( التي تربط بين متغيرين أو اكثر مع بعضهما درجة أو قيمة العالقة

  ).285-286: 1989وهرمز، 

ويتناول هذا المبحث تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة المتمثلة بكل 

 التحليل االحصائي وكما عمالمن التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات الصناعية بأست

  -:في اآلتي 

  

       .ات االرتباط بين التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات أجماالًتحليل عالق: 1-2-5

المحسوبة والجدولية بين ) t(نتائج قياس عالقات االرتباط وقيم ) 7-5(يوضح الجدول 

   -:المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ومؤشرات قياس جودة المنتجات و كاآلتي 

         



  

 

المحسوبة والجدولية بين المؤشر االجمالي ) t(رتباط وقيمة  عالقات االنتائج قياس) 7- 5(جدول 

 .للتغيير التكنولوجي ومؤشرات قياس جودة المنتجات

 التغيير التكنولوجي X المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي

tالجدولية   tنوع العالقة  االرتباط   المحسوبة  
  جودة المنتجات

2.01 0.28 -0.12 Y1  مؤشر الجودة   
2.01 2.76 0.82 Y2  المنتج النهائي   
2.01 1.71 0.60 Y3  نسبة الجودة  
2.01 1.94 -0.65 Y4  نسبة الوحدات المعيبة  
2.01 0.29 -0.130 Y5 كلف الجودة 
2.01 2.09 0.68 Y6 متوسط الوقت بين العطالت 
2.01 0.47 -0.20 Y7 معدل الفشل أو العطل 
2.01 2.92 0.65 Y8 ارجيمعدالت رضا الزبون الخ 
2.01 3.77 0.83 Y  اجمالي جودة المنتجات  

.d F .1 1= ،.05  0< p    

  .اعداد الباحث اعتمادا على نتائج  التحليل االحصائي: المصدر

  :اآلتي) 5-7( يتبين من الجدول 

كانت عالقة االرتباط إيجابية وذات داللة إحصائية بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي  .1

وهي قيمة عالية ) 0.83(الي لجودة المنتجات إذ بلغت قيمة االرتباط بينهما والمؤشر اإلجم

تعكس قوة العالقة بين التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات الصناعية، وتعد قيمة معنوية ألن 

) 0.05(عند مستوى معنوية ) 2.01(الجدولية ) t(أكبر من قيمة ) 3.77(المحسوبة ) t(قيمة 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة (ة الثانية التي تنص لفرضية الرئيسوهذا يدل على صحة ا

  ).معنوية بين التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات الصناعية

هناك عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ومؤشر  .2

وهي قيمة توضح العالقة العكسية بين ) 0.12-(الجودة  أذ بلغت قيمة  معامل االرتباط بينهما 

التغيير التكنولوجي ومؤشر الجودة فزيادة االستثمار  في اآلالت والمعدات يؤدي إلى انخفاض 

نسبة الوحدات المعيبة الذي يؤدي إلى انخفاض مؤشر الجودة اذ يمكن الحصول عليه من نسبة 

المحسوبة ) t( غير معنوية ألن قيمة الوحدات المعيبة إلى قيمة المبيعات و قيمة معامل االرتباط

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 2.01(الجدولية ) t(أقل من قيمة ) 0.28(



  

 

  عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي  .3

ة عالية وهي قيم )0.82(أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  بينهما ) المنتج النهائي(واالنتاجية 

تعكس قوة العالقة بين التغيير التكنولوجي واالنتاجية فعند اجراء تغيير  في التكنولوجيا يزداد 

وتعد قيمة معنوية مستوى التحسين في عمليات جودة المنتجات التي تؤدي  الى زيادة االنتاجية 

 ستوى معنويةم عند) 2.01(الجدولية ) t( قيمة أكبر من) 2.76 (المحسوبة )t(قيمة  وذلك الن

)0.05(. 

  توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي  .4

وهي قيمة تعكس العالقة الطردية ) 60. 0(أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ونسبة الجودة 

ستثمار واجرى التغيير في بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ونسبة الجودة فكلما زاد اال

) t(وهي قيمة غير معنوية وذلك الن قيمة . التكنولوجيا زادت نسبة جودة المنتج النهائي

 ).0.05 (عند مستوى معنوية) 2.01 (الجدولية )t( أقل من قيمة) 1.94 (المحسوبة

ولوجي كانت عالقة االرتباط سلبية ذات داللة إحصائية بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكن .5

والتي تظهرا لعالقة ) 0.65-(ونسبة الوحدات المعيبة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  بينهما 

االجمالي للتغيير التكنولوجي ونسبة الوحدات المعيبة، فكلما زاد االستثمار العكسية بين المؤشر 

ئية وهي ذات واجري اقتناء التكنولوجيا الحديثة قلت نسبة الوحدات المعيبة في المنتجات النها

عند مستوى  )2.01(الجدولية ) t( وأقل من) 1.94 ( المحسوبة )t(قيمة  غير معنوية الن قيمة 

 ).0.05 (معنوية

وجود عالقة ارتباط سلبية ذات داللة إحصائية بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي  .6

ة ضعيفة تظهر العالقة  وهي قيم)0.13-(وكلف الجودة اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما 

العكسية بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي  وكلف الجودة، فكلما زاد االستثمار  في 

اآلالت والمعدات قلل ذلك من نسبة الوحدات المعيبة الذي بدوره يقلل من كلف الجودة، وهي 

عند ) 2.01 (وليةالجد )t( أقل من قيمة) 0.29 (المحسوبة) t(معنوية وذلك الن قيمة قيمـة 

 .)0.05 (مستوى معنوية

هناك عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة أحصائية بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي  .7

وهي قيمة ) 0.68(ومؤشر متوسط الوقت بين العطالت أذ بلغت  قيمة معامل االرتباط بينهما 

ولوجي ومتوسط الوقت بين    مقبولة تعكس العالقة بين المؤشر االجمالي للتغيير التكن



  

 

) 2.01 (الجدولية )t(  من قيمةكبرأ) 2.09 (المحسوبة) t(العطالت كما أنها معنوية ألن قيمة 

  .)0.05 (عند مستوى معنوية

توجد عالقة ارتباط  سلبية ذات داللة أحصائية بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي  .8

 وهي قيمة تعكس )0.20( قيمة معامل االرتباط بينهما ومؤشر معدل الفشل أو العطل فقد بلغت 

 الفشل أو العطل جمالي للتغيير التكنولوجي ومتوسطالعالقة العكسية الضعيفة بين المؤشر اال

عند ) 2.01 (الجدولية )t(  من قيمةقلأ) 0.47 (المحسوبة) t(قيمة  الن وهي قيمة غير معنوية

 .)0.05 (مستوى معنوية

ط ايجابية ذات داللة أحصائية بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي وجود عالقة ارتبا .9

وهي  )0.65 (ومؤشر معدالت رضا الزبون الخارجي أذ بلغت  قيمة معامل االرتباط بينهما

 كبرأ) 92 .2 (المحسوبة) t(ألن قيمة قيمة تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين وهي معنوية 

  .)0.05 (عند مستوى معنوية) 2.01 (الجدولية )t( من قيمة

 تحليل عالقات االرتباط بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي 2-2-5:

  ومؤشرات قياس جودة المنتجات

 بهدف تدعيم نتائج عالقات المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي مع مؤشرات جودة المنتجات

المحسوبة والجدولية بين مؤشرات التغيير )t(م عالقات االرتباط وقي) 8 -  5(يظهر الجدول 

  .  التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات للشركة محل الدراسة

  :اآلتي) 5-8(تؤكد نتائج الجدول 

وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة احصائية بين نصيب العامل من رأس المال المستثمر  .1

وهي قيمة تبين العالقة ) 25 .0-(بينهما ومؤشر الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي 

الضعيفة بين المؤشرين أذ كلما زاد نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي  العكسية

 للجودة نسبة الى قيمة المبيعات وقيمة جودة بسبب انخفاض الكلفة الكليةينخفض مؤشر ال

 )2.01( الجدولية )t(  من قيمةأقل )0.59(المحسوبة ) t( وذلك الن قيمة غير معنويةاالرتباط 

 ).0.05 (عند مستوى معنوية

  

  

  

  



  

 

  بين مؤشرات التغيير التكنولوجي  ومؤشرات  جودة المنتجات عينة الدراسةالمحسوبة والجدولية)t(عالقات االرتباط وقيم) 5- 8(جدول 

  مؤشرات جودة المنتجات
   

مؤشر الجودة 
Y1  المنتج النهائيY2 نسبة الجودةY3

الوحدات نسبة 
 المعيبة
Y4 

 كلف الجودة
Y5  

متوسط الوقت بين 
 العطالت

Y6 

معدل الفشل او   
 العطل
Y7 

معدالت رضا 
 Y8الزبون 

المؤشر اإلجمالي 
 لجودة المنتجات

Y 
نوع العالقة

  مؤشرات 
  التغيير التكنولوجي 
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  .اعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل االحصائي: المصدر



  

 

عامل من رأس المال المستثمر هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين نصيب ال .2

 وهي قيمة عالية )0.85(الكلي ومؤشر المنتج النهائي أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما 

 العالقة الطردية بين المؤشرين أذ كلما زاد نصيب العامل من رأس المال المستثمر تعكس قوة

 )t(  من قيمةكبرأ )3.66(المحسوبة ) t( وهي قيمة معنوية ألن قيمةالكلي زادت االنتاجية 

 .)0.05 (عند مستوى معنوية )2.01( الجدولية

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال  .3

اذ تعكس ) 0.63(المستثمر الكلي ومؤشر نسبة الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما 

 زاد نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي قلت العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما

وهي قيمة معنوية ألن كلفة وعدد الوحدات المعيبة والتي تؤدي الى ازدياد نسبة جودة المنتجات 

  .)0.05 (عند مستوى معنوية )2.01( الجدولية )t(  من قيمةكبرأ )4.09(المحسوبة ) t( قيمة

ائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال    كانت عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحص .4

 )- (0.517 ا أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهمنسبة الوحدات المعيبةالمستثمر الكلي ومؤشر 

من رأس المال  العامل  بين المؤشرين فكلما زاد مؤشر نصيبعكسية تعكس العالقة الوهي قيمة

 معنوية ألن  غير وهـي قيمةيلمنتج النهائالمستثمر الكلي قلت نسبة الوحدات المعيبة من ا

  . (0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة  (1.35)  المحسوبة(t)قيمة 

 وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال .5

وهي  )- (0.13رتباط بينهماالمستثمر الكلي ومؤشـر كلف الجـودة أذ بلغت قيمة معامل اال

س المال قيمة تعكس العالقة العكسية الضعيفة بين المؤشرين فكلما زاد نصيب العامل من رأ

 (t) معنوية ألن قيمة ة غير وهي قيمودة انخفاض مؤشر كلف الجالمستثمر الكلي يؤدي الى

 . (0.05)عند مستوى معنوية (01 .2)الجدولية  (t) أقل من قيمة  (0.30) المحسوبة

وجود عالقة أرتباط موجبة ذات داللة أحصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال  .6

المستثمر الكلي ومؤشـر متوسط الوقت بين العطالت أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما 

 وهي قيمة تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما ارتفع نصيب العامل من رأس (0.63)

ثمر الكلي زاد متوسط الوقت بين العطالت التي تصيب المكائن االنتاجية وهي قيمة المال المست

عند مستوى  (01 .2)الجدولية  )t(من قيمة وهي أكبر  (1.84)  المحسوبة(t)معنوية ألن قيمة 

  .(0.05)  معنوية



  

 

 هناك عالقة ارتباط سالبة ذات داللة احصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال .7

 (0.09-)ا أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهممعدل الفشل أو العطلثمر الكلي ومؤشر المست

تظهر هذه القيمة العالقة العكسية الضعيفة بين المؤشرين فكلما ارتفع نصيب العامل من رأس 

ة في عملالمال المستثمر الكلي ادى الى قلة معدل الفشل أو العطل في المكائن والمعدات المست

 (t)   أقل من قيمة(0.21)المحسوبة  (t)ة  معنوية ألن قيمة غيراالنتاجية وهي قيمالعملية 

  . (0.05) عند مستوى معنوية  (01 .2) الجدولية

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المال  .8

معامل االرتباط بينهما المستثمر الكلي ومؤشر معدالت رضا الزبون الخارجي أذ بلغت قيمة 

من رأس  وهي قيمة تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما ارتفع نصيب العامل  (0.58)

 أدى الى ارتفاع معدالت رضا الزبون الخارجي عن جودة المنتجات المال المستثمر الكلي

 الجدولية (t)  أقل من قيمة  (1.62)المحسوبة (t)  وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة.الصناعية

  .(0.05)عند مستوى معنوية   (01 .2)

 حصائية بين مؤشر نصيب العامل من رأس المالإوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة  .9

 أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما  المؤشـر االجمالي لجودة المنتجاتالمستثمر الكلي و

من  لمؤشرين فكلما زاد نصيب العام بين ال الطردية تعكس العالقة مقبولة وهي قيمة(0.73)

وهي قيمة  ادى الى ارتفاع المؤشر االجمالي لجودة المنتج الصناعي رأس المال المستثمر الكلي

عند مستوى  (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة   (0.58) المحسوبة (t) غير معنوية ألن قيمة

  .(0.05)معنوية 

 من رأس المال ر نصيب عمال اإلنتاج المباشرينتحليل عالقات االرتباط بين مؤش 3-2-5 :

  عدات ومؤشرات قياس جودة المنتجات والمالمستثمر في اآلالت

 المباشرين  ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عمال اإلنتاجسالبةعالقة ارتباط توجد  .1

اط  أذ بلغت قيمة معامل االرتب اآلالت والمعدات ومؤشر الجودة المستثمر فيرأس المالمن 

 وهذه  القيمة تمثل العالقة العكسية الضعيفة بين المؤشرين فكلما قلت )- 0.02(بينهمــا 

 من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات زاد  المباشرينقيمة نصيب عمال اإلنتاج

  أقل من قيمة (0.06) وبةـالمحس (t) وهي قيمة غير معنوية ألن قيمةمؤشر الجودة  

(t) (0.05)عند مستوى معنوية  (01 .2) الجدولية.  

  



  

 

هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عمال االنتاج المباشرين   .2

ة معامل ذ بلغت قيم ات والمعدات ومؤشر المنتج النهائيمن رأس المال المستثمر في اآلال

 فكلما زاد مؤشرينهي تعكس العالقة الطردية الضعيفة بين ال  و(34 .0)االرتباط  بينهما 

نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات أدى ذلك الى 

 (t) أقل من قيمة (2 0.8) المحسوبة (t) وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة اإلنتاجية زيادة

  .(0.05)عند مستوى معنوية  (01 .2) الجدولية 

 عمال اإلنتاج المباشرين  إحصائية بين مؤشر نصيبوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة .3

ة مستوى الجودة اذ بلغت قيمنسبة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر 

وهي قيمة مقبولة تمثل العالقة الطردية بين المؤشرين     ( 0.66)االرتباط بينهمامعامــل 

ال المستثمر في اآلالت والمعدات  االنتاج المباشرين من رأس المعمال فكلما زاد نصيب

 المحسوبة (t) وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة جودة المنتجات نسبة زاد في الوقت نفسه

       .(0.05)عند مستوى معنوية  (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة (1.99)

شرين المبااج  ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عمال االنتسالبةهناك عالقة ارتباط  .4

 وتمثل العالقة ةة الوحدات المعيب اآلالت والمعدات ومؤشر نسبمن رأس المال المستثمر في

فكلما أرتفع نصيب  (0.72-)العكسية بين المؤشرين أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  بينهما 

عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات الذي يعني حدوث 

 (t) وهي قيمة معنوية ألن قيمة نسبة الوحدات المعيبة يؤدي الى انخفاضفنولوجي تغيير تك

  .(0.05)عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة (2.37) المحسوبة

المباشرين  ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عمال االنتاج توجد عالقة ارتباط سالبة .5

ودة والتي توضح العالقة ر كلف الجت والمعدات ومؤش اآلالفي رأس المال المستثمر في

فكلما زاد  (0.12-) أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  بينهما بين المؤشرين  الضعيفةالعكسية

 نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات انخفضت

أقل من  (0.27)  المحسوبة(t)يمة وهي قيمة غير معنوية ألن قكلف جودة المنتج الصناعي 

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t) قيمة 

ن  ل االنتاج المباشريوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عما .6

اذ بلغت متوسط الوقت بين العطالت  من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر

ارتفاع  تمثل العالقة الطردية بين المؤشرين فعند التي (0.68) بينهما رتباط االمعامل  قيمة



  

 

نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات يزداد متوسط 

 أقل من قيمة (2.09) المحسوبة (t)الوقت بين العطالت وهي قيمة معنوية ألن قيمة 

(t) (0.05)وى معنوية  عند مست(01 .2) الجدولية.  

 المباشرين ال اإلنتاج بين مؤشر نصيب عم ذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباط سالبة .7

ر معدل الفشل أو العطل أذ بلغت قيمة في اآلالت والمعدات ومؤشالمستثمر  رأس المال من

رين  بين المؤشالعالقة العكسية الضعيفة وهي قيمة تمثل (0.27-) معامل االرتباط  بينهما 

ي اآلالت والمعدات  ففعندما يقل نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر 

 أقل   (0.63)  المحسوبة(t)وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة يرتفع معدل الفشل أو العطل 

 .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t) من قيمة 

إحصائية بين مؤشر نصيب عمال اإلنتاج المباشرين هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة  .8

من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر معدالت رضا الزبون الخارجي اذ 

التي تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما ازداد   ) 0.67(بلغت قيمة االرتباط بينهما 

 في اآلالت والمعدات ترتفع نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر

معدالت رضا الزبون الخارجي عن منتجات الشركة محل الدراسة ألن ذلك يعني حدوث 

 انخفاض عدد شكاوي  من ثمتغيير تكنولوجي مما يقلل من عدد الوحدات المعادة للتصنيع

 (2.06)   المحسوبة(t)وهي قيمة معنوية ألن قيمة الضمان نسبة إلى عدد الوحدات المباعة 

 .(0.05)عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أكبر

وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب عمال االنتاج المباشرين  .9

المستثمر في اآلالت والمعدات وبين المؤشر االجمالي لجودة المنتجات اذ من رأس المال 

الضعيفة بينهما فعند والتي تعكس العالقة الطردية ) 0.34(االرتباط بينهما  بلغت قيمة معامل

االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات فيؤدي زيادة نصيب عمال 

 . ذلك الى زيادة المؤشر االجمالي لجودة المنتجات الصناعية 

 (01 .2) جدولية ال(t)  أقل من قيمة (0.83) المحسوبة (t) وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة

  .(0.05)عند مستوى معنوية 

  

  

  



  

 

في  المال المستثمراالرتباط بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس تحليل عالقات 4-2-5 :

 اآلالت والمعدات ومؤشرات جودة المنتجات 

من رأس توجد عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة  .1

 ل االرتباط بينهماـمر في اآلالت والمعدات ومؤشر الجودة أذ بلغت قيمة معامالمال المستث

 كلما كان نصيب إذوهي قيمة ضعيفة تعكس العالقة العكسية بين المؤشرين  )0.29-(

 كبيراً بسبب زيادة االستثمار مال المستثمر في اآلالت والمعداتالوحدة المنتجة من رأس ال

الجودة ألن زيادة االستثمار في اآلالت والمعدات يقلل منة والمعدات قل مؤشر في اآلالت 

 (t)وقيمة االرتباط غير معنوية ألن قيمة كلفة الوحدات المعيبة من ثم قلة مؤشر الجودة 

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t) أقل من قيمة  (0.67)  المحسوبة

 من رأسين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة  ب ذات داللة إحصائية موجبةهناك عالقة ارتباط .2

المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر المنتج النهائي أذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

 تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما ارتفع نصيب عاليةوهي قيمة  (0.78) بينهما

 وهي قيمة .دت االنتاجيةالمنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات زادة الوح

 عند مستوى (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أكبر (2.8)  المحسوبة(t)معنوية ألن قيمة 

 .   (0.05)معنوية 

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس  .3

غت قيمة معامل االرتباط المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر نسبة الجودة أذ بل

وتعد قيمة  طردية ضعيفة تعكس العالقة بين المؤشرين فعند زيادة  نصيب (0.41) بينهما 

الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات نتيجة زيادة االستثمار في 

شكل اآلالت والمعدات زادت نسبة جودة المنتجات الصناعية لمنتجات عينة الدراسة وب

الجدولية (t)  أقل من قيمة   (1.01)  المحسوبة(t)وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة . طردي

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) 

 ة من رأس بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجعالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية وجود .4

بة أذ بلغت قيمة معامل المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر نسبة الوحدات المعي

 العالقة العكسية الضعيفة بين المؤشرين فكلما زاد  تظهرقيمةوهذه ال(0.39-) بينهما االرتباط

نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات نتيجة زيادة االستثمار 

  . انخفضت نسبة الوحدات المعيبةفي اآلالت والمعدات 



  

 

 .2)الجدولية (t)  أقل من قيمة   (0.96) المحسوبة (t) نوية ألن قيمةوهي قيمة غير مع

  .(0.05)عند مستوى معنوية  (01

 ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأسكانت عالقة االرتباط سالبة  .5

المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر كلف الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

نصيب   كلما زادإذوالتي تمثل العالقة العكسية الضعيفة بين المؤشرين  (0.19-) همابين

 الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات نتيجة زيادة قيمة االستثمار

وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة . للوحدات المنتجة قلت كلف الجودة في اآلالت والمعدات

(t)أقل من قيمة  (0.43)  المحسوبة  (t) (0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية.  

 ة من رأس بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجعالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية وجود .6

أذ بلغت قيمة متوسط الوقت بين العطالت المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر 

 كلما زاد إذالعالقة بين المؤشرين  عالية تعكس وهي قيمة) 0.87(االرتباط بينهما  معامل

نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات نتيجة زيادة االستثمار 

وهي قيمة معنوية ألن قيمة . اد مؤشر متوسط الوقت بين العطالتفي اآلالت والمعدات ز

(t)أقل من قيمة  (2.09)  المحسوبة (t) (0.05)عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية.  

 ة من رأس بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجذات داللة إحصائيةعالقة ارتباط سالبة وجود  .7

المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر معدل الفشل أو العطل أذ بلغت قيمة معامل 

 فكلما كان  بين المؤشرينلعالقة العكسية الضعيفةوالتي تعكس ا (0.17-) بينهما االرتباط

الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات بسبب زيادة االستثمار نصيب 

  . ي اآلالت والمعدات أنخفض معدل الفشل أو العطلف

 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة  (0.40)  المحسوبة(t)وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة 

   .(0.05) عند مستوى معنوية (01

ة من رأس     بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجموجبة ذات داللة إحصائيةارتباط عالقة  .8

المال المستثمر في اآلالت والمعدات ومؤشر معدالت رضا الزبون الخارجي أذ بلغت  هناك

ن المؤشرين إذ العالقة الطردية بي وهي قيمة تعكس (0.59) االرتباط بينهماقيمة معامل 

ة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات بسبب زيادة الوحدة المنتجكلما زاد نصيب 

وهي قيمة غير . رتفعت معدالت رضا الزبون الخارجياالستثمار في اآلالت والمعدات ا



  

 

 عند مستوى (01 .2) الجدولية (t)أقل من قيمة  (0.95)  المحسوبة(t)معنوية ألن قيمة 

  .(0.05)معنوية 

ائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس    موجبة ذات داللة إحصعالقة ارتباط  .9

المال المستثمر في اآلالت والمعدات والمؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات أذ بلغت قيمة  وجود

 إذبين المؤشرين الطردية  العالقة وهي قيمة عالية تعكس قوة )0.78 (بينهما االرتباط معامل

لمستثمر في اآلالت والمعدات نتيجة زيادة ب الوحدة المنتجة من رأس المال ا نصيكلما زاد

المنتجات عينة الدراسة في  زاد المؤشر اإلجمالي لجودة ي اآلالت والمعداتاالستثمار ف

 الجدولية (t) ر من قيمة ـ أكب (2.81) المحسوبة(t)وهي قيمة معنوية ألن قيمة . الشركة

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2)

 العاملين المباشرينمن ط بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة رتباتحليل عالقات اال: 5-2-5

  ومؤشرات جودة المنتجات 

من ة توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتج .1

وهي تعكس  )0.31(ومؤشر الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماالعاملين المباشرين 

 باشرينالمدة المنتجة من العاملين المؤشرين حيث كلما قل نصيب الوحالعالقة الطردية بين 

  . قل مؤشر الجودة

 (01 .2) الجدولية (t) أقل من قيمة  (0.73)  المحسوبة(t)وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة 

 .(0.05)عند مستوى معنوية 

ة من ج بين مؤشر نصيب الوحدة المنتهناك عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية .2

  (0.69-) ومؤشر المنتج النهائي أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماينالمباشرالعاملين 

العاملين  بين المؤشرين فكلما قل نصيب الوحدة المنتجة من ية تعكس العالقة العكسوالتي

الفعلي من جهة ومن   زادت االنتاجية وبشكل عكسي نتيجة زيادة كميات االنتاجالمباشرين

 الكثافة الرأسمالية يدل على مماد العمال المباشرين في االنتاج من جهة أخرى قلة عد

 الجدولية (t)  من قيمة أكبر (2.45)   المحسوبة(t)وهي قيمة معنوية ألن قيمة . ياتكنولوجلل

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2)

ة من لمنتج بين مؤشر نصيب الوحدة اتوجد عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية .3

 (0.27-)  الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهمانسبة ومؤشر ينالمباشرالعاملين 

 المنتجة من  نصيب الوحدة كلما قلإذ بين المؤشرين لعكسية الضعيفةوالتي تعكس العالقة ا



  

 

يزداد نسبة جودة  وزيادة االنتاج الفعلي ة عددهم والذي ينتج من قلالعاملين المباشرين

  .         نتجاتالم

 (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أقل(0.64)   المحسوبة(t) معنوية ألن قيمة  غيروهي قيمة

      .(0.05)عند مستوى معنوية 

العاملين عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من  .4

  (0.63)معامل االرتباط بينهماومؤشر نسبة الوحدات المعيبة أذ بلغت قيمة المباشرين 

 املينالمنتجة من العدة نصيب الوح والتي تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فكلما قل

ة أخرى في االنتاج من جهة وزيادة كمية االنتاج المتحقق من جهقلتهم  بسبب ينالمباشر

  . قلت نسبة الوحدات المعيبة

 (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أقل (1.82)ة المحسوب(t)معنوية ألن قيمة غير وهي قيمة 

 .(0.05)عند مستوى معنوية 

 مؤشر نصيب الوحدة المنتجـة من العاملين موجبة ذات داللة إحصائية بينعالقة ارتباط  .5

والتي تعكس  (13 .0)  ومؤشر كلف الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماينالمباشر

المنتجة من العاملين دة لمؤشرين فكلما قل نصيب الوحالعالقة الطردية الضعيفة بين ا

المباشرين في االنتاج وزيادة كمية اإلنتاج الفعلي قلت كلف جودة المنتجات في الشركة 

 (t)  من قيمة أقل(0.31)  المحسوبة (t)معنوية ألن قيمة غير وهي قيمة . محل الدراسة

 .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية 

ة من  بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجعالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائيةهناك  .6

بين العطالت أذ بلغت قيمة معامل االرتباط وقت ومؤشر متوسط الالعاملين المباشرين 

 المنتجة دةبين المؤشرين فكلما قل نصيب الوح  تعكس العالقة الطرديةوالتي (0.74) بينهما

 (t)وهي قيمة معنوية ألن قيمة . وسط الوقت بين العطالتقل مت ين المباشراملينمن الع

  .(0.05)عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  أكبر من قيمة (2.48) المحسوبة 

ة من  بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجهناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية .7

 يمة معامل االرتباط بينهما ومؤشر معدل الفشل أو العطل أذ بلغت قينالمباشرالعاملين 

 بين المؤشرين فكلما قل نصيب الوحدة الضعيفة والتي تعكس العالقة الطردية (0.06)

معنوية ألن قيمة غير وهي قيمة  .المنتجة من العاملين المباشرين قل معدل الفشل أو العطل

(t) من قيمة أقل (0.13)  المحسوبة  (t) (0.05)  عند مستوى معنوية(01 .2) الجدولية.  



  

 

 سالبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من عالقة ارتباطتوجد  .8

 أذ بلغت قيمة معامل االرتباط زبون الخارجيومؤشر معدالت رضا الالعاملين المباشرين 

المنتجة من دة  نصيب الوحا قل كلمبين المؤشرين إذوالتي تعكس العالقة  (0.37-) بينهما

 من فعلي في االنتاج من جهة وزيادة كمية االنتاج القلة عددهم بسبب يناشر المبالعاملين

 (t)جهة أخرى زادت معدالت رضا الزبون الخارجي وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة 

 . (0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t) أكبر من قيمة (0.91) المحسوبة 

 ن العاملينة مبين مؤشر نصيب الوحدة المنتج عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية .9

   (0.50-) والمؤشر االجمالي لجودة المنتجات أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماينالمباشر

العاملين المنتجة من دة  نصيب الوحا قل فكلمبين المؤشرينوهذه القيمة تعكس العالقة 

تاج وبشكل عكسي نتيجة لزيادة كمية  العمال المباشرين في اإلننتيجة تناقص عدد ينالمباشر

 فيؤدي ذلك الى ارتفاع المؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات وهي قيمة غير  الفعلياإلنتاج

عند مستوى (01 .2) الجدولية (t) أقل من قيمة (0.45)  المحسوبة (t)معنوية ألن قيمة 

 .(0.05)معنوية 

الكهربائية دة المنتجة من كمية الطاقة ط بين مؤشر نصيب الوحتحليل عالقات االرتبا 2-5- 6-:

  وبين مؤشرات جودة المنتجات المستهلكة 

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية  .1

 )0.12 (الطاقة الكهربائية المستهلكة ومؤشر الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما

لضعيفة بين المؤشرين فكلما قل نصيب الوحدة المنتجة من الطاقة  تعكس العالقة اوالتي

وهي قيمة غير .  الجودةالكهربائية المستهلكة نتيجة زيادة كمية االنتاج الفعلي زاد مؤشر

عند مستوى (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أقل (0.27) المحسوبة (t)معنوية ألن قيمة 

  .(0.05)معنوية 

ة من كمية  بين مؤشر نصيب الوحدة المنتج ذات داللة إحصائيةسالبةكانت عالقة االرتباط  .2

 (0.24-) الطاقة الكهربائية المستهلكة ومؤشر اإلنتاجية أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما

الطاقة  المنتجة من كميةدة بين المؤشرين فكلما قل نصيب الوحقة العكسية تعكس العال والتي

وهي قيمة . زاد المنتج النهائي زيادة كميات االنتاج الفعلي  عنناتجالكهربائية المستهلكة وال

عند (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة (0.56) المحسوبة (t)غير معنوية ألن قيمة 

  .(0.05)مستوى معنوية 



  

 

كانت عالقة االرتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجـة من  .3

  الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهمانسبةبائية المستهلكة ومؤشر كمية الطاقة الكهر

 الوحدة المنتجة من فكلما قل نصيب والتي تعكس العالقة العكسية بين المؤشرين(0.57-) 

وهي قيمة  .جودة النسبة ت الطاقة الكهربائية المستهلكة نتيجة لزيادة اإلنتاج الفعلي زادكمية

عند (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أقل(1.55)  المحسوبة (t) معنوية ألن قيمةغير 

  .(0.05)مستوى معنوية 

 موجبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كميةعالقة ارتباط وجود  .4

ومؤشر نسبة الوحدات المعيبة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  الطاقة الكهربائية المستهلكة

 المنتجة  نصيب الوحدةقلي تعكس العالقة الطردية بين المؤشرين فعندما يوه (0.69)بينهما

وهي قيمة معنوية ألن . قل نسبة الوحدات المعيبةالطاقة الكهربائية المستهلكة تكمية  من

 عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  أكبر من قيمة (2.18)  المحسوبة (t)قيمة 

(0.05). 

كمية الطاقة   ين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة منصائية بحت داللة إموجبة ذاعالقة ارتباط  .5

   (0.02) ومؤشر كلف الجودة أذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماكهربائية المستهلكةال

مية المنتجة من كدة  كلما قل نصيب الوح إذ بين المؤشرينتمثل العالقة الضعيفةوالتي 

 اإلنتاج الفعلي قلت كلف الجودة وهي قيمة زيادة كميةالطاقة الكهربائية المستهلكة نتيجة ل

عند (01 .2) الجدولية (t)  أقل من قيمة (0.05) المحسوبة (t)غير معنوية ألن قيمة 

 . (0.05)مستوى معنوية 

رتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية ال عالقة اكانت .6

الت أذ بلغت قيمة معامل ة ومؤشر متوسط الوقت بين العطالطاقة الكهربائية المستهلك

 حيث كلما قل نصيب  العكسية بين المؤشرين تعكس العالقة والتي(0.66-) بينهما االرتباط

الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة نتيجة زيادة كمية االنتاج الفعلي فيؤدي 

  المحسوبة(t) معنوية ألن قيمة  غيروهي قيمة. تزيادة متوسط الوقت بين العطالذلك الى 

  .(0.05) عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أقل (1.98)

من كمية حصائية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة إ ذات داللة عالقة ارتباط موجبةتوجد  .7

ة معامل االرتباط  ومؤشر معدل الفشل أو العطل أذ بلغت قيم الكهربائية المستهلكةالطاقة

بين المؤشرين فكلما قل نصيب الوحدة      الضعيفة والتي تعكس العالقة الطردية (0.18) بينهما



  

 

اإلنتاج الفعلي قل وبشكل نتيجة زيادة كمية ستهلكة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية الم

  (0.41) بة المحسو(t)وهي قيمة غير معنوية ألن قيمة .  أو العطلطردي معدل  الفشل 

  .(0.05)عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t) أقل من قيمة 

 ة من كمية الطاقةئية بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجحصاإسالبة ذات داللة عالقة ارتباط  .8

أذ بلغت قيمة معامل االرتباط  رضا الزبون الخارجي ومؤشر معدالتالكهربائية المستهلكة 

المنتجة  دة نصيب الوحا قلفكلم العالقة العكسية بين المؤشرين والتي تعكس  (0.65-)بينهما

وهي قيمة  .مية الطاقة الكهربائية المستهلكة زادت معدالت رضا الزبون الخارجيمن ك

عند مستوى (01 .2) الجدولية(t) أقل من قيمة (1.94)   المحسوبة(t)غير معنوية ألن قيمة 

 .(0.05)معنوية 

ة من كمية نصيب الوحدة المنتج ذات داللة إحصائية بين مؤشر سالبة ارتباط وجود عالقة .9

الكهربائية المستهلكة والمؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات أذ بلغت قيمة معامل الطاقة 

 فكلما قل   بين المؤشرينوالتي تعكس العالقة العكسية الضعيفة(0.24-) االرتباط بينهما 

ربائية المستهلكة نتيجة زيادة كمية االنتاج الفعلي  المنتجة من كمية الطاقة الكهدة نصيب الوح

وهي قيمة معنوية ألن  .في الشركة محل الدراسةزاد المؤشر االجمالي لجودة المنتجات 

عند مستوى معنوية (01 .2) الجدولية (t)  من قيمة أكبر(2.57)   المحسوبة(t)قيمة 

(0.05).  

 (Correlation Coefficient)ت االرتباط الامواستكماالً لعرض هذه النتائج يمكن تمثيل مع

عينة الدراسة في الشركة العامة الصناعية التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات بين 

  )5 - 1(كما في الشكل للصناعات الكهربائية 

 



  

 



 

 

 فقد كان االرتباط ،الل معامالت االرتباط بينهماطبيعة ومعنوية العالقات بين التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات من خ) 5-1(يوضح الشكل 

  )  الزبون، متوسط الوقت بين العطالت، معدالت رضا، نسبة الجودةاإلنتاجية(قوياً ومعنوياً وذا داللة إحصائية بين التغيير التكنولوجي ومؤشرات 

مضخة الماء، المراوح ، لكهربائيةالمحركات ا(منتجات عينة الدراسة ين جودة التعزز معامالت االرتباط بوضوح تأثير التغيير التكنولوجي في تحقيق وتحس

السلسلة الزمنية المعتمدة في الشركة محل الدراسة وذلك نتيجة  االعتماد على تكنولوجيا أنتاج حديثة نوعا ما وإجراءات وطرائق عمل تتطور عبر ) الكهربائية

  . في الدراسة

 ةيلمنتجات الصناعية بما يؤدي الى زيادة مستوى جودتها بغية الوصول الى ميزة تنافسية تحقق حصة سوقيبرز دور وتأثير التكنولوجيا في جودة ا

  . مقبولة وهوامش ربحية عالية

) 207: 1999الالمي، (و(Krajewski& Ritzman) و, (Roth , 1996)  أمثال آراء وتوجهات المهتمين في إدارة اإلنتاج والعملياتوتتفق هذه النتائج مع 

الذين اعتبروا التغيير التكنولوجي مصدراً هاماً لديمومة الميزة التنافسية التي يتحقق من خالل التحديثات التكنولوجية واالستعمال األمثل للتقنيات والقدرات في 

  .العمليات اإلنتاجية والتشغيلية بغية االرتقاء بمستوى أداء المنظمة

 



 

 

  املبحث الثالث

   التأثير بين متغيرات الدراسةالتحليل اإلحصائي لعالقات

  

يتناول هذا المبحث تحليل عالقات التأثير بين التغيير التكنولوجي ومؤشراته وجودة المنتجات ومؤشراتها من اجل اختبار مدى صحة 

  : ا يلي وكم) يوجد اثر معنوي لمؤشرات التغيير التكنولوجي في أبعاد جودة المنتجات(الفرضية الرئيسة الثالثة والتي تنص على 
  

  تحليل عالقات التأثير بين التغيير التكنولوجي وجودة المنتجات  : 5 – 3 – 1

 نتائج وقياس عالقة التأثير بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي  وجودة المنتجات بغية إثبات الفرضية الرئيسة الثالثة وكما) 5 - 9(يظهر الجدول 

  : يأتي

  . المحسوبة والجدولية بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات الصناعية Fقات التأثير وقيم نتائج قياس عال) 5- 9(جدول 

  المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي  التغيير التكنولوجي

  نوع العالقة

  مؤشرات جودة المنتجات
(R2) Fالمحسوبة   Fالجدولية   

 Y  79.2%  6.88 6.61 الصناعية   المؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات

  Y2   58.6%  6.82 6.61المنتج النهائي 

 Y6  47.5%   9.40 6.61متوسط الوقت بين العطالت 

 Y4   43.1%   8.76 6.61نسبة الوحدات المعيبة 



 

 

 Y8  42.6%   6.8 6.61معدالت رضا الزبون الخارجي  

 Y3  37.4%  6.93 6.61نسبة الجودة  

 Y7   14.3%   0.22  6.61معدل الفشل او العطل 

 Y5  11.1%  0.08 6.61كلف الجودة 

 Y1  1.6%  0.08 6.61مؤشر الجودة 

d . f = (1.5 ),  P ≥0.05    

   من إعداد الباحث: المصدر 

  . تحليل عالقة التأثير بين المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي  والمؤشر االجمالي لجودة المنتجات .1

 ان نسبة االختالف المفسر في المؤشر االجمالي لجودة المنتجات بسبب تأثير المؤثر االجمالي للتغيير التكنولوجي والتي تدل )R2(يؤشر معامل التحديد 

وهي ) 6.88( المحسوبة  Fفضال عن ذلك فقد بلغت  قيمة ,  التغيير التكنولوجيإجراءمن جودة المنتجات  الصناعية تتحدد من خالل  %) 79.2(على ان 

ونتيجة لذلك فان منحنى االنحدار جيد في تفسير العالقة بين المؤشر )  0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fقيمة اكبر من 

يوجد (الثالثة ومفادها ة مما يؤكد صحة الفرضية الرئيس, االجمالي للتغيير التكنولوجي  والمؤشر االجمالي لجودة المنتجات كما ان الداللة معنوية لعالقة التأثير

  ). اثر معنوي لمؤشرات التغيير التكنولوجي في ابعاد جودة المنتجات

  تحليل عالقة التأثير بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي والمنتج النهائي .1

 للتغيير التكنولوجي وهذه النسبة  تدل على ان الجماليسببه المؤشر ا) اإلنتاجية(من االثر على المنتج النهائي %) 58.6(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 الجدولية F قيمةاكبر من ) 6.82( المحسوبة Fمن المنتج النهائي تتحدد من خالل اجراء التغيير التكنولوجي والتي كانت بداللة معنوية الن قيمة ) 58.6(

)6.61.(  



 

 

  ط الوقت بين العطالتتحليل عالقة التأثير بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي ومتوس .2

 47.5(ان نسبة االختالف في متوسط الوقت بين العطالت هو بسبب تأثير المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي ال تقل عن ) R2(يؤشر معامل التحديد 

والداللة معنوية الن , ير التكنولوجيمن االختالفات الكلية في متوسط الوقت بين العطالت تتحدد من إدخال التغي %) 47.5(بة  تدل على ان ـوهي نس%) 

  .)0.05(وعند مستوى معنوية )  1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fاكبر من قيمة ) 9.40( المحسوبة Fقيمة 

 .تحليل عالقة التأثير بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ومؤشر نسبة الوحدات المعيبة .3

من االثر المفسر على نسبة الوحدات المعيبة سببه  المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي وهي تدل على ان ) %43.1(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

أكبر من ) 8.76( المحسوبة Fكما ان الداللة معنوية الن قيمة . من االختالفات الكلية في نسبة الوحدات المعيبة تتحدد من اجراء التغيير التكنولوجي%) 43.1(

  ).0.05(ومستوى معنوية  ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61(لية  الجدوFقيمة 

  تحليل عالقة التأثير بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ومعدالت رضا الزبون .4

ذلك على من االثر على معدالت رضا الزبون  الخارجي سببها المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ويدل  %) 42.6(ان )  R2(يؤشر معامل التحديد  

اكبر ) 8.70(  المحسوبة Fمن االختالفات الكلية  في معدالت رضا الزبون تتحدد من اجراء التغيير التكنولوجي وان الداللة معنوية الن قيمة  %) 42.6( ان 

  ).   0.05(ومستوى معنوية ) 1.1(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fمن قيمة 

 مالي للتغيير التكنولوجي ونسبة الجودةتحليل عالقة التأثير بين المؤشر االج .5

وتدل %) 37.4( للتغيير التكنولوجي والتي ال تقل عن ماليان نسبة االختالف في نسبة الجودة هو بسبب تأثير المؤشر االج) R2(يؤشر معامل التحديد 

) 6.93( المحسوبة Fوكانت بداللة معنوية الن قيمة , ولوجي في نسبة الجودة تتحدد من خالل ادخال التغيير التكنلكليةمن االختالفات ا %) 37.4(على ان 

  ).0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fاكبر من قيمة 

  تحليل عالقة التأثير بين المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي ومعدل الفشل او العطل .6



 

 

معدل الفشل او العطل سببه المؤشر االجمالي للتغيير التكنولوجي وهي نسبة قليلة جدا تدل من االثر على  %) 14.3(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 المحسوبة Fكما ان الداللة غير معنوية الن قيمة  , من االختالفات الكلية  في معدالت رضا الزبون تتحدد من اجراء التغيير التكنولوجي %) 14.3(على ان 

  ).0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(ند درجة حرية ع) 6.61( الجدولية Fاقل من) 0.22(

  تحليل عالقة التأثير بين المؤشر اإلجمالي للتغيير التكنولوجي وكلف الجودة  .7

 11.1(من االثر على كلف الجودة سببه المؤشر االجمالي  للتغيير التكنولوجي وهي نسبة قليلة تدل على ان  %) 11.1(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

اقل من ) 0.08(  المحسوبة Fكما ان الداللة  غير معنوية الن قيمة , تالفات الكلية في كلف الجودة  تتحدد من خالل أجراء التغيير التكنولوجيمن االخ%) 

  ).0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fقيمة 

  

  .أي بدون تأثير) 1.6(جداً إذ بلغت  له قليلة )R2(أما فيما يخص مؤشر الجودة فقيمة معامل التحديد 

  

  تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي في مؤشرات جودة المنتجات : 5 – 3 – 2

لمنتجات وكاألتي  المحسوبة والجدولية بين مؤشرات قياس التغيير التكنولوجي ومؤشرات قياس جودة اFعالقات التأثير وقيم ) 5 - 10(يظهر الجدول 

:-   

 تحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي والمؤشر االجمالي  لجودة المنتجات .1

ان نسبة االختالف المفسر في المؤشر االجمالي لجودة المنتجات  عينة الدراسة  بسبب نصيب العامل من راس المال ) R2(يؤشر معامل التحديد 

وبمستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اكبر من قيمة  ) 6.74( المحسوبة Fوبلغت قيمة  %) 64.4(لي ال تقل عن المستثمر الك

  .و ان الداللة معنوية  لعالقة التأثير بين المؤشرين) 0.05(



 

 

 ئيتحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي والمنتج النها .2

من %) 63.2 (كانت من راس المال المستثمر الكلي  نصيب العاملان نسبة االختالف المفسر في المنتج النهائي بسبب تأثير) R2(يؤشر معامل التحديد 

  المحسوبةFت قيمة  فضال عن ذلك فقد بلغ.ال المستثمر الكلي من راس المحدد من خالل المعرفة بنصيب العاملتو الكلية في المنتج  النهائي االختالفات

  االنحدار متوسط فضال عن الداللة مما يدل على ان منحنى)0.05( وبمستوى معنوية )1.5(عند درجة حرية ) 6.61 ( الجدوليةF وهي اكبر من قيمة) 8.33(

  . بين المؤشرينالمعنوية لعالقة التأثير

 ونسبة الجودةتحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي  .3

  المحسوبةFوقد بلغت قيمة . يب العامل من راس المال المستثمر الكلي الجودة سببه نصاالثر على نسبةمن  %) 54.3(ان ) R2(يؤشر معامل  التحديد 

  .شرين معنوية بين المؤ وتعد عالقة التأثير)0.05( معنوية ومستوى) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61 ( الجدوليةF وهي اكبر من قيمة) 6.69(

 تحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي ومتوسط الوقت بين العطالت .4

من االثر على متوسط الوقت بين العطالت سببه نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي وهي نسبة تدل  %) 40.6(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 الفات الكلية في متوسط الوقت بين العطالت تتحدد من خالل المعرفة بنصيب العامل من راس المالمن االخت%) 40.6(على ان 
   المحسوبة  والجدولية  بين مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات عينة الدراسةFعالقات التأثير وقيم ) 5 - 10(جدول  

  مؤشرات جودة المنتجات
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نصيب الوحدة المنتجة من 
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نصيب الوحدة المنتجة من كمية 
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  على نتائج التحليل االحصائي" من اعداد الباحث اعتمادا: المصدر 



 

 

كما , )0.05( الجدولية Fي اقل من قيمة وه) 3.41( المحسوبة  Fوقد بلغت قيمة .  الكليالمستثمر

  .ان الداللة غير معنوية لعالقة التأثير بين المؤشرين 

  المستثمر الكلي ومعدالت رضا الزبون المالتحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من رأس .5

 سببه نصيب من االثر على معدالت رضا الزبون %) 34.6( ان )R2(يؤشر معامل التحديد 

 بين المؤشرين الن قيمة كما ان الداللة معنوية لعالقة التأثير. من راس المال المستثمر الكليل العام

F6.64 ( المحسوبة (اكبر من قيمة F الجدولية )وبمستوى معنوية )1.5(عند درجة حرية ) 6.61 

 .والداللة معنوية لعالقة التأثير بين المؤشرين ) 0.05(

 عامل من راس المال المستثمر الكلي ونسبة الوحدات المعيبةتحليل عالقة التأثير بين نصيب ال .6

 في نسبة الوحدات المعيبة بسبب تأثير  ان نسبة االختالف المفسر)R2(يؤشر معامل التحديد 

 وهي نسبة قليلة تدل على ان %) 26.8 ( المال المستثمر الكلي ال تقل عن العامل من راسنصيب

سبة الوحدات المعيبة تحدد من خالل معرفة نصيب  العامل نالكلية في من االختالفات  %) 26.8(

 المحسوبة F معنوية الن قيمة ينكما ان عالقة التأثير بين المؤشر, في راس المال المستثمر الكلي

 .)0.05(ومستوى معنوية ) 1.5 (عند درجة حرية) 6.61(الجدولية  F من قيمة اكبر) 6.82(

 مل من راس المال المستثمر الكلي وكلف الجودة تحليل عالقة التأثير بين نصيب العا .7

 سببه نصيب العامل من االثر على كلف الجودة %) 22.2(ان ) R2( معامل التحديد يؤشر

 في من االختالفات الكلية %) 22.2 (مر الكلي وهي نسبة قليلة تدل على انمن راس المال المستث

 فضال عن , راس المال المستثمر الكليودة تتحدد من خالل المعرفة بنصيب العامل منكلف الج

 F وهي اقل من قيمة) 0.92( المحسوبة F وية عالقة  التأثير بين المؤشرين فقد بلغت قيمةعدم معن

 ).0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(وعند درجة حرية ) 6.61(الجدولية 

 شل او العطلتحليل عالقة التأثير بين نصيب العامل من راس المال المستثمر الكلي ومعدل الف .8

بسبب تأثير ان نسبة االختالف المفسر في معدل الفشل او العطل ) R2 (يؤشر معامل التحديد

فضال عن ذلك فقد بلغت  %)  19.9 (ستثمر الكلي ال تقل عننصيب العامل  من راس المال الم

 )1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية F وهي اقل من قيمة) 1.48(  المحسوبة F قيمة

  .نة لعالقة التأثير بين المؤشرينكما ان الداللة غير معنو) 0.05(مستوى معنوية  وب

  

  .  لمؤشر الجودة قليل جداً وليس له أهمية تأثيرية) R2(أما معامل التحديد 

  



 

 

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب عمال االنتاج المباشرين من راس المال : 5 -3- 3

   ومؤشرات قياس جودة المنتجات المستثمر  في اآلالت والمعدات

تحليل عالقة التأثير بين نصيب عمال االنتاج المباشرين من راس المال المستثمر في اآلالت  .1

  والمعدات ونسبة الوحدات المعيبة

 المعيبة من راس المال من االثر على نسبة الوحدات %) 52.9 (ان) R2(يؤشر معامل التحديد 

)  6.61( الجدولية Fوهي اكثر من ) 6.63( المحسوبة F وبلغت قيمة والمعدات في اآلالتالمستثمر 

ان عالقة التأثير بين المؤشرين دالة على  مما تدل )0.05 (ومستوى معنوية) 1.5 (عند درجة حرية

  . معنوية

تحليل عالقة التأثير بين نصيب عمال االنتاج المباشرين من راس المال المستثمر في اآلالت  .2

 ت رضا الزبونوالمعدات  ومعدال

  ان نسبة االختالف المفسر في معدالت رضا الزبون بسبب تأثير)R2 (معامل التحديديؤشر 

 والتي ال تقل عن  والمعدات من راس المال المستثمر في اآلالتنصيب عمال االنتاج المباشرين

عند ) 6.61 ( الجدوليةFوهي اكبر من قيمة ) 7.23( المحسوبة F قيمة ها بلغت فضالً عما%)46.5(

  . بين المؤشرين الداللة المعنوية لعالقة التأثيرأي )0.05( وبمستوى معنوية )1.5(درجة حرية 

تحليل عالقة التأثير بين نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من راس المال المستثمر في اآلالت  .3

 .والمعدات نسبة الجودة 

به نصيب عمال  سبوى الجودةمن االثر على مست %) 44.4( ان )R2(يؤشر معامل التحديد 

) 3.98( المحسوبة F لغت قيمةب والمعدات و في اآلالتاالنتاج المباشرين من راس المال المستثمر

 كما ان )0.05(وبمستوى معنوية ) 1.1 (عند درجة حرية) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة 

  . بين المؤشرينالداللة غير معنوية لعالقة التأثير

التأثير بين نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت تحليل عالقة  .4

  .والمعدات ومتوسط  الوقت بين العطالت

 سببها  وقت بين العطالت من االثر على متوسط ال %)26.8( ان )R2 (يؤشر معامل التحديد

فضالً عما بلغتها . ات والمعد في اآلالتالمباشرين من راس المال المستثمرنصيب عمال االنتاج  

ومستوى ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اكبر من قيمة ) 8.4( المحسوبة F قيمة

  . بين المؤشرين لعالقة التأثيرأي الداللة المعنوية) 0.05(معنوية 

  



 

 

تحليل عالقة التأثير بين نصيب عمال االنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت  .5

 .معدات والمؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات وال

من األثر على المؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات  %) 12.2( ان )R2(يؤشر معامل التحديد 

 والمعدات، فضال عما  من رأس المال المستثمر في اآلالتبها نصيب عمال االنتاج المباشرينسب

) 1.5 (عند درجة حرية) 6.61 (دولية الجF وهي اقل من قيمة )0.69 ( المحسوبة Fبلغتها قيمة

 . بين المؤشرين لعالقة التأثيركما ان الداللة غير معنوية) 0.05(ومستوى معنوية 

تحليل عالقة التأثير بين نصيب عمال االنتاج المباشرين من راس المال المستثمر في اآلالت   .6

  والمعدات والمنتج النهائي 

من األثر على المنتج النهائي سببه نصيب عمال  %) 12.1(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

) 0.68 ( المحسوبةFبلغت قيمة  والمعدات واإلنتاج المباشرين من راس المال المستثمر في اآلالت

فضال عن ) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة 

  .  مؤشرين الداللة غير المعنوية لعالقة التأثير بين ال

  

أما فيما يتعلق بمؤشرات كلف الجودة، معدل الفشل أو العطل، ومؤشر الجودة فتأثير التغيير 

  .التكنولوجي عليها أو ضعيف جداً

  

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في : 5 – 3 – 4

  .اآلالت والمعدات ومؤشرات  قياس جودة المنتجات

 من راس المال المستثمر في اآلالت  بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجةتحليل عالقة التأثير .1

 والمعدات  ومؤشر متوسط الوقت بين العطالت 

من االثر على متوسط  الوقت بين العطالت سببه  %) 76.4(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

المعدات فضال عن معنوية العالقة نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت و

) 6.61( الجدولية Fوهي اكبر من قيمة ) 16.16( المحسوبة Fالتأثيرية بين المؤشرين الن قيمة 

  ) . 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية 

  

  

تحليل عالقة التأثير بين نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت والمعدات  .2

 . االجمالي لجودة المنتجات والمؤشر 



 

 

تجات من االثر على المؤشر االجمالي لجودة المن %) 61.3(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 فضال عن معنوية . والمعدات في اآلالتسببه نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر

 عند )6.61( الجدولية F  اكبر من قيمة)7.92( المحسوبة F الن قيمة  بين المؤشرينعالقة  التأثير

 .)0.05( ومستوى معنوية )1.5(درجة حرية 

تحليل عالقة التأثير بين نصيب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات   .3

 .ومؤشر الجودة 

الجودة سببه نصيب الوحدة من األثر على مؤشر  %) 18.4( ان )R2 (يؤشر معامل التحديد

وهي ) 4.59( المحسوبة Fوقد بلغت قيمة ,  والمعداتلمال المستثمر في اآلالت من رأس االمنتجة

فضال عن ) 0.05( معنوية  وبمستوى )1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fاقل من قيمة 

  . بين المؤشرينة  لعالقة التأثيريغير المعنوالداللة 

س المال المستثمر في اآلالت تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من را .4

 والمعدات  ونسبة الجودة 

من األثر على مستوى الجودة سببه نصيب الوحدة %) 17.2( ان )R2 (شر معامل التحديديؤ

وهي اقل )  1.03 ( المحسوبةFبلغت قيمة و, مستثمر في اآلالت والمعداتالمنتجة من راس المال ال

فضال عن الداللة ) 0.05( ومستوى معنوية )1.5 (عند درجة حرية) 6.61( الجدولية Fمن قيمة 

  . بين المؤشرينغير المعنوية لعالقة التأثير

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت  .5

 والمعدات ونسبة الوحدات المعيبة 

 بسبب تأثير الوحدات المعيبةان نسبة االختالف  المفسر في نسبة ) R2(يؤشر معامل التحديد 

كما , %)15.7 (ات ال تقل عننصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت والمعد

 Fاقل من قيمة ) 0.91( المحسوبة  F بين المؤشرين الن قيمةان الداللة غير معنوية لعالقة التأثير

  ) .0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61(الجدولية

  

  

 

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت  .6

  والمعدات  ومعدالت رضا الزبون 



 

 

من االثر على معدالت رضا الزبون سببها نصيب  %) 15.4( ان )R2(يؤشر معامل التحديد 

)  0.91( المحسوبة F ت قيمة بلغوقد.  من راس المال المستثمر في اآلالت والمعداتالوحدة المنتجة

مع العلم ) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة 

 ان الداللة غير معنوية لعالقة التأثير بين المؤشرين

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من راس المال المستثمر في اآلالت  .7

 االنتاجية والمعدات  و

من االثر على االنتاجية سببها نصيب الوحدة  %) 12.1( ان )R2(التحديد يؤشر معامل 

 وهي )6.85( المحسوبة Fوقد بلغت قيمة , مال المستثمر في اآلالت والمعداتالمنتجة من راس ال

فضال عن ) 0.05( ومستوى معنوية )1.5( عند درجة حرية )6.61 ( الجدوليةFاكبر من قيمة 

  .داللة المعنوية  لعالقة التأثير بين المؤشرين ال

  

  .أما تأثير التغيير التكنولوجي على مؤشرات كلف الجودة ومعدل الفشل أو العطل فهو ضعيف

  

  ينالمباشرالعاملين تحليل عالقات التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من : 5 – 3 –5

  ومؤشرات قياس جودة المنتجات 

أثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين ومؤشر متوسط  تحليل عالقة الت .1

  الوقت بين العطالت 

ثر على متوسط الوقت بين العطالت سببه من اال %) 55.2(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

) 6.77( المحسوبة Fفضال عن ذلك فقد بلغت قيمة . العاملين المباشرين من نصيب  الوحدة المنتجة

كما ان ) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fي اكبر من قيمة وه

  . بين المؤشرين معنوية  لعالقة التأثيرالداللة

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين ونسبة الوحدات  .2

  المعيبة

  بسبب تأثيرتالف المفسر في نسبة الوحدات المعيبةان نسبة االخ) R2 (يؤشر معامل التحديد

 Fوقد بلغت قيمة .  %)40.1( والتي ال تقل عن ين المباشرالعاملين من نصيب الوحدة المنتجة

ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة ) 3.34(المحسوبة 

  .قة التأثير بين المؤشرين  مع العلم ان الداللة غير معنوية لعال)0.05(



 

 

ين ومعدالت رضا المباشرالعاملين تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من  .3

 الزبون 

من االثر على معدالت رضا الزبون سببها نصيب %) 14.2(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

وهي ) 0.83( المحسوبة F  قيمة اضافة الى ذلك  فقد بلغت, الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين

فضال عن ) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fاقل من قيمة 

  .الداللة غير المعنوية  لعالقة التأثير بين المؤشرين 

 تحليل عالقة التأثير بين نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين واالنتاجية .4

من االثر على المنتج النهائي  سببه نصيب الوحدة %) 13.9(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 Fفضال عن ان عالقة التأثير بين المؤشرين غير معنوية الن قيمة , العاملين المباشرينالمنتجة من 

ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fاقل من قيمة ) 0.20(المحسوبة 

)0.05 . (  

 لتأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين وكلف الجودةتحليل عالقة ا .5

الجودة سببه نصيب الوحدة من االثر على كلف  %) 11.9(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

وهي اقل من ) 0.97( المحسوبة F فضال عن  ذلك فقد بلغت قيمة, ين المباشرالعاملينالمنتجة  من 

 مع العلم ان الداللة) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية  ) 6.61( الجدولية Fقيمة 

 . بين المؤشرينغير معنوية لعالقة التأثير

 تحليل عالقة التأثير بين نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين ومؤشر الجودة  .6

ة المنتجة  لوحد اثر على مؤشر الجودة  سببه نصيبمن اال %) 9.7(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 F  بين المؤشرين الن قيمة التأثيركما ان الداللة غير معنوية لعالقة, من العاملين المباشرين

ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية F اقل من قيمة )0.53(المحسوبة 

)0.05. (  

 باشرين ونسبة الجودة تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من العاملين الم .7

من االثر على مستوى الجودة سببه نصيب الوحدة المنتجة   %) 7.7( ان )R2(يؤشر معامل التحديد 

 F  بين المؤشرين الن قيمة العالقة التأثيريةفضال عن عدم معنوية, ين المباشرالعاملينمن 

ومستوى معنوية ) 1.5( عند درجة حرية )6.61( الجدولية F  اقل من قيمة )4.19(المحسوبة 

)0.05(.  

  



 

 

أما تأثير التغيير التكنولوجي على المؤشر اإلجمالي لجودة المنتجات ومعدل الفشل أو العطل 

  .فضعيف جداً

  

ية الطاقة الكهربائية   من كم بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة التأثيرتحليل عالقات: 5 – 3 – 6

  المستهلكة ومؤشرات قياس جودة المنتجات 

عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية  المستهلكة  تحليل  .1

   ومتوسط الوقت بين العطالت

عطالت سببه على متوسط  الوقت بين المن االثر %) 44.1 (ان) R2(يؤشر معامل التحديد 

 Fد بلغت قيمة  فقفضال عن ذلك. ة الطاقة الكهربائية المستهلكة من كمينصيب الوحدة المنتجة

ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة ) 4.95(المحسوبة 

  . بين المؤشرين غير المعنوية لعالقة التأثير الى الداللة إضافة)0.05(

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة   .2

 ت رضا الزبون ومعدال

 من االثر على معدالت رضا الزبون سببه نصيب  %)43.2 (ان) R2(يؤشر معامل التحديد 

 المحسوبة F قيمة فضال عن ذلك فقد بلغت, ة الطاقة الكهربائية المستهلكة من كميالوحدة المنتجة

) 0.05 (ومستوى معنوية) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية  F وهي اقل من قيمة )3.79(

  . بين المؤشرين لعالقة التأثيركما ان الداللة غير معنوية

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة   .3

 ونسبة الوحدات المعيبة 

معيبة سببه نصيب على نسبة الوحدات ال من األثر %) 38.5(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

 المحسوبة F قيمة  فقد بلغتفضال عن ذلك. ية الطاقة الكهربائية المستهلكة من كمدة  المنتجةالوح

, )0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة )  4.76(

  .كما ان الداللة  غير معنوية لعالقة التأثير بين المؤشرين 

  

 نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة تحليل عالقة التأثير بين مؤشر .4

 ونسبة الجودة 



 

 

 بسبب تأثير نصيب ان نسبة االختالف المفسر في مستوى الجودة) R2(يؤشر معامل التحديد 

فضال عن الداللة غير %). 32.6( ال تقل عن ية الطاقة الكهربائية المستهلكةمن كممنتجة الوحدة ال

 الجدولية Fاقل من قيمة ) 2.41( المحسوبة Fالن قيمة  بين المؤشرين  التأثير لعالقةالمعنوية

   )0.05(ومستوى معنوية) 1.5( عند درجة حرية )6.61(

 

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة   .5

  واالنتاجية

 االثر على المنتج النهائي سببه نصيب الوحدة من%) 26.1(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

وهي اكبر من ) 7.32( المحسوبة Fوقد بلغت قيمة , المنتجة  من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة

  ) .0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fقيمة 

 

قة الكهربائية المستهلكة تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من الطا .6

 والمؤشر االجمالي  لجودة المنتجات 

  لجودة المنتجات اإلجماليان نسبة االختالف المفسر في المؤشر) R2(يؤشر معامل التحديد 

, %)16.2( ال تقل عن طاقة الكهربائية المستهلكة من كمية ال نصيب الوحدة المنتجةبسبب تأثير

كما ان ) 6.61( الجدولية F وهي اكبر من قيمة )6.93(محسوبة  الF فقد بلغت قيمة فضال عن ذلك

  .لمؤشرين لعالقة التأثير بين االداللة معنوية

 

تحليل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من الطاقة الكهربائية المستهلكة  .7

  ومعدل الفشل او العطل 

 سببه نصيب الوحدة  الفشل او العطلمن االثر على معدل %) 13.3(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

) 3.17( المحسوبة Fفضال عن  ذلك فقد بلغت قيمة , هلكة المستتجة من كمية الطاقة الكهربائيةالمن

كما ان ) 0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fوهي اقل من قيمة 

  ؤشرين لعالقة التأثير بين المالداللة غير معنوية

ل عالقة التأثير بين مؤشر نصيب الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة تحلي .8

 ومؤشر الجودة 



 

 

 سببه نصيب الوحدة المنتجة   على مؤشر الجودةمن األثر %) 5.2(ان ) R2(يؤشر معامل التحديد 

وهي اقل ) 2.76( المحسوبة Fضال عن ذلك فقد بلغت قيمة ف, ية الطاقة الكهربائية المستهلكةمن كم

 كما ان الداللة غير )0.05(ومستوى معنوية ) 1.5(عند درجة حرية ) 6.61( الجدولية Fمن قيمة 

  . المؤشرين  بينمعنوية لعالقة التأثير

  

  .تأثير التغيير التكنولوجي على مؤشر كلف الجودة ضعيف جداً

  

. )R2(نسب معامالت التحديد  على اً أنفا واعتمادتلخيصا للنتائج المذكورة) 5-2(ل  الشكويبين

بين التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات فتبين االسهم تشير األسهم الى العالقة والتأثير ف

) R2( بنسبة معامل التحديد  الموضحة فوق االسهم فتعنياما األرقام,  الضعيفة التأثيراتالمنقطة

لمنتجات بسبب تأثير التغيير التكنولوجي   جودة اكل مؤشر من مؤشرات نسبة االثر على التي تفسر

,  نسبة الوحدات المعيبة, نسبة الجودة, المنتج النهائي(للمؤشرات ) R2( معامالت التحديد توقد بلغ

ي ـوعلى التوال)  جودة المنتجاتياجمال,  معدالت رضا الزبون, بين العطالتمتوسط الوقت

 التأثير مما يؤشر حاجة  معامل ضال عن معنويةف, ) 58.6 , 37.4 , 43.1 , 47.5 , 42.6 , 79.2(

 اإلنتاجية  احداث تغييرات تكنولوجية مستمرة في المكائن والمعداتالشركة محل الدراسة الى

  . والمعدات المساندة لها األجهزة الىإضافة
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                 )30/12/2010 ولغاية 1/9/2010(سؤولين في الشرآة محل الدراسة للمدة من المقابالت مع الم) 1 (ملحق

  سبب المقابلة  منصب المسؤولت
عدد 

  مراتال
  2   . للشرآة وبرامج الجودة إدارة التكنولوجيةلمعرفة سياسات  معاون المدير العام.1

  3   .ف ينفذهالمعرفة مهمات وواجبات القسم وآي  مديرة قسم ادارة الجودة .2

  3   .تحديد طبيعة عمل القسم وما هي االجراءات المتعلقة بجودة المنتجات  مدير قسم السيطرة النوعية .3

  2   .مهمات وواجبات القسملمعرفة   مدير قسم الشؤون الفنية .4

  4   .على مستوى الشرآةلمعرفة برامج البحث والتطوير   مدير قسم البحث والتطوير .5

للتعرف على العمليات االنتاجية للمعامل االنتاجية وآذلك اسلوب  وضع الخطط   تاجمدير قسم االن.6
   .االنتاجية

3  

 لمعرفة المواد الداخلة في العملية االنتاجية وواقع التكنولوجيا في معامل الشرآة  مديرة التكنولوجيا .7
   .وآذلك المسالك التكنولوجية لمنتجات عينة الدراسة

4  

للتعرف على طبيعة العمل في المعمل ومشاهدة العملية االنتاجية للمحرك  ات الكهربائية مدير معمل المحرآ.8
   .الكهربائي وآذلك معرفة عدد العاملين المباشرين

3  

للتعرف على طبيعة العمل في هذا المعمل ومشاهدة العملية االنتاجية للمراوح   مدير معمل المراوح الكهربائية .9
   .نالكهربائية وعدد العاملي

2  

للتعرف على طبيعة العمل في هذا المعمل ومشاهدة العملية االنتاجية لمضخات   مدير معمل مضخة الماء .10
   .الماء وآذلك عدد العاملين

2  

لمعرفة آميات االنتاج المخططة واالسعار المخططة وغيرها من المعلومات   مدير قسم التخطيط والمتابعة .11
   .الضرورية

3  

 المكائن والمعدات  والمستثمر فيلمعرفة رأس المال المستثمر الكلي للشرآة  ون المالية مدير قسم الشؤ.12
   .وغيرها من المعلومات

2  

  1   .لمعرفة عدد العاملين الكلي للشرآة وتوزيع العاملين فيها  مدير قسم الشؤون االدارية .13

ت الجديدة وآذلك المواد التالفة االستفسار عن آل ما يتعلق بعمليات بيع المنتجا  مدير قسم التسويق.14
   .واسلوب بيعها

1  

ة ئيمعلومات عن انواع الصيانة وانواع وعدد العطالت وآميات الطاقة الكهربا  مسؤولة تخطيط الصيانة .15
   .المستهلكة لسنوات الدراسة

5  

  3  .للحصول على البيانات المالية والحسابية  مسؤولة حسابات الكلفة.16
  
  .الباحثمن إعداد : المصدر



 

 

  
   االستشارات •

 في هذا المجال بهدف المداولة واالستفادة من الهندسيةاستشير عدد من ذوي الخبرة 
  ).2(آما في الملحق خبراتهم في هذا المجال 

  
  االستشارات) 2(ملحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشرآة / مدير قسم البحث والتطوير/ رئيس مهندسين أقدم:عدنان فوزي علي .1

 .العامة للصناعات الكهربائية

الشرآة العامة / مديرة قسم ادارة الجودة/ رئيس مهندسين أقدم:ان عيسى سلمانجن .2

 .للصناعات الكهربائية

الشرآة / مديرة قسم الشؤون الفنية/ رئيس مهندسين أقدم:فاتن عبد الرزاق الصفار .3

 .العامة للصناعات الكهربائية

عامة الشرآة ال/ مديرة التكنولوجيا/ رئيس مهندسين أقدم:ليلى شوآت هرمز .4

 .يةئللصناعات الكهربا

 مسؤولة تخطيط الصيانة في الشرآة / رئيس مهندسين أقدم:آفاح آريم احنين .5

 .العامة للصناعات الكهربائية

 مدير معمل المراوح / رئيس مهندسين أقدم:عصام محمود عبد الرزاق .6

 .الشرآة العامة للصناعات الكهربائية/الكهربائية

الشرآة / مدير معمل المحرآات الكهربائية/ رئيس مهندسين أقدم:محمد بشار .7

 .العامة للصناعات الكهربائية

  
  



 

 

 –بغداد, الشرآة العامة للصناعات الكهربائية  للمحرك الكهربائيمستوى الجودةاستمارة تعليمات العمل ونتائج تقييم  )3 (ملحق
  الوزيرية

  
  الشرآة العامة للصناعات الكهربائية / مستوى الجودةوالنتائج لتقييم استمارة التعليمات 

    المواصفة المعتمدة  اسم المنتج  صنف المنتج
       الكهربائيمحرك ال  محرك آهربائي

  صنف العيب    حجم العينة     حجم الدفعة 
  د  ج  ب  أ  الخاصية  ت
          التغليف والعالمات : اوًال   

          رداءة نوعية الكارتون   1-
          الكارتون ممزق  2-
عدم وجود شريط الصق ، غير مغلوق بصورة جيدة ( نهاية غلق الصندوق   3-

 (  
        

          عدم وجود القطع الكارتونية االضافية لحماية المحرك داخل الصندوق   4-
          عدم وجود بطاقة تعليمات االستعمال   5-
          ) مطبوعة ، ملصقة ( عدم وجود عالمة  6-
          عدم وجود بطاقة ضمان   7-
          ملصقة على جسم المحرك ) مارآة ( عدم وجود معلومات   8-
          عدم وجود بطاقة التحذير  9-
          المظهر الخارجي : ثانيًا   

          ) بقع ، خدوش ، سيالن ، تموج ( الصبغ رديء  1-
          )رخاوة في التثبيت (  عدم تثبيت المكثف   2-
           غطاء نهاية المكثف أو وجود آسر فيه عدم وجود  3-
          عدم وجود غطاء لوجه التوصيل   4-
          عدم وجود مثبتات للقفيص  5-
          عدم أستوائية القاعدة   6-
          السالمة واآلمان : ثالثًا  

          عدم وجود موصل ارضي   1-
          العازلية   2-
          كثف مع جسم المحرك عدم وجود قطعة التي تمنع تخدش اسالك الم  3-
          االداء والعمل : رابعًا  

         (Shaft)عدم اشتغال وعدم دوران المحور   1-
التيار ، الفقدان ،الفولتية ،المقاومة ، معامل القدرة ، (اختالف في قياس   2-

  ) الكفاءة 
        

          اختالف السرع   3-
          ارتفاع درجات الحرارة أآثر من المقرر   4-
          وجود صوت آهربائي   5-
          وجود صوت ميكانيكي   6-
          وجود أهتزاز   7-
          المجموع   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  قسم السيطرة النوعية في الشرآة محل الدراسة : المصدر 
 –بغداد,  لمضخة الماء الشرآة العامة للصناعات الكهربائيةمستوى الجودةاستمارة تعليمات العمل ونتائج تقييم ) 4(ملحق 
  الوزيرية

  الشرآة العامة للصناعات الكهربائية / مستوى الجودةاستمارة التعليمات والنتائج لتقييم 
    المواصفة المعتمدة  اسم المنتج  صنف المنتج

      مضخة الماء  المضخة 
  صنف العيب    حجم العينة     حجم الدفعة 

  د  ج  ب  أ  الخاصية  ت
          التغليف والعالمات : اوًال   

          ) الستا يربور(آسر أو ثلم  في صندوق التغليف وجود   1-
          )عدم وجود شريط الصق، غير مغلق(نهاية غلق الصندوق   2-
          عدم وجود تعليمات  استعمال وربط المضخة داخل الصندوق   3-
          عدم وجود بطاقة الضمان   4-
          يبين خصائص المنتج ) تأشير المارآة(عدم وجود عالمة   5-
          المظهر الخارجي : ثانيًا  

رديء، بقع، خدوش، تموج أو ) االعلى، االسفل(صبغ االغطية الجانبية   1-
  سيالن 

        

          آسر في الغطاء العلوي البالستيكي   2-
          عدم وجود غطاء البشارة السفلي ، غير مثبت بشكل جيد   3-
          آسر في القاعدة البالستيكية   4-
         مة واآلمان السال: ثالثًا  

          )  شورت(العازلية للمحرك   1-
         PVC)(وجود خدش ، تضرر في غالف الواير   2-
          عدم جلوس البوشة المطاطية في الغطاء االسفل بصورة صحيحة   3-
          االداء والعمل : رابعًا  

         ) قطع، عدم دوران الروتر(عدم اشتغال المضخة   1-
          عدم دفع الماء   2-
          ) واضح، عالي(وجود صوت ميكانيكي  في المضخة   3-
          وجود صوت آهربائي  4-
          مع المقرر ) تيار، فقدان، مقاومة) (الخواص الكهربائية(عدم وجود تطابق   5-
           متر مكعب (0,5)آمية الماء خالل  الساعة أقل من   6-
          عدم استقرار قاعدة المضخة بصورة أفقية   7-
            متر (1,4)عدم دفع الماء الى  ارتفاع  8-
         (75)ارتفاع درجات الحرارة أآثر من  9-

            م(100-110)  المعزول أقل من PVC)(طول وايرات  الـ   10-
          المجموع   

  قسم السيطرة النوعية في الشرآة محل الدراسة : المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 –بغداد,  للمروحة الكهربائية الشرآة العامة للصناعات الكهربائيةمستوى الجودةالعمل ونتائج تقييم استمارة تعليمات ) 5(ملحق 
  الوزيرية

  الشرآة العامة للصناعات الكهربائية/ استمارة التعليمات والنتائج لتقييم درجة النوعية 
  إعداد  المواصفة المعتمدة  اسم المنتج  صنف المنتج

  شعبة التوآيد النوعي    ة الكهربائية المروح  مراوح آهربائية  
  صنف العيب             حجم العينة         حجم الدفعة 

  د  ج  ب  أ  الخاصية  ت
          العالمات والتغليف: اوًال   

          ) الستا يربور(وجود آسر أو ثلم  في صندوق التغليف  1-
          )عدم وجود شريط الصق، مغلق بشكل غير جديد (  2-
          آتيب تعليمات تسليك المروحة  عدم وجود   3-
          تبين خصائص المنتج )المارآة(عدم وجود عالمة   4-
          عدم وجود بطاقة الضمان  5-
          المظهر الخارجي : ثانيًا  

  ) وجود بقع، خدوش، تموج، سيالن الصبغ(صبغ الريش والمحرك  رديء   1-
االغطية وغطاء منظم  (االجزاء البالستيكية شدة في االجزاء البالستيكية

  ) السرعة

        

          أضافة االنهاء السطحي /  تشوة  في الغطاء البالستيكي   2-
          نقص في بعض األجزاء التجميعية  داخل الصندوق   3-
          السالمة واآلمان : ثالثًا  

         العازلية للمروحة والمنظم    1-
         PVC)(خدوش في اسالك التسليك   2-
          االداء والعمل: رابعًا  

          عدم  االشتغال والدوران   1-
          ) التيار، الفقدان، المقاومة، معامل القدرة(اختالف في قيم    2-
          عدم تطابق السرع  المواصفة المقرر / اختالف السرع   3-
          ارتفاع درجات الحرار          4-
          وجود صوت ميكانيكي    5-
           وجود اهتزاز   6-
          وجود صوت آهربائي  7-
         المجموع 
  

  قسم السيطرة النوعية في الشرآة محل الدراسة : المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 المصــــادر

 
 المصادر العربية .1

  المصادر األجنبية .2



 

 

  
  القرآن الكريم

  المصادر العربية .1

  الكتب 1-1

، جامعة االسكندرية، آلية التجارة، مكتبة الدار "مدخل المنظم ـ  والعملياتإدارة اإلنتاج"، )2000(البكري، سونيا محمد،  .1

 .الجامعية

 .، الدار الجامعية االسكندرية"إدارة الجودة الكلية"، )2002(البكري، سونيا محمد،  .2

 األولى، ، الطبعة"تطبيقات على القطاع الصحي-إدارة الجودة الشاملة"، )1997(بن سعيد، خالد بن سعيد عبد العزيز،  .3

 .مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض

، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة " مدخل آمي-إدارة اإلنتاج والعمليات"، )1997(التميمي، حسين عبد اهللا حسن،  .4

 .والنشر والتوزيع، عمان

عادة اآتشاف  فن إ-آيف تفكر استراتيجيًا"، )1998(جارات، بوب وآخرون، تعريب وتقديم عبد الرحمن توفيق،  .5

 .، مرآز الخبرات المهنية لإلدارة، القاهرة"المسارات واالتجاهات الصحيحة

  .، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد" بناؤها وإدارتها- استراتيجيات االعمال"، )1994(جواد، شوقي ناجي،  .6

  .، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر" منظور آلي-إدارة االعمال"، )1995(جواد، شوقي ناجي،  .7

دار الرضا للنشر، ". دليل الجودة في المؤسسات والشرآات بحسب المواصفات القياسية"، )2000(الحجي، ماهر،  .8

  .سوريا

، "اإلدارة الصناعية اليابانية في نظام اإلنتاج اآلني"، )2002(الحديثي، رامي حكمت فؤاد والبياتي، فائز عبد اللطيف،  .9

  .عمانالطبعة االولى، دار وائل للنشر، 

  .، الطبعة االولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان"إدارة الجودة الشاملة"، )2000(حمود، خضير آاظم،  .10

  .، دار الرضا، دمشق"إدارة التغيير"، )2003(الخضيري، محمد احمد،  .11

إدارة الجودة "، )2001(، الدرادآة، مأمون والشبلي، طارق والحياصات، خالد وصبري، عزام ويوسف، توفيق عبد الرحيم .12

  .، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان"الشاملة

، المرآز " المفاهيم والعمليات-اإلدارة الحديثة"، )1995(درة، عبد الباري والمرهون، موسى والجزراوي، ابراهيم،  .13

  .العربي للخدمات الطالبية، عمان

  .، مطبعة الصفدي، دمشق"عمالنظرية منظمات اال"، )2003(الدهان، أميمة،  .14

  .، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان"مختار الصحاح"، )1981(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  .15

  .م4/403-4، "تاج العروس"الزبيدي، محمد ومرتضى،  .16

  .، دار وائل، عمان" الهيكل والتصميم- نظرية المنظمة"، )2000(السالم، مؤيد سعيد،  .17

  .، مطبعة االسكندرية، االسكندرية"مفاهيم وحاالت تطبيقية–االدارة االستراتيجية "، )2000(عيل محمد، السيد، اسما .18



 

 

، معهد اإلدارة "السلوك التنظيمي واألداء"، )1991(سيزالقي، اندرودي وواالس، مارك جي، ترجمة جعفر ابو القاسم،  .19

 .العامة، الرياض

، الشرآة " المقارنة المرجعية- 9000طبيق إدارة الجودة الشاملة اآليزو الدليل العلمي لت"، )1995(الشبراوي، عادل، .20

 .العربية لألعالم العالمي، شعاع، القاهرة

 .، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان"نظرية المنظمة"، )2000(الشماع، خليل محمد حسن وحمود، خضير،  .21

 .، مطبعة الخلود، بغداد"الترآيز على إدارة األعمالمبادئ اإلدارة العامة مع "، )1991(الشماع، خليل محمد حسن،  .22

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، "مبادئ اإلدارة مع الترآيز على إدارة األعمال"، )1999(الشماع، خليل محمد حسن،  .23

 .عمان

 الموصل، ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة"علم المنظمة"، )1989(الشماع، خليل محمد وحسن، محمد حربي،  .24

 .العراق

دار , سلسلة الرضا للمعلومات, الطبعة األولى, الجزء األول, "إدارة االبداع واالبتكار", )2000(, رعد عدنان, الصرن .25

 .سوريا, الرضا للنشر

  .بغداد, دار الشؤون الثقافية, "البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات", )1993(, عامر ابراهيم, قنديلجي .26

إدارة الجودة ومتطلبات "، )2001(ل إبراهيم محمود، والقزاز، إسماعيل إبراهيم وآوريل، عادل عبد الملك، العاني، خلي .27

  .، الطبعة األولى، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان)2000-9001األيزو 

ة االولى، ، الطبع" مدخل إدارة الجودة الشاملة-تخطيط ومراقبة جودة المنتجات"، )1996(عبد المحسن، توفيق محمد،  .28

 .دار النهضة العربية، القاهرة

 .معهد اإلدارة العامة، الرياض". منظور آلي مقارن-السلوك اإلنساني والتنظيمي"، )1995(العديلي، ناصر محمد،  .29

، الطبعة االولى، دار وائل "ISO 9000 &ISO 14000إدارة أنظمة الجودة "، )2002(العزاوي، محمد عبد الوهاب،  .30

 .ردنللنشر، عمان، اال

، الطبعة األولى، دار " وجهة نظر-مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة"، )2001(عقيلي، عمر وصفي،  .31

 .وائل للنشر، عمان

، الطبعة األولى، دار " إدارة سلسلة التوريد-اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات"، )2000(العلي، عبد الستار محمد،  .32

 .نوائل للنشر، عما

، الطبعة " التطبيق ومقترحات التطوير-إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية"، )2004(عليمان، صالح ناصر،  .33

 .األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

منهج –إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك "، )2004(الفضل، مؤيد عبد الحسين والطائي، يوسف حجيم،  .34

 .، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع"آمي

 .، دار وائل للطباعة والنشر، عمان"نظرية المنظمة والتنظيم"، )2000(القريوني، محمد قاسم،  .35

 .، طرابلس" النظرية والتطبيق- ضبط الجودة"، )1997(القزاز، اسماعيل ابراهيم وآوريل، عادل عبد الملك،  .36



 

 

، الطبعة "مرتكزات آمية ومعرفية-إدارة اإلنتاج والعمليات"، )2008(لبياتي، أميرة شكر ولي،الالمي، غسان قاسم داود وا .37

 .العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، الطبعة األولى، دار " مفاهيم ومداخل، تقنيات، تطبيقات عملية- إدارة التكنولوجيا"، )2007(الالمي، غسان قاسم داود،  .38

 .لمناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردنا

 .، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن"تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمليات"، )2008(الالمي، غسان قاسم داود،  .39

 .، دار وائل للطباعة والنشر، عمان"أساس ومفاهيم حديثة-التطوير التنظيمي"، )1999(اللوزي، موسى،  .40

 .االردن, عمان, دار وائل للنشر, الطبعة الثانية, "التنمية اإلدارية", )2002(, موسى, اللوزي .41

 .، دار العارف، القاهرة" مدخل النظام المتكامل-إدارة الجودة"، )1995(ماضي، محمد توفيق،  .42

 .، مديرية دار الكتب والنشر، جامعة الموصل"اإلحصاء"، )1989(المشهداني، محمود حسن وهرمز، أمير حنا،  .43

، دار الفكر للنشر " مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم- السلوك التنظيمي"، )1995(ي، آامل محمد، المغرب .44

 .والتوزيع

 .، مكتبة الذاآرة، بغداد"إدارة اإلنتاج والعمليات"، )2004(النجار، صباح مجيد ومحسن، عبد الكريم،  .45

 .، الطبعة الثالثة، مطبعة الذاآرة، بغداد" اإلنتاج والعملياتإدارة"، )2009(النجار، صباح مجيد ومحسن، عبد الكريم،  .46

أثر التطور التكنولوجي على اإلنتاجية في ضوء تجربة أحدى الشرآات العالمية بقطاع "، )1992(النجار، نبيل الحسيني،  .47

 .، مطبعة الويسي للطباعة والنشر، المنصورة، مصر"الصناعات الغذائية

 .، معهد اإلدارة العامة، الرياض" النظم واألساليب واإلتجاهات الحديثة- دارة العملياتإ"، )2001(نجم، عبود نجم،  .48

، الطبعة االولى، مؤسسة "المدخل الياباني إلى إدارة العمليات االستراتيجية والنظم واألساليب"، )2004(نجم، عبود نجم،  .49

 .الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

  
  جامعيةالرسائل واألطاريح ال: 2-1

تحديد وتحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في الجودة بالتطبيق على المنتجات "، )2001(الجنابي، نادية لطفي عبد الوهاب،  .1

في إدارة األعمال، آلية ) غير منشورة(، رسالة ماجستير"معامل الوزيرية-النمطية في الشرآة العامة للصناعات الكهربائية

 .داداإلدارة واالقتصاد، جامعة بغ

غير (أطروحة دآتوراه , "قياس دور المقارنة المرجعية في تحسين األداء المنظمي", )2002(, سمير آامل, الخطيب .2

 .الجامعة المستنصرية, آلية االدارة واالقتصاد, في إدارة  االعمال) منشورة

 حالة لعينة من منتجات  دراسة-تأثير سلسلة التجهيز في جودة المنتجات"، )2009(اني، آاظم داود سلمان، گالزر .3

في إدارة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة ) غير منشورة(، رسالة ماجستير "الشرآة العامة للصناعات القطنية

 .بغداد

مقدمة إلى ) غير منشورة(رسالة ماجستير , "ثقافة المنظمة وعالقتها بالتغيير التنظيمي", )2000(, ناظم جواد, الزيدي .4

 .جامعة بغداد, الدارة واالقتصادمجلس آلية ا

غير (، أطروحة دآتوراه "اإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فيه"، )1999(السامرائي، سلوى هاني عبد الجبار،  .5

 .في إدارة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد) منشورة



 

 

 دراسة تطبيقية في الشرآة العامة -في الجودةتشخيص العوامل المؤثرة "، )2004(السلطاني، سعدية حايف آاظم،  .6

في إدارة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة ) غير منشورة(، رسالة ماجستير "ةللصناعات الميكانيكية في اإلسكندري

 .الكوفة

لة ماجستير ، رسامكانة تسيير الموارد البشرية ضمن معايير األيزو وإدارة الجودة الشاملة، )2006(سامية، موزاوي، .7

 .في علوم التسيير، آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر) غير منشورة(

 دراسة تحليلية في -فلسفة إدارة الجودة الشاملة وأثرها في األداء االستراتيجي"، )2003(عبيد، ابراهيم عبد السالم،  .8

في إدارة األعمال، آلية ) غير منشورة(دآتوراه فلسفة ، أطروحة "قطاع صناعة الخدمات المصرفية الخاص في العراق

 .اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

 دراسة حالة في الشرآة -التغيير التكنولوجي وتأثيره في إنتاجية المنظمة"، )2005(الفتالوي، علي عبد الحسين عباس،  .9

ة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة في إدار) غير منشورة(، رسالة ماجستير "العامة لصناعة الزيوت النباتية

 .آربالء

) غير منشورة(، رسالة ماجستير "تقييم إتجاهات العاملين نحو التغيير التكنولوجي"، )1991(القيسي، إيمان علي حسن،  .10

 .في إدارة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

حالة دراسية في صناعة - نولوجي وإنعكاساته في تحسين إداء العملياتالتغيير التك"، )1999(الالمي، غسان قاسم داود،  .11

في إدارة األعمال، آلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة ) غير منشورة(، أطروحة دآتوراه فلسفة "السمنت العراقية

 .المستنصرية

أطروحة دآتوراه ، "الة مصرح- تأثير التغيير التكنولوجي على السياسات البترولية"، )2006(محمود، حسن أمين محمد،  .12

، قسم االقتصاد والتجارة الخارجية، آلية التجارة وإدارة األعمال، في اقتصاديات التجارة الخارجية) غير منشورة(فلسفة 

 .جامعة حلوان

مقدمة إلى مجلس ) غير منشورة(رسالة ماجستير , " دراسة سلوآية-مقاومة التغيير", )1987(, شعيب ابراهيم, مصطفى .13

 .جامعة بغداد,  االدارة واالقتصادآلية

غير (رسالة ماجستير , "اثر استراتيجيات وادوات تغيير المنظمة في تكيف االفراد", )2001(, سماح مؤيد, المولى .14

 .الجامعة المستنصرية, مقدمة إلى آلية االدارة واالقتصاد) منشورة

  الدوريات: 3-1
إدارة الجودة الشاملة بالتطبيق على "، )1999(عبد الحميد، ابراهيم، حسين والعمر، رضوان المحمود والخليل،  .1

 .، جامعة حلب)23(العدد  ، سلسلة العلوم االقتصادية، مجلة بحوث،"الصناعات الغذائية في سوريا

 .، جامعة الدول العربية"التقييس"، )1985(األمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات،  .2

رؤية -مستلزمات إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في الشرآات العراقية"، )2000(البرداري، نزار عبد الحميد،  .3

 .، بغداد)1(، مجلة المنصور، العدد "مستقبلية

، مجلة دراسات، "استراتيجيات التصنيع لدى المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية"، )1992(بندقجي، محمد رياض،  .4

 .7-37، ص ، العدد الرابع)أ(المجلد التاسع عشر 

 ).39(، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد "مفهوم إدارة التغيير"، )2002(جويدة، عدلي رامي والجزراوي، رغد يوسف،  .5



 

 

، مجلة العلوم "المستوى المالئم لتكاليف منع النوعية الرديئة"، )2002(الحديثي، صالح مهدي والدوري، عمر علي،  .6

 .، جامعة بغداد)32(دد ، الع)9(االقتصادية واإلدارية، المجلد 

 وأهميتها في إطار تطبيق إدارة الجودة ISO 9000سلسلة المواصفات العالمية "، )1995(طوقان، خالد جهاد،  .7

 ).30(، السنة )56(، المهندس الزراعي، العدد "الشاملة

قطاع صناعة الورق في  دراسة تحليلية ل-الجودة والعوامل المؤثرة عليها"، )1998(عبيدات، سليمان والكردي، مروان،  .8

 .، مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، العدد األول، آانون األول، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية"األردن

 .، العدد األول، مصر"مجلة تحقيق الجودة"، )2003(العشيري، مصطفى وحافظ، سالي وعبد المجيد، سامي،  .9

راتيجية التطوير التكنولوجي واساليب إدارة العمليات في تحسين الكفاءة الربط بين است"، )1994(غراب، آامل السيد،  .10

  ).1(، العدد )16(، المجلة العربية لإلدارة، المجلد " التجربة اليابانية-اإلنتاجية

، مجلة السودان لإلدارة " مشروع رؤية جديدة للفكر اإلداري- إدارة الجودة الشاملة"، )2000(فضل اهللا، علي فضل اهللا،  .11
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 املبحــث األول

  االستنتاجات

 Inferences 
  

يسعى هذا المبحث إلى عرض أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة من خالل 

استعراض األدبيات النظرية وتحليل البيانات والمعلومات والنتائج التي تم الحصول عليها من 

سجالت الشركة محل الدراسة والمشاهدات الميدانية وتتبع الباحث لواقع الشركة العامة 

 التحليل اإلحصائي لعالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات فضالً عن الكهربائية، للصناعات

  .الدراسة

 االستنتاجات المتعلقة بالجانب النظري : 1-1-6

 التحديات  وإحدى المنظمةيتجلى الدور االستراتيجي للتكنولوجيا بعدها جزءاً مكمالً الستراتيجية .1

 األمثل والفعال لألساليب عمالستوجب ضرورة االستاا  ممالرئيسة التي تواجه مختلف المنظمات

 ز بهدف تحقيق األداء المتميز وتحسين جودة المنتجات وتعزي عملياتهاالتكنولوجية الحديثة في أداء

  . التنافسية والمحافظة على بقائها واستمرارهاديمومة مراكزها

 ،االعمال المعاصرة من خالل بعدين منظمات وجي من ابرز التحديات التي تواجهيعد التغيير التكنول .2

 في تهيئة فرص جديدة لإلبداع والتطوير بمواكبته التغييرات المتسارعة لتكنولوجيا العمليات االول

المنافسين بسبب التقادم التكنولوجي وعدم القادمة من  والمخاطر  يتعلق بالتهديداتوالثاني وتقنياتها

  .   في االسواق التنافسيزهاالتحديث والتجديد مما يؤثر في مركمواكبة 

 بل يتطلب االعتماد على اراً بسيطاً يمكن للمنظمة أتخاذه بسهولة عملية تغيير التكنولوجيا قرلم تعد .3

التشغيلي للمكائن ة منها مؤشرات االداء تعملمعطيات ومؤشرات فعلية تعكس اداء التكنولوجيا المس

 . للتكنولوجياية اإلنتاجية وبما يسهم في صياغة استراتيجوالمعدات

تعد الجودة احدى االستراتيجيات التنافسية التي تمكن المنظمات الصناعية من تحقيق نسب عالية في  .4

 .جودة منتجاتها لتلبية متطلبات الزبائن وتحقيق توقعاتهم

عملية تحسين جودة المنتجات من مسؤولية جميع االفراد العاملين في المنظمة الصناعية لكن اساس  .5

الجودة تقع على عاتق اإلدارة العليا التي يجب عليها التأكد على جودة المنتج وخلق المناخ مسؤولية 

اما العوامل المؤثرة في الجودة حسب آراء بعض الباحثين , المالئم ليشارك كل فرد في هذه المسؤولية

جودة , بار المنتجاخت, تصميم المنتج, اهداف اإلنتاج, نظام اإلنتاج, السوق, اإلدارة العليا(تتمثل بـ 

 ).التغذية العكسية للزبون, معايير الجودة الصناعية, الصيانة, المدخالت



 

 

وجدة أن تحديد مستوى جودة المنتجات الصناعية يعتمد على عوامل عدة منها السياسات الداخلية التي  .6

 عن الظروف واالمكانيات المتاحة للمنظمة فضالً, المرفوض, الصيانة, كلف اإلنتاج, تتبنها المنظمة

كما أن تحقيق الجودة العالية  للمنتجات يمكن أن , الخارجية المحيطة بالمنظمة مثل المنافسة والزبائن

 ).TQM(تتم من خالل تبني الشركة للمداخل الحديثة في اإلدارة مثل إدارة الجودة الشاملة 

ت الناجحة في مجال اصبحت الجودة تشكل اساساً مهماً لتحسين العمليات وأن العديد من الشركا .7

األعمال ادركت بأن إدارة الجودة تساعد في بناء استراتيجيات ناجحة مثل التمايز 

)Differentiation ( والكلفة الواطئة)Low Cost ( واالستجابة)Response ( لذا فأن هذه الشركات

بإدارة من خالل االهتمام ) Distinctive Competence(تحاول بناء وتطوير قدراتها المميزة 

 .الجودة

  التطبيقي االستنتاجات المتعلقة بالجانب 6-1-2

  فيما يخص فرضيات الدراسة: اوالً

الدراسة  ة والتحليل االحصائي لمتغيراتة بعدد من مؤشرات القياس المعتمد المتعلقستنتاجاتتؤكد اال .1

ات التغيير  معنوية بين مؤشراتتوجد فروق( الفرضية الرئيسة األولى والتي تنص علىاثبات صحة

  . )الصناعية التكنولوجي ومؤشرات جودة المنتجات

 عالقة ارتباط بين مؤشرات التغيير توجد(أثبات صحة الفرضية الرئيسة الثانية والتي تشير الى  .2

   ).الصناعية التكنولوجي وجودة المنتجات

منتجات        التأثير بين التغيير التكنولوجي ومؤشرات جودة ال لعالقاتأظهرت نتائج االختبار .3

يوجد أثر معنوي لمؤشرات التغيير التكنولوجي (رضية الرئيسة الثالثة ومفادها الصناعية صحة الف

 وجودة على وجود التأثير بين التغيير التكنولوجي إذ دلت النتائج )الصناعية في أبعاد جودة المنتجات

  .   المنتجات الصناعية

 لخطوط االنتاج في معامل الشركة عينة الدراسة أدت الى   لذلك يمكن القول بأن المسار التكنولوجي

  .     ق مستويات أداء أفضل في عملياتهاتحقي

االيجابية   مما يشخص التأثيرات  امل منتجات الشركةلوحظ ارتفاع مؤشرات االداء التشغيلي في مع .4

 .  وزيادة اإلنتاجية الصناعيةللتغيير التكنولوجي في تحسين جودة المنتجات

  فيما يتعلق بالتغيير التكنولوجي: ياُثان

نصيب العامل من رأس المال المستثمر (تم استعمال مقاييس عملية لقياس التغييرات التكنولوجية هي 

الكلي، نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في اآلالت والمعدات، نصيب الوحدة 

نصيب الوحدة المنتجة من العاملين المباشرين، نصيب المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلالت، 



 

 

 التحسن الواضح في وقد بينت هذه المقاييس) الوحدة المنتجة من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة

  :قيمها قبل التغيير التكنولوجي لمنتجات عينة الدراسة وكاآلتي

 اًلتغيير التكنولوجي ارتفاعحقق مؤشر نصيب العامل من رأس المال الكلي للسنوات التي تلت ا .1

   .اًملحوظ

د أجراء في اآلالت والمعدات بعزيادة نصيب عمال اإلنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر  .2

 وللمنتجات الثالثة عينة الدراسة بالمقارنة مع نسبته (2007- 2010)  في السنواتالتغيير التكنولوجي

   .التكنولوجيقبل أجراء التغيير 

الت والمعدات  بعد اجراء التغيير يب الوحدة المنتجة من رأس المال المستثمر في اآلارتفاع نص .3

)  الكهربائية والمراوح الكهربائيةالمحركات ( وللمنتجين(2007-2010)التكنولوجي في السنوات

  .التكنولوجي التغيير  قبل أجراء مع نسبتهمامقارنة

و  التكنولوجي المباشرين بعد التغييرالعاملين لوحظ انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من  .4

ة عملالمست وللمنتجات الثالثة عينة الدراسة مما يدل على أن التكنولوجيا  (2007-2010)للسنوات

    . رأسماليةوذات كثافةقليلة العمالة 

ازدادت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بعد أجراء التغيير التكنولوجي فقد تراوحت نسبة النمو 

مما يعني زيادة في  مع قيمته قبل التغيير التكنولوجيمقارنة  (8.13-%)و(16.5-% )  الياالجم

ة والمتمثلة بالمكائن والمعدات اإلنتاجية اضافة الى ذلك ارتفاع  عمل ومستوى التكنولوجيا المستدرجة

  .كمية اإلنتاج الفعلي 

  

  فيما يتعلق بجودة المنتجات الصناعية: ثالثاً

يس كمية لقياس مؤشرات جودة المنتجات الصناعية عينة الدراسة والمقاييس هي تم استعمال مقاي
متوسط الوقت , نسبة كلف الجودة, نسبة الوحدات المعيبة, نسبة الجودة, المنتج النهائي, مؤشر الجودة(

  )متوسط الفشل أو العطل, معدالت رضا الزبون, بين العطالت
  : اآلتيوأوضحت نتائج قياس مؤشرات جودة المنتجات

أكثر من السنوات األخرى في السلسلة الزمنية فيما كانت  )10.2 ((2004)  كان مؤشر الجودة لعام .1

مما يدل على أن زيادة الكلفة ترتبط بزيادة عمليات و ) 4.7(أقل مؤشر جودة إذ بلغ ) 2005(سنة 

  ..مراقبة وفحص المنتجات الصناعية

  (2004-2010) ة لمضخة الماء ولجميع السنوات منكانت قيمتها عالي (Y)نسبة المنتج النهائي  .2

وجاء بالدرجة الثانية منتج المحركات الكهربائية وبالدرجة الثالثة منتج المراوح الكهربائية وهذا نتيجة 

  .  عمليات تحسين على الجودة مما يؤدي الى زيادة اإلنتاجيةأجراء



 

 

فيما كان ) 2008( في سنة 98.5% ) اء  للجودة هو لمنتج مضخة المنسبةج أن أعلى ظهرت النتائ أ .3

بينما نسبة الجودة لمنتج المحركات . 2007)  لسنة (97.5%) مضخة الماء لمنتجنسبة الجودة

 )96.8%(كان ) 2006(الكهربائية لسنة 

-2010) أظهرت النتائج أن نسبة الوحدات المعيبة كانت نتائجها مختلفة على مدى سنوات السلسلة .4

، فيما كانت لمنتج مضخة )2004(عالي في سنة ) 10.5( المحركات الكهربائية  فكانت لمنتج (2004

عالي، ) 2008(لسنة ) 34.5(، ولمنتج المراوح الكهربائية )2006(عالي في سنة ) 4.8(الماء 

  .والسبب في هذه النتائج هو التباين في اإلنتاج المتحقق

قياساً بباقي   (2004)يع المنتجات في سنةأظهرت النتائج أن متوسط الوقت بين العطالت عالياً لجم .5

ولمنتج المراوح  (215)ومنتج مضخة الماء (376)  فقد بلغ لمنتج المحركات الكهربائية السنوات

وتوفر المواد االحتياطية للمكائن والسبب في ذلك يعود الى استمرارية الصيانة (372) الكهربائية 

  . اإلنتاجية

 المراوح الكهربائية لجميع سنوات السلسة لفة الجودة كانت لمنتجلى نسبة لكأظهرت النتائج أن أع .6

 .الزمنية بسبب الزيادة في قيم المبيعات السنوية

 مقارنة مع  (2008)أظهرت النتائج أن متوسط الفشل أو العطل كان واطئاً لجميع المنتجات لسنة .7
 .لين ذوي الخبرة السنوات االخرى وهذا يشير الى سالمة المكائن اإلنتاجية وتوفر العام

 مما يدل على انخفاض ات عينة الدراسةأظهرت النتائج أن معدالت رضا الزبون كانت عالية لمنتج  .8
 .عدد الوحدات المعادة وارتفاع عدد الوحدات المباعة فيها

ضعف قدرات منتجات الشركة محل الدراسة على جذب الزبائن عند المقارنة مع المنتجات المستوردة  .9
 .جات المستوردة أرخص سعراً وبعضها أفضل جودأذ أن المنت

 
  ذات الصلة بواقع الشركة العامة للصناعات الكهربائية: رابعاً

 نوعين من السياسات اإلنتاجية األول اإلنتاج من أجل الخزن للمنتجات عملوجد أن الشركة تست .1
اني اإلنتاج حسب الطلب والث) المحركات الكهربائية، مضخة الماء، المراوح الكهربائية(النمطية مثل 

 . عة للقطاع العام أو القطاع الخاصولحساب جهات تاب
راوح الكهربائية أذ لمنتج الم) 2008( الشركة كان في عام  نسبة معيب تحققت بإنتاجبان أعلىظهر  .2

 وذلك حملها الشركةت ترىوهي أكبر بكثير مما مسموح به وتمثل خسارة مالية كب%) 34.5(بلغت 
 .ءة الموارد البشريةبسبب عدم كفا

برامج تحسين سياسات ويقوم بوضع ( الجودة  أدارةتبين أن مسؤولية الجودة بالشركة يتحملها قسم .3
وأن اإلدارة العليا في الشركة  تبدي اهتماما ) وم بفحص المنتجاتيق( النوعية وقسم السيطرة) الجودة

 . هاة لالرتفاع بمستوى جودة منتجاتوواقع الشركقدرات يتناسب مع 
عامل الشركة عينة الدراسة من المكائن والمعدات إذ لم تتغير  في معملةلوحظ تقادم التكنولوجيا المست .4

مما أثر سلباً على فاعلية العملية اإلنتاجية وزيادة  )2007(لغاية عام ) 1982(تكنولوجيا منذ عام 
 المستمرة فضالً عن والتوقفات من الوحدات المنتجة بسبب العطالت  والمعيدلف والمرفوضآالت

  . انخفاض نسبة جودة المنتجات



 

 

البرامج التدريبية للموارد البشرية في الشركة أذ أنها لم تحدد تعاني الشركة قيد الدراسة من قصور  .5
  . ائية ومتكررة خالل السنة الواحدةفي ضوء أهداف معينة بل هي على االغلب عشو

محدودية ى مواصفات بمستوى عال مما أدى الللضعف مقدرة العملية على أنتاج وحدات مطابقة  .6
سم التكنولوجيا في الشركة وعند تصميم العملية ال يأخذ بالحسبان ق الجودة والسبب في ذلك أن نسب

 . المستعملةالتغييرات الحاصلة في القوالب والعدد المطلوبة للعمل أو المواد البديلة 
  .لتخفيض العطالت والتوقفات في المكائن والمعداتلوقائية  نشاط الصيانة والسيما الصيانة امحدودية .7
استعمال مكائن   محل الدراسة مما يؤشر تأثيرطاقات المتاحة السائدة في الشركةضعف االنتفاع من ال .8

  في انخفاض اإلنتاجيةتوقفات ودورهاذات مستوى تكنولوجي واطئ أو متقادم في زيادة العطالت وال
 . ومن ثم ارتفاع كلف اإلنتاج

 أبنية اإلدارات وال تتوفر فيها م فيما يخص المعامل اإلنتاجية أ كان منشآت وأبنية الشركة سواءدمتقا .9
 .  وغيرهاالشروط البيئية الالزمة لممارسة العمل اإلنتاجي كالتهوية والتكييف واإلضاءة

  املبحث الثاني
 التوصيات

Recommendations 
  

قة بالتغيير التكنولوجي وتأثيره في  المتعلتوصيات من المجموعةيتضمن هذا المبحث 

جودة المنتجات الصناعية والتي تراها الدراسة جديرة بأن تضعها ادارة الشركة العامة 

   . الوزيرية موضع اهتمامها–للصناعات الكهربائية 

  بالجانب النظري للدراسةالمتعلقة  التوصيات: 1-2-6

طورات التكنولوجية وبما يؤدي إلى تحقيق االداء باستمرار لمواكبة التاقتناء التكنولوجيا المالئمة  .1

المتميز ومن خالل صياغة استراتيجية للتكنولوجيا لتحقيق الميزة التنافسية والمحافظة على استمرارية 

 .وبقاء المنظمة

توسيع ادراك اإلدارة العليا للمنظور الشمولي بإدارة عملية التغيير التكنولوجي ومن منظور انها عملية  .2

ة الرتباطها بعوامل بيئية خارجية وداخلية فضالً عن ضرورة أن تعمل إدارة التغييرات متكامل

التكنولوجية على تحسين الطرائق الصناعية القائمة وتبتكر طرائق جديدة وتتطلب عدداً من المختصين 

 .  كةيراقبون وبشكل دقيق التطورات التكنولوجية ودراستها وكيفية االستفادة منها ونقلها إلى الشر

تبني استراتيجية للجودة تتوائم وتتكامل مع االستراتيجية الكلية للشركة بحيث يمكن تنفيذها بما يؤدي  .3

 .إلى تحقيق االهداف بتصنيع منتجات ذات جودة عالية

والتأكيد على دور اإلدارة العليا في خلق المناخ , نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين واساليب تحسينها .4

 .والبحث عن عوامل أخرى مؤثرة في جودة المنتجات, المالئم



 

 

 مقترنة بتخفيض كلف اإلنتاج وتقليل تبني سياسات داخلية قادرة على زيادة نسب جودة اإلنتاج .5

المرفوض والمعيب من الوحدات المنتجة فضالً عن تبني المداخل الحديثة في اإلدارة كإدارة الجودة 

 .في جميع االنشطةمن اجل رفع نسب الجودة ) TQM(الشاملة 

بناء استراتيجيات ناجحة في إدارة الجودة بغية تطوير قدرات الشركة مثل استراتيجية التمايز  .6

)Differentiation ( والكلفة الواطئة)Low Cost ( واالستجابة)Response.( 

  

 

   التوصيات المتعلقة بالجانب التطبيقي   6-2-2

 الكفاءة التشغيلية للمكائن والمعدات اإلنتاجية الحالية من سنمقدار تحاجراء الدراسات الالزمة لتحديد  .1

خالل تطبيق اسلوب الصيانة اإلنتاجية الشاملة لها وتشخيص المتقادمة منها بسبب تعرضها للتوقفات 

  .والعطالت المستمرة

يف عادة تقويم العمر اإلنتاجي للمكائن والمعدات متضمناً البعد المالي الذي يسهم في تخفيض تكالإ .2

، فضالً لهذه المكائن والمعداتالمواد االحتياطية والصيانة والتي تتناسب طردياً مع التقادم الزمني 

 في أنتاج المنتجات الكهربائية التي تتميز عمال التكنولوجيا الحديثةعن البعد التكنولوجي الذي يتيح است

  . اليف أقل وكفاءة وجودة عاليتينبتك

ن الطاقات اإلنتاجية المتاحة في معاملها من خالل السعي الى االعتماد العمل على زيادة االنتفاع م .3

متراكمة  تشغيل المكائن اإلنتاجية باالستفادة من الخبرات التشغيلية ال صيانة وعلى قدراتها الذاتية في

، وكذلك االستفادة من مشاركة القطاع الخاص إلنجاز ذلك فضالً عن أمكانية للعاملين في هذه المعامل

رورة تحديث ضضياعات وقت العمل مع لزمن التشغيلي للمعدات والوسائل اإلنتاجية وتقليل ا

 الطرق العملية في عمال استمع، بغية رفع كفاءتها التشغيلية لخطوط اإلنتاج المسارات التكنولوجية

  . التخطيط للطاقة اإلنتاجية للمعامل 

في تطوير وتحسين تي تثبت عدم تأثيرها التخلص من المكائن والمعدات اإلنتاجية المتقادمة ال .4

  . التشغيلاقتصاديات

أجراء تغييرات تكنولوجية أخرى على الخطوط اإلنتاجية لمعامل الشركة بما يجعلها تواكب التطور  .5

  . وجي في مجال الصناعات الكهربائيةالتكنول

على انحراف يطرة  والساالهتمام بالجوانب التشغيلية لمعامل الشركة من خالل وضع جدولة لإلنتاج .6

 أتباع النسب نتاج الفعلي عن الجدولة المخططة، واستعمال مواد أولية ذات جودة مقبولة مع اال

  .اعات فيها ضيالقياسية المحددة الستعمال المواد االولية لتقليل نسب ال



 

 

ة فيها من عمل المستع التكنولوجياللعاملين في الشركة بما يتالئم مأعداد البرامج التدريبية والتطويرية  .7

 .وتحسين النوعية ودعمه مادياًأجل زيادة الخبرات التقنية لدورها الفاعل في زيادة اإلنتاجية 

االت التفاعل بين العلم يجاد صيغ جديدة لتحقيق أفضل حإ وعيل دور قسم البحث والتطوير فيهاتف .8

كانية اعتماد طرائق  واالهتمام بنشاط البحث والتطوير واجراء الدراسات المستمرة إلموالتقنية

وتقنيات جديدة في الصناعات الكهربائية مع ضرورة التنسيق مع المعاهد والمراكز البحثية والجهات 

  . التطبيقيةمنهم في تطوير مجاالت العمل  االختصاصية لالستفادة

 ضرورة التوجه نحو الزبون والعمل على اشباع حاجاته ورغباته واعتبارها أساساً في عملية تصميم .9

منتجات الشركة واعتماد فكرة ادارة  معرفة الزبون في استثمار الزبون نفسه فضالً عن االهتمام بقسم 

  . من واجباتهالتسويق في الشركة الذي تعد هذه المهمة 

تطبيق خطوات جديدة لتحسين األداء في معامل الشركة من خالل تبني برامج تركز على صنع المنتج  .10

وعن طريق االهتمام بتصميم ) TQM(فقاً لمفهوم إدارة الجودة الشاملة صحيحاً من المرة األولى و

المنتجات وتصميم العمليات لرفع كفاءة العمليات اإلنتاجية وزيادة مقدرتها على إنتاج وحدات بجودة 

  .عالية

 فيالعليا لجعل الجودة مسؤولية جميع العاملين فيها فضالً عن قسمي السيطرة النوعية واالدارة السعي  .11

والمعدات والمختبرات ل بالقسمين وتهيئة الوسائل الشركة عن هذا االمر مع ضرورة االهتمام الكام

  . المتقدمة علمياً لتتمكن من القيام بأعمالها بشكل دقيق

تطبيق اساليب السيطرة اإلحصائية على  عمليات االنتاج من قبل العاملين في الخطوط اإلنتاجية بعد  .12

  . مستويات عالية من جودة المنتجاتارات الخاصة بذلك بهدف تحقيق كسابهم المعارف والمهإ

بسبب ارتفاع النسب عتماد نسب معيب مسموح بها في اإلنتاج أقل مما معتمد حالياً في الشركة ا .13

المعتمدة حالياً مقارنة بالنسب المعتمدة في الشركات األجنبية وفق االتجاهات الحديثة في ادارة الجودة 

وغ هذه النسب من ن الشركة اعتماد برامج تحسين مستمرة ومتنوعة لمعالجة مسببات بلوذلك يتطلب م

  . الوحدات المعيبة

ديد كل خطوة والقيمة اعتماد المسالك التكنولوجية في تحديد خطوات أداء العمليات والذي يتمثل في تح .14

تحديد كل خطوة في  أن ، أذ العمل مما يستبعد العديد من الخطوات غير الضرورية ألداءالتي تطبقها

 .لجودة المنتجات الصناعية  أدق وبشكل دقيق يسهم في وضع مقاييسادارة كل عملية

وعدم التركيز فقط على الزبون الخارجي ألن جودة ) العاملون في الشركة( بالزبون الداخلي االهتمام .15

ه وضرورة بذل أقصى المنتجات الحقيقية تعتمد أساساً على أداء الزبون الداخلي الذي يرتبط برضا

  . جاته واالستجابة لمتطلباتهالجهود لتلبية احتيا



 

 

الوظائف  للشركة وخاصة مسقفات المعامل اإلنتاجية بما ينسجم مع ضرورة تحديث البنى التحتية .16

   .الداخلية لكل معمل تخصصي

 معمل تخصصي  كمسقفات المعامل اإلنتاجية بما ينسجم مع الوظائف الداخلية لكلاالهتمام ببيئة العمل .17

والتكييف واإلضاءة وشروط السالمة واألمان وذلك لمساعدة  توفير الظروف المالئمة كالتهوية مع

  .العاملين في المعامل اإلنتاجية على االرتقاء بمستويات أدائهم

التوصية للشركة وللشركات األخرى بأن يكون هدفها مستقبالً تحقيق التميز في جودة المنتجات  .18

 . خالل تبني واحد على االقل من المداخل اإلدارية الحديثة كإعادة هندسة العمليات الصناعية من 

تحتاج الشركة إلى تخصيص اكبر من السيولة النقدية ألجراء التغييرات فيها من اعادة تأهيل البنى  .19

ة ومعامل جديد, استحداث خطوط إنتاجية, رفع كفاءة الموارد البشرية, تحديث التكنولوجيا, التحتية

 .لمواكبة التطورات العالمية بمجال الصناعات الكهربائية

 : التوصيات المتعلقة بالدراسات المستقبلية: 6-2-3
يرها  قلة الدراسات التي تناولت التغييرات التكنولوجية  وتأثباحث من خالل انجاز هذه الدراسةوجد ال

  .في جودة المنتجات الصناعية 

  -:اآلتي ودراسات الباحثين المستقبلية لذا يوصي الباحث بان تتناول بحوث

  مماثلة كشركة ديالى للصناعات الكهربائيةتكرار مثل هذه الدراسة في منظمات انتاجية صناعية .1

تجات في هذه المنظمات  مؤشرات القياس نفسها او مؤشرات اخرى لتقويم جودة المنعمالباستو

 .وتحسينها 
 غير عراقية تمتلك الحدود المتقدمة للتكنولوجيا بغية ة صناعياجراء هذه الدراسة في منظمة انتاجية .2

 .الصناعية في جودة المنتجات ثر التغيير التكنولوجيتشخيص اكثر دقة أل
  . الصناعية وعالقتها بجودة المنتجاتتكنولوجياجراء دراسات حول موضوع صياغة استراتيجية الإ .3
 . ر التكنولوجيستراتيجي في التغيياجراء دراسة حول تأثير التخطيط اال .4

  

 
 


