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 المستخلص
 

CEتناقش الدراسة الحالية مفهوم الهندسة المتزامنةة 
*
وأدواتهةا عدةدا ا دحةدل المواةوااب العال ةة  

التصميم والتطوير الخاصة عالمنتجاب عةالتواز  مة   عدملية مية في الوقب الرا ن كون  ذا المت ير يهتم األ
تدزيةةز دورف فةةي تلعيةةة متطلعةةاب الزعةةاان وتح يةة  التميةةز الةةم المنافسةةينا ويتمحةةور  ةةد  الدراسةةة حةةو  

ولتح ية  ذلةق قةام العاح ةان  ،م الهندسةة المتزامنةة فةي المدمة  قيةد الدراسةةتشخيص التطعي اب الفدلية لمفهةو
جانة  ااةداد اسةتمارس اسةتعانة  دلةمعالدديد مةن الزيةاراب الميدانيةة واجةراع الدديةد مةن الم ةاعصب الشخصةية 

لةةم اةةدد مةةن دا وخلصةةب الدراسةةة عالتوصةة  المناسةةعةم ترحةةاب العهةةد  تدزيةةز الجانةة  الميةةداني وت ةةديم 
 والتي يمكن مةن خةص  CEمكانية لتطعي  ادواب دالدرسة قيد يتوافر في المدم  نتاجاب كان من ا مها االست

وعنةةاع الةةم تلةةق  .سةةوا  المحليةةةتفديلهةةا والدمةة  اليهةةا عشةةك  كعيةةر زيةةادس الحصةةة السةةوقية للمدمةة  فةةي األ
مة  قيةد الدراسةة حةا  االستنتاجاب ت دمب الدراسةة عدةدد مةن الم ترحةاب كةان مةن عينهةا  اةرورس قيةام المد

عإاداد استمارس خاصة لت يةيم مراحة  تطعي ةض واةمن كة  مرحلةة مةن مراحة  التطعية   CEالشروع عتطعي  
 يجاد الحلو  المناسعة لهاا د لتشخيص المشكصب والمدوقاب التي تواجهها تلق الدملية و

 

 الهندسة المتزامنة. أدوات ،الهندسة المتزامنة :الكلمات المفتاحية

 
tractAbs 

 
The current study discusses the concept of concurrent engineering ( CE ) and its tools 

through one of the critical issues at this time ,as this variable cares with the design and 

development of products in parallel with strengthening its role in meeting the requirements of the 

customers and to achieve excellence over competitors. The objective of the study focuses on 

diagnosis of the actual applications of the concept of concurrent engineering in the factory under 

study ,to achieve this, the researchers have done several field visits and conducted numerous 

personal interviews in addition to the preparation of a questionnaire with a view to strengthen the 

field side and to submit proposals . The study concluded to a number of conclusions the most 

important of them is, within the factory under study, the possibility of application of  (CE) tools, 

through activating and work on them dramatically , the market share of factory can be increased 

within the local markets. According to these findings,  a number of proposals have been included: 

the factory need to initiate an application of (CE) to prepare a special form to assess the stages of 

implementation ,also within each stage of the application, diagnosing the problems and obstacles 

faced by the process and to find the appropriate solutions. 

 
Key Words: Concurrent Engineering - concurrent engineering Tools 
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 المقدمة
الداملةة  المدامة  سةاارتحةدياب كعيةرس حالةض كحةا  في الموص   الوالدية األلعسةمدم  يواجض 
انيةةة والمدلوماتيةةة المتسةةاراة مةةن جهةةة الت كنتيجةةة حتميةةة للتطةةوراب فُراةةب اليةةض  فةةي الدةةرا ،

قيةد  المدمة  تلق التحدياب عةاب ةنية، وفي مواجهوالتطوراب التي تتامنها عياة المنافسة من جهة  ا
حةتم اليةض تعنةي يمةر الةذ  األ ،الحالية غير قادر الةم مواجهةة المنافسةين دمكاناتضفي اوع  الدراسة
 وأدواتهةاCE نتةا  والدمليةاب وفةي م ةدمتها منهجيةة دارس االدحدي ةة فةي مجةا   دداريةةونظم  أسالي 

التكييةةة  والتماشةةةي مةةة   ةةةذف يجةةةاد الممارسةةةاب الكفيلةةةة عتح يةةة  د و امةةة  المدمةةة  لصرت ةةةاع عواقةةة 
 اوميدانياً وعهد  ت طية ماامين الدراسة نظرياً  الظرو ،

 
 منهجية الدراسة

 الدراسةمشكلة  -أوالا 
سةالي  أيجةاد دلةم دقيةد الدراسةة  المدم وفي م دمتها  الصنااية الدراقية المدام نظراً لحاجة 

والمدوقةاب التةي فراةتها الظةرو   لواقدهةا الحةالي الم  ة  عالمشةاك  عتجاوز ةاداريةة كفيلةة دونظم 
سةوا  الدالميةة واةدم وجةود اةواعط لدمليةة العياية للمت يراب التي يدانيهةا العلةد مةن انفتةاى الةم األ

مةر الةذ  ُيحةتم الةم  ةذا المدمة  األ ،اللعسةة واتسةاع رقدةة المنافسةةاستيراد العااا  وفي م دمتها ا
المنةا   المداصةرس التةي تسةاادف الةم تح ية  أ دافةض،  أحةدف عدةدا  CE الهندسة المتزامنةة تعني مفهوم

/  ة  يمتلةق المدمة  قيةد 1 اآلتيةةوعشةك  اةام يمكةن صةياغة مشةكلة الدراسةة فةي اةوع التسةا الب 
/  ةة  2والخعةةراب  ا  م ةة   ةةذف المفهةةوم مةةن حيةةم تةةوافر ا مكانةةابلتعنةةي الدراسةةة العياةةة المصامةةة 

  ا CEيتوافر في المدم  قيد الدراسة أدواب مطع ة أو قاعلة للتطعي  لـ 
 

 أهمية الدراسة
دواتها في مدم  أو CE مية تطعي  مفهوم أستهتم الدراسة الحالية عتسليط الاوع الم 

 ر الم تدزيز قدراب المدم  في است مار ااملي ألمفهوم من األلعسة الوالدية/الموص  لما لهذا ا
 الوقب والكلفة في مواجهة المنافسينا 

 
 أهداف الدراسة

/ تشخيص الخطواب المنجزس 1 دا  في م دمتها  لم تح ي  جملة من األدتهد  الدراسة 
ا  تطعي  / ت ديم م ترحاب في مج2وأدواتهاا  CEمن قع  المدم  قيد الدراسة في مجا  تطعي  

 مكاناب الحاليةا  داع المدم  في اوع اأتكف  عتحسين مستول  CEأدواب 
 
 نموذج الدراسةأ

نموذ  ألت ديم المدالجاب المواواية لمشكلة الدراسة وفراياتها، التزم العاح ان عت ديم 
 نموذ  الدراسةاأ 2ويدكس الشك   ،يدعر ان المت يراب التي امنها عح هم
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  1الشكل 
 أنموذج الدراسة االفتراضي

 
  اادس الدم  الم تطعي هاادمما يتطل   ،داسمكانية لتطعي  األدلم ادم وجود داألسهم المن طة تشير 

 االعاح ينمن ااداد  :المصدر

 
 الدراسة فرضية

عية  أدواب دمكانيةة لتطتوجةد  التي  عةاآل هةانموذجأفةي اةوع  الدراسةة فراةيةيمكن صياغة 
CE في المدم  قيد الدراسةا 
 

 منهج الدراسة
ين للدراسةةة ف ةد ااتمةةد العاح ةان منهجةةين رايسة  ةةدا  التةي تع يهةةا الدراسةةل ةر  تح ية  األ

/ الجانةة  النظةةر  والفكةةر  للدراسةةة  ااتمةةد فيةةض العاح ةةان الةةم االسةةلو  الوصةةفي 1وكمةةا يةة تي  
وفيةض / الجانة  الدملةي والميةداني للدراسةة  2جانة ا التحليلي آلراع ودراسةاب الكتةا  والعةاح ين اال
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سةلو  أالتي تم توزيدها الم اينة الدراسة، كمةا تةم االاتمةاد الةم  *ااتمدنا الم استمارس االستعيان
عهد  التح ة  مةن صةحة االسالي  الميدانية في جم  العياناب والمدلوماب  ك حد **الم اعلة الشخصية

اةةافية تتطلعهةةا دن اسةةتمارس االسةةتعانة والحصةةو  الةةم مدلومةةاب المدلومةةاب التةةي تةةم استحصةةالها مةة
 الدراسةا

 
 مجتمع الدراسة وعينتها

السيما عدد األحدام  في الدرا  صنااة االلعسةنظراً لأل مية المتزايدس التي عدأ يحتلها قطاع 
ما اختيارف ف د ت،منها األلعسة الجا زس  يستوردالتي تمر عها العلدان المجاورس والتي كان الدرا  

عددف من المدام   الموص / الوالدية األلعسة عمدم للدراسة، أما المجتم  ف د تم    ميدانياً مجاالً 
 من الداملين ممن يحملون م  صب اً كعير اً ادد ا نايا في التي تام  الكعيرس الحجم في الدرا 

وعدأ  1892ي اام ف ت سس"  ف د المدم  قيد الدراسةمهنية االيةا أما ان مصمح  ومهاراب
قطدة/ سنة من  (020777وتعلغ الطاقة االنتاجية للمدم  ) 1891في اام  لضالتش ي  التجريعي 

نتا  الوسااد والمفارش والشراش  والفروس دوالنسااية، فاصً ان  االلعسة الوالدية والرجالية
وجادر السيارس والحورانية والتجهيزاب الدسكرية الخاصة عالجيش والشرطة والخيم السياحية 

( خطاً 11والدمير والمصح  وانواع الصدار  المدرسية والطعية وعدالب الدم  ويام المدم  )
حس  المودي  ولض ادس مدار  تسوي ية داخلية وخارجية لتروي  المنتجاب عنتاجياً متخصصاً د

أما " ***النوايةقعا  المستهلق كونها تخا  لرقاعة الجهاز المركز  للت ييس والسيطرس دالتي القب 
والمتم لة  مدم  االلعسة الوالديةاينة الدراسة فهي قصدية امدية تم لب عاألفراد المعحو ين في 

قام العاح ان (، دذ مدير المدم ، ر ساع االقسام ومداونيهم، المدراع الفنيين في االقسام والشد )عـ 
وفيما ي تي وص   ،( استمارس89قد استردا )و ،الم المعحو ين استعانة( استمارس 17) عتوزي 

الدلمي،  الدمر، الم   )ألفراد اينة الدراسة من حيم عد  الخصااص الشخصية المتم لة عـ  
 ا1وكما مواح في الجدو   (، الدنوان الوظيفي، الجنسومدس الخدمة في الشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 نموذ  استمارس االستعانة ا  أ  1الملح  * 

   جدو  الم اعصب الشخصية والميدانية ا  2الملح  ** 

   www.mosul-garment.comالدلي  التدريفي للشركة الدامة لصنااة االلعسة الوالدية/ الموص ا *** 



 [ 182]                                                                                                                          ...  مدى توافر ادوات اهلندسة املتزامنة
 

 
 1 جدولال

 وصف أفراد عينة البحث
 النسبة العدد الجنس ت

 % 41 27 ذكر 1

 % 59 29 أن م 2

 النسبة العدد العمر ت

1 27-17 8 18 % 

2 11-87 21 88 % 

1 81-17 17 21 % 

 % 10 9 ف ك ر  17 8

 النسبة العدد التحصيل الدراسي ت

 --- --- اعتدااية 1

 %   2 1 متوسطة 2

 % 10 9 دادادية 1

 % 28 18 دعلوم 8

 % 12 21 عكالوريوس 1

 النسبة العدد العنوان الوظيفي ت

 % 8 2 حرفي 1

 % 18 10 مصحظ 2

 % 0 1 محاس  1

 % 8 2 مدق  8

 % 8 2 كيمياو  1

 % 0 1 فيزياو  0

 % 2 1 أمين مخزن 0

 % 10 9 مداون مدير فني 9

 % 9 8 مدير فني 8

 % 11 0 مدير 17

 النسبة العدد سنوات الخدمة ت

1 1-1 0 11 % 

2 0-17 11 11 % 

1 11-11 0 12 % 

8 10-27 0 11 % 

 % 20 11 ف ك ر 21 1

 استمارس االستعانةا نتاا  من ااداد العاح ان عاالاتماد الم  :المصدر       

 
دن نسةةعة األفةةراد المعحةةو ين مةةن ا نةةام كانةةب  الجنننس:/ 1  يةة تيمةةا  1يصحةةظ مةةن الجةةدو  

فةةي  الوالديةةة أللعسةةةامدمةة  %( و ةةذا يدةةود دلةةم طعيدةةة امةة   19دذ عل ةةب ) ،أالةةم مةةن الةةذكور
دذ عل ةب  ،ن األفةراد المعحةو ين( النسعة األالةم مة87-11كانب الفاة الدمرية ) العمر:/ 2الموص ا 

 جديدس ولديةض ال ةدرس الةم الت ييةرا اً وقيم اً %( و ذف تم   فاة الشعا  الناا  الذ  يحم  أفكار 88)
دذ كانةةب نسةةعتهم  ،نسةةعة األالةةمكةةان حملةةة شةةهادس العكةةالوريوس يم لةةون ال التحصننيل الدراسنني:/ 1
%( و ذا يد  الم وجةود أشةخاص يحملةون مدةار  والةوم ولةديهم ال ةدرس الةم توظيفهةا فةي 12)

 نالةق  العننوان النوظيفي:/ 8 ج  ا عداع  والتطور ودف  المدم  عاتجاف التفو  والنجاىاأالدم  من 
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و ةذا يةد  الةم أن  ،ة أم الميةةكانةب فنيةة أم ددارية اً اختصاصاب متدددس ومتنواة في المدم  سواع
كانةب نسةعة  الخدمنة:سننوات / 1 الم الدم  المتزامن من اجة  تح ية  أ ةدا  المدمة ا قدرس نالق 

%( و ةةذا يعةةين وجةةود خعةةراب 20دذ عل ةةب نسةةعتهم ) ،فةة ك ر ( النسةةعة األالةةم 21سةةنواب الخدمةةة )
 داملينامتراكمة تمكن المدم  من االستفادس منها في تطوير الدم  وتدري  ال

 دود الدراسةح
دار  ا فةي  ةد  المنهجةين  :الحدود النظرينةأ/  اآلتية   حدود الدراسة عالجوانعراز ديمكن 
الهندسةةة المتكاملةةة والتركيةةز الم) CE أدواب ركةةزب الدراسةةة فةةي المت يةةراب اآلتيةةة  والتسةةوي ي

، التطةوير المتكامة   المنظمةة تكام ، تدميم  ندسة النظم،  التطوير المتزامن للدملية والمنت ، اآلنية
 :الحنندود المكانيننة / اتفاقةةاً مةةن قعةة  العةةاح ينا  دواباألألنهةةا أك ةةر  (للمنةةت  االنت ةةا  نحةةو االنتةةا  

ت خةةذ الحةةدود الزمنيةةة للدراسةةة  الحنندود الزمانيننة:ب/  االوالديةةة فةةي الموصةة  األلعسةةةمدمةة  اختيةةر 
جةةةراع الم ةةةاعصب الشخصةةةية داالسةةةتعانة و/ مةةةدس توزيةةة  اسةةةتمارس 1دنةةةاف  أوكمةةةا م شةةةر  ،اتجةةةا ين

فيهةا  جةرل/ المدس التي 2ا 29/2/2711ول اية  0/12/2712 والزياراب الميدانية التي امتدب  من
اةةداد الدراسةةة عرمتهةةا منةةذ الشةةروع عكتاعةةة العحةةم وت عيةةب انوانةةض ول ايةةة االنتهةةاع مةةن طعااتةةض د

 ا 8/8/2711– 11/8/2712امتدب من  مدسومراجدتض و ي 
 وات الدراسةدأ

  والمدلومةاب دواب وكمةا ية تي  أ/ أدواب جمة  العيانةابااتمدب الدراسة الم نواين من األ
أدعياب الدراسة من الكتة  والمراجة  الدلميةة، دجةراع اةدد مةن الم ةاعصب الشخصةية كمةا ) وتتامن
ياناب الدراسةة دن طعيدة عاالستعانة(ا  / أدواب التحلي  والمدالجة ا حصااية  ، 2 في الملح معين 

 ي طعيدية المدلمية وتستوج  انت ةاع أدواب دحصةااية مصامةة لتحلية  العيانةاب ومدالجتهةا واختعةار 
المتوسةةط الحسةةاعي، الةةوزن النسةةعي )  ر األدواب اآلتيةةةالفراةةياب والةةم  ةةذا األسةةاس تةةم اختيةةا

 (اTللمتوسط الحساعي واختعار 

 الجانب النظري
 ل مفاهيمي( )مدخ الهندسة المتزامنة _أوالا 

 لةةض جةةذور تاريخيةةة امي يةةة عةةدأب مةة  رغعةةة CEن مفهةةوم  عةة (Mäkinen,2011,20) أواةةح
عان الحةر  الدالميةة ال انيةة،  وفةي دفي تطوير ترسانتها الحرعية U.S.A  الوالياب المتحدس االمريكية

ي فراةتها كنتيجةة حتميةة للتهديةداب التة U.S.Aمةن قعة   CEا د ال مانيناب تزايةد اال تمةام عمفهةوم 
الشةةركاب الياعانيةةة فةةي مجةةا  تطةةوير منتجاتهةةا وكةةردس فدةة  متوقدةةة امةةدب الشةةركاب االمريكيةةة كةةـ  

(Hewlett-Packard, Cisco Systems)  دلةةم ااتمةةاد الدديةةد مةةن الكتةة  فةةي مجةةا  الهندسةةة وا دارس
هةر فةي ظ CE نألةم د (Alkadi, 2007, 9) شةارأووتطةوير مسةتول منتجاتهةاا  املهةالتطوير آليةاب 

U.S.A  وي كةد لتح ي  التزامن عين املية تصميم المنتجاب والنتةاا  التةي سةتتح   انهةاا  1982اام
(McGillan, 2009, 19) ساس ام أن د CE   و دم  جمي  الدملياب التةي تشةترق فةي دنتةا  المنةت 
لمرحلةةة أو تطةةويرف والمتم لةةة عالتصةةميم والتصةةني  وا دارس وا نتةةا  والتمويةة  والتسةةوي  اةةمن أ

اآلمر الةذ   ،ولم لتصميم المنتجاب وتطوير ا من خص  االستخدام الواس  النطا  لنظام المحاكاساأل
مفهةوم الهندسةة المتزامنةة مةن وجهةة  2ويظهر الجةدو   سيترت  اليض تح ي  وفوراب مادية كعيرسا

 نظر العاح ينا 
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 2جدو  ال
 وجهة نظر العاح ين مفهوم الهندسة المتزامنة

 المفهوم الكاتب والسنة  ب

1 (Moges,2007) (Steyn,2003)  منظم ومتةزامن ومتكامة  لتصةميم المنتجةاب وجمية   أسلو
الدملياب المرتعطة عها عما في ذلةق امليةة تصةني  المنتجةاب 

 دل ةاع دلةمويهةد   ةذا الةنه  ، واملياب الدام التي تتطلعها 
ذلةق الاةوع الةم جمية  مراحة  دورس حيةاس المنةت  عمةا فةي 
 تكلفة الجدولة الزمنية ومتطلعاب الزعاان والمستخدمين

2 (Sundar and Alagarsamy, 2012) عنظةةر االاتعةةار كةة  جانةة  مةةن  ي خةةذذلةةق الةةنه  الةةذ   ع نةةض
وذلةق مةن خةص   ،جوان  املياب التنميةة المرتعطةة عةالمنت 

لك  من امليتي تطوير المنت  وتنميتض  متواز   ع سلو النظر 
 المعكرس لدملية تصميم المنت في المراح  

1 (Tabriz et al ., 2011)  كعةر أدحدل الت اناب الواسدة النطا  التي ت كد الةم تةزامن
ادد من العداا  المتاحةة والتةي ت ة  اةمن مجةامي  منفصةلة 

 ومتاارعة من الوظاا  والنشاطابا

8 (Belay,2009) يةة ممارسة مجمواة من الدملياب في وقب واحد اعتةداًع عدمل
 تصميم المنتجاب مروراً عتصنيدها ومن  م تطوير اا

1 (Tenkorang, 2011 ) 
(Yassine and Braha  ,2003) 

فلسفة ددارية تستند الم مجمواةة مةن المعةادل التةي تركةز  
الم املية تطوير المنتجاب من خص  اتمام جمي  الدمليةاب 

 ق  نسعة ممكنة من االخطاع الم نحو متسارع وع

0 (Sobey, 2010)  تلق الدمليةة التةي تسةتخدم امليةاب التصةميم المتوازيةة التةي
نةةواع أ نةةاع امليةةة التصةةميم فةةي شةةتم أيةةتم الد ةةور اليهةةا 

 الصناااب عدالً ان املياب التصميم المتسلسلة

0 (Martin, 2011) المتة خرسلةم الحةد مةن امليةاب الت ييةر دالةذ  يسةدم  النظام 
جهةةة والوصةةو  الةةم فةةي تصةةميم المنتجةةاب وتكلفتهةةا مةةن 

 السو  من جهة  انية

9 (Yang and Dong, 2012) انتظار تطوير  مدسالمداخ  األك ر فاالية في تخفي   دحدل
 في الكلفة الكلية لإلنتا  الوفرسالمنت  والوصو  دلم تح ي  

 عاالاتماد الم المصادر أاصف العاح ينمن داداد   المصدر
 

اعارس اةن مةنه  دنتةاجي يتطلة  تح ية  امليةة التةزامن أنض ان يرل العاح  اتساقاا مع ما تقدم
في شتم مراح  الدملية ا نتاجيةة منةذ الشةروع عدمليةة تصةميم المنةت  مةن خةص  اسةتخدام مجمواةة 

 امن الت اناب والتسهيصب
تعةرز مةن خةص  الةدور الكعيةر  CEأ ميةة  أن (Makinen 2011,21 ,)ن عةيا  CE أ ميةةعصدد و

فاةصً اةن  ،قةراراب التصةميماتخةاذ المساادس فةي  لم جان دالتصني  للمنتجاب  في تصميم املياب
اسةةتخدام وقةةب و التركيةةز الةةم الزعةةاانو متدةةددس الوظةةاا امةة  تشةةكي  فةةر  دور ةةا الفااةة  فةةي 

ز ـتركة ةـ امةأداس  دـُتدة CEم أن ـدلة (Yang,et.al,2012,3)وأشار  االنتظار كمصدر للميزس التنافسية
تتم ة   CEأن أ ميةة  (liang et al.,2012,44)دد ـةـا وحدـ  الجديةـر المنتةـويــدس تطـ  مـم تخفيــال
تحسين املياب تطوير المنت  الدامة من خص  ديجاد قنةواب اتصةا  وتعةاد  المدلومةاب / 1 تي  عاآل

/ 1 دراسة الدوامة  المتعاينةة فةي جمية  مراحة  دورس حيةاس المنةت ا/ 2ا عين الفر  الوظيفية المتدددس
( أن األ ميةة Anumba et al., 2007, 2ويرل ) ا فدالة للمنظماب ت كد الم المنافسة دستراتيجيةتدد 
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/ 2 انفسةض تزامن وتواز  الجدولة في كة  األنشةطة والمهةام ال ةدر المحتمة /1  يمكن دجمالها عاالتي
المرتعطةة عتسةليم  تكام  سلسةلة التجهيةز/ 1 االمنت الدملية، المدلوماب في دورس حياس  ،تكام  المنت 
تكامة  كافةة الت نيةاب واألدواب / 8 االتصا  الفدةا  والتنسةي  والتدةاوناامان خص  من المشروع 
 االمنت في املياب تطوير  المستخدمة
تهةةد  دلةةم تح يةة   CE عةة ن( Ebrahimi, 2011, 46) نف ةةد عةةيا  CE ع  ةةدا مةةا فيمةةا يتدلةة  أ

فاصً اةن  ،نشطة ا نمااية من جهة  انيةهة واألمن جالتزامن والتكام  في املية تصميم المنتجاب 
 وأاةةا اةةرورس تةةوفير الةةدام الكةةافي لجميةة  األنشةةطة المراف ةةة وفةةي م ةةدمتها امليةةاب التصةةني ا 

(Fine et al., 2005, 305) ع ن CE وفي الديو ا  أنواعجمي   المنموذ  نظمي يهد  الم ال ااع أ
 يلعةيتحسةين جةودس المنةت   المنةت  الةذ  / 1 عةـ  CEدا  أ ة (laguda, 2002, 12) ذاتض أجم السيا  

لت ةةديم  عجةةدتخفةةي  وقةب االنتظةةار  تخفةةي  وقةب ا نتةةا  مةةن خةص  الدمةة  / 2 متطلعةاب الزعةةاانا
تم ة  مسةتول المةوارد المطلوعةة  كونها  خف  كلفة ا نتا / 1 )وقب التسوي (ا ،المنت  دلم السو 

، المواد التي اسةتخدمب فةي ا نتةا  ساااب الدم  الم المنت ذا يتامن لت ديم المنت  دلم السو  و 
 وأ  أجهزس أو خدماب مستخدمةا 

 الهندسة المتزامنة أدوات -ثانياا 
رايسةةةة   أدوابتشةةةتم  الةةةم سةةةتة  CE أدواب أناتفةةة  اةةةدد مةةةن الكتةةةا  والعةةةاح ين الةةةم 

(Wunram,1999,18()Davis and Trapp, 2000, 3) (Webb et al.,2004, 2)(Moges, 2007,14)ا 
اآلنيةة المتكاملةة الهندسة  ع ن (Raeder and Forcellini, 2007, 4)عين  الهندسة المتكاملة اآلنية: ا أ

 دا  المشتركة ع سلو  يسهم في الحةد ة المتشاعهة عوقب واحد لتح ي  األشير دلم ت دية االنشطت
 ,Moges)ا  ويةةرلاسةةت مار ممكةةن للوقةةب أفاةة التصةةميم وتح يةة   أ نةةاعمةةن األوقةةاب الاةةاادة 

وتعنةي  واألسةالي  األدوابنيةة يتطلة  تةوفير الدديةد مةن الهندسةة اآل أاما تكام   ع ن (2007,15
الدديةةد مةةن العةةداا  واالسةةتراتيجياب الكفيلةةة عتح يةة  التةةزامن عجميةة  الدمليةةاب المرتعطةةة عتطةةوير 

فةي  الكلة  مةن  و تحسين جودس المنت  مةن جهةة وتخ األداسوالهد  من تطعي   ذف  ،المنتجاب
مجةاالب  ةوتتم   المجاالب التي ينع ي الم ادارس الشركة اخذ ا عنظر االاتعار ع ص  ،جهة  انية

/ 1/ المجاالب المرتعطة عالهيك  التنظيميا 2/ المجاالب المرتعطة عطعيدة المنت ا 1رايسة  ي  
تح يةة   عةة نالعاح ةةان يةةرل  اتسنناقاا مننع مننا تقنندمالمجةةاالب المرتعطةةة عالدمليةةة وطعيدةةة المةةواردا 

الهندسة المتكاملة اآلنية يتطل  تةوافر فرية  امة  متكةافت يمتلةق ا لمةام الكامة  عشةتم الدمليةاب 
 يم خصوصا والشركة الم وجض الدموماالتي تجر  داخ  قسم التصم

مفهوم التطوير المتزامن  (Lee and Hahn,1996,2)ار   التطوير المتزامن للعملية والمنتج: ا  
الحلةو  لمختلة  المشةكصب التةي يجةاد ديستند الم نحو اساس الم امليةة ع نض المنت  للدملية و

تواجههةةا امليةةة ت ةةديم المنتجةةاب الجديةةدس او تطةةوير المنتجةةاب ال اامةةة فةةي ذاب الوقةةبا  ويةةرل 
(Bjork, 2009,123 )ع ن CE ةوم الةم نحةو راةيس الةم مفهةوم التطةوير المتةزامن للدمليةاب ت 

خص  التدر  الم متطلعةاب الزعةاان مةن جهةة والتدامة  مة  المتطلعةاب وذلق من  ،والمنتجاب
هندسةةي التصةةميم الفرديةةة الةةم نحةةو جةةد  وعةةين تح يةة  التفااةة  المسةةتمر والمتواصةة  عةةين م

المتةزامن للدمليةة  التطةوير (Enovia Matrix One, 2006, 5)خةرا وعةين آواالنتةا  مةن جانة  
الةم فرية  الدمة  ع يةة تح ية  التةزامن عةين  فةر تُ لةم مختلة  االنشةطة التةي دوالمنت  يشةير 

 أن (Kušar et al., 2010,9)جميةة  الدمليةةاب فةةي شةةتم مراحةة  دورس حيةةاس المنةةت ا وااةةا  
التطةةوير المتةةزامن للمنةةت  والدمليةةة يم ةة  احةةدل الحلةةو  الجذريةةة التةةي تنطةةو  اليهةةا مشةةكلة 

 وعةينم ااملي الوقةب والكلفةةا وذلق من خص  ال درس الم الت ل  ال ،الدالمية األسوا دخو  
(Lee et al., 2003, 543) التنسةي  واالتصةا  يجةاد د يجة تح ي  التةزامن عةين المنةت  والدمليةة ل
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المستمر والمتواص  عين مختل  االفراد داخ  المنظمة الصةنااية فيمةا يتدلة  عاعتكةار وتطةوير 
 وأاةةةةا مسةةةةتدامةا المنتجةةةةاب والدمليةةةةاب المرتعطةةةةة عوظةةةةاافهم عهةةةةد  تح يةةةة  التنميةةةةة ال

(Balakrishnan, 1998, 9)   ارورس تامين  ذا الدنصر مجمواة من الخطواب فةي م ةدمتها
/ تحديةةةد 8/ تحديةةةد التصةةةميم التفصةةةيليا 1/ تحديةةةد فكةةةرس التصةةةميما 2/ تحديةةةد المتطلعةةةابا 1
/ ال يةةام عدمليةةة االنتةةا  وتحيةةد حجمهةةاا وعةةين 0/ التصةةميم والتخطةةيطا 1نمةةوذ  واختعةةارفا األ
(leahy,2011, 60) امليةة التطةوير المتةزامن و دسةاتير رايسةة تحكةم أنمةاذ   ة نالةق  ص ة عة ن

 ةدخةةا  االعتكةةاراب والتحسةةيناب التدريجيةةة الصةة يرس للدمليةةاب االنتاجيةةة المراف ةةد/ 1و ةةي  
اةافية تهةد  د/ ايجاد وحداب تنظيمية 2لجديدسا لصعتكاراب الجذرية المرتعط عت ديم المنتجاب ا

سين امليةة التشة ي  اةمن مرحلةة الناة  لتمديةد دورس حيةاس المنةت  مةن خةص  تحسةين لم تحد
سةةتفادس مةةن امليةةة / اةةرورس اال1تكلفةةة المنةةت  والعحةةم اةةن المميةةزاب التةةي يمكةةن تح ي هةةاا 

 ،جةة  تطةةوير المنةةت  الجديةةدأمةةر مةةن جةةراع العحةةوم الةةذ  يتطلعهةةا  ةةذا األداستكشةةا  السةةو  و
ي كةد  انسنجاماا منع منا تقندميدس الستيدا  م    ذف المنتجةابا فاصً ان العحم ان اسوا  جد

العاح ان أن التطوير المتزامن للمنت  والدملية ينع ي أن يتم في اةوع دراسةة متطلعةاب السةو  
 والتي ينع ي أن تشم  المراح  المختلفة لدورس حياس المنت ا 

سةتند الةم تطةوير نظةام الةم وفةن يع نةض  (Stevenson, 2011, 8)اةر   تعمنيم هندسنة الننظم: ا ب
هةة ال يةود املي قادر الم دمة  جمية  الدناصةر الرايسةة التةي تتطلعهةا الدمليةة االنتاجيةة لمواج

صةحا  أ  توحيد ر ل جمي  المهندسةين مةن طار شمولي من خصدالتي تدتر  املها امن 
 ع نهةا( Hause, 2002 ,1و غيةر م ا ويةرل )أدسي االنتا  او المةوارد العشةرية ال رار سواًع مهن

المداخ  التي يمكن مةن خصلهةا تح ية  االدارس الناجحةة مةن خةص  التركيةز الةم متطلعةاب  أحد
التصميم المصاةم والمصةادقة يجاد د م الدم  الم  ،الزعون وتو ي ها امن مرحلة تطوير المنت 

دمليةاب ال أداعوتح ي  ذلق يتطل  ايجاد الرقاعة الفاالة الم مشةكلة  ،الم املية تطعي  النظام
 عة ن( Tseng and El-Ganzoury, 2012, 421) وأاةا واختعار املية التصني  وتحديد كلفتهاا 

 أقةة انتظةةار  وأوقةةاب أالةةمجةةودس  ذ التصةةني  الحدي ةةة سيسةةهم عتح يةة  منةةت   أنظمةةةاسةةتخدام 
ي فنو ذف الدناصر ال ص ة ُتدد المفتاى الةرايس للمنافسةة فةي االسةوا  الدالميةةا  نتا  أق دوكلفة 

يشةير دلةم زيةادس الةواي  CEتدميم  ندسة الةنظم ك حةد أدواب  ع نيرل العاح ان  ضوء ما تقدم
عشةرط اةمان تح ية  الرقاعةة الفاالةة الةم المشةكلة  CEعاستخدام أنظمة ا نتا  المداصرس كةـ 

 التي تواجض الشركاب خص  أدااها للدمليابا 

وتدف  المواد اعةر الحةدود المنظميةة مةن  تدني سير المدلوماب والرقاعة اليها تكامل المنظمة: ا م
خص  ديصةالها دلةم جمية  األقسةام الاةرورية والكيانةاب الوظيفيةة المتعاينةة )م ةا  ذلةق أنظمةة 

الت نيةاب، األشةخاص( والهةد  مةن ذلةق  ةو تحسةين االتصةا   األجهزس والوساا ، المدلوماب،
والتدةةاون )داخةة  الدمليةةاب  أ  )العيانةةاب والمدلومةةاب والتعةةادالب الةةم مسةةتول النظةةام ككةة (

التش يلية الم مستول التطعي ( والتنسي  ) ترتي  وقةب خطةواب الدمليةة الةم مسةتول وحةدس 
األاما  داخ  المنظمة كوحدس متكاملة(، وتكام  المنظمة  ةو تسلسة   رمةي للمنظمةة عمةا فةي 

 Ormandjieva and) ذلق نظام المدلوماب ودجراعاب الدم  العشةرية واالتصةاالب فيمةا عيةنهما

Mikhnovsky, 2009, 432) تكامة  المنظمةة يتطلة  تكامة  أنظمةة الدمة  داخة  منظمةاب دن و
األاما ، و و يمكن أن يكون الةم مسةتول المنظمةة ككة  أو مسةتول وحةدس األامةا  أو الةم 

 عة نيةرل العاح ةان  اتسناقاا منع منا تقندما (Kishore et al. ,2006, 50,62) المسةتول التشة يلي
كام  المنظمة تشير دلم املية اةمان تةدف  العيانةاب والمدلومةاب ذاب الدصقةة عتطةوير ددارس ت
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المنتجاب في شتم االتجا اب ااموديا وأف يا سةواًع تلةق العيانةاب والمدلومةاب المتدل ةة عطعيدةة 
   المنت  وخواصض أو آلياب دتمام املياتضا

 واليةةض فهةةو تطةةوير المنتجةةاب، نمةةوذ  ياةةم مفهةةوم وطري ةةةأ ةةو  التطننوير المتكامننل للمنننتج: ا  
فلسفة و منهجية للتطوير تتم من خص  مطاع ة وتكام  املياب تطةوير المنةت  عالفداليةة النسةعية 
للدملياب المست لة والمراح  عاستخدام ت نية مدلوماب حدي ة  اادس ت سيم مرحلة تطوير المنةت  

ألدواب ،الدناصةةةر ا داريةةةة المصةةةادر، الدمليةةةاب، ا ،ن خةةةص  تكامةةة  اسةةةتراتيجية المنظمةةةةمةةة
ة ن األخرل لتلعية متطلعاب السو  وحاجاب الزعاان عاستخدام منه  ا عداع التنظيمةي الةذ  يحسا

( فيةرل Tan et al.,2006, 1,5ا أما  )(Yang and Yu,2010, 1235)جودس ا نتا  وقيمة الزعون 
ولكةي  ،وتنظيم املية التطوير يتيح للمنظماب ددارس اً مرجدي اً نموذجأأن التطوير المتكام   يدد 
ومس ولياب أاااع الفرية  المسة و ا  أدوار/ 2/ تطوير األنشطةا 1يتم ااتمادف يج  تحديد  

/ الدصقةةة عةةين امليةةاب التطةةوير وامليةةاب أخةةرل موازيةةة 8/ المدرفةةة والكفةةاعس المدتمةةدسا 1
الفكةر  عة ن (Jia and Han, 2010, 193( )Yang and Yu, 2010, 1236ويتفة  ) للمنظمةابا

االحتياجةابا  تحديد/ 1التطوير المتكام  ينع ي ان ت تصر الم المجاالب اآلتية ة لدملي الرايس
/  التنسةي  عةين األقسةام والفةر  الوظيفيةة 1/  تطوير المنت  يدني أم لية قةراراب االسةت مارا 2

/ امليةةاب 1 نمةةوذ  تطةةوير الصتةةواف ي(اأ)عمدنةةم  CE/  اسةةتخدام شةةام  8المتدةةددس والكفةةوعفا 
/ متطلعةةاب السةةو  أساسةةها 9/ خةةط ا دارس ومدةةايير ال يةةاسا 0ددارس المشةةاري ا  / 0ا ةمنظميةة
تكامة  لةم دالتطةوير المتةزامن للمنةت  يشةير  عة نيةرل العاح ةان  انسنجاما منع منا تقندم ا عةداعا

وتشةةم   ةةذف  ،مجمواةةة مةةن االدواب والدناصةةر عهةةد  تح يةة  امليةةة التةةزامن فةةي التطةةوير
المدةةاير  ديجةادوالفريةة   أااةاعاب فةي م ةدمتها تحليةة  االحتياجةاب وتح ية  التنسةةي  عةين االدو

 والم اييس الكفيلة عت ييم الدملية عرمتها ا

االنت ةا  نحةو ا نتةا  سةواًع  عة ن (Heizer and Render, 2008, 183)عين  االنتقال نحو اإلنتاج: ا ى
فكةرس دلةم التدرية  الةوظيفي والتصةميم دلةم أكان سلدة أم خدمة ينع ي أن يتم االنت ا  عض مةن ال

تدد املية االنت ةا  نحةو ا نتةا  دذ  ،عاالنت ا  نحو مرحلة ا نتا  أخذ ا دارس قرارا نتا ، عدد 
اةةن اةةرورس  فاةصً  ،والمهةةاراب التةي ينع ةةي أن يتمتةة  عهةا الكةةادر الةةوظيفي ا مكانةةابحةدل د

د دجةراع المزيةد مةن التحسةيناب مةن جهةة أو امتصق  ذا الكادر ال درس الةم اتخةاذ ال ةرار عصةد
 االنت ا  دلم ا نتا  من جهةة  انيةة وال عةد مةن تةرق فتةرس لتجرية  المنةت  لاةمان أن التصةميم

تدطةي  ةةذف التجرعةةة التصةةنيدية لكةادر الدمةة  الفرصةةة لتطةةوير ذ د، عصةةورس فدليةةة قاعة  لإلنتةةا 
ري  الدةةاملين لاةةمان تح يةة  للدمةة  وصةةيغ جديةةدس للةةتحكم عمسةةتول الجةةودس وتةةد أفاةة  أدواب

الدةام فةي عدة   مةديرال ويتم ممارسةة  ةذف الدمليةة مةن قعة   ،النجاى في املية ت ديم المنتجاب
 أوتطةةوير المنةةت  ع التخةةاذ قةةرار اً متخصصةة اً فري ةة أخةةرلمنظمةةاب  فةةي حةةين تحةةدد ،المنظمةةاب

 مةر   ن دنتةا  كةص المةدخلين ت خةذ الةم اات هةا اةماوفةي  ،االنت ا  من التطةوير دلةم ا نتةا 
االنت ةا  نحةو عةان ( Jansma  et  al., 1999, 2)ويةرل للمنةت  الةذ  الزا  فةي مرحلةة الت ةديم 

ا االسةتدداد لةدام الزعةون/ 2ا طةرى األجهةزس والعةرام / 1من المهام منها  اً ا نتا  يتطل  ادد
/ 0ا الدمةة  يةة لتطعاالسةةتدداد / 1لمتاعدةةة الدمةة ا االسةةتدداد / 8ا النظةةام لتشةة ي االسةةتدداد / 1

 تة مين/ 8ا تةدري  المسةتخدم النهةااي/ 9ا تكامة  واختعةار النظةام /0ا تحوي  وتصدي  العياناب
ا لت ةديم الةدام الكةافي والمناسة  للدمليةة استدداد ا دارس /17االتصاالب المناسعة في المنظمةا 

رحلةة األخيةرس التةي امليةة االنت ةا  نحةو ا نتةا  تدةد الم عة نيةرل العاح ةان  مع ما تقدم اتساقاا 
 اCEت طر ام  
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 الجانب الميداني
ينةةاقش المعحةةم الحةةالي تحليةة  النتةةاا  الخاصةةة عالدراسةةة ومناقشةةها، دذ سةةع ب ا شةةارس دلةةم 

الةم اسةتمارس االسةتعانة والم ةاعصب الشخصةية فةي جمة  العيانةاب والمدلومةاب اةن  العةاح ينااتماد 
وقةد عل ةب نسةعة اسةتجاعة المدمة   ،اسةتمارس االسةتعانة ااألسالي  ااتماد  ذفومن  ،الدراسة ابمت ير

 ة،اسةتمارس اسةتعان 89مارس واسةترجدب اسةت 17دذ تم توزية  ، % 88قيد العحم الستمارس االستعانة 
و ةةو يدكةةس درجةةة  عةةاب االيةةة  75812مدامةة  ال عةةاب الكلةةي  Cronbachs Alphaكمةةا علةةغ مدامةة  

 مةةةن اختعةةةار لكةةة نتةةةاا  االختعةةةار االحصةةةااي  1الجةةةدو  يعةةةين و تتمتةةة  عهةةةا ف ةةةراب االسةةةتعانةا
Kolmogorov-Smirnov  عاستخدام العرنام  االحصاايSpss V.18  ا 

 

 1الجدو  
 الم مستول المدم  قيد الدراسةKolmogorov-Smirnov اختعار 

 SPSS VE.18عاالاتماد الم مخرجاب نظام  العاح ينمن ااداد  المصدر: 

 
 المحسةوعة، t المتوسةط الحسةاعي والةوزن النسةعي للمتوسةط الحسةاعي وقيمةة 8الجدو  ويعين 

 المدم  قيد الدراسةافيما يخص  (80) لك  ف رس، اند درجة حرية  sigمدنويةومستول ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kolmogorov-Smirnov   T اختعار 

 48 ادد االستماراب المسترجدة 

 b,aاختعار التوزي  الطعيدي  
الحساعي طالمتوس  3,3750 

 66817, االنحرا  المديار 

 اكعر االختصفاب في التوزي  

 182, ال يمة المطل ة

 096, ا يجاعية 

 182,- السلعية 

Kolmogorov-Smirnov اختعار Z 1,258 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,084 

a.  اختعار التوزي  الطعيدي. 

B عياناب المتاحة تم الحسا  عاالاتماد الم ال . 

 محايد
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 8لجدو  ا
المحسوعة والوص   tنتاا  اختعاراب المتوسط الحساعي والوزن النسعي للمتوسط الحساعي وقيمة 

 والتشخيص للمدم  قيد الدراسة

 
     SPSS VE.18عاالاتماد الم مخرجاب  العاح ينمن ااداد   المصدر:      

 80درجة حرية                        

اتفةا  األفةراد المعحةو ين الةم تةوافر أداس الهندسةة المتكاملةة نسةعة  عة ن 8يصحظ من الجةدو  
ويدةةزز ذلةةق قيمةةة المتوسةةط  ،(22512أمةةا نسةةعة اةةدم االتفةةا  فكانةةب ) ،( 82512اآلنيةةة كانةةب ) 

مةةن قيمتهةةا الجدوليةةة  أقةة و ةةي ، ( 1.825( المحسةةوعة العال ةةة )T( وقيمةةة )1529الحسةةاعي العال ةةة )
 P.Valueاجاعةةاب المعحةةو ين الةةم االسةةتمارس مسةةتول مدنويةةة (، فاةةصً اةةن ذلةةق ف ةةد ح  ةةب 2.00)
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( المحسةوعة Tعناًع الم الدرجة الكلية الختعار المدنوية وقيمةة )  )75721من ) أكعرو و  ،(0.182)
المدمة  قيةد الدراسةة يسةدم المةتصق  ةذا  أن%( ، وتشير  ذف النتاا  الم 65.6والوزن النسعي لها )

( ووزنةةةض النسةةةعي 0,019اذ علةةةغ مسةةةتول مدنويتةةةض ) ،(X2المت يةةةر ) عةةةدام ذلةةةق أسةةةهماالداس، وقةةةد 
%(ا 60.0من الوزن النسعي لض ) وأكعر( 75721%( و و اق  من مستول المدنوية للم ياس )68,0)

(، وي كةةد 2.00مةةن قيمتهةةا الجدوليةةة ) أكعةةر( و ةةي 2.438( لهةةذا المت يةةر )Tفةةي حةةين عل ةةب قيمةةة )
المشةةا داب التةةي اةةمنتها زيارتهمةةا الميدانيةة الةةم م ةةر المدمةة  قيةةد العاح ةان  ةةذف النتيجةةة عنةةاًع الةم 

ل ر  تح ية  التفةو  الةم المنافسةين مةن خةص  الدمة   CEالدراسة، عانض يسدم الم تطعي  مفهوم 
اةمن المراحة  العداايةة فةي  اآلنو ةو  الم مجاراتهم في استخدام النظم الحدي ة في مجةا  االنتةا ،

وانمةةا  ةةي امليةةاب وممارسةةاب ،  CEالدمليةةاب التنطةةو  تحةب مسةةمم امليةة التطعيةة ، ولكةةن  ةةذف 
 ا  تخا  لل وانين والتدليماب االدارية

تدمةيم  ندسةة الةنظم  أداسنسعة اتفا  األفراد المعحةو ين الةم تةوافر  ع ن( 8كما يعين الجدو  )
يمةةة ويةةدام تلةةق النتةةاا  ق ،(1052( ونسةةعة اةةدم االتفةةا  عل ةةب )12580كانةةب ) CEكإحةةدل أدواب 

مةةن قيمتهةةا  أكعةةر( و ةةي 3.249( المحسةةوعة العال ةةة )T( وقيمةةة )1581المتوسةةط الحسةةاعي العال ةةة )
 (، فاةصً اةن ذلةق ف ةد ح  ةب اجاعةاب المعحةو ين الةم االسةتمارس مسةتول مدنويةة 2.00الجدولية )

P.Value(0.040 و و )وعنةاًع الةم الدرجةة الكليةة الختعةار المدنويةة وقيمةة  )75721) من أكعر(T )
المدمةة  قيةةد الدراسةةة يمتلةةق  ةةذف االداسا  وقةةد  أن%( ي شةةر  68.2المحسةةوعة والةةوزن النسةةعي لهةةا  )

( ووزنةةةض النسةةةعي التةةةوالي 0,000( اذ علةةةغ مسةةةتول مدنويتةةةة )X6عةةةدام  ةةةذف االداس المت يةةةر ) أسةةةهم
( واكعةةةر مةةةن الةةةوزن النسةةةعي لةةةض 75721مةةةن مسةةةتول المدنويةةةة للم يةةةاس ) أقةةة %( و ةةةو 73,4)
(، 2.00مةن قيمتهةا الجدوليةة ) أكعةر( و ةي 6.376( لهذا المت يةر )Tفي حين عل ب قيمة ) (،60.0%)

الداملين في وحةداب  األفراديشترق كافة ذ دوتتف   ذف النتيجة م  الواق  الميداني للمدم  المعحوم، 
المدمة  )التصميم، الفصةا ، الخياطةة، العرمجةة، التكنلوجيةا( عدمليةة تصةميم المنتجةاب التةي يسةوقها 

تح يةة  التكامةة  حرصةةها الةةم ددارس المدمةة  و لحسةةاعض الخةةاص، واليةةض العةةد مةةن ا شةةارس دلةةم داةةم
 ا ناع املياب التصميم واالنتا اوالتنسي  المتزامن عين أقسام ووحداب المدم  المختلفة 

تدمةةيم التطةةوير  أداسنسةةعة اتفةةا  األفةةراد المعحةةو ين الةةم تةةوافر  عةة ن 8كمةةا يواةةح الجةةدو  
( 2051( ونسةةعة اةةدم االتفةةا  عل ةةب )1052كانةةب ) CEامن للمنةةت  والدمليةةة كإحةةدل أدواب المتةةز

( 0.974( المحسةوعة العال ةة )T( وقيمةة )1510ويدام تلق النتةاا  قيمةة المتوسةط الحسةاعي العال ةة ) 
المعحةو ين الةم االسةتمارس جاعةاب د(، فاصً ان ذلق ف د ح  ب 2.00من قيمتها الجدولية ) أق و ي 

وعنةةاًع الةةم الدرجةةة الكليةةة الختعةةار  )75721) مةةن أكعةةر( و ةةو 0.505)P.Value سةةتول مدنويةةة م
%( ي شةةر اةةدم امةةتصق المدمةة  قيةةد  63.25( المحسةةوعة والةةوزن النسةةعي لهةةا  )Tالمدنويةةة وقيمةةة )

 عدام  ذف االداس أ  من المت يراب الخمسةة التةي اشةتم  يسهم، فاصً ان ذلق لم األداسالدراسة لهذف 
الحدي ةةة فةةي امليةةة  األسةةالي ان المدمةة  قيةةد الدراسةةة يسةةتخدم  دلةةمويدةةود السةةع  فةةي ذلةةق  ،اليهةةا

ب ومدةةداب حدي ةةة فةةي التطةةوير المتةةزامن للمنةةت  والدمليةةة الةةم نطةةا  اةةي ، اذ يمتلةةق المدمةة  اآل
( ل ةر  ال يةام عدمليةة التصةميم والتطةوير فةي ACG Nystromمجا  املةض ، اذ اسةتورد الةة نةوع )

 ةي ذاب منشة  )تركةي( ومةن مميزاتهةا )اسةتخدام نظةام التصةميم والتصةني   لةةو ذف اآل قب ذاتض،الو
 عةة  (ا كمةةا ي كةةد العاح ةةان ان المدمةة  قيةةد الدراسةةة ال يسةةتدين CAD -CAMعمسةةاادس الحاسةةو  

الكلةة  الداليةةة التةةي تتطلعهةةا الجهةةاب لةةم دوذلةةق يدةةود  ،خعةةراب خارجيةةة لتح يةة  التطةةوير المتةةزامن
 ارية في  ذا المجا ا االستش

التطةةوير  أداسنسةةعة اتفةةا  األفةةراد المعحةةو ين الةةم تةةوافر  عةة ن 8فةةي حةةين يظهةةر الجةةدو  
ويةدام تلةق  ،(1157( ونسعة ادم االتفا  عل ةب )10580كانب ) CEالمتكام  للمنت  كإحدل أدواب 
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مةن  أكعةر( و ي 4.423( المحسوعة العال ة )T( وقيمة )1511النتاا  قيمة المتوسط الحساعي العال ة )
المعحةةو ين الةةم االسةةتمارس مسةةتول جاعةةاب د(، فاةةصً اةةن ذلةةق ف ةةد ح  ةةب 2.00قيمتهةةا الجدوليةةة )

وعنةةاًع الةم الدرجةة الكليةة الختعةار المدنويةةة  ) 75721) مةن أقة ( و ةو 0.0008)P.Value مدنويةة 
دراسةةة يمتلةةق  ةةذف المدمةة  قيةةد ال أن%( ي شةةر  70.86( المحسةةوعة والةةوزن النسةةعي لهةةا  )Tوقيمةةة )

( ووزن نسةةعي الةةم 0,000( عمسةةتول مدنويةةة )X19المت يةةر ) األداسعةةدام  ةةذف  أسةةهماالداسا  وقةةد 
مةةةن الةةةوزن النسةةةعي لةةةض  وأكعةةةر( 75721%( و ةةةو اقةةة  مةةةن مسةةةتول المدنويةةةة للم يةةةاس )70,4)
(، 2.00مةن قيمتهةا الجدوليةة ) أكعةر( و ةي 4.375( لهذا المت يةر )Tفي حين عل ب قيمة ) %(،60.0)

وي كةةد العاح ةةان الةةم مرااةةاس المدمةة  قيةةد الدراسةةة لدامةة  الوقةةب ا نةةاع قيامةةض عدمليةةة االنتةةا  خةةص  
دذ يتع  المدم  المذكور أسالي  المية في املية حسةا  الوقةب الخاصةة املتي التصميم والتطوير، 

س المدمة  عتصميم المنتجاب وتطوير ا يةتم متاعدتهةا مةن قعة  قسةم العرمجةة عهةد  حسةا  مةدل قةدر
الةةم ا يفةةاع عمتطلعةةاب السةةو  عالوقةةب المحةةدد وتحديةةد الطاقةةة ا نتاجيةةة التةةي يتطلعهةةا دنتةةا  المنةةت  

 ا  المحدد
تكامةة  المنظمةةة  أداس نسةةعة اتفةةا  األفةةراد المعحةةو ين الةةم تةةوافر  عةة ن 8كمةةا ي شةةر الجةةدو  

ق النتةةةاا  قيمةةةة ويةةةدام تلةةة ،(19.1( ونسةةةعة اةةةدم االتفةةةا  عل ةةةب )55.7كانةةةب ) CEكإحةةةدل أدواب 
( و ةةي اكعةةر مةةن قيمتهةةا 2.657( المحسةةوعة العال ةةة )T( وقيمةةة )3.39المتوسةةط الحسةةاعي العال ةةة )

 (، فاةصً اةن ذلةق ف ةد ح  ةب اجاعةاب المعحةو ين الةم االسةتمارس مسةتول مدنويةة 2.00الجدولية )

P.Value(0.0278و و اكعرمن ) (وعناًع الةم الدرجةة الكليةة الختعةار المد )75721( نويةة وقيمةةT )
%( ي شر الم ان المدم  قيد الدراسة يمتلق  ةذف االداسا  وقةد 67.69المحسوعة والوزن النسعي لها  )

 %(70,0( ووزن نسعي الم التةوالي )0,000( عمستول مدنوية )X21عدام  ذف االداس المت ير ) أسهم

%( فةي حةين 60.0لةض ) مةن الةوزن النسةعي وأكعةر( 75721من مستول المدنوية للم ياس ) أق و و 
(، وي كد العاح ان ااتماد 2.00( و ي اكعر من قيمتها الجدولية )3.755( لهذا المت ير )Tعل ب قيمة )

المدم  قيد الدراسة الم تعاد  العياناب والمدلوماب عين مختلة  االقسةام داخة  المدمة  ع يةة تح ية  
كةز المدمة  قيةد الدراسةة الةم االعةداع النجاى لدملية التصميم والتطوير والم نحو متةزامنا كمةا ير

وذلةق مةن خةص  دراسةة متطلعةاب السةو  مةن جانة   ،الت ني لتحسين وتطةوير الدمليةاب والمنتجةاب
فاةةصً اةةن االطةةصع الةةم مواقةة   ،ومراقعةةة المةةوديصب الحدي ةةة لأللعسةةة المسةةتوردس مةةن جهةةة  انيةةة

 المواة الدالمية من خص  شعكة االنترنيبا 

نسةةعة اتفةةا  األفةةراد المعحةةو ين الةةم تةةوافر االنت ةةا  نحةةو االنتةةا   عةة ن 8  كمةةا يعةةين الجةةدو
ويةةةدام تلةةةق النتةةةاا  قيمةةةة  ،(19.5( ونسةةةعة اةةةدم االتفةةةا  عل ةةةب )58.3كانةةةب ) CEكإحةةةدل أدواب 

مةةةن قيمتهةةةا  أكعةةةر( و ةةةي 3.118( المحسةةةوعة العال ةةةة )T( وقيمةةةة )3.4المتوسةةةط الحسةةةاعي العال ةةةة )
 المعحةو ين الةم االسةتمارس مسةتول مدنويةة جاعةاب داةن ذلةق ف ةد ح  ةب (، فاةصً 2.00الجدولية )

P.Value(0.1114و و اكعرمن ) (75721( ( وعناًع الةم الدرجةة الكليةة الختعةار المدنويةة وقيمةةT )
المدمةة  قيةةد الدراسةةة يمتلةةق  ةةذف االداسا  وقةةد  أن%( ي شةةر 69.20المحسةةوعة والةةوزن النسةةعي لهةةا  )

ووزن نسةةةعي الةةةم التةةةوالي  (0,000( عمسةةةتول مدنويةةةة )X26المت يةةةر )عةةةدام  ةةةذف االداس  أسةةةهم
مةن الةوزن النسةعي لةض  وأكعر( 75721%( و و اق  من مستول المدنوية للم ياس )%74,6()75,4)
(،  2.00مةن قيمتهةا الجدوليةة ) أكعةر( و ةي 5.153( لهةذا المت يةر )T%( في حين عل ب قيمةة )60.0)

 ، اذ ي ةوماستمارس خاصةة يمارس المدم  اامالض عموج المدم  دذ  وتتف   ذف النتيجة م  واق  ام 
وذلةق عدةد احتسةا  الوقةب الةذ   ،يتم متاعدتها من قع  قسم التكنولوجيةاالتي عإاداد التسديرس األولية 

 المراح ا تترت  اليض الدملية ا نتاجية في ك  مرحلة من 
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ال توجةد (رفة  فراةية الدةدم ال االةة  ايمكننةالم الدرجة الكلية،  وعناع انسجاماا مع ما تقدم
لتطعية  مكانيةة دوقعةو  الفراةية العديلةة )توجةد  في المدم  قيد الدراسةة( CE أدوابلتطعي  مكانية د

اكعةةةر مةةةن  p.valueفةةةي المدمةةة  قيةةةد الدراسةةةة عنسةةة  متفاوتةةةة(، ألن مسةةةتول المدنويةةةة  CE أدواب
 األدوابتطعيةة   ةةذف مكانيةةة ديمتلةةق المدمةة  ن د عمدنةةم، % 07والةةوزن النسةةعي أكعةةر مةةن  7،721
 . % 67.5عنسعة 

 
 االستنتاجات والمقترحات 

 االستنتاجات -أوالا 
تفديلها والدمة   والتي يمكن من خص  CE أدوابلتطعي  مكانية دالدرسة قيد يتوافر في المدم   ا1

 .اليها عشك  كعير زيادس الحصة السوقية للمدم  في االسوا  المحلية

لتطعية  مفهةوم مكانيةة دقيةد الدراسةة يمتلةق  المدمة  ع ناستنتا  رايس يفيد  لمدتوص  العاح ان  ا2
CE تحب المسمياب الدلمية واالكاديمية المتدار  اليهاا  وأدواتها 

تح يةة  التدةةاون عةةين   تتطلعةةض امليةةة ذالةة وا سةةنادسةةة الةةدام االمدمةة  ميةةدان الدر ستةةوفر ددار ا1
  دمتها دام الدم  الفرقيا المدم  وفي م داخ االداراب والشد  المختلفة 

االامةا  التةي في حين يتم ممارسةة ،  CEلـ  متخصصالمدم   قيد الدراسة فري   ادم امتصق ا8
، الفصةا .التصةميم ) أقسةامالدةاملين فةي  األفةرادمةن قعة  مجمواةة مةن  CEيتطلعها معةدأ امة  

 (ا  العرمجة، لتكنلوجياا

فةةي ممارسةةاب مرحلةةة  انيةةة  لةةم دن مرحلةةة مناسةةعة لصنت ةةا  مةة اليةةةلةةدل المدمةة  قيةةد الدراسةةة  ا1
ماامة  الةم التوسة  فةي ذ د ،لدمياب التصميم والتطوير واالنتةا  الةم نحةو يسةه  مةن مهامةض

 ا CEاملية تطعي  مفهوم 

( للتصةةميم CAD - CAMاسةةتخدام مكةةاان تدمةة  ع نظمةةة ) يدتمةةد المدمةة  قيةةد الدراسةةة الةةم  ا0
 اCE مما يسه  اليض االنت ا  نحو تطعي  ،والتصني 

يدتمد المدم  قيد الدراسةة الةم أفكةار زعاانةض فةي تطةوير الدمليةاب  ا نتاجيةة ف ةط فيمةا يتدلة   ا0
 اول االنتا  الواس  الخاص عالمدم الم مست اآلليةتطعي  تلق لم دعنظام الد ود في حين يفت د 

كمةا  ،العاح ةان فةي الجانة  الميةدانيليهةا دتح   فراية الدراسة في خص  النتةاا  التةي توصة   ا9
 نموذ  المخططاوف  األالم االجاعة الم جمي  تسا التها  تمب

 المقترحات  -ثانياا 
يوصي العاح ةان عاةرورس قيةام المدمة  قيةد الدراسةة عواة  االامةا  التةي يةتم ممارسةاتها فةي  ا1

عةين جمية    CEفاةصً اةن نشةر   افةة تطعية   ،تحب مسمياتها الدلميةة واالكاديميةة   CEطار د
 الداملينا 

ورس قيةةام المدمةة  قيةةد الدراسةةة عإاةةداد اسةةتمارس خاصةةة لت يةةيم مراحةة  تطعي ةةض واةةمن كةة  اةةر ا2
 ديجةادومرحلة من مراح  التطعي  لتشخيص المشةكصب والمدوقةاب التةي تواجههةا تلةق الدمليةة 

 الحلو  المناسعة لهاا

 المدم  قيد الدراسةة عاةرورس ا ةد ورشةة امة  لجمية  اامليهةا عالتدةاون مة  العاح انيوصي  ا1
وواةة  االليةةاب   CEالم سسةةاب العح يةةة داخةة  وخةةار  الدةةرا  مةةن أجةة  الت  يةة  عمفهةةوم 

 الوااحة لدملية التطعي ا

  ،CEيوصي العاح ان عارورس قيام االدارس الدليا في المدم  قيد الدراسةة الةم تشةكي  فرية   ا8
مهةام يام جمي  االشةخاص واالداراب التةي تةم  ذكر ةا فةي الجانة  الميةداني والتةي تاةطل  ع

 التصميم والتطوير واالنتا ا
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 CEيوصي العاح ان عارورس ددخا  المزيةد مةن الت انةاب الكفيلةة عاالنت ةا  نحةو تطعية  مفهةوم  ا1
 ا(CAD – CAM)وفي م دمتها المكاان الداملة ع نظمة  أكعرالم نحو سلس وعشك  

ة والمرفواةة يوصي العاح ان المدمة  قيةد الدراسةة عإاةداد ت ةارير اةن نسةعة التصةاميم الم دمة ا0
م ارنة لنسعة التطور خص  ك  فصة  عهةد   دجةراع والرف  وال عو  الياب ع سلو  يظهر فيض 

 اوالمدوقاب وتشخيصها لتجاوز ا في المست ع  األخطاعتجاوز 
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