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  المستخلص
  

نـة الحديثـة،   المعاصر تحوالت وتطورات هائلة وسريعة جعلت مـن التقا  يواجه العالم
، والتقنيات الجديدة مفـاتيح رئيسـة ومـداخل منهجيـة لعصـر      وإدارتها، وشبكات اإلتصاالت

ذلـك   وفي إطـار  .ت على أداء المنظمات بشكل عامكسوماتية والمعارف الشاملة التي انعالمعل
التغييـر  (رتباط واألثر بين متغيري الدراسـة  إلى التعرف على طبيعة عالقة اإل البحث سعى هذا

الفرضيات الرئيسـة والفرعيـة   عتماد على مجموعة من ، باإل)قاني، تحسين جودة المنتجاتالت
ود عالقات ارتباط وأثر معنوية بين التغيير الخاصة بوج البحثفي منهجية  انثارها الباحثالتي ا

ومن هذا المنطلق تم وضع أنموذج افتراضي يعكـس طبيعـة    .التقاني وتحسين جودة المنتجات
ة والمتغيرات المعتمدة في البحث، وقد تم اختيار الشـركة  العالقة واألثر بين المتغيرات المستقل

  .لتطبيق الجانب الميداني الًلتكون حق الجاهزة في نينوى األلبسةالعامة لصناعة 
  .البحثستنتاجات والتوصيات التي اختتم بها إلى مجموعة من اإل البحث وتوصل

  
  : الكلمات المفتاحية

  .التغيير التقاني، جودة المنتجات، التحسين المستمر
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Abstract 

 
The modern world has faced rapid changes that made the modern technology, 

management, network communications and new techniques the key systemic tools to the 
information and comprehensive knowledge era. These may be reflected in the performance 
of organizations in general. On this basis, this research aimed to know the nature of relation 
of correlation and the effect of the two variables of the study (technical variables, quality 
improvement of products). This can be done via the dependence of a group of major and 
minor hypotheses provoked by the researchers in research methodology, specially that there 
is a sort of correlation and effect whatsoever between technical variables and quality 
improvement of products. A model of hypothesis has been subjected to the nature of 
relation and effect of depended variables and independed in the study. General company for 
ready garments in Nineva has been selected to be the field of application.      
 
Key words:  
                   technology change, products quality, continuous improvement. 

  
  المقدمة

ن ، وذلـك أل حد متطلبات العصر الحديثفاعل أتعد االستجابة للتغيير التقاني بشكل 
التطورات التـي يشـهدها    ألغلبالمحرك  األساس أصبحالتقانة والتعامل الصحيح معها 

منظمة يتوقف  ألي لمنظمياالنجاح  أنكما .المجتمع بكافة قطاعاته ومختلف مراحل نموه 
وخصوصـا  مواكبة التغيرات المستمرة في البيئة التي تعمل بهـا  على مدى قدرتها على 

بهـدف تحسـين    اإلنتاجالتغيرات التقانية والتي تتضمن استعمال تقانة حديثة في عمليات 
لذلك البد من متابعة التغيرات التقانيـة وإدخـال التقانـة الحديثـة إلـى       .جودة المنتجات

ل التفوق على المنافسين والحصول على جبهدف النهوض بجودة منتجاتها من أ المنظمات
  .كبرأ حصة سوقية

  
  منهجية البحث

  مشكلة البحث -أوالً
البقاء في السوق  أرادتما  إذاحد القدرات الرئيسة للمنظمات الصناعية تعد التقانة أ

الذي تم  األمرفي تحسين جودة منتجاتها، وهو  أهميتها من يعزز التقانة هذه استدامة أن إال
الشركة العامـة لصـناعة   (مبحوثة وهي للمنظمة ال الل الزيارات الميدانيةمن خ مالحظته
حيـث   ١/١١/٢٠٠٨ إلى ،٢٠٠٨/ ١٠/ ١ للمدة من) ولدي ألبسةمعمل / الجاهزة األلبسة
قـد   وهو مـا  ،تتمثل بعدم قدرتها على مواكبة التقانة الحديثةلهذه المنظمة مشكلة  أنتبين 

  .تجاتهاعلى تحسين جودة من ينعكس سلباً
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  البحث أهمية
لتـي  عليها مواكبة التطورات ا أهدافهاحد كن المنظمة من البقاء الذي يمثل ألكي تتم

جل تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي حاجات ورغبـات  تحدث في البيئة الخارجية من أ
سبة التغييرات التقانية المالئمة والمنا إدخالالدراسة من ضرورة  أهميةلذلك تنبع . الزبائن

التغيير الحتمـي   أهميةعن  للحاجة الفعلية للمنظمات بهدف تحسين جودة منتجاتها، فضالً
  .تدريجي يلبي رغبات المنظمة أمللمنظمات المختلفة سواء أكان بشكل جذري 

ويأتي هذا البحث مساهمة متواضعة يتم من خاللها تناول متغيرات التقانـة ذات العالقـة   
  .نتجاتفي جودة الم تأثيرهاودرجة 

  
  البحث أهداف

  :اآلتية األهدافتحقيق  إلىمع تساؤالت البحث يسعى البحث  توافقاً
التغيير التقاني، تحسين جودة (المتغيرات الرئيسة المعتمدة في البحث  الضوء على إلقاء . أ

  ).المنتجات
 .الكشف عن واقع التغيير التقاني في المنظمة عينة البحث . ب
 .منتجات في المنظمة عينة البحثالوقوف على واقع تحسين جودة ال . ت
 .بين التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات واألثر االرتباط عالقةطبيعة  اختبار . ث
  

  أنموذج البحث
ضـامينها  النظـري وم  إطارهاتتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء 

ة التأثيرية بـين  العالق إلىوالذي يشير  ١تراضي كما في الشكل فالميدانية تصميم أنموذج إ
 األوليتمثل ين متغيرين رئيس األنموذجالتغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات، ويتضمن 

تحسين (الثاني في  ، بينما يتمثل المتغير الرئيسمستقالً يعد متغيراً إذ، )التغيير التقاني(في 
  .معتمداً ، بوصفه متغيراً)جودة المنتجات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١الشكل 
  بحثالأنموذج 

  .نالشكل من إعداد الباحثي  :المصدر

 التغيير التقاني

 تقانة التصنيع

 تتحسين جودة المنتجا

 تقانة المعلومات واإلتصاالت
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  فرضيات البحث
حـددت الفرضـيات    أهدافهتحقيق  إلىعن تساؤالت مشكلة البحث وصوال  لإلجابة

  :وفقا للميدان المبحوث اآلتية
  األولىالفرضية الرئيسة  •

  .هناك عالقة ارتباط معنوية بين التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات
  :اآلتيةفرضية الفرضيات الفرعية وتتفرع من هذه ال

  .هناك عالقة ارتباط معنوية بين تقانة التصنيع وتحسين جودة المنتجات .١
تصـاالت وتحسـين جـودة    معنوية بين تقانـة المعلومـات واإل   هناك عالقة ارتباط .٢

  .المنتجات
  الفرضية الرئيسة الثانية •

  .معنوي للتغيير التقاني في تحسين جودة المنتجات تأثيرهناك 
  :اآلتيةتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية و
  .معنوي لتقانة التصنيع في تحسين جودة المنتجات تأثيرهناك  .١
 تصاالت في تحسين جودة المنتجاتإلمعنوي لتقانة المعلومات وا تأثيرهناك  .٢

  

  

  حدود البحث 
  :تيوتمثلت باآل

إلـى   ١/٩/٢٠٠٨انحصرت حدود البحث في المدة الزمنيـة مـن    :الحدود الزمانية .١
١/٩/٢٠٠٩. 

 األلبسـة تتمثل الحدود المكانية للبحث في الشركة العامـة لصـناعة    :الحدود المكانية .٢
  .)ولدي ألبسةمعمل  /مقر الشركة(الجاهزة 

  

  جمع البيانات أساليب
البحث واختبار أنموذجه وفرضـياته   أهداف إلسنادللحصول على البيانات الالزمة 

منها والمتمثلة  األولين من البيانات، تم الحصول على النوع فقد اعتمد الباحثان على نوع
 إطـار ضمن  أجريتالموضوع وبعض الدراسات التي  أدبياتبالجانب النظري من خالل 
النوع الثاني فقد تم الحصول عليها من خـالل الدراسـة    أما. المفاهيم العلمية لهذا البحث

 ١ن الجـدول  ، ويبـي متغيرات البحـث  لقياس أعدتالميدانية ومن خالل استمارة استبانة 
  .ستفادة من صياغة متغيراتهابانة الرئيسة والفرعية ومصادر اإلستمتغيرات استمارة اإل

  

  ١الجدول 
  ستبانةمتغيرات استمارة اإل

  ت
المتغيرات 
  الرئيسة

تسلسل 
  الفقرات

  المصدر  عدد األسئلة  المتغيرات الفرعية

  _  معلومات عامة  أوالً
ــق  ــات تتعل معلوم

ــى  ب ــب عل المجي
  االستمارة

  4- 1. أوالً
  6-1. ثانياً

الزيارات الميدانية للمنظمـات   -
  عينة الدراسة

 X10-X1  تقانة التصنيع  -أ  التغيير التقاني  ثانياً
  .٢٠٠٨، الالمي والبياتي -
  .٢٠٠٦، الطائي -
  .٢٠٠٥، ثابت -
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  ت
المتغيرات 
  الرئيسة

تسلسل 
  الفقرات

  المصدر  عدد األسئلة  المتغيرات الفرعية

  -ب
ــات  ــة المعلوم تقان

 X24-X11  تصاالتواإل
  .٢٠٠٨، البرواري -

- Heizer & Render, 1999. 
- Ivancevich, et.al., 1997. 
- Daft, 2003. 

  ثالثاً
تحسين جودة 

  المنتجات
_  _  X38-X25 

  .١٩٩٣، الموسوي -
 .٢٠٠٤، ريحاوي -
 .٢٠٠٨، الجبوري -

- Dilworth, 1996. 
- Stevenson, 2005. 
- Reid & Sanders, 2002. 

  .نالجدول من إعداد الباحثي :المصدر
  

  
  ث والية توزيع استمارة االستبانةميدان المبحووصف ال

ينـتج المعمـل    ،١٩٨٤عـام   باإلنتاجوباشر  ١٩٨٢ولدي عام  ألبسةتأسس معمل 
الرجالية والنسائية والوالدية المتنوعة ولمختلف الفئات العمرية ولجميـع مواسـم    األلبسة
  .السنة

 االـذين تبـاينو   بحـوثين الم األفراداستمارة استبانة على ) ٢٠(قام الباحثان بتوزيع 
فـي   مابين مدراء أقسام ومدراء خطوط إنتاجية وبعض العاملين داخل الخطوط اإلنتاجيـة 

، أي استمارة) ١٩(مواقع عملهم في المنظمة عينة البحث، وكان عدد االستمارات المعادة 
  %).٩٥(ستجابة بلغت إن نسبة اإل

  
  التغيير التقاني

  هميتهوأمفهوم التغيير التقاني  -أوالً
عرفـه   إذ ،من قبل الباحثين لبلورة مفهوم التغيير التقاني التعاريفوردت العديد من 

) أي بالمعدات والمكـائن ( اآللةنه التغييرات الخاصة بتقانة على أ) ٣٩٤، ١٩٨٩الشماع، (
هـي   (Dessler, 1998, 491) إليه وأشار. )ق العملائوطر وأساليبأي نظم (وتقانة العمل 
وتتضمن تقنيـات   ،مهامها إلكمالفي طريقة العمل التي تستخدمها المنظمة عملية تحوير 

 ,Hellriegel et al., 2000)وعبر عنـه  . للعمليات، خيارات جديدة اًجديد أداءجديدة،  إنتاج
وكذلك علـى   اإلنتاجوعلى عمليات  األفرادمدخل من شأنه التركيز على عمل  بأنه (566

) ٢٦٠ ،٢٠٠٠القريوتي، (نجاز العمل، وذكر إل األفرادا والمعدات التي يستخدمه األدوات
بأن التغيير التقاني يشمل التغييرات في المعدات واألساليب المستخدمة في اإلنتـاج وفـي   

، ٢٠٠٠داغـر،  (أمـا  . ق تدفق العملائالعالقات بين النشاطات المختلفة وفي تحسين طر
عمليـات اإلنتاجيـة الالزمـة لتقـديم     فقد عبر عن التغيير التقاني بأنه تغيير في ال) ٥٤١

ق العمـل وكـذلك   ائهو استبدال عمليات وطر (Robbins, 2001, 231)وعرفه . المنتجات
عملية إدخال تقانة حديثـة  أنه  (Griffin, 2002, 394) ورأىالمعدات المستخدمة في العمل، 

نـه  في جميع المجاالت والتي من شأنها أن تزيـد مـن الكفـاءة والفاعليـة، وعبـر ع     
(Schermerhorn,2003,397) نه عملية تحسين المعدات، التسهيالت وتـدفق العمـل،   على أ

نه يتضمن استخدام فنون وأساليب ومعدات وأجهزة جديدة، أ) ٢٨٧، ٢٠٠٣حريم، (وذكر 
نه التغييـرات الحاصـلة علـى    فأشار إلى التغيير التقاني على أ )١٩، ٢٠٠٧الرحيم،(أما 
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ننة في المنظمة وباإلجراءات المتعلقة بتحقيق كفاءة أعلى فـي  أساليب العمل وإدخال المك
  .اإلنتاج

التغيير التقاني من حيث التغيير على الطلب في  أهمية) ٣٣، ٢٠٠٢عباس، (وحدد 
وكذلك من حيث دوره في تكوين الفرص والتهديـدات فـي البيئـة تجـاه      ،القوى العاملة

ـ ،فهذا يعني أة على منافسيهاالمنظمات متقدم إحدىنة اكانت تق فإذاالمنظمة،  منحـت   انه
 اًوعلى العكس من ذلك تواجه المنظمات ذات التقانة القديمة تهديـدات و ضـغوط   ،فرصة

هم في تقـديم طرائـق   تغيير التقانة تس أنشطةفذكر بأن ) ٤٤، ٢٠٠٧الالمي، ( أماعديدة، 
لتسـليم العاجـل   عاليـة، وا  أداءليمكنها من تحقيق مستويات  األشياءوتقنيات جديدة لعمل 

  .للزبائن أفضلللمنتجات، وتقديم خدمات 
  

  وأصنافهامفهوم التقانة 
والتي هي مشتقة من الكلمة اليونانية  (Technology)كلمة تقانة هي تعريب لكلمة  إن

(Techno) ًالجزء الثاني من الكلمة  أما ،مهارة أو وتعني فنا(Logy)     فهـي مـأخوذة مـن
(Logos) ًوذكر قاموس المورد، التقانـة  )٥، ٢٠٠٢الساير، (دراسة  وأ والتي تعني علما ،

هي جميع الوسـائل   أوهي اللغة الفنية، العلم التطبيقي، طريقة فنية لتحقيق غرض عملي، 
، ٢٠٠٥البعلبكـي،  (المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة النـاس ورفـاهيتهم   

٩٥٤.(  
ديد مفهوم التقانـة فقـد عرفهـا    ووردت العديد من التعاريف من قبل الباحثين لتح

(Hodge and Authony, 1991,395)  وتوزيـع   إنتـاج الفن والعلم المستخدم فـي   أنهاعلى
 واإلجـراءات التقانة هي المهـارات والتقنيـات    (Dilworth, 1996, 279)ويعد . المنتجات

بأن التقانة  (Slack et al., 1998, 267) وأكد. العمل ألداءالتي تستخدم  واألنظمةوالمعدات 
والمعلومـات وطلبـات   واألدوات التي تساعد على تحويل الموارد  واألجهزةهي المكائن 
 Krajewski, and) أما. نجاز الهدف االستراتيجي للعمليةقيمة لها وإ إضافةجل الزبائن من أ

Ritzman, 2005, 509)  التـي   واألفعـال والتقنيات  واألدواتفذكر بأن التقانة هي المعرفة
بأن هناك  ومن خالل ما تقدم يمكن القول .مخرجات إلىخدم لتحويل مدخالت المنظمة تست
، فالبعض يؤكد على المكائن المسـتخدمة فـي   خرآ إلىفي تعريف التقانة من باحث  اًتباين

يمكـن   األسـاس على المعرفة المستخدمة، وعلى هـذا   آخرونفي حين يركز  ،التصنيع
والمعـدات   واألساليبالمعارف والخبرات والمهارات  أنهاتقانة على استخالص تعريف لل

نجاز العمل وتقديم منتج بالشكل الـذي يحقـق   والمعلومات التي يمكن من خاللها إوالمواد 
  .زدهار وتزويدها بالميزة التنافسيةبالنمو واإل أهدافها

 ودراسـاتهم،  أبحـاثهم الباحثين وبحسب  آراءعدة بحسب  أنواع علىصنفت التقانة 
  .صناف التقانةل اآلتي يوضح أوالجدو

  

  ٢الجدول 
  تصنيف التقانة لدى عدد من الباحثين

  تصنيف التقانة  الباحث  السنة  ت

1.  1995  Chase and Aquilano 
  .تقانة التصنيع -
  .تقانة الخدمة -

2.  1996  Wright and Noe 
  ).المؤتمتة(التقانة اآللية  -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -
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  تصنيف التقانة  الباحث  السنة  ت

3.  1998  Russell and Taylor 
  .تقانة التصميم -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -
  .تقانة التصنيع -

4.  1999  Heizer and Render 
  .تقانة التصميم -
  ).التصنيع(تقانة اإلنتاج  -
  .تقانة الخدمة -

5.  2001  Robbins and Decenzo 
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -
  .تقانة العملية -

6.  2002  Griffin 
  .تقانة التصنيع -
  .تقانة الخدمة -

7.  2003  Daft 
  .تقانة الخدمة -
  .التقانة الرقمية -

8.  2003  Davis, et. al. 
  .تقانة التصنيع -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -
  .تقانة الخدمة -

9.  2004  Slack, et. al. 

  .تقانة العملية -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -
  .الجة الموادتقانة مع -
  .تقانة معالجة الزبون -
  .تقانة تتضمن التفاعل مع الزبون -

10.  2005  Krajewski and Ritzman 
  .تقانة المنتج -
  .تقانة العملية -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -

11.  2007  Evans and Collier 
  .تقانة األجهزة والمعدات -
  .تصاالتتقانة المعلومات واإل -

  .ن باالعتماد على آراء بعض الباحثينلجدول من إعداد الباحثيا :المصدر
  

نـة التصـنيع، تقانـة    تقا(البحث سوف يتم اعتمـاد تصـنيف    أهداف غراضوأل 
  ).تصاالتالمعلومات واإل

والطرائـق   واألدواتمجموعـة العمليـات    إلـى تشير تقانة التصنيع : تقانة التصنيع  . أ
أي كل ما يخص تقانة التشغيل التي  ،المنتجات جإلنتاوالمعدات المستخدمة  واإلجراءات

مؤتمتـة   أوممكننـة   أويدوية  أكانتتتعامل مع مناولة المواد وتحويل العمليات سواء 
  )٢٢٦، ٢٠٠٨الالمي، (
مجموعة مـن   إلىتصاالت تشير تقانة المعلومات واإل: صاالتتتقانة المعلومات واإل . ب

توزيعها  أوات وتصنيفها وتحليلها وخزنها والوسائل التي تستخدم لجمع المعلوم األدوات
(Slack et al., 2004, 254.(  

  
  تحسين جودة المنتجات

  مفهوم الجودة -أوالً
الباحثين في تحديد مفهوم الجودة شـأنها فـي ذلـك شـأن      وأراء إسهاماتتنوعت 

، وتمثل الجودة مصطلحا له استعماالت عديدة، وبهدف التوصـل  األخرى اإلداريةالمفاهيم 
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التعـاريف التـي تتعلـق بهـذا      أهـم  إلى التطرقالمعنى الدقيق والشامل سوف يتم  ىإل

  .المصطلح
والتـي يقصـد بهـا     (Qualities)مشتقة من الكلمة الالتينية  (Quality)الجودة  بدءاً

 Noori  and)، ويعرف  (Bergman and Klefsio, 1994, 50)طبيعة الشيء ودرجة صالحه 
Radford, 1995, 158)  كيف يقوم المنتج بمقابلة جميع احتياجات الزبائن،  أنهاجودة على ال

وكما عرفها كـل  . المطابقة مع المتطلبات المحددة أنهاالجودة  (Crosby, 1997, 12)ويرى 
 أنهـا للمعايير على  األمريكيللسيطرة على الجودة والمعهد الوطني  األمريكيةمن الجمعية 

 ,Evans)حاجـات محـددة    إشباعوالقادرة على  مجموعة من الخصائص والسمات للمنتج
الجودة هي قدرة  أن (Stevenson, 1999, 420)ويؤكد ). ٤٩٦، ٢٠٠٠العلي، ( (45 ,1997

الجـودة   إلى (Deming) وأشاريتجاوز توقعات الزبون،  أوبل باستمرار ايق أنالمنتج على 
ريحـاوي،  ( ومستقبالً المنتج حاضراً وأداءمطابقة توقعات الزبائن مع خصائص  أنهاعلى 

الجودة هي تعبير عن مقدار الخسارة التـي   أن (Tajuchi)وذكر تاكوشي ). ١٤٤، ٢٠٠٤
، ومـن  )١٥٠، ٢٠٠٦محمـد،  (يمكن تفاديها والتي قد يسببها المنتج للمجتمع بعد تسليمه 

ن الجودة هي مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها فـي  خالل ما تقدم يمكن القول إ
  .سعادهلة متطلبات الزبون وتحقيق رضاه وإجل مقابن أالمنتج م
  

  مفهوم التحسين المستمر
 إلـى ) على وفق لغة اليابـانيين ( (Kaizen) أوتعود جذور مفهوم التحسين المستمر 

تطبيـق واعتمـاد   باليابان، فبعد الحرب العالمية الثانية بدأت العديد من المنظمات اليابانية 
واعتمدتـه   ١٩٤٦ذلـك سـنة    (Toshiba)صدرت شـركة  برامج التحسين المستمر، وت

(Matsushita Electric)  وشركة  ١٩٥٠سنة(Toyota) ١٩٥١.  
 إذالباحثون في مجال التحسـين المسـتمر،    أوردهاهناك العديد من التعاريف التي 

نه الفاعلية التي بواسطتها يتم التركيز على توجه أ (Kaplan& Tkinson, 1998, 229)عرفه 
بعض الفعاليات التي يكون فيها المدراء والعاملون على قدرة ومعرفة بأدائها  إلى المنظمة

التحسـين   نأإلى  (Heizer and Render, 1999, 83) وأشار. خفض الكلف إلىوالتي تؤدي 
له هي  األساسيةن الفكرة ، وأواإلجراءاتوالمعدات والمواد  األفرادالمستمر يشمل كل من 
 وأفكارالعاملين في وضع اقتراحات  األفرادتتم من خالل مشاركة تحسين العمليات والتي 

 إدخـال التحسـين المسـتمر هـو     أن إلى) ٤، ١٩٩٩نجم، (ويشير  .جديدة في المنظمة
وسرعان ما تصبح تلك المنتجات بتـراكم   ،االبتكارات الصغيرة والمستمرة على المنتجات

الكسب، (ويرى . األصليةالمنتجات  هذه التحسينات منتجات عالية الجودة تختلف تماما عن
والعمليات والطرائق اليومية  اإلجراءاتالتحسين المستمر هو مجموعة من  أن) ٨، ٢٠٠٤

ومعـدات بشـكل تحسـينات     وأفرادالتي تنصب على كافة عناصر المنظمة من عمليات 
م تدريجية متتالية طفيفة ومستمرة، ويشارك في عملية التحسين هذه جميع العـاملين بـدع  

وخفـض   واألداءالمساندة بهدف رفع مستوى الجـودة   واإلداراتالعليا  اإلدارةمن  وإسناد
. األسـواق الكلف، مما يكسب المنظمة ميزة تنافسية تمكنها من المحافظة على مكانتها في 

 األشـياء بأن التحسين المستمر هو تحسين لكل  (Goetsch and Davis, 1997, 470)وذكر 
فـي   رئيسـاً  دوراً يؤدوا أنيجب  األطرافجميع  ن، وأوكل الوقتوعلى كل المستويات 
ن التحسين المستمر هـو عمليـة   ومن خالل ما تقدم يمكن القول بأ.تنفيذ التحسين المستمر
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جـل التكيـف   ، وذلك من أإدخال تحسينات مستمرة على كافة مجاالت العمل في المنظمة
  .الداخلية والخارجية الدائم مع المتغيرات التي تحدث في بيئتي المنظمة

  
  الجانب الميداني

  :اإلحصائيالتحليل  -
العالقة بين متغيرات التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات على مستوى الشركة  -أوالً

 )مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 
ير التقاني وتحسـين  رتباط بين متغيرات التغيتعرف على طبيعة واتجاه عالقات اإللل

 إلى وجـود عالقـة ارتبـاط    ٣جودة المنتجات على مستوى هذه الشركة، يشير الجدول 
، وبهذا فقد تحققت الفرضية (0.810)) المؤشر الكلي(رتباط معنوية بينهما، إذ بلغت قيمة اإل

وجود عالقة ارتباط معنوية بين  إلىيسة األولى على مستوى هذه الشركة، والتي تشير الرئ
  .التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات

  
  ٣الجدول 

نتائج عالقة االرتباط بين متغيرات التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات على مستوى 
  )مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 

  المتغير المعتمد
  تحسين جودة المنتجات  المتغير المستقل

 *0.701  لتصنيعتقانة ا
 *0.790  تقانة المعلومات واالتصاالت

 *0.810  المؤشر الكلي
  .باالعتماد على نتائج الحاسوب نيالجدول من إعداد الباحث -
  .N= 19،   0.05معنوي عند * 

  
إلى نتائج عالقات االرتباط على المستوى الجزئي بين كل متغيـر   ٣ويشير الجدول 

وتحسين جودة المنتجات للشركة العامـة لصـناعة األلبسـة    من متغيرات التغيير التقاني 
، وذلك في ضوء الفرضيات الفرعيـة بشـكل   )مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(الجاهزة 

  :منفرد وكما يأتي
  العالقة بين تقانة التصنيع وتحسين جودة المنتجات. أ

ن جـودة  إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين تقانة التصنيع وتحسي ٣يشير الجدول 
  .(0.05)، عند مستوى معنوي (0.701)المنتجات، إذ بلغت درجة االرتباط 

  

  تصاالت وتحسين جودة المنتجاتالعالقة بين تقانة المعلومات واإل. ب
تصـاالت  معنوية بين تقانة المعلومات واإل إلى وجود عالقة ارتباط ٣يشير الجدول 

  .(0.05)، عند مستوى معنوي (0.790)رتباط جة اإلوتحسين جودة المنتجات، إذ بلغت در
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تأثير التغيير التقاني في تحسين جودة المنتجات على مسـتوى الشـركة العامـة     -ثانياً
  )مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(لصناعة األلبسة الجاهزة 

إلى تأثير التغيير التقاني في تحسين جودة المنتجات على مسـتوى   ٤يشير الجدول 
  ).مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 

  

  ٤الجدول 
تأثير التغيير التقاني في تحسين جودة المنتجات على مستوى الشركة العامة لصناعة 

  )لديمقر الشركة، معمل ألبسة و(األلبسة الجاهزة 
  المتغير المستقل

  المتغير المعتمد
  التغيير التقاني

R² 
F 

B0 B1 الجدولية  المحسوبة  

 0.651 1.157  تحسين جودة المنتجات
(5.229)* 0.617 27.347* 4.451 

  .باالعتماد على نتائج الحاسوب نيالجدول من إعداد الباحث -
 (t)قيمـة   إلـى في الجدول يشـير   األقواسد داخل ماموجو (    )،  N= 19  ،df (1,17)،  0.05معنوي عند * 

  .المحسوبة
  

تشير نتائج تحليل االنحدار على مستوى الشركة العامة لصناعة األلبسـة الجـاهزة   
إلى وجود تأثير معنوي لمتغيرات التغيير التقاني المتبناة ) مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(

، وهـي  (27.347)المحسـوبة   (F)قيمة في الدراسة في تحسين جودة المنتجات، إذ بلغت 
، وبلغ معامل التحديـد  (1,17)عند درجتي حرية  (4.451)أعلى من قيمتها الجدولية البالغة 

(R²) (0.617) ومن خالل متابعة معامالت ،(B)  واختبار(t)  تبين أن قيمة(t)   المحسـوبة
بمسـتوى معنـوي    (1.734)كبر من قيمتها الجدولية البالغة ، وهي قيمة معنوية وأ(5.229)

  .، وبذلك فقد تحققت الفرضية الرئيسة الثانية على مستوى هذه الشركة(0.05)
وبهدف توضيح عالقات األثر بين كل متغير من متغيرات التغيير التقاني وتحسـين  

مقر الشركة، معمل (جودة المنتجات على مستوى الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 
ء الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية، فقد تـم  وفي ضو) ألبسة ولدي

تحليل عالقات األثر بين كل متغير من متغيرات التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجـات  
  .٥بصورة منفردة وكما في الجدول 

  

  ٥الجدول 
توى تأثير كل متغير من متغيرات التغيير التقاني في تحسين جودة المنتجات على مس

  )مقر الشركة، معمل ألبسة ولدي(الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 

  المتغير المستقل
  

  المتغير المعتمد
B0 

تقانة 
  التصنيع

تقانة 
المعلومات 
  واالتصاالت

 
R² 

F 

B1 B2 الجدولية  المحسوبة  

 0.265 1.084  تحسين جودة المنتجات
(1.400) 

0.474 
(2.886)* 

 
0.665 

 
15.904* 

 
3.633 

  .باالعتماد على نتائج الحاسوب نيالجدول من إعداد الباحث -
 (t)قيمـة   إلـى في الجدول يشـير   األقواسماموجود داخل  (    )،  N= 19  ،df (2,16)،  0.05معنوي عند * 

  .المحسوبة
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وتشير نتائج تحليل االنحدار إلى مدى تأثير كل متغير من متغيرات التغيير التقـاني  
  :دة المنتجات وكما في اآلتيفي تحسين جو

صـنيع ومتغيـر تقانـة    إلى وجود تأثير معنوي لمتغير تقانـة الت  ٥يشير الجدول 
المحسـوبة   (F)تصاالت في تحسين جـودة المنتجـات، إذ بلغـت قيمـة     المعلومات واإل

، وبلغ (2,16)عند درجتي حرية  (3.633)، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة (15.904)
تبين أن أعلـى   (t)واختبار  (B)ومن خالل متابعة معامالت . (0.665) (R²)لتحديد معامل ا

تصـاالت  ات يتركز في تقانة المعلومات واإلتأثير لتلك المتغيرات في تحسين جودة المنتج
  .أوالً، وتقانة التصنيع ثانياً

 
  أسلوب دراسة الحالة -

ينة، إذ سيتم مـن خـالل   عللوقوف على واقع حالة م مدخل عمليتعد دراسة الحالة 
عرض واقع التقانة في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة، وكـذلك أهـم    هذه الفقرة

الدوافع التي تدفع باتجاه إجراء التغيير التقاني، واإلجراءات المتبعة داخل الشـركة عنـد   
عتماد علـى  باإلي ه الشركة أثناء التغيير التقانإجراء التغيير التقاني، والمعوقات التي تواج

  .جريت داخل معمل البسة ولدي ومقر الشركةايشة الميدانية والمقابالت التي إالمع
  
  واقع التغيير التقاني داخل الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة -أوالً

سيتم عرض واقع التغيير التقاني داخل الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة مـن  
  :التقاني في معمل ألبسة ولدي وبالشكل اآلتي خالل عرض واقع التغيير

حيـث كـان    ،١٩٨٤وباشر باإلنتاج سـنة   ١٩٨٢تم تأسيس معمل ألبسة ولدي سنة  .١
  .يحتوي على مكائن من مختلف المناشئ األلمانية واليابانية

  .٢تم إدخال ماكنة تطريز ذات رأس واحد عدد  ١٩٩٣في سنة  .٢
مكـائن خياطـة، مكـائن    ( (Juki)وكي تم إدخال مكائن جديدة نوع ج ١٩٩٤في سنة  .٣

  ).دكمة، مكائن بيت الدكمة
نوع تايجما  ٢تطريز مبرمجة ذات ستة رؤوس عدد  تم إدخال مكائن ٢٠٠٠في سنة  .٤

(Taegma).  
مكـائن خياطـة،   ( (Brother)تم إدخال مكائن مبرمجة نوع بروذير  ٢٠٠١في سنة  .١

  .*)مكائن دكمة
  .٢عدد  اًرأس ١٥جة ذات تم إدخال مكائن تطريز مبرم ٢٠٠٥في سنة  .٥
  

  دوافع وأسلوب التغيير التقاني -ثانياً
وجد أن الموضوع ال  إذ ،تأطير السياقات المعتمدة في التغيير التقاني انحاول الباحث

إلى إعداد استمارة فحص مكونـة مـن    انيخضع إلى سياقات ثابتة، األمر الذي دفع الباحث
ير التقاني والذي يضـم سـبعة أسـئلة، تـم     محورين، المحور األول يتضمن دوافع التغي
 ١وهكذا وصوالً إلى الـرقم   ،أكبر أهمية ٧ إعطاؤها مقياس من سبعة أوزان، يمثل الرقم

                                                 
 تم شرح المقياس إلى السادة المبحوثين أثناء المقابالت التي تمت معهم  *
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خمسة أسئلة، تم  ، أما المحور الثاني فيتضمن أسلوب التغيير التقاني والذي يضم٭أقل أهمية
اآلتي، وتوجيهها إلى السادة ، كما مبينة في الشكل )تفق، ال أتفق، محايدأ(إعطاؤها مقياس 

في الشركة ذوي العالقة بعملية التغيير التقاني، وعـددهم   نالتنفيذييالمبحوثين من المدراء 
  :وهم (X1-X10)عشرة تم ترتيبهم من 

X1  =مدير التخطيط والمتابعة.  
X2  =مدير البحث والتطوير.  
X3  =مدير القسم التجاري.  
X4  =مدير المالية.  
X5  =يزوجودة واآلمدير ال.  
X6  =مدير شعبة الدراسات.  
X7  =مدير القسم الفني.  
X8  =مدير معمل الضماد والقطن الطبي.  
X9  =مدير معمل ولدي. 

X10  =مدير معمل النسيج.  
  

  ٢الشكل 
  استمارة الفحص

 :اسم األستاذ المجيب. ١
 :العنوان الوظيفي الحالي. ٢

  

  دوافع التغيير التقاني. أوالً
 1 2 3 4 5 6 7 تالعبارا ت

        زيادة الطلب على المنتجات .1
توفر التخصيص المالي من قبل وزارة الصـناعة   .2

 والمعادن
       

        السعي لتحسين جودة المنتجات .3
        السعي لتخفيض تكلفة المنتجات  .4
        ة حدة المنافسةزياد .5
        السعي للحصول على هامش ربح جيد  .6
        تقادم المكائن والمعدات .7

  

  أسلوب التغيير التقاني. ثانياً
 ال اتفق محايد اتفق العبارات  ت

    .يتم بأسلوب النقلة السريعة  .1
    .يتم بأسلوب التحسينات المستمرة البسيطة  .2
كـل خمـس   (يحدث التغيير التقاني خالل فترات زمنية معينة  .3

 ).سنوات
   

كـل عشـر   (دث التغيير التقاني خالل فترات زمنية معينـة  يح .4
 ).سنوات

   

أكثر من عشر (يحدث التغيير التقاني خالل فترات زمنية معينة  .5
  ).سنوات
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  :وكانت إجابات المدراء المبحوثين كما مبينة في الجداول اآلتية
  

  ٦الجدول 
  ت دوافع التغيير التقانيملخص يوضح النسب التي حصل عليها كل متغير من متغيرا

 1 2 3 4 5 6 7 األوزان/ العبارات  ت
 10% 30% 20% 10% 0% 20% 10% .زيادة الطلب على المنتجات 1
توفر التخصيص المالي مـن   2

ــناعة  ــل وزارة الصـ قبـ
 .والمعادن

%90 %10 %0 %0 %0 %0 %0 

ــودة   3 ــين ج ــعي لتحس الس
 10% 0% 0% 20% 0% 70% 0% .المنتجات

ــعي  4 ــة الس ــيض تكلف لتخف
 10% 20% 10% 10% 50% 0% 0% .المنتجات

 10% 10% 30% 40% 10% 0% 0%  .زيادة حدة المنافسة 5
السعي للحصول على هامش  6

 60% 20% 0% 10% 10% 0% 0%  .ربح جيد

 0% 20% 40% 10% 30% 0% 0% .تقادم المكائن والمعدات 7
  .نيالجدول من إعداد الباحث

  
  ٧الجدول 

  النسب التي حصل عليها كل متغير من متغيرات أسلوب التغيير التقاني ملخص يوضح
  ال اتفق محايد اتفق مستوى االستجابة/ العبارات   ت
 30% 0% 70% .بأسلوب النقلة السريعة يحدث التغيير التقاني  1

2  
بأسلوب التحسـينات المسـتمرة    يحدث التغيير التقاني 

 70% 0% 30% .البسيطة

3 
كـل  (ر التقاني خالل فترات زمنية معينـة  يحدث التغيي

 90% 0% 10% ).خمس سنوات

كـل  (يحدث التغيير التقاني خالل فترات زمنية معينـة   4
 100% 0% 0% ).عشر سنوات

أكثـر  (يحدث التغيير التقاني خالل فترات زمنية معينة  5
 10% 0% 90% ).من عشر سنوات

  .نيالجدول من إعداد الباحث
  

، نالحظ اتفـاق  )٧، ٦(حوثين الموضحة في الجدول لمبالمدراء ا من خالل إجابات
من المدراء المبحوثين على أن توفر التخصيص المالي من قبل وزارة الصـناعة   (%90)

والمعادن يقع بالمرتبة األولى بين الدوافع التي تدفع باتجاه إجراء التغيير التقاني، في حين 
تفاق بين المدراء مرتبة الثانية، يدعم ذلك نسبة اإللأن السعي لتحسين جودة المنتجات يقع با

مرتبة الثالثة، يعزز ، أما السعي لتخفيض تكلفة المنتجات يقع بال(70%)المبحوثين والبالغة 
، وذلك بسبب الوضع الذي تمـر  (50%)تفاق بين المدراء المبحوثين والبالغة ذلك نسبة اإل

رواتب والمصاريف لم يدفع باتجـاه التركيـز   به الشركة من زيادة التكاليف بسبب زيادة ال
مرتبة الرابعة، حيث بلغـت  على خفض التكلفة، أما على مستوى حدة المنافسة فقد جاء بال
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، وذلك بسبب الضغط التنافسي الذي تمـر بـه   (40%)تفاق بين المدراء المبحوثين نسبة اإل
إعطاء هذا المتغيـر   الشركة وعدم قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية دفع إلى عدم

ات جـاء بالمرتبـة الخامسـة    األهمية على باقي المتغيرات، في حين تقادم المكائن والمعد
عدم وجود سياسة واضحة لـدى الشـركات الصـناعية أحـد      إذ إن (40%)تفاق وبنسبة إ

يقـع  علـى المنتجـات ف   األسباب الرئيسة وراء عدم اعتماد هذا المتغير، أما زيادة الطلب
تغيير التقاني، يعـزز ذلـك نسـبة    السادسة بين الدوافع التي تدفع باتجاه إجراء ال بالمرتبة

، وذلك بسبب الضغط التنافسي الذي تمر به (30%)تفاق بين المدراء المبحوثين والبالغة اإل
الشركة وعدم قدرتها على زيادة حصتها السوقية دفع إلى عدم اعتماد هذا المتغيـر، أمـا   

تفـاق  مرتبة األخيرة، يدعم ذلك نسبة اإلنه يقع بالمش ربح جيد فإالسعي للحصول على ها
نه عندما من المدراء المبحوثين أ (70%)، كما أكد  (60%)بين المدراء المبحوثين والبالغة 

يحدث التغيير التقاني يتم بأسلوب النقلة السريعة، وذلك ألن الفجوة التقنيـة بـين الحـالي    
الشركة إلى اعتماد أسلوب النقلة السريعة، وكذلك أكـد  والمعروض من تقنيات عالية دفع 

من المدراء المبحوثين أن التغيير التقاني يحدث داخل شركتهم خالل فترات زمنية  (%90)
وكذلك عدم حـدوث تغييـر تقـاني     ،تتجاوز العشر سنوات، وذلك بسبب عدم االستقرار

  .ملموس خالل الفترات السابقة
  

) معمـل ولـدي  (داخل الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة  اإلجراءات المتبعة -ثالثاً
 عند القيام بإجراء التغيير التقاني

ـ الشروع ب لغرض التعرف على اإلجراءات المتبعة عند  انالتغيير التقاني قام الباحث
حيث أشار مدير المعمل إلـى أن أهـم    ،١٦/٦/٢٠٠٩بتاريخ ) معمل ولدي(بمقابلة مدير 

  :التغيير التقاني يمكن إيجازها باآلتي حداثكن إتباعها عند إاإلجراءات التي يم
  .التي تحتاج بصورة أكبر إلى التغيير التقاني) المكائن(تحديد أي الخطوط اإلنتاجية  .١
  .يرفع الطلب من القسم التجاري في المعمل إلى القسم التجاري في المقر .٢
  .ء التغيير التقانيإلجرا) المدير العام(الحصول على موافقة اإلدارة العليا  .٣
  .الجديدة) المكائن(القيام بإعالن عن مناقصة لتجهيز اآلالت  .٤
  .القيام بدراسة العروض المقدمة من قبل الشركات .٥
  .الجديدة) المكائن(اختيار العرض المناسب لتجهيز الشركة باآلالت  .٦
  

لصـناعة   أهم المعوقات التي تواجه عملية التغيير التقاني داخل الشـركة العامـة  . رابعاً
 )معمل ولدي(األلبسة الجاهزة 

مـن تـاريخ   ) معمـل ولـدي  (مع السيد مـدير   خالل المقابالت التي أجريتمن 
تم تشخيص أهم المعوقات التي تواجـه عمليـة التغييـر    ) ٣٠/٦/٢٠٠٩-٢٨/٦/٢٠٠٩(

  :التقاني والتي يمكن إيجازها باآلتي
  .دنفر التخصيص المالي من قبل وزارة الصناعة والمعااضعف تو .١
  .وجود مقاومة من قبل أغلب العاملين عند إجراء عملية التغيير التقاني .٢
يتم إرسـال وفـد مـن     ، إذقلة وجود كادر فني ذي خبرة جيدة لنصب اآلالت الجديدة .٣

  .داخل الشركة إلى الشركة الفائزة بالمناقصة لغرض تعلم كيفية نصب اآلالت الجديدة
 .عدم استقرار الوضع األمني داخل البلد .٤
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  والمقترحاتستنتاجات اإل
  ستنتاجاتاإل -أوالً
 األسـاس دراسة التغييرات التقانية بوصفها  أهمية إلىوجه الكثير من الباحثين النظر  .١

  .في تحسين جودة المنتجات
الدوافع التـي تـدفع باتجـاه     أهمالتطورات التقانية من  أناتفاق معظم الباحثين على  .٢

 .التغيير التقاني
ثة للحصول على الدعم من قبل وزارة الصناعة والمعادن لتوفير سعي المنظمة المبحو .٣

 .التقانة الحديثة
الدوافع التـي تـدفع باتجـاه     أهمالتخصيص المالي وتحسين جودة المنتجات يعد من  .٤

 .التغيير التقاني داخل المنظمة المبحوثة
 .يعةعندما يحدث التغيير التقاني داخل المنظمة المبحوثة يتم بأسلوب النقلة السر .٥
يحدث التغيير التقاني داخل المنظمة المبحوثة خالل فترات زمنيـة تتجـاوز العشـر     .٦

  .سنوات
  

  المقترحات -ثانياً
العمـل   فرزها البحث ينبغي على المنظمة المبحوثـة تواصال مع اإلستنتاجات التي أ

  :باآلتي
 ).خمس سنوات(تحديد فترات زمنية ثانية لتقييم التقانة الحالية ويفضل كل  .١
 حظة العمر التصميمي للمكائن والمعدات لتحديد أي المكائن تحتـاج إلـى تغييـر   مال .٢

 ).تحديث(
البحث والتطوير، اإلنتـاج، الهندسـة فـي تحديـد      إشراك األقسام ذات العالقة وهي .٣

 .مواصفات المكائن المطلوب تغييرها
  .جل تحسين جودة المنتجاتالتصميم والتصنيع الحديثة من أ تقانة إدخال .٤
الحصول على تخصيصات مالية ثابتة سـنوية مـن قبـل وزارة الصـناعة     ضرورة  .٥

 .والمعادن إلجراء التغييرات التقانية
 .ضرورة إقامة البرامج التدريبية لتدريب األفراد العاملين على مواكبة التقانة الحديثة .٦
 .توفير كادر فني ذي خبرة جيدة لنصب المكائن والمعدات الجديدة .٧
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