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دور التقنية في تحقيق الميزة التنافسية
استطالع اراء المهندسين في مصنع الغزل والنسيج
حسين نور الدين عزت /الكلية التقنية  /كركوك
رياض جميل وهاب /جامعة الموصل  /كلية االدارة واالقتصاد

المستخلص
مسعى البحث الى تحديد دكرالتقنيات الحديثة في زيادة الميزة التنافسية لممنظمة كمف المعركؼ
أف التطكر العممي افرز العديد مف التقنيات كالكسائؿ االنتاجية مما

شجع المنظمات الى اعتماد

ىذه التقنيات اؿحديثة ؿمكاكبة التطكر كالحفاظ عمى الـ مزة التنافسية كتمثؿ البحث (اعتماد المنظمة
المبحكثة عمى التقنيات التقميدية كعدـ ادخاؿ الكسائؿ كالتقنيات الحديتة في الخطكط كالعمميات

االنتاجيق قد تفقدىا اك تمنعيا مف الحفاظ عمى الميزة التنافسية ) .كتبرز أىمية البحث في لفت انتباه
االدارة في المنظمة المبحكثة الى اىمية الكسائؿ االنتاجية الحد يثة في المنظمة لما تحققو مف مزايا

ك منافع اقتصادية في الكقت كالجيد كلما ليا مف قدرة متميزة الداء لعمؿ

 .ك افترض البحث إف

اعتماد التقنيات الحديثة في انتاج السمع ك تقديـ الخدمات تساىـ في تحقيؽ العديد مف المزايا

لممنظمة المبحكثة  .كتـ االعتماد عمى استمارة االستبياف ؾأداة رئيسة لجمع البيانات ك المعمكمات

المطمكبة إذ تـ اعداد استمارة االستبياف باالعتماد عمى مجمكعة مف البحكث ك الدراسات في ىذا

المجاؿ ،ككزعت استمارة االستبياف عمى عينة مف الميندسيف في المنظمة  ،كحممت البيانات عمى
الحاسبة كالكصكؿ الى النتائج كاستخالص اال ستنتاجات  ،كمف ثـ كضع مجمكعة مف المقترحات

يد منيا المنظمة المبحكثة.
التي يمكف اف تستؼ

The role of technology in achievement competitive advantage
Investigate opinions engineers of textile factor in Mosul

Abstract
The objective of the is research to determine the role and contribution of
modern techniques in increasing the competitive advantage of
organizations and as we know, the development and scientific advances
have created many of the modern techniques and productivity means,
which encouraged organizations to adapt these modern techniques to keep
up with the developments and maintain the competitive advantage. Taking
all that into consideration, the problem of this research is represented by the
dependence of the organization under question on classic techniques
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instead of using modern techniques and means in production processes and
lines which might prevent the organization from holding a competitive
advantage. The significance of this research becomes evident in drawing
attention of the management of the organization under question to the
importance of modern productivity means for their capability of achieving
advantages and benefits and saving time and efforts and because they have
excellence capabilities to perform work. The research assumes that
adapting modern techniques in production of goods and providing services
contributes in achieving many advantages for organization under question.
The research depended on questionnaire as a main tool to collect the data
and information needed, the questionnaire was prepared based on a set of
researches and studies in this area and the questionnaire was distributed on
a sample group of engineers in the organization and then the data was
analyzed on computers to reach the results and infer the conclusions and
then put a set of suggestions which can be employed by the organization
under research.

المقدمة:
إف التطكر التقني المتميز في مجاؿ كسائؿ االنتاج المستخدمة في صناعة السمع كتقديـ

الخدمات دفع بادارات المنظمات الى السعي كبذؿ الجيكد الكبيرة مف أجؿ الحصكؿ ع لى التقنيات
الحديثة في مجاؿ االنتاج ،لما ليذه الكسائؿ االنتاجية الحديثة ك المتطكرة مف مزايا كمحاسف تصب
في تحقيؽ أىداؼ المنظمة

.كما إف المنافسة الشديدة في السكؽ كتعدد المنتجات

كالخدمات

المعركضة مف قبؿ الشركات المنافسة  ،كقد فرض عمى المفظمات العمؿ مف أجؿ الحص كؿ عمى
التقنيات الحديثة ك مكاكبة التطكر كعدـ التخمؼ عف االخريف .كمف اؿمعركؼ إف األكليات الميمة

ألم منظمة في المنافسة مع االخريف ىك العناية بانتاج السمع كتقديـ الخدمات بالكمفة المنخفضة ،

ك بالجكدة المالئمة  ،ك بالتسميـ المناسب  ،ك المركنة في إنتاج السمع ،كتؽديـ الخدمات  ،ك كذلؾ

القدرة كالقابمية عمى ترجمة االفكار الى كاقع فعمي يستفاد منو االفراد  ،كعميو مف أجؿ ضماف بقاء

المنظمة قادرة عمى المنافسة ك تقديـ كؿ ما ىك تنافسي
كسائؿ االنتاج مثؿ التصميـ التصنيع

عمييا تبني التقنيات الحديثة في مجاؿ
ؼ

بكاسطة الحاسكب  ،ك اؿ رقابة الرقمية لممكائف بكاسطة

الحاسكب  ،ك نظـ المناكلة الذاتية  ،ك نظاـ الخزف كاالسترجاع الذاتي ،كنظـ التصنيع المرنة
كغيرىامف تسييالت االنتاج المتطكرة.

محتكل البحث

تضـ البحث ثالثة مباحث اساسية

المبحث األكؿ :منيجية البحث
2
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المبحث الثاني  :الجانب النظرم :كيقسـ عمى محكريف
المحكر األكؿ  :تقنيات التصميـ كاالنتاج
المحكر الثاني :المزايا التنافسية

المبحث الثالث  :الجانب العـ ؿم:كتضـ محكراف
المحكر األكؿ  :تحميؿ البيانات ك ايجاد النتائج
المحكر الثاني  :االستنتاجات ك المقترحات
المبحث األكؿ:منيجية البحث
مشكؿ البحث
ة
أكالن-

إف ظيكر التقنيات الحديثة في انتاج السمع كتقديـ الخدمات ادل الى زيادة القدرة عمى االنتاج

بكمؼ منخفضة  ،ك الدقة في المكاصفات المكضكعة  ،كالقدرة عمى التسميـ باالكقات المحددة ،

كالمركنة العالية في التحكؿ مف منتج الى اَخر كتطبيؽ االفكار الجديدة

 .كفي ضكء ذلؾ يمكف

صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ طرح التساؤالت اآلتية  :باآلتي -:

-1ىؿ تعتمد المنظمة المبحكثة عمى التقنيات الحديثة في مجاؿ إنتاج السمع كالخدمات.

 -2ىؿ لدل المنظمة المبحكثة إدراؾ ناـ بالمزايا التنافسية (الكمفة ،النكعية  ،المركنة  ،التسميـ).
-3ىؿ ىناؾ عالقة بيف استخداـ التقنيات الحديثة في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة المبحكثة.
ثانيا -أىداؼ البحث

الحديث في مجاؿ
ة
ييدؼ البحث إلى :تقديـ معالـ نظرية إلدارة المنظمة المبحكثة عف التقنيات

إنتاج السمع كتقديـ الخدمات فضال عف مفيكـ أىـ المزايا التنافسية محاكلة بناء أنمكذج افتراضي
كاختباره لمكصكؿ إلى صكرة تعكس طبيعة العالقة كاألثر بيف التقنيات الحديثة كالمزايا التنافسية .

ثالثا:أىمية البحث:

في ضكء مشكمة كأىداؼ البحث تتجسد األىمية فيما يأتي :
تقديـ معالـ نظرية إلدارة المنظمة المبحكثة عف أىـ التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج السمع.
تقديـ معالـ نظرية إلدارة المنظمة المبحكثة عف أىـ المزايا التنافسية التي يجب التركيز عمييا.

محاكلة الربط بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية لمتقنيات الحديثة كالمزايا التنافسية .

إمكانية تكييؼ استخداـ التقنيات الحديثة في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة المبحكثة .

رابعا-أنمكذج البحث كفرضياتو
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أنمكذج البحث يتضمف متغيرات البحث كيمكف أف يعكس أنمكذج البحث بالشكؿ ()1
التقنيات

تقنياث التصميم

تقنياث اإلنتاج

Design Technologies

Product Technologies

المزايا التنافسيت
Competitive Advantages

الكلفت

الجودة

التسليم

المرونت

اال بداع

Cost

Quality

Delivery

Flexible

Innovation
ىn

الشكؿ ()1
أنمكذج البحث
فرضيات البحث  -:تنبثؽ مف أنمكذج البحث الفرضيات االتية :

ئيس االكلى  -:كجكد عالقة ارتباط ك تأثير بيف تقنيات التصميـ ك المزايا التنافسية.
الفرضية الر ة
الفرضية الرئيسة الثانية  -:كجكد عالقة ارتباط ك تأثير بيف تقنيات االنتاج ك المزايا التنافسية.

خامسا -أساليب جمع المعمكمات ك البيانات

تـ جمع المعمكمات الالزمة لتغطية الجانب ا لنظرم باالعتماد عمى الكتب كالمجالت فضال

عف شبكة المعمكمات االنترنت .أما الجانب الع مؿم فقد تـ الحصكؿ عمى البيانات ك المعمكمات

الخاصة بو مف خالؿ استمارة االستبانة ؾأداة رئيسية لذلؾ  .إذ تـ إعداد االستبانة باالعتماد عمى

العديد مف الدراسات ك البحكث في ىذا المجاؿ .
سادسا -منيج البحث

المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي (أالرتباطي – المقارف ) ،كىك أسمكب مف

أساليب البحث العممي حمث يعتمد عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي مكجكدة في الكاقع
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كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا كيفيان أك كميان ،فالتعبير ا لكيفي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح

خصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطييا كصفان رقميان يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات

ارتباطيا كتأثرىا مع الظكاىر المختمفة األخرل.

فالمنيج الذم اعتمد عميو الباحث اف في إعداده ليذه الدراسة منيجيف ،أحدىما نظرم ،كىك

األسمكب اؿكصفي أالستنتاجي  ،الذم مف خاللو يتـ كصؼ العالقة  ,كاألثر بيف التقنيات الحديثة
كالمزايا التنافسية في المنظمة المبحكثة  ،كمف خالؿ كصؼ ىذه العالقة كاألثر جرل استنتاج عدد

مف النقاط التي مف شأنيا أف يستفاد منيا المنظمة المبحكثة .

كما أف ىناؾ كصفان إلجراءات الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحثاف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة،

إذ جرل استخداـ األسمكب االستقصائي كالمتمثؿ في إعداد استمارة البحث كتكزيعيا عمى أفراد عينة
المتمثمة في الجداكؿ التك اررية كالنسب المئكية

الدراسة كما تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

كعكامؿ التحديد لمتكصؿ إلى نتائج تخدـ أىداؼ ىذه الدراسة .لذلؾ كانت نتائج البحث العممي في

صيغ رياضية باألرقاـ ك معززة بالرسكـ كاألشكاؿ البيانية لسيكلة المقارنة
سابعا -حدكد البحث

الحدكد المكانية  :تمثؿ حدكد البحث المكانية بالشركة العامة لأللبسة الجاىزة في المكصؿ  /مصنع

اؿغزؿ ك النسيج.

الحدكد الزمنية  :امتداد كقت البحث لممدة مف  2009/8/1ك لغاية . 2009/9/1
المبحث الثاني:
الجانب النظرم

المحكر االكؿ –التقنيات المستخدمة في مجاؿ اإلنتاج
يشير (  ) Chase, Aquilano, Jacobs,2001:722الى اف التقنيات المستخدمة في مجاؿ

االنتاج ك العمميات تقسـ الى ثالثة اقساـ-:

 -1نظـ مادية  Hardware Systemتقنيات االنتاج.

 -2نظـ برامجية  Software Systemتقنيات التصميـ.

 -3نظـ التصنيع المتكامؿ بمساعدة الحاسكب
)Computers Integrated Manufacturing System (CIM
كناتي االف عمي تفصيؿ كؿ قسـ مف ىذه االقساـ -:
نظـ مادية ( تقنيات االنتاج ).

لقد حدثت العديد مف التطكرات في مجاؿ تقنيات االنتاج منيا :
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أكال-مكائف الرقابةالرقمية)Numerical Controlled Machines (NC

ظيرت التقنية بداية سنة  1950عف المعيد التقني )  ( Massachusettsاليجاد اساليب اكثر

كفاءة ؿتصنيع الطائرات النفاثة لمسالح الجكم االمريكي )(Krajwski&Ritzman,1999:159

،كيشير )(Shafer, Meredith, 2002, 212اف مكائف الرقابة الرقمية ىي

أحد التقنيات

المستخدمة في التصنيع إذ تمكف الماكنة لؿعمؿ بشكؿ تمقائي مف خالؿ التعميمات الرقمية المرمزة ،
كلمدة قريبة كانت ىذه التعميمات عمى شريط كرقي مثقكب يكجو عمميات الماكنة

(مثؿ غرؼ

البيانك ) التي كانت تعمؿ بنفس ىذه الطريقة  .مكائف ا لرقابة الرقمية ) (NCىي مكائف مبرمجة
لصنع دفعات صغيرة أك متكسطة الحجـ مف االجزاء المعقدة باألعتماد عمى تتبع تسمسؿ التعميمات

المبرمجة مسبقا كىذه اؿمكائف تقكـ بعدة اعماؿ مثؿ تثقيب  ،كخراطة  ،كتفريز  ،كتنعيـ العديد مف
االجزاء المختمفة باحجاـ ك اشكاؿ متنكعة  ،ىذه المكائف الذاتية تعتمد عمى الرقابة الرقمية  ،حركة

المؾا ئف كسرعتيا  ،كمعدالت تغذية المادة  ،ك غيرىا مف االشياء كىي تكجو مف خالؿ استعماؿ
االرقاـ اك الرمكز التي تحدد التعميمات لمرقابة ،

إذ تخزف ىذه التعميمات عمى الشريط الكرقي .

كالشكؿ (  ) 2يبيف تشغيؿ ماكنة الرقابة الرقمية

عمى الشريط المبرمج  ،اذ اف الشريط الكرقي

يحتكم عمى برنامج لمتعميمات يغذم قارئ الشريط الكرقي  ،الؽارئ يفتح رمكز شفرة البرنامج كيرسؿ
االكامر الى كحدة رقابة الماكنة التي تراقب حركة الماكنة كسرعتيا.

معدة المعالجة

الشكؿ ( ) 2

كحدة رقابة الماكنة

برفامج

ماكنة الرقابة الرقمية الشريط المبرمج  /المككنات االساسية لنظاـ الرقابة الرقمية
– Source: - Cohen, Apte, (1997), Manufacturing Automation, McGraw
Hill, INC., Toronto.
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كأضاؼ ( ( Cohen, Apteاف مع مكائف الرقابةالرقمية  ،حركة الماكنة تراقب

بكاسطة

التعميمات المكجكدة عمى الشريط المثقكب  .المشغمكف ال يجدكف اعدادات الماكنة  ،لكنيـ يجب اف
يستمركا باختيار كنصب االدكات كتحميؿ كتفريغ الماكنة  ،ايضان كظيفة المشغؿ متابعة عممية

الماكنة لؿتحقؽ مف أف الشريط مبرمج بشكؿ صحيح كفي حالة جيدة كاالنتباه الى عال

مات تمؼ

االداة الزائدة  ،اف اضافة مبدؿ األ داة التمقائي ( )Automatic tool change - ATCالى ماكنة

اؿمراقبة الرقميةن يزيد بشكؿ كاضح مف مركنة الماكنة كفي الكقت نفسق مخفض كقت التييئة ك مف
متطمبات المشغؿ ،فضال عف ذلؾ اف الشريط المثقكب ال يكجو فقط عممية الماكنة  ،ك انما ايضا

يختار األداة الصحيحة مف بيف مجمكعة ادكات ـ اتح ة مف  100 ← 20ك تغمرىا خالؿ ثكاني ،
كتستخدـ مكائف الرقابة الرقمية مالئمة في الحاالت اآلتية ( Cohen, Apte, 1997, 262)-:

االجزاء التي تتطمب ـ عالجات بشكؿ متكررة ك مطمكبة بدفعات صغيرة.

جزء اليندسية المعقدة كتحتاج الى العديد مف العمميات ك ازالة معادف كثيرة.
اال ا
االجزاء التي تحتاج الى سماحات دقيقة.

االجزاء الباىضة التي تككف االخطاء في معالجتيا كمفكية.
االجزاء التي تتطمب تكرار التغيير في ىندسة التصميـ.

إف اليدؼ الرئيسي لمرقابة الرقمية ىك إيجاد بيئة تصف يع تمكف الماكنة مف خالؿ الرقابة

ت أف تؤدم مجمكعة مف االنشطة كما كانت تؤدل األنشطة نفسيا مف قبؿ مشغؿ بشرم
المؤتـ ة
ماىر في رقابة تمؾ الماكنة  ،كاف المزايا الرئيسية لمرقابة الرقمية تضـ :

(( Meredith, 2002, 215 ) ( Cohen, Apte, 1997, 131

تحقيؽ نكعية مطابقة لمـ كاصفات  :تخفيض كبير في معدالت التالؼ كمتطمبات الفحص ،ألف

مكائف المراقبة تستطيع اف تصنع اجزاء بدقة عالية كذات قابمية كبيرة عمى االعادة اؿمركنة العالية

ؿلتصنيع :ألنو يتطمب فقط تغيير البرامج  ،فضال عف إمكانية تطكير مراكز التشغيؿ التي ليا
سيكؿ تحكير العمميات التي تحتاج الى عمميات يدكية قميمة .
ة
ادكات متعددة ك

تخفيض الكقت غير المنتج  :الرقابة الرقمية يمكف أف تخفض الكقت غير المنتج المطمكب لتييئة

الماكنة كيتـ اختياراألداة تمقائيا مما يؤدم الى التقميؿ مف كقت التييئة.

أما السمبية الكحيدة )  ( NCفيي الكمفة العالية ليذه المكائف،فضالعف تكاليؼ صيانة كالبرمجة

تكاليؼ عالية .

ثانيا– مكائف الرقابة الرقمية المباشرة ) ( Direct Numerical Control
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كتعني رقابة العديد مف مكائف الرقابة الرقمية مف قبؿ حاسكب كاحد كبير يشار الييا

(( الرقابة

الرقمية المباشرة  )) DNCكالرقابة الرقمية المكزعة  ،إذ كؿ ماكنة ليا حاسكب صغير خاص بيا
كالمكائف مرتبطة بحاسبة الرقابة المركزية  .اف ؿمكائف (  ) DNCانكاع مختمفة كمبرمجة لتنفيذ

عندماتستخدـ نظاـ مناكلة المكاد المؤتمت في تنصيب كربط ىذه المكائف معان
ميمات مختمفة  ،ؼ

فاف النتيجة ىي نظاـ التصنيع المرف (  .( Russell, Taylor, 2000, 263 ) ) FMSكيشير

) (Cohen, Apteاف ظيكر مكائف الرقابة الرقمية المربكطة بالسمؾ الصمب كالشريط المبرمج

في عاـ  1950انظمة الحاسكب كانت مكمفة جدان مماأدل الى
جاءت مع تطكر تقنية الحاسكب،ؼ

الحد مف ربط ىذه المكائف بشكؿ مباشر بالحاسكب  ،ك بحمكؿ منتصؼ  1960انخفضت التكاليؼ

بشكؿ كاؼ الى مستكل بحيث كانت استخداـ الحاسبة في رقابة المكائف جذابان بشكؿ كاؼ كأكؿ

ىذا االستخداـ كافت بشكؿ (( الرقابة الرقمية المباشرة –  )) DNCإذ استخدمت لرقابة مجمكعةمف
مكائف اؿرقابة اؿرقمية بشكؿ مباشر مف خالؿ ارساؿ تعميمات الرقابة الرقمية مف الحاسبة المركزية .
كالشكؿ ( )3يبيف خطة برنامج الرقابة الرقمية المباشرة .
ذاكرة كبيرة الحجم
لبرامج رقابت رقميت

حاسبت مركزيت

الشكؿ ( ) 3

مكائف مراقبة رقميان بكاسطة حاسبة مركزية
– Source: - Cohen, Apte, (1997), Manufacturing Automation, McGraw
Hill, Inc., Toronto.
كمع زيادة مكائف الرقابة الرقمية بكاسطة الحاسكب انخفض استخداـ مكائف الرقابة الرقمية المباشرة
 ،كيستعمؿ مصطمح

(  ) DNCليعني الرقابة الرقمية

المباشرة

)  ( Numerical Control Directionalالذم يحمؿ برامج الرقابة الرقمية الى مكائف الرقابة
الرقمية الحاسكبية مف الحاسبة المركزية ك مف الشكؿ فإف كؿ ماكنة
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حاسكبية  ،كلذلؾ فإف فقداف االنتاجية الناتج عف كقت تكقؼ الحاسبة المركزية تنخفض بشكؿ

كبير.

ثالثا– مكائف الرقابة الرقمية بالحاسكب )Computer Numerical Control (CNC

إقتصادم" ممؾف التطبيؽ ،
ا
أصبح بشكؿ
إنخفضت كمفة الحاسكب بشكؿ كبير في أكائؿ السبعينات ؼ

كضع ت الحاسبات الصغيرة لرقابة الماكف ات  ،كىذا االستعماؿ اطمؽ عميو الرقابة عف طريؽ
ؼ

الحاسكب )، (CNCكتتككف ىذه المكائف مف ماكنة دحرجة كماكنةخراطة متعددة األغراض

كحاسكب الكتركني لمتحكـ بتتابع العمميات التي تمارسيا األلة مع إدخاؿ تقنية المعالج الصغير .كإف

االختالؼ الرئيسي بيف الرقابة الرقمية المباشرة )  ( DNCك الرقابة الرقمية الحاسكبية ) ( CNC
ىك إف الرقابة الرقمية المباشرة تعتمد عمى حاسبة كبيرة كاحدة ذات مكقع مناسب تراقب العديد مف

المكائف  ،في حيف إف الرقابة الرقمية الحاسكبية حاسبة صغيرة كاحدة

 ،تخصص لرقابة ماكنة

كاحدة كيككف مكقعيا قريب جدان مف الماكنة .كمف المزايا الميمة التي يمكف اف تتحقؽ مف استخداـ
مكائف الرقابة الرقمية باؿحاسكب  CNCذكر) :)Cohen, Apte, 1997, 135

 -1اؿمركنةالعالية في التصنيع  :إذ تسمح الرقابة الحاسكبية بخزف مجمكعة برامج كاسعة عمى
الحاسبة المنصكبة عمى الماكنة  ،كىذه الماكنة ىي أيضا أكثر معكلية

الرقابة الرقمية بكاسطة الشريط الكرقي.

كأكثر دقة مف مكائف

كجكد الحاسكب
 -2زيادة إمكانية التكامؿ ضمف التصنيع المتكامؿ بكاسطة الحاسكب )  :(CIMؼ
الصغير عمى ظير الماكنة يجعمو أكثر سيكلة لتكامؿ مكائف الرقابة الرقمية الحاسكبية.

 -3مركنة أكبر الدخاؿ برامج الرقابة الرقمية

كتعديميا  :في مكائف الرقابة الرقمية الحاسكبية

كإدخاؿ البرامج كتعديؿىا ىي أكثر سيكلة منو في مكائف الرقابة الرقمية بكاسطة الشريط الكرقي.
رابعان – الربكت الصناعي (( االنساف اآللي )) ) (Industrial Robot

الركبرت الصناعي أك االنساف األلي عبارة عف ألة مبرمجة قادرة عمى انجاز كظائؼ متعددة

كمزكدة بذراع ( (End Effecterقادرة ع لى التقاط األشياء اك طالء األسطح اك لحاـ القطع
العدد كيدة المحاـ اك
الحديدية مع بعضيا  ،مثؿ الماسؾ ( القابض ) لمسؾ االشياء أك االداة مثؿ ُ
المسدس (محسف  ،مجيد . )2006،216،

كذكر )  )Meredith, 2002, 216اف كممة ((ربكت)) تعني االجيزة الميكانيكية التي ربما تمؿؾ
شحنات كيربائية قميمة مخزكنة عمى الشرائح شبو المكصمة التي سكؼ تنشط الحركات ك
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المفاتيح  ،كلقد تنكعت استخدامات الربكتات لتشمؿ عمميات التركيب كالتجميع كالرفع كمناكلة

المكاد كالتثقيب اذ اصبحت يستعمؿ بفاعمية الداء الكظائؼ في ظركؼ بيئية ال يستطيع العنصر

البشرم يحممو كأف يككف (المادة حارة جدا أك خطيرةبسبب التمكث النككم  ،اك كيمياكيات ضارة

ؿلجسـ  ،غازات سامة  ،كما شابو ذلؾ )  ،أك األعماؿ التي تتطمب مكاصفات عالية مف ناحية (

المطابقة  ،كالدقة  ،كالسرعة  ،كالقكة أك الطاقة ) .

كيرل )  ( Krajewski, Ritzman,1999,150اف لؿربكتات الصناعية مكائف مراقبة رقمية
مبرمجة الداء ميمات متعددة  ،فضال عف العماؿ الفكالذييف الذيف يعممكف باستقاللية عف الرقابة

البشرية معظميا كاقؼ في محمو (غير متحرؾ ) كمنصكب عمى االرض مع الذراع الذم يمكف أف
يبمغ أية أماكف صعبة كعادة حركات ذراع الربكت ىي

ستة  ،كليس جميع الربكتات تممؾ كؿ

الحركا ت كيمكف أف يتغير الربكت ليؤدم ميمات مختمفة لتضـ مناكلة المكاد،

كلحاـ النقط كرش

الطالء كالتجميع  ،كالفحص كاالختبار ذلؾ فاف الجيؿ الثاني مف الربكتات مزكد بمتحسسات التي
تحاكي (التصكر الممس ك البصر ) .ك المنافع المتحققة مف تنصيب الربكت تتمثؿ باألتي:

 -1بتخفيص كمؼ العمؿ المباشرة

 -2تحقيؽ نكعية العالية كالتزاـ بالمكاصفات
 -3المركنة ألعادة تصميـ األجزاء

 -4العمؿ خالؿ  24ساعة دكف التأثير عمى انخفاض الكفاءة كالفاعمية
 -5اداء األعماؿ التي تتضمف المخاطرة .

خامسا  -نظـ مناكلة المكاد اؿذاتي)(Automated Materials Handling Systems) (AMS
ىناؾ العديد مف أنظمة مناكلة المكاد منيا االحزمة الناقمة  ،السمؾ الحديدم ،العربات المكجية

تمقائيان  ،كنظـ الخزف كاالسترجاع الذاتي  ،ك سنأخذ نكعيف مف ىذه التقنيات :

 -1المركبات المكجية تمقائيان (  : ) Automated Guided Vehiclesىي عربة بدكف سائؽ
تتبع مسار السكؾ المعدنية أك شريط مسار خاص مثبت عمى االرض تتحرؾ بكاسطة بطارية لنقؿ

المكاد بيف العمميات ،كتتبع التعميمات إما مف المكحة أك الحاسب المركزم،كيضيؼ اف المتكؼ اآلف
ىي عربات مكجية تمقائيان بالمراقبة الالسمكية بكاسطة الحاسب  ،كىي مجمكعة عربات يمكف أف

تكجو مف قبؿ الحاسب بأم مكقع عمى ارض المصنع كىذه العربات تأتي بأحجاـ كأشكاؿ مختمفة ك
يمكف أف تنقؿ حاكيات متنكعة مف المكاد  ،كقد تمتمؾ بعض العربات حاسبة صغيرة تعتمد عمى

الذكاء لمتعامؿ مع االحداث غير المتكقعة كالعربات المكجية تمقائيان تعد مف أكثر أنكاع نظـ مناكلة
المكاد مركنة ) . (Russell, Taylor, 2000, 262
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اف العربات المكجية تمقائيان ليا القابمية عمى المركر عبر المشاكؿ

التي قد تظير

مثؿ

إختناقات االنتاج (تكدس المكاد خالؿ مراحؿ األنتاج ) كعكائؽ النقؿ  ،ك ق ذا يساعد عمى تفادم

مصاريؼ االنتاج ك التكقفات غير القابمة لمتجنب ك أكثرمف ذلؾ ،عربات التكجيو المؤ تـ ت تمكف

مدراء العمميات مف تسميـ االجزاء كما ىي مطمكب  ،كليذا السبب تنخفض كمفة خزف االجزاء تحت

الصنع ،كالعاممكف ينقمكف العربات المؤتـ تة عمى االحزمة الناقمة ألنوا ال تغادر الى أف ينفذ العامؿ
الكظيفة بشكؿ صحيح عند مكقعيـ ) .( Krajewski, Ritzman , 1997, 42

 -2نظاـ الخزف كاالسترجاع الذاتي ()Automated Storage and Retrieval System
نشأت ىذه النظـ بسبب العمالة الضخمة المكجكدة في المستكدع كىي عرضة لمخطأ اذ يتـ

مف خال ؿ ىذه النظـ إدارة المكقع تمقائيا ك ىكاسمكب الخزف كاالسترجاع المكجو بالحاسكب لممكاد
كاالدكات باستعماؿ الرفكؼ ك الحاكيات ك االكداس مع دعـ عربات التكجيو تمقائيان  ،فإف نظاـ

الخزف ك االسترجاع اؿ ذاتي يستطيع أف يستمـ المكاد بدكف مساعدة اليد البشرية
تستعمؿ بشكؿ شائع في تكزيع تسييالت بائعي التجزئة

مثؿ ىذه النظ ـ

( ;Krajewski, Ritzman, 1997

.)320

اف نظـ الخزف كاالسترجاع كانت كبيرة سابقا ،أما النظـ الحديثة فيي صغيرة الحجـ كتعني

باستعماؿ الحاكيات الصغيرة ك تضعيا في مكقع يضمف سيكلة بمكغيا مجاؿ التجميع  ،اف االجزاء
اؿمخزكنة في الحاكيات تسترجع بكاسطة المعدات المؤتـ تة كتسمـ الى مجمكعة نقاط تكزيع مختمفة،

كىذه الحاكيات تخزف بنظاـ خزف نكع سير متحرؾ تدار لجعؿ الحاكيات المطمكبة سيمة الكصكؿ ،

كتقكـ الحاسكب بالحفاظ عمى متابعة كمية الكحدات المخزكنة ؼ م أية حاكية .
)Taylor, 2000; 263
كذكر ) (Chase, Aquilano, Jacobs, 2000, 722إف اؿمنافع المتحققة مف نظـ

(Russell,

) (AMHSتتمثؿ في سرعة نقؿ المكاد ،كتقميؿ الخزيف كالحاجة الى مساحات قميمة قي الخزف،
كتقميؿ التمؼ في المكاد المنقكلة،كزيادة الطاقة االنتاجية.

سادسان – نظـ التصنيع المرنة ) ( Flexibility Manufacturing System ) (FMS
يعرؼ نظاـ التصنيغ المرف عمى ّأنو نظاـ تصنيع ذاتي الصرؼ ،كيتككف مف مراكز االالت
 Machining Centerمزكدة باجيزة تحميؿ كتفريغ ذاتي كعربات مكجية ذاتيا ) (AGVلتحريؾ
المكاد بيف االالت ،كعناصر اخرل تتيح تشغيؿ النظاـ كالسيطرة عميو بكاسطة نظاـ حاسكبي .
كيتككف نظاـ التصنيع المرف مف األجزاء االتية :
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 -1حاسكب مركزم لجدكلة العمميات التشغيمية كتحديد مساراتيا كتحميميا كالسيطرة عمييا .
 -2محطات تحميؿ كتفريغ المكائف كاآلالت عف طريؽ التحكـ بكساطة الحاسكب.

 -3نظاـ آلي مسيطر عميو بالحاسكب لنقؿ كتحريؾ المكاد بيف االالت كمكائف االنتاج .

 -4عدد مف مكائف CNCكفي كؿ منيا  Micro Processorمع أك بدكف رجؿ الي لمقياـ بسمسمة
(.محسف  ،مجيد

مف العمميات التشغيمية ،ككميا ترتبط بالحاسكب المركزم لمعمؿ تحت سيطرتو

.)219،

كذكر )  ( Nahmiasأ ّف )  ( FMSقك نظاـ انتاجي يستخدـ عادة النتاج تنكع محدكد
الجزاء متكسطة الحجـ مع كجكد مركنة عالية لالستجابة الم تغيير ،كىي تستعمؿ بشكؿ كاسع

في صناعات التشكيؿ المعدني .كنظاـ الخزف النمكذجي ظاىر في الشكؿ ( .) 4

االقراص المعدنية

مجاؿ الحمؿ ك التفريغ

مع االجزاء

ماكنت -3-

ماكنت -2-

ماكنت -1-

أدوات

أدوات

أدوات

الحاسبة

الشكؿ ( ) 4
نمكذج نظاـ التصنيع المرف
Source: - Steven, Nahmias, (1997), Production and Operations analysis, 3rd
ed., McGraw – Hill, London.
نمكذج القرص المعدني ىك منضدة معدنية تبمغ قطره ( )3-2قدـ كاف تصميـ القرص المعدني
يعتمد عمى نكع االجزاء المصنعة ،كتحتفظ االقراص المعدنية تحتفظ باالجزاء خالؿ المركر عمى

فإف االقراص
المكائف في النظاـ  ،كالحاسكب مك ّج ق تفريغ االجزاء با ؿمكائف المألئمة  ،كبعد ذلؾ ّ
 .كالحاسكب ايضان
المعدنية المحتفظة باالجزاء تقؼ في صفكؼ انتظار عند الماكنة لممعالجة
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مراقب االداة المالئمة المطمكبة عند الماكنة  ،كالماكنة الكاحدة ضمف ) (FMSربما ليا ( 5الى

 ) 100أداة مختمفة متاحة  .كاالدكات مخزكنة عمى سير متحرؾ كيمكف أف تستبدؿ في غضكف
ثكاني.

كينظر ) ( Russell, Taylor, 2000, 264إف كفاءة ) (FMSتأتي مف التخفيض في

الماكنة
عدد مرات التييئة كصفكؼ االنتظار،اذ تجرم أنشطة التييئة قبؿ بمكغ اؿجزء الى الماكنة  ،ؼ
تككف مستعدة فقط مع االجزاء كاالدكات التي ىي (جاىزة ) لممعالجة مباشرةن  .كاليكجد كقت ضائع

بنقؿ قطع العمؿ مف الحاكية الى الماكنة أك تركيب كتثبيت الجزء اذ اف مساحة صفكؼ االفتظ ار

عند كؿ ماكنة تتكقؼ عمى الحاكيات )  ( Palletsالجاىزة لمحركة قبؿ لحظة انتقاليا الى الماكنة

الحاكية )  ( Palletفي ىذه الفنرة تقكـ مقاـ منصة عمؿ
التي إنتيت مف معالجة قطعة سابقة  .ؼ

(تصميح).

أما بصدد مزايا نظـ التصنيع المرنة ) )Nahmias, 1997, 801فإف ليا العديد مف المزايا

تزيد عمى ترتيب التصنيع التقميدم :

المص نع  :تصميـ نظاـ  FMSيحد د مف ع دد االقراص المعدنية
 -1خفض المخزكف نصؼ
ّ
المتاحة لحركة االجزاء خالؿ النظاـ  .ليذا السبب  ،المخزكف نصؼ المصنع اليزيد أبدا "عف
المستكل المحدد مسبقا  .في ىذه الخاصية )  ( FMSمشابىة الى االنتاج اآلفم ) . ( JIT

 -2زيادة إستغالؿ الماكنة  :المكائف المراقبة رقميان غالبان ليا معدؿ إستغالؿ  :50أك أقؿ ك لكف

نظاـ التصنيع المرف الكفكء ربما لو معدؿ إستغالؿ أعمى مف  ، :80كتحسيف االستغالؿ ىك نتمجة

تخفيضن مف كقت إعداد أداة الماكنة ك تبديؿىا ك قابمية اؿمكازنة أفضؿ لحمؿ عمؿ النظاـ.

مض كقت انتظار التصنيع :بما اف االجزاء تعالج عبر العديد ـ ف مراكز العمؿ المختمؼ ،
 -3تخؼ
ككنتيجة ليذا يككف ىناؾ كقت نقؿ كبير بيف مراكز العمؿ .كألف )  ( FMSتخفض النقؿ  ،التييئة

 ،كالتغيير اؼنو يؤدم الى تخفيض ممحكظ في كقت االنتظار لالنتاج.

 -4قابمية التعامؿ مع مجمكعة اشكاؿ اجزاء مختمفة  :نظاـ التصنيع المرف ىك اكثر مركنة مف
خط النقؿ الثابت  ،لكف ليس بقدر مركنة الماكنة المراقبة رقميان لمفرده

 .كاعتمادان عمى االداة

المتاحة لممكائف  ،كاالجزاء ربما تنطمؽ ضمف النظاـ مع اقؿ كقت اك بدكف تييئة مطمكبة ايضا

فضال عف اف  FMSيستطيع اف يعالج اشكاؿ اجزاء مختمفة بكقت كاحد.

 -5خفض تكاؿيؼ العمؿ  :عدد العامميف المطمكبة بػ )  ( FMSيقدر بػ ( )15عامؿ اقؿ مف العدد
المطمكب في كرشة العمؿ التقميدية  ،حتى عند مكائف المراقبة الرقمية تستخدـ لنقؿ
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االجزاء بيف المكائف فاف قابمية مناكلة المكاد المؤتمتة لنظاـ التصنيع المرف يؤدم الى تخفيضات

ممحكظة في متطمبات اليد العاممة.

أما بشأف سمبيات نظاـ التصنيع المرف فقد اشار باف مف أقكل عيكب )  ( FMSىك عامؿ

الكمفة  ،معظـ نظـ التصنيع المرنة تكمؼ عشرات المالييف مف الدكالرات فضالن عف التكاليؼ

المباشرة لممعدات كالمساحات  ،فاف ىناؾ العديد مف التكاليؼ غير
ادارة تنفيذ المكاد  ،فاف نظاـ برامج حاسكبية متطكرة مطمكبة

المباشرة ايضا تحدث الجؿ

 .كالبرامج الفاعمة يمكف اف تككف

مكمفة جدان كربما يتطمب برامج حسب الطمب  ،كثي ارن مايحدث خمؿ في البرامج

 ،كتدريب

العامميف .تكاليؼ اخرل غير مباشرة تضـ اعداد المكقع  ،االجزاء االحتياطية لدعـ اآللة كالعكائؽ

ربما تظير خالؿ مدة التنصيب فضال عف ذلؾ  ،فإف أية شركة تشترم ) (FMSيجب أف تتكقع

الكمفة ليست فقط ىي المشكمة (FMS) ،
إنحدار في االنتاجية التي ترافؽ إدخاؿ التقنية الجديدة  .ؼ

كقت التكقؼ غير المخ طط قد يككف نتيجة الصيانة
قد تعاني أكقات تكقؼ السباب متنكعة  ،ؼ

المجدكلة أك تغيرات االداة المجدكلة .أك قد يككف ناتجا مف عطالت المكائف الميكانيكية أكالعطالت
االلكتركنية إف تعطمت ماكنة كاحدة فإف النظاـ يمكف أف يستمر بالتشغيؿ  ،كلكف أم فشؿ سكاء

بنظاـ مناكلة المكاد أك الحاسكب المركزم فإف ) (FMSمتكقؼ عف العمؿ بالكامؿ.
 -2نظـ برامجية ( تقنيات التصميـ ).

أحد الحكافز الميمة كراء ىذا الكـ اليائؿ مف المنتجات الجديدة ىك التقدـ التقني المتاح

المنتجات  ،كمف بيف االدكات المقدمة مف قبؿ عمكـ المعمكمات التي تساىـ

لتصميـ

بتصميـ المنتجات

بسرعة أكثر كأحسف كأرخص ىي :

أكالن – التصميـ بمساعدة الحاسكب ) Computer Aided Design ( CAD
ىك النظاـ االلكتركني لتصميـ االجزاء كالمنتجات الجديدة أكتعديؿ

(تغيير ) الكحدات القائمة  ،أك

استبداؿ أعداد المسكدة المنفذة تقميديان ) ( Krajewski, Ritzman, 1997, 157

يتالؼ نظاـ ) ( CADمف كاحد اك اكثر مف محطة طرفية بصرية ( (Video terminalsكترتبط
بحاسبة رقمية كفكءة تتضمف برمجيات الرسـ كتكفر لممصمميف امكانية استحداث االشكاؿ اليندسية

.كبامكاف ((CADمعالجة التصاميـ المختمفة كتحميميا كعرض نتائج مقاكمتيا عند التغيير في

شركط التشغيؿ مثؿ التحميؿ اؿزائد ( (Over Loadكرجات مفاجئة ( (Sudden Shockكاضرار

جزئية (damage

 (Partialككؿ ذلؾ مف دكف بناء نمكذج اكلي

( )Prototypeكتحمؿ

تكاليفو .كيكصؼ ( )CADبتكنكلكجيا اتصاالت ( )Communications Technologyتحاكؿ
العالؽ
ة
الجمع بيف المعرفة لمعامميف في النشاطات كاإلدارات ذات
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بالمنتكج كتزكدىـ بتصكر عاـ عف المنتكج كلبعض نظـ

كبيرة في حالة اعتماد اجيزة اتصاؿ كفكءة

()CADقابمية االتصاؿ عبر مسافات

(Riggs,1987,17;Barr,1985,18-

.)29;Montgomery,1994,51

في التصميـ بمساعدة الحاسكب الميندس يقكـ بتصميـ الرسكـ الصكرية على شاشة الحاسبة مع
ؿكحة المفاتيح كالقمـ الضكئي كالفأرة ( الماكس ) ،كالخطكط يمكف اف تحدد مف خالؿ االحداثيات

(النقاط) التي يمكف أف تحدد عمى الشاشة كالحاسكب سيرسـ الخط بيف تمؾ النقاط ،قضال عف ذلؾ

فاف برامج )  (CADتزكد الميندسيف بالعديد مف المزايا ؾالتي تقدمو برامج معالجة النصك ص ،
ففي برامج معالجة النصكص يمؾف عمؿ ممؼ كخزف رسائؿ ك معمكمات كثيرة  ،كعند الحاجة يمكف
إسترجاع الممؼ ك مف ثـ إجراء التعديؿ المطمكب عمى رسالة أك مكضكع معيف ك إرساليا الى جية

أك شخص معيف  .ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتصميـ بالحاسكب عندما الميندسكف يحتاجكف الى

تصميـ جزء معيف فانيـ يستطيعكف استرجاع تصميـ جزء مشابو كيجركف عميق التغييرات لمكصكؿ

الى التصميـ المطمكب عمى شاشة الحاسكب كىذا يكفر كقت كبير ألف الميندس اليممؾ الكقت

إلنشاء كؿ تصميـ جديد مف البداية تماما في برامج معالجة النصكص  ،كيمكف التحقؽ عف كجكد

اخطاء لغكية أك قكاعدية في التصكص  ،فاف برامج ) ( CADتستطيع تمقائيان اف تتحقؽ مف
مثالن برامج ( )CADيمكف اف تستعمؿ لمتحقيؽ مف مالئمة االجزاء التي سكؼ تجمع
التصاميـ ؼ

معان ( )Meredith, 2002, 171كاف التصميـ بمساعدة الحاسكب تخفض بشكؿ جذرم كقت

االنتظار لتقديـ منتجات كميزة التصميـ بمساعدة الحاسكب ليست القابمية لرسـ الخطكط بشكؿ أسرع
كلكف القابمية اليجاد الرسكـ أسرع كإعداد مسكدة التصميـ االصمي مف قبؿ الحاسكب ليست أسرع

ق أسرع بػ (  ) 12مرة كقابمية فرزه كتصنيفو كاسترجاع
مف إعداد المسكدة باليد ك لكف تعديؿق كتكييؼ

التصاميـ المشابية أسرع منو اعداد المسكدة باليد .ككؿ ىذه المزايا تؤدم الى تحقيؽ فكائد تتمثؿ
باالنتاجية العالية (زيادة انتاجية المصمـ الميندس )كتخفيض عمى نحك كبير في الميمة الزمنية

 Lead Timeلممرحمة التصميـ كمرحمة االنتاج ).) Russell, Taylor, 2000, 214

ثانيان – اليندسة بمساعدة الحاسكب ) ( Computer Aided Engineering ) ( CAE

نظاـ اليندسة بمساعدة الحاسكب )  ( CAEتتيح لممصمميف تنفيذ التحميؿ اليندسي لتصاميـ

المنتج  ،مثال المصمـ يمكف أف يقيـ قكة المادة البديمة المختارة با ستخداـ الحاسكب ك بذلؾ يتجنب

تنفيذ االختبارات المختبرية ) . ( Cohe, Apte, 1997, 81اف ىندسة التحميؿ عندما تنفذ عمى
حاسبة ممحقة بنظاـ تصميـ بمساعدة الحاسكب تطمؽ عميق ((اليندسة بمساعدة الحاسكب ))CAE
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اليندسة بمساعدة الحاسكب تسترجع كصؼ ىندسة الجزء مف قاعدة البيانات لػ )  ( CADكىدفيا
ف بناء نمكذج اصمي ماديان

اال ختبار كالتحميؿ عمى شاشة الحاسكب دك

إذ اف التكامؿ بيف

()CAD/CAEيكفر الدعـ البرمجي لتحميؿ المكاصفات كاجراء الحسابات كاجراء التحميؿ باتجاه
(if

)Whatام ماذا يحدث اذا تغيرت شركط التشغيؿ اك مكاصفات المنتكج

(.)Evans,1993,280;Flores,1987,293
ثالثا– تخطيط العممية بمساعدة اؿ حاسكب

)(Computer-Aided-Process-Planning
كالعمميات كالفحكصات ك

اف تقنية تحكيؿ تصميـ الجزء الى خطة إنتاج تصنيعي تقيـ المسارات

االكقات كما شابق ذلؾ تسمى تخطيط العممية بمساعدة الحاسكب  ،كتؽدـ مزايا عديدة تضـ االتي

( (Cohon, Apte, 1997, 124), (Russell, Taylor, 2009, 266

 -1تخفيض في الكقت كالكمفة المطمكبة

ؿتخطيط العممية يقكد الى تحسيف انتاجية مخططي

العممية .

 -2تحسيف الدقة كاالداء كمطابقة خطط العممية.
 -3ايجاد جسربيف تصميـ المنتج كأنشطة التصنيع كبذلؾ التحرؾ نحك اليدؼ النيائي التصنيع
المتكامؿ بمساعدة الحاسكب

)  ( CIMكتخطيط العممية بمساعدة الحاسكب تحكؿ مكاصفات

التصميـ مف ) (CADالى تعميمات التصنيع ).(CAM

رابعان – التصنيع بمساعدة الحاسكب ( ( Computer Aided Manufacturing ) ) CAM

كىك تقنية تتتيح اصدار تعميات التصنيع أللة التحكـ الرقمي  NCكترجمة مباشرة لتصميـ المنتكج

الذم ينجز باستخداـ تقنية  CADأم ربط تعميمات تصميـ المنتكج بالتعميمات الالزمة لصناعتو

بمساعدة الحاسكب

الحاسكب

(محسف،عبدالكريـ،صباح مجيد،2006 ،ص .)220كالتصنيع بمساعدة

يشير الى استخداـ الحاسكب في تصميـ التصنيع كالسيطرة عمى المكائف كالمعدات

لتحقيؽ انسياب كؼء لممكااد األكلية كاألجزاء ىذه كاف التكامؿ بيف

)  ( CAM / CADفي

مصانع اليكـ يحقؽ ما يمي )(Krajewski, 1996, 159;Heizer, Reender,1999, 274
 -1اؿجكدة العالية ؿلمنتج :امكانية انتاج المنتكج بالمكاصفات المحددة عندما يتـ اطالؽ اكامر
انتاجيا

 -2تصميـ ذات نكعية عالية كذلؾ مف خالؿ امكانية التصميـ كالتحميؿ كاالختبار قبؿ انشاء
النمكذج المادم اذ يمكف لممصمميف مف خزف كاسترجاع التصاميـ سكاء " لمتحديث اك اصدار قائمة

المكاد الصناعية الداخمة في تركيب المنتكج كىذا بدكره تؤدم الى تخفيض كبير في كقت التصميـ .
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 -3تخفيض تكاليؼ االنتاج  :اذ اف تقميؿ المخزكف كاالستخداـ الكفكء لألفراد مف خالؿ تحسيف
الجدكلة كالسرعة في تنفيذ التغيرات في التصميـ كميا تقكد الى تخفيض تكاليؼ االنتاج.

 -4تناسؽ البيانات في النظاـ حيث ينتج عف العالقة المتكاممة بيف النظاميف سيطرة كفكءة كدقيقة

عمى انسياب المعمكمات بيف النظاميف كالى النشاطات األخرل كذلؾ مف خالؿ قابمية نظاـ CAD

عمى احداث برامج صحيحة لمكائف ( )CNCبحيث ال تكجد فرصة النتفاؿ البرامج غير ا لصحيحة

االمر الذم يضمف تحسيف نكعية المنتكج باتجاه المكاصفات المطمكبة كسد فجكة النكعية( Quality

 )Gapتماما .

 -5يتسـ نظاـ

( )CAD/CAMبانو تصميـ قابؿ لمتصنيع ام اف التصميـ يختبر في

مركز  CADقبؿ اف يمر الى مركز  CAMاذ لدل نظـ  CADالقابمية المحاكاة كاعداد الرسكـ

المتحركة بشكؿ ثالثي االبعاد ،ك التحقيؽ مف الفرز ( التصنيؼ )  ،كربط االجزاء كالممحقات ،
كتحسيف استخداـ المكائف المراقبة رقميان .

خامسا  -نظاـ التصنيع المتكامؿ )(CIM
System
يمثؿ مصنع المستقبؿ النسخة الذاتية لعممية

Manufacturing

Computer Integrated

اؿتصنيع اذ يتـ استبداؿ الكظائؼ الرئيسة

لمتصنيع ( تصميـ المنتكج كالعممية ،كالتخطيط كالسيطرة ،كعممية التصنيع بتقنية تمقائية ) كيتـ ذلؾ،
مف مف خالؿ تكامؿ التقنيات التي تحدثنا عنيا آنفا كىي

 :مكائف ، CNCكالركبكت الصناعي

،كنظاـ ، AS/RSكنظامي  CADك  ، CAMكعربات التكج يو المؤتمتة كنظاـ التصنيع المرف

 ، FMSكالكصؼ االكثر دقة لػ ) ( CIMىك استعماؿ تقنية الحاسكب ليربط معان جنبان الى جنب
التصميـ  ،كاالنتاج  ،كالتسكيؽ  ،ك تسميـ المنتج ضمف نظاـ متكامؿ شامؿ

كمف خالؿ قاعدة

بيانات مركزية مخزكنة في الحاسبة  ،كتطمؽ تسمية التصنيع ا لمتكامؿ بالحاسكب لمداللة ايضا

عمى مصنع المستقبؿ ،كيتـ في مصنع المستقبؿ احالؿ اليات األتصاؿ المتكاممة المرئية كالمكتكبة
بتقنيات الحاسكب ،كفي مصنع المستقبؿ تككف كظائؼ التصميـ كالتصنيع كالتجميع كالفحص

كمناكلة المكاد ذاتية كمتكاممة مع بعضيا البعض مف جية  ،كمع كظيفة الجدكلة كتخطيط المصنع
مف جية اخرل (محسف  ،مجيد ) 2006،200،

كيمكف عرض مككنات نظاـ التصنيع المتكامؿ بالحاسكب مف خالؿ الشكؿ ( .) 5
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االدارة العليا  :صنع المنتج إعتمادا ً على فرص السوق  ،نقاط القوة و الضعف في
الشركة و خطتها االستراتيجية إعتمادا ً على الميزة التنافسية.

التصميم بمساعدة الحاسوب
)  : CADتصميم المنتجات ومن
ثم تحليلها لضمان الجودة و
الستخراج البيانات المطلوبة
لخطة عمليات التصنيع  ،تصميم
النماذج و االدوات و برامج إنتاج
اآللة.

(

الربوت  :وضع
المنتجات معا ً،
إ ختبارهم بالمعدات
المؤتمتة  ،وضع
المنتجات الناتجة في
صناديق للشحن.

نظام
المعلومات
االدارية

نظام الخزن و
االسترجاع المؤتمت و
عربات النقل الموجهة
تلقائيا ً  :نقل المواد
الواردة و االجزاءالعمل
ا لنصف المصنع و
المنتج التام .

إدارة العمليات  :عمليات
االنتاج  ،تنسيق لتجهيزات
طلب االجزاء و المواد ،
تخطيط و جدولة العمليات ،
مراقبة حسابات الكلفة
وتنظيم الشحنات الخارجية.

التصنيع بمساعدة
الحاسوب  :تحويل
المواد الخام الى
أجزاء و مكونات
تنقل الى مجال
التجميع.

الشكؿ ( ) 5

نظاـ التصنيع المتكامؿ
Source: - Heizer, Render, (1999), Principles of Operations Management,
3ed., Prentice, Hill, New Jersey.
كبتكامؿ ىذه التقنيات فإف مصنع المستقبؿ يحقؽ خصائص معينة في الكقت الحاضر
(: ) Meredith , 2002, 219

 -1أكقات انتظار  :التقنيات اؿحدبثة تخفض بشكؿ كبيرفي أكقات االنتظ ار لممنتجات القائمة كفي
اكقات دكرة التصميـ .

 -2أحجاـ دفعة كحدة كاحدة  :التقنيات الحديثة باالمصاء الكاسع ()Mass Customization
ضمف مدل مركنة بمعنى المركنة كالسرعة في االستجابة لمتغيرات المستمرة في البيئة ،كالسكاف ،
كالعمميات  ،ككمية االنتاج  ،كاعادة شكؿ التقنيات المستخدمة بيدؼ تكفير اؿ

18

سمع التي يحتاج

المجلد( )1العدد (2011 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

الييا المستيمؾ كفقا لرغباتو كالسعي مف خالؿ انظمة الربط الكفكءة الى تحقيؽ الكمفة األدنى

كالنكعية االعمى لمسمع كالخدمات .

 -3اؿمطابقة اؿعالية لمجكدة  :بسبب قابمية تكرار البرمجة لمتقنيات  ،كقطع منتظـ ك مطابؽ  .كاف
كاف ىناؾ خطأ فإف كؿ كحدة سيككف فييا خطأ الى أف يتـ تصحيح الخطأ ليذا السبب يتـ تجنب

العمؿ اليدكم القابؿ لمتغيير ىذا يقدـ ىكامش ربحية أفضؿ في السكؽ  .مثالن صناع ة ) ( Liton

كجدت اف تكاليؼ العيكب الناتج عف االتمتة كانت (  ) : 1.7مف تكاليؼ المكجكدا ت الرأسمالية
 ،عف التشغيؿ اليدكم

( . ) :14

 -4تحسيف االستفادة مف المصنع كالعمالة  :اذ يحتاج الى مالؾ قميؿ مف البشر دكف الحاجة الى
عمالة كاسعة كيككف العمؿ عمى كجبتيف أك ثالث كجبات كتحسيف السيطرة عمى نظاـ االنتاج

الكمي.

 -5العممية المتكاممة  :جميع اقساـ الشركة ىي متكاممة في نفس قاعدة البيانات ،

كمعمكمات

المبيعات كالطمبات تقكد العمميات  ،ك المالية تدعـ االنتاج بالمتطمبات المتقدمة حسب الحاجة

كالتدفقات النقدية مرتبطة بالمشتريات كالشحنات كاليندسة التصميـ قابؿ ؿلتصنيعكاالفراد كالحصكؿ
عمى المكارد البشرية حسب التنبؤكالعمميات متسمسمة حسب تدفؽ العمؿ في المصنع.

 -6تكاليؼ ثابتة الى حد كبير  :مع التقنيات الجديدة  ،تقريبا كؿ التكاليؼ ىي تكاليؼ ثابتة

.

المعدات  ،كاالدكات  ،كالبرامج  ،ك حتى االفراد ( الصيانة  ،المشرفيف ) ىي مصاريؼ ثابتة .
كالتكاليؼ الـ تغيرة االساسية ىي تكاليؼ المكاد الخاـ االكلية.

المحور الثاني:

الميزة التنافسية ( ) Competitive Advantages

اكالن – مفيكـ الميزة التنافسية

تعمؿ إدارة المنظمة عمى تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ ما تقدمو مف العمميات كالمقصكد

بالميزة التنافسية (القدرة عمى تحقيؽ حاجات المستيمؾ أك القيمة التي يتمنى المستيمؾ الحصك
عمييا مف خالؿ المنتج (،)White&Vondermembse:28

إف الميزة التنافسية تشير إلى قدرة المنظمة عمى تحقيؽ التفكؽ

ؿ

()Superiorityكاألفضمية

عمى المنافسيف في السكؽ.كىذا التفكؽ يأتي مف خالؿ تطكير القدرات المميزة في المنظمة  .كعميو

فاف القدرات المميزة تقكد إلى تحؽ يؽ الميزة التنافسية إذ أف القدرة المميزة تتطمب مف العمميات اف
تركز عمى ما يجب أف تعممو بالشكؿ األفضؿ (.محسف ،مجيد )2006،53،
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كيرل (حمكد ،فماخكرم)أف تحميؿ السكؽ يحدد االحتياجات التي يمكف أف تحقؽ استغالال لمكصكؿ
إلى ميزة تنافسية لكؿ جزء مف أجزاء السكؽ كترجمة ىذه الميزة إلى إمكانات مرغكبة لكؿ تخصص
كظيفي في المنظمة ثـ الشركع بتنفيذ ىذه اإلمكانات التنافسية كيتضح باف ىناؾ ثمانية أسبقيات

تنافسية تقع تحت أربعة مجمكعات ىي :الكمفة (العمميات ذات الكمفة المنخفضة )،النكعية (تصميـ

األداء العالي  ،درجة المطابقة في النكعية

)،الكقت (الكقت السريع لمتسميـ،التسميـ في الكقت

المناسب،سرعة التطكر في المنتج )،المركنة (االىتماـ بالمستيمكيف،مركنة الحجـ )(.حمكد،فاخكرم

،2001،ص)65

كىناؾ مف يصؼ ىذه المزايا بمقاييس األداء الممكنة التي تعمؿ عمى تفعيؿ األىداؼ

اإلستراتيجية العممياتية فيي تشكؿ عكامؿ ىامة لصانعي الف اررات الخاصة بالعمميات كيصنفيا

(النكعية  ،التسميـ ،التكمفة ،المركنة )(.جبريف ،عمي ىادم،ص  )81كىناؾ مف يضيؼ االبداع
كبعد خامس عمى الرغـ مف إف االبداع ينبغي أف يككف مكجكدان ضمنيان في كؿ بعد مف االبعاد

االربعة  ،ك نكضح كؿ بعد مف ىذه االبعاد باختصار :
 -1الكمفة ) : ( Cost

األسعار المنخفضة ممكف اف تعمؿ عمى زيادة الطمب عمى المنتكج اك الخدمة  ،كلكنيا مف

ناحية اخرل تخفض ىامش الربح اذا كاف المنتكج اك الخدمة ال ينتجاف بكمفة متدنية ،كلغرض القدرة
عمى المنافسة يتطمب مف مديرك العمميات اف يعـ لكا عمى تخفيض تكاليؼ المكاد األكلية كأجكر

العمؿ كالمصركفات الصناعية كبقية التكاليؼ مف خالؿ نظاـ يصمـ لتخفيض كمفة الكحدة الكاحدة
لممنتكج اك الخدمة ،ربما يتطمب انخفاض التكاليؼ استثمارات اضافية في المكننة الحديثة أك

األتمتة.

)محمد)5:2006:
كيرل ( )Slack,etalأف الكمفة تعد الغرض أك اليدؼ األخير الذم يؤخذ بنظر االعتبار

بالنسبة لممنظمات التي تتنافس عمى السعر حيث تصبح الكمفة األقؿ أىمية ليا اليدؼ الرئيس مف
العمميات،كاذا أرادت المنظمة أف تقمؿ كمفيا فعميا معرفة المجاالت التي تـ الصرؼ فييا كالمتمثمة

بػ(كمؼ فرؽ العمؿ،كمؼ التكنكلكجيا كالتسييالت كاألدكات كاألمكاؿ كالصيانة ،كمؼ المكاد كاألمكاؿ
المصركفة عمة المكاد المستيمكة كمجاؿ استيالكيا

) ( )Slack,el,al:2004:54حيث تسعى

المنظمات إلى إيصاؿ السمع كالخدمات بأقؿ سعر ممكف لمزبائف الداخميف كالخارجييف بافتراض انو

كمما استطاعت المنظمة تقميؿ أسعار منتجاتيا زاد عدد المقتنييف ليا عمى أف ال يؤثر عمى جكدتيا
مما يعمؿ عمى رفع ىكامش األرباح لككف المنظمات التتنافس عمى أساس
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السعر فقط بؿ عمى أساس األسبقيات  ،فاليدؼ مف أسبقية الكمفة ىك اإلجابة عمى تساؤؿ المنظمة

(كيؼ يمكف لممنظمة أف تقمص مف كمفيا لتقميص مف أسعار منتجاتيا ؟ )كبالمقابؿ فاف الزبائف

يقضكف التعامؿ مع المنظمات التي تكفر (السعر المناسب – الجكدة العالية – االستجابة السريعة )

(الالمي،غساف قاسـ،أميرة شكر)31 ،2008،
 -2الجكدة ) : ( Quality

عرفت الجمعية األمريكية لمراؽ بة الجكدة "الجكدة "بأنيا السمات كالخصائص الكمية لمسمعة أك

الخدمة التي تطابؽ قدرتيا عمى الكفاء بالمطمكب أك الحاجات الضمنية يشير

()Krajweski&Ritzman:2002:39إف ىناؾ بعداف لمنكعية تتعامالف مع النكعية ىمانكعية

المطابقة كنكعية التصميـ .كينظر (غنيـ ) عمى أف جكدة المنتجات كالخدمات المختمفة تتكقؼ
عمى الطريقة التي يتـ مف خالليا النظر إلى ىذه الجكدة إذ يمكف التمييز بيف ثالث كجيات نظر

أساسية يمكف تكضحييا بإيجاز

-1جكدة التصميـ  :Design Qualityكتعني الجكدة ىنا بعض الخصائص المممكسة كغير
المممكسة كالتي يجب تكافرىا في تصميـ السمعة أك الخدمة

-2جكدة اإلنتاج :Production Qualityكتتحقؽ ىذه الجكدة مف خالؿ العمميات اإلنتاجية نفسيا

حيث تتضح نتيجة ظركؼ اإلنتاج الفعمية ،كتعرؼ جكدة اإلنتاج أك جكدة المطابقة لممكاصفات
Conformance Quality
-3جكدة األداء :Performance Qualityكتظير ىذه الجكدة عند استخداـ المستيمؾ الفعمي
لممنتج (سمعة أك خدمة )  ،كترتبط بشكؿ أساسي كمباشر بمدل قدرة المنتج عمى القياـ بالكظيفة

المتكقعة منو أك بمعنى آخر قدرة المنتج عمى األداء المرضي تحت ظركؼ التشغيؿ العادية كلمدة

معينة (كيطمؽ عمى ذلؾ درجة االعتمادية أك الجدارة )Reliability،ىذا فضال عف درجة سيكلة
عمميتي اإلصالح كالصيانة لمسمعة إذا اقتضت الظركؼ لذلؾ(.غنيـ)2008،385:386،

 -3التسميـ ) ( Delivery

اف التنافس عمى اساس الكقت اك التسميـ يتضمف ثالثة جكانب اك اسبقيات:

(محسف ،مجيد ( ، )2006،56,57 ،محمد )2006،26،

) )1السرعة ؼم التسميـ كالتي تقاس بمقدار الكقت الكاقع بيف تأريخ استالـ طمب الزبكف كتأريخ

تمبيتو كعادة مايطمؽ عمى ىذا الكقت بمدة األنتظار ( )Lead Timeكيمكف التحكـ بمدة األنتظار

مف حبث امدىا كخالؿ األحتفاظ بالمخزكف كاألحتفاظ بطاقة فائضة .

( )2التسميـ بالكقت المحدد المتفؽ عميو كيقاس مف خالؿ التكرار التي تتـ فيو مقابمة كقت التسميـ
المتفؽ عميو معب ار عف ذلؾ بالنسبة المئكية لمطمبيات التي سممت الى الزبائف باألكقات المحددة
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(المنظمات الصناعية) .كيقاس بالنسبة المئكية لمزبائف الذيف ينتظركف الحصكؿ عمى الخدمة لمدة
اقؿ مف خمس دقائؽ مثال قي (منظمات الخدمة)

( )3السرعة في التطكير :كيقاس بمقدار المطمكب لتطكيركتصميـ منتكج جديد كانتاجو ،فكمما كاف

الكقت المنقضي لحظة تكليد الفكرة كحتى التصميـ النيائي كاالنتاج قصي ار كمما كاف لممنظمة حافة

قيادية تتفكؽ بيا العمى المتنافسيف.

 -4المركنة )  : ( Flexibilityقابمية الشركة لالستجابة الى التغييرات المستمرة في ا لبيئة ،

كالسكاف كالعمميات ككمية االنتاج كفقا لرغبات ( طمبات الزبائف ) ،كيشير

( ) Noori& Radford,1998,p.46اف ىناؾ ثالثة انكاع مف المركنة كىي مركنة العممية،
كمركنة المنتج ،كمركنة الييكؿ الدقيؽ.ك اف مركنة العممية تشتمؿ عمى -:

 -1مركنة المزيج :كتعني قدرة المنظمة عمى انتاج اكثر مف جزء كاحد في كقت كاحد.
 -2مركنة مدل المنتج :كتعني قدرة المنظمة عمى انتاج مدل كاسع في المنتجات.

 -3مركنة الماكنة :كتعني القدرة عمى التحكيؿ بسيكلة مف مجمكعة اجزاء الى اخرل.
 -4مركنة التحكير :كتعني القدرة عمى تكحيد تغيرات في تصميـ المنتجات .

 -5مركنة المسار :كتعني القدرة عمى تقديـ اك تاخير تعاقب المكائف التي تعبر خالليا االجزاء.
اما مركنة المنتج فتتضمف االنكاع االتية :

 -1مركنة التكسع :كالتي تعني القدرة عمى تكسيع اك اعادة تصميـ النظاـ بسيكلة .

 -2مركنة الحجـ :كتشير الى قدرة المنظمة عمى التشغيؿ عند مستكيات مختمفة مف المخرجات
ألجزاء مختمفة اك عند اكقات مختمفة .

 -3مركنة المكاد  :كتعني القدرة عمى التعامؿ مع مختمؼ المكاد األكلية .

 -4مركنة االبداع  :كتعني القدرة عمى ادخاؿ منتجات جديدة بسرعة ضمف العممية االنتاجية .
اما مركنة الييكؿ الدقيؽ فتشير الى قدرة المنظمة عمى تكييؼ نفسيا كىيكميا المنظمي لمتغيرات

الحاصمة فييا.

االباع ) : ( Innovation
 -5د

يستخدـ مصطمح االبداع ليشير الى شيء جديد يتـ تقديمو

ألكؿ مرة لالستفادة مف الخصائص

المميزة لو  ،كالشيء الجديد قد يككف عمى ىيئة سمعة أك خدمة أك إسمكب إدارم أك فكرة.

كىنا يحصؿ االلتباس االكؿ الف الفكرة عندما تقدـ قد تككف عمى ىيئة إبتكار،كعندما تؤخذ ىذه

الفكرة المبتكرة طريقيا الى التطبيؽ الع مؿم الميداني تتحكؿ مف إبتكار الى إبداع ك ينطبؽ ىذا
االمر ع لى االختراع فصحيح إف االختراع ىك إبداع ك ذلؾ النو شيء جديد ك لكنو إبداع عمى
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مستكل التجريب كاالختبار ك عندما يتجاكز حدكد مختبراتو الى التطبيؽ الميداني يتحكؿ الى إبداع.
فاالبتكار عممية تكليد االفكار  ،كاالختراع ترجمة

األفكار االبتكارية الى اشياء مادية مممكسة ك

بخاصة التقنية منيا  .كاإلبداع ترجمة االفكار ك االختراعات الى كاقع ميداني إقتصادم عممي

شريؼ  ) 135 ، 2002 ،كذكر ( الصيرفي  ) 12 ، 2003 ،إف االبداع يأخذ صكر متعددة

(

أىميا :

 -1تطكير لشيء مكجكد حيث االبداع في شكؿ السمعة أك الخدمة أك حجميا أك محتكياتيا أك
طريقة ك مكعد تقديميا أك تنكع إستخداميا أك إطالة عمرىا أك تحسيف كفائتيا.

 -2فكرة لقرار ناجـ يحؿ مشكمة معينة مثالن قرار تخفيض تكاليؼ السمعة أك خدمة تقدميا المنظمة
مع الحفاظ عمى مستكل جكدتيا أك قرار بدمج مجمكعة مف العناصر قد تبدك متناقضة مع بعضيا

ك تككيف نسؽ جديد منيا يؤدم ميمة معينة تشبع بعض حاجات الناس.

 -3إعادة ترتيب أك جمع أك تنسيؽ أك دمج بيف عناصر أك أفكار متفرقة لتككيف شيء معيف ،

فمثالن إذا أخذ أحد المديريف نظرية معينة مف نظريات االدارة ك تكصؿ الى طرؽ جديدة لتطبيقيا ك

الحصكؿ منيا عمى النتائج التي يسعى الى تحقيقيا فإنو بذلؾ يككف مبدعان .

فاالبداع كاسبقية تنافسية يعني التفرد كالتميز بالمنتجات التي تقدميا المنظمة،كسرعة تطكير

المنتكج الجديد)Martinich,1997,37( .

كألجؿ اف تستمر ىذه المنظمات باألبداع في تقديـ منتجات جديدة بصكرة متكررة مستمرة

ينبغي اف تركز ستراتيجتيا عمى كظائؼ البحث كالتطكير كالتصميـ لممنتكج بشكؿ بارز كاستثنائي
،كالجكدة العالية لممنتكج ،كامتالؾ القدرة عمى تحكير اك تطكير معدات االنتاج

()Evans,1997,88

المبحث الثالث:الجانب العملي
المحكر االكؿ – تحميؿ البيانات ك إيجاد النتائج

أكالن – كصؼ عينة البحث ك االفراد المبحكثيف:
 -1عينة البحث  :الشركة العامة لاللبسة الجاىزة  /مصنع الغزؿ كالنسيج تـ إنشاؤه عاـ 1954

ك تـ تشغيميا في عاـ  1957ك الذم يسمى اآلف المعمؿ رقـ ( . )1كفي عاـ  1968تـ إنشاء

معمؿ مجاكر ؿلمعمؿ االصمي ك الذم يسمى اآلف معمؿ رقـ

( )2ك قد بدأ االنتاج فييا عاـ

 .1970ينتج المصنع غزكال قطنية مخمكطة ككذلؾ أقمشة ( قطف – بكلستر ) كإنتاج ىذه االقمشة
أما نمطي مثؿ الخاـ االبيض ،

كالخاـ االسمر،كالبكبميف كاليمايكف كالستائر كاالقمشة
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القطنية المصبكغة ك الشراشؼ المقممة أك أقمشة خاصة غير نـطية تحتاجيا الشركات االخرل مثؿ

البطانيات ك قماش خيـ كقاعدات بالستر كقماش ترشيح  :100بكلستر.كالطاقة التصميمية لممعمؿ
(  ) 29500مترطكلي سنكيا كالطاقة المتاحة لممصنع ( ) 23900متر طكلي  .ك يتككف مف
االقساـ االنتاجية ك التقنية ك خدمات االنتاج ك االقساـ اآللية.

 -1كصؼ االفراد المبحكثيف :

يعرض الجدكؿ ( )1خصائص االفراد المبحكثيف مف المركز الك ظيفي كالتحصيؿ الدراسي كالعمر

كالجنس .استنادا عمى المعمكمات الكاردة في استمارة االستبانة غذ تـ تكزيع االستمارة عمى عينة مف

الميندسيف
جدكؿ ( :) 1كصؼ عينة البحث
م
المركز الكضيؼ
اإلدارة الدنيا
العدد
15

اإلدارة الكسطى
:
42.8

العدد
15

اإلدارة العميا
:
42.8

العدد

:

5

14.4

التحصيؿ الدراسي
دبمكـ

إعدادية
العدد

:

8

23

العمر
25 – 20
العدد
5

بكالكريكس

دكتكراه

ماجستير

العدد :
العدد :
العدد :
1 .628 10 42.8 15
2.8
30 – 26

35 – 31

العدد :
1
2.8
 41فأكثر

40 – 36

العدد :
العدد :
العدد :
:
8.3
3 14.4
5 14.4
5 14.4

العدد :
48.5 17

لممركز الكظيفية ألفراد عينة البحث تبيف أف نسبة ( ) : 14.4مف
كيظير مف الجدكؿ ( )1أف ا

االفراد مف المراكز االدارية العميا مف إجمالي أفراد عينة البحث

في حيف إف اإلدارة الكسطى

أما بالنسبة لمتحصيؿ الدراسي فقد تـ تكزيع استمارة االستبانة عمى الحاصميف
شكمت بػ( .)%42.8ك ّ
كالتعامؿ معيا ب ش كؿ
لغرض فيـ فقرات االستبانة
عمى شيادة اإلعدادية فما فكؽ
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صحيح ،كفيما يتعمؽ بالفئات العمرية فقد أظير الجدكؿ المذككر آف فا أف أكثر مف ()%71.2مف

األفراد المبحكثيف تقرب أعمارىـ مف ()41-31سنة .

كتعكس ىذه النتائج التصكر الكاضح لألفراد المبحكثيف في أعماليـ ككاقع منظمتيـ كاتخاذ

الق اررات الصائبة فيما يخص باستخداـ التقنية الحديثة في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة عينة

البحث ،ؾما كتعكس عمؿ المنظمة عمى استقطاب األفراد ذكم التأىؿ العممي العالي الرتقاء أداء
المنظمة نحك مستقبؿ أفضؿ كتحقيؽ أىدافيا في البقاء كالنمك كاالستقرار .

ثانيان – كصؼ متغيرات البحث كتشخيصىا.

يعرض الجدكؿ (  ) 2التكزيعات التك اررية كالنسب المئكية كاالنحر افات المعيارية كاالكساط

الحسابية لمتغيرات البحث كاالتي تكضيح ليذه االرقاـ.
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الجدول ( ) 2

جدول التوزيعات التكرارية والنسب المئوية و االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية
أتفق بشدة 5

Xi

محايد 3

أتفق 4

ال أتفق

ال أتفق 2

الوسط

بشدة 1

الحسابي

االنحراف
المعياري

تقنيات التصميم

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

X1

-

-

10

28.6

18

51.4

7

20

-

-

3.0

0.70

X2

3

8.6

19

54.3

13

37.1

-

-

-

-

3.7

0.62

X3

6

17.1

19

54.3

9

25.7

1

2.9

-

-

3.8

0.73

X4

5

14.3

14

40

14

40

2

5.7

-

-

3.6

0.80

X5

3

8.6

19

54.3

12

34.3

1

2.9

-

-

3.6

0.67

X6

11

31.4

14

40

10

28.6

-

-

-

-

4.0

0.78

58.5

13.3

-

-

المؤشرالكمي

45.25

تقنيات االنتاج

X7

-

-

15

42.9

17

48.6

3

8.6

-

-

3.3

0.63

X8

4

11.4

18

51.4

11

13.4

2

5.7

-

-

3.6

0.75

X9

5

14.3

12

34.3

15

42.9

3

8.6

-

-

3.5

0.85

X10

4

11.4

13

37.1

14

40

4

11.4

-

-

3.4

0.85

X11

1

2.9

15

42.9

17

48.6

2

5.7

-

-

3.4

0.66

X12

9

25.7

13

45.7

10

28.6

-

-

-

-

3.9

0.74

53.2

10.96

-

-

المؤشرالكمي

42.3

الكـمـفـة

X13

4

11.4

10

28.6

18

51.4

3

8.6

-

-

3.4

0.81

X14

8

22.9

20

57.1

6

17.1

1

2.9

-

-

4.0

0.72

X15

6

17.1

11

31.4

16

75.7

2

5.7

-

-

3.6

0.84

56.1

17.1

-

-

X16

4

المؤشرالكمي

39

الجودة

11.4

19

54.3

11

31.4

1

2.9

-

-

3.7

0.70

X17

6

17.1

15

24.9

12

34.3

2

5.7

-

-

3.7

0.82

X18

13

37.1

14

40

6

71.1

2

5.7

-

-

4.0

0.88

67.5

21.8

-

-

X19

5

14.3

المؤشرالكمي

45.7

التسميم

13

37.1

14

X20

7

20

16

45.7

8

22.9

X21

8

22.9

12

34.3

12

34.3

62.9

19

المؤشرالكمي

40

3

8.6

-

-

3.5

0.85

4

11.4

-

-

3.7

0.91

3

8.9

-

-

3.7

0.92

-

-

39

المرونـة

X22

7

20

15

42.9

11

31.4

2

5.7

-

-

3.7

0.84

X23

3

8.6

19

54.3

12

34.3

1

2.9

-

-

3.6

0.67

X24

6

17.1

20

57.1

8

22.9

1

2.9

-

-

3.8

0.71

66.6

15.2

-

-

X25

2

5.7

المؤشرالكمي

51.4

االبداع

13

37.1

16

X26

3

8.6

20

57.1

9

25.7

X27

6

17.1

12

34.3

14

40

53.2

10.4

المؤشرالكمي

45.7

4

11.4

-

-

3.3

0.77

3

8.6

-

-

3.6

0.76

3

8.6

-

-

3.6

0.88

-

-

42.8
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 -1التقنية

تقنيات التصميـ  :يتضح مف الجدكؿ (  ) 2اف لمتغيرات التابعة ليذه التقنية قد حصمت عمى نسبة

اتفاؽ كمي بمغت ( ):58.5إذ حصؿ المتغير ( )X1تقكـ منظمتنا بتصميـ المنتجات بمساعدة

الحاسكب عمى اقؿ نسبة اتفاؽ كالبالغة ) ) :28.6كتتطابؽ ىذه النتيجة مع الجانب الميداني إذ أف

.في حيف أف المتغير ) ( X3تقكـ منظمتنا

المنظمة تستخدـ الحاسكب استخداما ضئيال جدا

التحميؿ اليندسي لتصاميـ المنتجات بمساعدة الحاسكب عمى اعمى نسبة انفاؽ مف بيف متغيرات

ىذه التقنية كا لبالغة (  ) :71.4كتعكس ىذه النتيجة أف المنظمة تعمؿ عمى دراسة تصميـ

المنتجات كتحميميا ىندسيا لمكشؼ عف مكاقع الخمؿ كالعيكب  .أما نسب االتفاؽ ؿباقي المتغيرات
كانت مابيف ىذه النسبتيف.
ؼ

تقنيات االنتاج  :يتبيف مف الجدكؿ اعاله اف نسبة االتفاؽ الكمي عمى المتغيرات ا لخاصة بيذه

التقنية ىي ( ، ) :53.2كتعكس ىذه النتيجة في الجانب الميداني أف المنظمة تستخدـ تقنيات

اإلنتاج كلكنيا بنسب متفاكتة كتقميدية إلى حد ما  ،إذ حصؿ المتغير (  ) X7تتكفر في منظمتنا

مكائف الرقابة الرقمية تمنح الـ اكنة الى العمؿ بشكؿ تمقائي مف خالؿ التعميمات الرقمية المرمزة

عمى نسبة اقؿ بمغت ( ) :42.9كتتطابؽ ىذه النتيجة مع الكاقع الميداني لممنظمة إذ تمتمؾ المنظمة
مكائف رقابة الرقمية كلكنيا تقميدية جدا  ،في حيف اف المتغير (  ) X12تتكفر في مخازف منظمتنا
نظـ الخزف كاالسترجاع المؤتمت  ،نسبة اتفاؽ اعمى مف بيف متغي رات ىذه التقنية كالتي بمغت

( . ) :71.4

 -2الميزة التنافسية :
الكمفة  :يكضح الجدكؿ (  ) 2اف المتغيرات التابعة لميزة الكمفة قد حصمت عمى نسبة إتفاؽ كمي

بمغت (  ، ) :56.1إذ كانت أعمى نسبة إتفاؽ عمى المتغير (  ) X1كتتصؼ إجكر العمؿ في
منظمتنا باالنخفاض ك البالغ (  ) :70كيعزل سبب االنخفاض إلى سياسة إدارة المنظمة  ،كأدنى

نسبة إتفاؽ عمى المتغير ( ) X13تمتاز تكاليؼ نقؿ ك مناكلة كخزف المكاد في منظمتنا بأنيا

منخفضة ك البالغة( ) :40كىذه النتيجة تعكس ككف أجيزة نقؿ كمناكلة المكاد تقميدية كتعتمد في
أكثر األحياف عمى األشخاص نتيجة كثرة حدكث العطالت في ىذه األجيزة .

الجكدة  :يشير الجدكؿ( )2إف المتغيرات التابعة ليذه الميزة قد حصمت عمى نسبة إتفاؽ كمي بمغت
(  ):67.5إذ ؾانت أعمى نسبة أتفاؽ عمى المتغير العيكب كالبالغة (  ) :77.1كتتطابؽ
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ىذه النتيجة مع الجانب الميداني إذ أف ا لمنظمة تعمؿ عمى دراسة تصميـ المنتجات كتحميميا
ىندسيا لمكشؼ عف مكاقع الخمؿ كالعيكب في المنتجات

 .في حيف كانت أدنى نسبة إتفاؽ عمى

المتغير (  ) X17فصفع منتجات منظمتنا بشكؿ مطابؽ المكاصفات ك البالغة (  ) :60كتعزل

سبب ذلؾ إلى ككف المكاد األكلية المشتراه أحيانا تككف ليست ضمف المكاصفات المكضكعة تماما.

التسميـ  :أظير الجدكؿ إف المتغيرات التابعة ليذه الميزة قد حصمت عمى نسبة إتفاؽ كمي بمغت

(  ، ) :62.9إذ كانت أعمى نسبة إتفاؽ عمى المتغير(  ) X20تتصؼ منظمتنا بالقدرة عمى تمبية
طمبات الزبائف بالمكاعيد المحددة  ،كبنسبة اتفاؽ بمغت (  ) :67.7كعند تحميؿ ىذه النتيجة في
الكاقع الميداني لممنظمة كجد أف المنظمة تتبع سياسة الكارد أكال ينفذ أكال مع المحافظة عمى تكاريخ

استحقاؽ كؿ زبكف  .كأدنى نسبة اتفاؽ عمى المتغير( ) X19تتمتع منظمتنا بسرعة االستجابة ؿتمبية
طمبات الزبائف ك التي بمغت (  ) :51.4كىذا يعكد إلى عدـ كجكد دراسة مف قبؿ المنظمة لمطمبات

المفاجئة .

المركنة  :أظير الجدكؿ إف المتغيرات الخاصة بيذه الميزة قد حصمت عمى نسبة إتفاؽ كمي بمغت

(  ) : 66.6إذ كانت نسبة االتفاؽ االعمى عمى المتغير (  ) X24تتميز مكائف ك معدات منظمتنا
بأنيا متعددة االغراض كالتي بمغت( ) :74.2كتعني ىذه النتيجة في ميداف العمؿ أف المنظمة تنتج
منتجات متعددة األغراض كالبطانيات كقماش خيـ كقماش ترشيح

 %100إضافة إلى امتالؾ

المنظمة ذات مركنة متكسطة ليا القابمية عمى التحكيؿ مف منتج إلى منتج آخر

،في حيف إف

المتغير (  ) X23تمتمؾ منظمتنا القدرة عمى تمبية طمبات الزبائف الفردية كقد حصمت عمى ادنى
نسبة إتفاؽ كالبالغة (  ) :62.9كتعني ىذه النتيجة إلى أف المنظمة رغـ تركيزىا عمى منتجات

متعددة األغراض إال أنيا تركز أيضا عمى تمبية طمبات الزبائف الفردية كحسب أذكاؽ زبائنيا فيي

تنتج الخاـ ا ألبيض كالخاـ األسمر كالستائر كاألقمشة القطنية كالشراشؼ المقممة كاليمايكف كحسب
متطمبات الزبائف.

اإلبداع  :يكضح الجدكؿ إف المتغيرات التابعة ليذه الميزة قد نالت نسبة إتفاؽ كمي بمغت
 ) :إذ كانت نسبة االتفاؽ االعمى مف نصيب المتغير

( 53.2

(  ) X26منظمتنا دائمان عمى التجديد

كالتحديث كالتغيير كالبالغة( ) :65.7كتفسير ذلؾ في الكاقع الميداني لممنظمة تشير إلى كجكد قسـ

البحث كالتطكير التي تعمؿ عمى تغيير كتحديث في المنتكج ،كالنسبة األدنى لالتفاؽ مف نصيب

المتغير( )X25تسعى منظمتنا الحصكؿ عمى االفكار الجديدة ألجؿ تحسيف ك ت طكير العمؿ ك
التي بمغت ( . ) :42.8
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ثاؿثا  -:قياس العالقات بيف متغيرات البحث
عالقات االرتباط :

يشير الجدكؿ (  ) 2إلى طبيعة عالقات االرتباط بيف متغيرات التقنية كمتغيرات مستقمة ك

متغيرات الميزة التنافسية كمتغيرات معتمدة .

الجدكؿ (  ) 3عالقات االرتباط
المزايا التنافسية

المعتمد

المؤشر

المستقؿ

الكمفة
تقنيات

االنتاج
الػتقػنػيػة

المؤشر الكمي

تقنيات

التصميم

المركنة االبداع الكمي

الجكدة

التسميـ

*0.350

**0.228 0.448

0.167

**0.479

**0.215 0.344* 0.494** 0.522** 0.517

**0.639

0.298

**0.491

*0.346

*0.370

*0.350

*0.415

0.162

)**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
)*: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
يظير مف الجدكؿ رقـ ( )3كجكد عالقة إرتباط معنكية مكجبة بيف المتغير المستقؿ ( التقنيات

المستخدمة في العمميات ) كالمتغيرات المعتمدة ( المزايا التنافسية ) إذ بمغ قيمة المؤشر الكمي
) 0.491كتشير ىذه النتيجة إلى أف العالقة بيف المتغير المستقؿ

(

(التقنيات )كالمتغير المعتمد

(المزايا التنافسية )عالقة مكجبة كمتكسطة نسبيا فبالتالي فإف اعتماد التقنيات الحديثة ستؤدم إلى
تحقيؽ مزايا تنافسية لممنظمة  .في حيف إف عالقة االرتباط لتقنيات االنتاج مع المزايا التنافسية

بشكؿ جزئي فقد كانت معنكية كضعيفة مع ميزة الكؿفة كتشير ىذه النتيجة ميدانيا إلى أف استخداـ
التقنيات الحديثة ستقكد إلى تحقيؽ مزايا في الكمفة
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معنكية مع المركنة كاإلبداع .كأما عالقة االرتباط بيف تقنيات التصميـ ك المزايا التنافسية مجتمعان

فقد كانت عالقة معنكية مكجبة ك بمغت قيمتيا )  ( 0.639ك عالقات االرتباط لتقنيات التصميـ مع
المزايا بشكؿ منفرد فكانت عالقة معنكية مع ميزة الكمفة ك الجكدة كالتسميـ ك المركنة ك لـ تكف

معنكية مع االبداع  .أما عالقة االرتباط لمتقنيات مجتمعان مع المزايا بشكؿ منفرد فكانت معنكية مع

الكمفة كاؿجكدة كالتسميـ ك لـ تكف معنكية مع المركنة كاالبداع .
 -2عالقات التأثير:

يكضح الجدكؿ رقـ (  ) 4نكع التأثير بيف متغيرات البحث

إذ متغيرات التقنية ىي متغيرات

مستقمة ك متغيرات الميزة التنافسية ىي متغيرات معتمدة  ،اذ يتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 4قي ادناه

كجكد تأثير معنكم لمتقنيات المستخدمة في العمميات

( المتغير اؿمستقؿ ) في المزايا التنافسية

المتغير اؿمعتمد بدليؿ قيمة المؤشر الكمي )  ( Fالمحسكبة ك البالغة )  ( 10.477ك ىي قيمة أكبر
مف الجدكلية  .ك عمى المستكل الجزئي نالحظ تأثير تقنيات االنتاج في المزايا التنافسية مجتمعان إذ

كانت قيمة (  ) Fالمحسكبة) (9.642ك معامؿ التحديد ) (R²بمغت ( )%22.6ك ىي تعكس نسبة
مساىمة المتغير المستقؿ في إحداث التغيير با

لمتغير الـ عتمد كىذا يعني إف أحداث تغير في

التقنيات الحالية ستقكد المنظمة إلى تحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة كلكف بشكؿ بطيء إذ أ ف ىناؾ
عكامؿ أخرل تؤثر في تحقيؽ الميزة التنافسية بالنسبة لممنظمة المبحكثة

 .كعند متابعة معامالت

( )βبعد االختبار (  ) tتبيف كجكد تأثير معنكم لتقنيات االنتاج في كؿ مف الكمفة ك الجكدة ك

التسميـ ك التأثير األكثر قي ميزة التسميـ  .أما عالقة التأثير لتقنيات التصـ يـ في المزايا التنافسية
مجتمعان فكانت أيضان معنكيان إذ كانت قيمة ()Fالمحسكبة )  (22.762كقيمة معامؿ التحديد

بمغت (  ، ) :40كعند متابعة معامالت ( ) βاالختبار (  ) tنجد إف لتقنيات التصميـ تأثير معنكم
في مزايا الكمفة ك الجكدة ك التسميـ كالمركنة بشكؿ منفرد

جي البحث .
كضعيا في ـ فق ة
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الجدكؿ ( ) 4عالقات التأثير
الميزة التنافسية

المعتمد
الكمفة
B1

الجكدة
B2

التسميـ
B3

التصم يم

تقنيات

الػتػقػنػيػة

االنتاج

تقنيات

2.247

0.632
*)(3.465

0.638
*)(3.520

1.779

0.437
*)(2.121

0.441
*)(2.148

o.682
*)(2.882

0.422
0.289
(2.102)* (1.347)n.s

1.919

0.494
*)(3.237

0.408
0.241

0.728
*)(30266

المركنة
B4

االبداع
B5
0.273
0.219
(1.265)n∙s (0.973)n.s

0.226

*9.642
*22.762
*10.477

 tالجدكلية تساكم 1.766

4.0848

(

) قيـ  tالمحسكبة

* : P ≤ 0.05

N=35

4.0848

الكمي

4.0848

المؤشر

المحسكبة

المستقؿ

R²

الجدكلية

B

F

)df (1,33

N.S : not significant

المحور الثاني:

االستنتاجات كالمقترحات:
أكالن – االستنتاجات بناء" عمى النتائج التي تـ التكصؿ الييا في التحميؿ االحصائي ،يمكف استنتاج
االتي:

 -1المنظمة المبحكثة ال تقكـ باجراء التصميـ بمساعدة لحاسكب الجؿ اعداد كمعالجة تصاميـ
منتجاتيا التي تساعد في سرعة التصميـ كالقابمية عمى

تغيير كتعديؿ التصميـ بسيكلة كسرعة ،

فضالن عف اجراء عمميات االختبار عمى النمكذج التصميـ لغرض التأكد مف مكاصفات كاجراء
التعديالت عمييا لمكصكؿ الى التصميـ االفضؿ.

 -2المنظمة المبحكثة التستعيف بالتقنيات الحديثة في مجاؿ مراقبة عمميات االنتاج بكاسطة
الحاسكب.
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 -3كسائؿ المناكلة كالمناقمة لممكاد االكلية كالنصؼ المصنعة بيف المراحؿ االنتاجية ىي

كسائؿ

تقميديةكلـ يتـ إدخاؿ تقنيات المناكلة المتطكرة التي تسيؿ ك تبسط الكثير مف العمؿ كىذا كاضح مف

خالؿ إجابات األفراد المبحكثيف فيما يخص المتغير ()X10مف عدـ امتالؾ المنظمة أم أجيزة
تخص اإلنساف اآللي كاف كجدت فيي بدائية جدا

 -4الكسائؿ كالمعدات المستخدمة في عمميات خزف كاسترجاع المكاد ك المنتجات ىي قديمة كتأخذ
كقت طكيال"في العممية .

 -5تعاني المنظمة المبحكثة مف صعكبات في مناكلة المكاد بيف المراحؿ االنتاجية نتيجة االعتماد
على الكسائؿ ك المعدات التقميدية في عممية المناكلة كالنقؿ ميدانيا ،كىذا كاضح أيضا مف خالؿ
إجابات األفراد المبحكثيف فيما يخص المتغير ( )X11مف قمة امتالؾ المنظمة المبحكثة عربات

نقؿ المكاد النسيرة تمقائيا ك بالتالي ارتفاع تكاليؼ النقؿ ك المناكلة .

 -6ضعؼ العناية كالسعي مف قبؿ إدارة المنظمة المبحكثة باالفكار كالمقترحات االبداعية التي
تساىـ في تحسيف كتطكير العمؿ .

 -7ثبت كجكد عالقة إرتباط بيف التقنيات المستخدمة في العمميات ك المزايا التنافسية ،

إذ كانت

عالقة االرتباط بيف تقنيات االنتاج ك المزايا التنافسية مجتمعان عالقة إيجابية إذ بمغ قيمة المؤشر

الكمي ( ،)0.491كعمى المستكل الجزئي فإف العالقة كانت إيجابية مع كؿ مف ميزة الكمفة كالجكدة
ك التسميـ  .أما عالقة االرتباط بيف تقنيات التصميـ ك المزايا التنافسية مجتمعان فإنيا أيضان كانت

إيجابية ك عمى المستكل الجزئي فإف اؿعالقة كانت إيجابية مع كؿ مف ميزة الكمفة كالجكدة ك التسميـ

ك المركنة .

 -8ثبت ك جكد تأثير معنكم لتقنيات العمميات في المزايا التنافسية  ،إذ كاف لتقنيات االنتاج تأثير
معنكم في كؿ مف ميزة الكمفة كالجكدة كالتسميـ  .ك لتقنيات التصميـ تأثير معنكم في كؿ مف ميزة

الكمفة كالجكدة كالتسميـ ك المركنة .

 -9تبيف إف نسبة مساىمة كؿ مف تقنيات االنتاج ك التصميـ بإحداث تغيير بالمزايا التنافسية
لي .
ليست بعا ة

ثانيان  -:المقترحات :

إعتمادان عمى االستنتاجات المستخمصة مف نتائج البحث تـ كضع مجمكعة مف المقترحات تتكافؽ

ك تنسجـ مع تكج ييات ك أىداؼ البحث .

 -1السعي الى إدخاؿ كاستخداـ التقنيات الحديثة في مختمؼ مجاالت عمميا لمكاكبة التطكرات لما
ليذه التقنيات مف مزايا ك منافع لألفراد كالمنظمات .

32

المجلد( )1العدد (2011 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

 -2يدعكالباحثاف المنظمة المبحكثة الى إستخداـ التصميـ بمساعدة الحاسكب

إذ متيح الفرصة

لمتصميـ بدؽة ك إجراء التعديالت ك التغييرات بسرعة ك إجراء عممية إختبار التصميـ لمتأكد مف
مكاصفاتيا .

 -3إعتماد مكائف التصنيع المراقبة بمساعدة الحاسكب إذ تحقؽ ىذه المكائف منتجات بدقة عالية ك
تمنع ظيكر منتجات معيبة ك تخفض اليدر في المكاد ك العمؿ .

 -4الدعكة الى إستخداـ كسائؿ مناكلة كمناقمة متطكرة لما ليا مف منافع ك تقمؿ ضياع الكقت
كالجيد .

 -5تكفير شبكة إتصاالت فعالة ما بيف االقساـ لتبادؿ المعمكمات كاالستفادة مف بعضيا البعض
عف طريؽ شبكة االتصالت ك المعمكمات ( االنترنيت ) .

 -6إعتماد النظـ الحديثة في عممية خزف إسترجاع الـ كاد إذ تكفر الكقت كالكمفة لمعامميف في مجاؿ
الخزف .

 -7ضركرة العناية باالفكار كالمقترحات االبداعية التي تساىـ بشكؿ فعمي في تحسيف كتطكير
العمؿ.
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الممحؽ ( )1نمكذج إستمارة االستبانة

الكمية التقنية كرككؾ

جامعة المكصؿ

قسـ ىندسة االلكتركنيؾ كالسيطرة

كمية االدارة ك االقتصاد

قسـ االدارة الصناعية

ـ /إستبياف

تحية طيبة ........

تمثؿ ىذه االستمارة جزء مف مشركع بحث في االدارة الصناعية بعنكاف

 (( :دكر التقنية في

تحقيؽ الميزة التنافسية )) إستطالع آراء الميندسيف ك الفنييف في معمؿ الغزؿ كالنسيج .

يرجى إبداء المساعدة ك كضع العالـ ة أماـ الفقرة المالئمة  .عممان أف مساىمتكـ سيككف ليا

أبمغ االثر في نجاح ميمتنا .

مع الشكر ك التػ ػػقديػ ػػر
) أماـ العبارة التي تتمتع بيا .

مالحظة  :ضع عالمة (

أكالن  -:معمكمات عف المستجيب :
المركز الكضيفي :

(

) إدارة عميا

(

( ) إدارة دنيا

) إدارة كسطى

التحصيؿ الدراسي :

( ) إعدادية
العمر :

(
(

( ) دبمكـ ( ) بكالكريكس ( ) ماجستير ( ) دكتكراه

) ( 25 – 20
) 40 – 36

) 30 – 26

(

)  41فأكثر

( ) 35 – 31

36

الباحثاف

المجلد( )1العدد (2011 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

مقاييس االستجابة
المقاييس

ت

اتفق

اتفق

محايد

ال

ال اتفق

بشدة

( )4

( )3

اتفق

بشدة

( )5

() 2

()1

أكال :التقنية  :كىي مجمكعة الكسائؿ كالمعدات كالتجيزات المستخدمة في مجاؿ تصميـ كتصنيع
المنتجات كالخدمات
 -1تقنيات التصميـ
-1

تقكـ منظمتنا بتصميـ المنتجات

-2

تجرم منظمتنا تعديالت سريعة عمى

بمساعدة الحاسكب .

نماذج التصاميـ نتيجة إستخداـ

الحاسكب
-3

تقكـ منظمتنا بالتحميؿ اليندسي
لتصاميـ المنتجات بمساعدة الحاسكب

-4

تخضع منظمتنا نماذج التصميـ
الختبارات دكف الحاجة لبناء نمكذج

أصمي مادم.
-5

يتـ تحكيؿ تصميـ المنتج الى خط

االنتاج ك تقييـ المسارات ك العمميات

ك الفحكصات بمساعدة الحاسكب
-6

تتـ معالجة المنتجات في منظمتنا مف

قبؿ مكائف المراقبة بمساعدة الحاسكب

 -2تقنيات التصنيع ( االنتاج )
-7

تتكفر في منظمتنا مكائف الرقابة

الرقمية تمنح الماكنة العمؿ بشكؿ
تمقائي مف خالؿ التعميمات الرقمية

المرمزة .
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-8

تراقب كؿ مجمكعة مكائف االنتاج في

-9

تتكفر في منظمتنا مكائف مراقبة رقمية

منظمتنا بمساعدة حاسكب مركزم

تراقب بكاسطة حاسبة خاصة لكؿ
ماكنة

 -10تتكفر في منظمتنا االنساف اآللي
لمقياـ باألعماؿ الصعبة عمى االنساف
 -11تمتمؾ منظمتف ا عربات نقؿ المكاد
المسيرة تمقائيان .

 -12تتكفر في مخازف منظمتنا نظـ الخزف
كاالسترجاع المؤتمت

ثانيا:الميزة التنافسية :قابمية الشركة التفكؽ عمى المنافسيف في السكؽ مف خالؿ الكمفة  ،الجكدة

،التسميـ  ،المركنة  ،أك االبداع
 -1الكمفة

 -13تمتاز تكاليؼ نقؿ كمناكلة ك خزف
المكاد في منظمتنا بأنيا منخفضة

 -14تتصؼ إجكر العمؿ في منظمتنا
باالنخفاض

 -15تحصؿ منظمتنا عمى المكاد االكلية
بأسعار منخفضة

 -2الجكدة
 -16يتـ تصميـ خصائص منتجات
منظمتنا بدقة عالية

 -17تصنع منتجات منظمتنا بصكر
مطابقة لممكاصفات تماما

ة
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 -18تمتاز منتجات منظمتنا بخمكىا مف
العيكب

 -3التسميـ
 -19تتمتع منظمتنا بسرعة االستجابة لتمبية
طمبات الزبائف

 -20تتصؼ منظمتنا بالقدرة عمى سد

طمبات الزبائف بالمكاعيد المحددة

 -21تمتاز منظمتنا بسرعة تطكير

اؿمفتجات جديدة ك تقديـ ىا الى السكؽ

 -4المركنة
 -22تتصؼ معدات منظمتنا بالمركنة
لمكاجية التغيرات بالسكؽ

 -23تمتمؾ منظمتنا القدرة عمى تمبية
طمبات الزبائف الفردية

 -24تتميز مكائف ك معدات منظمتنا بأنيا
متعددة األغراض

 -5األبداع
-25

تسعى م نظمتنا الحصول عمى االفكار
الجديدة ألجل تحسين العمل و تطويره

-26

تعمل منظمتنا دائماً عمى الت

-27

تحاول منظمتنا دائماً تحديث و تطوير

التحديث و التغيير

جديد و

تسهيالت و طرق العمل و تتبنى األفكار

التطويرية
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