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 ادةـشــــــه
 

 

العيد خديجة نشهد بأن العمل املقدم يف هذه الرسالة هو نتيجة حبث علمي قامت به املرشحة 
إدارة يف قسم  املساعد األستاذ)املشرف الرئيسي(  نجم الحميديحتت إشراف الدكتور  ،شيخي

 قسم يف املدرس)املشرف املساعد(  علي جبالقجبامعة حلب والدكتور  االقتصاديف كلية  األعمال
جع ذكرت يف هذا العمل موثقة يف نص ار االقتصاد جبامعة حلب، وأّن أيّة ميف كلية  إدارة األعمال

 الرسالة.
 

 

 :املشرف الرئيسي                                       :املشرف املشارك        

 احلميديجنم الدكتور                                  علي جبالقالدكتور 

 

 

 املرشحة:

  خدجية العيد شيخي



 

 

 تصريــــــــــــــح
 

 
 

 أصرح بأن هذا البحث:

 "   املنتج  حتسني جودة يف  إلنتاج ا معلومات   مانظ دور    "
 يف القطاع الصناعيدراسة ميذانية 

 

 لم يسبق أن ُقبل ألي شهادة وال هو مقدم حاليًا للحصول على شهادة أخرى.

 

 :المرشحة

 العــيــذ  شيــــخــــي  ةـجـــذيــخ

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

قالىا ال علم لىا إال ما علمتىا اوك اوت 
 العليم احلكيم

 32سىرة البقرة: اآليت  

وعلمك ما مل تكه تهلم وكان فضل اله عليك 
 عظيما

  112سىرة الىساء: اآليت  

 صدق اهلل العظيم

 

 



 

 أهدي  مثزة   جهدي  وعمهً   املتىاضع   هذا

 إىل

اننخىة...بهد  انشهداء....بهد  األبــطال....بهد  انكفاح  واننضال ....بهد بهد  انثىرة... بهد  

 انعفت  وانكزامت

 *  .....اجلـــزائــــر البـيـضــاءإىل  األغهى  من  كم  انغىا يل..... *  

إىل  من  رفع  راٌتنا  يف  انعايل.... إىل   انعزٌز وانغايل... انسٍد فخامت رئٍس 

 ... محاه اهلل ورعاه..... .عبد انعزٌز بىتفهٍقت اجلمهىرٌت 

 ونن أنسى

بهد  انعزوبت ...بهد  احلضارة... انبهد انيت مل حنس فٍها ونى نهحظت أننا يف غزبت... إىل  

نصزه اهلل بنصزه  بشار األسدسىرٌت احلبٍبت محاها اهلل، واىل أسدها وقائدها انعظٍم اندكتىر 

 ومحاه...

  ٍب   انكزٌم   واملضٍاف.... إىل   انشعب   انسىري .إىل   انشعب   انط 



 داءـــاإله               
 أىدي ثمرة جيدي وعممي إلى:

 من قال في شأنيما اهلل عز وجل:
 ﴾وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه وبانىاندٌن إحسانا﴿

 بنيائيمامن تطيب أيامي بقربيما، ويسعد قمبي إلى …غفوت وتربيت عمى دفئ حنانيم، وعمماني الصبر والكفاحإلى من 
 من سيرا من أجمي الميالي وبذال كل ما في وسعيما إلرضائي وبموغ مبتغاي. والى إلى أغمى من في الوجود

فما من سعادة في الدنيا تفوق رؤيتي لسعادتكما ورضاكما عني  *حفظهما اهلل وأطال عمرمها الكرمينيإىل الىالدين *
 اهلل...بعد رض 

 

 إلى من كان قدوتي وسيبقى مثمي األعمى
 اندكتىر مٍقاري بىخاريغادرت قبل بموغ األمل............  الطاىرة والتيإلى الروح 

 

.....إلي من كانوا سندي من ترعرعت معيم ونما غصني بينيمإلى إلي أحق الناس بصحبتي وحبي.....

 إخىتً حفظهم اهلل.من شاركوني األفراح والجراح..... إلى.....والزالوا.....إلى دنيا المحبة والوفاء
 حفظيا اهلل  "انربعىمت مزٌم"إلى من أدخمت البيجة والفرح لمبيت 

 

 عائــهـت تــعـــهىإلي من استقبموني بصدر رحب.....عائمتي الثانية في سورية 

 أطال اهلل في عمرىما وحفظيما، رىف، رنا، رشا و رابي اهلل يسعدىم، محمد، والء ( بدرانوالعم عزيزة ) الخالة 
 

ني وأشعرتماني باألمان واألمل في ا* من القمب شكرًا جزياًل لقد ساندتم نسزٌن  وخدجيتإلى أعز رفيقتا الدرب * 

 أحمك المحظات في حياتي
 وكم بكينا وضحكنا سوياً  سأذكركما دائمًا وسأذكر األيام الحموة التي عشناىا معاً 

 أحبكما في اهلل أدام اهلل صداقتنا وأخوتنا.....
 

إلي فسحة أممي عندما يضيق العيش.....إلى القموب التي دفعتني إلى اإلمام....إلى من وسعتيم ذاكرتي ولم تسعيم 
 أصــدقائًمذكراتي.............. 

عادل، بانا يوسف مخموف، ، عقبة العيسى، فراس شعبوا، أدىم كحالوي، : فراس مصري، طاىر جاعورةوأخصر بالذكر
 .ان، فيحاء، أمل، بسام، بيسحسن الناصر، نرمان

 

 إلى من أنار لي الطريق في سبيل تحصيل ولو قدر بسيط من المعرفة
غاري عبد الرحمان، الدكتور بــالل شـيخي يوأخص بالذكر الدكتور م ومــرداسـبــبجامعة  أساتذتي الكرام

 حمد، الدكتور خيشان عمر، الدكتور عدمان مريزق، الدكتورة غـــنيـة شيـخي، الدكتورة سامية فكير.أالدكتور دبيش 
 

 إىل كم طانة عهم وكم خمهص.......وكم من حية ويغار عهى تراب وطنه انعزيز انغايل...........            



 وتقديركهـــمة شـــكر                   
 

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات والصالة والسالم عمى رسولو الكريم ومن تبعو بإحسان إلى يوم 
 الدين.
 

بادئا أشكر وأحمد رب العباد العمي القدير شكرا جزيال طيبا مباركا فيو الذي أنارنا بالعمم وزيننا 
، وأنار طريقنا حتى وصمنا إلى ما نحـن عميو  والعافيةبالقوة والصبر بالحمم، وأكرمنا بالتقوى، وأنعم عمينا 

ويسر ووفق وأعان في إتمام ىذه الدراسة وتقديميا عمى الشكل الذي ىي عميو اليوم، فمو الحمد والشكر 
 وىو الرحمان المستعان.

 

األفاضل:   ةلألستاذبوافر شكري، وعظيم امتناني وتقديري،  ففي ىذا المقام يسعدني ويشرفني أن أتقدم
ــٍديالدكتور  ــم  احلمـ ــجـ ً جبـالقوالدكتور  ن ــه البحث، ولما المذان قبال تواضعا وكرامة اإلشراف عمى ىذا  عـ

رشاد  أحاطني بو من فيض عمميما، وعمق خبرتيما، وسعة صدرىما، ولما قدماه لي من عون صادق وا 
 .مما يجعمني مدينة ليما بكل تقدير واحترام ووفاًء، فجزاىما اهلل عني خير الجزاء أمين مخمص،

 

 حكم، الدكتور حسن مشرقي، والدكتور عبد القادر مندو،أعضاء لجنة الأتقدم بالشكر إلى األساتذة 
ظيارىا بشكل عممي أفضل.  لتفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة وتحمل عبء قراءتيا وتصويبيا وا 

 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان إلى
 أعضاء شعبة االقتصاد وعمى رأسيم الدكتور عمر اسماعيل والرفيقة غيثاء 

 إدارة كمية االقتصاد "جامعة حمب"وأعضاء الييئة التدريسية في قسم إدارة األعمال
 وكل االمتنان والشكر إلى: 

 األستاذ المحترم الدكتور حسن حزوري
 الدكتور محمد الخشروم األستاذ المحترم

 األستاذ المحترم الدكتور سميمان العمي
 األستاذ المحترم الدكتور عبد الستار الظاىر
 األستاذ المحترم الدكتور صالح الراعي
 األستاذ المحترم الدكتور منصور الرجا 

 األستاذ المحترم عقية العيسى
 عمر درهالدكتور األستاذ المحترم 



 

يزا إبومرداس، الجزائر، وعمى رأسيم األستاذ سفيان   -جامعة أحمد بوقرةطاقم المكتبة بجامعة 
 واألستاذ عبد السالم بمعربي عمى كل المساعدات التي قدموىا لي.

 

، زكية حاج عباسكافة الطاقم العامل في المدينة الصناعية بحمب، وأخص بالذكر الميندسة 
والذين استقبموني بصدر رحب حسام الراعي واألستاذ عبد القادر حالق وعمار الحسين والميندسان 

 ولم يبخموا عمي بالمعمومات والنصائح والزيارات الميدانية فكانوا سببًا في إتمام ىذا العمل.
 

 سعيديكل أعضاء السفارة الجزائرية بسورية وأخص بالذكر المستشار الثقافي السيد 
 

لتي تعاونت مع الباحثة ممثمة بأصحابيا أو وأشكر أيضا المنظمات الصناعية عينة الدراسة وا
 بأعضائيا سواء كانوا إداريين أو عاممين.

 
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد، 

 والى كل من أمدني بيد العون ولو بكممة طيبة مشجعة.
 

 ىل كم هؤالء أقول شكرا جزيال....إ
 

 خدجيت  انعٍد  شٍخً
 



 I               مستخلص                                                                                                                       

 

 .يف حتسني جودة املنتج إلنتاجم معلومات اانظ دور
 يف القطاع الصناعيدراسة ميذانية 

 من إعداد 

 شــيخي  العــيذ  خـذيـجة

 مستخلص
 

تطبيق منظمات قطاع الصناعات الغذائية لنظام معمومات اإلنتاج في تحسين  دور بيان إلىهدفت الدراسة 
منظمة اختيرت بشكل عشوائي من  (04)ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وتوزيعها عمى  جودة المنتج.

مجتمع الدراسة والمتمثل في منظمات الصناعات الغذائية في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار والتي كان 
 .اإلحصائي استبانة صالحة لمتحميل (60)استرجع منها  انة،( استب80(، وبمغ عدد االستبيانات الموزعة )79عددها )

 إلحصائية التالية: وباستخدام االختبارات ا

 اختبار الثبات .1
 األساليب اإلحصائية الوصفية  .2
 ( تحميل االنحدار، معامل االرتباط بيرسون  (االختبارات الالمعممية مثل: .3

 ومن أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة

ر نظام معمومات اإلنتاج في تحسين جودة المنتج عمى مستوى المنظمات عينة الدراسة، يارتفاع مستوى تأث 
 .(3.72) حسابيبمتوسط 

، نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في تحسين جودة المنتجتطبيق  يؤثر 
 (47947)تباط بينهما بمغ من التغير في المتغير التابع وأن معامل االر  %(49.7)حيث فسر ما نسبته 

وقد أوصت الدراسة بإعطاء أهمية لمتوثيق واألرشفة االلكترونية ولجميع األنشطة والعمميات اإلنتاجية، وتجاوز 
مرحمة االعتماد عمى السجالت واألوراق التي تجهز يدويا، والقيام بدورات تدريبية لمعمال في مجال استخدام الحاسوب 

 إلنتاج عمى مستوى المنظمات عينة الدراسة.وتطبيقات نظام معمومات ا

 :كلمات مفتاحية
، نظااااام معمومااااات اإلدارياااة، المناااتج، جااااودة المنااااتج، نظااام المعمومااااات اإلنتاااااجالمعموماااات، النظااااام، الجاااودة،  

 ، المنتجاإلنتاج
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 اإلطار العام للدراسة  :الفصل األول
 

 مقدمة:

ومن ىذه التحديات التغيرات  ،كمًا ونوعاً  المنظماتتحديات كبيرة تواجو  نيالحادي والعشر  القرن يشيد
( التي غيرت مفاىيم الزمان االتصاالت)األجيزة، البرمجيات ووسائط  المعموماتالمتسارعة في مجال تكنولوجيا 

والمكان، وبالتالي مفاىيم العمميات وآليات المنافسة، وأصبحت إمكانية المنظمات في المنافسة ىائمة، فيي تنتج 
ضل الطرق وبأقل التكاليف وأفضل النوعيات وبزمن قياسي، وأصبح التركيز كبيرًا وتسوق وتوزع في كل مكان بأف

عمى المستيمك، فيو الذي يوجو عممية اإلبداع واإلنتاج، وىذا يعني أن المنظمات جميعيا أصبحت في ميدان 
فسة التي غزتيا في المنافسة شاءت أم أبت، وبالتالي أصبح لزامًا عمييا مواكبة ىذه التطورات ومواجية تحدي المنا

تمكنيا من استشراف المستقبل الكتشاف الفرص واغتناميا  واضحةاالستجابة ليا برؤية عقر دارىا من خالل 
إال إذا أحسنت إدارة مواردىا  ذلك، ولن يتم لمحيمولة دون وقوعيا مستقبال التيديدات والمخاطر وتجنبيا ومعرفة

مكاناتياوعززت من قدراتيا  عات المختمفة، حيث يعد اإلبداع وتقديم المبتكرات الجديدة باستمرار وقدمت اإلبدا وا 
  ىو العنصر األساسي في نجاح منظمات القرن الحادي والعشرين.

، حيث تطورت كافة المجاالت ت تحتل مكانة ذات أىمية واسعة فيونتيجة لذلك أصبحت أنظمة المعموما
أنظمة المعمومات بخطى سريعة وتعددت تطبيقاتيا في جميع األنشطة الوظيفية، وتعد المعمومات التي تنتجيا 
األنظمة موردًا أساسيًا من موارد المنظمات عمى مختمف أشكاليا، فيي العمود الفقري لمقرارات المختمفة ومنيا 

مية، أو تشغيمية، وما يرتبط بيذه األخيرة من عمميات تصميم المنتج القرارات المالية سواء كانت استثمارية، أو تموي
وما ليذه العممية من أثر مباشر عمى رضاء المستيمك، إذ يعد المنتج بمثابة الرسالة التي تنقل صورة المنظمة إلى 

يجابيا عمى الحصة سيم في تعزيز أداء المنظمة وتحقيق ميزة تنافسية تنعكس إتزبائنيا، وبالتالي فإن جودة المنتج 
 ستمرارية والنمو.منظمة والتي تضمن ليا البقاء واالالسوقية لم

 

 

 

 



اطر  الار  لدر اة الفصل األول: اال                                                                                             2  

 

 :البـحثمشكلة  

في البحث عن نقاط ضعف استخدام نظام معمومات اإلنتاج في المنظمات الصناعية  تتجمى مشكمة الدراسة
 المنتج. تحسين جودةمما ينعكس سمبا في عممية 

 التساؤل الرئيسي التالي: راسة فيويمكن تمخيص مشكمة الد

 ؟غذائيةكيف يمكن أن يؤثر نظام معمومات اإلنتاج في جودة المنتج في منظمات قطاع الصناعات ال

 ولفيم ىذه اإلشكالية وتوضيح أبعادىا تم تجزئتيا إلى أسئمة فرعية تتمحور حول:

 ض منظمات قطاع بع الكفاءة التشغيمية فياإلنتاج في تحسين  كيف يمكن أن يؤثر نظام معمومات .1

 ؟غذائيةالالصناعات 

 اإلنتاج في تخفيض تكاليف انخفاض جودة المنتج في بعض  كيف يمكن أن يؤثر نظام معمومات .2

 ؟غذائيةالمنظمات قطاع الصناعات 

 اإلنتاج في تخفيض زمن تطوير المنتج في بعض منظمات قطاع  كيف يمكن أن يؤثر نظام معمومات .3

 ؟غذائيةالالصناعات 

 اإلنتاج في خصائص المنتج األساسية في بعض منظمات قطاع  يمكن أن يؤثر نظام معموماتكيف  .4

 ؟غذائيةالالصناعات 

 :أهمية البحث

تعتمد عميو المنظمات والدول في ظل  استراتيجياً  ومورداً  أساسياً  لقد أصبحت نظم المعمومات عنصراً 
زايدة. كما أن التطور اليائل في تكنولوجيا المعمومات تر والمنافسة الشديدة الميالظروف البيئية دائمة التغي

معرفة لتساىم في زيادة النمو االقتصادي المجتمعات إلى مجتمعات  لحو   (واالتصاالت)األجيزة، البرمجيات، 
 وتغيير طبيعة العمل وتحديد الميزة التنافسية بين مجتمعات العالم.

دراسة مفاىيم أساسية في حقل نظام معمومات اإلنتاج، والتي  امن خالل محاولتي اأىميتي تكتسب الدراسةو 
أصبحت ضرورة البد منيا من أجل بقاء واستمرار وتطور المنظمات وبقاءىا في ظل المنافسة الشديدة التي 
تتعرض ليا، باإلضافة إلى التكمفة المرتفعة جدًا لتصميم وبناء ىذه النظم وتطويرىا بشكل مستمر، خاصة في ظل 

 رات اليائمة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات.التطو 

ض منظمات قطاع الصناعات الغذائية، عمى تحسين جودة المنتج في بع اأىمية تركيزى ومما يزيد الدراسة
بين نظام معمومات اإلنتاج  ا بصفة أساسية من خالل محاولتيا الربطأىميتي تكتسب الدراسةباإلضافة إلى ذلك 
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براز الدور الذي تقوم بو نظم المعمومات في تحسين جودة المنتج في بعض منظمات قطاع  وجودة المنتج، وا 
 . الغذائيةالصناعات 

وكذلك رفدىا لممكتبة العربية بإسيامات متواضعة تتماشى مع متطمبات العصر عمى الصعيدين النظري 
 والتطبيقي.

 :بحثالأهداف  

 ية لنظام معموماتذائدور تطبيق منظمات قطاع الصناعات الغ"دراسة في الرئيسي  بحثيتمثل ىدف ال
 اإلنتاج في تحسين جودة المنتج".

 وسيتم تحقيق ىذا اليدف من خالل األىداف الفرعية التالية: 

 .غذائيةالواقع نظم معمومات اإلنتاج في منظمات قطاع الصناعات  التعرف عمى .1

 اإلنتاج في تحسين جودة المنتج في منظمات قطاع  الدور الذي يمكن أن يمعبو نظام معمومات تحميل .2

 .غذائيةالالصناعات 

 في تحقيق المنظمات  غذائيةالاإلنتاج الموجود في منظمات قطاع الصناعات  بيان أثر نظام معمومات .3

 ميزة تنافسية.

 :البحثفرضيات  

 عممية تستند الدراسة إلى الفرضية الرئيسية التالية: لإلجابة عمى المشكمة المطروحة بطريقة

نظام معمومات اإلنتاج في تحسين جودة المنتج في بعض منظمات لهناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية 
 .القطاع الصناعي

 ويمكن تجزئة ىذه الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية: 

نظام معمومات اإلنتاج في زيادة مالئمة المنتج ل: ىناك أثر ذو داللة إحصائية الفرضية الفرعية األولى  
 لمتطمبات العمالء.

تحسين الشكل  ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في : ىناك أثرالفرضية الفرعية الثانية  
 الجمالي والمتميز لممنتج.

ية لنظام معمومات اإلنتاج في تخفيض تكمفة تطوير ذو داللة إحصائىناك أثر الفرضية الفرعية الثالثة:   
 المنتج.
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ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في تخفيض زمن ابتكار  رىناك أثالفرضية الفرعية الرابعة:   
 وتطوير المنتج.

 تقديم خدمات ما ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في ىناك أثر الفرضية الفرعية الخامسة:  
 بعد البيع.

 :البحثمتغيرات  

 نظام معمومات اإلنتاج وسيتم قياسو من خالل: :المتغير المستقل

 .النظام والمستفيد منو مستخدمرضا  .1

 تحقيق النظام ألىداف المنظمة. .2

 مواكبة النظام لمتطورات المستجدة. .3

 قدرة النظام عمى توفير األمن لممعمومات. .4

 الكمفة االقتصادية. .5

 تحسين جودة المنتج وسيتم قياسو من خالل األبعاد التالية: :المتغير التابع

 .Performance )بعد األداء  مالئمة المنتج لمتطمبات العمالء ) .1

 . ( Aesthetics) البعد الجمالي الشكل الجمالي المتميز لممنتج  .2

 .(  Costتكمفة تطوير المنتج ) .3

 (.  Reliability) االعتمادية  زمن ابتكار وتطوير المنتج .4

 (. Post sale serviceخدمات ما بعد البيع )  .5
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 :بحثج النموذ 

 يبين الشكل الموالي نموذج الدراسة
 

 نموذج الدراسة
 

 المتغير التابع                                                          المتغير المستقل                   

                                 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

زمن ابتكار وتطوير 
 المنتج

النظام عمى توفير قدرة 
 األمن لممعمومات

رضا مستخدم 
النظام والمستفيد 

منه

 خدمات ما بعد البيع

تحقيق أهداف 
  المنظمة

التكمفة االقتصادية 
 لمنظام

 

 

 المنتج  جودة  تحسين

 

الشكل الجمالي 
 المتميز لممنتج

مواكبة النظام 
 لمتطورات
 المستجدة

تطوير المنتجتكمفة   

 
 جاإلنتا  معمومات  نظام

مالئمة المنتج 
  لمتطمبات العمالء
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 :ب البحثأسلو 

( من Cause and Effect( من حيث األسموب، وارتباطيو سببية )Basicتعتبر ىذه الدراسة أساسية )
معمومات اإلنتاج في تحسين جودة المنتج، كما تعتبر استنتاجيو حيث الغرض، حيث تيدف إلى بيان دور نظم 

(Deductiveفي طبيعتيا العتمادىا عمى النظريات اإلداري )والدراسات السابقة. ة 

أما من حيث تخطيط وضبط الدراسة فيي مسحية بالعينة العتمادىا عمى عينة مسحوبة من مجتمع 
تم إدراج ضمنو والذي  1) أنظر الممحق رقم عية في مدينة حمب الدراسة الكمي المتمثل جميع المنظمات الصنا
دون التدخل في بيئاتيا أو التجييز الموقعي إلجرائيا، وىي دراسة ( عرض مختصر وعام عن المدينة الصناعية

 مقطعية تجرى لمرة واحدة.

 :بحثالوعينة  مجتمع  

 مجتمع البحث: - أ

 ، سورية.يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الصناعية في مدينة حمب

 عينة البحث: - ب

ولقد اقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية من منظمات قطاع الصناعات الغذائية في المدينة الصناعية في 
وىي موضحة ضمن  2212 يات المدينة الصناعيةحسب إحصائ 77منطقة الشيخ نجار والتي كان عددىا 

عممًا أن وحدة التحميل ىي جميع المديرين الموجودين في إدارة العمميات والبحوث والتطوير (، 2الممحق رقم )
 المنتجات في المنظمات عينة البحث.جودة ومعاونييم والقائمين عمى 

 :جمع البيانات والمعلومات

 ة بالدراسة الحالية ىما:تم اعتماد مصدرين أساسيين لمحصول عمى البيانات ذات العالق

وتم ذلك من خالل الدراسة النظرية لمموضوع اعتمادا عمى المراجع والدوريات  المصادر الثانوية: -1
سابقة المنشورة في المجالت المتخصصة والمحكمة عمميا، والمقاالت واألبحاث والدراسات ال ،العربية واألجنبية

وذلك إضافة إلى أوراق العمل واألبحاث الخاصة في مجال الدراسة والتي قدمت في الندوات والمؤتمرات العممية، 
 توضيح المفاىيم األساسية لمموضوع.لغرض جمع المادة العممية الخاصة باإلطار النظري لمدراسة ومن أجل 

اعتمادىا وتوزيعيا استبانة صممت لغرض الدراسة، وتم  وتم الحصول عمييا عن طريق ألولية:المصادر ا -2
لتغطية الجانب الميداني لمدراسة، والتي من خالليا تم تحميل البيانات واختبار الفرضيات والوصول إلى النتائج وتقديم 

 مييكمة مع أفراد من عينة الدراسة.بعض المقترحات والتوصيات، إضافة إلى إجراء عدد من المقابالت غير ال
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 األساليب اإلحصائية:

 Statistical)تم االستفادة من الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية لتحميل البيانات التي جمعت، 

Package For Social Sciences, SPSS) وفيما يمي أىم األساليب التي تم استخداميا والغاية من ،
 استخداميا:

  (Cronbachs' Alpha): مثل احتساب معامل كرونباخ ألفا (Reliability Test)اختبار الثبات  -1

 وسوف يستخدم لتحميل عناصر االستبانو.

 األساليب اإلحصائية الوصفية: مثل التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  -2

 المعيارية. 

 وسوف : (Spearman Correlation)معامل االرتباط سبيرمان:  اختبار االختبارات الالمعمميو مثل: -3

 لمعرفة مدى وجود عالقة ارتباط بين مفردات المتغير التابع.يستخدم 

 ( وسوف يستخدم لمعرفة درجة تأثير المتغير المستقل في Regression Analysisحميل االنحدار )ت -4

 المتغير التابع.

 الدراسات السابقة:

يغمب  منياوالجودة من قبل الباحثين، ولكن  اإلداريةحول موضوع نظم المعمومات  الدراسات تعددتلقد  
نظام المعمومات دون التركيز عمى أثر ىذا االستخدام بشكل مباشر في المناىج عمييا دراسة واقع استخدام 

 الحديثة. اإلدارية

والتي تعتقد أنيا ذات صمة بموضوع أوردت الباحثة بعض الدراسات التي استطاعت الوصول إلييا،  ولقد
 الدراسة وتخدم األىداف التي أجريت من أجميا وىي:

 أواًل: الدراسات العربية

بعنوان ) تحميل عالقة نظم معمومات الموارد البشرية، ورأس المال الفكري  (2002دراسة )بني حمدان  -1
صناعة التأمين األردنية( ىدفت إلى بيان حجم وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة ميدانية في منظمات 

ة إلى المنافسة التي تتعرض ليا منظمات التأمين ووسائميا في مواجيتيا من أجل البقاء، وخمصت الدراس
 استنتاجات نظرية من أىميا:

ات ضرورة اىتمام االتجاىات المعاصرة في اإلدارة الحديثة بالموجودات الفكرية )المعرفة( أكثر من الموجود -
 ر الموجودات الفكرية أو المعرفية.المادية، ألن اإلضافة والتعظيم في الموجودات المادية يأتي بفعل تواف
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في دعم القرارات المتعمقة بييكمية العمالة ومعالجة الفائض منيا  مميزاً  كما أن نظم المعمومات تمعب دوراً  -
 واستغالل الطاقات المتاحة.

التطبيقات استخدامًا ىي تخطيط الموارد البشرية، االستقطاب والتعيين، التعويضات، التدريب  وأن أكثر -
 والتطوير وتقويم األداء.

 وأن أكثر عناصر الميزة التنافسية أىمية ىو التكمفة والتمايز واإلبداع. -

ي عنصري ومن االستنتاجات العممية: وجود ضعف في عناصر نظم معمومات الموارد البشرية وخاصة ف
االستقطاب والتدريب والتطوير وما يترتب عمى ذلك من ضعف في أداء العاممين وفي تراكم رأس المال الفكري، 
وبالتالي ضعف الخدمات المقدمة لالحتفاظ بالزبائن واالىتمام بيم، كما تبين بأن التمايز واإلبداع يتأثران بصورة 

المعمومات التي يوفرىا نظام معمومات الموارد البشرية بما يطرحو متزايدة باستخدام رأس المال الفكري لمبيانات و 
من أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة، ومن التوصيات البارزة ضرورة االعتماد عمى النظم الخبيرة ونظم دعم 

ىني القرار، واالىتمام بصناعة رأس المال الفكري بالتركيز عمى تدريب وتطوير العاممين باستخدام العصف الذ
 وجماعات العمل وحمقات النوعية، واالىتمام بتحقيق الميزة التنافسية من خالل المخزون المعرفي.

دارة المعرفة لتحقيق قيمة بعنوان " (2004دراسة )العمري  -2 االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعمومات وا 
دارة ىدفت الدراسة إلى بيان مدى الو  " عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية مشاركة بين تكنولوجيا المعمومات وا 

المعرفة في تحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية، واعتمدت الدراسة عمى متغيرين مستقمين رئيسين 
دارة المعرفةو إدارة تكنولوجيا المعمومات ىما:  ، والمتغير التابع وىو إضافة قيمة عميا لألعمال، وتوصمت الدراسة ا 
 تائج التالية:إلى الن

 تستخدم البنوك التجارية تكنولوجيا معمومات متطورة وتوفر اإلدارة الدعم الالزم لذلك. -

رفة عن فوائدىا أو ضعف في استخدام البنوك لنظم دعم القرار والنظم الخبيرة ويعزى ذلك إلى نقص المع -
 .عدم الثقة بيا

 .والتعامل معيا بسرية وتمكين العاممين من الوصول إلييا بسيولة حرصت البنوك عمى دقة البيانات وتحديثيا -

اعتمدت البنوك في اكتساب المعرفة وتوليدىا عمى المصادر الخارجية أكثر من المصادر الداخمية، كما  -
البيانات، اعتمدت البنوك في خزن المعرفة عمى تكنولوجيا المعمومات أكثر من األساليب التقميدية مما يؤكد دعم قواعد 

 .لكنيا لم تحرص كثيرا عمى تخزين المعرفة الضمنية لدى العاممين باستخدام النظم الخبيرة لتوسيع الذاكرة التنظيمية

 وجود عالقة قوية بين االستخدام المشترك إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات والقيمة العالية ألعمال البنوك. -

و بعنوان "أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى اإلبداع اإلداري فيدف في دراست (2005أما )الخوالدة  -3
في المؤسسات العامة األردنية" إلى التعرف عمى مدى استخدام تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات العامة 

عمى األردنية ومستوى اإلبداع اإلداري المتحقق فييا، إضافة إلى التعرف عمى أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات 
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اإلبداع اإلداري في المنظمات عينة الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين استخدام تكنولوجيا 
المعمومات بمتغيراتيا المختمفة والتي شممت ) استخدام تكنولوجيا المعمومات، طبيعة البرامج المستخدمة، مالءمة 

ومات، والتدريب عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات( واإلبداع المعمومات، تكامل المعمومات، إنتاجية نظام المعم
اإلداري في المنظمات العامة األردنية، وأوصت بضرورة تزويد ىذه المؤسسات بتكنولوجيا معمومات متطورة 
ومتابعة تحديثيا باستمرار، إضافة إلى تدريب العاممين عمى استخدام ىذه التكنولوجيا والتعامل معيا، مع تبني 

 اسات وبرامج لرعاية اإلبداع والمبدعين.سي

دراسة في البنوك  –( بعنوان )نظم المعمومات والمعرفة وأثرىما في اإلبداع 2002ممكاوي ) وىدفت دراسة -4
 التجارية األردنية( إلى ما يمي:

 التعرف عمى مستوى فاعمية نظم المعمومات المستخدمة في البنوك التجارية األردنية. -

 إدارة المعرفة في البنوك عينة الدراسة. التعرف عمى مستوى -

 التعرف عمى مستوى اإلبداع في البنوك التجارية األردنية. -

 التعرف عمى درجة توفر عوامل النجاح الحرجة لإلبداع في البنوك التجارية األردنية. -

دارة المعرفة من جية واإلبداع في البنوك  تحديد -  طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين نظم المعمومات وا 

 عينة الدراسة من جية أخرى.

 ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا ما يمي:

  دارة المعرفة ىناك عوامل أخرى تؤثر في اإلبداع، تمثمت بعوامل النجاح إلى جانب نظم المعمومات وا 
الحرجة لإلبداع والتي أظيرت الدراسة توفرىا بدرجة متوسطو بأبعادىا المختمفة باستثناء متغير البيئة التي يعمل 

يا ال زالت تمثل معوقات نوعًا ما أمام تحقيق بيا البنك حيث جاء اىتمام البنوك بيا مرتفعًا، وىذا يدل عمى أن
 اإلبداع.

  تتفاوت البنوك عينة الدراسة فيما بينيا من حيث درجة توفر متغيرات الدراسة )نظم المعمومات، إدارة
 المعرفة، اإلبداع، وعوامل النجاح الحرجة لإلبداع(.

 عمى مؤشرات اإلبداع التالية:  أظيرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية لنظم المعمومات
تقديم خدمات جديدة وتحسينيا، تصميم عمميات جديدة وتحسينيا، زيادة رضا الزبائن، تعزيز الموقف التنافسي 

 لمبنك.

  وجود تأثير ذو داللة إحصائية أيضًا إلدارة المعرفة عمى تقديم خدمات جديدة وتحسينيا، تصميم
 زبائن، وزيادة المرونة والكفاءة كمؤشرات لإلبداع.عمميات جديدة وتحسينيا، زيادة رضا ال
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  وجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لنظم المعمومات والمعرفة عمى اإلبداع المتحقق في البنوك
 التجارية األردنية.

بعنوان: تصميم نظام معمومات اإلنتاج وأثره في تحقيق الجودة ( 2002)ناصر الدين ناصر وىدف بحث -5
طبيق عمى منظمات القطاع الصناعي، إلى تصميم نظام معمومات اإلنتاج ثم إبراز أثر التصميم في الشاممة بالت

زيادة كفاءة وفاعمية القطاع الصناعي، وذلك عبر توفير المعمومات لصانعي القرار وصوال إلى تطبيق منيجية 
 وتمحورت مشكمة البحث حول المحاور التالية:، إدارة الجودة الشاممة

 تمام في تطبيق نظم معمومات اإلنتاج في القطاع الصناعي.ضعف االى -

 عدم توفر المعمومات الكافية لدراسة وتطبيق إدارة الجودة الشاممة في القطاع الصناعي العام والخاص في  -

 سورية.

  عدم وجود وعي وقناعة لدي إدارات منظمات القطاع الصناعي بأىمية منيجية إدارة الجودة الشاممة. -

 أىم نتائج الدراسة الميدانية ما يمي: ومن

  إدراك أفراد عينة الدراسة في المنظمات الصناعية لألىمية والدور الذي يمعبو نظام معمومات اإلنتاج في
 أداء المنظمة بشكل عام.

  .وجود عالقة ارتباط ايجابية بين نظام معمومات اإلنتاج وجودة البيانات الخاصة بالمنتج 

 لمجودة تتبعو المنظمات الواقعة ضمن مجال الدراسة. ال يوجد نظام واضح 

  ،بينت الدراسة أن نظم معمومات اإلنتاج الحالية ليس ليا أي فاعمية في دعم عممية صنع القرار
والتعاون المعرفي وتحسين العمميات الرقابية وشفافيتيا، بسبب عدم جاىزية المعمومات لتداوليا عبر شبكة 

 المختمفة.إلكترونية بين اإلدارات 

  وجود نظام لممعمومات في المنظمات الصناعية ولكنو غير مؤتمت، ويعتمد بشكل كبير عمى التقارير
 واألوراق التي تجيز يدويا.

 .داراتيا العامة  عدم وجود شبكة حاسوب متكاممة تربط بين فروع المنظمات وا 

  ،نتيجة إنتاج منتجات غير إن عدم وجود نظام معمومات إنتاجي فعال يؤدي إلى ارتفاع التكاليف
 مطابقة لممواصفات.

بعنوان: )أثر نظام المعمومات المالي ودوره في رفع كفاءة سوق  (2002)الرجى بينما ىدفت دراسة  -6
إلى التعرف عمى مستوى كفاءة نظام دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات المساىمة األردنية(  -األوراق المالية

ت المساىمة األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية وكفاءة ىذه الشركات، المعمومات المالي في الشركا
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ن مجتمع ومن ثم تحميل العالقة بينيما وبيان أثر نظام المعمومات المالي في رفع كفاءة سوق األوراق المالية،  وتكو 
 عمان لألوراق المالية. ول من سوقالدراسة من جميع الشركات المساىمة األردنية، المدرجة في السوق األ

 :ومن أبرز النتائج التي تم  التوصل إلييا

  ارتفاع مستوى كفاءة نظام المعمومات المالي في الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق
 المالية بشكل عام وكانت درجة توافر متغيراتو الفرعية كما يمي:

  معموماٍت سيمة االستخدام األمر الذي حقق رضا المستخدم يوفر نظام المعمومات المالي المستخدم
 النيائي)المستفيد( عن نظام المعمومات المالي.

 .يساىم نظام المعمومات المالي في تحقيق األىداف العامة لمشركة بدرجة مرتفعة 

  ،يجاري نظام المعمومات المالي المستخدم في الشركات المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية
 تطورات الحاصمة في المجالين اإلداري والتقني المذان يرتبطان ببيئة األعمال المالية، خاصة في ىذه الشركات.ال

 .االعتماد الكبير عمى نظام المعمومات المالي في إنجاز األعمال وأدائيا في وقت الزمن الحقيقي 

 قتصادية.إن تصميم نظام المعمومات وبناءه واستخدامو كان مجديًا من الناحية اال 

  يؤثر نظام المعمومات المالي المستخدم عمى كفاءة الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق
 المالية، وتبين من نتائج الدراسة الميدانية درجة األثر لنظام المعمومات المالي كما يمي:

  حجم األعمال المنجزة يؤثر نظام المعمومات المالي في حجم األعمال المنجزة، وذلك من خالل زيادة
 وكذلك تخفيف ضغط العمل. ،وبالتالي تحقيق األىداف الموضوعة

  يؤثر نظام المعمومات المالي عمى جودة األعمال المنجزة، وذلك من خالل رفع كفاءة وفعالية إنجاز
 األعمال مما أدى إلى زيادة المرونة في أداء ىذه األعمال وانسياب العمل وتدفقو بسيولة.

 ام المعمومات المالي عمى زيادة المعرفة بالعمل عن طريق توفير المعمومات المطموبة بسرعة يؤثر نظ
 وتنمية العاممين وظيفيا وبالتالي زيادة معرفتيم بالعمل.

  يؤثر نظام المعمومات المالي عمى تحسين الكفاءة المالية لمشركة، حيث ظير ىذا األثر من خالل
و االستثمار األمثل بما يخفض التكاليف ويزيد من األرباح وبالتالي زيادة السيطرة عمى الموارد وتوجيييا نح

 الحصة السوقية لمشركة ومن ثم زيادة الطمب عمى أسيميا فترتفع أسعار تمك األسيم حقيقًة.

 .يؤثر نظام المعمومات المالي في تحسين عممية اتخاذ القرار 

الموارد البشرية في اختيار القيادات اإلدارية  بعنوان: دور نظام معمومات (2002)محرز ضويا، دراسة  -7
 -شركات الغزل في محافظة الالذقيةدراسة ميدانية عمى –
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 يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 إعطاء فكرة عامة عن نظام المعمومات اإلدارية وموقع نظام معمومات الموارد البشرية ضمن ىذا النظام. -

 وضع نظام معمومات الموارد البشرية في الشركات محل الدراسة. إلقاء الضوء عمى -

 ىذه. تبيان دور نظام معمومات الموارد البشرية في حسن اختيار القيادات وتحديد تأثيره في عممية االختيار -

الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات عمى ضوء الدراسة والتي من الممكن في حال تنفيذىا المساىمة  -
 ر وتعزيز دور نظم معمومات الموارد البشرية في حسن اختيار القيادات اإلدارية لمنظمات القطاع العام.في تطوي

 وقد توصل الباحث إلى جممة من النتائج كان أىميا ما يمي:

  عدم توفر نظام معمومات الموارد البشرية، أدى إلى عدم الدقة في اختيار القيادات اإلدارية، وذلك من
في عممية االختيار عمى معايير تبتعد عن العممية والكفاءة  والميارة، وتأخذ بالحسبان العالقات  خالل االعتماد

 الشخصية واالنتماء السياسي.

 .عدم المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات التكتيكية 

 عاد ة ىيكمة وجود قناعة بأن حل مشاكل القطاع العام تتم من خالل االختيار السميم لمقيادات اإلدارية، وا 
 القطاع العام والتخمي عن المشاريع الخاسرة.

  وجود قناعة لدى العاممين والموظفين بأن الترقي لممناصب العميا في المنظمة يتم من خالل العالقات
 والمحسوبيات الشخصية بغض النظر عن الكفاءة والميارة.

  عمى أداء العاممين وعدم اىتماميم عدم الدقة في اختيار القيادات اإلدارية يعد من العوامل التي تؤثر
بالعمل، باإلضافة إلى عوامل أساسية أخرى وىي: نظام الحوافز والمكافآت، وعدم الشعور بأىمية دورىم في 

 العمل.

 يوجد في المنظمة نظام معمومات يساعد في عممية اتخاذ القرارات، مع العمم أنو يوجد بعض  ال
الحاسبات التي يقتصر االستفادة منيا في عممية األرشفة، ومع ذلك مازالت معظم األقسام تستخدم السجالت 

 نو أكثر أمنا، وأفضل لسير العمل.واألوراق ظنا منيا بأ

 الدراسات األجنبية:

 How Does Accessibility to Knowledge Sources“بعنوان  (Martin 2005) دراسة -1

Affect the Innovativeness of Corporations”(منظمة أعمال سويدية 132. طبقت الدراسة عمى )
 بيدف معرفة أكثر العوامل التالية تأثيرًا عمى إبداعية المنظمة:

قدرة أنظمة المعمومات عمى إتاحة الوصول إلى المعرفة والمشاركة فييا بين الوحدات المختمفة داخل  -
 المنظمة.
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 قدرة أنظمة المعمومات عمى إتاحة الوصول إلى المعرفة والمشاركة فييا بين المنظمة والمنظمات األخرى. -

ييا بين المنظمة ومراكز البحوث قدرة أنظمة المعمومات عمى إتاحة الوصول إلى المعرفة والمشاركة ف -
 التابعة لمجامعات.

أظيرت الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بين إبداعية المنظمة وقدرتيا عمى الوصول إلى مراكز البحوث  -
والباحثين في الجامعات الموجودة في المناطق التي تعمل بيا ىذه الشركات، ولم تظير القدرة عمى الوصول إلى 

لمختمفة داخل المنظمات أثرًا إيجابيًا في اإلبداع، وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بنظم مراكز البحوث ا
المعمومات َكُمَمِكْن أساسي لممنظمات في الوصول إلى المعرفة المطموبة والالزمة لخدمة العممية اإلبداعية ال سيما 

 في مراكز البحوث المتخصصة التابعة لمجامعات.

 Forecasting Innovation Performance“دراسة حالة بعنوان  (Tai-Yue 2006) وأجرى -2

Via Neural Network-Case of Taiwanese Manufacturing Industry”  عمى إحدى الشركات
الصناعية التايوانية بيدف معرفة تأثير عدة عوامل أبرزىا نظم المعمومات عمى مستوى اإلبداع في الشركة، حيث 

يًا يشير إلى أىمية بعد المعمومات في الحفاظ عمى الميزة التنافسية لممنظمات، أما نتائج قدمت الدراسة إطارًا نظر 
الدراسة الميدانية فتوصمت إلى أن بعد نظم المعمومات ال سيما النظم التي تعتمد عمى الشبكات العصبية كانت 

نو كمما زادت كفاءة أنظمة المعمومات األكثر تأثيرًا في اإلبداع من بين العوامل التي تم اعتمادىا في الدراسة، وأ
المستخدمة ونوعية المعمومات التي تقدميا؛ كمما كانت إبداعية المنظمة أكبر وبالتالي قدرتيا عمى المنافسة أعمى، 

 وأوصت الدراسة بضرورة التطوير المستمر ألنظمة المعمومات المستخدمة وتعزيز دورىا في عممية اإلبداع.

 Information Technology Support for“( بعنوان  Emmanuel 2007) وأشارت دراسة -3

the Knowledge and Social Processes of Innovation Management”  إلى أنو في الوقت الذي
تعد فيو إدارة اإلبداع من أكثر عمميات األعمال حاجة لممعرفة؛ فإن الدعم التقني ال سيما تكنولوجيا المعمومات ال 

األىمية، حاول الباحث في ىذه الدراسة التي استندت عمى األساس النظري بناء نموذج يصمح  مع ىذه بيتناس
لدعم عممية اإلبداع بالمعمومات والمعرفة الالزمة، من منطمق أن عممية اإلبداع عبارة عن إيجاد حمول لسمسمة من 

استند ىذا النموذج عمى بناء نظم المشكالت المتتابعة والمتجددة سواء ما يتعمق منيا بالمنتج أم العممية، و 
 المعمومات والمعرفة القادرة عمى إحداث التكامل والتفاعل المطموب وبما يدعم إدارة المعرفة المعززة لإلبداع.

نتائج الدراسات السابقة يمكن القول أن ىذه الدراسة تختمف عن الدراسات السابقة في  ومن خالل استعراض
 الدراسات السابقة عمى نظم المعمومات بحد ذاتو. معظمإلنتاج في حين ركزت أنيا ستتناول نظام معمومات ا

 .وتختمف عنيا أيضا في كونيا سوف تربط نظام معمومات اإلنتاج بجودة المنتج

 
 



 
 
 

 نظن املعلوهاث هاهيت ثاني:الفصل ال

 

 املبحث األول: بناء وادارة نظن املعلوهاث
 املبحث الثاني: نظام هعلوهاث االنتاج
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 نظم المعلومات  ماهية:الفصل الثاني
 

شغمت نظـ المعمومات والمتطمبات البلزمة لبنائيا ونجاح مجاالت استخداميا، والمعمومات التي تقدميا 
مساحة كبيرة مف اىتمامات الباحثيف والمفكريف ومنظمات األعماؿ خبلؿ السنوات األخيرة، فظروؼ العولمة 

إلى زيادة حدة المنافسة بيف المنظمات وتغير قواعد العمؿ واالنفتاح والتغير المتسارع في بيئة األعماؿ، إضافة 
وآلياتو وزيادة الحاجة إلى الدقة في اتخاذ القرارات والتعامؿ بمرونة أكبر مع كؿ ىذه المتغيرات، األمر الذي 

اء يتطمب توفير المعمومات المطموبة وبالجودة العالية لكافة األنشطة التي تؤدييا المنظمة، وبما يضمف ليا أد
عممياتيا بكفاءة مرتفعة وتحقيؽ التميز بالمنتجات والخدمات التي تقدميا، والتسابؽ الحاد لموصوؿ إلى األسواؽ 
رضاء الزبائف، وقد عززت قوة التنافس بيف المنضمات التطورات الكبيرة في مجاؿ نظـ وتكنولوجيا المعمومات،  وا 

جاالت الوظيفية في المنظمة مثؿ: التمويؿ، التصنيع، حيث تـ تقديـ نظـ وتطبيقات ذات أغراض عامة تخدـ الم
 األفراد، التسويؽ.....الخ.

كما أدى ىذا التطور إلى إنتاج برامج تيدؼ إلى خدمة تخصصات محددة مثؿ: نظـ دعـ القرار، النظـ 
ة مع الزبوف، الخبيرة، ونظـ الذكاء الصناعي، باإلضافة إلى تقديـ تطبيقات مختمفة ليذه النظـ مثؿ: إدارة العبلق

المعرفة، والتخطيط مما وضع ىذه المنظمات أماـ تحدي توفير البيانات المتاحة ليا بشكؿ معمومات يسيؿ تدفقيا 
وتوزيعيا عمى المعنييف بالكـ والنوع والوقت المناسب، لذا سعت المنظمات إلى بناء نظـ معمومات متطورة قادرة 

ئؼ المختمفة داخؿ المنظمة، بما يمكنيا مف الصمود والمنافسة مف عمى إحداث التكامؿ في المعمومات بيف الوظا
 ر وتطوير منتجات ذات جودة عالية.خبلؿ ابتكا

المبادئ األساسية لنظـ المعمومات، بشيء مف االختصار والتعرض  جاء ىذا الفصؿ لتسميط الضوء عمى وقد
 .ىذه الدراسةإلى نظاـ معمومات اإلنتاج والذي ىو موضوع 
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 بناء وإدارة نظم المعلومات:المبحث األول
 

 أوال:مقدمة

المعمومات  إف دراسة نظـ المعمومات يعتبر أمرا ضروريا في عصر ثورة المعمومات واالتصاالت، فقد أصبحت
ر، ونضرا النتشار يعنصرا حيويا وموردا ىاما تعتمد عميو المنظمات في ضؿ المنافسة والظروؼ البيئية سريعة التغي

الحاسوب في المنظمات وتطوير برمجيات تشغيميا. أصبحت مف العناصر الرئيسة واألساسية المكونة ألنظمة أجيزة 
دارة أعماؿ وأنشطة ىذه المنظمات واالستفادة منيا في مجاؿ صيا غة المعمومات، بحيث يتـ استخداميا في تنظيـ وا 

 .ستراتيجيات ومف ثـ تنفيذىااال

مفيـو نظـ المعمومات، موارد نظـ المعمومات، أنواع نظـ المعمومات،  التطرؽ في ىذا المبحث إلى وسيتـ
 .وتطبيقاتيا

 مفهوم ومكونات نظم المعلوماتثانيا: 

 إف مصطمح نظـ المعمومات كغيره مف المصطمحات تعددت التعاريؼ الخاصة بو نظرا لتداولو منذ عدة عقود.

 هفٍوم ىظم الهعموهات: -2-1

( نظـ المعمومات بأنيا " مجموعة مف العناصر التي تتفاعؿ مع بعضيا  Kroenke 2011عرؼ ) 
( عمى أنيا: " مجموعة منظمة مف الموارد، البرامج،  Reix 2002البعض مف أجؿ إنتاج المعمومات "، وعرفيا ) 

زمة التخاذ األفراد، شبكات االتصاؿ وموارد البيانات، والتي تقـو بتجميع، تشغيؿ، تخزيف، وتوزيع المعمومات البل
القرارات، فتضمف بذلؾ التنسيؽ والرقابة داخؿ المنظمة". يركز ىذا التعريؼ عمى مكونات النظاـ وأنشطتو 
األساسية، وىناؾ مف التعاريؼ ما يركز عمى جانب محدد مف مكونات النظاـ، حيث يوحي مف خبلؿ ذلؾ بأىمية 

لتعريؼ القائؿ بأف نظاـ المعمومات ىو " مجموعة مف وىذا ما يتضح في ا العنصر مقارنة بالعناصر األخرى، ىذا
العناصر التي تساىـ في معالجة ودوراف المعمومات داخؿ المنظمة ) قاعدة بيانات، برامج، إجراءات ووثائؽ ( بما 

ات دورا (. وىذا يعني أف لتكنولوجيا المعموم Rosenthol and Grundsteinفييا تكنولوجيا المعمومات" ) 
دارتيا لخدمة أىداؼ دوراف المعمومات داخؿ المنظمات.معالجة البياناأساسيا في   ات داخؿ النظاـ وا 

العممية أتمتة( يغطي نظاـ المعمومات ثبلثة مجاالت وىي: االىتماـ ب Delmond et al .2003وحسب ) 
 (automatisatin des taches  ،واليدؼ منو حذؼ أو تخفيؼ العمميات اإلدارية المتكررة كمتابعة الطمبيات )

. ثـ المساعدة عمى اتخاذ القرارات، وأخيرا االتصاؿ. مستوى المخزوف واإلنتاج......الخوكذا تقديـ المعمومات عف 
 راءات المنظمة.كما ينجـ عف نظاـ المعمومات ثبلثة آثار: تخفيض التكاليؼ، خمؽ قيمة مضافة وتعديؿ إج
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( تعمؿ ة ) المادية والبشرية والبرمجياتبأنيا " مجموعة مف العناصر المترابط ( Laudon 2006) وعرفيا
المعمومات وتوزيعيا بيدؼ دعـ اتخاذ القرارات والسيطرة داخؿ المنظمة، كما  ععمى جمع ومعالجة وخزف واسترجا

بداع منتجات وخدمات وطرائؽ  تساعد المديريف والموظفيف في كسب وابتكار معرفة جديدة، وحؿ المشكبلت وا 
ف إنتاج، وعمميات جديدة. أي أف نظاـ المعمومات يوفر معمومات دقيقة وكافية عف األنشطة المختمفة لممنظمة م

عمى تمبية حاجات اإلدارة مف المعمومات  تسويؽ، وتخطيط وأنشطة بحث وتطوير وفي نفس الوقت يكوف قادراً 
الخاصة بالبيئة الخارجية والتي تكوف ضرورية لصياغة وتطوير خطط إستراتيجية بعيدة األجؿ، وكذلؾ خطط 

 متوسطة وقصيرة األجؿ.

هجهوعة هن الهكوىات الهتىاسقة بشكل هىتظم مِ أىٍا " لباحثة ىظم الهعموهات عسبق تعرف ا اوهم
)عىاصر هادية وهعىوية بها فيٍا هن إجراءات وقواعد وهبادئ ضهن هجهوعة هن العالقات الهتشابكة( هن أجل 
يصال الهعموهات إلِ  ذا عن طريق القيام بوظيفة تجهيع، تخزين، وهعالجة البياىات وا  إىتاج هعموهات هفيدة، ٌو

اتخاذ م في أداء الوظائف الهوكمة لٍم )بالشكل الهالئم وفي الوقت الهىاسب هن أجل هساعدتٍ الهستخدهين
يجاد حمول لمهشاكل اإلدارية، بالتالي اتخاذ قرارات صحيحة بالتخطيط، الرقابة، تقييم األداءالقرارات، القيام  ( وا 

 ." وصائبة

والتوسع باألسواؽ الحالية، وزيادة كفاءة تمكف أنظمة المعمومات المنظمة مف تطوير أسواؽ جديدة كما 
العمميات مف خبلؿ خفض التكاليؼ وتحسيف جودة نوعية المنتجات والخدمات المقدمة لممستيمكيف، وتستطيع 
المنظمة أيضا مف خبلليا بناء تحالفات إستراتيجية بغرض اكتساب معرفة جديدة تعزز قدرتيا التنافسية وموقفيا 

 في السوؽ.

 م الهعموهاتااألساسية لىظ الهكوىات-2-2

يتكوف نظاـ المعمومات مف مجموعة عناصر تستخدـ الستقباؿ البيانات وتحويميا إلى منتجات معموماتية 
يمكف االستفادة منيا. ويعتمد نظاـ المعمومات عمى خمسة مكونات تستخدـ لمقياـ بأنشطة اإلدخاؿ، التشغيؿ، 

يمكف عرضيا مف  منتجات معموماتية مختمفة. والتي المعطيات إلى رقابة لكي يتـ تحويؿاإلخراج، التخزيف، وال
 ي: ( التال1خبلؿ الشكؿ رقـ )
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(: مكونات نظم المعلومات1الشكل )

 
Source: O`Brien, James A and Marakas, George M (2007) Enterprise Information 

Systems (13
th

ed), McGraw-Hill, International Edition. 

) الكيبلني و(  0222) الزعبي ( و 0202ء مف التفصيؿ: ) النجار يمي سنعرض ىذه المكونات بشي وفيما
 (.Laudon and Laudon 2007)( وMorin et al 2002) و(  0222) طو و( 0222

يكاد يتفؽ أغمب المتخصصيف في مجاؿ نظـ : Human Resourcesالهوارد البشرية  2-2-1
المعمومات عمى أف األفراد ىـ عنصر ميـ في إدارة وتشغيؿ أنظمة المعمومات. وتشمؿ الموارد البشرية عادة عمى: 

 .االختصاصيونو الهستخدهين الىٍائيين

لنظـ  أىمية البيانات ىي أكثر مف المواد الخاـ: Data Resourcesهوارد البياىات  2-2-2
ات، فيي أصؿ ىاـ مف أصوؿ المنظمة، لذلؾ البد مف النظر إلييا كمورد يجب أف تيتـ بو وتنظمو وتديره المعموم

 بكفاءة عالية ليتـ تحويمو إلى أصؿ فعاؿ يستخدـ إلنتاج معمومات تفيد في اتخاذ قرارات حاسمة.

تكوف بيانات ىجائية، بيانات نصية، أو بيانات صوتية.  ويمكف أف تأخذ موارد البيانات أشكاال عدة فقد
 وينظـ ىذا المورد عمى شكؿ قواعد معرفة أو بنوؾ معرفة أو قواعد بيانات.
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تتضمف األجيزة والمكونات المادية والمواد : Hardware Resourcesالهوارد الهادية  2-2-3
وسائؿ التخزيف واإلخراج،ووسائؿ المستخدمة في معالجة البيانات ) وسائؿ اإلدخاؿ، وحدة المعالجة، 

 االتصاؿ......(

يمكف القوؿ بأف أجيزة الحاسوب ما ىي إال : Software Resourcesهوارد البرهجيات  2-2-4
مجرد آلة صماء عاجزة عف اإلتياف بأي شيء إال بعد تزويدىا بالبرامج والتي ىي عبارة عف تعميمات مكتوبة بمغة 

 ت ما يمي:الحاسب وتتضمف البرمجياخاصة يفيميا 

 :وىي مجموعة البرامج التي تدير موارد الحاسب. برهجيات الىظم 

 :وىي برامج مكتوبة لتطبيقات خاصة النجاز مياـ معينة مف قبؿ المستخدـ النيائي. برهجيات التطبيقات 

 :وىي مجموعة الخطوات والتوجييات التشغيمية لؤلفراد الذيف يستخدموف الجياز. اإلجراءات 

شبكات : Network and Communication Resourcesهوارد الشبكات واالتصاالت  2-2-5
االتصاؿ ىي الوسيمة التي يمكف بواسطتيا تبادؿ البيانات، المعمومات، المعرفة، والبرمجيات بيف األفراد مف خبلؿ 

كسترانت، كما يمكف وسائؿ معينة لتقانة المعمومات وضمف شبكات مختمفة مثؿ: اإلنترنت، واالنترانت، وكذلؾ اال
 حصر تبادؿ البيانات والمعمومات عمى نطاؽ محدود بيف األفراد والمنظمات أو جعميا في متناوؿ الجميع.

وفي األخير يهكن القول أن توفر هوارد ىظم الهعموهات لوحدٌا في الهىظهة ليس كافيا والبد هن التكاهل 
الهتوقع. حيث التىاغم بين الهوارد الهادية هن جٍة  والتفاعل ها بين ٌذي الهوارد هجتهعة حتِ تحدث األثر

هدعوهة بوسائط االتصاالت والشبكات، وبين األفراد القادرين عمِ التعاهل هع تمك الهوارد وتفعيمٍا هن جٍة 
 أخرى؛ حتِ تستطيع الهىظهة أداء األىشطة الهختمفة لتمك الىظم وتىتج الهعموهات الهىاسبة.
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 نظم المعلومات  أنواعثالثا:  

إف وجود عدد كبير مف العمميات، ووجود العديد مف األفراد والمتخصصيف، والعديد مف المستويات اإلدارية 
في المنظمة يستدعي وجود أنواع مختمفة مف النظـ إذ مف الصعب أف يكوف بمقدور نظاـ بمفرده أف يفي بكافة 

يرة والمتوسطة حيث يوجد العديد مف البرامج واألنظمة احتياجات المنظمة ومتطمباتيا، وخاصة المنظمات الكب
الحاسوبية المختمفة، وبالتالي فإنو مف الصعب اإللماـ بكؿ ىذه النظـ، ومف الصعب أيضا فيـ كيؼ يرتبط كؿ 

 منيا باألخر.ولتبسيط ىذه الميمة يمكف النظر إلى نظـ المعمومات مف وجيتي نظر مختمفتيف 

( و) إدريس  0222 قندلجي) ( و 0222( و) مولوخية  0222سمطاف و) (  0222الصيرفي ىما: ) 
 .( Laudon 2007و)(  0222نية ( و) الحس 0222

 Types of أىواع ىظم الهعموهات هن وجٍة ىظر الهستفيدين ) تبعا لمهستويات اإلدارية ( 3-1

Information Systems from Constituency Perspective: 

ويتـ ىذا التصنيؼ لمنظـ وفقا لممستويات اإلدارية التي تخدميا ونوع القرارات التي تدعميا. فاختبلؼ المياـ 
والتخصصات داخؿ المنظمة يؤدي إلي وجود العديد مف النظـ يخدـ كؿ منيا مستوى إداري معيف، ويبيف الشكؿ 

 التالي األنواع المختمفة لمنظـ حسب المستويات اإلدارية.

 (: أنواع النظم المختلفة تبعا للمستويات اإلدارية2الشكل)

 

Source: Raymond Jr, McLeado and George P, Shell (2007) Management Information 

Systems (10
th

ed.).Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 :رئيسة مف النظـ تخدـ المستويات اإلدارية المختمفة وىي وتؤيد الباحثة ىذا التقسيـ حيث بيف أف ىناؾ أنواع
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يطمؽ عمييا نظـ معالجة : Operational Level Systemsىظم الهستوى التشغيمي  -3-1-1
األولية لممنظمة وبالتالي ضماف التي تراقب المعامبلت واألنشطة  التعامبلت، وعرفت عمى أنيا نظـ المعمومات

 سير وتدفؽ العمميات األساسية ليا.

واليدؼ مف النظـ في ىذا المستوى ىو ضماف استمرار العمميات الروتينية اليومية التي تتـ في مجاالت 
النشاط المختمفة وتمخيص بياناتيا بشكؿ مستمر بما يخدـ النظـ في مستويات أعمى، حيث مخرجاتيا تعتبر 

تدعـ عمؿ المدراء التنفيذييف مف  كمدخبلت لنظـ المعمومات اإلدارية واألنواع األخرى مف نظـ المعمومات فيي
خبلؿ المحافظة عمى سير العمميات واألنشطة األساسية في المنظمة مثؿ: تدفؽ المواد األولية في المصانع، 

 .الخمنتجات، المبيعات، واألجور.....تخطيط وتطوير ال

وىي نظـ متكاممة : Management Information Systemsىظم الهعموهات اإلدارية  -3-1-2
دارة األنشطة في مبنية  عمى الحاسب توفر المعمومات بيدؼ دعـ مراقبة، تخطيط، مراجعة، اتخاذ القرارات وا 

اإلدارة الوسطى، مف خبلؿ تزويدىـ بالتقارير المختمفة حوؿ االنجازات الجارية في المنظمة باالعتماد عمى نظـ 
ختصر ومنظـ، مع تمكيف الدخوؿ المباشر معالجة البيانات، حيث يتـ تجميعيا وتقديميا بطريقة مجدولة وبشكؿ م

لمبيانات والمعمومات حوؿ أداء المنظمة الحالي والسابؽ، وتيتـ نظـ المعمومات اإلدارية غالبا بالمعمومات الداخمية 
 أكثر مف الخارجية.

نظـ دعـ القرار عبارة عف نظـ ذات :  Decision Support Systemsىظم دعم القرار  -3-1-3
تفيد حيث تقدـ المساعدة في اتخاذ القرارات غير المبرمجة وشبو المبرمجة وحؿ المشاكؿ تفاعؿ متبادؿ مع المس

، حيث تقـو بتزويد صانع القرار بنماذج ومعمومات وأدوات معالجة البيانات لتقديـ معروفة الحؿ مسبقاً الغير 
االستراتيجي، والتخطيط  الحموؿ الممكنة. وتطبؽ ىذه النظـ في التخطيط طويؿ األجؿ، واختيار موقع المنظمة،

وغيرىا، وتتميز ىذه النظـ بقدرات عالية في تحميؿ البيانات عف طريؽ إعداد النماذج ووضع السياسات....
والمحاكاة واإلحصائيات، وىي تشمؿ عمى قواعد بيانات مبلئمة لمساندة القرارات اإلدارية، وتساىـ في تحقيؽ 

 دارية ىامة.تساىـ بو في جوانب ا االميزة التنافسية بالنسبة لمستخدمييا بم

ىي نظـ معمومات محوسبة تعمؿ : Strategic Level Systemsىظم الهستوى اإلستراتيجي  -3-1-4
غير  ت( مف المعمومات الضرورية ألغراض اتخاذ القرارااحتياجات اإلدارة اإلستراتيجية )التنفيذيةعمى تمبية 

مثؿ أخذ البيئة الداخمية والخارجية )الييكمية، فيي تدعـ االتجاىات التنموية لممنظمة في المستقبؿ، حيث ت
( في الحسباف مما يمكنيا مف التعرؼ فسيف، المورديف، والمستيمكيف....وغيرىـالمعمومات حوؿ، التشريعات والمنا

 تجنب التحديات واستغبلؿ الفرص. عمى الفرص والتحديات ومقارنتيا مع مقدرة المنظمة عمى
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 Types of Information Systemsأىواع ىظم الهعموهات هن وجٍة الىظر الوظيفية 3-2

from a Functional Perspective: 

تتوزع نظـ المعمومات الوظيفية عمى األنشطة الرئيسة في المنظمة، مف تسويؽ، تصنيع، إنتاج، محاسبة 
المعمومات المناسبة حيث تقـو بتجميع البيانات مف البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة ومالية، وموارد بشرية، لتقدـ 

لمدراء في صنع القرارات وحؿ ومراجعتيا، ومعالجتيا ثـ تخزينيا بيدؼ إنتاج معمومات مرتفعة القيمة يستخدميا ا
بقة لضماف تحقيؽ األىداؼ ، لذلؾ طورت نظـ المعمومات الوظيفية لتخدـ كؿ وظيفة مف الوظائؼ الساتكبلالمش

 ( 0222)رايموند  نظـ الوظيفية التالية:ال وتصنؼ النظـ وفقا لوجية النظر ىذه إلى التي أحدثت مف أجميا.

 .( Raymond and George P 2007( و) O`Brien 2007( و)  Reix 2002و) 

: Marketing and Sales Information Systemىظام هعموهات التسويق والهبيعات  -3-2-1
تكنولوجيا لتشغيؿ عمميات التسويؽ  اـ المحوسب المصمـالنظ أنوعمى التسويؽ والمبيعات  معموماتاـ عرؼ نظي

دارة المبيعات،  والمبيعات في المنظمة والمتمثمة في خطط التسويؽ والتنبؤ االستراتيجي لممبيعات حسب المناطؽ وا 
 ستوى التشغيمي.وتطوير تصميـ السمع وتتبع الطمب والعممية الشرائية لمم

دعـ نشاطات وظيفة التسويؽ والمبيعات المسؤولة عف تحديد احتياجات ورغبات معمومات التسويؽ يـ افنظ
المستيمكيف وتخطيط وتطوير المنتجات والخدمات لتمبية ىذه االحتياجات وترويجيا، وتيتـ المبيعات بالتعاقد مع 

( يظير تركيب وتكامؿ النظـ الفرعية 3ومتابعتيا. والشكؿ ) الزبائف، بيع المنتجات والخدمات، استبلـ الطمبيات
 لمدخبلت ومخرجات ىذا النظاـ وارتباطيا بقاعدة البيانات.
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 هعمَها 

  لهصا    ل  خمية

  لهصا    لخا جية

 ى ن ف عية لمه خال 

  لهستفي   لىٍائي

 

 

 قاع  

 بياىا 

 ى ان

 هعمَها 

  لتسَي 

 َ لهبيعا 

 ى ان هعالجة
  لتعاهال 

ى ان ف عي لبحَ  
  لتسَي 

ى ان ف عي 
لالستخبا    

  لتسَيقية

 ى ان ف عي لمهخ جا 

 ى ان ف عي لمهىتج

 ى ان ف عي لمتَ يع

 ى ان ف عي لمتسعي 

 ى ان ف عي لمت َيج

 ى هة ف عية  خ ُ لٍا 
 عالقة

 بياىا 

 (: المكونات األساسية لنظام معلومات التسويق والمبيعات3الشكل)

Source: Raymond Jr, McLeado and George P, Shell (2007) Management Information 

Systems (10
th

ed.).Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

ويحتوي النظاـ عمى نظـ فرعية لممدخبلت ونظـ فرعية لممخرجات مرتبطة فيما بينيا بقاعدة بيانات وتتمثؿ 
 النظـ الفرعية لممدخبلت فيما يمي:

 نظاـ ببيانات مف مصادر مختمفة ) داخمية وخارجية (.يزود الىظام هعالجة التعاهالت:  

ويزود النظاـ بدراسات حوؿ احتياجات الزبائف وطرؽ تحسيف العممية ىظام فرعي لبحوث التسويق:  
 التسويقية في المنظمة.

ف ( تؤثر عمى يزود النظاـ بمعمومات خارجية ) المنافسيف، الزبائىظام فرعي لالستخبارات التسويقية:   
 ية التسويقية.العمم

القرارات الحقا أما النظـ الفرعية لممخرجات فتتمثؿ في المخرج النيائي لمنظاـ والذي يستخدـ في اتخاذ 
 وتتكوف مف:

 ويقدـ معمومات عف منتجات المنظمة.الىظام الفرعي لمهىتج:  

 ويعطي معمومات عف مناطؽ توزيع منتجات المنظمة.الىظام الفرعي لمتوزيع:  



23                                                                                                          اتالفصل الثاني: ماهية نظم املعلوم

 ويعطي معمومات عف األنشطة الدعائية لممنظمة.ي لمسعر: الىظام الفرع 

 ويقدـ معمومات عف حركة األسعار ويدعـ المدراء في قرارات التسعير.الىظام الفرعي لمترويج:  

يساىـ ىذا الفرع في دعـ مدير التسويؽ لتطوير استراتيجياتو وذلؾ عف الىظام الفرعي لمخميط الهتكاهل:  
 التسويقي.طريؽ دمج عناصر المزيج 

 Manufacturing and Production Informationىظام هعموهات التصىيع واإلىتاج -3-2-2

System:نو نظاـ محوسب يتولى تجييز إدارة اإلنتاج والعمميات ـ معمومات التصنيع واإلنتاج عمى أيعرؼ نظا
دارة نظاـ المعمومات اإلدارية بمعمومات منظمة ومراقبة دقيقة عف التدفؽ الطبيعي ل معمميات والمواد والمنتجات وا 

نتاج والنقؿ والعمميات مف سمع وخدمات وكؿ األنشطة األساسية ذات العبلقة بالتخطيطي أو السيطرة عمى اإل
 .ةالموجستي

ويزود ىذا النظاـ اإلدارة بالمعمومات المتعمقة بالعممية اإلنتاجية في المنظمة ويعتمد عمى نفس اآللية 
فصيؿ عف نظاـ معمومات الي بشيء مف التلسابؽ، وسوؼ نتعرض في المبحث التالمتبعة في نظاـ الوظيفي ا

 .بما أف موضوع بحثنا ىذا يتمحور عمى ىذا النظاـاإلنتاج 

 Financial and Accounting Informationىظام هعموهات الهالية والهحاسبة -3-2-3

System: يقـو بمعالجة البيانات التي يعرؼ نظاـ معمومات المحاسبة والمالية عمى أنو نظاـ وظيفي محوسب ،
يصاليا لممدراء  تـ تجميعيا مف داخؿ المنظمة وخارجيا، وتحويميا إلى معمومات عمى درجة كبيرة مف الجودة، وا 
المالييف، وفي الوقت المناسب، لمساعدتيـ في إدارة األصوؿ المالية لممنظمة وتعظيـ العائد عمى تمؾ األصوؿ، 

األداء المالي لممنظمة الختيار أفضؿ االستثمارات، ومصادر التمويؿ، والقياـ بعمميات والتنبؤ عمى المدى البعيد ب
 التخطيط المالي والرقابة المالية.

والشكؿ التالي يظير تركيب وتكامؿ النظـ الفرعية لمدخبلت ومخرجات ىذا النظاـ وارتباطاتيا بقاعدة 
 البيانات.
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 (: المكونات األساسية لنظام معلومات المحاسبة والمالية4الشكل )

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source: Raymond Jr, McLeado and George P, Shell(2007) Management Information 

Systems (10
th

 ed.).Upper Saddle River,New Jersey: Pearson Education, Inc. 

نفس اآللية التي تـ شرحيا في نظاـ معمومات التسويؽ. فالنظاـ الفرعي لمتدقيؽ  ويقـو ىذا النظاـ عمى
مف مة لمحفاظ عمى حسف سير العمؿ، وتتضالداخمي يتضمف األنشطة التي تؤدى مف قبؿ المدقؽ الداخمي لممنظ

دارة التدفقات الن ةاألنشطة الرئيسي قدية في المنظمة لممخرجات التنبؤ باالتجاىات المستقبمية لبلستثمارات، وا 
 والرقابة عمى الموارد المادية.

تعرؼ : Human Resources Information Systemىظام هعموهات الهوارد البشرية  -3-2-4
نظـ معمومات الموارد البشرية بأنيا تمؾ النظـ المعتمدة عمى الحاسب اآللي والتي تدعـ التخطيط والتنسيؽ والرقابة 

ىي تزود المديريف عمى مختمؼ المستويات بالمعمومات ذات العبلقة بالموارد عمى الموارد البشرية في المنظمة، و 
، االختيار والتعييف، الترقية وتقييـ فالبشرية في المنظمة مثؿ: السياسات واإلجراءات الخاصة باستقطاب الموظفي

األساسية لنظاـ  وغيرىا، والشكؿ التالي يعرض المكوناتلوظيفي، والمسارات الوظيفية.....األداء، التوصيؼ ا
 معمومات الموارد البشرية.

 

 

 

 بياىا  هعمَها 

 

 

 قاع  

 بياىا 

 ى ان

  لهعمَها 

 لهحاسبية 
 َ لهالية

  لهصا    ل  خمية

  لهصا    لخا جية

 ى ان هعالجة
  لتعاهال 

ى ان ف عي لمت قي  
  ل  خمي

ى ان ف عي 
 لالستخبا   لصىاعي 

 ى ن ف عية لمه خال 

  لهستفي   لىٍائي

 ى ان ف عي لمهخ جا 

 ى ان ف عي لمتىب 

ى ان ف عي إل     
  أل ص  

 ى ان ف عي لم قابة
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 (: المكونات األساسية لنظام معلومات الموارد البشرية5الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Raymond Jr, McLeado and George P, Shell(2007) Management Information 

Systems(10
th

 ed.).Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

( أف نظـ معالجة التعامبلت، والنظاـ الفرعي لبحوث الموارد البشرية والذي يقـو بإجراء 2يبيف الشكؿ )
الدراسات الخاصة حوؿ الموارد البشرية ) كتحديد األفراد الذيف يستحقوف الترقية، األماكف الشاغرة، تحديد معارؼ 

فة إلى دراسة شكاوي المورد البشري. وكذلؾ النظاـ الفرعي لبلستخبارات في مجاؿ الموارد وميارات األفراد، باإلضا
البشرية الذي ييتـ بجمع بيانات مف البيئة الخارجية لمواكبة المستجدات المتعمقة بالمورد البشري، أما النظـ الفرعية 

اجات المستقبمية مف األفراد، وجذب لمخرجات نظاـ معمومات الموارد البشرية، فيي تساعد عمى تحديد االحتي
 .الميارات لمعمؿ، واالىتماـ بإدارة القوة العاممة، واالىتماـ بوفاء المنظمة تجاه الجماىير الخارجية

 

 

 

 

 هعمَها 

 

 

 قاع  

 بياىا 

 ى ان

 هعمَها 

 لهَ    
  لبش ية

 بياىا 

  لهصا    ل  خمية

  لهصا    لخا جية

 ى ان هعالجة
  لتعاهال 

ى ان ف عي لبحَ  
  لهَ     لبش ية

ى ان ف عي الستخبا  
  لهَ     لبش ية

 ى ن ف عية لمه خال 

  لهستفي   لىٍائي

 ى ان ف عي لمهخ جا 

ى ان ف عي لتخ ي  
  لقَُ  لعاهمة

ى ان ف عي إل      لقَُ 
  لعاهمة

 ى ان ف عي لمتعَيضا 

 ى ان ف عي لمهىافع

ى ان ف عي لمتقا ي  
  لهَجٍة لمبيئة  لخا جية
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 Enterprise Resourcesىظام تخطيط هوارد الهىظهة ) ىظام هعموهات الهىشأة (  -3-2-5

Planning : تعتبر النظـ الوظيفية ميمة بالنسبة لمجاليا وبالنسبة لممنظمة ككؿ، إال أف وجودىا في وحدات
منفصمة جعميا تميؿ إلى تحقيؽ األىداؼ الوظيفية الجزئية عمى حساب األىداؼ الشاممة لممنظمة. باإلضافة إلى 

 ظيور بعض السمبيات لنظـ منفصمة داخؿ المنظمة مثؿ: 

 المجاالت مما أدى إلى تقسيـ قواعد البيانات العامة؛ مشاكؿ في االتصاؿ بيف 

 صعوبة مراقبة العمميات بسبب تعدد المجاالت الضرورية لمحصوؿ عمى الحاالت الشاممة؛ 

تعقد التكويف بسبب اختبلؼ البرامج وارتفاع تكاليؼ الصيانة في ضؿ غياب تكافؤ النماذج  
 المستخدمة في كؿ نظاـ؛

اقترح محور النظـ باالتفاؽ مع المنظمات الكبرى لبلستشارات حبل وحيدا  ولمتغمب عمى ىذه الصعوبات
ويعرؼ عمى أنو " نظاـ يمكف مف إدارة الموارد عمى مستوى ERPليذه المشاكؿ اسمو نظاـ تخطيط موارد المنظمة

       المنظمة ككؿ،فيو برنامج متكامؿ لمجموعة مف المقاييس تسمح بمعالجة مجموعة الوظائؼ داخؿ المنظمة
) المالية، اإلنتاج، المبيعات، المحاسبة، الموارد البشرية ( لتأميف إدارتيا بشكؿ متكامؿ. ويعمؿ النظاـ في ثبلث 

 مجاالت أساسية ىي: 

 المالية: وىي تطبيقات مف النوع المحاسبي والمالي؛ 

 الموجستيؾ: وييتـ بإدارة التدفقات؛ 

 د؛الموارد البشرية: كؿ ما يتعمؽ بإدارة األفرا 

ف ىندسة مجاؿ بعمميات المنظمة. وفيما يمي شكؿ يبيتشكؿ كؿ مجاؿ مف مجموعة جزئية ومقاييس تتعمؽ 
 الموجستيؾ وجزئياتو ألف لو عبلقة وطيدة بموضوع دراستنا.
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 (: ٌىدسة هجال الموجستيك6شكل )ال

 
Source: Reix, Robert (2002) Système d`Information et Management des 

Organisations, édition: Vuibert, Paris. 

 

متخذ القرار مف خبلؿ التزويج بالمعمومات الداخمية والخارجية التي تعبر عف وجود مشكمة  ERPويساعد
لنتائج، مف عبلمات مختمفة، وبالتالي تصور نماذج مرتبطة بمتغيرات الحؿ وا انطبلقاً  يجب حميا. ويسيؿ تحديدىاً 

 متخذ القرار في اختيار البدائؿ المتاحة. ويساعد أيضاً ، انطبلقا مف تمثيميا
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 نظام معلومات اإلنتاج: المبحث الثاني
 

 أوال: مقدمة

نظرا لمدور الكبير الذي تمعبو المعمومات في الفترة األخيرة أصبحت جميع المنظمات تعتمد عمييا بشكؿ 
خارجيا، وأصبحت المعمومات مف العوامؿ الميمة أساسي في القياـ بأعماليا المختمفة سواء داخؿ المنظمة أو 

 التي تساعد في نجاحيا وتطورىا، ومف المتطمبات األساسية التي تساىـ وتعمؿ مف أجؿ بقائيا واستمرارىا.

عدـ  بظروؼ تتسـ أصبحت التي البيئة طبيعة لكبر حجـ المنظمات اإلنتاجية باإلضافة إلى تغير ونظرا
 ىذه مع تتبلءـ جديدة أنظمة في التفكير المديريف عمى توجب فإنو التنافس، سمة االبتكاراتأصبحت  حيث التأكد

حيث لـ تعد األنظمة التقميدية قادرة عمى إمداد اإلدارة بالمعمومات عف كؿ عممية مف عمميات اإلنتاج، التوجيات، 
ا، يعتمد عمى قواعد بيانات متكاممة، لذا وجب االىتماـ ببناء وتطوير نظاـ لمعمومات اإلنتاج بناء قويا وسميم

باإلضافة إلى تقنية المعمومات المتطورة، حتى يمكف تزويد إدارة المنظمة بالمعمومات الشاممة والدقيقة عف اإلنتاج 
 ومتطمباتو، ويتـ استثمار ىذه المعمومات في عممية تطوير اإلنتاج الصناعي.

ظاـ معمومات اإلنتاج، والمكونات األساسية لنظاـ وفي ىذا المبحث سوؼ تتعرض الباحثة إلى مفيـو ن
 بعض تطبيقات ىذا النظاـ. ومف ثـمعمومات اإلنتاج، 

 مفهوم نظام معلومات اإلنتاج: ثانيا

نظاـ معمومات اإلنتاج ىو:" نظاـ فرعي مف نظاـ المعمومات اإلدارية الشامؿ أف ( 0222)الحسيف يوضح 
بالنشاط اإلنتاجي لممنظمة مف مصادرىا الداخمية والخارجية، ومعالجة  لممنظمة، يختص بجمع البيانات المرتبطة

ىذه البيانات لمحصوؿ عمى المعمومات البلزمة لمديري اإلنتاج وتوفيرىا ليـ بالكمية والدقة والتوقيت المناسب"، 
مات، وبذلؾ فإف خصائص وسمات نظاـ معمومات اإلنتاج ال تختمؼ في إطارىا العاـ عف خصائص نظـ المعمو 

 بؿ تختمؼ فقط مف حيث تخصصيا في المجاؿ اإلنتاجي.

تخزيف وتحميؿ البيانات المرتبطة : "مجموعة المكونات التي تتفاعؿ لجمع و ( بأنو0222وعرفو ) المغربي 
نتاج منتجات المنظمة وتوفيرىا أماـ المستفيديف مف المديريف بالمنظمة،  بالعمميات الفنية المتعمقة بتصميـ وا 

 ـ في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمميات واإلنتاج وما يساعدىا مف أنشطة أخرى".لمساعدتي

وتتمثؿ وظيفة نظاـ معمومات اإلنتاج في تحويؿ مجموعة مف المدخبلت، وىي مستمزمات اإلنتاج المتنوعة 
نتاجية مختمفة. والتي ي مكف تقسيميا إلى مخرجات محددة وىي السمع، عف طريؽ القياـ بعمميات وأنشطة إدارية وا 

 (0222) السالمي وآخروف إلى ثبلث مجموعات رئيسية ىي: 
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مجموعة األنشطة المتعمقة بتصميـ المنتج مثؿ، وضع الرسومات لممنتج، وتحديد شكمو وأبعاده ومكوناتو  
 الداخمية.

األنشطة المتعمقة بتصنيع المنتج مثؿ، تنفيذ التصميمات، وتحديد المواصفات، وتحديد طرؽ  مجموعة 
 أداء العمؿ ومراحؿ اإلنتاج، فضبل عف تخطيط العممية اإلنتاجية وجدولتيا والرقابة عمييا.

، وتوفير مجموعة األنشطة المتعمقة باإلمدادات والتسييبلت اإلنتاجية مثؿ، توفير المواد البلزمة لئلنتاج 
 كافة الخدمات التي تحتاجيا العممية اإلنتاجية مثؿ، التخزيف والصيانة والرقابة عمى الجودة.

ونظرا الىتماـ المنظمات الصناعية بزيادة قدرتيا اإلنتاجية، فيي تسعى دائما إلى التركيز واالىتماـ بنظـ 
ى التصدي لممنافسة القوية التي تواجييا، إضافة معمومات اإلنتاج باعتبارىا أحد الدعامات القوية التي تساعدىا عم

 إلى الحصوؿ عمى الدعـ الضروري وتوفير عوامؿ النجاح في تحقيؽ أىدافيا.

 وييدؼ نظاـ معمومات اإلنتاج إلى تحقيؽ األغراض التالية:

 حفظ بيانات كميات اإلنتاج اليومية لجميع منتجات خطوط اإلنتاج في المنظمة الصناعية، مع  تتبع
 تجميعيا مف بداية الشير وحتى تاريخ اليـو الحالي.

  عداد المقارنات المختمفة عمى مستوى شيور السنة القادمة أو السنة االحتفاظ ببيانات اإلنتاج الشيري وا 
 نتاجية بالكمية والقيمة.الماضية، مع توضيح مؤشرات اإل

  عداد المقارنات وتوضيح المؤشرات، وحفظ ذلؾ طبقا لممدد السنوية التي متابعة حركة اإلنتاج السنوي، وا 
 تحددىا اإلدارة.

وتتمثؿ أىمية نظاـ معمومات اإلنتاج مف خبلؿ قدرتو عمى توفير المعمومات التي تتسـ بالجودة العالية 
لمناسب لؤلفراد المسؤوليف عف اتخاذ القرار لكي تساعدىـ في اتخاذ القرارات الرشيدة والدقة، وتقديميا في الوقت ا

المتعمقة بوظيفة اإلنتاج، فمخرجات النظاـ وىي: المعمومات والتقارير والمخططات الناتجة ال يمكف االستغناء 
لجودة، وتخطيط المستمزمات عنيا في أنشطة إدارة اإلنتاج والعمميات المختمفة كالرقابة عمى اإلنتاج وتخطيط ا

عداد الموازنات التقديرية لئلنتاج، وجدولة برمجة اإلنتاج، ضبط تكاليؼ اإلنتاج....الخ، فالرؤية الحديثة  المادية، وا 
لنظاـ معمومات اإلنتاج ال تقتصر عمى مساعدة إدارة اإلنتاج والعمميات في تنفيذ تمؾ األنشطة فحسب، بؿ أيضا 

ت األداء المستيدفة، وضبط األداء، وضبط نسب ىدر المواد، إضافة إلى تحقيؽ إدارة عمى مقارنتيا مع معدال
 الجودة الشاممة عبر مراقبة الجودة.

و " ىظام هفتوح يعتهد  وبىاءا عمِ التعريفات السابقة يهكن استىتاج تعريف لىظام هعموهات اإلىتاج ٌو
حيطً الداخمي والخارجي، وتتجمِ أٌهيتً في هساعدة عمِ تبادل البياىات والهعموهات هع الهتعاهمين هعً في ه

هن فعالية ٌذي األىشطة كفاءةو  إدارة اإلىتاج والعهميات عمِ تىفيذ أىشطة اإلىتاج الهختمفة وضبط األداء وزيادة
 .الهعموهات ذات الدقة العالية وتقديهٍا في الوقت الهىاسب"خالل توفير 
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 اإلنتاج  المكونات األساسية لنظام معلوماتثالثا:  

يتكوف أي نظاـ مف موارد وعناصر أساسية يتـ تحديدىا وفؽ األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا، وفي نظاـ 
معمومات اإلنتاج ىذه العناصر ىي عبارة عف مجموعة مف المدخبلت تتمثؿ في المواد الخاـ والطاقة واألفراد 

تؤدي لتحويميا إلى مجموعة مخرجات تكوف والبيانات والمعمومات التي يتـ عمييا عمميات المعالجة، والتي 
 مدخبلت لنظاـ آخر، أو تكوف في شكؿ منتجات يستفاد منيا.

 ويوضح الشكؿ التالي مكونات نظاـ معمومات اإلنتاج:

 (: الهكوىات األساسية لىظام هعموهات اإلىتاج7شكل)ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Raymond Jr, McLeado and George P, Shell(2007) Management Information 

Systems (10
th

 ed.).Upper Saddle River,New Jersey: Pearson Education, Inc. 

( 0222تاج وىي كالتالي: )مكميود ومف خبلؿ الشكؿ السابؽ يمكف استعراض مكونات نظاـ معمومات اإلن
 .(Laudon and Laudon 2010و)(  0220و)البكري ( 0222( و)الحسيف 0222و) الحميدي وآخروف 
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 :الىظم الفرعية لمهدخالت 3-1

تتكوف النظـ الفرعية لممدخبلت مف ثبلثة نظـ فرعية تقـو بعممية تجميع البيانات ونقميا إلى قاعدة البيانات، 
 وىذه النظـ ىي:

 :Transaction Processing Systemىظام هعالجة الهعاهالت -3-1-1

تصؼ العمميات اإلنتاجية وغالبًا ما يتـ االستعانة بحاسب آلي ميمة ىذا النظاـ ىي تجميع البيانات التي 
مركزي مزود بقاعدة بيانات ومتصؿ بوحدات طرفية موزعة في األماكف المختمفة الخاصة بتصنيع وتخزيف 
عداد  المنتجات، وأيضا يقـو بتتبع مسار المواد، والتعرؼ عمى كيفية استخداـ موارد المنظمة المتعمقة بالتصنيع، وا 

لتقارير التي توضح كمية المواد المستغمة، واآلالت التي استخدمت ومدة تشغيميا، باإلضافة إلى إعداد تقارير ا
متابعة األفراد، مما يسمح إلدارة المنظمة باستخداـ ىذه المعمومات الفنية في توجيو العمميات الداخمية لنظاـ 

 اإلنتاج.

حداث المتعمقة بكؿ مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا ويعمؿ النظاـ عمى تجميع وتسجيؿ البيانات واأل
المنتج منذ بدء تشغيمو وحتى خروجو في شكؿ منتج تاـ الصنع، كما يسمح أيضا بتسجيؿ تدفؽ ومسارات العمؿ 
داخؿ الوحدات اإلنتاجية عمى نحو يسيؿ عممية الرقابة اإلنتاجية، حيث يتـ معالجة ىذه البيانات وتحويميا إلى 

يدة تستخدـ كمدخبلت بنظاـ معمومات اإلنتاج، ويتـ تسجيميا عف طريؽ المسؤوليف عف اإلنتاج، معمومات مف
 .طرفية توضع في كؿ مرحمة أو عمميةوالمشرفيف عمى خطوطو أو عف طريؽ شاشات إدخاؿ ووحدات 

لعهمية وترى الباحثة أن ٌذا الىظام هٍم لمهىظهة ألىً يقوم بتسجيل وتوثيق الوقائع التي تصف سيرورة ا
ذا استغمت ٌذي البياىات بكفاءة عالية فٍذا سيؤدي إلِ إىتاج هىتجات  اإلىتاجية في جهيع هراحمٍا، وا 
ذا يتطمب توفير وسائل اتصال فعالة وحديثة، إضافة إلِ االٌتهام بتدريب وتكوين  بالهواصفات الهخطط لٍا، ٌو

 الهورد البشري وتأٌيمً ألداء عهمً بصورة صحيحة وجيدة.

 :Industrial Engineering Systemالٍىدسة الصىاعية  ىظام -3-1-2

ميمة ىذا النظاـ ىي توفير المعمومات لدراسة عمميات التصنيع، بغرض التوصؿ إلى أفضؿ السبؿ لتطوير 
عداد مخططات  وتحسيف أداء تمؾ العمميات، وتقديـ التوجييات والتوصيات وكافة المساعدات الفنية واإلنتاجية، وا 

 العمميات، وجميع األنشطة التي تساىـ في تحسيف مستوى اإلنتاج. التدفؽ وخرائط

، ولمخرجات النيائي ويقـو أيضًا نظاـ اليندسة الصناعية بوضع لمواصفات القياسية لممواد الخاـ والمنتج
كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج وتخزينيا في قاعدة بيانات خاصة، يستطيع النظاـ مف خبلليا مقارنة المواصفات 

ببلغ إدارة اإلنتاج بيذه االنحرافات،مما يسمح بسرعة معالجتيا ال فعمية مع المواصفات القياسية لكشؼ االنحرافات وا 
 ووضع حد لمشاكؿ اإلنتاج.
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 :أىـ خصائص نظاـ اليندسة الصناعية ومف

 االعتماد عمى البيانات مف المصادر الداخمية عف العمميات اإلنتاجية. 

 ميات اإلنتاجية والفنية وتقديـ التوصيات لتطويرىا.إجراء البحوث الخاصة بالعم 

 وضع المواصفات القياسية لممنتجات في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج. 

 يتكامؿ عمؿ نظاـ اليندسة الصناعية مع أجيزة بحوث التسويؽ والبحث والتطوير والميزانية. 

 يحقؽ ىذا النظاـ أىدافو وغاياتو. البد مف توفير خبرات وكفاءات بشرية وأجيزة آلية حتى 

 

 : Production Intelligence Systemالستخبارات اإلىتاجا ىظام -3-1-3

ميمة ىذا النظاـ ىي تجميع البيانات السرية التي تصؼ عناصر البيئة الخارجية ويعد أوؿ النظـ التي تمد 
 اإلنتاج وتتمثؿ في:نظاـ معمومات المنظمة بمعمومات عف البيئة الخارجية، وىي تؤثر في عممية 

 .النشاط  اإلنتاجي والتصنيعي لممنظمات المنافسة بشكؿ خاص 

 قة عف العنصر البشري سوؽ العمؿ مف حيث كمية ونوعية العمالة المتاحة، وخاصة المعمومات الدقي
 اإلنتاجي.

 الجودة لدييـ،  المورديف، إذ تيتـ المنظمة بجمع معمومات عف طاقتيـ اإلنتاجية، وموادىـ األولية، ومستويات
 وقدرتيـ عمى الوفاء بااللتزامات.

  المراقبة سوؽ التكنولوجيا وخاصة المعمومات المتصمة بالمعدات والتجييزات وخطوط اإلنتاج، وأنظمة التحكـ و
 عمى اإلنتاج والجودة.

  المتوفرة في سوؽ المواد المستمزمات اإلنتاجية مف حيث مدى توفرىا بالحجـ والجودة المطموبة وأنواع البدائؿ
 األسواؽ.

وبالنظر إلى عناصر العممية اإلنتاجية نجد أف العنصر البشري مف أىميا، باعتباره الركيزة األساسية التي 
يقـو عمييا اإلنتاج، ومف خبلؿ ىذا النظاـ يمكف جمع وتسجيؿ كافة البيانات والمعمومات الشخصية أو المتعمقة 

أيضًا التركيز عمى جمع البيانات الخاصة بالمورديف نظرًا ألىميتيا في تحديد ويتـ  بتقارير كفاءة أداءه لمعمؿ،
ونظرًا ألىمية اختيار وتحديد  المورد المناسب والذي سيتـ التعامؿ معو في توفير المواد الخاـ ذات الجودة العالية،

والمعمومات الخاصة  المورد المناسب والموثوؽ، تحرص المنظمات الصناعية عمى جمع وتسجيؿ كافة البيانات
 بالمورديف الحالييف والمحتمميف، في قاعدة بيانات يسيؿ الرجوع إلييا عند الحاجة.

وييتـ نظاـ استخبارات اإلنتاج أيضا بجمع المعمومات السرية عف المنافسيف مثؿ المعمومات المتعمقة 
ة، تكاليؼ اإلنتاج، المستوى التكنولوجي، باستراتيجياتيـ في مجاالت: توريد المواد، والمزيج اإلنتاجي، وخطط الجود

عمميات اإلنتاج وغيرىا مف المجاالت اإلنتاجية. وتستطيع اإلدارة الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالمنافسيف 
 عف طريؽ:
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  تحميؿ منشوراتيـ ومطبوعاتيـ مف كاتالوكات، ممصقات، إعبلنات، بطاقات منتجاتيـ وكذلؾ مف خبلؿ
 ة واإلنتاجية المنشورة.تحميؿ قوائميـ المالي

 .قواعد بيانات الحاسوب سواء المحمية أو الدولية 

 .متابعة وزيارة معارض المنافسيف 

 .شراء منتجات المنافس وتحميميا الكتشاؼ عناصرىا ومكوناتيا ومزاياىا التنافسية 

 ؿ الحصوؿ عمى معمومات مف موردي، عمبلء، وكاالت اإلعبلف، ومراكز التوزيع المعتمدة مف قب
 المنافسيف.

 :الىظم الفرعية لمهخرجات 3-2

تتكوف النظـ الفرعية لممخرجات مف أربعة أنظمة فرعية، وىي في شكؿ تقارير لمتابعة النشاط اإلنتاجي 
 لكي تتمكف المنظمة مف مقارنة ما تـ إنتاجو بالفعؿ مع ما كاف مستيدؼ إنتاجو. وىذه النظـ ىي:

 :Production Subsystemالىظام الفرعي لإلىتاج  3-2-1

ييتـ ىذا النظاـ بإدارة العمميات اليومية، بتقديـ المعمومات المتعمقة بعمميات اإلنتاج ومراحؿ تنفيذه وكذلؾ 
توفير التسييبلت اإلنتاجية وتطوير طريقة ونظـ األداء، باإلضافة إلى تحديد نقاط االختناؽ ومشكبلت المناولة، 

عداد التقارير عف تدفؽ المواد خبلؿ تنف يذ العمميات اإلنتاجية المختمفة، وعممية تنفيذ التصميمات التي تـ وضعيا وا 
 عف طريؽ نظاـ اليندسة الصناعية.

فيو عبارة عف تمثيؿ افتراضي لكيفية استخداـ الموارد ) المواد، واآلالت، والمعدات ( مع بعضيا البعض 
تاج ىي األكثر أىمية بالنسبة إلدارة اإلنتاج في إلنتاج المنتجات النيائية. وأف المعمومات التي يوفرىا نظاـ اإلن

 ممارسة أنشطتيا وعممياتيا العديدة واليامة....فالمعمومات المقدمة تمثؿ حجر األساس في:

أي وضع التصاميـ الجديدة لممنتجات، وكذلؾ تصميـ العمميات والمراحؿ اإلنتاجية أىشطة التصهيم:  
 .ظاـ معمومات اإلنتاجاعتمادًا عمى قاعدة بيانات التصميـ في ن

تؤدى كؿ عممية مف العمميات  وكيؼ فالجدولة كما ىو معروؼ تعني" متى وأيفىشاط الجدولة:  
البلزمة لئلنتاج، وتعييف زمف بدء وانتياء ومنفذ كؿ عممية.... فمف الواضح أنو ال يمكف القياـ بنشاط الجدولة 

يات، وعمميات تحميؿ ىذه الطمبيات إلى مراكز العمؿ،.... بدوف توفير المعمومات ذات الصمة بمواعيد تسميـ الطمب
 وىي معمومات تقع مسؤولية تأمينيا عمى نظاـ معمومات اإلنتاج.

فبعد االنتياء مف عممية الجدولة تبدأ المنظمة بتصنيع أو إنتاج المنتج النيائي، ومف أىشطة التصىيع:  
ف المعمومات التي توضح لئلدارة سيرورة اإلنتاج، وانسياب الضروري أف يقدـ نظاـ معمومات اإلنتاج الكـ الكافي م

العمميات اإلنتاجية بشكؿ سيؿ وتحديد نقاط االختناؽ والمخزوف تحت الطمب، ومشكبلت الجودة أثناء عممية 
 اإلنتاج....، وىذا لمتأكد مف أف العممية اإلنتاجية تسير وفؽ ما ىو مخطط.
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تتوفر إلدارة اإلنتاج والعمميات المعمومات الكافية عف خطط  إذ يجب أفأىشطة اإلهداد بالهستمزهات:  
تأميف المستمزمات وكمية ونوعية المواد سواء الخاـ، أو نصؼ المصنعة، أو تحت التصنيع وغيرىا، والتأكد مف 

 توفر ىذه المستمزمات بالكميات والجودة واألوقات المناسبة.

 

 :Inventory Subsystemالىظام الفرعي الهخزون  3-2-2

ييتـ ىذا النظاـ بتسجيؿ حركة المخزوف وتكاليؼ االحتفاظ بو، مع اإلشارة إلى أف تكاليؼ االحتفاظ 
في بعض الصناعات، وقد  بالمخزوف تتفاوت باختبلؼ طبيعة المواد المطموب االحتفاظ بيا، فقد تكوف مرتفعة جداً 

 ؼ حجـ المخزوف.تكوف منخفضة في صناعة أخرى، وتختمؼ تكمفة االحتفاظ بالمخزوف باختبل

وبالرغـ مف أف مخرجات ىذا النظاـ تيـ بالدرجة األولى إدارة أخرى غير إدارة اإلنتاج، ىي إدارة المواد، 
لكنو يقـو بتوفير معمومات ميمة جدا إلدارة اإلنتاج لمتأكد مف مدى توفر الكميات المطموبة مف المواد واألجزاء 

فرىا يتوجب عمى اإلدارة الطمب مف إدارة المواد المبادرة إلى تأميف ىذه البلزمة لعممية اإلنتاج، وفي حالة عدـ تو 
المستمزمات في الوقت المناسب، فالمخزوف ىو الضماف الستمرار عمميات اإلنتاج، وتيدؼ أنظمة المخزوف إلى 

اصة باتخاذ توفير السيطرة عمى المخزوف، وىي عممية تحديد األساليب والفعاليات اليادفة إلى وضع السياسات الخ
القرارات المناسبة حوؿ حجـ المخزوف، وتقديـ معمومات عف المواد والمستمزمات األخرى مف ناحية: كمياتيا، 
أرصدتيا، الحد األعمى والحد األدنى لممخزوف، ونقطة إعادة الطمب، ومخزوف األماف ومخزوف الطوارئ، تكاليؼ 

، وكذلؾ ولة داخؿ المخازف، وشروط التخزيفستبلـ، المناالتخزيف، تكاليؼ الشراء، عمميات النقؿ والفحص واال
 المورديف والمعمومات المتصمة بكافة أنشطتيـ. وبالتالي فيذه المعمومات ميمة سواء إلدارة اإلنتاج أو إدارة المواد.

 :Quality Subsystemالىظام الفرعي الجودة  3-2-3

ا التغير في العقود األخيرة،فقد كاف ينظر مع تغير النظرة إلى الجودة مف عصر إلى آخر وتسارع وتيرة ىذ
إلى مفيـو الجودة عمى أنيا: مجموعة الصفات والخصائص والمعايير التي يجب أف تتوفر في المنتج، وبما 
يتطابؽ مع رغبات وتفضيبلت المستيمؾ. أما في الوقت الراىف بدأ الحديث عف مفيـو إدارة الجودة الشاممة وىي: 

التحسيف المستمر في انجاز العمميات، بدءا مف دراسة السوؽ حتى خدمات ما بعد  عممية إدارية تركز عمى
البيع،باستغبلؿ قدرات جماعات العمؿ والتنسيؽ بيف كافة المستويات اإلدارية والجيات المسؤولة عف الجودة، مف 

 مف قبؿ الزبوف. خبلؿ وضع إستراتيجية لمجودة تيدؼ إلى إنتاج منتج يتمتع بالخصائص والمواصفات المطموبة

والمنظمات الصناعية تسعى مف خبلؿ ىذا النظاـ إلى تحقيؽ مستويات عالية مف الجودة لمنتجاتيا، وذلؾ 
مف خبلؿ وضع أىداؼ ليذه المستويات والحرص عمى تحقيقيا، وىذا يستوجب عمييا أف تضمف وجود نظاـ فعاؿ 

الرقابة عمى الجودة بعد االنتياء مف تصنيع المنتجات، ، فبل يكفي أف تقـو بجودة قادر عمى تحقيؽ ىذه األىداؼلم
فعند ىذه المرحمة يكوف مف الصعب تعديؿ جودة المنتج، والتصرؼ الوحيد المتاح ىو استبعاد الوحدات ذات 
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الجودة المنخفضة أو المعيبة، ليذا فاف الرقابة عمى الجودة البد أف تبدأ مف لحظة استبلـ المواد الداخمة في 
 اإلنتاجية، مرورا بكؿ مراحؿ العممية اإلنتاجية.العممية 

وترى الباحثة أنو لكي ينجح ىذا النظاـ في تحقيؽ األىداؼ الموكمة إليو، ال بد مف استغبلؿ المعمومات 
نظاـ معمومات يتميز بكفاءة مف استبلـ المواد إلي غاية المنتج النيائي، مع بناء  ، بدءاً فعاالً  المتاحة استغبلالً 

 اتصاالت حديثة. الية مف التأىيؿ مع استخداـ شبكةمسير مف طرؼ أفراد عمى درجة ع، عالية

 :Costs Subsystemالىظام الفرعي التكاليف  3-2-4

ثمة مف يري أف إدارة اإلنتاج والعمميات ال تيتـ كثيرا بموضوع تكاليؼ اإلنتاج بؿ اىتماميا ينصب عمى 
يي مسؤولية اإلدارة المالية. والحقيقة ىي أف ىذه الرؤية قاصرة عممية اإلنتاج وجودة المنتج فقط، أما التكاليؼ ف

، كبيراً  يات اىتماماً وغير دقيقة، فتكاليؼ اإلنتاج مف بيف المواضيع اليامة، والتي تولي ليا إدارة اإلنتاج والعمم
ستراتيجية خفض التكاليؼ وخاصة فخفض تكاليؼ  اإلنتاج أو عمى األقؿ ضبطيا يعد ميزة تنافسية لممنظمة، وا 

ال تكوف عمى حساب الجودة ومواعيد التسميـ تعد مف اإلستراتيجيات التي تطبقيا أف تكاليؼ اإلنتاج، عمى 
، فخفض تكاليؼ اإلنتاج من وزيادة إيرادات وأرباح  سيؤدي إلى خفض األسعار وبالتالي زيادة الطمبظمات اليـو

 المنظمة.

حيث يقـو نظاـ التكاليؼ بإعداد تكمفة ما يجري في عممية اإلنتاج بالضبط، كإعداد تكمفة العمالة، وتكمفة 
الصيانة والوقت الضائع. بصورة و إنتاج كؿ صنؼ وتكمفة المواد الخاـ وتكمفة تشغيؿ اآلالت، وتكاليؼ الوقت 

داية العمؿ، وحتى وقت انتياءه، ثـ مقارنة ىذه البيانات) بعد تحميميا ( مع ما تـ دقيقة بوحدات اإلنتاج، لحظة ب
 التخطيط لو، والتكمفة الزائدة تستدعى اتخاذ قرارات لجعؿ تدفؽ المواد والعممية التحويمية أكثر فعالية.

واىتشار  وفي ىٍاية حديثىا عن ىظام هعموهات اإلىتاج يجب اإلشارة إلِ أن تطور تقىية الهعموهات،
استخداهٍا في الهىظهات الصىاعية خالل الفترة األخيرة وفي جهيع خطوط وهراحل اإلىتاج الهختمفة ساعد 
بشكل كبير في خفض تكاليف إىتاج الهىتجات هن خالل رفع هستوى كفاءة العهميات اإلىتاجية،وعدم إٌدار 

وي، والهعموهات الىاتجة عن ٌذا الىظام الطاقة الهتاحة هن خالل التخمص هن األخطاء الهصاحبة لمعهل اليد
يهكن أن تستخدم هن طرف الهديرين عمِ كافة الهستويات اإلدارية، فٍي تصمٍم في شكل تقارير تمخيصية، 

 وكل هدير يٍتم بالهعموهات ذات الصمة بهجال تخصصً ويعتهد عميٍا في صىع قراراتً.
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 الحاسوبتطبيق ات نظم معلومات اإلنتاج باستخدام  رابعا:

عمى المعمومات، مما أدى بيا إلى التوجو نحو عمميات  كبيراً  تواجو المنظمات الصناعة الحديثة اليـو طمباً 
مف نظاـ معمومات اإلنتاج، وتستخدـ ىذه النظـ  المعالجة االلكترونية ليذه المعمومات، وصارت الحواسب جزءاً 

الحواسب في تجميع وتخزيف واسترجاع المعمومات، باإلضافة إلى الجودة والدقة في المعمومات، والسرعة في 
استرجاعيا، وتوفير الوقت والجيد والتكمفة، وكؿ ىذا يتحقؽ مف خبلؿ التكامؿ بيف أجزاء النظاـ بحيث تعمؿ كميا 

وقت. ولنجاح نظـ اإلنتاج المعتمدة عمى الحاسوب يجب االىتماـ برفع كفاءة المورد البشري مف معا في نفس ال
 خبلؿ التدريب والتأىيؿ لمعمؿ عمى ىذه النظـ.

أ التفاعؿ باستخداـ وتتمثؿ تطبيقات نظاـ معمومات اإلنتاج في سبعة نظـ يمكف أف تعمؿ وفؽ مبد
 الحاسوب وىي:

   Material Requirement Planningهوادىظام تخطيط االحتياجات هن ال 

 Manufacturing Resources Planning  تخطيط الهوارد الصىاعية 

 Just In Time Production System  ىظام اإلىتاج في الوقت الهحدد 

 Optimized Production Technology  تكىولوجيا اإلىتاج األهثل 

  Scheduling اإلىتاججدولة 

  Computer Aided Designالتصهيم بهساعدة الحاسوب  

 Agile Factoryالهصىع الفعال  

تطبيقات لنظـ معمومات اإلنتاج والتي تعمؿ وفؽ مبدأ التفاعؿ ال بعضوستقتصر الباحثة عمى عرض 
 باستخداـ الحاسوب وىي كاألتي:

   Material Requirement Planning:ىظام تخطيط االحتياجات هن الهواد 4-1

في ظؿ التطورات الحديثة في تقنية المعمومات  (MRP)نظاـ تخطيط االحتياجات مف المواد  انتشر
والحواسب، حيث كانت المنظمات الصناعية في السابؽ تعاني الكثير مف العراقيؿ بسبب عدـ وجود طريقة مثمى 

كاف يستخدـ في السابؽ لتخطيط مخزوف  إذتستخدـ في تخطيط االحتياجات مف المواد البلزمة لمعممية اإلنتاجية، 
أساليب تقميدية تعتمد عمى العمؿ اليدوي الذي عادة ما يفتقر إلى الدقة، األمر الذي يؤدي إلى المواد األولية 

 االحتفاظ بكميات غير محددة مف المخزوف.

 التخطيط  ميداف في نجاحو أثبت الذي النظـ أحد MRP يعدنظاـ  (0222محجوب، وآخروف )حسب و 
 التكاليؼ، فيتخفيض المتمثمة العمميات أداء أىداؼ تحقيؽ ممكنا أصبح إذ واإلنتاج، المخزوف عمى والرقابة
 تقديـ ومنخبلؿ األخرى، اإلنتاجية والطاقات لمموارد األفضؿ واالستخداـ العالية، والجودة الموثوؽ، والتسميـ
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 المخزوف تخفيض نتيجة الطمبيات إنتاج تكمفة وتقميص الجدولة، لمشكبلت وسريعة نسبياً  وواقعية فعالة معالجات
 الطمبيات وتسميـ إليو الحاجة عند العمؿ مراكز قبؿ مف واألجزاء المواد استبلـ توقيت في والدقة األدنى، الحد إلى
 لممنظمة. اإلستراتيجية األىداؼ تحقيؽ في جدية مساىمة تقديـ وبالتالي مواعيدىا المحددة، في

 طريؽ عف أتمتيا مف أوؿ وكاف، joseph Orlickyمف طرؼ األمريكي  0222عرؼ ىذا النظاـ سنة 
 American APICS Production and Inventory)طرؼ مف بدعـ الطريقة ىذه حظيت اآللي. وقد اإلعبلـ

Control Society) .األمريكية في السبعينات 

عمى أنو: "مجموعة مف اإلجراءات المنطقية المتسمسمة والمكممة لبعضيا البعض، فيو  Orlickyوعرفو
يود خاصة لترجمة جدولة اإلنتاج الرئيسة إلى صافي االحتياجات لكؿ عنصر مف عناصر عبارة عف تصميـ ق

) محجوب، المخزوف، وتحديد الزمف البلـز لتوفرىا لتتمكف المنظمة الصناعية مف الوفاء بالتزاماتيا تجاه زبائنيا 
 (.0222وآخروف 

(عمى أنو: نظاـ لتخطيط اإلنتاج ومراقبة المخزوف آليا، يستخدـ لتجنب فقداف  0222) الحسيف  وعرفو
يبيف المكونات التي ستحتاجيا المنظمة في كؿ مستوى مف مستويات  األجزاء المكونة لممنتج، إذ أنو يؤسس جدوالً 

 التجميع، ومتى سوؼ تكوف المنظمة بحاجة إلى ىذه األجزاء.

قد صهم لكي يساعد إدارة اإلىتاج لهعرفة وتحديد ها يتعمق بكل هىتج بدقة  MRPن ىظام الباحثة أ وترى
هتىاٌية. فٍو يعهل وفق جهمة هن األىشطة التي تعتهد عمِ بعضٍا البعض في تحديد الوقت الهىاسب الذي 

فً، وتخفيض يتم فيً تزويد خطوط اإلىتاج باإلهدادات هن الهخزون، بحيث يضهن عدم عرقمة اإلىتاج أو توق
هستويات الهخزون وهن ثم تخفيض تكاليف الهخزون، وتحسين فاعمية جدولة اإلىتاج، وتحسين هستوى 

 استخدام الهوارد، وزيادة هستوى خدهة الزبائن.

 :MRPهكوىات ىظام  -4-1-1

إف نظاـ تخطيط االحتياجات مف المواد ىو نظاـ ذو إجراءات متعاقبة ومعالجة منطقية تتـ بمساعدة 
عبارة عف نظاـ معمومات، فيو يضمف استقباؿ البيانات مف الوحدات التنظيمية  MRPالحاسوب، وبالتالي نظاـ 

نقميا وتداوليا بيف المستويات المختمفة بالمنظمة، ومف ثـ معالجتيا لكي تصبح معمومات جاىزة، والعمؿ عمى 
والشكؿ  .اإلدارية لممنظمة ، بما يضمف استمرار العمميات التصنيعية مف دوف توقؼ، وتحسيف وتطوير منتجاتيا

 مف خبلؿ الرؤيا التنظيمية الشاممة كما يمي: MRPالي يوضح مكونات نظاـ الت
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 (: منظومة تخطيط االحتياجات من المواد8شكل )

 ، مركز اإلدارة العامة إدارة العهميات" الىظم واألساليب واالتجاٌات الحديثة( 0220: نجـ، عبود نجـ )الهصدر

 ) مركز البحوث (، الرياض، السعودية.

 والمخرجات كأي نظاـ وىي كالتالي:ومف الشكؿ يتضح أف النظاـ يتكوف مف جممة مف المدخبلت 

 Blondel) و (0222)الحسيف ( و 0220) العزاوي ( و 0222 ( و) رايموند 0222ياتي ) البلمي والب

 .(  Blocher et al 2002و) ( 2007

 :هدخالت الىظام 

يعتبر المصدر الذي يستمد منو النظاـ :  Master Production Scheduleجدول اإلىتاج الرئيس .1
المعمومات البلزمة إلصدار أوامر الشراء، وتعديؿ األولويات....وىذا لتنفيذ خطط اإلنتاج الموضوعة، وبالتالي فيو 

، فبموجبو يتـ تحديد المنتجات التي سيتـ إنتاجيا، ومتى يتـ إنتاجيا، وماىي كمياتيا  MRPلنظاـ أىـ المدخبلت 
عبارة عف بياف باإلنتاج وليس تنبؤا بالطمب، وىو الكميات التي  MPSبد مف التنويو ىنا إلى أف المطموبة. وال

 يجب أف تنتج وليس ما يمكف أف نقـو بإنتاجو.
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ىي عبارة عف بطاقة يتـ الحصوؿ عمييا مف الشؤوف اليندسية  :Bill of Materialقائهة الهواد  .0
وبة إلنتاج وحدة األجزاء، والمواد األولية، واألجزاء الفرعية المطم والقائميف بعممية التصميـ، وىي تتضمف جميع

حيث أكدت العديد مف الدراسات أف ما  جداً ذه القائمة ميمة ، وتعتبر المعمومات التي توفرىا ىواحدة مف المنتج
% مف تكاليؼ اإلنتاج تتحدد في مرحمة التصميـ فيي تصؼ تفاصيؿ مكونات المنتج  22-22يقارب مف 

 متضمنة كؿ األجزاء، تعاقبيا، وكمياتيا البلزمة لكؿ وحدة مف المنتج، ومراكز العمؿ التي تحقؽ ىذا التعاقب.ال

تستخدـ ىذه الممفات لخزف المعمومات حوؿ كؿ  :Inventory Status Filesهمفات حالة الهخزون  .3
الجديدة أو تعديؿ تواريخ استبلـ جزء، ويتـ تحديثيا أوال بأوؿ، لكي يتمكف المخططوف مف متابعة طمبات الشراء 

المشتريات، أو سحب المخزوف، أو إلغاء أوامر الشراء، أو تصحيح عمميات المخزوف ومراجعة التالؼ والخردة، 
عمييا مف خسائر، وكذلؾ مردودات الشراء، وبيذه المعمومات الحديثة يمكف االحتفاظ بسجبلت دقيقة  بوما يترت

في المواعيد المحددة لحركة المخزوف ) الفعمي والمخطط (، وحركة الشراء، وبالتالي تنفيذ جدوؿ اإلنتاج الرئيس 
 بدوف تأخير.

  :هخرجات الىظام 

ىذا النظاـ تمثؿ في المعمومات التي تساعد في أداء المياـ أو المخرجات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف 
القرارات، حيث ىذه القرارات تساىـ في تحديد موقؼ اإلدارة مف أنشطة اإلنتاج، تحديد أوامر الشراء واتخاذ قرارات 

ات مف الطاقة الشراء وأولوياتو، والمخزوف، والتعديبلت في الطمبيات، تخطيط الطاقة اإلنتاجية ، وتحديد االحتياج
 :اآللية والبشرية وغيرىا،ويمكف تصنيؼ ىذه المخرجات إلى

ي: .1  التقارير األساسية ٌو

 تقارير الطمبيات المخططة: وىي تؤثر في كمية وتوقيت الطمبيات المستقبمية. 

 تقارير إطبلؽ الطمبيات: وىذه التقارير تفوض تنفيذ الطمبيات المخططة. 

خططة: تتضمف التعديبلت في مواعيد التسميـ، وفي كميات تقارير التغيرات في الطمبيات الم 
 الطمبيات، وكذلؾ إلغاء الطمبيات.

 التقارير الثاىوية: .2

 وىي تقارير اختيارية تختمؼ باختبلؼ طبيعة عمؿ المنظمة وتشمؿ:

المديريف مف خبلؿ قياس االنحرافات عف  تقارير رقابة األداء: وتستخدـ لتقييـ النظاـ، حيث تساعد 
 الخطط، ومعرفة أسبابيا.....الخ.

تقارير التخطيط: وىي مفيدة في التنبؤ باحتياجات المخزوف المستقبمية، وتتضمف التزامات الشراء  
 والبيانات األخرى، التي يمكف استخداميا في تحديد االحتياجات المستقبمية مف المواد.
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ة: وىي توجو االىتماـ إلى المشكبلت األساسية مثؿ: الطمبيات المتأخرة والمتجاوزة التقارير االستثنائي 
 لمواعيد التسميـ، معدالت الخردة الزائدة، أخطاء وضع التقارير، واالحتياجات مف األجزاء غير الموجودة.

  فوائد ىظامMRP: 

 ( 0222البلمي والبياتي : )النظاـ توفر معمومات مفيدة لمدراء االنتاج والمخازف، تتجمى فيما يمي مخرجاتإف 
 .( Krajsewski and Ritizman 1999)و

 عمِ الهخزون  رقابةالتخطيط والInventory Planning and Control:  نظاـ يبيفMRP 
األوامر المخطط إطبلقيا لممكونات المصنعة والمشتراة، مما يساعد في عممية تخطيط ومراقبة المخزوف مف خبلؿ 

 اإلجابة عمى أسئمة أساسية تتعمؽ بماذا وكـ ومتى تطمب الكميات؟ ومتى يجب جدولة تسميـ المنتج؟

  تخطيط احتياجات الطاقةCapacity Requirements Planning : يحدد نظاـMRP  المواد
والمكونات المطموبة لتمبية جدولة اإلنتاج الرئيسة، واف تخطيط احتياجات الطاقة عبارة عف تحديد مقدار العمؿ 
واآلالت  والموارد المطموبة إلكماؿ ميمات اإلنتاج، وتخطيط احتياجات الطاقة يقـو بفحص كؿ مراكز العمؿ 

ف خبلؿ ضرب عدد الوحدات المجدولة لمركز العمؿ ) ويعطي معمومات تفصيمية ، وتحتسب احتياجات الطاقة م
مضروبا في االحتياجات المطموبة مف ساعات MRPاألوامر المخطط إطبلقيا ( اعتمادا عمى منطؽ ونتائج نظاـ 

عداد اآلالت واألجيزة اإلنتاجية، وبالتالي فاف نظاـ  يحدد األوامر المخطط  MRPالعمؿ مضافا إلييا وقت تييئة وا 
 نو يمكف تحديد مراكز العمؿ مف وحدات وساعات العمؿ النجاز الكمية المخططة.إطبلقيا وم

  تخطيط األسبقيةPriority Planning : يتجسد دور نظاـMRP  في تخطيط أسبقية اإلنتاج أو
الشراء، وفؽ األوامر المخطط إطبلقيا لمكونات وأجزاء المنتج وعمى أساس فترات االنتظار المطموبة لكؿ جزء 

، فعند حدوث ما ىو غير متوقع مما يؤثر عمى تنفيذ الطمبيات في مواعيد تسميميا مثؿ وتوفر الطاقة المطموبة
ند ىذه الحالة فاف السيطرة عمى األسبقية تكوف مف خبلؿ التعجيؿ أو البطيء، عطؿ اآلالت أو تأخير المواد، وع

 أي إعادة جدولة اإلنتاج مما يجعؿ الطمبية تنتج بسرعة أكبر أو عمى التوالي.

  ويحقق ىظامMRP :فوائد عديدة أخرى هىٍا 

 يساعد في عممية التنبؤ اإلحصائي لمكونات المنتج النيائي. 

تخفيض تكاليؼ االحتفاظ بالتخزيف ألنو يسعى إلى ضماف وصوؿ المواد واألجزاء بالمواعيد المحددة  
 الستخداماتيا وبالكميات المطموبة.

كماؿ إنتاج الطمبيات بالمواعيد المقررة وبتواريخ االستحقاؽ   تحسيف خدمة الزبوف مف حيث توقيت وا 
 المجدولة.

 نوية بسبب استخداـ األجزاء الصحيحة.تقميؿ نسبة التمؼ في التجميعات الثا 

 تحسيف إنتاجية الوحدة الصناعية نتيجة االستخداـ األمثؿ لعنصر العمؿ واآلالت والمواد.  
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 :Manufacturing Resources Planningتخطيط الهوارد الصىاعية   4-2

الواليات المتحدة ظير مفيـو نظاـ تخطيط الوارد الصناعية  في بداية ثمانينات القرف العشريف وذلؾ ب
 (. 0222) غنيـ  Oliver Whitو George Plossolاألمريكية، ويرجع الفضؿ في ظيوره إلى االستشارييف 

تـ تطوير ىذا النظاـ مف قبؿ متخصصي إدارة العمميات، ليشمؿ عمميات اإلنتاج، ويتركز ىذا النظاـ عمى 
إدارة التنبؤ، والسيطرة عمى موارد المنظمة، واالستثمارات التشغيمية، وتحويؿ قوائـ الطمب إلى خطط إنتاج قابمة 

نتاج، لمتنفيذ، وىو نظاـ لممنظمة ككؿ ) يسعى إلى إحداث تكامؿ بيف  كؿ وظائؼ المنظمة مف تسويؽ، وا 
مف خبلؿ وتمويؿ....الخ(، ويستدعي تفاعؿ جميع المستويات معو، ووجد أصبل لتتكامؿ فيو نظـ اإلنتاج 

، MRP0 ،MRP1تطورات  عرؼ ثبلثMRP) حيث أف نظاـ  MRP2النظاـ بػ الحاسوب، ويطمؽ عمى ىذا 
MRP2 أساسية، إذ يشيرMRP0 اجات مف المواد. أما إلى نظاـ تخطيط االحتيMRP1  فيشير عمى ذلؾ

النظاـ الذي أضيؼ لو أعباء وسائؿ اإلنتاج المرتبطة باالحتياجات مف األجزاء، أما بالنسبة لمتطور الثالث فحدث 
 MRP2عندما تـ إدماج قيد طاقة وسائؿ اإلنتاج، وتغيرت تسميتيا إلى تخطيط الموارد الصناعية، وشممت 

ة والمالية والبشرية، وقد تـ  بموجبو تحقيؽ  المواءمة والتفاعؿ ما بيف مختمؼ الوظائؼ في تخطيط الموارد المادي
 المنظمة(.

ىذا وقد اىتـ العديد مف الباحثيف والدارسيف والكتاب بدراسة ىذا النظاـ وتحميمو مف جوانبو المتعددة، حيث 
 قدموا العديد مف المفاىيـ الخاصة بو كاف مف أىميا ما يمي:

تعريؼ نظاـ تخطيط الموارد الصناعية بأنو نظاـ متكامؿ لممعمومات يتضمف كؿ أوجو ومجاالت العمؿ  تـ
 بالمنظمة في نفس الوقت.

وتـ تعريفو أيضا عمى أنو نظاـ يسعي إلى تحقيؽ التنسيؽ بيف أنشطة البيع، والشراء، والتصنيع، والتمويؿ، 
اإلنتاج األساسية واستخداـ قاعدة بيانات موحدة لتخطيط واليندسة، وذلؾ عف طريؽ إحداث التوافؽ بيف خطة 

 (. 0222وتطوير كؿ ىذه األنشطة والوظائؼ )غنيـ 

أيضا عمى أنو أسموب لتخطيط وترشيد كافة موارد المنظمة، وخمؽ حالة تأكد مرتفعة مف أف  وعرؼ
ؽ لؤلمواؿ أكثر مف المطموب، حيث المنتجات المطموبة متوفرة في المكاف والتوقيت المناسبيف، وأنو ليس ىناؾ إنفا

نما أيضا عمى: المحاسبة، اليندسة، التسويؽ، رقابأف األمر يتطمب التخطيط وال ة ليس عمى المواد فقط، وا 
 (. 0222المالية.....الخ ) الفضؿ ومحمد 

ما ىو إال نظاـ يسعى إلى إحداث التنسيؽ والتكامؿ بيف كؿ وظائؼ وأنشطة  MRP2وترى الباحثة أف 
المنظمة بغية تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة )فقد تكوف ىذه الموارد: بشرية، معدات، آالت، كما قد 

 تكوف أمواؿ....الخ ( والمطموبة إلتماـ العمميات اإلنتاجية.
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 .( 0222: ) شافير و ميرديث MRP2مة لنظاـ الي يعطينا رؤية عاوالشكؿ الت

 (: المراحل الرئيسة لعمليات التخطيط والرق ابة لنظام تخطيط موارد التصنيع9الشكل )

، دار إدارة العهميات: هىٍج عهمية األعهال بصفحات االىتشار( 0222ميرديث، جاؾ ): شافير، سكوت و الهصدر
 المريخ لمنشر، الرياض، السعودية.

لمتخطيط والمراقبة،  متماثبلً  فرعياً  ىذا الشكؿ الضوء عمى نظاـ تخطيط موارد التصنيع باعتباره نظاماً ويمقي 
رغبات الزبائف الفعمية، والتنبؤات تنتقؿ إلى (  0222( و ) شافير وميرديث  0222) ناصر ويمكف القوؿ أف 

ألخرى لنظاـ اإلنتاج وىي قاعدة بيانات الجدولة الرئيسية والتي تقود نظاـ اإلنتاج، و المدخبلت األساسية ا
اليندسة، وتشمؿ: قوائـ المواد، التصميمات اليندسية، ومعمومات أخرى تمـز لتصنيع المنتج وتجميعو، ثـ تبدأ 
مرحمة البناء الفعمية، فبعد تخطيط المخزوف وربطو بتخطيط اإلنتاج، تعمؿ عمى مراقبة وتوجيو المصنع، والتي 

ومات مع صيانة المصنع، كما تجمع بيانات محاسبة التكاليؼ أيضا في ىذه المرحمة، وتكتمؿ بدورىا تتبادؿ المعم
العممية بتخطيط التوزيع. ومف الواضح أنو يمكف ربط كؿ وظائؼ المنظمة بيذا النظاـ أيضا، وتعد إدارات 
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التصنيع، ويمكف أف تقرر وظيفة التسويؽ والمالية والموارد البشرية األكثر تأثرا، ولدييـ التأثير في خطط اإلنتاج و 
التمويؿ بمعرفتيا متى يراد شراء المواد، ومتى سيتـ تسميـ المنتجات، ومتى ستتحقؽ السيولة النقدية، ويمكف لوظيفة 
التسويؽ أف تحدد أوقات تسميـ طمبات الزبائف وبالجودة المطموبة، وأوقات االنتظار، وتعديؿ وتطوير المنتجات، 

رد البشرية أف تضع وبطريقة مشابية متطمبات التعييف واالستقطاب لمستوى ونوعية اليد ويمكف لوظيفة الموا
نظاما شامبل لممنظمة والذي تتفاعؿ فيو المجموعات الوظيفية بشكؿ مشترؾ  MRP2العاممة. وليذا يعتبر نظاـ 

 MRP2بات مثؿ نظاـ ورسمي لصنع القرارات المشتركة.و مف جية أخرى تحتاج نظـ الجدولة المبنية عمى المتطم
إلى نظاـ حاسوبي متطور لتنفيذىا بسبب حجميا وتعقيدىا الكبيريف نسبيا، وبسبب سرعة الحاسب يستطيع 
المديروف وبصورة متكاممة أف ينفذوا عدة مرات محاكاة تجارب ) ماذا.....إذا ( بغرض تحديد أفضؿ قرار، 

يستخمص النتائج بالنسبة إلى حاجات ورغبات الزبائف ويحاكي النظاـ تأثيرات القرار خبلؿ التنظيـ بأكممو، و 
 وأوقات االستحقاؽ.

وباإلضافة إلى ما تقدـ فاف ذلؾ يتطمب وال شؾ ضرورة تنفيذ ومراقبة جميع األنشطة السابقة لمتأكد مف أنو 
 قد تـ تصنيع كميات اإلنتاج كما وردت في جدولة اإلنتاج الرئيسة.

كاف مف الشائع أف تحتفظ كؿ إدارة بنظاـ حاسب خاص بيا، ومع ىذه النظـ المستقمة  MRP2قبؿ نظاـ 
كاف يمكف أف تخزف نفس المعمومات في العديد مف قواعد البيانات المختمفة في التنظيـ، والشؾ أف المشكمة تزداد 

رة، وتأخذ قيما مختمفة في تعقيدا عندما تخزف المعمومات في مواقع متعددة، وتجرى عمييا معالجات خاصة بكؿ إدا
ىو تخزيف معمومات العمميات مركزيا،  MRP2كؿ موقع توجد فيو المعمومات لذلؾ، فاف المكوف الرئيس لنظاـ 

 وتوفير االتصاؿ بيا لئلدارات التي تحتاج إلييا.

 فوائد  ىظامMRP2: 

المنظمات المعاصرة العديد مف الفوائد والمنافع إذا قامت بتطبيؽ نظاـ تخطيط موارد التصنيع عمى  تحقؽ
مستواىا، وخاصة إذا وجد ىذا النظاـ دعما وتأييدا مف أعضاء اإلدارة العميا ومف أىـ ىذه الفوائد ما يمي: ) غنيـ 

0222 ) 

لتخفيض األسعار ولتحسيف مستوى   حيث يتيح لممنظمة فرصةالتحسين في هستوى خدهة الزبائن:  
 جودة المنتجات، كما يعزز أيضا قدرة المنظمة عمى التسميـ في التواريخ المحددة لمزبائف.

حيث يوفر لمقائميف عمى إدارة المنظمة في كؿ المجاالت مخرجات توفير أفضل الهعموهات اإلدارية:  
اس أداء ىذا النظاـ، األمر الذي يزيد مف كفاءة تمكنيـ مف اكتساب نظرة معدلة لنظاـ اإلنتاج الطبيعي وقي

 عمميات التخطيط التي يقوموا بإعدادىا في األجؿ الطويؿ.

حيث يمكف المنظمة مف استغبلؿ اآلالت والمعدات أحسف زيادة كفاءة استخدام الهوارد الهتاحة:  
 التشغيؿ. استغبلؿ ممكف، كما تتحسف صيانة ىذه اآلالت والمعدات، كما ينخفض المخزوف تحت
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حيث يمكف المنظمة مف تقميؿ الوقت البلـز لدخوؿ طمبات العمؿ في  التخطيط األفضل لألولويات: 
 اإلنتاج، كما يمكنيا مف تعديؿ جدولة اإلنتاج بسيولة أكبر لمواكبة التغير الذي يحدث في احتياجات الزبائف.

حيث ينتج عنو تحسيف في عمميات التنسيؽ واالتصاالت بيف أقساـ  التحسن في هعىويات العاهمين: 
دارات المنظمة المختمفة، األمر الذي يؤدي إلى اكتساب العامميف الثقة في نظاـ العمؿ مما يؤدي بدوره إلى  وا 

 تحسف معنوياتيـ.

 :Just In Time Production Systemىظام اإلىتاج في الوقت الهحدد  4-3

ىو فمسفة جديدة تقدـ مفاىيـ وأساليب جديدة لئلنتاج تساعد بكفاءة (JIT) قت المحدد اإلنتاج في الو  نظاـ
عمى تحقيؽ الموقع التنافسي مابيف المنظمات، وتظير قوة ىذا النظاـ في أف المفاىيـ التي جاء بيا قد غيرت 

 Toyota Motorمفاىيـ ومبادئ سائدة، بعد أف كشؼ بوضوح الجوانب السمبية فييا، ولقد استغرقت شركة 

Company  اليابانية سنوات طويمة مف البحث والتطوير حتى ظير نظاـJIT .حيز الوجود 

الياباف ىذا النظاـ كمدخؿ لتطوير جودة منتجاتيا بعد الصورة السيئة التي كانت عمييا، حيث  واعتمدت
كاف ينظر بالسخرية إلى  أف أحدث النظاـ ثورة عظيمة في شركة تويوتا خصوصا والصناعة اليابانية عموما، فبعد

" صنع في الياباف " أصبح اليـو نظرة الثقة واألماف ألي منتج، حتى أنو تفوؽ عمى منتجات المنظمات األمريكية. 
حجـ مساحة الياباف وقمة الموارد الطبيعية والعمؿ في الياباف لعدة أسباب منيا: صغر  JITولقد وجد نظاـ 

 .( 0220و ) الحديثي والبياتي  ( 0222ع الياباني. ) نجـ الجماعي وخصوصية الثقافة لممجتم

ليتسع شيوع ىذا النظاـ باستمرار بعد أف حظي باعتراؼ واسع بكفاءتو في  0223بعد أزمة البتروؿ  وانتشر
إزالة كؿ أنواع التبذير وخفض المخزوف وجدولة اإلنتاج والجودة وخفض وقت اإلنتاج، إلي جانب إقامة عبلقات 

لمسيطرة عمى  بير، فالبعض يعتبره نظاماً شكؿ كفاف النظرة إليو تتبايف ب JITألىمية ىذا نظاـ مع المورديف. ونظراً 
المخزوف. أما البعض اآلخر فيشير إلى أف ىذا النظاـ ىو نظاـ اإلنتاج الذي تتـ فيو عممية اإلنتاج وحركة المواد 

بأنو "  JITوالسمع وفؽ نمط اإلنتاج مف اليد إلى الفـ. وىناؾ مف يربط ىذا النظاـ بعامؿ الوقت وعبر عف نظاـ 
 (. Courtois et al 1997ـ واالستخداـ غدا" )الوصوؿ اليو 

مي سيتـ التعرض إلى البعض منيا مف قبؿ العديد مف الباحثيف والكتاب وفي ما ي JITولقد عرؼ نظاـ 
 :(Blondel 2007) و (  0222( و )الحسيف 0222وآخروف  محجوب)

مطموبة، وبما يترتب عميو ىو نظاـ تتـ بمقتضاه عمميات اإلنتاج وحركة المواد والسمع عندما تكوف  
نتاج وفيػر وذلؾ وفؽ النمط السائد مف اليد إلى الفـ، أي اإلنتاج حسب الحاجة وفي الوقت  مخزوف قميؿ جدا، وا 
المناسب وبالتالي تتمكف المنظمة مف تخفيض حجـ المخزوف السمعي والمعامبلت والمشكبلت التي تواجييا إلى 

 أقؿ قدر ممكف.
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تاج بالكميات وفي الوقت المطموب لمواجية طمب مستقر،يبنى عمى نظاـ دقيؽ وعرؼ عمى أنو نظاـ إن 
لمتحكـ في المخزوف ونظاـ معمومات فعاؿ، وتنسيؽ تاـ بيف العمميات اإلنتاجية مف جية، وبيف المورديف مف جية 

 أخرى، بحيث تصؿ المستمزمات بالكميات والمواصفات والوقت المناسب، وفي ظؿ بيئة عمؿ مستقرة.

ظاـ اإلنتاج في الوقت المحدد ىو مجموعة متكاممة مف العمميات المصممة لتحقيؽ مزايا حقيقية وىامة ن 
نما أيضا وىذا الميـ كسب الخبرة  تؤدي ال إلى خفض المخزوف والتكاليؼ وتحسيف الجودة وغيرىا فقط، وا 

 التنافسية مف اجؿ التفوؽ عمى المنافسيف.

يشمؿ نظاـ اإلنتاج بأكممو، حيث يقـو عمى تصميـ المنتج واختيار  JITومف وجية نظر الباحثة فاف نظاـ 
المعدات واألجزاء وضماف الجودة، وتنظيـ الخط اإلنتاجي، مع العمؿ عمى إزالة جميع مصادر اليدر وأي 
نشاطات ال تؤدي إلى إضافة قيمة لئلنتاج مف خبلؿ إنتاج منتج  ذو أداء وجودة مرتفعة، وتكمفة أقؿ، في الوقت 

 المحدد لمتسميـ إلى المستيمؾ مف دوف تقديـ أو تأخير.

  أٌداف ىظامJIT : 

، ال سيما أنيبل يزاؿ قيد الدراسة والتقييـ، ونظاـ بشكؿ نيائي وكامؿJITنظاـ ال يمكف تحديد أىداؼ 
 .Nollet et al) اإلنتاج في الوقت المحدد يحارب عبر األىداؼ التي يريد انجازىا سبع أنواع مف التبذير وىي

1994 ): 
 أي تفادي اإلنتاج مف اجؿ التخزيف ) الميمة الزمنية أو وقت التوريد (. وقت االىتظار: 

 عدـ إنتاج كميات تفوؽ الطمب، أي االكتفاء بدفعات صغيرة حسب الطمب. حجم الكهية: 

 ضافية.وذلؾ بإزالة كؿ العمميات التي ال تضيؼ قيمة لممنتج بؿ تعتبر أعباء إ الهىاولة الصفرية: 

ؿ، بؿ يقمؿ مف باعتبار أف المخزوف االحتياطي ال يوصؼ ألنو يعالج المشاك الهخزون الصفري: 
 أسبابيا. خطورتيا دوف إزالة

ويتـ ذلؾ بإعادة تصميـ اآلالت او مف خبلؿ تغيير التنظيـ الداخمي لممصنع، وقت اإلعداد الصفري:  
 مثؿ استخداـ تكنولوجيا المجاميع.

 تبني برامج الصيانة الوقائية لمتقميؿ مف األعطاؿ وبنسبة كبيرة. وتقضيصفر أعطاب:  

أو العيوب الصفرية، حيث تؤكد ىذه النظـ عمى استخداـ قواعد التفتيش والفحص التمف الصفري:  
 لممنتجات، واستخداـ خرائط الجودة ومستويات الجودة المقبولة لممنتجات المصنعة.

  عىاصر ىظامJIT: 

، فمنيـ ذكرىا خمسا ومنيـ ثمانية والبعض JITاختبلؼ بيف العمماء والمفكريف حوؿ عناصر نظاـ  ىناؾ
ما زاؿ يخضع لمدراسة  أف ىذا النظاـ كما ذكر سابقاً  ر عنصرًا. والسبب في ىذا االختبلؼوصؿ إلى ستة عش

عناصر رئيسية والجزء اآلخر والتقويـ والتحسيف المستمر لممفيـو واألدوات. وكذلؾ منيـ مف اعتبر جزء مف ال
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( و)  0222( و ) السوالمة 0222رض الحصر وعدـ التوسع ) نجـ ثانوية. وفيما يمي سيتـ عرض خمسة منيا بغ
Steven 2005 .) 

 : Wasteالٍدر  

 ويتمثؿ اليدر فيما يمي: JITيعتبر اليدر مف العناصر الرئيسة التي يقـو عمييا نظاـ 

  التالفDefects : يقـو نظاـJIT  عمى مبدأ التمؼ الصفري. حيث ال يقبؿ النظاـ بوجود أي تالؼ في
 اإلنتاج بعكس النظـ التقميدية التي تسمح بوجود نسبة مقبولة مف التالؼ في اإلنتاج.

 الهخزونInventory : يعتبر نظاـ اإلنتاج في الوقت المحدد حجـ المخزوف في المنظمة ىدرا كبيرا مف
عمى التخمص  JITي المستودعات وتكمفة االستثمار في حجـ المخزوف. إذ يقـو نظاـ حيث تكمفة تخزيف المواد ف

 مف المخزوف بشتى أنواعو واستخداـ قيمتو في أنشطة أخرى.

  العهمياتOperations : يكوف اليدر في العمميات مف خبلؿ وجود مواد تالفة بحاجة إلعادة العمؿ أو
ؼ مشكمة في المنتج أثناء التصنيع تستوجب إيقاؼ خط اإلنتاج توقؼ اإلنتاج نتيجة تعطؿ اآلالت أو اكتشا

ف وجود ىذه المشاكؿ تؤدي إلى إضاعة الوقت والجيد وتكمؼ المنظمة قيمة إضافية تعتبر ىدرا.  بالكامؿ. وا 

  وقت االىتظارLead Time : ويقصد بو انتظار المواد بيف محطات العمؿ، حيث يسعى نظاـJIT 
إلى تخفيض وقت االنتظار إلى الصفر وذلؾ ألف زيادة ىذا الوقت يؤدي إلى احتماؿ تكدس المواد بيف محطات 

 العمؿ وكذلؾ احتمالية تمفيا أثناء االنتظار مما يحمؿ المنظمة تكمفة زائدة.

 وقت الحركةMove Time :.وقد  وىو الوقت البلـز لمتنقؿ بيف العمميات سواء لمعمالة أو المواد الخاـ
اثبت النظاـ كفاءتو في تخفيض الحركات التي ال تضيؼ قيمة لممنتج واختصرىا عمى الحركات األساسية لما لذلؾ 

 مف اثر عمى تخفيض التكمفة.

  :حيث أف فمسفة الفائض في اإلىتاجJIT  تقـو عمى أساس عدـ وجود فائض في اإلنتاج ، حيث اإلنتاج
 .مجاؿ لوجود إنتاج زائد، إذ يعتبر ذلؾ مخالفا لمبدأ المخزوف الصفري ال يكوف إال بناء عمى رغبة الزبوف وال

 تخفيض الهخزون: 

يعتبر المخزوف أحد ابرز التحديات المعاصرة التي تواجو إدارة المؤسسات، وذلؾ لما يشكمو مف أىمية مف 
قسيـ المخزوف في حيث مدى مساىمتو في التكاليؼ الكمية ومقدر االستثمار المرتفع مف رأس الماؿ، ويمكف ت

 المنظمات الصناعية إلى :

 .الهخزون هن الهواد األولية 

 .الهخزون هن الهواد تحت الصىع 

 .الهخزون هن الهواد تاهة الصىع 
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ويعالج نظاـ اإلنتاج في الوقت المحدد أجزاء المخزوف السابقة بحيث يتخمص مف مخزوف المواد األولية 
حدد حسب الحاجة، وكذلؾ التخمص مف مخزوف المواد تحت الصنع مف بشكؿ تاـ مف خبلؿ التوريد في الوقت الم

)*(((Kanbanخبلؿ تدفؽ المواد عبر خطوط اإلنتاج باستخداـ بطاقات كانباف 
تكدس مواد بيف  مما اليتيح1

محطات العمؿ. أما مخزوف البضائع الجاىزة فقد تـ تخطيو مف خبلؿ اإلنتاج وفؽ حاجة ورغبة الزبوف بحيث ال 
. إف المخزوف بكافة يتـ اإلنتاج إال بعد الطمب مف طرؼ الزبوف ) إنتاج ما يطمب تماـ وفي الوقت المحدد تماما (

% مف رأس الماؿ المستثمر لدي بعض المنظمات 02ما معدلو  أشكالو يحمؿ المنظمة تكاليؼ مرتفعة ويشكؿ
 الصناعية.

 : Preventive Maintenanceالصياىة الوقائية  

عمى استغبلؿ الوقت بشكؿ جيد وعدـ حدوث عطؿ في خطوط اإلنتاج مما قد يربؾ العمؿ  JITيقـو نظاـ 
ويؤدي إلى التأخر في التسميـ خصوصا في ضوء عدـ وجود مخزوف احتياطي كما في النظـ التقميدية حيث يؤدي 

فقد ركز عمى  تالمحدد عدـ حدوث العطؿ في اآلالذلؾ إلى زيادة التكمفة. وحتى يضمف نظاـ اإلنتاج في الوقت 
ضرورة القياـ بالصيانة الوقائية، وىي إجراء صيانة خفيفة لآلالت واستبداؿ األجزاء التي اىتمكت لما لذلؾ مف 

ضرورة أف يقـو بأعماؿ الصيانة  JITفائدة في تفادي توقؼ اإلنتاج بشكؿ مفاجئ وحدوث اإلرباؾ. ويرى نظاـ 
والحكمة في ذلؾ ىو أف األفراد العامميف أكثر عمما مف غيرىـ بحيثيات الوقائية األفراد الذيف يعمموف عمى اآلالت، 

اآللة وجزئياتيا. وليذه الرؤية فائدة كبيرة وىي توفر عماؿ ذوي ميارات متعددة. وال يغني ذلؾ عف وجود قسـ 
لمصيانة حيث أف اليدؼ ىو عدـ توقؼ اإلنتاج في أي مرحمة نتيجة عطؿ فني وليس التخمص مف عماؿ 

 انة في المنظمة.الصي

 : Multi-Skills Workersالعهال ذوي الهٍارات الهتعددة  

وما يرافقو مف قصر دورة حياة المنتج والتغير في مواصفات الطمب، كؿ ىذا نتج عنو  JITإف طبيعة نظاـ 
عماؿ متعددي الميارات حيث أف العامؿ يقـو بتنفيذ أكثر مف منتج خبلؿ فترة عممو مما يكسبو ميارة متعددة، ىذا 

لمنتج واحد بخط إنتاجي  مف ناحية، ومف ناحية أخرى مرافقة فكرة التصنيع الخموي ) ىو تجميع اآلالت الخاصة
إنتاج لمعامؿ إمكانية قيامو بمياـ إضافية غير الميمة الرئيسية الموكمة إليو،  JIT( لنظاـ Uعمى شكؿ حرؼ 

حيث يمكف أف يقـو العامؿ بالتنقؿ عمى أي مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج داخؿ الخط اإلنتاجي الواحد مما يتيح لو 
رة المنظمة أف تقـو بحث األفراد العامميف بالتدرب عمى ميارات أخرى مف اكتساب أكثر مف ميارة. ويجب عمى إدا

                                                 
" وتعني اإلشارة  أي اإلنتاج بنظاـ بطاقات اإلشارة ، وقد Ban" وتعني البطاقة و"Kanوىي لفظ انجميزي لكممة يابانية تتكوف مف جزأيف ":)*(

ذا المصطمح مف قبؿ منتجي السيارات، ويشير إلى نظاـ يقـو عمى أساس جديد ىو نظاـ السحب. ففي دورة اإلنتاج التقميدية فإف العامؿ استخدـ ى
 الستبلـ ذلؾ الجزء. وكاف ىذا واحد عندما ينيي معالجة جزء مف األجزاء يدفعو إلى العممية التالية بغض النظر فيما إذا كاف العامؿ في ىذه جاىزاً 

فإف الجزء الذي تمت معالجتو يسحب مف العممية السابقة فقط عندما يكوف مطموباف  Kanbanمف أسباب زيادة المخزوف قيد اإلنجاز. أما في نظاـ 
،حيث تسحب حسب الية الجزء المعني في الوقت المحدد، أي أف العممية البلحقة تتحكـ في العممية السابقةبحيث يطمب العامؿ في العممية الت

 ما بيف العرض والطمب لئلنتاج. Kanbanاحتياجاتيا الدقيقة لئلنتاج، ويوجد تزامف مؤكد عف طريؽ دوراف 
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خبلؿ فرض حوافز مادية أو معنوية، وقد يكوف مف بيف تمؾ الميارات قياـ العامؿ بالصيانة البسيطة لآلالت التي 
 يعمؿ عمييا أثناء توقؼ الخط اإلنتاجي لبعض الوقت.

 :Just-In-Time Purchasing Systemىظام الشراء في الوقت الهحدد  

تعتبر وظيفة الشراء مف الوظائؼ الرئيسية واليامة في المنظمات الصناعية وخاصة الكبيرة منيا حيث شراء 
المواد الخاـ مف األنشطة التي ينطوي عمييا تكاليؼ باىظة تتمثؿ في إجراءات الشراء واالحتفاظ بالمخزوف.والشراء 

ي ترتبط فيو المنظمة بأوامر اإلنتاج في حالة اعتمادىا عمى اإلنتاج حسب في الوقت المحدد ىو ذلؾ التوقيت الذ
طمبات الزبائف. أي أف التوريد ال يتـ إال وفؽ جدولة اإلنتاج المرتبطة بالطمبات. وفي وظيفة الشراء يمكف التخمص 

عمى السعر وتعدد  مف المظاىر السمبية لمشراء التقميدي والمتمثمة في تأخر الطمبيات عمى التسميـ والتفاوض
 المورديف والقياـ بإجراءات الفحص واختبار الجودة لممواد المشتراة حيث أف جميعيا أنشطة ال تضيؼ قيمة لممنتج.

والشراء عمى دفعات صغيرة يؤدي إلى تخفيض المخزوف بشكؿ كبير، وىذا يسيؿ كشؼ األخطاء التي قد 
 تحدث في العمميات اإلنتاجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49                                                                                                          اتالفصل الثاني: ماهية نظم املعلوم

 :خالصة الفصل

عمى وجود العبلقات التبادلية بينو وبيف البيئة الخارجية إذ  ينطوي أساساً  مفتوحاً  تعتبر المنظمة نظاماً 
يفترض أف يكوف ىناؾ اندماج فعاؿ بيف جميع األجزاء والعناصر الداخمية والخارجية، لذا تعتبر المعمومات 
شرياف الحياة بالنسبة لممنظمات، لذا وجب أف توضع في نظاـ يمكف بواسطتو تخزينيا واالحتفاظ بيا، ثـ 

عمييا عند الحاجة وبالسرعة المناسبة والكمية والشكؿ المناسبيف. إذ تتركز ميمة ىذا النظاـ في الحصوؿ 
 تزويد المسيريف بالكمية البلزمة مف المعمومات الدقيقة.

وكما تتمثؿ الخاصية األساسية لنظاـ المعمومات في تكامؿ أنظمتو الفرعية، فاألنظمة المعموماتية 
 والتسويؽ وغيرىا تعمؿ بصورة متكاممة لتحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمة. الجزئية المختمفة لئلنتاج

لكبر حجـ المنظمات اإلنتاجية باإلضافة إلى تعقد أعماليا وزيادة حجـ المعمومات التي تتعامؿ  ونظراً 
ؿ معيا عمى نحو لـ تعد فيو األنظمة التقميدية بيذه المنظمات قادرة عمى إمداد اإلدارة بالمعمومات عف ك

عممية مف عمميات اإلنتاج، لذا وجب االىتماـ ببناء وتطوير نظاـ معمومات اإلنتاج بناءا قويا وسميما، يعتمد 
 عمى قواعد بيانات متكاممة، ويتـ استثمار ىذه المعمومات في عممية تطوير اإلنتاج الصناعي.

يا، مف بينيا نظاـ وقد تـ استعراض بعض تطبيقات نظاـ معمومات اإلنتاج، وظروؼ ظيورىا وتطبيق
االحتياجات مف الموارد ونظاـ اإلنتاج في الوقت المحدد. وقد تباينت ىذه األنظمة بيف أنظمة السحب وأنظمة 

 عتبر تكامبل.لؾ تعارضا في تطبيقاتيا بقدر ما االدفع، دوف أف يشكؿ ذ
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 أسس ومبادئ جودة المنتج الفصل الثالث:
 

لوجود وبقاء وتمييز  رئيساً  ؿ سبباً ، وتتعمؽ بتكويف المنتجات التي تمثوميماً  حيوياً  تعد إدارة اإلنتاج نشاطاً 
مختمؼ المنظمات، وتحتؿ ىذه اإلدارة مكانة بارزة في مركز األعماؿ السيما العمميات المسؤولة عف تحسيف 
الفوائد وزيادة القدرات اإلنتاجية بكفاءة عالية ولما تتضمنيا مف وظائؼ أساسية تجعميا قادرة عمى مواجية التغيرات 

عماؿ الحالية وتحديات المنافسة الكبيرة والتحوالت والتطورات اليائمة والسريعة التي جعمت مف الحاصمة في بيئة األ
وظيفة اإلنتاج والعمميات مفاتيح ومداخؿ منيجية لعصر المعموماتية والمعارؼ الشاممة التي تتيح فرص استجابة 

 المنظمات لتحديث مواردىا وتعزيز ميزتيا التنافسية.
سية لمنظاـ اإلنتاجي ىو التركيز عمى المنتج ومواصفاتو وطرؽ تصنيعو، حيث تعمؿ ومف الوظائؼ األسا

مات لؾ تحسيف جودتيا. وتعمؿ ىذه المنظالمنتظمات الصناعية عمى تقميؿ تكاليؼ منتجاتيا بصورة كبيرة وكذ
اإلضافة إلى أيضا عمى تقميؿ واختزاؿ زمف دورة تطوير منتجاتيا باستخداـ أنماط جديدة مف فمسفة التصميـ ب

األساليب الحديثة المتطورة في ىذا المجاؿ. ال سيما زيادة حدة التبايف في طمبات ورغبات الزبائف وظيور األحجاـ 
الصغيرة مف الطمب باإلضافة إلى اإلسراع في عمميات التوريد. وىذا ما جعؿ تصميـ المنتج يتطمب ميارات عالية 

تج تعني عممية خمؽ المفاىيـ والتصاميـ والبرامج لممنتجات التي ترغب مف الخبرات، وعميو فإف عممية تطوير المن
المنظمة الصناعية في تقديميا إلى السوؽ. وتبدأ بجمع كافة البيانات والمعمومات التي تصب ضمف احتياجات 

 تج......الخ.العممية اإلنتاجية وكذلؾ تصميـ العممية اإلنتاجية والطرؽ التكنولوجية المستخدمة في تصنيع ذلؾ المن
تيا يسمح ليا باستغبلؿ الفرص تبني نظاما معموما وحتى تتمكف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا يجب أف

ومواجية التيديدات والحصوؿ عمى مزايا تنافسية تعزز بيا مركزىا في السوؽ، يجب أف توفر المعمومة ذات 
ة، كما تسمح باتخاذ القرارات الرشيدة، والتفاعؿ باإلدارة الفعال ة وفي الوقت المناسب، والتي تسمحالجودة البلزم

 .بسرعة مع التطورات والتغيرات المحيطة بيا
بشيء مف وجودة المنتج  اإلنتاجوظيفة  عمى الضوءتسميط عمى ما سبؽ سيتـ في ىذا الفصؿ  ابناءو 

 المنتج.االختصار والتعرض متطمبات واثر نظاـ معمومات اإلنتاج في تحسيف جودة 
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 وظيفة اإلنتاج وجودة المنتج: ث األولالمبح

 أوال: مقدمة

: ) شبو إشباع لمسوؽ مف حيث سارعة وىذا يرجع لممظاىر التاليةحاليا موجات تنافسية مت شيد السوؽي
....( المنتجات وجود أنظمة إنتاج متطورة ومرنة، قصر دورة حياةالكمية، تعدد المتعامميف، تطور ذوؽ المستيمؾ، 

والمستيمكيف بعدما كاف السعر أو التكمفة  ظماتي مؤثر في قرارات لكؿ مف المندة عامؿ تنافسلذا أصبحت الجو 
ات الصناعية بإشباع حاجات المستيمكيف ورغباتيـ مف خبلؿ تقديـ المنظمتقـو و المؤثر األساسي في ذلؾ، 

أىمية المنتج بوصفو ة الصناعية والمستيمؾ، ومف ىنا كانت منظمفالمنتج ىو حمقة الوصؿ بيف ال المنتجات،
ف السبب الرئيس الذي يدفع أا في البقاء واالستمرار والنمو و ة لتحقيؽ أىدافيمنظمجو لقدرات الالقمب المحرؾ والمو 

، ستمرة في رغبات وطموح المستيمكيفات إلجراء التطوير أو التعديؿ والتحسيف لمنتجاتيا ىو التغيرات الممنظمال
 .وخطوات معينة لتكيؼ منتجاتيا مع الرغبات والتوقعات الجديدةمما يضطرىا إلى اعتماد أساليب 

ات وقدرتيا عمى المنافسة، وبالرغـ مف أف الجودة نظمالجودة مدخبل أساسيا لنجاح المأصبح مفيـو  حيث
مسعى إنساني قديـ تطور عبر العصور إال أف مفاىيمو العممية وتطبيقاتو االقتصادية والتجارية تعد حديثة، 

ة مكانة ىامة بشكؿ ىائؿ وجذري خبلؿ النصؼ األخير مف القرف الماضي، وأصبحت القتصاديات الجودوتطورت 
 .واىتمامات المستيمكيف اإلدارييففي قرارات 

 إدارة اإلنتاج ثانيا:
 :مفيوم إدارة اإلنتاج 2-1

دارة اإلنتاج تسميات مختمفة تطمؽ عمى ىذه اإلدارة، فيناؾ مف يسمييا إدارة األعماؿ الصناعية، أو إ ىناؾ
لمعنى اوالعمميات، أو إدارة العمميات أو إدارة اإلنتاج، وفي حاالت عديدة نجد أف ىذه التسميات يقصد بيا نفس 

ويعود ذلؾ الخمط في التسمية إلى عدـ الدراسة واالىتماـ بالظروؼ والعوامؿ التي كانت سببا في ظيور ىذه 
 .التسميات

أف آدم سميث ـ مع اعتراؼ 18ػػػػػػػ األعماؿ الصناعية في القرف ال ظير استخداـ لفظ إدارة البدايةففي 
التخصص وتقسيـ العمؿ يؤدي إلى تحقيؽ بعض المنافع االقتصادية، واستمر تطبيؽ ىذه التسمية واستخداـ بعض 

ـ، أما 1930األساليب كتقسيـ العمؿ، والتخصص، وجدوؿ اإلنتاج، وبعض أساليب مراقبة المخزوف حتى عاـ 
ـ، إذ تبنى رجاؿ اإلدارة المدخؿ 1950ـ حتى عاـ 1930مف عاـ  ابتداءً  واسعاً  إدارة اإلنتاج فقد لقي إقباالً  لفظ

اإلنتاجية كالبرمجة الرياضية  العممي في حؿ مشكبلت اإلنتاج كما تـ اقتراح طرؽ وأساليب جديدة تتعمؽ بالكفاءة
ف المؤسسات العامة والخاصة تـ استعماؿ العديد مف خطية، ونتيجة لمتطور االقتصادي وظيور العديد مالغير و 
ليب الرقابة والتحميؿ في قطاع الخدمات، ومف ىنا ظير مصطمح إدارة اإلنتاج والعمميات، في حيف أف بعضيـ ساأ
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يكتفي باستخداـ لفظ إدارة العمميات كاختصار لمفظ السابؽ، وذلؾ بيدؼ التمييز بيف الفروؽ الموجودة بيف القطاع 
 عي والخدمي.الصنا

(  2004النجار ومحسف  ( و) 2004ببلؿ ) : اإلنتاج إلدارةوفيما يمي عرض مختصر لمتطور التاريخي 
 ( 2008) البلمي والبياتي و

 1776 أدـ سميث Adam smith  الذي نادى بمفيـو التخصص وتقسيـ العمؿ في المشاريع الصناعية
 والذي حقؽ مزايا عديدة منيا: أفضؿلجعؿ العمؿ 

 لنفس العمؿ باستمرار. تأديتومية ميارات العامميف مف خبلؿ تن 
 .وأخرىتقميؿ الوقت الضائع لمعامميف بيف عممية  
 .اإلنتاجيةالتي تساعد في العممية  واآلالتالتركيز عمى استخداـ العدد  
 1798  قدـWhitney .مفيـو تبادلية األجزاء لصناعة السمع التي تتكوف مف مجموعة مف األجزاء 
  قاـ  1832فيBabbage  بإدخاؿ األساليب العممية في اإلدارة ودفع األجور حسب خبرة العامميف

 لتحفيزىـ.
 توصؿ  1886عاـ  فيTaylors  وىي:1911 إلى مجموعة مف االنجازات والتي نشرت عاـ 

 التوصؿ إلى طرؽ عممية تمكف األفراد مف أداء وظائفيـ بأقؿ جيد ووقت وتكمفة. 
 دأ االختيار والتدريب العممي لمعماؿ.العمؿ عمى تطبيؽ مب 
 .ية والتعاوف بيف العماؿ واإلدارةالتأكيد عمى العبلقات الصناع 
 .التأكيد عمى تقسيـ العمؿ بيف اإلدارة والعماؿ وحسب اختصاص كبل منيـ 
  قاـ  1911في عاـGilberth  بدراسة الحركة والوقت عمى أساس الحركات التي يطمقيا اإلنساف في
 العمؿ.
 قدـ  1917ي عاـ فHarris  طرقا رياضية الحتساب الحجـ االقتصادي لمطمبية واستخداميا في التخطيط

 )حجـ الدفعة االقتصادية(.  EOQوالسيطرة عمى المخزوف وعرفت بقاعدة 
  تمكف  1931في عمـRoming & Shewhart  مف تطوير أسموب الفحص بالعينات لمرقابة عمى جودة

 المخرجات.
  برز استخداـ بحوث العمميات وكاف ذلؾ أثناء الحرب العالمية الثانية. 1945-1940في 
  قاـ  1947في عاـDantzig  ظيرت بوادر  1950بتطوير البرمجة الخطية والسمبميكس وفي بداية عاـ

 .Computerاألولى لمحاسبة االلكترونية الػػ 
  ية وتحقيؽ المراكز التنافسية مع ظيرت المنافسة الدولية الختراؽ األسواؽ العالم 1980-1970في عاـ

 نمو قطاع الخدمات.
  ظير التأكيد عمى االستراتيجية في التصنيع والخدمة مع انتشار ثورة الحفاظ عمى  1990-1980في عاـ

 .باإلضافة إلى ظيور عولمة األعماؿجودة المنتجات 
  يرت المنافسة المعتمدة عمى الزمفإلى غاية يومنا ىذا ظ -1990في عاـ. 
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 ئص إدارة اإلنتاج في الوقت الحاضر:خصا 2-2

 ( 2008) زمزير  :تتميز إدارة اإلنتاج بالخصائص التالية

  :أدت الثورة الفكرية التي نادي بيا فردريؾ تايمور إلى تطبيؽ األسموب العممي تطبيق األسموب العممي
 في الصناعة ويتمخص في الخطوات التالية:

تحميؿ ىذه البيانات  -نات والمعمومات الخاصة بالمشكمة؛ جمع البيا -تعريؼ المشكمة وتوضيحيا؛  -
 اختيار واختبار وتقييـ الحؿ األمثؿ لمتأكد مف صبلحيتو أو عدـ صبلحيتو.  -التوصؿ إلى حموؿ بديمة؛  -والمعمومات؛ 

 :فقد تخصصت المنظمات الصناعية في إنتاج منتج واحد وسمسمة متقاربة مف  تطبيق التخصص
اؾ تيجة ىذا التخصص الصناعي انخفاض تكاليؼ اإلنتاج وارتفاع درجة جودتو. كما أصبح ىنالمنتجات، وكاف ن

 .تخصص في الوظائؼ داخؿ المنظمة
  :أدت الثورة الصناعية إلى إدخاؿ اآلالت في العمميات اإلنتاجية وبعد أف التوسع باستخدام اآلالت

ف بكفاءة اكبر بعد استخداـ اآلالت الميكانيكية كانت تتـ العممية اإلنتاجية باآلالت اليدوية أصبحت تتـ اآل
واألوتوماتيكية مما ساعد عمى ظيور الصناعات ذات اإلنتاج الواسع فيناؾ اآلف آالت توفر استخداـ المجيود 

 .العضمي وآالت أخرى توفر المجيود الذىني
  :نية وترتكز عمى ثبلث بدأ استخداـ بحوث العمميات خبلؿ الحرب العالمية الثااستخدام بحوث العمميات

 مبادئ كانت وما تزاؿ ليا أىمية خاصة في إدارة العمميات اإلنتاجية وىي:
 تحويؿ المشاكؿ اإلدارية إلى مجموعة مف المعادالت الرياضية. -
إمكانية اتخاذ القرار اإلداري مف خبلؿ ىذه الطريقة مف قبؿ أشخاص ليس بالضرورة أف يكونوا  -

لذا أصبح مف األمور العادية أف يتخذ فيزيائي مثبل قرارات ىامة في بعض متخصصيف في العمؿ اإلداري، 
 المشاكؿ اإلدارية باستخداـ طريقة بحوث العمميات.

في حؿ  خمؽ مبدأ التعاوف والمشورة بيف العمماء الذيف ينتموف إلى أنظمة سياسية واقتصادية مختمفة -
 المشاكؿ التي تعرض عمييـ.

 تعريف إدارة اإلنتاج: 2-3
لتطرؽ إلى تعريؼ إدارة اإلنتاج أو إدارة العمميات اإلنتاجية يجدر اإلشارة إلى مفيـو اإلنتاج والذي قبؿ ا

 ( 2007يمكف تعريفو مف خبل ؿ النواحي التالية: ) يحياوي 

 حيث ينظر إليو بأنو نشاط إنساني يعكس اإليديولوجية السائدة في المجتمع. :الناحية االجتماعية 
 بأنو يشمؿ األنشطة التي تيدؼ إلى خمؽ المنافع والقيمة. :الناحية االقتصادية 
 :فيو يتطمب استخداـ طرؽ وتقنيات لبموغ األمثمية. الناحية الفنية 
  :حيث يقـو عمى تحويؿ المدخبلت ) الموارد ( إلى مخرجات ) المنتجات والخدمات ( الناحية النظامية

 ارجية.وفؽ التغذية العكسية مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة الخ
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تي تضمن تحقيق وترى الباحثة أن اإلنتاج ىو عممية نظامية وسمسمة من األنشطة الديناميكية ال
) اإلنتاج األمثل: كمية، جودة، بأدنى تكمفة وفي الوقت المناسب ( من خالل االستغالل  األىداف اإلنتاجية

 .المتاحةاألمثل لمموارد اإلنتاجية 
إدارة اإلنتاج ونداخؿ اإلدارات المختمفة، بحيث ال يمكف فصؿ مياـ ونتيجة لمتطور الحاصؿ عمى مستوى 

 كؿ إدارة عف اإلدارات األخرى، لـ يتـ تحديد تعريؼ دقيؽ ليذه اإلدارة، ومف بيف ىذه التعاريؼ ما يمي:

عمى أنيا إحدى الوظائؼ الميمة في المنظمة والتي تعمؿ عمى معالجة   Evans & Raturiعرفيا  
مف ) مواد أولية وتكنولوجية وطاقة وعمؿ ( بيدؼ خمؽ سمع وخدمات تمبي احتياجات الزبائف وفي موارد المنظمة 

 .(  Evans & Raturi 2005الوقت المناسب. )
(، ومف ثـ تحويؿ Combinedوتعرؼ عمى أنيا ذلؾ النشاط الذي يتولى عممية توحيد )  

(Transformed  الموارد المتاحة لنظاـ معيف وفؽ أسموب مح )جؿ إضافة أو خمؽ قيمة تتبلءـ مع دد مف أ
 .( 2008السياسات التي تمارسيا إدارة ذلؾ النظاـ. ) زمزير 

 :الي يوضح حدود المسئولية إلدارة اإلنتاجوالشكؿ الت
 (: مخطط توضيحي لحدود المسؤولية المباشرة إلدارة العمليات اإلنتاجية10الشكل )

 

 

 قيود غير اقتصادية                                                              العنصر البشري               الموارد البشرية                   
 

 العالقات العامة والتسويق                المنتجات                                           المواد                             معدات ىندسية ومواد  

 

 قيود اقتصادية                                                     رأس المال                              التمويل                             
 

 الرقابة                                                       

 ، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.ياتإدارة اإلنتاج والعمم( 8002زمزير، منعـ ): المصدر

 

 مسؤوليات إدارة اإلنتاج والتحديات الحالية: 2-4
 (.2000العمي  وتواجو مجموعة مف التحديات سوؼ يـت اإلشارة إلييا باختصار) تأف إلدارة اإلنتاج جممة مف المسؤوليا

عمقة بإدارة اإلنتاج والعمميات في يعتبر المنتج الشرياف الحيوي لجميع القرارات المتتصميم المنتج:  2-4-1
أكثر تأثيرا عمى النظاـ   Design Characteristicsالمنظمة الصناعية، وىذا يجعؿ خواص أو صفات التصميـ 

اإلنتاجي وتشغيمو. فمثبل، أف المواد األولية المستخدمة في صناعة المنتج سوؼ تؤثر عمى أنواع اآلالت التي مف 
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عو، بغض النظر عف طريقة تنظيـ المعدات اإلنتاجية أو متطمبات اإلنتاج مف المقرر أف تستخدـ في تصني
 أو الطريقة التي سيقـو بيا العامموف بتجميع المنتج. Fixturesاألدوات أو العدد 

وعند دراسة احتياجات اإلنتاج في مرحمة تصميـ المنتج، تقـو المنظمات الصناعية بالعمؿ عمى تييئة 
 إلى تصنيع منتج بجودة عالية وبأقؿ تكمفة ممكنة. جميع األمور المؤدية 

يتوجب عمى المنظمة التعامؿ مع مسألتيف أساسيتيف في مرحمة تخطيط الطاقة وتصميم العممية:  2-4-2
التصميـ، ىما الطريقة التي سيتـ بموجبيا تصنيع المنتج ومقدار الطاقة اإلنتاجية البلزمة لذلؾ. إف تصميـ العممية 

التسويقية التي تعتمدىا المنظمة الصناعية. فمثبل  لبلستراتيجيةاإلنتاجي ( يعتبر اإلسناد الحيوي  اإلنتاجية ) النظاـ
تحاوؿ المنظمة أف تدخؿ إلى المنافية مبدئيا مف خبلؿ السعر المنخفض لممنتج الذي غالبا ما يساعد عمى 

تخطط عادة عمى إنتاج السمع التي تحقؽ االنتفاع مف مزايا أنظمة اإلنتاج الكبير، ومف ناحية أخرى، فاف المنظمة 
رغبات المستيمؾ وحاجاتو، حيث تكوف بحاجة ماسة إلى مستو عالي مف المرونة في النظاـ اإلنتاجي. لذا يتطمب 
عند تصميـ النظاـ اإلنتاجي أف تأخذ إدارة اإلنتاج قراراتيا المتعمقة بترتيب األنشطة اإلنتاجية المنفردة عف تنويع 

 العمالة البلزمة باإلضافة إلى اختيار المعدات والتكنولوجيا الضرورية.  العمؿ، وتخصص
وتعتبر عممية تحديد الطاقة اإلنتاجية الضرورية مف المسائؿ األساسية المبلزمة لطريقة إنتاج السمع في 

الستراتيجية المنظمة، وتمتاز الكثير مف القرارات المتعمقة بحجـ الطاقة التي تواجو إدارة اإلنتاج باألىمية ا
القصوى. ومثاؿ عمى ذلؾ القرار حوؿ تحديد كمية إنتاج أجيزة التمفاز التي عمى المعمؿ الجديد المراد إنشاؤه أف 

 ينتجيا في السنة الواحدة.
المقصود بذلؾ ىو اختبار موقع المشروع الصناعي  اختبار مواقع وترتيب الطاقات والتسييالت: 2-4-3

األقساـ والوحدات اإلنتاجية والخدمية، باإلضافة إلى تخطيط مواقع الطاقات  بالطريقة التي بموجبيا يتـ ترتيب
 )اآلالت، المعدات، مواقع العمؿ أو المحطات ( داخؿ الورش اإلنتاجية.

األمد البعيد  ستراتيجية المنظمة فيروع الصناعي تحوي في طياتيا عمى اإف القرارات المتعمقة بموقع المش
قدار تكمفة المشروع في إنتاج السمع والكيفية التي تجري بموجبيا خدمة المستيمؾ. أما يعني مألف تحديد الموقع 

القرارات المتعمقة بالتصميـ الداخمي لمتسييبلت والطاقات فتيدؼ إلى تحديد مواقع العمميات اإلنتاجية بالكامؿ 
 ودعات.باإلضافة إلى اختيار طريقة عرض وتوزيع المنتج في مخازف بيع التجزئة أو المست

إف اختيار نمط العممية اإلنتاجية يؤثر مباشرة عمى عدد األفراد  تصميم الوظائف وتنظيم العمل: 2-4-4
العامميف ومستويات مياراتيـ البلزمة لتمؾ العممية. لذا فإف إدارة اإلنتاج توجو بعض القضايا الكبيرة في تصميـ 

تنظيـ مواقع العمؿ باإلضافة إلى دور الفرد  (، وكذلؾWork Standardsالوظائؼ وتطوير واستخداـ المعايير )
في إنتاج السمع ذات الجودة العالية. فمثبل، إف القضية الدائمة المتعمقة بتصميـ العمؿ ىي عدد الوظائؼ 

 والمسؤوليات المتعمقة بكؿ وظيفة ضمف ذلؾ العمؿ. 
ي بناء تعتبر فمسفة المنظمة الصناعية بخصوص الجودة العنصر الحاسـ ف جودة المنتج: 2-4-5

استراتيجياتيا وخاصة تحت ظروؼ المنافسة الدولية في الوقت الحاضر. إف الطريقة التي يتـ بيا تصور أو النظر 
إلى الجودة سوؼ تؤثر عمى تصميـ وتشغيؿ النظاـ اإلنتاجي، فمثبل، بعض المنظمات تعتمد في قيادتيا لممنافسة 
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قبوؿ لمجودة  في منتجاتيا، وبعد ذلؾ تعمؿ عمى خفض تكمفة عمى السعر، إال أنو ال بد مف توفر الحد األدنى الم
اإلنتاج إلى الحدود الدنيا الممكنة. وبالمقابؿ، تعتمد العديد مف المنظمات الصناعية في منافستيا عمى جودة 
المنتج، وتركز مثؿ ىذه المنظمات عمى تحقيؽ منتج ذو جودة عالية في السوؽ بدال مف االحتفاظ بحدود معينة 

التي تختارىا المنظمة الصناعية، فإف تحقيؽ جودة المنتج العالية يتطمب  ستراتيجيةاالالتكمفة، واستنادا إلى مف 
تشغيؿ واستخداـ الكثير مف الفاحصيف ومحممي الجودة لمقياـ بأعماؿ السيطرة عمييا، وىذا يعني ضرورة تكامؿ 

 األساليب المستخدمة في ذلؾ.نظاـ التحقؽ مف الجودة مع تصميـ النظاـ اإلنتاجي بأكممو و 
وتتأثر الجودة النيائية لممنتج والتكمفة التي تحقؽ ذلؾ المستوى مف الجودة، مباشرة بتصميـ المنتج وأنواع 
المعدات المستخدمة في اإلنتاج والطرؽ المستخدمة في إدامة وصيانة ىذه المعدات، باإلضافة إلى تدريب ورفع 

 ية مناولة المواد واألساليب المستخدمة في فحص وتقييـ المنتج.ميارات العامميف ونوعيتيـ، ونوع
بإمكاف إدارة اإلنتاج القياـ بتشغيؿ النظاـ اإلنتاجي بنجاح  التنسيق ما بين موارد اإلنتاج والطمب: 2-4-6

باألمد القصير حيث يجري إعداد الخطط لبضعة أشير قادمة ومطابقتيا مع الموارد اإلنتاجية وفقا لمعدالت 
مى المنتج. وتحتاج ىذه األمور التنسيقية المتعمقة بخطط اإلنتاج في األمد القصير إلى القرارات المتعمقة الطمب ع

باستخداـ وتدريب العامميف باإلضافة إلى الحاجة إلى العمؿ في الوقت اإلضافي عمى أف تكوف مثؿ ىذه القرارات 
 خزوف.منسجمة ومتطابقة مع القرارات المتعمقة بجدولة اإلنتاج والم

تقـو إدارة اإلنتاج ببذؿ المزيد مف الجيد عمى تأميف المواد والموجودات في  إدارة الموارد والموجودات: 2-4-7
سة ومناقشة تسيير عممياتيا في األمد القصير باإلضافة إلى جدولة العمميات اإلنتاجية واألفراد. وىذا يتطمب درا

دار كؿ منيا وىؿ يتوجب عمى المنظمة الصناعية شراء ماىي المواد المراد شرائيا ومق التساؤالت التالية :
احتياجاتيا الشيرية مف المواد بمعدؿ كؿ شير أو مرة واحدة بالسنة ؟ وىؿ ترغب المنظمة بزيادة كميات الشراء 
مف المورديف لبلستفادة مف مزايا خصـ كمية الشراء ؟ وىؿ يتوجب عمى المنظمة استخداـ أو توريد المواد فقط مف 

 واحد أو مف عدة مجيزيف لممادة الواحدة ؟ وما ىو مقدار مخزوف المواد تحت الصنع الواجب االحتفاظ بومجيز 
 في كؿ مرحمة مف النظاـ اإلنتاجي؟

تعتبر وظيفة جدولة العمؿ وتحميؿ األفراد والمعدات مف جدولة العمل وتحميل األفراد والمعدات:  2-4-8
اج. فمثبل، المنظمة الصناعية التي تقـو بتصنيع المنتجات وفؽ الوظائؼ المستديمة أو المستمرة إلدارة اإلنت

( نوع مف العمميات المنفصمة. وأف كؿ منتج يتطمب ما 12، تستخدـ حوالي )ىا المستيمؾالمواصفات التي يحدد
( مف ىذه العمميات. كما وخبلؿ أي فترة زمنية ال بد مف وجود عمى األقؿ مجموعة مف طمبات 8-1بيف )

التي تنفذ في مختمؼ مراحؿ االنجاز. وىنا يبرز التساؤؿ الميـ: ما ىي القاعدة أو القواعد الواجب  المستيمكيف
؟ وكيؼ يمكف أف تتسمسؿ ) آلة ( إتباعيا في تحديد أي مف ىذه الطمبات يتوجب تنفيذىا في كؿ عممية أو محطة

 ؟تاجالمخزوف وتقميؿ أزمنة اإلنىذه األعماؿ بالشكؿ الذي يحقؽ خفض مستويات 
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 ماهية المنتج وطبيعته :ثالثا
نظرا ألىمية المنتج فقد تناولو الباحثوف في تعريفات متعددة مف حيث األىداؼ واألبعاد والمضاميف، فالمنتج 

مما يجعمو مفضبل في في بعض النواحي  ىو أساس أي عمؿ، وتيدؼ المنظمة إلى جعؿ المنتج متميزا أو العرض
، ويعتبر المنتج مف أىـ عناصر المزيج التسويقي، ويشكؿ القمب النابض لتمؾ السوؽ المستيدؼ وبأعمى ثمف

العناصر، خاصة وأف عناصر المزيج التسويقي األخرى تعتمد بشكؿ أساسي عمى وجود منتج معيف لتتجو مجمؿ 
شكؿ حمقة وصؿ ي إف المنتجلتسويقو، فإذا لـ يكف منتج، فمف يكوف ىناؾ سعر أو ترويج أو توزيع  وبالتالي األنشطة 

بيف المنظمة مف جية وأسواقيا ومستيمكييا مف جية أخرى. فالمنتج يتعدى كونو مادة ممموسة فقط، بؿ يشمؿ المواد 
 (. Kotler and Gary 2003الفيزيائية والخدمات واألحداث والمنظمات واألماكف واألشخاص واألفكار )

مادية والي يشترييا المستيمؾ جميعا في آف واحد الغير و ؾ المزيج مف المكونات المادية ويعرؼ المنتج بأنو ذل
 (2005باتو. ) الخير، طارؽ وآخروف وذلؾ بيدؼ إشباع حاجة مف حاجاتو المتعددة وتمبية متطم

المنتج عمى أنو أي شيء يمكف تقديمو لمسوؽ بغرض االستيبلؾ أو االستخداـ أو  (  Kotler 2006) ويرى
نة أو رغبة معينة وىو بذلؾ يشمؿ عمى األشياء المادية والخدمات غير المادية الحيازة أو اإلشباع لحاجة معي

واألشخاص واألماكف والمنظمات، واألفكار واف مفردة المنتج ىي وحدة مميزة بمجموعة مف الخصائص مثؿ: الحجـ، 
 السعر، والمظير المادي، و الموف والطعـ... وغيرىا. 

نما يشتري وبالتالي يمكف القوؿ أف المستيمؾ وف قا ليذه التعاريؼ ال يقتني المنتج بخصائص مادية فحسب وا 
االنطباع عنو ػأيضا يتجسد في الصورة التي يتخيميا عف ىذا المنتج مف خبلؿ مشاىدتو لو وسماعو عنو كاالسـ 

 .ة، وخدمات ما بعد البيع......الخالتجاري المميز والجودة والشيرة والصيان
 تطوير المنتج: 3-1

مية تطوير المنتج في الوقت الحاضر جراء زيادة طمب المستيمكيف في البيئة الصناعية الحالية عمى أى تزايدت
 أنواع كثيرة مف المنتجات والتمويؿ المتسارع مف منتج معيف إلى آخر يمتاز بالمزايا التكنولوجية الحديثة.

قة التي تتنافس بيا المنظمات في تعتبر عممية التطوير العامؿ الحاسـ في نجاح المنظمات لكونيا الطري حيث
السوؽ ويمنح تطوير المنتج المنظمة الفرصة لتحقيؽ الجودة العالية لمنتجاتيا مع خفض التكاليؼ اإلنتاجية وبالتالي 

 .قدرة عمى خدمة الزبائف بشكؿ أفضؿال
 (2000) عوض  ات لتطبيؽ سياسة تطوير المنتج بما يأتي:المنظم يمكف تحديد أىـ األسباب التي تدعو عميوو 

 و بشرية قادرة عمى إحداث ىذا التطوير.أوجود موارد مادية  
 الصناعة. إذا كانت طبيعة دورة حياة المنتج قصيرة، ومف ثـ فاف التطوير يعد أمرًا أساسيًا في ىذه 
 .الصناعة يعتمد عمى التقدـ التقنيإذا كاف النجاح في ىذه  
تج مما يشكؿ ضغطًا عمى الشركات المشتركة معيا في إذا كاف المنافسوف يتبعوف سياسة تطوير المن 

 الصناعة لمحاؽ بالشركات الرائدة.
 إذا كاف ىناؾ إمكانية بإقناع المستيمؾ بفائدة التطوير في المنتج القائـ. 

 جممة مف المراحؿ يمكف اختصارىا في الشكؿ التالي:بوتمر عممية تطوير المنتجات 
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 (: مراحل تطوير المنتج11شكل )ال
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 Peter( و)2000)عبيدات  وفيما يمي عرض لمراحؿ تطور المنتج وفقا لما ىو موضح في الشكؿ السابؽ

and Donnelly 2000). 

 ية:التقديرات األول 3-1-1

إذ تقـو المنظمات بمراجعة ومراقبة رغبات المستيمكيف بيدؼ الحصوؿ عمى األفكار الجديدة ويعتبر السوؽ 
لمثؿ ىذه المعمومات كما وتساعد األدوات اليندسية واإلنتاجية واإلدارة العميا أو أي مصدر داخؿ  خصباً  مجاالً 

 المنظمة وتتألؼ مف مجموعة مف الخطوات ىي:

  مف خبلؿ دراسة مستفيضة لحاجات الزبائف أو المستيمكيف ويتـ تحديد  السوق:تحديد متطمبات
األشكاؿ لممنتجات ومفرداتيا وألوانيا وموديبلتيا وتحديد حجـ السوؽ وقدرتو وتحديد فرص الدخوؿ إلى السوؽ في 

 األمديف القصير والبعيد.
  :فعميـ عمى دخوؿ منتج جديد إلى وتعني تحديد المنافسيف الحالييف في السوؽ وردود أداء المنافسة

 السوؽ والمقارنة بيف المنتجات والمنظمات األخرى ومقارنتيا مع قوة المنظمة في تحقيؽ حصة سوقية ليا.
  :وتعني التنبؤ بمقدار المبيعات وأسعارىا في الفترة األولى التنبؤات األولية لممبيعات وتقديرات السوق

ميؿ نتائج السوؽ تجرى دراسة العديد مف األفكار المتعمقة بالمنتج الجديد مف إطبلؽ المنتج الجديد، وعمى ضوء تح
، أو انخفاض األسعار التقديرية في السوي مما يؤدي ع قد ال يكوف بالمقدار المخطط لوالف حجـ المبيعات المتوق

 .إلى تقميؿ فرص تحقيؽ عوائد كبيرة
 :التحميل اليندسي واالقتصادي 3-1-2

قتصادية لجدوى إطبلؽ المنتج الجديد ) أو باألحرى الفكرة المختارة لتجسيد المنتج ويمثؿ الدراسة الفنية واال
الجديد (، وكخطوة أولى في ىذه المرحمة يتـ تفكيؾ أو تجزئة المنتج إلى أجزاءه ومكوناتو بغرض تحديد طبيعة كؿ 

 منيا والكميات البلزمة إلنتاج وحدة واحدة مف المنتج.

يتـ إعداد الطرؽ واألساليب التي سوؼ تستخدـ في  لتصميـ األولي لممنتج،وبعد االنتياء مف إعداد ا
 تصنيع المنتج. وىنا يجب دراسة العديد مف القضايا وأخذ القرارات المتعمقة بيا ومف أىميا:

 حجـ  روتعني ما ىو مقدار الطمب وحجمو عمى ىذا المنتج في األمد الطويؿ، وما مقدا: الطاقة اإلنتاجية
 ي الطاقة لكي تحقؽ حجـ الطمب المتوقع.التغيرات ف
  :وتعني تحديد أنواع المعدات الضرورية لصنع المنتج وكيفية ترتيب اآلالت ومحطات العممية اإلنتاجية

  العمؿ باإلضافة إلى تحديد النظاـ اإلنتاجي البلـز لتحقيؽ المستوى المطموب مف مخرجات اإلنتاج.
  :اإلنتاجية حيث يتطمب معرفة ما إذا كانت األبنية والمساحات وتعني األبنية والمساحات التسييالت

 الحالية ستستخدـ في إنتاج المنتج الجديد وما ىي التحسينات والتطورات الضرورية لذلؾ.
 وتعني تحديد األعماؿ والميارات الضرورية لتصنيع المنتج الجديد.األفراد : 
  :معيـ وتكاليؼ شراء المواد البلزمة لئلنتاج. حيث يتـ تحديد المورديف الذيف سيتـ التعامؿالمواد 
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 التطوير واالختبار: 3-1-3

في ىذه المرحمة تتطابؽ الوظائؼ اليندسية مع العمميات في تطوير نماذج المنتج وفحصيا واختبارىا، ويطمؽ 
ا بعد عمى ىذه العممية بالتجارب. وقد تأخذ التجارب إعداد نماذج العمؿ المختمفة التي يجري اختصار حجميا فيم

الختبار النموذج األفضؿ لتصميـ المنتج وطرؽ تصنيعو. وتستغرؽ عادة عممية تطوير التجارب التقميدية أسابيع 
تعتمد  عديدة أو أحيانا أشير. وتساعد ىذه العممية عمى صنع النماذج التجريبية ذات األشكاؿ المعقدة. فمثبل،

نماذج في المختبرات وورش التجارب أو إنتاج كميات تجريبية النماذج التجريبية لمحاسبات االلكترونية عمى صنع ال
جراء التصحيحات الضرورية عميو حيث  قميمة باستخداـ الطاقات المتاحة لئلنتاج. وبعد ذلؾ يجري اختبار النموذج وا 

مى تنفيذ ويتوقؼ العمؿ ع تقـو إدارة اليندسة باختزاؿ عدد األجزاء والمكونات الداخمة في الحاسبة وتحسيف أدائيا.
بعض األفكار المتعمقة بالمنتج الجديد في ىذه المرحمة بسبب أف النماذج التجريبية لـ تحقؽ الرضي الوظيفي لؤلداء 

 المطموب.

وتقـو إدارة التسويؽ خبلؿ ىذه المرحمة بصياغة السياسات التسويقية وتطوير الخطط البلزمة لمترويج والتوزيع 
 وبيع المنتج الجديد.

 يائي:التخطيط الن 3-1-4

ـ في ىذه المرحمة إعداد خطة بلؿ مرحمة التطوير واالختبار، ويتيجري تييئة اإلنتاج الواسع لممنتج الجديد خ
اإلنتاج التفصيمية التي تشتمؿ عمى تفاصيؿ دقيقة عف كميات اإلنتاج باإلضافة إلى إعداد التقديرات الدقيقة حوؿ 

واسع عمى جميع التغييرات الضرورية التي يتطمب إجراءىا عند التكاليؼ بكؿ أنواعيا. وقد تشتمؿ خطة اإلنتاج ال
تصميـ المنتج الجديد والعممية اإلنتاجية عمى حد سواء. باإلضافة إلى المعمومات الجديدة التي يتـ الحصوؿ عمييا، 

وكذلؾ التحميؿ ف خطط اإلنتاج والتسويؽ ا  ويتـ إعداد خطة التسويؽ النيائية وكذلؾ إعداد التحميؿ النيائي لمعوائد. و 
وما يجب قولو ىنا أف الكثير مف مشاريع المنتج الجديد تتوقؼ في ىذه المرحمة بعد أف تأخذ أبعادىا النيائية،  المالي

 تحقيقيا لحجـ العوائد المطموبة. بسبب عدـ

 إطالق اإلنتاج الواسع: 3-1-5

وكذلؾ التحميؿ المالي لجديد بعد الحصوؿ عمى الموافقة مف اإلدارة العميا عمى خطط إنتاج وتسويؽ المنتج ا
، تبدأ مرحمة تنفيذ خطط اإلنتاج الكبير والتسويؽ لممنتج الجديد. حيث يتـ بناء الطاقات الضرورية وشراء ونتائجو

لعممية اإلنتاج الكبير لممنتج  افة إلى المواد واألجزاء البلزمةالمعدات البلزمة وتييئة القوى العاممة وتدريبيـ باإلض
خدـ فعاليات دراسة السوؽ في مراقبة رضى المستيمكيف وتحديد التغيرات التي تطرأ عمى حاجات الجديد. وتست

 ورغبات المستيمكيف حيث يتـ تغذية ىذه المعمومات مف خبلؿ التغذية العكسية.
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 تصميم المنتج: 3-2
تبدأ ، و عظـ األعماؿستراتيجية إلدارة اإلنتاج والعمميات والتي تساىـ في قيادة ميعد التصميـ أحد القرارات اال

عممية التصميـ مف لحظة تفكير المنظمة الصناعية في تطوير منتجاتيا القائمة أو ابتكار منتجات جديدة، والتصميـ 
 Schroederىو تركيب األنشطة أو األجزاء والعناصر لضماف الحصوؿ عمى منتج ذي كفاءة وجودة عالية ) 

اجؿ التوصؿ إلى أفضؿ تصميـ والذي ىو باألساس ناتج عف جمع  (. حيث تتنافس المنظمات فيما بينيا مف 2000
معمومات عف رغبات وتوقعات الزبائف وتحويميا إلى أفكار لمنتجات جديدة بيدؼ خدمة الزبائف ويمكف تمثيؿ ىذه 

 : (12)بالزبائف كما ىو موضح في الشكؿ  العبلقة بنظاـ بسيط يبدأ وينتيي

 (: الهدف من التصميم12شكل )ال

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Slack N, Chambers, Harland G, Harrison A & Johnston R (2004) Operations 

Management (2
th

 ed). London: Pitman Publishing Company. 

 (  2008) البلمي و البياتي  :يةتالويمكف الحديث عف تصميـ المنتج مف خبلؿ العناصر ال

  فمسفة تصميم منتج قابل لإلنتاج: 3-2-1

 تكبلالمنتج مما يسيؿ التعامؿ مع المشوىي طريقة تفكير المصمـ حوؿ الكيفية التي سيتـ بموجبيا تصنيع 
والغرض مف ىذه الفمسفة تحقيؽ  التي تطرأ خبلؿ العممية اإلنتاجية والتصدي ليا ومحاولة حميا في الوقت المبكر.

ميط األجزاء لمنتج إلى السوؽ. وىذا مف خبلؿ تصميـ وتنالتكاليؼ المنخفضة والجودة الجيدة وكذلؾ السرعة في تقديـ ا
، ثـ تجري عممية ممنتج ومف ثـ بناء التجارب ليا. وبعد أف يتـ تطوير التصاميـ التفصيمية لوالعمميات المستخدمة

فة إلى تصميـ الوثائؽ األولية لئلنتاج لغرض تعريؼ أنواع األجزاء والمكونات البلزمة لتجميع المنتج النيائي باإلضا
، أو ترتيب موقع الجزء في المنتجالعمميات اإلنتاجية ومناولة المواد ومخططات التجميع. فمثبل، عند تغيير الشكؿ 

يستطيع المصمـ تبسيط العممية اإلنتاجية لآللة أو عممية التجميع باستخداـ أجزاء نمطية موحدة بدال مف تمؾ التي 

 تحديد السمع والخدمات

 العمميات
 

 الزبون

 سمع وخدمات

 تفسير التوقع/ الترقيب التوقع / الترقيب

 التسويق

 خدمة( - تصميم المنتج )سمعة
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ه القرارات قبؿ التصميـ النيائي لممنتج يحقؽ تكمفة أقؿ وزمف أقؿ في ف اخذ مثؿ ىذوا   تتطمب خصوصية في إنتاجيا.
 .دا مرحمة اإلنتاج الكبيرالتصنيع بعد ب

 (: التصميم المتوافق ) المتزامن 3-2-2

تعتبر طريقة التصميـ المتزامف المستخدمة في تصميـ واختيار العممية اإلنتاجية مف أفضؿ الوسائؿ والطرؽ 
تصميـ المنتج يتطابؽ مع قدرات اإلنتاج بكفاءة وكذلؾ جودة اإلنتاج. فعندما يستكمؿ  المستخدمة في التأكد مف أف

تصميـ المنتج، يقـو الميندسوف ورجاؿ اإلنتاج بإعداد وتطوير النظاـ اإلنتاجي الفعمي أو نظاـ التجارب باستخداـ 
صنيع ذلؾ المنتج. ويقوموف بتقييـ كؿ مف الطريقة التقميدية أو الحاسب اآللي في تحديد الكيفية التي سيتـ بيا ت

صفات وخصائص التصميـ ومدى مبلئمتو لممعدات اإلنتاجية القائمة والطرؽ واألساليب التكنولوجية المستخدمة 
 وقدرات الطاقات المتاحة وأخيرا مبلئمة المنتج لممزيج السمعي الحالي.

طبلؽ ومف المنافع التي تحققيا عممية التصميـ المتزامف ىي القدرة الك بيرة عمى تقميص زمف تطوير وا 
المنتج حيث تقـو عمى البدء بعممية فحص تصميـ واختبار المنتج مباشرة وبصورة متزامنة مع مراحؿ تصميـ 
المنتج واختبار العمميات اإلنتاجية في مراحميا المبكرة مما يجعؿ تحديث التصميـ وتحسينو عممية سيمة، وىذا 

ر المنتج بصورة كبيرة ويحقؽ أيضا التصميـ المتزامف الجودة العالية لممنتج مف سوؼ يؤدي إلى اختزاؿ زمف تطوي
جية وخفض التكاليؼ إلى أدنى حد ممكف مف جية أخرى وقد تتمكف المنظمة ورجاؿ التصميـ فييا مف التعرؼ 

 .ـ بوقت مبكر مما يسيؿ حميا مبكراعمى المشاكؿ األولية واألساسية لمتصمي

 فريق العمل: 3-2-3

نظرية التصميـ فيما يتعمؽ باإلنتاج يكوف بمقدور الشخص الواحد مف القياـ بتصميـ المنتج لوحده  عمى ضوء
إال أف طريقة التصميـ المتزامف تدعو إلى مشاركة رجاؿ العمميات واإلنتاج جنبا إلى جنب مع رجاؿ التصاميـ في 

ت الصناعية التي تشارؾ في بناء فرؽ عمؿ تصميـ المنتج في أية مرحمة مف مراحؿ تطويره. وقد ازداد عدد المنظما
تصميـ المنتج مف الخبراء المتخصصيف في التسويؽ والعمميات والمبيعات واليندسة وكذلؾ الشراء. حيث بمقدور 

ستبدالية الشائعة قدر اإلمكاف. ـ األجزاء النمطية أو األجزاء االوكيؿ الشراء مف أف يرشد رجاؿ التصميـ إلى استخدا
عة الميندس أف يقـو بتقويـ ما إذا كاف تغير التصميـ ممكننا لكي يتبلءـ مع طبيعة العمميات اإلنتاجية كما وباستطا

وعمؿ اآلالت أو استخداـ أدوات عمؿ ذات التكمفة األقؿ. وبمقدور رجاؿ اإلنتاج والعمميات مف تحديد الكيفية التي 
لقائـ وكيؼ يمكف تسييؿ عمميات التجميع النيائي والحاجة يتـ بموجبيا تطابؽ المنتج مع العمميات والنظاـ اإلنتاجي ا

 .تحقؽ خفض في تكاليؼ اإلنتاج إلى تغيير التصميـ بحيث

 التنسيق مع الموردين والمستيمكين: 3-2-4

لقد اتسع تشكيؿ فرؽ تصميـ المنتج ذات التخصصات والوظائؼ المختمفة في الكثير مف المنظمات 
 :المنافع ومف بيف ىذه المنافعمف  الصناعية مما جعميا تحقؽ العديد
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لغرض جعؿ المنتج يحقؽ الرضي لحاجات الزبائف وليس فقط رضى المصمميف....،  مشاركة الزبائن: 
رفة عال بد مف مشاركة الزبائف في عمميات ومراحؿ تصميـ المنتج. الف مثؿ ىذه الطريقة تعتبر الوحيدة في م

. وتقـو منظمات إنتاج برمجيات الحاسب ولسنوات عديدة في يطمبيا الزبوف في المنتج مباشرة المفردات التي
استخداـ طريقة اختيار الزبوف لغرض تصميـ البرمجيات الجديدة والحصوؿ عمى المقترحات اليادفة إلى تحسينيا. 
كما واف  منظمة صناعة الطائرات " البوينؾ" تقـو دوما بمشاركة الزبائف في عممية تصميـ طائراتيا. ويؤدي عادة 
التنسيؽ مع الزبائف إلى تصنيع منتجات ذات جودة أفضؿ تتطابؽ مع مزاج المستيمؾ ورغباتو وتقمؿ كثيرا مف 

 تكاليؼ اإلنتاج في آف واحد.
تساعد مساىمة المورديف لممعدات والمواد كثيرا عمى تعريؼ وتحديد المشاكؿ الكبيرة  مشاركة الموردين: 

 ت مبكر، أي قبؿ االنتياء مف التصميـ النيائي لممنتج.منذ البداية وتقديـ المقترحات لحميا بوق
  :االعتبارات األساسية في تصميم المنتج 

 يمكف تمخيصيا باالتي: حتى يتسـ بالجودة ىناؾ عدة اعتبارات أساسية عند تصميـ المنتج الجديد 

 (  2008) البلمي و البياتي 

 عمى أف ال تؤثر عمى الجودة.التكمفة: أي تصنيع المنتجات بتكاليؼ منخفضة أو مقبولة  
 الجودة: أي ىناؾ مواصفات ومحددات يجب أف ال يتخطاىا المنتج حفاظا عمى مستوى الجودة. 
 اقتصادية االستعماؿ: أي أف يكوف المنتج اقتصاديا في االستعماؿ مف حيث استيبلكو لموقود مثبل. 
شباعو ل  حاجات المستيمؾ يجب أف ال تنسى الصفات الكمالية: باإلضافة إلى أداء المنتج لوظائفو وا 

 المنظمة السمات الجمالية مف حيث شكؿ المنتج ولونو.... إلى غير ذلؾ.
نتاجية عالية ومقسما   الحجـ، الطاقة والمتانة: أي يجب أف يكوف المنتج بحجـ معقوؿ وبطاقة قيمة وا 

 بمتانة كافية.
صة بو لمدة معينة بدوف حدوث حالة عطؿ عمى أداء الوظائؼ الخا المعولية: أي أف يكوف المنتج قادراً  

 أو توقؼ أو فشؿ.
 دواـ االستمرار: أف يوفر التصميـ الحالي لممنتج إمكانية االستمرار بالعمؿ وداء وظائفو. 
القابمية عمى الصيانة: أي إمكانية التصميـ الحالي لممنتج أف يسمح بصيانة األجزاء أو المنتج ككؿ  

 بسيولة ويسر. 
ستعماؿ: أي يجب أف يكوف المنتج بدرجة عالية مف األماف عند استخدامو مف قبؿ األماف عند اال 

 المستيمؾ دوف حدوث أي ضرر أو أذى
 الفائدة: أي أف فاعمية المنتج ىي السبب المركزي لوجوده. 
زالة كؿ التعقيدات فيو.   البساطة والوضوح: أي إزالة كؿ ما ىو زائد وغير ضروري في التصميـ وا 
أي أف التصميـ الصادؽ ىو الوحيد الذي يكوف ناجما الف أي محاولة لعب بعواطؼ الناس المصداقية:  

 أو نقاط ضعفيـ تؤثر عمى سمعة المنظمة ومنتجاتيا.
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ف تكوف السمع ذات جودة عالية قيؽ األمف والجاذبية لمنتجاتيا وأتيدؼ المنظمة إلى تح االبتكار: 
 بصورة دقيقة. ومتينة التصميـ لذا فاالبتكارات يتـ إنشاؤىا

 :األدوات المستخدمة في تصميم المنتج 

لقد تـ تطوير واستخداـ لمعديد مف األدوات والطرؽ التي تساعد المصمـ لموصوؿ إلى منتجات ذا ت 
 (.2000( و )بوزماؿ  Heizer & Render 2004) التكمفة المنخفضة وأىميا: ية و الجودة العال

ور الياباني ) يوجي أكادي ( الطريقة المييكمة المستخدمة في طور البروفيسنموذج بناء جودة المنتج:  
بناء جودة المنتج والتي يمكف أف نعرفيا بأنيا تحديد احتياجات الزبائف ومدى مطابقتيا مع مفردات المنتج 
وتحويميا إلى الخصائص والصفات الفنية المناسبة في التصميـ وسمي بنموذج بناء جودة المنتج أو تبسيط جودة 

منتج والمستندة باألساس عمى انجاز سمسمة مف المصفوفات يجرى تطابقيا وتمثيميا عمى ىيئة جدوؿ شامؿ ال
 وتعمؿ عمى أساس اعتباريف ىما:  سمي بيت الجودة 

 تحديد ما سيرضى الزبوف. 
 .ترجمة رغبات الزبوف إلى تصميـ مستيدؼ 

 Lawrence Milesألربعينات عمى يدطور ىذا األسموب في نياية اتحميل القيمة أو ىندسة القيمة:  

عمى وظائؼ المنتج بدال مف ىيكمة أو شكمو في محاولة لتعظيـ القيمة االقتصادية لممنتج وعبلقتو  ويركز
 بالتكاليؼ، ويعتمد أسموب ىندسة القيمة عمى ثبلثة أبعاد أو مضاميف وىي: 

 .استخداـ أسموب فريؽ العمؿ المتعدد التخصصات 
  تقييـ وظائؼ المنتج وقيمتو االقتصادية.األسموب النظمي في 
 .التركيز عمى تبسيط المنتج 

صغر جزء فيو، وىنا يجب أف دة متكاممة ثـ أجزائو وصوال إلى أيبدأ ىذا األسموب أوال بتحميؿ المنتج كوح
فعمى  تحدد مكونات وأبعاد وخواص المنتج والتي تمثؿ قيمة اقتصادية لمزبائف ويتـ فييا توجيو عدة أسئمة نمطية

 سبيؿ المثاؿ:

 ىو المنتج أو ما ىي أجزائو؟ ما 
 ما ىي وظيفتو ووظيفة أجزائو، ولماذا نحف بحاجة إلى عمميا؟ 
  ؟؟ وكيؼ يستخدـ الزبوف ذلؾ المنتجماىي الصفات والخواص القيمة لدى الزبوف 

منيا وظيفيا مع أما الخطوة الثانية فيي مقدار مساىمة كؿ الصفات وخواص المنتج أو أجزائو في قيمة كؿ 
 تحديد تكمفة المنتج وأجزائو ويتـ توجيو أسئمة نمطية أخرى مثبل:

 كيؼ يساىـ الجزء المقصود في وظيفة المنتج وكيؼ يساىـ في زيادة قيمتو؟ 
 ما ىي تكمفة ذلؾ الجزء أو الوحدة النصؼ مجمعة؟ 

                                                 

  بيج الجىدة (House of Quality ) اث المستهلك والمنتج النهائي.: هى إحذي التقنياث اليابانيت لتحذيذ العالقت بين رغب 
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يا يتـ إعادة تصميـ المنتج أو ثـ تأتي مرحمة التطوير وتمثؿ المرحمة األخيرة في تحميؿ القيمة ومف خبلل
 مكوناتو بيدؼ تقميؿ التكمفة أو تحسيف قيمتو. وتقييـ المواصفات المناسبة لممنتج باستخداـ األسئمة التالية:

 ىؿ يمكف لمجزء أو المنتج العمؿ بطريقة أخرى وبتكمفة أقؿ؟ 
 ىؿ الجزء مكتمؿ ىندسيا ويتـ عممو بطريقة تزيد عف الحاجة؟ 
 ؟زاء المنتج وما ىي تكمفة عمؿ ذلؾي العمؿ بيف أجىؿ يوجد تطابؽ ف 
 ىؿ يمكف استخداـ الجزء النمطي في تجميع المنتج؟ 
 ىؿ يمكف استخداـ مادة مختمفة في تصنيع الجزء؟ 
 ىؿ يمكف جعؿ عممية التجميع أكثر سيولة؟ 

جابات  ة والتكمفة.ىذه التساؤالت تمثؿ لممنظمة بدائؿ التصميـ والتي تفاضؿ بينيا عمى أساس القيم وا 

فبرامج تحميؿ القيمة عادة ما يتـ ممارستيا مف قبؿ المصمميف والمختصيف في المنظمة ومدراء العمميات 
، فعمى سبيؿ المثاؿ ما أفضؿحيث يحاولوف إيجاد مركبات تتشابو في إمكانيات أدائيا ولكف بتكاليؼ اقؿ وجودة 

لكترونيات لتقميؿ تكاليؼ إنتاج اليواتؼ النقالة حيث كانت منظمة موتوروال ألجيزة اليواتؼ النقالة واالبو قامت 
 400قطعة ( وبعد استخداـ ىندسة القيمة بعد ثبلث سنوات تـ تقميؿ القطع إلى )  3200اليواتؼ تتألؼ مف ) 

ساعات  2ساعة عمؿ إلى اقؿ مف  40قطعة ( فقط باإلضافة إلى تقميؿ الوقت البلـز لصناعة الياتؼ الواحد مف 
 .عمؿ

تعتبر ىذه الطريقة واحدة مف أكثر األدوات شيوعا في : Taguchi Methodريقة تاكوشي ط 
 استخداـ أسموب تصميـ متانة المنتج حيث تعتمد عمى ثبلثة مبادئ أساسية ىي:

  في الحالة التي تكوف فييا قيمة المنتج مثؿ الشكؿ والمظير أو الطوؿ تتبايف عف القيمة المستيدفة لذلؾ
 تكمفة بالنسبة لممجتمع تعني بمفيـو الجودة المتدنية أو المنخفضة.المنتج فاف ال

  أف مفردات التصميـ لكؿ مف المنتج والعممية اإلنتاجية تحدداف معا مقدار التبايف في صفات وخصائص
  .المنتج

  صفات وخصائص المنتج والعممية اإلنتاجية مف السيؿ تحديدىا ومف ثـ اعتماد ىذه الخصائص بحيث
إلمكاف تصميـ المنتج بطريقة يمكف فييا تقميؿ التباينات في صفات المنتج الناجمة عف التباينات غير يصبح با

 الطبيعية في العممية اإلنتاجية.

والغرض الرئيسي مف ىذا األسموب ىو اختبار قوة التصميـ عمى أساس فكرة ) أف يبقى المنتج مؤديا 
ف قاـ المستيمؾ جياز التمفاز مستمر بعممو حتى وا   ف يبقىلوظائفو في أقصى الظروؼ ( وعمى سبيؿ المثاؿ أ

بإسقاطو عمى األرض بالرغـ مف أف السوؽ المصنعة ال تتوقع أف يقـو الزبائف بإسقاط أجيزتيـ عمى األرض لكف 
مف خبلؿ قياـ المنظمة المصنعة بتصنيع ىياكؿ قوية  بالحسباففي الواقع قد يحدث ىذا، وبالتالي يجب أف يأخذ 

 ة الجودة تتحمؿ سقوط الجياز عمى األرض.عالي
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 Computer- Aided Designلقد تزايد استخداـ الحاسب في التصميـ التصميم بواسطة الحاسب :  
، بصورة كبيرة وخاصة في عمميات تصميـ المنتج. وتعتبر أنظمة التصميـ بمساعدة الحاسب عبارة عف برمجيات 

حطة العمؿ المكونة مف األجيزة والبرمجيات التي تساعد المستخدـ حاسوبية أو عبارة عف حـز عمؿ متكاممة لم
عمؿ إضافة إلى إمكانية قياـ المصمـ ب في القياـ بالرسـ والسيولة في تطوير تصميـ المنتج عمى شاشة الحاسب.

مف إعادة  دالب الحاسب.أحد أزرار لوحة مفاتيح التغيرات المتعددة األبعاد أو تغير الزاوية والقوس مجرد ما يضغط 
 رسـ المنتج بالكامؿ، وىذا يحقؽ ثبلثة منافع أساسية:

  القدرات العالية لمرسـ حيث أصبح بمقدور مصمـ المنتج وبمساعدة الحاسب أف يري المنتج مف منظور
متعدد ومختمؼ بما في ذلؾ مف منظور ثبلثي األبعاد باإلضافة إلى مختمؼ المقاطع العرضية لممنتج. وتكمف 

يجاد البدائؿ المنفعة األ ساسية في تقميؿ الزمف التصميـ ومراجعتو وتقميؿ األخطاء إلى مستويات متدنية جدا وا 
 العديدة لمتصميـ.

  ( خزف التصميـ واسترجاعو حيث تستطيع بعض أنظمة التصميـ بمساعدة الحاسبCAD  بخزف )
نظمة إلى استخداـ مسنف معيف خصائص التصميـ وصفات المنتجات الجارية ومكوناتيا، فمثبل، إذا احتاجت الم

في المنتج الجديد، يمكف المصمـ مف الدخوؿ إلى المعمومات المناسبة أو المبلئمة بخصوص المسنف مثؿ قطره 
والصبلبة المطموبة والتي تكوف عادة مخزونة في نظاـ قاعدة البيانات العائدة لذلؾ التصميـ وبمساعدة الحاسب. 

، فاف النظاـ يؤمف الرسـو المتعمقة بيذا المسنف، ويقـو ثؿ ىذا المطموبي حالة عدـ وجود مويعمؿ ىذا، وف
المصمـ باستخداـ ىذه الرسومات كقاعدة انطبلؽ أو بداية لموصوؿ المسنف الجديد المطموب، واف مثؿ ىذه القدرة 

نما تقمؿ مف زمف التصميـ.   تحقؽ ليس فقط استخداـ األجزاء والمنتجات الشائعة وا 
 كبر األمور المستيمكة لمزمف في تصميـ المنتجات ذات لممواصفات والتي تعتبر واحدة مف أ التقييـ اآللي

الخصائص الفنية العالية مثؿ القوة ومقاومة الحرارة وغيرىا.....، ويجري برمجة ىذه الحسابات بموجب نظاـ 
خدمة في اإلنتاج، حيث يتـ التصميـ مثؿ تصحيح شكؿ أو مظير المنتج أو مكوناتو وأجزائو أو تغير المواد المست

 أداء إعادة الحسابات آليا ومقارنتيا مع متطمبات المنتج. وىذا ما يسمى أحيانا باليندسة بمساعدة الحاسب.
وىو يعني المنيجيات المييكمة التي تقود مصمـ المنتج مف خبلؿ التصميم القابل التصنيع والتجميع:  

( DFM/Aيجيات مف حيث الشكؿ والطريقة، ونستخدـ مصطمح )ما تتشابو ىذه المن مراحؿ التصميـ. وكثيراً 
( واألدلة وقوائـ الفحص ستخدـ في إعداد الوثائؽ الفنية )كتالوجاتوالتعامؿ معو ىنا عمى أساس منيجية واحدة. وت

والمخططات والجداوؿ والرسومات البيانية لمساعدة المصمـ في تطوير خطة التصميـ وتجزئة المنتج إلى مكوناتو 
وحدات شبو مركبة وتقييـ تكاليؼ اإلنتاج عمى ضوء تصميـ المنتج وكذلؾ تبسيط وتحسيف المنتج. وتركز و 

المسموح بيا  تالمنيجية خصوصا عمى عمميات اآلالت والمناولة والتجميع ألبعاد التصميـ وتحديد والتفاوتا
 والشكؿ والتوجيات.

دخاليا  تعتبر التجارب مف أىـ األدوات المستخدمة التـجـارب:  في تسييؿ حاجات المستيمؾ وتحقيقيا وا 
في المنتج. وىي تعني االستعراض المادي أو المخطط لممنتج المقترح. وتحقؽ ىذه األداة التطمع الكامؿ لشكؿ 

 ومظير المنتج واستخداماتو باإلضافة إلى أنيا تساعد الميندسيف ورجاؿ العمميات عمى تصميـ النظاـ اإلنتاجي.
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 جودة المنتج: أبعاد  رابعا

ال شؾ أف الجودة مف أىـ صفات المنتج وىي تؤثر مباشرة عمى أداء المنتج وبالتالي تكوف مرتبطة برضا 
 العميؿ والقيمة المقدمة لو، وحتى تتمكف المنظمة مف المنافسة الجدية يتعيف عمييا االىتماـ بمستويات جودة المنتج

 التي تمبي حاجات ورغبات العميؿ.

ف ىذا الوصؼ ضيؽ ومحدود لذلؾ لمنتج مف العيوب ولكف كما يظير فإدة عمى أنيا خمو ايكمف وصؼ الجو 
 يجب الحث عف وصؼ الجودة إلى ما وراء ىذا التعريؼ يكوف مرتبطا بقيمة العميؿ ورضائو.

 مفيوم الجودة: 4-1

لكممة فيي كممة مشتقة مف ا الجودة لغة أصميا مف الجود والجيد نقيض الرديء، أما الجودة اصطبلحاً 
 ( 2007ويقصد بيا طبيعة الشيء ودرجة صبلحو. ) السمرائي  Qualitiesاليونانية 

وتعني كممة الجودة: القياـ بأداء العمؿ بإتقاف وعمى الوجو المطموب والمقبوؿ كما أمرنا اهلل ورسولو صمى اهلل 
فخمقنا  طفة عمقة فخمقنا العمقة مضغةثم خمقنا النعميو وسمـ وذلؾ في كثير مف اآليات الكريمة ) قاؿ اهلل تعالى: " 

وقاؿ  ،( 14ف اآلية )المؤمنو "  هلل أحسن الخالقينا لحما ثم أنشىناه خمقا آخر فتباركعظاما فكسونا العظام  المضغة
( واألحاديث النبوية الشريفة، حيث ورد مفيـو  ( 88) النمؿ اآلية "  صنع اهلل الذي أتقن كل شيءتعالى أيضا: " 

غ عديدة ومختمفة، فجاءت بمعنى اإلحساف وجاءت بمعنى اإلتقاف. ) قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو الجودة بصي
 .( 2000" رواه البييقي بسند صحيح (. ) بدوي  أن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنووسمـ: " 

جة التحسيف المستمر ليصؿ واإلتقاف أعـ وأشمؿ مف كممة الجودة أو مجرد القياـ بعمؿ جيد، فاإلتقاف يأتػي نتي
العمؿ إلى أكمؿ وجو وأفضؿ صورة وىو اليدؼ المنشود مف تطبيؽ الجودة. إذف فديننا الحنيؼ ال يحثنا فقط عمى 
تحقيؽ الجودة بؿ عمى تحقيؽ اليدؼ مف تطبيقيا، وىو إتقاف األعماؿ والرقي بيا إلى أعمى مستويات األداء، 

تقاف لتقميؿ  وبطبيعتنا نحف كبشر مؤمنيف نحاوؿ أف نيتدي بتوجييات الخالؽ عز وجؿ ونجعؿ األشياء أكثر جودة وا 
 التالؼ واألخطاء وجعؿ المنتجات ذات مواصفات مكتممة لتحقيؽ رضا المستيمؾ النيائي.

 وفيما يمي مجموعة مف التعاريؼ عف الجودة: 

  ( عرؼJuran  الجودة بأنيا " مدى مبلئمة المنتج لبلستخداـ " أي القدرة )تقديـ أفضؿ أداء واصدؽ  عمى
 (Juran and all. 1993) صفات. 
 ( عرفياDeming ًعمى أنيا: " تمبية احتياجات العميؿ حاضرا )  ًومستقببل ." ( وعرفياCrosby :عمى أنيا )

نو يمكف قياس شا مف الوقاية وليس مف التصحيح وأ" المطابقة مع المتطمبات التي يضعيا المستيمؾ "وأكد بأنيا تن
 (2005تحقؽ الجودة مف خبلؿ تكاليؼ عدـ المطابقة. )الجضعي  مدى

 ويعرفيا  (Connell  2008( بأنيا:" المتانة واألداء المتميز لممنتج ". ) حنيفي ) 
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  تعرؼ كذلؾ عمى أنيا: " مجموعة مف الخصائص المميزة لممنتج والتي تجعمو ممبيا لمحاجات المعمنة
 ( Terfaya 2004والضمنية لممستيمؾ ". ) 

  ( وعرفياFeigenbaum  عمى أنيا:" ناتجة عف تفاعؿ خصائص نشاطات التسويؽ واليندسة والصناعة )
 (Fiegenbaum 1991 (والصيانة والذي بدوره يمكف مف تمبية حاجات الزبوف ورغباتو". 

  ميز برادلي لقدو  Bradlyمة في:ع مستويات لمجودة والتي تجعؿ منيا سبلحا استراتيجيا، والمتمثرببيف أ 
((Brilman 2001 

 ؛جودة المطابقة: أي مطابقة جودة المنتج لمخصائص والمواصفات المحددة في التصميـ -

 ؛إرضاء العمبلء: وذلؾ مف خبلؿ االقتراب منيـ، وتفيـ احتياجاتيـ ومحاولة تمبية ىذه االحتياجات -

 ؛سوؽ وتحميؿ متغيراتوالقيمة المطموبة مف قبؿ السوؽ الخاصة بالمنافسة: وذلؾ مف خبلؿ دراسة ال -

 .(عميؿإدارة القيمة لمعميؿ: مف خبلؿ استعماؿ أدوات القياس ومؤشرات تحميؿ العبلقة )قيمة / -

من خالل  أداء عاليبمستوى وحسب رأي الباحثة الجودة: ىي أن تنتج المنظمة سمعة أو تقدم خدمة 
اإلنتاج وذلك يشمل تصميم المنتج،  في كل مرحمة من مراحلالتي تالئميا  مجموعة من الخصائص والمواصفات

والتي ليا القدرة عمى الوفاء باحتياجات وتوقعات الزبائن الصريحة أو الضمنية مع  ،التطوير، العممية اإلنتاجية
كل من، السعر، موعد التسميم، صالحية االستخدام وسيولة الصيانة كونيا عناصر ميمة تؤثر  بالحسبانخذ األ

 أو خدمة محددة. منتجاً عمى الزبون في اختياره 

 (Connie 2009( و)Mauch 2010: )تمخيص الجودة بالنقاط التاليةويمكف 

 الجودة ىي االلتزاـ واإليفاء بمتطمبات العميؿ بصفة دائمة.  
 الجودة ىي تحقيؽ أو اجتياز توقعات العمبلء في جميع األوقات. 
 الجودة ىي مقياس لمدى رضاء العمبلء. 
 نع حدوث العيوب واألخطاء.الجودة ىي الوقاية وم 
 الجودة ىي التزاـ ومشاركة اإلدارة العميا بصفة مستمرة. 
 الجودة ىي المواءمة مع المواصفات ] مطابقة المواصفات[. 
 الجودة ىي مجموعة مف مزايا وخصػائص المنتج أو الخدمة القادرة عمى تمبية حاجػات المستيمكيف. 
   يا جودة أعمى وتكمفة أقؿ.الجودة ىي تقديـ خدمة متميزة تكوف خواص 
 الجودة  ىي السيطرة عمى مطابقة مواصفات المنتج. 
 الجودة نيج لقطاع األعماؿ و ليست برنامج . الجودة ىي التدقيؽ الداخمي لمعمميات. 
 الجودة ىي نيج ال يستخدـ فقط في المنظمات الربحية بؿ يشمؿ المنظمات غير الربحية مثؿ التعميـ  

 غيرىا.والرعاية الصحية و 
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 الجودة في المواد الغذائية: 4-2

بالدرجة األولى، مع احتفاظو بقيمتو الغذائية بالدرجة  (Food Safty)الجودة في الغذاء تعني سبلمة الغذاء 
وتوافؽ طعمو ونكيتو وشكمو مع رغبات المستيمؾ. ويراعى في إنتاجو الظروؼ البيئية،  (Nutritional Value)األولى 

قية والصحية التي تخص المنتج. كما أف بعض المنتجات تتميز بعراقة مكاف وطريقة اإلنتاج واالعتبارات األخبل
 الطعاـ مقبواللخواص التي في مجموعيا تجعؿ التقميدية المتبعة في التصنيع، وعرفت الجودة الغذائية بأنيا:" تمؾ ا

نة القيمة الغذائية والنقاوة والمظير حصيمة الخواص المختمفة متضمومرغوبا ومفيدا غذائيا لئلنساف"، وىي أيضا "
 (االنترنت) كوف النوعية في مجموعيا رديئة ".والطعـ والرائحة والنكية والسعر وفي حالة رداءة إحدى ىذه الصفات ت

التعرؼ عمى  الضروريلزيادة الطمب عمى الغذاء ذو الجودة المرتفعة واآلمف صحيًا فقد أصبح مف  نظراً و 
ليا عمى سبلمة الغذاء  السمبييتعرض ليا الغذاء وتحميؿ تمؾ المخاطر وتقييـ درجة التأثير  قد التيمخاطر التموث 

 .المراحؿ المختمفة لئلعداد والتصنيع والتداوؿ فيتمؾ المخاطر ومنعيا عف الغذاء  فيومف ثـ تحديد إجراءات التحكـ 

باعتباره نظاـ  " التحكـ الحرجة " تحميؿ مصدر الخطر ونقط نظام ىاسبوفي ىذا المجاؿ يجب اإلشارة إلى 
 مسؤوؿ عف سبلمة الغذاء.

 HACCPنظام اليسب  4-2-1


: 

وىو عبارة عف نظاـ متكامؿ لضماف التحكـ في جميع العمميات التي مف الممكف أف تنتج غذاء ضار أو 
حكـ إلنتاج أغذية آمنة صحيًا عف طريؽ الت  Preventiveخطر عمى صحة المستيمؾ، أي يعتبر نظامًا وقائياً 

والرقابة الكاممة عمى خطوات إنتاج األغذية والوقاية مف أي مموثات أو ميكروبات مرضية باإلضافة إلى فحص 
مواصفات الخامات المستعممة ومتابعة مواصفات التخزيف والتوزيع ونتيجة ذلؾ ىو إنتاج منتج يتميز بالجودة 

 (2003الشامي ) .والسبلمة

المحتمؿ   Critical pointر واألخطاء أو ما يسمى بالنقاط الحرجةف ىذا النظاـ يسمح بتحديد المخاطإ
وما ىي مصادر تمؾ األخطاء التي يمكف تفادييا. وبمساعدة ، حدوثيا عند إنتاج المواد الغذائية وليس لمتفتيش عمييا

والوسائؿ المناسبة لمنع  ىذا النظاـ يتـ تحديد األخطاء الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، واختبار وتنفيذ الطرؽ
حدوثيا، ووضع الحدود التي تحدد القبوؿ أو عدـ القبوؿ لممنتج. لذلؾ فيو الضماف الحقيقي إلنتاج الجودة، وليس 

 .إلنتاج منتج ثـ بعد ذلؾ إجراء االختبارات والتحاليؿ البلزمة لمحاولة إثبات جودتو

قتراب بأسموب منيجي متسمسؿ إلى إنتاج غذاء يتألؼ مف سبعة مبادئ أساسية تساعد بشكؿ فعاؿ في االو 
آمف وسميـ، ىذه المبادئ السبعة تتعمؽ بشكؿ أساسي بالمخاطر الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية الكامنة في 

 (2003)الشامي : المواد األولية، العمميات الصناعية، تخزيف وتوزيع المنتج النيائي وىذه المبادئ ىي

                                                 

  الياسبنظام: HACCP 
 .  Hazard Analysis & Critical Control Points الحرجةتحديد نقاط التحكـ و تحميؿ المخاطر 
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ف تعريؼ الياسب لممخاطر يتحدد إ  Conduct the Hazard Analysis:مخاطرتحميل الإجراء  
بعدىا  في ثبلث عناصر. حيث يتـ وضع قائمة بجميع المخاطر ويتـ معرفة مكاف ووقت حدوثيا وكيفية حدوثيا

تتوقؼ قدرة فريؽ الياسب في يتـ تحديد عمؿ وقائي لمتخمص مف المخاطر أو تخفيفيا ضمف الحدود اآلمنة ، و 
المنتج بسوية وتأىيؿ وتدريب الفريؽ المؤلؼ مف ميندسي اإلنتاج والعمميات  تحميؿ المخاطر المتعمقة بالغذاء

، المخبر وميكروبيولوجيا الغذاء ىذه المجموعة ىي التي يجب أف تتعرؼ ف الجودة والصحة والنظافة العامةوضما
 . خاطروتحمؿ المخاطر المتعمقة بتموث الغذاء وتعطي قائمة بتمؾ الم

نقاط المراقبة :  Identification of Critical Control Pointsتحديد نقاط المراقبة الحرجة  
الحرجة ىي النقاط في مجمؿ العممية الصناعية لممنتج الغذائي التي يجب فييا مراقبة المخاطر لمنع وقوعيا أو 

 .عدـ تجاوزىا لممعايير المقبولة
 : النيايات الحرجة لكل نقطة مراقبةوضع اإلجراءات الوقائية مع تحديد  

Establishing of preventive measures with critical limits for each control 

لنيايات الحرجة ىي القيـ الدنيا والعظمى المقاسة في النقاط الحرجة والتي ال يجوز تجاوزىا بغية منع أو ا
 . إقبلؿ وقوع المخاطر

عندما يتـ وضع طريقة :   monitoring of Critical Control Pointsرصد النقاط الحرجة  
المراقبة في نقاط المراقبة وتحديد النيايات الحرجة البد مف تنفيذ المراقبة في نقاط المراقبة الحرجة بالطرؽ 

 . الموضوعية واتخاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة في حاؿ االنحراؼ
إذا كانت القيـ المقاسة في نقاط :  Taking Corrective Actionsاتخاذ اإلجراءات الصحيحة  

المراقبة الحرجة تجاوزت النيايات الحرجة فبلبد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة إلعادة الوضع إلى 
 . الحالة السميمة

   Verify that the System is Working Properlyالتحقق من كفاءة عمل النظام 
كامؿ ويعمؿ بشكؿ صحيح كما ىو محدد في الخطة وذلؾ مف خبلؿ يجب التأكد مف أف النظاـ مت

 . المراجعة الدورية لخطة نظاـ الياسب والتأكد مف أنيا تطبؽ وتتبع بحذافيرىا
يجب توثيؽ جميع : Record keeping and Documentationالتوثيق وحماية السجالت  

  .بلت في مكاف محدد وأميفالعمميات واإلجراءات بوضوح تاـ بأسموب محدد وتحفظ تمؾ السج
  :فوائد نظام الياسب 4-2-2

تطبيؽ نظاـ الياسب في  إلىت والمستيمكيف والببلد التي اتجيت منظماىناؾ العديد مف الفوائد تعود عمى ال
 .مصانعيا مف أجؿ سبلمة الغذاء

 )االنترنت( :بتطبيؽ نظاـ الياسب اتممنظمالفوائد بالنسبة ل 
 الخاـ وحتى المنتج المواد ي لممراقبة يغطى كؿ نواحي السبلمة ابتداء مف ة عمى برنامج تنظيممنظمتحصؿ ال

 .تحكـ أفضؿ في العممية اإلنتاجية امما يعطيي النيائي.
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 اتجاه جديد نحو منع حدوث األخطاء قبؿ ظيورىا  إلىة مف نظاـ فحص المنتج النيائي منظمالياسب ينقؿ ال
 .اقد مف المنتج النيائي وكذلؾ خفض أخذ العينات مف المنتج المكتمؿإنتاج عالي الجودة وتقميؿ الف إلىوىذا يؤدى 

  رقابة فعالة واقتصادية لؤلمراض والمخاطر الصحية الناتجة عف استيبلؾ الغذاء وأف  إلىالياسب يؤدى
 .التعرؼ عمى كؿ المخاطر التي يمكف حدوثيا إلىالتطبيؽ الصحيح لمياسب سوؼ يؤدى 

  نظاـ الياسب يساعد عمى تركيز كؿ الجيود نحو األماكف الحرجة فقط في العممية التصنيعية مما يوفر الوقت
 .والجيد
 الياسب عبارة عف برنامج مكمؿ لنظـ إدارة الجودة األخرى. 
 تطبيؽ نظاـ الياسب يقمؿ مف شكاوى المستيمكيف والشكاوى تعد مؤشرا ممتازا لمراقبة مدى تقبؿ المنتج. 
 وربما  المرتجعة باىظة التكمفة(. منتجاتتقميؿ المرتجعات مف األغذية ) ال إلىيؽ نظاـ الياسب يؤدى تطب

 .واحد أكثر مف تكمفة تطبيؽ وتنفيذ الياسب في المنشأة نفسيا جعيكوف تكمفة مرت
 التي  نظاـ الياسب أقرتو المنظمات الدولية مثؿ لجنة الكودكس كأفضؿ وسيمة فعالة لمسيطرة عمى األمراض

 األوروبيالجات ( وتعميمات االتحاد  وفرضتو بعض االتفاقات الدولية األخرى مثؿ ) تنتقؿ عف طريؽ الغذاء.
 .التعامؿ الدولي في تجارة األغذية سوؼ يكوف محوره نظاـ الياسب أفومعروؼ 

 المسئولة داخؿ  في الوقت الحاضر إال أف الييئات يختيار االقانونية رغـ أنو  الييئاتفرضو نظاـ الياسب ت
 .األغذية منظمات الدوؿ تشجع تطبيقو وقد تفرضو في المستقبؿ عمى

  والعامميف نتيجة جودة وكفاءة المنتج نظماترفع الروح المعنوية ألصحاب الم إلىتطبيؽ نظاـ الياسب يؤدى. 
  لطمب عمى اد از ات التي طبقت النظاـ منظمف كؿ الألة الطمب عمى المنتج .زياد إلىنظاـ الياسب يؤدى

 . منتجاتيا
  أنظمة الجودة مثؿ إلىتطبيؽ نظاـ الياسب يسيؿ االنضماـ ( Iso 9000الشاممة الجودة ونظاـ إدارة. (TQM  

 :أىمية الجودة 4-3
عندما ازدادت حدة المنافسة بيف المنظمات وازداد التوجو نحو العولمة وكذلؾ تزايد غزو المنظمات األجنبية 

ر نتيجة العدد اليائؿ مف فرص الربحية المتاحة أماميا غيرت المنظمات مف أسبقياتيا لؤلسواؽ العالمية أكثر فأكث
مف الفمسفة التي سادت في فترة  التنافسية، فبعد أف كانت ىذه المنظمات تولى جؿ اىتماماتيا لمتكمفة انطبلقاً 

التميز وتحقيؽ األرباح الخمسينات مف القرف الماضي والتي كانت تنادي بوجود ىدؼ واحد تسعى لتحقيقو بيدؼ 
ظيرت الحاجة إلى أىداؼ أخرى تحقؽ  وىو تدنية تكاليؼ اإلنتاج، وبعد أف تفطنت لو العديد مف المنظمات،

المنظمة مف خبلليا التميز عمى منافسييا وىكذا اعتمدت المنظمات التي تسعى نحو التميز ىدؼ الجودة حيث 
 لجودة لمتنافس وزيادة حصتيا السوقية وتحسيف الربحية.اعتمدت عمى التركيز عمى إنتاج منتجات عالية ا

والبحث عف التميز يعني تقديـ كمما ىو نادر وفريد مف نوعو، وىذا ما يحتـ عمى المنظمة أف تذىب إلى 
ابعد مف الخصائص المادية لممنتجات ومواصفات الخدمة ليشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالمنتج مما لو تأثير عمى القيمة 

في إنتاج المنتج مف جية،  فاعبلً  الزبوف منيا، لذا ولتحقيؽ التميز ينبغي إشراؾ الزبوف ليكوف جزءاً التي يتمقاىا 
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مة الجودة. ومف ىنا يمكف القوؿ بأف االىتماـ بالجودة وتطبيقاتيا و ف يسيـ جميع العامميف واألقساـ في بناء منظوأ
 يمكف أف يحقؽ مزايا ىامة لممنظمة منيا: 

 ة تحسيف سمعة المنظمOrganization`s Reputation . 
   تحسيف اإلنتاجية Productivity. 
 تقميؿ اليدر Wast    .في الموارد 
  التقميؿ في التكاليؼCost . 
 زيادة الحصة السوقية  Market Share. 

 تحسيف الربحية  Profitability. 
 :مراحل الجودة 4-4

فة رسمية لئلدارة إال في اآلونة األخيرة إذ نو لـ يظير كوظيظيور مفيـو الجودة منذ زمف إال أ بالرغـ مف
مثؿ  االستراتيجيةباقي الوظائؼ  أصبح ينظر إلى الجودة في الفكر اإلداري الحديث عمى أنيا وظيفة تعادؿ تماماً 

 وظيفة التسويؽ واإلنتاج وغيرىا.

  سيـ اآلتي:الكتاب والباحثوف وأصحاب االختصاص عمى تقسيـ مراحؿ الجودة تبعا لمتق اتفؽ أغمبولقد 

  مرحمة الفحص والتفتيش: 4-4-1

ظيرت ىذه المرحمة بظيور الثورة الصناعية حيث ازداد الطمب وتطورت أنظمة اإلنتاج وكبر حجـ 
المنظمات وبالتالي أصبح مف الضروري استحداث إدارة خاصة بالفحص والتفتيش والتي كانت تعمؿ عمى مراقبة 

، وبموجب ىذه الوظيفة تـ سحب مسؤولية فحص جودة المنتج مف مستوى جودة المنتجات التي تـ إنتاجيا فعبل
صاحب نظرية التنظيـ العممي  Taylorطرؼ المنتج المباشرة وأسندت إلى مفتشيف مختصيف في ذلؾ، واعتبر 

وعميو فاف فحص الجودة ىي وظيفة التأكد مف أف  ،"ش ىو المسؤوؿ عف الجودة في العمؿالمفت "لمعمؿ أف 
 (Gogue 2001)ف العبلقة بينيما محافظ عمييا باستمرار. تطابؽ المواصفات الموضوعة وأمنتج مواصفات ال

  مرحمة مراقبة الجودة: 4-4-2

يقصد بمراقبة الجودة القياـ باألنشطة المختمفة لتطوير الجودة والتأكد مف أف تصميـ المنتج مطابؽ 
عمى ذلؾ امتدت  أيضا مع المواصفات، وبناءً متوافؽ لممواصفات المحددة والتأكد مف أف اإلنتاج وما بعد اإلنتاج 

عممية ضبط الجودة لتشمؿ التصميـ واألداء، ويمكف القوؿ أف ىذه المرحمة اعتمدت عمى استخداـ أساليب 
إحصائية حديثة لمراقبة الجودة والتي تعتمد عمى مراقبة عينة عشوائية تكوف ممثمة لممجموعة أو السمسمة المراد 

خذ قرار خبلؿ مبلحظة ىذه العينة ومف ثـ أ الحكـ عمى جودة أو عدـ جودة السمسمة مف مراقبة جودتيا، ويكوف
، وكانت ىذه التقنية تسمح بتخفيض التكاليؼ وتساىـ في الحصوؿ عمى منتجات جيدة بإزالة قبوليا أـ رفضيا

 (Gogue 2001المعيبة منيا. ولقد اعتبرت الطرؽ اإلحصائية لمراقبة الجودة تقييمية وليست وقائية. )
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 مرحمة ضمان أو تأكيد الجودة: 4-4-3

أف التحسينات المستمرة لمجودة ال يمكف أف تتـ إال عف طريؽ توجيو الجيود التنظيمية اتجاه الوقاية مف وقوع 
 المشاكؿ مف مصادرىا، ىذا المفيـو ينقمنا إلى المرحمة التالية مف التحسيف وىي ما يعرؼ بضماف الجودة.

ضماف الجودة بأنو:" تطبيؽ لمجموعة مف  AFCIQ فرنسية لممراقبة الصناعية لمجودةولقد عرفت الجمعية ال
 ومنسقة وموجية إلعطاء الثقة حوؿ الحصوؿ بانتظاـ عمى الجودة المناسبة ". اإلجراءات المقدمة مسبقاً 

( وفي ىذه المرحمة أصبح تحقيؽ الجودة العالية لممنتجات ىو ما تسعى إليو جميع  2008) مريزؽ 
مف العيوب، ىي الميزة التي يتمتع بيا أسموب عمؿ  ف كؿ شيء صحيح وخاؿ  ألمنظمات الصناعية، فتحقيؽ الثقة با

. كما دفع ىذا األسموب إلى Crosbyوالذي استخدمو بشكؿ واسع  Zero Defectالمنظمات لمبدأ التمؼ الصفري 
ينات عف طريؽ برامج مخصصة ليذا ووضع التحس تكبليف العامميف والمدراء في حؿ المشتحقيؽ التنسيؽ ب

و عف طريؽ تمثؿ بتحقيؽ التمؼ الصفري في عممالغرض، فضؿ عف جعؿ ىذه كؿ فرد عامؿ في المنظمة ي
مة مف جية، الصبلحيات الممنوحة لو وتشجيعيـ بالمكافآت والحوافز بما يحقؽ الدعـ لعمؿ األفراد داخؿ المنظ

 (2005خطيط لمجودة مف جية أخرى. )العزاوي ستراتيجية لعممية التوتحقيقيا لؤلىداؼ اال

تأكيد الجودة ال تيتـ فقط بالمنتج، بؿ تيتـ أيضا بالموارد التي تساىـ في العممية اإلنتاجية، كالمواد األولية، و 
التجييزات، اليد العاممة، كما تقـو أيضا بتقييـ فعالية نظاـ الجودة بصفة مستمرة الكتشاؼ مواطف القصور بيدؼ 

 .مستوى الجودة وتمبية احتياجات الزبوفتحسيف 

اإلشارة إلى أف الفرؽ بيف تأكيد الجودة ومراقبة الجودة يتمثؿ في أف تأكيد الجودة يركز عمى منع  تجدرو 
 االنحرافات بينما مراقبة الجودة غالبا ما تركز عمى كشفيا أو اكتشافيا بعد حدوثيا.

 إدارة الجودة الشاممة: 4-4-4

بما ا رية لممدراء، إذ يتطمب االىتماـ بيمف أركاف الوظيفة اإلدا أساسياً  لمرحمة ركناً أصبحت الجودة في ىذه ا
 يمكف المنظمة مف إحراز التميز سواء لمنتجاتيا أو لعمميا وجعميا مسؤولية كؿ فرد فييا.

ومف ىنا ظير فكر فمسفي جديد أطمؽ عميو إدارة الجودة الشاممة والذي يشمؿ عمى: جودة التكنولوجيا 
، ويقـو ىذا الفكر عمى اإليماف لمستعممة، جودة االستماع لمزبائف، جودة االتصاؿ، التسيير، جودة الفحص والمراقبةا
زؽ ف الجودة العالية لممنتج أو الخدمة وما يرتبط بيما مف رضا العميؿ يمثؿ مفتاح النجاح ألي منظمة. )مريبأ
 (2005غربي و 

 ( 2002)الدراركة والشبمي  وتميزت ىذه المرحمة بالتغيرات التالية:

 .دراجيا ضمف التخطيط االستراتيجي لممنظمة  إعطاء الجودة اىتماما خاصا مف قبؿ اإلدارة العميا وا 
 .اتخاذ عبلقة بيف الجودة وتحقيؽ األرباح واستخداميا لتحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة 
  ف واحتياجاتو.إعطاء الجودة تعريفا خاصا مف وجية نظر المستيمؾ واالىتماـ بالزبو 
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ومف أىـ الفوائد التي يمكف لممنظمة أف تحققيا مف وراء تطبيؽ منيجية متكاممة إلدارة الجودة الشاممة ما يمي: 
 (2010)المحمد 

 .تحسيف الوضع التنافسي لممنظمة في السوؽ ورفع معدالت الجودة 
 .تعزيز العبلقات مع المورديف 
 .رفع درجة رضا العمبلء 
 ات المصنعة أو الخدمات المقدمة.تحسيف جودة المنتج 
 .انخفاض تكمفة العمؿ نتيجة عدـ وجود أخطاء وتقميؿ معدالت التالؼ 
 .فتح أسواؽ جديدة وتعزيز األسواؽ الحالية 
 .القياـ باألعماؿ بصورة صحيحة مف المرة األولى 
 .زيادة معدؿ سرعة االستجابة لممتغيرات داخؿ المنظمة 
 ب. تطوير القدرات مف خبلؿ التدري 
  .تحفيز العامؿ وشعوره بتحقيؽ الذات 
 .زيادة العائد عمى االستثمار 
 .زيادة الفاعمية وتخفيض المخزوف 
 
 أوجو الجودة: 4-5

 Crosbyقد تذىب لمتركيز عمى وجو مف أوجو الجودة. فمثبل  ؼ الجودة المشار إلييا سابقاً يأف تعار 
نو القائـ بعممية الصنع، بينما في تعريؼ كاف يركز عمى " جودة المطابقة " وىو المنطؽ الذي ينطمؽ م

Juran  كاف التركيز عمى " جودة األداء " وىو المنطؽ الذي ينطمؽ منو القائـ بالتسويؽ الذي ييتـ بوجية
مواصفات تصميمية. نظر العميؿ. ويركز مف يعمؿ في اليندسة عمى " جودة التصميـ " وما يرتبط بيا مف 

ذكرىا لمتأثير  أو يربط بيف األوجو الثبلثة السابؽالتكاممي لمجودة " الذي يجمع الحديث ىو " المفيـو  واالتجاه
الذي ينعكس في محصمتو النيائية عمى ما يستممو العميؿ )مستيمؾ أو مستعمؿ( والذي و المتبادؿ فيما بينيا 

 .دة الثبلثالي أوجو الجو ويوضح الشكؿ الت، يترتب عميو موقؼ العميؿ االيجابي أو السمبي
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 أوجه الجودة  :(13شكل )

 
، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاممة( 2008الطائي، رعد عبد اهلل و قدادة، عيسى ) المصدر:
 عماف، األردف. 

 (2008ومف الشكؿ نبلحظ: ) الطائي و قدادة 

ب التصميـ ومتطمباتو أف تصميـ المنتج ينطمؽ مف استطبلع حاجات ورغبات وتوقعات العمبلء وقد يتناس
 مع طبيعة وقدرات نظاـ اإلنتاج والعمميات في المنظمة، أو ال يتناسب وعندىا:

  1يجري التغيير والتعديؿ في نظاـ اإلنتاج والعمميات ليتناسب في قدراتو مع متطمبات التصميـ ) السيـ 
 مف الشكؿ (.

  والعمميات، عندما ال يمكف إجراء التغيير أو يجري التعديؿ في التصميـ ليتبلئـ مع قدرات نظاـ اإلنتاج
 مف الشكؿ (. 2المبلئـ في ذلؾ النظاـ ) السيـ 

والتي تشير إلى الخصائص " جودة التصميموخبلؿ ىذه التفاعبلت فإف ىناؾ تغيرات تحدث في مستويات 
تصميـ لممتطمبات المحددة لممنتج أو العممية بتكمفة معينة ولقطاع سوقي معيف. وىي قياس لمدى حسف مبلئمة ال

 . واىـ جانب في التصميـ والذي يؤثر في مستوى الجودة لو ىو: "المتفؽ عمييا

 المواصفات الوظيفية: وتتعمؽ بالكيفية إلي يعمؿ بيا المنتج ويؤدي الوظيفة إلي يطمب ألجميا. 
 مواصفات المنتج: وتتعمؽ بكيفية صنع المنتج.  



الفصل الثالث: أسس ومبادئ جودة املنتج                                                                                     76  

ة المنتج الفعمي لمتطمبات التصميـ وىي تعبير عف مدى ي تشير إلى مدى مطابقالت"جودة المطابقة و
تحقيؽ مستوى جودة التصميـ في المنتج الفعمي، ولممنظمة وموردييا دورا في جودة المطابقة حيث أف جودة 

لتحقيؽ المستوى المقرر  اىمردودالمطابقة انعكاس لكؿ مف العمميات في المنظمة، ولمدى مبلئمة ما يقدمو 
 ."لمجودة

والذي يشير إلى حسف أداء " جودة األداءالعميؿ لممنتج تظير مستويات مف عند استعماؿ نب آخر ومف جا
. وىي تعبير عف درجة رضا العميؿ ) "المنتج في السوؽ. أو مدى حسف إدراؾ وقبوؿ المنتج عند استعمالو

 مالو بعد شراءه وعندىا:ايجابية "رضا أو سعادة"، أو سمبية "عدـ الرضا أو االستياء" ( عف المنتج عند استع

يجرى التعديؿ أو التغيير في نظاـ اإلنتاج والعمميات لتحسيف مستوى جودة األداء، وذلؾ عندما يكوف  
 مف الشكؿ (. 4و  3السبب ىو تدني مستوى جودة المطابقة ) السيـ 

بب ىو تدني أو يجري التغيير والتعديؿ في التصميـ لتحسيف مستوى جودة األداء، وذلؾ عندما يكوف الس 
 مف الشكؿ (. 6و 5مستوى جودة التصميـ ) السيـ 

ف توفر التغذية نا فإوتعتبر جودة األداء بمثابة دالة لكؿ مف جودة التصميـ وجودة المطابقة. ومف ى
. وقد ينتج عف جودة األداء المدركة لدى العمبلء ضرورياً  بيف جوانب الجودة الثبلثة أمراً  (Feed Back) العكسية
 الحاجة إلى التعديؿ والتطوير في مستوى جودة التصميـ، وجودة المطابقة أو كبلىما. بروز 

ويتضح مما سبؽ أف ىناؾ تفاعؿ مستمر بيف أوجو الجودة الثبلثة لتقديـ المنتج إلى العميؿ. وىو األمر 
 .( الذي أعطى األىمية لممفيـو التكاممي لمجودة ) جودة التصميـ، جودة المطابقة وجودة األداء

 :المنتج جودةأبعاد  4-6

ة منظمال ستراتيجيةاأصبحت جودة المنتجات مف األىداؼ الرئيسة التي يجب االىتماـ بيا عند وضع  لقد
اإلنتاجية وتزداد أىميتيا بازدياد قدرتيا عمى تحقيؽ حاجات المستيمؾ وتمبية رغباتو وتوقعاتو واإلسياـ الفاعؿ في 

المنتج  توفرو  Priceعوامؿ تأثيرًا في المستيمؾ المحتمؿ ىي السعر ال أكثرخدمة االقتصاد الوطني. ولعؿ 
Availability  والجودةQuality  ويعّد عامؿ الجودة أو إدراؾ المستيمؾ لمجودة الذي يمكف التأثير فيو ،

ؾ بإجراء باإلعبلف ووسائؿ الترويج األخرى مف أىـ ىذه العوامؿ، فعندما تكوف المنتجات البديمة ميسرة يقـو المستيم
السؤاؿ األساسي الذي يطرحو المستيمؾ: كـ مف المنفعة سأحصؿ مقابؿ ما و تقييـ ذىني لمبادالت الجودة والسعر، 

ة المنتجة إيجاد مستوى تنافسي لمجودة عند سعر تنافسي وذلؾ لغرض تعزيز مكانة المنتج منظمسأدفعو ؟ لذا عمى ال
 .في ذىف المستيمؾ

بيدؼ إشباع متطمبات المستيمكيف  اتواصفات التي يفترض أف تمتمكيا المنظمفأبعاد الجودة تعني تمؾ الم
 .ورغباتيـ
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جؿ خدمة المستيمؾ، فعمييا أعمى ما تقدـ، أصبحت اإلدارة بحاجة إلى طرؽ جديدة في التفكير مف  ءاً وبنا
سيمة لعدـ وجود تعريؼ ، وقياس الجودة ليست بالميمة المف أبعاد الجودة وقياسيا أو مجموعة واحداً  اً اختيار بعد

واضح ودقيؽ لمفيـو الجودة ومف وجيات نظر مختمفة، ومف ثـّ صعوبة توحيد األبعاد التي تحدد مستوى جودة 
 المنتجات .

 ( 2009)الرشدي  إلى صنفيف مف أبعاد الجودة ىما: (Starr)وفي إطار ذلؾ يشير 

  األبعاد الوظيفيةFunctional Dimensions: وتشمؿ : 
 استخداـ المنتج  الغرض مفUtility of Purpose . 
  المعوليةReliability )االعمتمادية ( . 
  المطابقةConformance . 
  المتانةDurability . 
  كمفة الصيانةCost of maintenance . 
  قابمية التصميحReparability . 
  )الضماف )الخدمة المقدمةGuarantee . 
  األبعاد غير الوظيفيةNon Functional Dimensions : وتشمؿ : 
  الشكؿ أو الييئةStyle and Appearance   (الجمالية ). 
  السعرPrice . 
  السمعةReputation  ) االنطباع الذاتي لممستعمؿ (. 

بأف أبعاد الجودة تتمثؿ في العناصر التي يتـ التنافس ، Starr ( ما جاء بو2002وآخروف  ويؤكد )العاني
 إلى: وىامف خبلليا إذ صنف

ويتضمف الخصائص التشغيمية لممنتج وقياسو يتوقؼ عمى الرغبات  : Performanceاألداء  
 واالتجاىات الشخصية لكؿ مستيمؾ ، فعبلقة األداء بالجودة تعكس ردود فعؿ المستيمكيف.

:وتمثؿ الخصائص الثانوية لممنتج التي تميزه مف المنتجات المنافسة،  Features والمالمحالسمات  
سو مف خبلؿ ترجمة ىذه الخصائص إلى اختبلفات في درجة الجودة يعود إلى تقييـ المستيمكيف ليا ويمكف قيا

 طبقًا ألىميتيا بالنسبة ليـ.
وتعكس احتماالت عطؿ المنتج خبلؿ مدة زمنية محددة وتقاس بمتوسط الوقت  : Reliabilityالمعولية  

 بيف عطؿ وآخر.
ارتفاع  أفيـ مع المواصفات الموضوعة مسبقًا، إذ أي مطابقة التصم : Conformanceالمطابقة  

 مستوى جودة المنتج يعكس حالة التماثؿ بيف التطابؽ والمعولية.
:وتمثؿ كمية االستفادة مف المنتج قبؿ انخفاض أدائو وفقداف خواصو التشغيمية  Durabilityقوة التحمؿ  

 وىو مقياس لعمر المنتج.
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سرعة وكفاءة وتوافر خدمات اإلصبلح والصيانة وخدمات ما  أي : Serviceabilityإمكانية الخدمة  
 بعد البيع مف ضماف واستبداؿ المنتج المعيب أو قطع الغيار أو البيع بالتقسيط.

وىو بعد شخصي ليس لو عبلقة باألبعاد الوظيفية  : Aesthetics and Styleالمظير الخارجي  
بالشكؿ والجمالية، وقد يكوف ىذا البعد أساسيًا في جذب لممنتج، ويعتمد عمى رغبات المستيمؾ وطموحو وذوقو 

 المستيمؾ وترويج المنتج .
:ويقصد بو إدراؾ المستيمؾ تجاه المنتج والمتولدة مف خبلؿ  Perceives Qualityالجودة المدركة  

 .سمعتو وحمبلت اإلعبلف واالتجاه السائد نحو استيبلؾ المنتج في السوؽ

تي أجريت عمى األسواؽ الصناعية واالستيبلكية فاف المستيمكيف اعتبروا ال (Pride)وعمى وفؽ دراسة 
المنتجات ذات الجودة العالية يفترض أف تتميز بالخصائص اآلتية: الموثوقية أو المعولية وسيولة االستخداـ 

ئمة وسيولة الصيانة وعبلمة تجارية معروفة وسعر معقوؿ، أما بالنسبة لمصناعييف فاف خصائص المنتج كمبل
ة وسيولة التصميح وسمعة الشركة ىي الخصائص األىـ في ىذا المجاؿ فيـ ال ييتموف بالسعر مقارنة يالتقن

 بجودة المنتج.

عنصر أساسي وىو المستيمك  ركز مضمونيا عمىاألبعاد مجتمعة ي ا الصدد ترى الباحثة أن ىذهىذ فيو 
من اعتمادىا عمى الجانب الفني  أكثرى المستيمك في ضوء تمبيتيا لرغباتو وتوقعاتو، لذا فتحديدىا يعتمد عم

جود بعض نقاط االتفاق عمى الرغم من و المنتج جودة يس ىناك نموذج موحد يجمع أبعاد نو لأو . ةمنظملم
د عمى ما طرحو الكتاب المختصون في مجال اعتمباال ،المنتج جودةفي تحديد أبعاد  ةالباحث تركز  حيثحوليا 

إلى أبعاد وظيفية وغير المنتج جودة لكونو صنف أبعاد  (Starr)شار إليو الجودة، وبشكل خاص ما أ
 كاآلتي:وىي الوظيفـية، 

 Functional Dimensionsاألبعاد الوظيفية  4-6-1

فات األولية التشغيمية لممنتج وىي مقياس لسمات عمؿ المنتج األساسية والتي يمكف استخداميا وتشمؿ الصّ 
دميا المنافسوف وتعّد وسيمة االتصاؿ بيف الشركة والمستيمؾ، وتقاس بقدرة المنتج في المقارنة مع المنتجات التي يق

في تمبية رغبات وتوقعات المستيمؾ بصورة مقنعة بحيث أف المنافع التي يجنييا المستيمؾ مف المنتج تعادؿ قيمة 
 ما يدفعو لمحصوؿ عميو ، وتشمؿ ىذه األبعاد:

 أو الموثوقية( إلعتماديةا( Reliability:  مدى ثبات األداء بمرور الوقت أو بمعنى أخر متوسط وىي
، (تج أو عدـ إخفاقو في أداء وظيفتواحتماؿ إخفاؽ المن( )2009الوقت الذي يتعطؿ فيو المنتج عف العمؿ )جودة 

داللة عمى فشؿ المنتج في االستجابة لحاجات المستيمكيف ورغباتيـ. وقد يكوف أحد  االعتمادية أي أف انخفػاض
 سباب فشؿ المنتج في أداء وظيفتو ىو حدوث العطبلت خبلؿ مدة زمنية محددة.أ

إلى أف الموثوقية ىي المواصفة التي تقيس احتمالية أف المنتج المعني يعمؿ  (Feigenbaum)ويشير 
بالشكؿ المطموب تحت الظروؼ القائمة ولمدة معينة مف الزمف، وأىـ عنصر في الموثوقية ىو التبايف 

Variation  والذي يجعؿ الموثوقية عبارة عف احتمػالية، إذ إف أي منتج سيتبايف بدرجة ما عف بقية المنتجات
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فبعضيا ذات عمر قصير واألخرى ذات عمر طويؿ نسبيًا، ومنتجات قد تمتمؾ متوسط عمر معيف، ولمموثوقية 
يفة المقصودة مف إنتاجو عند بو يفترض أف يؤدي الوظ عبلقة أيضًا بعنصر األداء، ولكي يكوف المنتج موثوقاً 

ف البيئة التي يعمؿ فييا المنتج تؤثر بشكؿ كبير أإنتاج إطارات خاصة لممناطؽ الثمجية. وأكد كاالستخداـ، مثبًل 
في طوؿ عمره وفي أدائو، فاستخداـ اإلطارات في الطرؽ الوعرة والتي صممت خصيصًا لمطرؽ المعبدة سيغير 

 بالتأكيد مف موثوقية اإلطار.

اعتمادًا عمى ما تقدـ فاف المنتجات يفترض أف تصمـ الستخدامات محدودة، وبالشكؿ الذي يتوقع ليا أف و 
لممنػتج يػتـ تحديد عمره أي  يمتػصميـ األساسل اوفقجمو، و أتؤدي أداًء محددًا يحقؽ الغرض الذي صممت مف 

ة مع مراعاة الظروؼ البيئية المحيطة تحديد طوؿ المدة الزمنية التي يستػخدـ فييا المنتج بكفاءتو التصميمي
 باستخداـ المنتج.

إف متطمبات الموثوقية لمنتج ما، تتحدد بمتطمبات مستيمكي ذلؾ المنتج عند استخدامو أي ىناؾ مستوى 
معيف لموثوقية المنتج والتي توفر الحالة االقتصادية التي تتمكف مف تمبية رغبات المستيمؾ وتوقعاتو، وحينما يكوف 

كمفة الكمية الفعمية الستخداـ المستيمؾ لممنتج قد تكوف عالية بسبب التصميح تلمستوى منخفضًا جدًا فإف الىذا ا
ؼ الكمية قد تبقى يلاكتوالصيانة المتكررة وكمؼ عدـ االستخداـ، وفي حالة تحقيؽ مستوى عاؿ مف الموثوقية فاف ال

خصائص الفريدة التي تميز بيا المنتج في السوؽ، وأف عالية بالنسبة لممستيمؾ بسبب ارتفاع السعر الناتج عف ال
وارتباط ذلؾ بما عرؼ أخيرًا بالزمف األدنى  Availabilityأىمية تحديد المستوى ستنعكس في وفرة المنتج 

ؼ الكمية لكؿ مف المستيمؾ يلاكتواألعمى لممنتج، لذا فاف ىناؾ مستوى موثوقية أمثؿ لو يتحدد مف خبلؿ ال
يتوقعوف المزيد مف الموثوقية في المنتج المعني ولكف مف دوف  أنيـزداد تأكيد المستيمكيف عمى والصناعي، إذ ي

جؿ أو، وعمومًا ىناؾ كمؼ مرتبطة بالموثوقية يفترض تحمميا مف نفروؽ كبيرة في السعر الذي يجب أف يدفعو 
 قائية والتقيمية.ؼ الو اليكتضماف تحقيؽ الموثوقية المطموبة في ذلؾ المنتج بوصفيا جزءًا مف ال

بازدياد درجة تعقيد المنتج وتعدد مكوناتو، كما أف اتساع استخداـ األتمتة في  االعتماديةوتزداد أىمية 
العمميات التصنيعية في ظؿ الصناعة الحديثة ستؤدي إلى زيادة فرصة حدوث العطؿ وعندىا البد مف تحديد 

يصيب أي جزء مف ىذه المكونات يؤدي إلى فشؿ المنتج  المنتج لكؿ جزء مف مكوناتو، إذ إف أي عطؿ اعتمادية
 (2002العالية لممنتج ينبغي تحديد: ) العزاوي  االعتماديةبأكممو، وألجؿ تحقيؽ متطمبات 

، والبد أف يكوف بسيطًا قدر اإلمكاف دوف  االعتماديةويعّد مف أىـ مظاىر  تصميـ المنتج ومكوناتو : 
 التأثير في جودتو .

أيضًا عمى النظاـ اإلنتاجي المستخدـ واألساليب األساسية لمرقابة  االعتماديةتعتمد ع :مراحؿ التصني 
عمى جودة المنتج والتي تؤدي إلى تقميؿ احتماؿ حدوث عطؿ في المنتج ، والعامموف في ىذا النظاـ ليـ دور كبير 

 في ىذا المجاؿ.
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يصالو إلى المستيمؾ بصورة  جيدة وبالوقت المناسب والمحافظة عميو  النقؿ والمناولة :أي نقؿ المنتج وا 
مف التمؼ في أثناء عممية المناولة ، وضرورة استخداـ األساليب الحديثة في التعبئة والتغميؼ لما ليا مف تأثير 

 عمى المعولية وحماية المنتج مف الفشؿ.
 .لمطابقة اConformance : إذا قورف مع  تعّد مطابقة الجودة مفيومًا نسبيًا مف الصعب تحديدىا إال

ت منظماة، كما أف المنظممنتجات أخرى منافسة، وفي ىذه المرحمة تصبح المطابقة ذات أىمية حاسمة لنجاح ال
 التي يمكنيا توفير الجودة عمى أساس المطابقة ىي التي ستحصؿ عمى الميزة التنافسية إزاء منافسييا.

اإلنتاجية ومواصفات العمميات المنتج ـ تصميصفات مواومف جية أخرى فاف المطابقة تعني مدى تطابؽ 
، وتشير إلى الدرجة التي يبقى فييا المنتج بالمستوى نفسو مف المنتجمع المعايير المحددة التي صنع عمى أساسيا 

الجودة مع مرور الزمف، وتعني أيضًا تقديـ المنتج لممستيمؾ بالجودة التي يتوقعيا في أي وقت يرغب في 
. أفضؿانت االختبلفات بيف الصفات التصميمية والمعايير المحددة قميمة، كانت الجودة الحصوؿ عميو، وكمما ك

ولتحقيؽ ذلؾ يفترض االىتماـ بنظاـ الرقابة عمى الجودة بدءًا مف عممية الفحص والسيطرة لممواد األولية ومرورًا 
عيب مف المرة األولى وأسباب بالعمميات التصنيعية وانتياًء بالمنتج النيائي، أي استخداـ طريقة اكتشاؼ ال

االنحرافات ومعالجتيا ومنع تكرارىا في المستقبؿ حيث تعّد أساسًا لتمبية رغبات المستيمؾ وتوقعاتو وتقميؿ التغيرات 
 (2004)العبادي  الحاصمة في العممية اإلنتاجية إلى أدنى حد ممكف.

مواصفات العامة الموضوعة عمى أساس تحديد ال ويتضح مما سبؽ أف قياس بعد مطابقة المنتج يعتمد عمى
 االعتماديةرغبات المستيمؾ والمواصفات الفنية التي تشمؿ الغرض مف استخداـ المنتج مف حيث الشكؿ و 

جراء عمميات الفحص والتفتيش والتي مف ، و والصيانة وخصائص التعبئة والتغميؼ وقدرة المنتج عمى أداء وظيفتو ا 
 منتج مع المواصفات المطموبة.خبلليا يتـ تحديد درجة تطابؽ ال

انطبلقًا مف مفيـو الجودة في تقديـ منتجات تمبي رغبات وتوقعات المستيمؾ لذا بات ضروريا التعرؼ و 
عمى ما يدور في أذىاف المستيمكيف وما يرغبوف بو مف حيث مستوى الخدمة المقدمة والمتوفرة في المنتج وكيفية 

تمرارية المستيمؾ في تكرار عممية الشراء والتي قد تشمؿ خدمات ما بعد ة المنتجة لضماف اسمنظمالتعامؿ مع ال
ف ا  بسيولة وقبوؿ استبدالو عند اكتشاؼ عيب فيو أو منح ضماف لمدة معينة حتى و  لمنتج كإمكانية فحص ا، البيع

 .منتجكانت قصيرة، إذ تزيد مف ثقة المستيمؾ بجودة ال

 إمكانية الصيانة والتصميحReparability and Maintainability  : عمى الرغـ مف أف االتجاه
الحديث لمتصميـ ىو التقميؿ مف الحاجة إلى صيانة المنتج عند االستخداـ ولكف قد تحدث بعض الحاالت التي 
تكوف خارج إمكانية المصمميف ومف الصعب السيطرة عمييا مما تستدعي إجراء عمميات الصيانة الدورية 

ػج، كتصميح تمؼ بسيط في اإلطار عند االستخداـ نتيجة إىماؿ صاحب المركبة لممحافظة عمى معولية المنت
كالسير في الطرؽ الوعرة جدًا أو عدـ االىتماـ بضغط اليواء في اإلطار وعممية الصيانة والتصميح لئلطار تعتمد 

 (2002)العزاوي عمى نوعو ومكوناتو .
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الصيانة والتصميح، فانخفاض معولية المنتج  ويتضح مف ذلؾ أف بعد المعولية لو عبلقة ميمة بتكاليؼ
 .رض الصيانة والتصميح والعكس صحيحتؤدي إلى خسارة المستيمؾ بما سينفقو مف مصاريؼ لغ

 Non Functional Dimensionاألبعاد غير الوظيفية  4-6-2

بأف  (Kotler, Arnstrong 2000)ألجؿ الوصوؿ إلى الجودة المدركة التي تعادؿ رضا المستيمؾ يرى 
لجودة ىي عيف المستيمؾ، إذ يجب أف تبدأ برغبات المستيمؾ وتنتيي بإدراكو، فإذا لـ يحصؿ المستيمؾ عمى ا

المنتج بالجودة التي يتوقعيا فانو سيمتنع مف التعامؿ بو مستقببًل بحجة عدـ أدائو لوظيفتو التي صمـ مف أجميا، 
واضحًا دور اإلدارة العميا في  أصبح مؾ. ومف ىناعميو فاف اتجاىات الجودة اليـو ىو نحو الرضى الكمي لممستي

ة، فالمواصفات غير الوظيفية تؤدي دورًا ميمًا في األحكاـ التي يصدرىا المستيمؾ منظمقيادة منيج الجودة في ال
 عمى جودة المنتجات وتشمؿ:

 السمعة Reputation لتنافسية :تعّد السمعة الجيدة لممنظمة أو منتجاتيا إحدى وسائؿ بناء الميزة ا
لممنظمة الصناعية بسبب تأثيرىا في مستوى رضا المستيمؾ بطريقة إيجابية، إذ تػنفؽ المنظمات أمواؿ طائمة 
لتعزيز صورتيا عند المستيمكيف الحالييف والمحتمميف، وزيادة خبرتيـ بالمنتج تؤدي إلى تطوير وتعزيز سمعة 

  المنظمة ومنتجاتيا في أذىانيـ.

ف قيمة المنتج ىي التقرير الموضوعي الشخصي لممستيمؾ أقيمة المنتج وسمعتو، إذ قة بيف عبل كما توجد
لقدرة ذلؾ المنتج عمى تحقيؽ قناعتو ورضاه، إذ يتـ مف خبللو تعزيز واستقرار سمعة المنتج في أذىاف 

ستيمؾ ذو ، فالمالمستيمكيف، ومف الطبيعي أف يدرؾ المستيمكوف المتباينوف قيمة المنتج بشكؿ متبايف أيضاً 
الممارسة والخبرة القميمة يضع في ذىنو أف قيمة منتج منظمة معروفة وذات سمعة جيدة أعمى مقارنة مع منتج 

مف أف يدفع مقابميا  آخر أنتج مف منظمة أقؿ شيرة وسمعة، وىذه السمعة ىي صفة لممنتج يرغب المستيمؾ طوعاً 
ال فرؽ بيف ىذيف المنتجيف لكمتا  ور خبرة في فقد يرى أنأعمى في سبيؿ الحصوؿ عميو، أما المستيمؾ األكث سعراً 

 (2002)العزاوي  المنظمتيف وبذلؾ فيو يضع القيمة نفسيا لكمتييما.

 عالقة المنفعة بالسعر  Price:  يبحث المستيمكوف عف المنفعة التي يقدميا المنتج والمرتبطة بسعره
حساسيـ، والميمة  المسوؽ ىي تحويؿ ون قؿ المنفعة إلى المستيمؾ وأف السعر المحدد الذي وحسب إدراكيـ وا 

يتحممو األخير ىو انعكاس لكمية المنفعة التي سيتـ استبلميا وقد تفشؿ أية منظمة وبسيولة في السوؽ عند 
 وضعيا سعرا يزيد عف المنفعة التي يدركيا المستيمكوف لذلؾ المنتج.

رات فخمة تجعؿ المستيمكيف يدركوف بأنيا تقدـ إحدى أىداؼ شركتي تويوتا ونيساف ىي توفير سيا فمثبل:
ة المنتجة تعزز منظمومارسيدس بنز ولكف بأسعار أدنى، إذ إف ال BMWمنفعة مقاربة لتمؾ التي تقدميا سيارات 

منتجاتيا عمى أساس قيمتيا المميزة مف خبلؿ سعرىا المرتفع أو تقرر بدال مف ذلؾ المنافسة عمى أساس السعر 
والتسعير المفرط غالبًا ما يحصؿ عندما تحاوؿ  نتجات التي يعّدىا المستيمكوف ذات قيـ متكافئة.المنخفض بيف الم

المنظمة استرداد استثماراتيا في مجاؿ البحث والتطوير واسترداد تكاليؼ التشغيؿ بسرعة أو تحاوؿ استردادىا 
منخفض جدًا بحيث ال يسمح بوقت مبكر مف دورة حياة المنتج، ومف جية أخرى فقد يتـ وضع سعر بمستوى 
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لممنظمة مف تحقيؽ الربح المتوقع منو، وبذلؾ يكوف السعر دوف المنفعة التي ربطيا المستيمؾ بالمنتج، وقد يدرؾ 
 (2002)العزاوي  المستيمؾ المنتج ويراه رديئًا بسبب انخفاض سعره.

فإف السعر يحدد  وتختمؼ وجيات النظر بخصوص السعر المطموب تحديده، فمف وجية نظر المنظمة
ربحيتيا الضرورية لدعـ أنشطتيا مف خدمات ما بعد البيع وخدمات فنية وغير ذلؾ، أما مف وجية نظر المستيمؾ 

 فاف السعر يعني التكمفة المدفوعة مقابؿ جودة المنتج ونظاـ التسميـ والخدمات المقدمة مف المنظمة.

 )الشكل والجمالية )أو قابمية الجذبAesthetics and Style  : تعتبر الجمالية بعدا شخصيا مطمؽ
وىي الصفات التي تعبر عف كفاءة تصميـ المنتج وتعتمد عمى لمجودة وال يتعمؽ بالوظيفة األساسية أو األداء، 

ت المنظماذوؽ المستيمؾ وتفضيمو لنوع المنتج مف ناحية المظير والشكؿ وبعض الصفات الظاىرية فيًو، وتعمؿ 
  المنتجات في األسواؽ بالشكؿ المطموب مف المستيمكيف وتمبي رغباتيـ.الصناعية عمى إظيار 

ويتـ االىتماـ ىنا بالطريقة التي يفسر بيا المستيمؾ المواصفات غير الممموسة لممنتج مما يتطمب الخوض 
ر قسـ في المضاميف السيكولوجية واالجتماعية لمجودة المتعمؽ بتفكير المستيمؾ الذي مف الصعوبة ربطو مع تفكي

ة، وىو أحد أسباب عدـ قدرة المصمميف الصناعييف في أداء الدور الميـ في تطوير مواصفات منظماإلنتاج في ال
ف ذات المستيمؾ ونظرتو لنفسو وتعوده عمى استخداـ منتج معيف، يثير العديد مف األسئمة المتعمقة إالمنتج، 

نو يمكف تحفيز أاعة سائدة في حقؿ التسويؽ، ىو باألوجو غير الممموسة لمواصفات المنتج، وىناؾ دومًا قن
المستيمؾ إلى حد ما مف خبلؿ العبلمات الرمزية لممنتج وعبلقة ذلؾ بحياة المستيمؾ )أي ما يرمز إليو المنتج في 

مع المستيمؾ عند مستويات  االتصاؿحياة المستيمؾ ومعيشتو(، ونظريًا فاف المصمـ الصناعي يستطيع تحقيؽ 
جاتو ورغباتو، وبذلؾ فيو يستطيع إنتاج منتج يمقى القبوؿ مف حيث الفكرة والتصميـ مختمفة مف حا

 (2004.)العبادي والخصائص

العبلمات الرمزية ىي ليست وسيمة مف وسائؿ تميز المنتج بيف المنتجات المنافسة فحسب بؿ إنيا تؤثر ف
 لسوؽ.ة في امنظمأيضًا في أسعار المنتجات واألرباح ومف ثـّ في مكانة ال

بأن الجودة مصطمح متعدد المفاىيم واألبعاد وجميعيا تشترك في  مكن القولعمى ما تقدم ي واعتماداً 
مدى قدرة المنتج في تمبية حاجة المستيمك ورغبتو والعمل عمى إرضائو، ويمكن النظر لمجودة من عدة زوايا 

كمفة ممكنة، ومن وجية تج وبأقل ة المنتجة تطبيق الخصائص المصممة في المنتمنظمفيي من وجية نظر ال
نظر المستيمك فيي مدى إمكانية المنتج في تمبية رغباتو وتوقعاتو من خالل المواصفات المطموبة وبالسعر 

ل كات منظملذا تضع ال المناسب، ومن وجية نظر التسويق فان رضا المستيمك ىو المؤشر األفضل لمجودة.
اللو عممية الشراء والتي غالبًا ما تستند إلى متغيرات وعوامل الذي تتم من خو يا صوب المستيمك اتاىتمام

 متعددة بمحصمتيا جميعاً تدفع المستيمك إلى عممية اتخاذ القرار لشراء المنتج .
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 سين جودة المنتجتحمتطلبات نظام معلومات اإلنتاج ل :المبحث الثاني

 أوال: مقدمة

ضحة بيف المنظمات المختمفة، حيث سعت كؿ منظمة أصبحت شدة المنافسة في األسواؽ مف األمور الوا
 ،األخرىإلى ابتكار واستخداـ العديد مف األساليب لجذب العمبلء إلييا واالستحواذ عمييـ وذلؾ دوف المنظمات 

 يتطمب ىذا األمر أيضا ضرورة تطوير نظـ العمؿ لدييا بما يمكنيا مف تحقيؽ ذلؾ.و 

ه األنظمة، وتأتي أىميتو مف الميمة التي تخصص بيا ومف ىنا نظاـ معمومات اإلنتاج أحد أىـ ىذ ويعد
وجب عمى ىذا النظاـ أف يتسـ بالفعالية، في أداءه الميمة الموكمة إليو أال وىي تحقيؽ األىداؼ اإلنتاجية المرجوة 

 منو لممنظمة.

، ولكنو مف ضخماً  ويمثؿ استثماراً  طائمةً  لممنظمة يكمؼ أمواالً نظاـ معمومات اإلنتاج أو تصميمو  تطبيؽو 
جية أخرى يحقؽ لممنظمة منافع كثيرة، مف أىميا زيادة اإلنتاجية مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد، وزيادة 

ؤتمت المالمتكامؿ أو  فاإلنتاج، خاصة إذا طبؽ بالطريقة المثمى، ى المستيمؾ مف خبلؿ تحسيف الجودةرض
مف معالجة المواد األولية وحتى تصبح  ؿ مف وسائؿ اإلنتاج بدءاً إجراء الترتيب والتنسيؽ المتكامؿ بيف كيتطمب 
لمتوزيع، وتحقيؽ ميمة المناولة والتحريؾ اآللي لممواد خبلؿ المراحؿ اإلنتاجية المختمفة،  تاـ الصنع جاىزاً  منتجاً 

يتـ توصيؿ وبمساعدة الوسائؿ االلكترونية بحيث  اإلنتاجومراقبة اآلالت والمعدات عف طريؽ نظاـ معمومات 
 .كافة المواد واألجزاء بالمواصفات المطموبة، وتخطيط مراقبة األنشطة والوظائؼ اإلنتاجية

ي يحقؽ الفائدة المرجوة مف تطبيقو عمى مستوى المنظمة، أف يفي البد لنظاـ معمومات اإلنتاج ولكو 
 يمي: ، يمكف لنا الحديث عنيا بالتفصيؿ فيمابمجموعة مف المتطمبات

 ق رضا المستخدم للنظاميحقت ثانيا:

بما أف الفرد ىو محور أي عممية تتـ في أي قسـ مف أقساـ المنظمة، فإف تناسب مخرجات نظاـ معمومات 
مع حاجات المستخدميف ليا، يعتبر مؤشرًا عمى فعالية النظاـ، ويقاس الرضا مف خبلؿ سيولة استخداـ  اإلنتاج

قدرة األفراد القائميف عمى النظاـ عمى إنتاج تمؾ المعمومات مف خبلؿ المعمومات التي يقدميا النظاـ لممستفيديف، و 
تمتعيـ بالخبرة والدراية الكافية بكؿ جوانب النظاـ، فتتسـ المعمومات التي ينتجيا النظاـ بالجودة، األمر الذي يحقؽ 

 الرضا التاـ لمستخدمي المعمومات عف النظاـ الذي أنتجيا.

تاج رضا المستخدـ البد أف يحقؽ أو يؤدي إلى استمرارية تدريب وتعميـ نظاـ معمومات اإلن يحقؽولكي 
القائميف عميو بآخر اإلصدارات والتقنيات الحديثة في مجاؿ نظـ معمومات اإلنتاج. حيث أف عممية التدريب 

إلنتاج المستمرة تحتؿ أىمية خاصة كعنصر رئيسي في عممية التنمية، ولذلؾ عمى المنظمة والقائميف عمى إدارة ا
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لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف التدريب  عناية  فائقة بالتخطيط، والتنفيذ والمتابعة ضماناً  اوالموارد البشرية أف يعطو 
(، ألف تحسيف اإلنتاجية والجودة وخفض تكاليؼ اإلنتاج بشكؿ عاـ ال يمكف أف يتحقؽ بدوف  2008) ضويا 

ي ىو منفذ األعماؿ ومصدر األفكار وفي النياية ىو المسؤوؿ ف العنصر البشر اإلسياـ الفعاؿ لمعنصر البشري، أل
دارة اإلنتاج والعمميات بشكؿ خاص. ويتوقؼ إلى حد كبير نجاح أو فشؿ  عف نجاح أو فشؿ المنظمة بشكؿ عاـ وا 

بأي صورة في عممية تصميمو منذ البداية فمف  نظاـ المعمومات عمى مستخدمو فإذا كاف مستخدـ النظاـ مشاركاً 
وقع في ىذه الحالة تزايد احتماالت نجاح النظاـ، حيث سيفي عمى نحو أفضؿ بمتطمبات مستخدمو ) طو المت

2008 .) 

فالدورات التدريبية تنمي وتطور قدرات العامميف وعمى مختمؼ مستوياتيـ اإلدارية والفنية،  وكما قمنا سابقاً 
ستراتيجية ؿ معيا، باعتبارىا مف الموارد االة التعامبما يسيؿ ليـ التعامؿ مع المعمومات المقدمة مف النظاـ وكيفي

لممنظمة كما أف التدريب الذي يتمقاه المستخدـ عمى كيفية استخداـ النظاـ، يكوف بمثابة تفويض لو بالمشاركة 
بتطوير النظاـ. وبالتالي يصبح التدريب  بمثابة أثر غير مباشر لممستخدـ لقبوؿ النظاـ والذي يقـو عمى توفير 

عمومات البلزمة وبالكمية والنوعية والوقت المناسب، كما يجب أف تمثؿ ىذه المعمومات الواقع الحقيقي بحيث الم
يؤثر مباشرة عمى رضا المستخدـ والثقة بالمعمومات المقدمة مف الذي يمر بو متخذ القرار، وىذا  تقمؿ مف الغموض

 (. 2005( و ) المحاسنة  2007النظاـ ) الخشالي و القطب 

 ق أهداف المنظمةيحقت الثا:ث

إف اليدؼ األساسي ألي نظاـ معمومات وظيفي في المنظمة ىو تحقيؽ األىداؼ التي وجدت المنظمة مف 
ىو أحد ىذه األنظمة الوظيفية، ويمكف أف تقاس كفاءتو مف خبلؿ المعمومات  اإلنتاجأجميا، و نظاـ معمومات 

أىداؼ المنظمة، بحيث تكوف ىذه المعمومات متكاممة ومتناسقة مع التي يساىـ بيا في اتخاذ القرارات المتعمقة ب
نظاـ المعمومات التي تقدميا النظـ الوظيفية األخرى وال تتعارض معيا، ومف المجاالت الميمة التي يكوف ل

عف طريؽ استخداـ  في تطوير المنتجدور ىاـ فييا ما يرتبط بالبحوث والدراسات المتخصصة  اإلنتاجمعمومات 
عداد، بعضيا البعض يات اإلنتاج وتقنيات المعمومات معمف تقنكؿ  عمى العمميات  واإلشراؼالتصاميـ  وا 

غاية الحصوؿ عمى منتج نيائي يحقؽ رضا العمبلء بالكمية والوقت المناسب،  إلىمف توريد المواد  بدءاً  اإلنتاجية
 .المنظمة منتجات وأرخص الطرؽ، وذلؾ لضماف رضا العميؿ عف وبأحسفوبالجودة المطموبة 

 :نو البد أف يتمكف مف تحقيؽ اآلتيحتى تتحقؽ أىداؼ نظاـ المعمومات اإلنتاجي فاو 

 :لذا البد مف تواجد معمومات كافية  المنظمة دراأىـ مصمف الموارد البشرية ىي  رفع كفاءة العامميف
إال بتوفير معمومات يمكف الوثوؽ  ييتأتوىذا ال  ا الكاممة،وتفجير طاقاتي ايمكف الوثوؽ بيا لحسف استغبللي اعني

. لذلؾ فاف وظيفة ىذا النظاـ ىو توفير معمومات عف العامميف وكفاءاتيـ ا، وآفاقيتياوميوال ابيا حوؿ رغباتي
( لذلؾ البد أف يسعى نظاـ المعمومات  2006) رايس ىـ الميني ومؤىبلتيـ العممية. الخاصة ومياراتيـ ومسار 
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العامميف في مجاؿ اإلنتاج مف خبلؿ التعرؼ عمى مكامف القوة لدييـ والعمؿ عمى تنميتيا اإلنتاجي إلى رفع كفاءة 
 وتطويرىا، ونقاط الضعؼ والعمؿ عمى تحويميا إلى نقاط قوة ومحاولة تطويرىا إلى األفضؿ.

  ا تحقيقيا مف أىـ األىداؼ التي يسعى إلى ينتحسيرفع فاعمية أداء العمؿ: تعتبر اإلنتاجية والعمؿ عمى
بعد ظيور الكثير مف العوامؿ  (نظاـ إدارة اإلنتاج المتكامؿ باستخداـ الحاسب اآللي)نظاـ معمومات اإلنتاج 

ـ عمى كولكي يتـ الحوالمتغيرات البيئية التي أصبحت تسيطر عمى المنظمات وتفرض عمييا الكثير مف التحديات. 
ف يزايا أىميا زيادة إنتاجية المنظمات الصناعية، تكو البد أف يحقؽ العديد مف الم فعالية نظاـ معمومات اإلنتاج

قاعدة بيانات ىائمة داخؿ المنظمات تتولى تغذية وحدات النظاـ، توضح االختناقات المتوقع حدوثيا في المستقبؿ، 
مباشرة ويمكف مف الربط بيف كؿ مف الغير لمخزوف السمعي، تخفيض التكاليؼ تخفيض حجـ االستثمار في ا

 (. 2007دارة العميا والمستويات التشغيمية في الوحدات اإلنتاجية ) غنيـ مستويات اإل
 سرعة انجاز العمؿ في  عمى زيادة نجاز العمؿ: البد أف يعمؿ نظاـ معمومات اإلنتاجسرعة ا زيادة

يطبؽ في الدوؿ المتقدمة  إلنتاج في الموعد بالضبط الذي بدأاألوقات المحددة، والبد أف يحقؽ أىداؼ نظاـ ا
والذي يقـو عمى ضبط توقيت عمميات استبلـ المواد عمى وقت ابتداء االستخداـ في عمميات اإلنتاج، وكذلؾ 

 (. 2007ضبط توقيت االنتياء مف ىذه العمميات عمى وقت تسميـ اإلنتاج التاـ إلى العميؿ) غنيـ 
 بصورة عامة: البد أف  ستراتيجية المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ المنظمةالنسجاـ مع متطمبات القرارات واالا

مع المتطمبات الحقيقية  لمقدمة تنسجـ تماماً عمى خمؽ قيمة حقيقية لممعمومات ا نتاجمعمومات اإليعمؿ نظاـ 
. لذلؾ تحقيقيال التي يسعى التنظيـ أو المنظمة لمقرارات واالستراتيجيات العامة لممنظمة والمتعمقة باألىداؼ العامة

ف األنظمة الفرعية، وليذا جزء مف نظاـ آخر، فالنظاـ البد أف يتكوف مف مجموعة م نوالبد أف يفيـ النظاـ عمى أ
 ف كانت تسعىمفة ويؤدي كؿ منيا وظيفة معينة وا  يتكوف مف اإلدارات واألقساـ المخت متكامبلً  عد المنظمة نظاماً ت

 ( 2007جميعيا إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة. ) ناصر 
 ستراتيجية ومصدر أساسي لمميزة التنافسية وثقة اإلدارة العميا: ا جعؿ المعمومات الصادرة عف النظاـ
ومات التي تصنؼ ضمف المعمومات مف المعم معمومات المستقاة عف طريؽ نظاـ معمومات اإلنتاجتعتبر ال

 ستراتيجية التي يتطمبيا عمؿ أي منظمة ناجحة كما أنيا قد تعتبر ميزة تنافسية إذا استطاعت المنظمة أف تحقؽاال
جؿ تحقيؽ مزايا تنافسية مرغوبة فقد تزايد دور نظـ المعمومات ومف أ ا.بيا أىداؼ ال يستطيع المنافسيف تحقيقي

لممساعدة في انجاز مثؿ ىذه المزايا....فالمنظمات الرائدة في الوقت الحاضر تستخدـ المعمومات كأدوات لمتفوؽ 
 (. 2006) مرسي  عمى المنافسيف.

  إلى تعزيز وبناء  ة لمعامميف: البد أف يسعى نظاـ معمومات اإلنتاجفة المعموماتيتعزيز الثقاعمى العمؿ
الثقافة المعموماتية لمعامميف في مجاؿ نظـ المعمومات والحاسوب. حيث أف ثقافة الحاسوب تتمثؿ في الفيـ 

ىذه المعرفة وىذه الثقافة  والمعرفة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات التي تمثؿ الحواسيب نقطة االرتكاز فييا. وترتكز
قاعدة  ، أما ثقافة نظـ المعمومات فيي ذاتعمى فيـ كيفية العمؿ عمى الحاسوب ومستمزماتو المادية والبرمجية

واسعة لنظـ المعمومات وىي أوسع مف ثقافة الحاسوب التي تقتصر عمى فيـ الحواسيب، ففيـ ثقافة نظـ 
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ـ لممنظمة مف جية واإلدارة مف جية ثانية واألبعاد التكنولوجية مف وفعاؿ ومؤثر يتطمب في كفئالمعمومات بشكؿ 
 (. 2005جية ثالثة ) قنديمجي و الجنابي 

بالطمب  ف خبلؿ البيانات التي يجمعيا مف البيئة الداخمية مف حيث التنبؤومنظاـ معمومات اإلنتاج ف إذف
ية ومعالجتو ليذه البيانات وتحويميا إلى معمومات ئة الخارجيوالطاقة اإلنتاجية والقوى البشرية وغيرىا وكذلؾ الب

 مف خبلؿ عمى شكؿ مخرجات يستفاد منيا في عممية الرقابة عمى اإلنتاج وكذلؾ عممية التخطيط واتخاذ القرارات
 يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرونة والقدرة عمى تأدية األنشطة والعمميات وحؿ المشكبلت المتعمقة باإلنتاج

 .المنظمةقبؿ  المسطرة مف

 لتطوراتالنظام لمواكبة   رابعا:

سمة العصر الذي نعيش فيو ىي التغير بحيث يمكف القوؿ أف الثابت الوحيد في ىذا العصر ىو التغير،  إف
وبناء عمى ذلؾ فإف نظاـ معمومات اإلنتاج الكؼء ىو النظاـ الذي يتمكف مف مجاراة ىذا التغير بكؿ ما يحتويو مف 

مف أىميا ازدياد حجـ العمميات المطموب مف المنظمة أداءىا، وتنوع تمؾ العمميات، والستمرار  مستجدات، والتي
النظاـ بتمؾ المجاراة والثبات عمى الكفاءة في تقديـ المعمومات ذات الجودة العالية، البد لو مف استخداـ أجيزة 

يصاليا إلى  زينيا وتحديثيا باستمرار،وبرمجيات متطورة تمكنو مف الوصوؿ إلى البيانات بسرعة ومعالجتيا وتخ وا 
 المستفيد في الوقت المناسب.

المعمومات اإلنتاجي المستخدـ مف قبؿ المنظمة أف يواكب التطورات والمستجدات الحاصمة في  لنظاـالبد و 
نما ىي أسموب أجيزة تستخدـ في تسييؿ اإلنتاج والحياة اليومية وا  التكنولوجيا ليست مجرد اآلالت و ف ،البيئة المحيطة

 مف خبلؿ ويمكف تحديد ىذا الدور مثبلً لبلتصاؿ والتبادؿ القتباس ما يتفؽ منيا مع النمو الحضاري في المجتمع 
يي تدعـ وظيفة اإلنتاج /العمميات ف manufacturing information systemنظـ معمومات التصنيع استخداـ 

ة ى إنتاج السمع أو الخدمات. لذلؾ وظيفة اإلنتاج /العمميات متعمقوتتضمف كؿ األنشطة المتعمقة بالتخطيط والرقابة عم
 تسييؿ ىو ،الحاسوب في المصنعاستخداـ مف يدؼ ، والاآلالت والتجييزات في كؿ شركات األعماؿ إدارةبإدارة نظـ 

ميات اإلنتاج الضبط اآللي لعم، و تصميـ المنتج ،وتنظيـ المصنع حسب األىمية لؤلتمتة واالندماجو عمميات اإلنتاج ،
االندماج )التكامؿ ( حيث أف كؿ مف اإلنتاج والعمؿ عمى  .ووظائؼ األعماؿ التي تدعميا بالحاسبات والروبوتات
 :يمي مافوائد التصنيع المتكامؿ باستخداـ الحاسوب  ومف وعمميات الدعـ تستعمؿ الحاسبات وشبكة االتصاالت.

برنامج أفضؿ لتخطيط اإلنتاج وتوازف أفضؿ في إنتاج زيادة الفعالية مف خبلؿ تبسيط وأتمتة العمؿ و  
 .طاقة اإلنتاجيةمبالنسبة ل ةالمطموب منتجاتالكمية 

، والطاقة اإلنتاجية القصوى ونتائج أفضؿ لمرقابة عمى الجودة  مف ائؿ اإلنتاجتحسيف استغبلؿ وس 
 لمعدات والروبوتات .ع ،ايصنتالعكسية ،والرقابة عمى عمميات الخبلؿ الرقابة المستمرة ،التغذية 
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تخفيض االستثمار في إنتاج البضائع الموجودة والمعدات مف خبلؿ تبسيط العمؿ وسياسات الجرد  
 اآلني وتخطيط ورقابة أفضؿ بالنسبة لئلنتاج والمتطمبات مف السمع المنجزة )المنتيية(.

نتاج منتجات ذ  ات جودة عالية تحقؽ تحسيف خدمة الزبوف مف خبلؿ التخفيض اليائؿ لحاالت النفاد وا 
 إشباع أعمى الحتياجات الزبوف .

 استخداـ أجيزة ذات حساسية خاصة والتي تقيس الظواىر الفيزيائيةوىذا بالرقابة عمى عممية التصنيع  
. تمؾ القياسات الفيزيائية المستمرة تحولت إلى الشكؿ الرقمي بالقياس إلى مثؿ درجة الحرارة وتغيرات الضغط

رساليا إلى الحاسبات لمعالجتياية حيث يتـ استقباؿ تمؾ القياسات المتحوالت الرقم   .وا 

التصنيع يستخدموف اليندسة بمساعدة الحاسوب  فميندسو .ندسة الصناعية بمساعدة الحاسوباليو 
. اؿ نماذج تصميـ باستعماؿ الحاسوبليخمقوا)يحاكوا( ويحمموا ويطوروا نماذج تصميـ المنتج وقد طوروا استعم

منتجات لعمؿ اليندسي القوي بالمخططات التوضيحية والمقدرات المحوسبة يستطيع أف يحمؿ ويصمـ فمركز ا
، ويصمـ منتجات طبقًا لمواصفات منتج محددة بالتعاوف مع جيود أخصائيي تصميـ المنتج وتسييبلت التصنيع

بطاقة المواد  يـ ىذه ىت النيائية لعممية التصميأحد المخرجاو  .ث التسويؽ وأخصائيي تطوير المنتجفي بحو 
غالبًا النظاـ اليندسي مسؤوؿ عف تحديد معايير و  والتي تستعمؿ مف خبلؿ تطبيؽ تخطيط االحتياجات المادية.

 .عف تصميـ احتياجات عمميات اإلنتاج لصناعة المنتجات التي صممياة لجودة المنتج وىو مسؤوؿ أيضًا قياسي

 قدرة على توفير األمن للمعلوماتال خامسا:

التطور التكنولوجي الكبير وثورة المعمومات المعاصرة التي نعيشيا جعمت العالـ أماـ تحد كبير ىو  إف
كيفية استيعاب مخرجات ىذه الثورة والمتمثمة بالكـ الكبير مف المعمومات، وكذلؾ تداخؿ العديد مف العبلقات مع 

زاء كؿ ذلؾ ظيرت تحوالت  ا بعدة مجاالت،بعضيا نتيجة لتعقد الخصائص المميزة لممعمومات مف حيث ارتباطي وا 
النظاـ الكؼء يتمكف مف خبلؿ السياسات و جديدة في أساليب العمؿ وكيفية تأدية العمؿ وكيفية تأدية المياـ. 

واإلجراءات واألدوات التقنية مف تأميف الحماية واألمف لممعمومات، مف كؿ استخداـ غير شرعي ليذه المعمومات، 
البيانات وتصنيفيا واسترجاعيا وتحديثيا بشكؿ آلي وسريع، بحيث يضمف عدـ حدوث أي  كما يقـو بتخزيف

 تبلعب في تمؾ المعمومات، وكذلؾ يضمف سريتيا.

حماية المعمومات في ىذه البيئة وكافة الموارد المستخدمة في معالجتيا وتخزينيا البد مف إتباع  ولتأميف
مة المعمومات والتي ىي أىـ أصوؿ المنظمة، حيث يتـ متابعة كافة إجراءات ووسائؿ حماية عديدة بما يكفؿ سبل

مراحؿ إنشاء وتطوير النظاـ، وتتجمى أىمية الرقابة عمى المعمومات مف خبلؿ التأثر المباشر عمى كفاءة وفاعمية 
يا والبرامج أداء وعمؿ النظاـ، وحماية أمف وسبلمة النظاـ بمكوناتو وموارده مف البيانات والمعمومات التي يحتوي

 ( Bakke 2006التي يقـو بتخزينيا وتشغيميا مف حيث: )
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تحديد حقوؽ األفراد في الخصوصية: والتي تشمؿ القيود عمى تجميع المعمومات وأسموب عمؿ النظاـ، و  
 معمومات النظاـ والمسؤولية اإلدارية عف سجبلت النظاـ. الوصوؿ إلى

اءات واألدوات التقنية التي تستخدـ لحماية النظاـ مف أمف المعمومات: ويمثؿ كافة السياسات واإلجر  
لحاؽ الستخداـ غير الشرعي لمموارد مثبلً أشكاؿ ا لحاؽ الضرر بالمعمومات، وا  ، السرقة والتغيير، والتعديؿ وا 

الضرر المادي المتعمد باألجيزة باإلضافة إلى وجود تيديدات أخرى مثؿ األخطاء اإلنسانية والحوادث والكوارث 
 يعية.الطب

حماية المحتوى: تمثؿ حماية المحتوى القيود عمى استخداـ المعمومات، أي حماية المحتوى المعرفي  
والتقني الذي تمتمكو المنظمة مف خبلؿ نظـ حماية فاعمة، ويمثؿ ىذا المحتوى الموارد الثمينة المتراكمة مف 

مة مف العمؿ واإلنتاج وتراكـ المعرفة، وتوفره المعارؼ والمعمومات والخبرات التي أنتجتيا المنظمة عبر سنيف طوي
 مقصود، كؿ ذلؾ يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنظمة الصناعية .الغير عبث المقصود و وحمايتو مف ال

وىناؾ مجموعة مف الوسائؿ تساعد عمى الحد مف مخاطر الوصوؿ إلى نظـ المعمومات وبالتالي تؤمف 
 (Greenaway 2004ائؿ )حماية المعمومات ومف ىذه الوس

البناء السميـ لنظاـ المعمومات عمى مستوى المنظمة حيث يعتبر ىذا البناء حجر األساس لوضع  
 فاعمة لمراقبة وتقييـ النظاـ وحمايتو وامف وسبلمة موارده. استراتيجية
امف إقامة دورات تدريبية لمستخدمي النظاـ في مجاالت أمف المعمومات، وامف قواعد البيانات، و  
 الشبكات. 
جرائية صارمة وجدية منذ المحظة األولى لتشغيؿ النظاـ.   اتخاذ تدابير قانونية وا 
نتاج   الرقابة الفعالة والمستمرة عمى أنشطة إدخاؿ البيانات، ومعالجة البيانات، وتخزيف المعمومات، وا 

 المخرجات المستيدفة.

ماية واألمف لممعمومات البد أف تكوف لديو ولكي يكوف نظاـ المعمومات اإلنتاجي قادر عمى توفير الح
القابمية لتجميع وتسجيؿ وخفض البيانات المتعمقة بعممية اإلنتاج، البد أف يكوف اليدؼ األساسي لعممية التخزيف 

مية أو عمى االحتفاظ بالبيانات لحيف الحاجة إلييا، حيث يمكف حفظيا في شكؿ مستندات ورقية أو مصغرات فم
 (.2006الخ )مموخية وسائط مبسطة....

ونظاـ معمومات اإلنتاج كغيره مف النظـ األخرى يقـو بعدة مياـ تتركز أىميا في اختيار البيانات الخاصة 
باإلنتاج مف مصادرىا المختمفة سواء مف البيئة الخارجية أو البيئة الداخمية لممنظمة وتجميعيا وتبويبيا وتصنيفيا 

 إلى معمومات مفيدة بما يناسب المستخدميف ليا وتحميميا وتشغيميا ومف ثـ تحويميا 

أو العمؿ عمى تخزينيا وحفظيا بطريقة يسيؿ معيا استرجاعيا بسيولة ويسر وكؿ ىذه العمميات تتـ 
بطريقة منظمة ألجؿ وضع جميع المعمومات في وقتيا المناسب أما المديريف والمستويات اإلدارية المختمفة 

 ( 2006)زغينيف  .ألعماؿ واتخاذ قراراتياتنفيذ ابالمنظمة لممساعدة في 
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 كلفة االقتصادية  تال سادسا:

لممنظمة تفوؽ التكاليؼ التي ُأنفقت عمى بناء ىذا  اإلنتاجعندما تكوف العوائد التي يحققيا نظاـ معمومات 
مومات التي النظاـ، عندىا نقوؿ أف ىذا النظاـ ذو كفاءة عالية، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الفوائد المتحققة مف المع

ة بما المنظم ي تقـو بويقدميا ىذا النظاـ، بحيث تؤدي إلى تحسيف القرارات المتخذة وتضمف جدوى االستثمار الذ
 ة.منظملم تنافسيبالتالي تقوية الوضع الويزيد األرباح و  اإلنتاجية العممية تكاليؼيخفض 

ة وطبيعة الموارد أف ليا قيمة لممنظم ياً حقيق التي يوفرىا نظاـ معمومات اإلنتاج تشكؿ مورداُ المعمومات ف
ال فقد ىذا المورد مرد وتكمفة وينبغي أال تزيد التكمفة عف القيمة عند استخداـ بؿ يتطمب األمر وديتو، المورد وا 

، والمعمومات إما أف تكوف ليا قيمة مدركة في االستخداـ الحالي أو ربحالتكاليؼ وتعظيـ ال خفيضتطبيؽ قاعدة ت
 المتوقع.

ف إعداد وتجييز و  ...( ،خط إنتاجي، أفراد أجيزة، برامج،يحتاج إلى استثمارات في موارد متنوعة ) ىذا النظاـا 
، المترتبة عف ذلؾ تبلكنتيجة التعقد في العمميات والمش ة زادت درجة احتياجيا لممعموماتوكمما كبرت المنظم

دارة  بتعييف المسؤوؿ عف النظاـ  ة، بدءاً داخؿ المنظم المعموماتويتطمب األمر تخصيص مصمحة ونظاـ إلنتاج وا 
حداث األنظمة الفرعية واستخداـ األجيزة باإلضافة إلى مختمؼ العمميات المطبقة األفراد العامميف عميو إلى ، وا 

عدادىا، وىذا كمو يتطمب جيوداً  واستثمارات، متابعة ومراقبة، وضع خطط  عمى البيانات والمعمومات لتجييزىا وا 
 اإلنتاج .معمومات ؿ إلى الكفاءة والفعالية لنظاـ الوصو  مف أجؿ

النظاـ تعني استخداـ المدخبلت إلنتاج المخرجات بشكؿ يؤدي إلى النتائج المرغوبة وىو ما يعني  وكفاءة
ءة العبلقة بيف الفعالية والكفاو  بأف النظاـ يعمؿ بطريقة سميمة، والفعالية ىي التأثير اإليجابي عمى تحسيف النتائج.

ىي أف الفعالية مقياس لمدى جودة المخرجات بينما تعد الكفاءة مقياس لكمية الموارد المطموبة لتحقيؽ المخرجات، 
ونجد أف الفعالية تتحقؽ بوجود الكفاءة بشرط توفر اإلمكانيات البلزمة والتنظيـ المحكـ والتحفيزات المشجعة مع 

الية النظاـ تتمثؿ في العوامؿ الشخصية لممستخدـ ومدى وجود نظاـ رقابة فعاؿ وعميو فإف عوامؿ تحديد فع
رات تشكؿ في مجموعيا تأثيرات وانطباعات مسبقة لدى الفرد ؿ مع النظاـ وىي محصمة لعدة متغياستعداده لمتعام

وكذلؾ تأىيمو وخبرتو، وىناؾ عوامؿ بيئية تتمثؿ في درجة تعقد العمؿ وعبلقتو بالمحيط، باإلضافة إلى عوامؿ 
 .واستعدادىا لحؿ المشكبلت الناتجة عف استخداـ ىذا النظاـ منظاـلية تتمثؿ في درجة مساعدة اإلدارة تنظيم

القياـ بتطوير وتعديؿ نظاـ معمومات قائـ أو إحداث نظاـ جديد ال يعد ميمة سيمة ويشكؿ مصدر تكمفة، و 
ر والمراحؿ والميزانية التقديرية التي لذا عند القياـ بذلؾ يتـ إعداد مشروع نظاـ معمومات يحدد األىداؼ واإلطا

يتطمبيا ىذا المشروع، وعميو ينبغي القياـ بدراسة الجدوى االقتصادية ليذا النظاـ، لمعرفة التكاليؼ التقديرية 
 ة.المالية التي يمكف تحقيقيا لممنظمغير ئد المالية و والعوا
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 خالصة الفصل:

، وتطوير الجودة ستيمؾ الختيار سمعة ما دوف غيرىاار المالجودة مف أىـ العوامؿ التي تتحكـ في قر  تعد  
ـ بالجودة في جميع مستويات األداء، إذ تعتبر الجودة االلتزا ىولتميز أصبح مف أىـ عوامؿ نجاح المنظمة. وا

، والذي ترمي مف خبللو المنظمة إلى تحقيؽ ىدؼ رئيسي يتمثؿ في الوصوؿ لمتطوير والتحسيف المستمر أساسا
العميؿ وذلؾ باالعتماد عمى الحقائؽ وتوفير بيئة تييئ لؤلفراد العمؿ بحماس والقدرة وااللتزاـ والمشاركة  إلى رضا

  في جميع مجاالت العمؿ.

ة الصناعية والمستيمؾ، ومف ىنا كانت أىمية المنتج بوصفو القمب منظمبيف ال الوصؿفالمنتج ىو حمقة 
الذي يدفع  يوالسبب الرئيس ،فيا في البقاء واالستمرار والنموة لتحقيؽ أىدامنظمالمحرؾ والموجو لقدرات ال

جراء التطوير أو التعديؿ والتحسيف لمنتجاتيا ىو التغيرات المستمرة في رغبات وطموح إلى إات منظملبا
 .المستيمكيف، مما يضطرىا إلى اعتماد أساليب وخطوات معينة لتكيؼ منتجاتيا مع الرغبات والتوقعات الجديدة

معمومات اإلنتاج أو تصميمو لممنظمة يكمؼ أموااًل طائمًة ويمثؿ استثمارًا ضخمًا، ولكنو مف  نظاـ ؽوتطبي
جية أخرى يحقؽ لممنظمة منافع كثيرة، مف أىميا زيادة اإلنتاجية مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد، وزيادة 

ى، فاإلنتاج المتكامؿ أو المؤتمت يتطمب رضا المستيمؾ مف خبلؿ تحسيف الجودة، خاصة إذا طبؽ بالطريقة المثم
إجراء الترتيب والتنسيؽ المتكامؿ بيف كؿ مف وسائؿ اإلنتاج بدءًا مف معالجة المواد األولية وحتى تصبح منتجًا تاـ 
الصنع جاىزًا لمتوزيع، وتحقيؽ ميمة المناولة والتحريؾ اآللي لممواد خبلؿ المراحؿ اإلنتاجية المختمفة، ومراقبة 

لكترونية بحيث يتـ توصيؿ المواد إلمات اإلنتاج وبمساعدة الوسائؿ ات والمعدات عف طريؽ نظاـ معمو اآلال
 واألجزاء بالمواصفات المطموبة، وتخطيط مراقبة األنشطة والوظائؼ اإلنتاجية كافة.
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 الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
 

ثم سيعرض أداة الدراسة التي استخدمتيا الباحثة  الدراسة، وعينة مجتمع ،سيناقش ىذا الفصل منيج
من حيث بنائيا والتأكد من صدقيا الظاىري، وستوضح الباحثة كيفية تطبيق ي جمع المعمومات الالزمة ف

والتي تّم جمعيا من المنظمات  الدراسة المسحية واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات الدراسة
تحميميا وتفسيرىا بشكل عممي، وأخيرا سيعرض ىذا الفصل نتائج الدراسة،  كما ،الصناعية عينة البحث

 النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا الباحثة بخصوص ىذه الدراسة.
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 مقياس الدراسة: المبحث األول
 

 أوال: مقدمة
منيجية تطوير النموذج األساليب اإلحصائية المستخدمة، و و  مجتمع وعينة البحث، ىذا المبحث يتضمن

ومقياسو، واختبار النموذج الذي تبنتو الدراسة التطبيقية عمى مستوى المنظمات الصناعية في قطاع الصناعات 
الشخصية والوظيفية لألفراد  باإلضافة إلى الخصائص. حمب -المدينة الصناعية الشيخ نجار مى مستوىالغذائية ع

 عينة الدراسة.

 مجتمع وعينة البحث: ثانيا
 مجتمع البحث9 2-1

 الشيخ نجار في محافظة –مجتمع البحث من منظمات الصناعات الغذائية في المدينة الصناعية  يتكّون

 .)منظمة(  ( مفردة97حمب، والبالغ عددىا )

  عينة البحث9 2-2

دارة اإلنتاجالعميا والعاممين في إدارة  اإلدارةاختيار عينة البحث بشكل عشوائي من  تمّ  لقد حيث جودة، ال وا 
منظمة من ضمن منظمات المدينة الصناعية، أبدت استعدادىا من خالل الزيارة  44احثة باختيار قامت الب

، (70نة، استرد منيا )ا( استب80) بواقع توزيع استمارتين عمى كل منظمة،، وعميو تم جاوب مع الباحثةالميدانية لمت
 لعدم صالحيتيا لمتحميل ( منيا10استبعاد ) وقد تمّ باستخدام أسموب المقابمة،  ( منيا6مع العمم أنو تّم ممئ )

مع اإلشارة أنو ىناك منظمات لم  ( استبانة.60) اإلحصائي الصالحة لمتحميل تعدد االستباناليصبح اإلحصائي 
 تبدأ بمزاولة النشاط بعد رغم أن البناء جاىز ولكن لم تحصل بعد عمى الترخيص وبالتالي استبعدت.

 

 

 

 

                                                 

  لوزراء، المكتب اإلصدار الواحد والستون، الجميورية العربية السورية، رئاسة مجمس ا 8002المجموعة اإلحصائية السنوية
 .المركزي لإلحصاء
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  9وصف عينة البحث 2-3

لمعرفة توزيع  ة الموجودة في استمارة االستقصاءقامت الباحثة بحساب النسب المئوية لممتغيرات التنظيمي
 (.1)ح بالجدول رقم عينة البحث حسب ىذه المتغيرات، وذلك كما ىو موضّ 

 ( توزيع مفردات العينة طبقًا لممتغيرات التنظيمية1جدول رقم )

 النسبة % العدد )التكرار( الفئات العنصر

 النوع
 93.4 56 ذكر

 6.7 4 أنثي

 
 العمر
 

 41.7 25 33أقل من 

 38.3 23 43 إلى 33من 

 18.3 11 53 إلى 41من 

 1.7 1 51أكثر من 

 المستوى التعميمي

 16.7 14 ثانوية

 28.3 17 معيد متوسط

 44 24 جامعية إجازة

 15 9 دراسات عميا

 الخبرة

 46.7 28 سنوات 5

 23.3 14 سنوات 6-13

 24 12 سنوات 11-15

 14 6 سنة 16أكثر من 

 %100 64 إجمالي العينة

 : نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:

 9( وبذلك تكون نسبة الذكور من إجمالي 4) اإلناث( بينما بمغ عدد 56بمغ عدد الذكور ) من حيث النوع
 كل من ، وىذا يعكس تدني نسبة مشاركة المرأة السورية في%(6.7) اإلناث%( ونسبة 93.3عدد العينة الكمي )

 .في حمب إدارات اإلنتاج والجودة في المنظمات الصناعية

 9بينما يبمغ عدد سنة(34%( تقل أعمارىم عن )41.7( فردًا بنسبة )25يتبين أن ) من حيث العمر ،
%(. ويتبين بأخذ النسبتين أعاله أن غالبية أفراد 38.3( فردًا وبنسبة )23سنة( ) 44-31الذين تقع أعمارىم بين )
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-41العينة ىم دون سن األربعين األمر الذي يؤكد أن غالبية أفراد العينة ىم من جيل الشباب. أما فئة العمر )
 51( ضمن الفئة )1%( في حين كان فردا واحدا )18.3( فردًا أي ما نسبتو )11( سنة فبمغ عدد أفرادىا )54

 %(.1.7فأكثر( وبنسبة مئوية بمغت )

 9ند التدقيق في المؤىالت العممية ألفراد العينة نجد أن أغمبيم يحممون ع من حيث المستوى التعميمي
%( وبمغ عدد الحاصمين 44( فردًا )24) إجارة جامعية، حيث بمغ عدد الحاصمين عمى شيادة إجارة جامعيةشيادة 

 %(15( أفراد من العينة وبنسبة )9%( وتبين أيضا أن )28.3( وبنسبة )17)المعيد المتوسط عمى شيادة 
ع حاصمين عمى شيادة دراسات عميا، وىذا يدل عمى ارتفاع المستوى التعميمي ألفراد عينة الدراسة ويمكن إرجا

القادرة عمى خالل استقطاب الكفاءات  مات عينة الدراسة إلى تطوير إطاراتيا منسبب ىذه النتائج إلى توجو المنظ
ظل المنافسة التي تعيشيا في ظل انفتاح األسواق استيعاب التطورات العالمية في البيئة المحيطة، خاصة في 

( فرد أي ما يعادل 10وزيادة طمبات الزبائن، أما األفراد الحاصمين عمى الشيادة الثانوية مجتمع فأقل فعددىم )
(16...)% 

  9أي  ( فرداً 28سنوات ) 5 بـــخدمتيم في المنظمات  قدرت مدةبمغ عدد األفراد الذين من حيث الخبرة
سنوات، أما عدد األفراد الذين كانت مدة خدمتيم أو  14-6%( بين 23.3( فردا بنسبة )14%(، و)46.7بنسبة )

%(، بينما كان عدد األفراد ضمن الفئة أكثر 24( فردا بنسبة )12سنة فبمغ ) 15-11خبرتيم في المنظمة بين 
 %(.14( أفراد بنسبة )6سنة ) 16من 
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 اإلحصائية المستخدمة  : األساليبلثاثا

استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية بيدف اختبار الفرضيات وتحقيق أىداف البحث، من خالل  تمّ 
 الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package for the Social Sciencesاالستعانة ببرنامج 

(SPSS, V.18) :وذلك عمى النحو التالي 

 وذلك لمتعرف عمى  الشخصية والوظيفية كرونباخ لجميع متغيرات الدراسة عدا المتغيرات-معامل ألفا
 معدل االتساق الداخمي لعبارات المقاييس المستخدمة في البحث.

  الجنس، ) الشخصية والوظيفيةالتكرارات والنسب المئوية لمعرفة توزيع مفردات العينة طبقًا لممتغيرات
 (.دد سنوات الخبرة في المنظمةوالعمر، والمؤىل العممي، وع

  حساب اإلحصاءات الوصفية ) الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ( لجميع متغيرات الدراسة عدا
 ، وذلك لمتعرف عمى معدل تواجد كل متغير في عينة البحث ومعدل تشتتو.الشخصية والوظيفية المتغيرات 

 كمتغيرات مستقمة في نظام معمومات اإلنتاج ير أبعاد استخدام أسموب تحميل االنحدار المتعدد لمعرفة تأث
 كمتغيرات تابعة بيدف اختبار فرضيات البحث. تحسين جودة المنتجأبعاد 

 9 الدراسة أداة اختبار 3-1

مرت عممية تطوير االستبانة بعدة مراحل حتى وصمت إلى شكميا النيائي الذي تم إعداده واستخدامو 
المرحمة األولى تم االطالع عمى األدبيات والدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوع لتحقيق أىداف الدراسة، ففي 

الدراسة لتطوير مجاالت االستبانة، وفي المرحمة الثانية عرضت االستبانة عمى المشرفين وقاموا بإجراء العديد من 
، في جامعة حمب المحكمينعمى مجموعة من األساتذة  التعديالت عمييا وبعد األخذ بيذه التعديالت تم عرضيا

أرائيم قامت الباحثة بحذف وتعديل  من دقة وصحة فقرات االستبانة، ومن خاللوالجامعات الجزائرية، وذلك لمتأكد 
عادة صياغة بعضيا اآلخر لتصبح أكثر فيما وتحقيقا ألىداف الدراسة، حيث أصبحت  بعض العبارات، وا 

 .(3) رقم لتالي ويوضحيا الممحقة أقسام عمى النحو ااالستبانة في شكميا النيائي تحتوي عمى ثالث

حيث تتضمن أربعة  العينة، ألفرادالخصائص الشخصية والوظيفية : ييدف إلى التعرف عمى القسم األول
 أسئمة تمثمت في ) الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، وعدد سنوات الخبرة في المنظمة (.

والذي ىدف إلى التعرف عمى المتغير المستقل ) نظم معمومات اإلنتاج( وفعالية ىذا المتغير  :القسم الثاني
لمتعرف عمى تطبيقات نظام معمومات اإلنتاج ولكن لم يتم إدراجيا  عباراتوقد تم إدراج تسعة فقرات  يظم ستة

 النظام.ضمن التحميل بل فقط كانت لمتعريف ب
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إلى قياس المتغير المستقل )نظام معمومات اإلنتاج( بخمسة أبعاد )رضا مستخدم النظام  القسموييدف ىذا 
األمن  توفيرمواكبة النظام لمتطورات المستجدة، قدرة النظام عمى  والمستفيد منو، تحقيق النظام ألىداف المنظمة،

( تقيس الخمس فقرات 27) عبارة وعشرين سبعن المقياس من (، وقد تكوّ مات، والتكمفة االقتصادية لمنظاملممعمو 
 عمى النحو التالي:

 تقيس بعد رضا مستخدم النظام والمستفيد منو.( 14، 13، 12، 11، 14)العبارات 

 .تقيس بعد تحقيق النظام ألىداف المنظمة (22، 21، 24، 18، 17، 16، 15)العبارات 

 .المستجدة مواكبة النظام لمتطوراتتقيس بعد  (27، 26، 25، 24، 23)العبارات 

 قدرة النظام عمى توفير األمن لممعمومات. تقيس بعد (32، 31، 34، 29، 28)العبارات 

 بعد التكمفة االقتصادية لمنظام. تقيس (37، 36، 35، 34، 33)العبارات 

ظام معمومات اإلنتاج في منظمات منتجات المتغير التابع باستخدام نجودة ال تناول تحسين القسم الثالث9
 .البحثالصناعات الغذائية عينة 

مالئمة المنتج لمتطمبات )أبعاد  تحسين جودة المنتج( بخمسةالقسم إلى قياس المتغير التابع ) ىذاييدف و 
من  وتكون(، وقد العمالء، الشكل الجمالي، تكمفة تطوير المنتج، زمن ابتكار وتطوير المنتج، خدمات ما بعد البيع

 تقيس الخمس فقرات عمى النحو التالي:  ( عبارة36ست وثالثين )

 .الئمة المنتج لمتطمبات العمالءتقيس بعد  (47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 44، 39، 38)العبارات 

 .الشكل الجماليتقيس بعد  (52، 51، 54، 49، 48)العبارات 

 .تكمفة تطوير المنتجتقيس بعد  (59، 58، 57، 56، 55، 54، 53)العبارات 

 .تقيس بعد زمن ابتكار وتطوير المنتج (66، 65، 64، 63، 62، 61، 64)العبارات 

 خدمات ما بعد البيع. تقيس بعد (73، 72، 71، 74، 69، 68، 67)العبارات 

ىذا وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة توافر متغيرات نموذج الدراسة بحيث تم توزيع 
 مات عمى اإلجابات وفقا لما يمي:العال

  (1دة )جدا: تعطى ليا درجة واحضعيفة. 

 ( 2ضعيفة: تعطى ليا درجتان.) 
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 ( 3متوسطة: تعطى ليا ثالثة درجات.) 

 ( 4عالية: تعطى ليا أربع درجات) 

 ( 5عالية جدا تعطى ليا خمسة درجات.) 

 لمتأكد من صدق وثبات االستبانة تم القيام بما يمي: :االختبارات الخاصة باالستبانة 3-1-1

  األداةصدق Instrument Validity (Hair et al. 1998) 

نات جمع البياوىي عممية التأكد من أن الفقرات التي تحتوييا االستبانة تؤدي إلى الصدق الظاىري9  
المختصين كما ذكرنا سابقا عندما تكممنا عن بدقة، ولتحقيق ذلك تم عرض االستبانة عمى مجموعة من األساتذة 

وذلك لمتأكد والتعرف إلى مدى فيم العبارات والكممات المستخدمة ودرجة وضوحيا وسيولتيا  تطوير االستبانة،
 لعينة الدراسة.

كل بعد ممثل بشكل الدراسة، وأن  أبعادويقصد بو مدى تعبير فقرات االستبانة عن صدق المحتوى9  
من األسئمة تعكسو فعميا، وقد تم التأكد من ذلك من خالل مراحل تطوير االستبانة التي تم دقيق بمجموعة 
 توضيحيا سابقا.

  ثبات األداةInstrument Reliability  
تمفة وذلك لمتأكد من عدم امل الثبات لمتغيرات الدراسة المختم احتساب معاختبار ثبات نموذج الدراسة9  

عيد تطبيقو مرة أخرى، عمى ان إعطائو لنفس النتائج فيما لو أئة، وبالتالي ضمحصول النموذج عمى بيانات خاط
ول مرة، في ىذه الحالة نقول أن األداة تصمح لجمع البيانات، ا، وبنفس الظروف التي طبق فييا ألالعينة نفسي

 .الذي يصّممو وبصرف النظر عن الشخص الذي يطبق االختبار أ ونتائجيا مستقرة

المقياس  عباراتتعتمد عمى متوسط معامالت االرتباط بين  طريقةاقترح  Cronbach's خكرونباأّن  حيث
المقياس  Homogeneityأو تجانس  Reliabilityالختبار ثبات  Alpha Coefficientمعامل ألفا ىي 

لحساب فا أل-باستخدام معامل الثبات كرومباخوقد قامت الباحثة  .Internal Consistencyواتساقو الداخمي 
شير إلى أّن قيمة معامل االرتباط ألفا تتراوح المجال ن وفي ىـذا .(SPSS, V.18ثبات المقاييس باستخدام برنامج )

(. 4.74( وحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب أاّل يقل الحد األدنى لقيمة المعامل فـي ىــذا االختبار عـن )1-4بين )
 .(4.64حين أّن النسبة المقبولة إحصائيًا في الدراسات اإلدارية تبمغ ) في
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ألفا كرونباخ لمتغيرات البحث معامالت( 2جدول رقم )  

 المتغير
 عدد العبارات   معامل ألفا كرونباخ

   لمتوسطا بعد التعديل قبل التعديل
االنحراف 
 المعياري

 قبل التعديل
 بعد التعديل

معمومات اإلنتاج  نظام  0.819 0.915 3.7265 
 

0.58361 28 27 

 5 5 3.6788 3.613 35855 35855 رضا مستخدم النظام

 7 8 3.7554 3.797 0.891 0.513 تحقيق أىداف المنظمة

 5 5 0.8166 3.386 0.854 0.854 مواكبة التطورات 

 5 5 0.7444 3.933 0.831 0.831 توفير األمن لممعمومات

 5 5 0.6189 3.896 0.784 0.784 التكمفة االقتصادية

 3.8495 0.954 0.954 تحسين جودة المنتج
 

0.61993 36 36 

مالئمة المنتج لمتطمبات 
 4.068 0.919 0.919 العمالء

 

0.7384 

 

5 
 

5 

 5 5 0.8748 3.996 0.906 0.906 الشكل الجمالي

 7 7 0.6635 3.638 0.819 0.819 تكمفة تطوير المنتج

 3.609 0.842 0.842 زمن ابتكار وتطوير المنتج
 

0.7554 
 

7 7 

 7 7 0.7813 3.883 0.887 0.887 خدمات ما بعد البيع

 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

 المنظمة لعدم اتساق ىذه العبارة مع عبارات المقياس األخرى. أىدافتّم حذف العبارة رقم تسعة عشرة من عبارات مقياس تحقيق  *

 (،8554. -5134.أن قيم معامل الثبات ألبعاد نظام معمومات اإلنتاج قد تراوحت بين ) (2)نالحظ من الجدول 
 -8194.) بينأما المتغيرات التابعة فقد تراوحت قيم معامل الثبات  (،0.915)ليأخذ قيمة كمية لممتغير المستقل قدرىا 

 (.9544.)، وكانت قيمة معامل الثبات ليذا المتغير ككل (9194.

. وتعتبر ىذه (9544. -0.915القول أن قيم معامل الثبات لجميع فقرات النموذج قد تراوحت بين ) يمكن وخالصة
عمى قيمة جيدة لمثبات  يمكن القول أن جميع فقرات الدراسة قد حصمت عمى ذلك ( وبناءً 4.74القيم مقبولة ألّنيا أكبر من )

غراض التحميل اإلحصائي، وبالتالي فإن االختبارات التي تم اعتمادىا توفر دالالت عمى الصدق الظاىري، ومقبولة أل
 والثبات لنموذج الدراسة.العبارات وىذا يدل عمى وجود ترابط واتساق عالي بين وصدق المحتوى، 
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 إلحصاءات الوصفيةا -3-2

 الوصفية )الوسط الحسابي واالنحراف  تسيتّم عرض اإلحصاءا الوصفية لمتغيرات البحث9 تاإلحصاءا
 المعياري( لمتغيرات البحث كالتالي:

 الوصفية ألبعاد نظام معمومات اإلنتاج وأبعاد جودة المنتج9 تاإلحصاءا 

 اإلنتاجمعمومات  لكل من عبارات مقياس نظام يالمعيار  ف( الوسط الحسابي واالنحرا3الجدول رقم ) يبّين
 وأبعاد جودة المنتج.

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقاييس الدراسة3جدول رقم )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبــــــــــــــارات

المنظمة اإلنتاج الذي يستخدم في تمقيت تعميما أو تدريبا حول استخدام نظام معمومات  q10 3.48 .833 

 q11 3.50 .948 المنظمةفي  اإلنتاجمعمومات  القائمين عمى نظام األفراد أداءمستوى  عن ارضب أشعر

 q12 3.72 .825 اشعر بالثقة في المعمومات المقدمة من نظام معمومات اإلنتاج

 q13 3.58 .850 منظمةالمستخدم في ال اإلنتاج عن نظام معمومات ارضبال أشعر

 q14 3.78 .804 ومفيدة سيمة االستخدام المستخدم اإلنتاجالتي يوفرىا نظام معمومات  المعمومات

 67885. 356133 رضا مستخذو اننظاو

 q15 3.68 1.049 اإلنتاج إلى رفع كفاءة العاممين يؤدي استخدام نظام معمومات

 q16 3.97 .956 نتاج إلى رفع فعالية أداء العمليؤدي استخدام نظام معمومات اإل 

 q17 3.88 .958 ات اإلنتاج إلى سرعة انجاز العمليؤدي استخدام نظام معموم

المتعمقة بتحقيق ستراتيجية االمع متطمبات القرارات  اإلنتاج معمومات نظام ينسجم
 عاموبصورة  المنظمة أىداف

q18 3.88 .865 

مورد استراتيجي ىام تؤمن اإلدارة العميا بأن المعمومات التي يوفرىا النظام عبارة عن 
 ومصدر أساسي لمميزة التنافسية

q20 3.77 1.031 

 q21 3.58 1.013 يعمل نظام معمومات اإلنتاج عمى تعزيز وبناء الثقافة المعموماتية لمعاممين

يكسب نظام معمومات اإلنتاج إدارة اإلنتاج مرونة كافية في تأدية األنشطة والعمميات 
 وحل المشكالت التي تواجييا

q22 3.70 .926 

 75545. 3.7972 تحقٍق اننظاو ألهذاف انمنظمت

توفر  متطورةأجيزه وبرمجيات حاسوبيو  المنظمةتستخدم  من نظم المعمومات االستفادة ألغراض
 المناسبةفي الدخول والحصول عمى المعمومات  السرعة

q23 3.48 1.112 

بقدرات تحميمية ورياضية مناسبة تمبي حاجة  يتمتع تستخدم المنظمة نظام معمومات إنتاج متطور
 إدارة اإلنتاج والجيات األخرى المستفيدة

q24 3.50 .983 

تصميم، شبكات، ل نشاط من أنشطة نظم المعمومات )يوجد لدى المنظمة أفراد متخصصين بك
 قواعد البيانات.......(

q25 2.88 1.121 
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 q26 3.58 .996 التكنولوجية من خالل التجديد الدوري لمتجييزات والمعدات تواكب المنظمة التطورات

تستخدم المنظمة برامج متطورة إلدارة قواعد البيانات تمكن من سيولة التعامل مع 
 مخازن بياناتيا

q27 3.48 .911 

 81666. 3.3867 مواكبت اننظاو نهتطوراث انمستدذة

 q28 4.02 .983 من التمف أو التخريب المنظمةفي  ياتوالبرمج لألجيزةالكافية  الحماية تتوفر

في تخزين وتصنيف  ةعالي بكفاءة المنظمةالمستخدم في  اإلنتاج معمومات نظام يمتاز
 البيانات والمعمومات التي أحتاجيا بعممي وتحديثواسترجاع 

q29 4.07 .841 

 q30 3.68 1.000 خاص لحماية قواعد بيانات الموردين والسمع التي تشترييا نظام تستخدم المنظمة

 q31 3.85 .954 تقوم المنظمة بتجميع وتسجيل وحفظ البيانات التي تصف األنشطة والعمميات اإلنتاجية

معمومات غير مخول لو الوصول  إلىيصل  أوالرادعة بحق من يسرب  العقوبات تتخذ
 مشروعة غيربطرق  إلييا

q32 4.05 1.032 

 74440. 3.9333 قذرة اننظاو عهى توفٍر األمن نهمعهوماث

 q33 3.88 .739 عائد مجدي يبرر تكمفتيا توفر إلنتاجاالتي يوفرىا نظام معمومات  المعمومات

من خالل  لممنظمة لموقع التنافسيالمستخدم يساعد في تقوية ااإلنتاج معمومات  نظام
 التكاليف وزيادة المبيعات خفض

q34 3.80 .798 

توجد لدى المنظمة خطة واضحة حول الجودة ومحددة بأىداف معينة وتمتزم اإلدارة 
 بتطبيقيا

q35 3.97 .956 

يساىم النظام في ضبط النفقات التشغيمية في المنظمة من خالل تخفيض تكاليف 
 اإلنتاج

q36 3.95 .832 

 q37 3.88 .885 الحصول عمى الموارد من الموردين يساىم النظام في خفض تكمفة

 61890. 3.8967 انتكهفت االقتصادٌت نهنظاو

 0.58361 3.7265 نظاو معهوماث اإلنتاج

 q38 4.27 .800 اليدف من تمييز المنظمة لمنتجاتيا وتحسين جودتيا ىو تمبية حاجات ورغبات المستيمك

المنظمة بشكل مستمر عمى تقميل التفاوت أو الفجوة ما بين توقعات المستيمكين حول  تحرص
 بين الجودة الفعمية المقدمة ليم جودة المنتجات وما

q39 4.17 .827 

 q40 4.33 .933 يتم مراقبة جودة المواد قبل دخوليا عممية التصنيع

 q41 4.30 .926 ستراتيجية واضحة لياتعتبر المنظمة الجودة شعارا وا

تيتم المنظمة عند ضبط تكاليف منتجاتيا بتحقيق رغبة العمالء بالحصول عمى 
 المنتج بأسعار منخفضة

q42 3.90 1.037 

 q43 4.00 1.008 ةجديد منتجات وابتكار تطوير عند العمالء بآراء منظمةال تأخذ

لدى المنظمة مرونة عالية في تغيير مواصفات المنتج استجابة لطمبات الزبائن 
 المتنوعة والمتغيرة

q44 3.90 1.053 

 q45 3.78 1.075تقوم المنظمة بدراسة وتحديد احتياجات الزبائن الحالية والمستقبمية من المنتجات التي 
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 تقدميا المنظمة

نتاج المنتج عادة ما تأخذ المنظمة بعين االعتبار استجابة المنتج  عند تصميم وا 
 لحاجات الزبائن المستيدفين

q46 4.00 1.008 

نتاج المنتج عادة ما تأخذ المنظمة بعين االعتبار تخفيض مخاطر  عند تصميم وا 
 لاالستعما

q47 4.03 .991 

 73841. 4.0683 مالءمت انمنتح نمتطهباث انعمالء

 q48 3.95 1.111 تعطي المنظمة أىمية كبيرة لمبعد الجمالي لمنتجاتيا

 q49 3.92 .979 تسعى المنظمة في عممياتيا اإلنتاجية عمى إنتاج منتج غير قابل لمتقميد

 q50 4.12 .993 تحرص المنظمة عمى تحقيق جودة التصميم وتحقيق جاذبية لمنتجاتيا

واسعة من المنتجات لتمبية حاجات ورغبات أكبر تحرص المنظمة عمى تقديم تشكيمة 
 عدد ممكن من الزبائن

q51 4.08 .889 

تحرص المنظمة عمى توفير منتجاتيا بأشكال وأحجام مختمفة بناءا عمى دراسة رغبات 
 المشترين

q52 3.92 1.139 

 87488. 3.9967 انشكم اندمانً

 q53 3.65 .880 يمكن لممنظمة تعديل الخطوط اإلنتاجية إلنتاج منتجات جديدة وفي الوقت المناسب

تتخذ المنظمة إجراءات تصحيحية لتطوير المنتج بناءا عمى نتائج تطبيق نظام 
 معمومات اإلنتاج وبتكاليف بسيطة

q54 3.70 .788 

المتطمبات والمعايير العالمية المعمول بيا دون  يتم تعديل مواصفات المنتج حسب
 زيادة التكمفة

q55 3.72 1.091 

يساعد نظام معمومات اإلنتاج المنظمة عمى التقميل الجوىري لتكاليف ابتكار منتجات 
 جديدة

q56 3.42 1.030 

تستخدم المنظمة قواعد بياناتيا التي يوفرىا نظام المعمومات لدييا عند تطوير تشكيمة 
 منتجاتيا

q57 3.50 .983 

يساعد نظام معمومات اإلنتاج عمى مراقبة جودة اإلنتاج في كل المراحل اإلنتاجية  
 بتكاليف بسيطة

q58 3.78 .904 

تعتمد المنظمة في عممية تصميم المنتج عمى تحديد المواصفات الفنية لممنتج التي 
 تؤدي إلى تدني التكاليف

q59 3.70 .997 

 66356. 3.6381 تطوٌر انمنتح تكهفت

يسيم نظام معمومات اإلنتاج في تقميص المدة الزمنية الالزمة لتطوير منتجات 
 المنظمة

q60 3.63 1.057 

 q61 3.88 .940 استجابة لمتغيرات السوقية جديدة منتجات البتكار كبيرا اىتماما منظمةال تعطي

تستجيب إدارة المنظمة القتراحات العاممين وأفكارىم الجديدة التي تساعد عمى طرح 
 منتجات مبتكرة بسرعة

q62 3.48 1.097 
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تساعد التغذية الراجعة في تحسين عممية تطوير المنتجات الحالية وابتكار منتجات 
 جديدة

q63 3.57 1.125 

 q64 3.73 1.006 يتالءم تصميم المنتج مع الزمن الالزم إلنتاجو

 q65 3.17 1.210 تنتج المنظمة بشكل دوري منتجا جديدا وفي فترات قصيرة

سرعة استجابة الموردون ليا دور فعال في تسريع عممية تطوير المنتجات الحالية 
 وابتكار منتجات جديدة

q66 3.80 .917 

 75541. 3.6095 زمن ابتكار وتطوٌر انمنتح

 q67 4.12 .958 تعطي المنظمة اىتماما واسعا لمخدمات المقدمة بعد عممية البيع لكسب والء الزبائن

يتم التعرف عمى مدى رضا الزبائن عن المنتجات المقدمة ليم من خالل الموظفين 
 أنفسيم

q68 3.97 1.025 

التعرف عمى مدى رضا الزبائن عن المنتجات المقدمة ليم من خالل الزبائن  يتم
 أنفسيم

q69 4.05 .910 

تحرص المنظمة عمى االتصال المباشر مع الزبائن بقصد تقديم الخدمة في الوقت 
  المناسب

q70 3.87 .911 

 q71 3.65 1.055 تسعى المنظمة إلى التفرد في تقديم خدمات كمالية إضافية أكبر لممنتج

 q72 3.48 1.157 ىناك توعية لمزبائن عن طريقة استخدام المنتجات وعن ضوابط السالمة العامة

تعتقد المنظمة بأن تقديم خدمات ما بعد البيع إحدى الوسائل اليامة في كسب والء 
 الزبون

q73 4.05 1.048 

 78135. 3.8833 بعذ انبٍع خذماث ما

 0.61993 3.8495 خودة انمنتح

 .نتائج التحميل اإلحصائي :المصدر

 من الجدول أعاله ما يمي: يتضححيث 

حيث  اإلنتاج( ُبعد رضا مستخدم النظام وىو أحد أبعاد نظام معمومات 14إلى  14)من  العباراتتقيس  15
( من الدرجة 14يالحظ ارتفاع جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( واقتراب العبارة ا)

لممقياس )أربع نقاط( وبشكل عام يالحظ أّن رضا العاممين المستخدمين لمنظام بالمنظمات يزيد عن الدرجة  عاليةال
المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( ولكنيا تقل عن الدرجة الجيدة لممقياس )أربع نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي 

( مما يعني أّن ىناك رضا بدرجة 0.678( بانحراف معياري )3.613لممقياس الكمي لرضا مستخدم النظام )
 متوسطة ليذا البعد.

المنظمة وىو أحد أبعاد نظام معمومات  ألىداف( ُبعد تحقيق النظام 22إلى  15تقيس العبارات )من  25
حيث يالحظ ارتفاع جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( وبشكل عام يالحظ أّن  اإلنتاج
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المنظمة يزيد عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث  ألىدافتحقيق النظام  حول بعد المنظماتال في إجابات العم
نقاط(، ولكنيا تقل عن الدرجة الجيدة لممقياس )أربع نقاط( حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لتحقيق النظام 

متوسطة ليذا البعد وعموما فإن  ( مما يعني أّن ىناك درجة7554.( بانحراف معياري )3.797المنظمة ) ألىداف
الغاية األساسية التي يصمم من أجميا أي نظام ىي اتخاذ قرارات سميمة وبالسرعة المطموبة بحيث تؤدي إلى 
ن سعي النظام لتحقيق األىداف، والتكامل بين األقسام المختمفة في المنظمة في  تحقيق أىداف المنظمة. وا 

تحقيق الغاية التي وجدت من أجميا المنظمة ومن ثم التأكيد عمى  استخدام وتبادل المعمومات يعمل عمى
 .استمراريتيا من خالل مواكبة التطورات وتمبية احتياجات الزبائن

( ُبعد مواكبة النظام لمتطورات المستجدة وىو أحد أبعاد نظام معمومات 27إلى  23)من  العباراتتقيس  35
(  25حيث يالحظ ارتفاع جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( باستثناء العبارة رقم ) اإلنتاج

وقد الحظت الباحثة قمت المورد البشري المؤىل في  2.88حيث بمغ الوسط الحسابي  فتقل عن الدرجة المتوسطة
تطورات المستجدة يزيد عن الدرجة المتوسطة ، وبشكل عام يالحظ أّن ُبعد مواكبة النظام لممجال نظم المعمومات

لممقياس )ثالث نقاط( ولكنيا تقل عن الدرجة العالية لممقياس )أربع نقاط( حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس 
( مما يعني أّن ىناك مواكبة 8164.( بانحراف معياري )3.386الكمي لمواكبة النظام لمتطورات المستجدة )

يفرض عمى المنظمة مواكبة التطورات والمستجدات التي تمكنيا من تمبية  حيث لمتطورات بدرجة متوسطة،
متطمبات العمالء وبالتالي تحقيق أىدافيا وبأيسر الطرق وأسرعيا وىذا يرتبط بشكل أساسي مع الجانب التقني 

في الدخول  السرعة توفرالتي  المتطورة ةحاسوبيالبرمجيات الو  الذي تتبناه )الخطوط اإلنتاجية المؤتمتة واألجيزة
 .والحصول عمى المعمومات وتعمل عمى تحديثيا باستمرار

 اإلنتاجوىو أحد أبعاد نظام معمومات  األمن( ُبعد قدرة النظام عمى توفير 32، 28)من  تتقيس العبارا 45
، وبشكل عام يالحظ أّن مدركات جة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط(حيث يالحظ ارتفاع جميع العبارات عن الدر 

تزيد عن الدرجة المتوسطة وتقل عن الدرجة العالية  األمنالعاممين بالمنظمات لبعد قدرة النظام عمى توفير 
( بانحراف 3.933) األمنلممقياس )أربع نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لقدرة النظام عمى توفير 

ويجب التأكيد ىنا عمى أىمية المعمومات وضرورة قدرة بدرجة متوسطة ليذا البعد،  ( أي أّن ىناك7444.معياري )
الحفاظ عمييا من العبث المقصود وغير المقصود، حيث أصبحت المعمومات المقوم األساسي لبقاء المنظمات 

يث الحظت الباحثة حواستمرارىا، ويجب اتخاذ اإلجراءات والتدابير لحماية النظام وكافة المعمومات المرتبطة بو، 
اىتمام المنظمات بتوفير كافة متطمبات تأمين الحماية لممعمومات من إجراءات وقوانين وأجيزة وبرمجيات، مع 

 ضرورة التأكيد عمى االستمرار في ىذا المنحى وتعزيزه.
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 نتاجاإل( ُبعد التكمفة االقتصادية لمنظام وىو أحد أبعاد نظام معمومات 37إلى  33العبارات )من  تقيس 55
حيث يالحظ ارتفاع المتوسط الحسابي لمعبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط(، وبشكل عام يالحظ 

تزيد عن الدرجة المتوسطة وتقل عن الدرجة العالية لممقياس  األمنأّن اإلجابات عن بعد قدرة النظام عمى توفير 
( بانحراف معياري 3.896) األمنلقدرة النظام عمى توفير )أربع نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي 

 من خالل خفض التكاليف لممنظمة تنافسيالالمستخدم يساعد في تقوية الوضع  اإلنتاج نظام( أي أّن 6184.)
وبالنظر إلى بعد التكمفة االقتصادية لمنظام بشكل عام نجد أن منظمات الصناعات بدرجة متوسطة ليذا البعد. 

الغذائية وعمى الرغم من إدراكيا ألىمية النظام إال أنيا ال تزال بحاجة إلى خطوات جريئة في ما يخص زيادة 
 اإلنفاق عمى النظام أو تطبيقو حتى وىذا لتكمفتو المرتفعة. 

( ُبعد مالئمة المنتج لمتطمبات العمالء وىو أحد أبعاد جودة المنتج 47إلى  38تقيس العبارات )من  65
( عن الدرجة العالية لممقياس )أربع نقاط( 45، 44، 42حيث يالحظ انخفاض المتوسط الحسابي لمعبارات )

اىتمام وارتفاع المتوسط الحسابي لباقي العبارات عن الدرجة العالية لممقياس )أربع نقاط( وبشكل عام يالحظ أّن 
المنظمات ببعد مالئمة المنتج لمتطمبات العمالء يزيد عن الدرجة العالية. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس 

( مما يعني أّن ىناك اىتمام بدرجة 7384.( بانحراف معياري )4.068الكمي لمالئمة المنتج لمتطمبات العمالء )
 عالية بيذا البعد.

حيث يالحظ ارتفاع  ُبعد الشكل الجمالي وىو أحد أبعاد جودة المنتج( 52إلى  48تقيس العبارات )من  75
جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( واقتراب العبارات من الدرجة العالية لممقياس )أربع 

م المنظمات ( عن الدرجة العالية ) أربع نقاط(، وبشكل عام يالحظ أّن اىتما51و  54نقاط(، وارتفاع العبارتين )
بالشكل الجمالي يزيد عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( ولكنيا تقترب بشكل كبير لمدرجة العالية 

( بانحراف معياري 3.996لممقياس )أربع نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لمشكل الجمالي لممنتج )
 .ظماتبالشكل الجمالي لممنتج بالمن( مما يعني أّن ىناك اىتمام ال بأس بو 8744.)

حيث يالحظ  ( ُبعد تكمفة تطوير المنتج وىو أحد أبعاد جودة المنتج59إلى  53تقيس العبارات )من  85
( من الدرجة العالية 58ارتفاع جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( واقتراب العبارة  )

حظ أّن اىتمام المنظمات بتطوير منتجاتيا  يزيد عن الدرجة المتوسطة لممقياس )أربع نقاط(، وبشكل عام يال
( بانحراف معياري 3.638لممقياس )ثالث نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لتكمفة تطوير المنتج )

 ( مما يعني أّن ىناك اىتمام بدرجة متوسطة بيذا البعد نظرا الرتفاع تكاليف تطوير المنتج.6634.)
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( ُبعد زمن ابتكار وتطوير المنتج وىو أحد أبعاد جودة المنتج حيث 66إلى  64قيس العبارات )من ت 95
( من الدرجة 61يالحظ ارتفاع جميع العبارات عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( واقتراب العبارة  )

ظمات يزيد عن الدرجة المتوسطة العالية لممقياس )أربع نقاط(، وبشكل عام يالحظ أّن زمن تطوير منتجات المن
( بانحراف 3.6095لممقياس )ثالث نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لزمن ابتكار وتطوير المنتج )

 ( مما يعني أّن زمن تطوير المنتجات كان بدرجة متوسطة ليذا البعد.755414.معياري )

حيث يالحظ  البيع وىو أحد أبعاد جودة المنتج( ُبعد خدمات ما بعد 73إلى  67تقيس العبارات )من  135
، 69، 67( عن الدرجة المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط( وارتفاع العبارات ) 71،72، 74، 68ارتفاع العبارات ) 

( عن الدرجة العالية لممقياس )أربع نقاط(، وبشكل عام يالحظ أّن اىتمام المنظمات بخدمات ما بعد البيع  73
المتوسطة لممقياس )ثالث نقاط(. حيث بمغ الوسط الحسابي لممقياس الكمي لخدمات ما بعد البيع يزيد عن الدرجة 

( مما يعني أّن ىناك اىتمام ال بأس بو بخدمات ما بعد البيع بمنظمات 7814.( بانحراف معياري )3.883)
 الصناعات الغذائية.
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 الدراسةاختبار وتحليل ومناقشة متغيرات  : المبحث الثاني

 أوال: مقدمة

اختبار الفرضيات التي تبنتيا الدراسة، مع مناقشة ألبرز النتائج التي تم  سيتم من خالل ىذا المبحث
 التوصل إلييا.

  اختبار الفرضيات9 ثانيا

الختبار فروض البحث لما لو  Multiple Regressionأسموب تحميل االنحدار المتعدد  الباحثةت استخدم
 من قدرة عمى بيان أثر عالقة متغّير مستقل أو أكثر في متغير تابع.

المتعدد وجود أكثر من متغير مستقل يؤثر في متغير تابع، ويكمن اليدف في معرفة أي  باالنحدار ويقصد
ير النسبي لكل متغير من المتغيرات المتغيرات المستقمة ليا تأثير معنوي حقيقي عمى المتغير التابع، ومعرفة التأث

المستقمة عمى المتغير التابع، باإلضافة إلى معرفة مقدرة النموذج عمى تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير 
وفيما ما يمي نتائج تحميل  .%5 اختبار تحميل االنحدار المتعدد عند مستوى معنوية استخداموقد تّم التابع. 

 .في تحسين أبعاد جودة المنتج اإلنتاجلتأثير أبعاد نظام معمومات  Enterقة االنحدار المتعدد بطري

 9الرئيسيةاختبار الفرضية  -2-1

 عمى المشكمة المطروحة انطمقت ىذه الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية: لإلجابة

القطاع نظام معمومات اإلنتاج في تحسين جودة المنتج في بعض منظمات لىناك أثر ذو داللة إحصائية 
 الصناعي.

 نظام صالحية نموذج العالقة التأثيرية ل اختبار تمّ لقد  صالحية النموذج وقدرتو التفسيرية9 ختبارا
من خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول  تحسين جودة المنتجفي  اإلنتاجمعمومات 

 التالي:

 نتائح اختبار انفرضٍت انرئٍسٍت( 4رقم ) جدول

 معامل االرتباط  النموذج
)R( معامل التحديد 

) R2  (  
معامل التحديد 

 المعّدل
الخطأ المعياري 

 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات الحرية 
 df  

انمتغٍر 

 X انمستقم

 

.705 .497 .489 .443 
 

57.376 .000 
 

59 

.: نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر  

a. Predictors: (Constant), MIS نظام معلومات اإلنتاج     
b. Dependent Variable: Product Quality جودة المنتج      
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تحسين جودة في اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 
( مما يعني أّن ىذا النموذج 4.45( وىي أقل من )0.00( بمستوى معنوية )57.376)F ، حيث بمغت قيمة المنتج

  بمتغيراتو المستقمة صالح لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
( والمتغير التابع اإلنتاجنظام معمومات الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين المتغير المستقل ) ويبّين

فسر ي اإلنتاجنظام معمومات وىذا يعني أّن  (4974.( وأّن معامل التحديد بمغ )0.705( بمغ )تحسين جودة المنتج)
نظام  تطبيق ، تدل عمى أثرجيدة، وىي قوة تفسيرية جودة المنتج الحاصل في التحسن من %( 49.7ما مقداره )
%( ترجع 50.3، وأّن نسبة )تحسين جودة المنتجفي  عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية اإلنتاجمعمومات 

 دراسة.الإلى متغيرات أخرى لم تكن موضع 
  يوضح الجدول تحسين جودة المنتج في  اإلنتاجنظام معمومات لتأثير  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل

 (.تحسين جودة المنتج( في المتغير )اإلنتاجنظام معمومات ( تأثير المتغير )5رقم )

 

( معامالث االنحذار نتأثٍر ننظاو معهوماث اإلنتاج فً تحسٍن خودة انمنتح5خذول )  

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 
 

 
T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
B االحصائية معامالت  

بــيــتــــــــا   Std.Error Beta المتغيرات  

 الثابت
 

.738 
 

.415  
 

1.780 
 

.080  

نظام معمومات 
 اإلنتاج

 

.835 
 

.110 
 

.705 
 

7.575 
 

 معنوي 000.

 .: نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر

( وأن مستوى المعنوية 1.96الجدولية ) T( أكبر من 7.575المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 
مما يقتضي  ،ثر طرديًا في تحسين جودة المنتجيؤ   ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )

 9أّنوالتي تنص عمى و  الرئيسية قبول الفرضية

. جودة المنتجنظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في تحسين يؤثر تطبيق 
 وفق النموذج: تحسين جودة المنتجمن االختالفات في  (% 49.7)حيث يشرح نموذج االنحدار 

 

     9النموذج األول

 
 

y = 0.738+ 0.835 x  
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/ في 1.57حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / حسنالت أنّ أي 
 منظمات الصناعات الغذائية.تحسين جودة المنتج عمى مستوى 

المنظمة،  أىدافرضا مستخدم النظام، تحقيق النموذج بالتفصيل )تأثير الي سيتم عرض الت الجدول لومن خال
 .المنتجمواكبة النظام التطورات المستجدة، توفير األمن لممعمومات، التكمفة االقتصادية لمنظام (عمى تحسين جودة 

تحسٍن خودة انمنتحنظاو معهوماث اإلنتاج فً  (: معامالث االنحذار6خذول )     

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients  
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
B اإلحصائية معامالت  

بــيــتــــــــا   Std.Error Beta المتغيرات  

  الثابت

.644 

 

.454 
 

 

1.419 

 

.162 
 

 رضا مستخدم النظام
X1 

 

.043 

 

.093 

 

.047 

 

.459 

 

.648 

غير 
 معنوي

 أىدافتحقيق 
 X2المنظمة

 

.530 

 

.097 

 

.645 

 

5.456 

 

.000 
 معنوي

مواكبة النظام 
التطورات 
 X3المستجدة

 

-.028 

 

.105 

 

-.037 

 

-.266 

 

.792 

غير 
 معنوي

توفير األمن 
 X4 لممعمومات

 

.196 

 

.100 

 

.236 

 

1.970 

 

.054 
 معنوي

التكمفة االقتصادية 
 X5 لمنظام

 

.093 

 

.119 

 

.093 

 

.439 

 

.779 

غير 
 معنوي

 .: نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر

الجدولية  Tمن  قل( أ4594.المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح : بالنسبة رضا مستخدم النظام 
يؤثر في تحسين ال (X1) رضا مستخدم النظام ( وبالتالي فإّن 4.454من ) كبر( وأن مستوى المعنوية أ1.96)

 .) 6484.عند مستوى معنوية ) جودة المنتج

( أكبر من 5.456المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح و : تحقيق النظام ألىداف المنظمةلبالنسبة  
T ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية ) المنظمة  أىدافتحقيق (X2)  يؤثر

  .) 0004.عند مستوى معنوية ) طرديًا في تحسين جودة المنتج
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( -4.266المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منويتضح : بالنسبة لمواكبة النظام لمتطورات المستجدة 
يؤثر سمبيا في تحسين جودة المنتج عند  (X3)  مواكبة النظام التطورات المستجدةبالتالي فإّن و  وىي سالبة،

 .) 7924.مستوى معنوية )

 T( أكبر من 1.970المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منويتضح  :بالنسبة لتوفير األمن لممعمومات 
طرديًا في تحسين جودة المنتج عند مستوى  يؤثر(X4) توفير األمن لممعمومات( وبالتالي فإّن 1.96الجدولية )
 .) 0544.معنوية )

 T( أقل من 4394.المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح بالنسبة لمتكمفة االقتصادية لمنظام9  
ال تؤثر  (X5) التكمفة االقتصادية لمنظام( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .) 7794.في تحسين جودة المنتج عند مستوى معنوية )

  حيث: 
 

 اختبار الفرضيات الفرعية9 1-1

 9ـ الفرضية الفرعية األولى 

  .مالءمة المنتج لمتطمبات العمالءمعنويًا في  اإلنتاجنظام معمومات تؤثر أبعاد 

 التالية9 وتتفرع عنيا الفرضيات

 .لمتطمبات العمالء المنتج مالءمةيؤثر رضا مستخدم النظام معنويًا في 

 .مالءمة المنتج لمتطمبات العمالءالمنظمة معنويًا في  أىدافيؤثر تحقيق 

 .لمتطمبات العمالء المنتجمالءمة يؤثر مواكبة النظام التطورات المستجدة معنويًا في 

 .لمتطمبات العمالء المنتجمة مالءيؤثر توفير األمن لممعمومات معنويًا في 

 .لمتطمبات العمالء المنتجمالءمة يؤثر التكمفة االقتصادية لمنظام معنويًا في 

 اإلنتاجنظام معمومات عالقة التأثيرية لصالحية ال اختبار تمّ لقد  التفسيرية9 ةقدر والصالحية ال ختبارا 
من خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول  مالءمة المنتج لمتطمبات العمالءفي عموما 
 التالي:

 

Y = 0.644 + 0.530 x2 + 0.196 x4  
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  نتائح اختبار انفرضٍت انفرعٍت األونى( 6جدول رقم )
معامل  النموذج

 االرتباط 
)R( 

 معامل التحديد (
R

2  (  
معامل التحديد 

 المعّدل
الخطأ المعياري 

 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات 
  df الحرية 

انمتغٍر 

 انمستقم

 

.530 
.281 .269 .74814 

 

22.682 
.000 
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 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9
 المنتج مالءمةفي اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 

  (.0.0.( وىي أقل من )0.00معنوية )( بمستوى 22.682)F ، حيث بمغت قيمة لمتطمبات العمالء

بمغ  لمتطمبات العمالء المنتج مالءمةو  اإلنتاجنظام معمومات ويبّين الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين 
 %( من 28.1يفسر ما مقداره ) اإلنتاجنظام معمومات ( وىذا يعني أّن 2814.( وأّن معامل التحديد بمغ )4.534)

نظام ، تدل عمى أثر متوسطة، وىي قوة تفسيرية لمتطمبات العمالء المنتج مالءمةفي الحاصل  التغير أو التحسن
%( ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن 71.9، وأّن نسبة )لمتطمبات العمالء المنتج مالءمةفي  اإلنتاجمعمومات 
 دراسة.الموضع 

  9لمتطمبات العمالء المنتج مالءمةفي  اإلنتاجنظام معمومات لتأثير أبعاد  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل 

 .لمتطمبات العمالء المنتج مالءمة( في اإلنتاجنظام معمومات ( تأثير 8يوضح الجدول رقم )

 لمتطمبات العمالء المنتج نظام معمومات اإلنتاج في مالءمة ( معامالت االنحدار لتأثير7جدول )
 النموذج

 
Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
 اإلحصائية

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.695 

 

.700 

  

.993 

 

.325 

 

نظام معمومات 
  X اإلنتاج

 

.886 

 

.186 

 

.530 

 

4.763 

 

.000 
 معنوي

 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

( وأن مستوى المعنوية .1.9الجدولية ) T( أكبر من 4.763المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 
 ،يؤثر طرديًا في مالءمة المنتج لمتطمبات العمالء  ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )

ج ذا جودة عالية، من خالل تقديم منتت العمالء رغباو ىذا ما يستدعي اىتمام المنظمات بالتعرف عمى حاجات 
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التغذية المرتدة لمنظام تتمكن المنظمة من معرفة استخدام بالتطبيق الفعال لنظام معمومات اإلنتاج و  باالعتماد عمى
ما يتوافق مع متطمباتو وتوقعاتو بأقل وقت المنتجات الحالية بديدة أو تطوير متطمبات العميل وترجمتيا بتصاميم ج

 .ممكن

  :التي تنص عمى أّنوو  الفرعية األولى قبول الفرضيةيقتضي  سبق مماو 

مالءمة المنتج نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في يؤثر تطبيق 
 :مالءمة المنتج لمتطمبات العمالءمن االختالفات في  (% 28.1). حيث يشرح نموذج االنحدارلمتطمبات العمالء

     9النموذج الثاني

 
/ في 1.58حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / حسنالت أنّ أي 

 عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية. مالءمة المنتج لمتطمبات العمالء

 أىدافالجدول الموالي سيتم عرض تأثير النموذج بالتفصيل )رضا مستخدم النظام، تحقيق  لومن خال
مالءمة ى ف مواكبة النظام التطورات المستجدة، توفير األمن لممعمومات، التكمفة االقتصادية لمنظام ( المنظمة،

 .المنتج لمتطمبات العمالء

 مالءمة المنتج لمتطمبات العمالءى فلتأثير النموذج بالتفصيل  (: معامالث االنحذار9خذول )
 النموذج

 
Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 

الداللة 
ةاإلحصائي  

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.529 
 

.772 
 

 

.685 

 

.497 
 

رضا مستخدم 
   X1النظام

 

-.042 

 

.158 

 

-.033 

 

-.267 

 

.794 
غير 
 معنوي

 أىدافتحقيق 
 X2  المنظمة

 

.690 

 

.165 

 

.595 

 

4.179 

 

.000 
يمعنو   

 

مواكبة النظام 
 التطورات المستجدة

X3 

 

-.139 

 

.178 

 

-.130 

 

-.780 

 

.439 
غير 
 معنوي

توفير األمن 
  X4لممعمومات

 

.436 

 

.169 

 

.371 

 

2.573 

 

.013 
 معنوي

التكمفة االقتصادية 
  X5  لمنظام

 

-.062 

 

.203 

 

-.044 

 

-.305 

 

.761 
غير 
 معنوي

 نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

Y1 = 0.695+ 0.886 x  
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وىي سالبة، ( -4.267المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح  :رضا مستخدم النظاملبالنسبة  
يؤثر سمبيا في مالءمة المنتج لمتطمبات العمالء عند مستوى معنوية (X1) رضا مستخدم النظام وبالتالي فإّن 

(.7904 (. 

 T( أكبر من 4.179المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  :المنظمة أىدافبالنسبة لتحقيق  
يؤثر طرديًا (X2) المنظمة  أىدافتحقيق ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .) 0004.عند مستوى معنوية )مالءمة المنتج لمتطمبات العمالء في 

( وىي -4.784المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح : بالنسبة لمواكبة النظام التطورات المستجدة 
عند  المنتج لمتطمبات العمالءمالءمة يؤثر سمبيا في (X3)  مواكبة النظام التطورات المستجدةبالتالي فإّن و سالبة، 

ىذه النتيجة غير منطقية ويكمن إرجاع سبب ىذه النتيجة إلى وجود عداء لمتكنولوجيا  )0.4.9مستوى معنوية )
لعدم توفر  إرجاعياكما يمكن عمى مستوى منظمات الدراسة أو سوء إدارة النظام مما أدى إلى ىذه النتيجة السمبية 

أي صاحب  "الحجي" لةا تأخذ الطابع العائمي وتعمل بمقو يالكفاءات المؤىمة عمى مستوى المنظمات فمعضم
والنظر إلييا عمى أنيا إضاعة لمموارد ولموقت،  وغير مقتنع بفكرة التطويريقوم بكل شيء و  ىو كل شيء العمل

 .وال نتائج إنتاجية ليا

 T( أكبر من 2.573المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح 9 بالنسبة لتوفير األمن لممعمومات 
يؤثر طرديًا  (X4) توفير األمن لممعموماتوبالتالي فإّن ( 4.454مستوى المعنوية أقل من ) وأن( 1.96الجدولية )

 .) 4.413عند مستوى معنوية )مالءمة المنتج لمتطمبات العمالء في 

وىي سالبة ( -4.345المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح : بالنسبة لمتكمفة االقتصادية لمنظام 
سمبا في مالءمة تؤثر (X5) التكمفة االقتصادية لمنظاموبالتالي فإّن ( 4.454مستوى المعنوية أكبر من ) وأن

 .)4.761المنتج لمتطمبات العمالء عند مستوى معنوية )

 حيث:        
 

 

 

 

 

 

 

 

Y1 = 0.529 +0.690 x2 + 0.436 x4 
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 9ثانيةالفرضية الفرعية ال 

  .الشكل الجمالي لممنتجمعنويًا في  اإلنتاجنظام معمومات تؤثر أبعاد 

 وتتفرع عنيا الفرضيات التالية9

 .الشكل الجمالي لممنتجيؤثر رضا مستخدم النظام معنويًا في 

 .الشكل الجمالي لممنتجالمنظمة معنويًا في  أىدافيؤثر تحقيق 

 .الشكل الجمالي لممنتجيؤثر مواكبة النظام التطورات المستجدة معنويًا في 

 .الشكل الجمالي لممنتجيؤثر توفير األمن لممعمومات معنويًا في 

 .الشكل الجمالي لممنتجيؤثر التكمفة االقتصادية لمنظام معنويًا في 

 في  اإلنتاجنظام معمومات عالقة التأثيرية لصالحية ال اختبار تمّ لقد  التفسيرية9 ةقدر والصالحية ال ختبارا
 من خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول التالي: الشكل الجمالي لممنتج

 انثانٍتنتائح اختبار انفرضٍت انفرعٍت ( 01جدول رقم )
معامل  النموذج

 االرتباط 
)R( 

 معامل التحديد (
R

2  (  
معامل التحديد 

 المعّدل
الخطأ المعياري 

 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات 
  df الحرية 

انمتغٍر 

 انمستقم

 

.696 
.484 .475 .74814 

 

54.442 
.000 
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 : نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر
 

الشكل الجمالي في اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 
  (.0.0.( وىي أقل من )0.00( بمستوى معنوية )54.442)F ، حيث بمغت قيمة لممنتج

( 4.696بمغ ) الشكل الجمالي لممنتجو  اإلنتاجنظام معمومات ويبّين الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين 
 تحسنمن ال %( 48.4يفسر ما مقداره ) اإلنتاجنظام معمومات ( وىذا يعني أّن 4.484.وأّن معامل التحديد بمغ )

الشكل في  اإلنتاجنظام معمومات ، تدل عمى أثر جيدة، وىي قوة تفسيرية الشكل الجمالي لممنتج في الحاصل
 دراسة.ال%( ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضع 51.6، وأّن نسبة )الجمالي لممنتج
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  9الشكل الجمالي لممنتجفي  اإلنتاجمعمومات نظام لتأثير أبعاد  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل 

 (.الشكل الجمالي لممنتج)التابع في المتغير  اإلنتاجنظام معمومات تأثير  (11)يوضح الجدول رقم 

الشكل الجمالي لممنتج نظام معمومات اإلنتاج في لتأثير ( معامالث االنحذار11خذول )  

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
 االحصائية

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.412 

 

.500 

  

.822 

 

.414 

 

نظام معمومات 
  X اإلنتاج

 

.981 

 

.133 

 

.696 

 

7.378 

 

.000 
 معنوي

 .نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر9 
( وأن مستوى المعنوية 1.96الجدولية ) T( أكبر من 7.378المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 

،مما يقتضي  الشكل الجمالي لممنتجيؤثر طرديًا في   ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )
 :التي تنص عمى أّنوفرعية الثانية و قبول الفرضية ال

الشكل الجمالي نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في يؤثر تطبيق  
 .الشكل الجمالي لممنتج من االختالفات في (% 48.4). حيث يشرح نموذج االنحدار لممنتج

 

     9لثالنموذج الثا

 
 

/ في 1.39حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / حسنالت أنّ أي 
 عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية. الشكل الجمالي لممنتج

 أىدافرضا مستخدم النظام، تحقيق النموذج بالتفصيل )تأثير ومن خال الجدول الموالي سيتم عرض 
الشكل ى ف( ومات، التكمفة االقتصادية لمنظامالمنظمة، مواكبة النظام التطورات المستجدة، توفير األمن لممعم

 .الجمالي لممنتج

 

 

Y2 = 0.412+ 0.981 x  



الفصل الرابع: الدراسة امليدانية                                                                                             115  

الشكل الجمالي لممنتج ىفلتأثير النموذج بالتفصيل  (9 معامالت االنحدار01جدول )  
 النموذج

 
Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 

الداللة 
ةاإلحصائي  

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.189 

 

.558 

  

.339 

 

.736 

 

 رضا مستخدم
 X1 النظام

 

.124 

 

.114 

 

.114 

 

1.082 

 

.284 
غير 
 معنوي

 أىدافتحقيق 
  X2  المنظمة

 

.597 

 

.119 

 

.611 

 

5.013 

 

.000 
يمعنو   

 

مواكبة النظام 
 التطورات المستجدة

X3  

 

-.060 

 

.129 

 

-.066 

 

-.467 

 

.643 
غير 
 معنوي

توفير األمن 
  X4 لممعمومات

 

.274 

 

.122 

 

.276 

 

2.237 

 

.029 
 معنوي

التكمفة االقتصادية 
  X5 لمنظام

 

.075 

 

.146 

 

.062 

 

.509 

 

.613 
غير 
 معنوي

 نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

 Tأقل من ( 1.482المحسوبة ) Tيتضح من الجدول السابق أّن  :بالنسبة لرضا مستخدم النظام 
يؤثر في ال  (X1) رضا مستخدم النظام ، وبالتالي فإّن (4.454مستوى المعنوية أكبر من ) ( وأن1.96الجدولية )

 .) 2844.عند مستوى معنوية )الشكل الجمالي لممنتج 

 T( أكبر من 5.013المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح : المنظمة أىدافتحقيق ل بالنسبة 
يؤثر طرديًا  (X2) المنظمة  أىدافتحقيق ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .) 0004.عند مستوى معنوية )الشكل الجمالي لممنتج في 

وىي  (-4.464)المحسوبة  Tأّن  أيضا الجدول منيتضح 9 النظام التطورات المستجدة اكبةبالنسبة لمو  
عند مستوى الشكل الجمالي لممنتج يؤثر سمبيا في (X3)  مواكبة النظام التطورات المستجدةسالبة، وبالتالي فإّن 

 .)4.643معنوية )

 T( أكبر من 2.237المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح : لتوفير األمن لممعمومات بالنسبة 
يؤثر طرديًا  (X4) توفير األمن لممعمومات( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .) 4.429عند مستوى معنوية )الشكل الجمالي لممنتج في 
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 Tأقل من ( 4.549المحسوبة ) Tأّن أيضا  الجدول منيتضح : االقتصادية لمنظاملمتكمفة بالنسبة  
تؤثر ال  (X5) التكمفة االقتصادية لمنظاموبالتالي فإّن (، 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .)4.613عند مستوى معنوية )الشكل الجمالي لممنتج في 

   حيث:        
 

 

 9الثالثة الفرعية الفرضية 

 . تكمفة تطوير المنتجمعنويًا في  اإلنتاجتؤثر أبعاد نظام معمومات ـ

 وتتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .تكمفة تطوير المنتجيؤثر رضا مستخدم النظام معنويًا في 

 .المنتجتكمفة تطوير المنظمة معنويًا في  أىدافيؤثر تحقيق 

 .تكمفة تطوير المنتجيؤثر مواكبة النظام التطورات المستجدة معنويًا في 

 .تكمفة تطوير المنتجيؤثر توفير األمن لممعمومات معنويًا في 

 .تكمفة تطوير المنتجتؤثر التكمفة االقتصادية لمنظام معنويًا في 

 في  اإلنتاجنظام معمومات عالقة التأثيرية لصالحية ال اختبار تمّ لقد  التفسيرية9 ةقدر والصالحية ال ختبارا
 من خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول التالي: تكمفة تطوير المنتج

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة( 02جدول رقم )

 معامل االرتباط النموذج
)R( 

 معامل التحديد (
R2  (  

معامل التحديد 
 المعّدل

المعياري  الخطأ
 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات الحرية 
 df 

انمتغٍر 

 انمستقم

 

.512a 
.262 .249 .57498 

 

20.580 
.000 

 

59 

 .: نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر
تكمفة تطوير في اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 

  (.0.0.( وىي أقل من )0.00( بمستوى معنوية )24.584)F ، حيث بمغت قيمة المنتج
( 4.512بمغ ) تكمفة تطوير المنتجو  اإلنتاجنظام معمومات الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين  ويبّين

%( من 26.2يفسر ما مقداره ) اإلنتاجنظام معمومات ( وىذا يعني أّن 4.262.وأّن معامل التحديد بمغ )
نظام معمومات  تطبيق ، تدل عمى أثرمتوسطة، وىي قوة تفسيرية تكمفة تطوير المنتجالحاصل في  التغير
 دراسة.ال%( ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضع 73.8، وأّن نسبة )تكمفة تطوير المنتجفي  اإلنتاج

Y2 = 0.189 + 0.597 x2 + 0.274 x4 
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  9تكمفة تطوير المنتجفي  اإلنتاجمعمومات نظام لتأثير أبعاد  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل 

تكمفة تطوير في )التابع ( في المتغير اإلنتاجنظام معمومات ( تأثير المتغير )14يوضح الجدول رقم )
 (.المنتج

نظام معمومات اإلنتاج في تكمفة تطوير المنتج ( معامالت االنحدار لتأثير03جدول )  

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 
 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
B اإلحصائية معامالت  

بــيــتــــــــا   Std.Error Beta المتغيرات  

  الثابت

1.221 

 

.538 
 

 

2.270 

 

.027 
 

نظام معمومات 
 X اإلنتاج

 

.649 

 

.143 

 

.512 

 

4.536 

 

.000 
 معنوي

 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

( وأن مستوى المعنوية 1.96الجدولية ) T( أكبر من 4.536المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 
،مما  تكمفة تطوير المنتجفي يؤثر طرديًا في   ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )

 : والتي تنص عمى أّنوالفرعية الثالثة يقتضي قبول الفرضية 

تكمفة تطوير في نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في يؤثر تطبيق 
 .تكمفة تطوير المنتجفي  من االختالفات (% 26.2)حيث يشرح نموذج االنحدار . المنتج

 

     9رابع النموذج ال

 
 

/ في 1.87حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / حسنالت أنّ أي 
 عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية. تكمفة تطوير المنتج

 أىدافرضا مستخدم النظام، تحقيق  النموذج بالتفصيل )تأثير الي سيتم عرض ومن خال الجدول الت
تكمفة  ىفالمنظمة، مواكبة النظام التطورات المستجدة، توفير األمن لممعمومات، التكمفة االقتصادية لمنظام ( 

 .تطوير المنتج

 
 

 
 

Y3 = 1.221+ 0.649 x  
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تكمفة تطوير المنتج ىف(9 معامالت االنحدار لتأثير النموذج بالتفصيل 04جدول )  

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 

الداللة 
ةاإلحصائي  

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

1.324 

 

.626 

  

2.116 

 

.039 

 

 رضا مستخدم
 X1 النظام

 

.039 

 

.128 

 

.040 

 

.301 

 

.765 
غير 
 معنوي

 أىدافتحقيق 
  X2  المنظمة

 

.415 

 

.134 

 

.472 

 

3.099 

 

.003 
يمعنو   

 
مواكبة النظام التطورات 

  X3 المستجدة
 

.032 

 

.145 

 

.039 

 

.222 

 

.825 
غير 
 معنوي

توفير األمن 
  X4 لممعمومات

 

.083 

 

.137 

 

.093 

 

.603 

 

.549 
غير 
 معنوي

التكمفة االقتصادية 
  X5 لمنظام

 

.042 

 

.164 

 

.040 

 

.258 

 

.797 
غير 
 معنوي

 .: نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر
 Tمن  قلأ( 4.341المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح  :رضا مستخدم النظامبالنسبة ل  
في يؤثر ال  (X1)  رضا مستخدم النظامبالتالي فإّن و  ،(4.454من ) كبر( وأن مستوى المعنوية أ1.96الجدولية )

 .) 4.765عند مستوى معنوية ) تطوير المنتجتكمفة 

 T( أكبر من 3.499المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  :المنظمة أىدافتحقيق لـ بالنسبة 
يؤثر طرديًا  (X2) المنظمة  أىدافتحقيق ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .)4.443مستوى معنوية )عند تكمفة تطوير المنتج في 

أقل ( 4.222المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  9مواكبة النظام التطورات المستجدةبالنسبة لـ 
مواكبة النظام التطورات ، وبالتالي فإّن (4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية ) Tمن 

 .)4.825مستوى معنوية )عند تكمفة تطوير المنتج في  يؤثر ال (X3)  المستجدة

 Tمن  قل( أ06.0.المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح : توفير األمن لممعموماتـلـبالنسبة  
يؤثر في  ال(X4) توفير األمن لممعمومات( وبالتالي فإّن 4.454من ) كبر( وأن مستوى المعنوية أ1.96الجدولية )

 .)4.549عند مستوى معنوية )تكمفة تطوير المنتج 
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 T( أقل من 4.258المحسوبة ) Tأيضا أّن  الجدول منيتضح : لمتكمفة االقتصادية لمنظامبالنسبة  
ال تؤثر  (X5) التكمفة االقتصادية لمنظام(، وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .)4.797عند مستوى معنوية )تكمفة تطوير المنتج في 

 حيث:        

 
 

 9الرابعة الفرضية 

 معنويًا في زمن ابتكار وتطوير المنتج. اإلنتاجمعمومات تؤثر أبعاد نظام 

 يات الفرعية التالية:وتتفرع عنيا الفرض

 .زمن ابتكار وتطوير المنتجيؤثر رضا مستخدم النظام معنويًا في 

 .وتطوير المنتجزمن ابتكار المنظمة معنويًا في  أىدافيؤثر تحقيق 

 .زمن ابتكار وتطوير المنتجيؤثر مواكبة النظام التطورات المستجدة معنويًا في 

 .زمن ابتكار وتطوير المنتجيؤثر توفير األمن لممعمومات معنويًا في 

 .زمن ابتكار وتطوير المنتجتؤثر التكمفة االقتصادية لمنظام معنويًا في 

 في  اإلنتاجنظام معمومات عالقة التأثيرية لصالحية ال اختبار تمّ لقد  التفسيرية9 ةقدر والصالحية ال ختبارا
 خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول التالي: من زمن ابتكار وتطوير المنتج

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة( 05جدول رقم )
 معامل االرتباط  النموذج

)R( ) معامل التحديد 
R2  (  

معامل التحديد 
 المعّدل

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات الحرية 
 df  

انمتغٍر 

 انمستقم

 

.508 
.258 .249 .65631 

 

20.162 
.000 
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 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

زمن ابتكار في اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 
  (.0.0.( وىي أقل من )0.00( بمستوى معنوية )20.162)F ، حيث بمغت قيمة وتطوير المنتج

بمغ  زمن ابتكار وتطوير المنتجو  اإلنتاجنظام معمومات ويبّين الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين 
 %( من25.8يفسر ما مقداره ) اإلنتاجنظام معمومات ( وىذا يعني أّن 4.258( وأّن معامل التحديد بمغ )4.548)

Y3 = 1.324 + 0.415 x2  
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نظام معمومات  تطبيق ، تدل عمى أثرمتوسطة، وىي قوة تفسيرية زمن ابتكار وتطوير المنتجالحاصل في  التغير
 دراسة.ال%( ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضع 74.2، وأّن نسبة )زمن ابتكار وتطوير المنتجفي  اإلنتاج

  9تكمفة تطوير المنتجفي في  اإلنتاجمعمومات نظام لتأثير أبعاد  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل 

زمن ابتكار في )التابع ( في المتغير اإلنتاجنظام معمومات ( تأثير المتغير )17يوضح الجدول رقم )
 (.وتطوير المنتج

نظام معمومات اإلنتاج في زمن ابتكار وتطوير المنتج لتأثير ر( معامالت االنحدا06جدول )  
 النموذج

 
Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
 االحصائية

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.879 

 

.614 

 1.432 .158  

نظام معمومات 
 اإلنتاج

 

.733 

 

.163 

 

.508 

 

4.490 

 

.000 
 معنوي

 نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

( وأن مستوى المعنوية 1.96الجدولية ) T( أكبر من 4.490المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 
مما  ، زمن ابتكار وتطوير المنتجيؤثر طرديًا في   ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )

 :التي تنص عمى أّنولفرعية الرابعة و ايقتضي قبول الفرضية 

زمن ابتكار وتطوير نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في يؤثر تطبيق 
 .زمن ابتكار وتطوير المنتجفي  من االختالفات في (% 26.2)حيث يشرح نموذج االنحدار . المنتج

  9النموذج الرابع

 
 

/ في 1.61حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / التحسن أنّ أي 
 عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية. زمن ابتكار وتطوير المنتج

 أىدافرضا مستخدم النظام، تحقيق  النموذج بالتفصيل )تأثير لي سيتم عرض الجدول التا لومن خال
زمن ابتكار  ىفالمنظمة، مواكبة النظام التطورات المستجدة، توفير األمن لممعمومات، التكمفة االقتصادية لمنظام ( 

 .وتطوير المنتج

Y4 = 0.879+ 0.733 x  
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 زمن ابتكار وتطوير المنتج ىفلتأثير النموذج بالتفصيل  (9 معامالت االنحدار07جدول )

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 

الداللة 
ةاإلحصائي  

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.649 

 

.688 

  

.944 

 

.349 

 

 رضا مستخدم
 X1 النظام

 

.017 

 

.141 

 

.015 

 

.122 

 

.903 
 غير معنوي

 أىدافتحقيق 
  X2  المنظمة

 

.579 

 

.147 

 

.579 

 

3.942 

 

.000 
يمعنو   

 

مواكبة النظام 
 التطورات المستجدة

X3  

 

-.108 

 

.159 

 

-.117 

 

-.682 

 

.498 
 غير معنوي

توفير األمن 
  X4 لممعمومات

 

.092 

 

.151 

 

.090 

 

.607 

 

.547 
 غير معنوي

التكمفة االقتصادية 
  X5 لمنظام

 

.181 

 

.181 

 

.148 

 

1.002 

 

.321 
 غير معنوي

 : نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر

 T( أقل من 0.122المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح  رضا مستخدم النظام9بالنسبة ل 
ال يؤثر  (X1) رضا مستخدم النظام ( ، وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 (.4.943)تطوير المنتج عند مستوى معنوية و  زمن ابتكارفي 

 T( أكبر من 3.942المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  :المنظمة أىدافلتحقيق  بالنسبة 
يؤثر طرديًا  (X2) المنظمة  أىدافتحقيق ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .)4.444عند مستوى معنوية )زمن ابتكار وتطوير المنتج في 

( -4.682المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح 9 مواكبة النظام التطورات المستجدةلـ بالنسبة 
زمن ابتكار وتطوير المنتج في يؤثر سمبيا  (X3)  مواكبة النظام التطورات المستجدةوىي سالبة، وبالتالي فإّن 

 .)4.498) عند مستوى معنوية

 T( أقل من 06.0.المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح 9 لتوفير األمن لممعمومات بالنسبة 
يؤثر في ال (X4) توفير األمن لممعمومات( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .)4.547عند مستوى معنوية )زمن ابتكار وتطوير المنتج 
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 T( أقل من 1.442المحسوبة ) Tأيضا أّن  الجدول منيتضح 9 التكمفة االقتصادية لمنظام بالنسبة 
ال تؤثر  (X5) التكمفة االقتصادية لمنظام(، وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .)4.321عند مستوى معنوية )ابتكار وتطوير المنتج  زمنفي 

 حيث:        

 

 9الخامسة الفرضية 

 معنويًا في خدمات ما بعد البيع . اإلنتاجتؤثر أبعاد نظام معمومات 

 وتتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 يؤثر رضا مستخدم النظام معنويًا في خدمات ما بعد البيع.

 المنظمة معنويًا في خدمات ما بعد البيع. أىدافيؤثر تحقيق 

 مواكبة النظام التطورات المستجدة معنويًا في خدمات ما بعد البيع.يؤثر 

 يؤثر توفير األمن لممعمومات معنويًا في خدمات ما بعد البيع.

 تؤثر التكمفة االقتصادية لمنظام معنويًا في خدمات ما بعد البيع.

 في  اإلنتاجنظام معمومات التأثيرية لعالقة صالحية ال اختبار تمّ لقد  التفسيرية9 ةقدر والصالحية ال ختبارا
 خالل تحميل التباين بين ىذه المتغيرات، كما ىو موضح بالجدول التالي: منخدمات ما بعد البيع 

 الخامسة نتائج اختبار الفرضية الفرعية( 08جدول رقم )
 معامل االرتباط  النموذج

)R( ) معامل التحديد 
R2  (  

معامل التحديد 
 المعّدل

المعياري الخطأ 
 لمتقدير

 
 قيمة
)F( 

مستوى 
 Sig الداللة 

 

درجات الحرية 
 df  

انمتغٍر 

 انمستقم

 

.588 
.346 .249 .63722 

 

30.709 
.000 
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 نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9
خدمات ما بعد في اختبار العالقة التأثيرية في أعاله أّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية  الجدول منيتضح 

  (.0.0.( وىي أقل من )0.00( بمستوى معنوية )30.709)F ، حيث بمغت قيمة البيع

( 0.588بمغ ) خدمات ما بعد البيعو  اإلنتاجنظام معمومات الجدول أيضا أّن معامل االرتباط بين  ويبّين
 التحسن %( من34.6يفسر ما مقداره ) اإلنتاجنظام معمومات ( وىذا يعني أّن 0.346وأّن معامل التحديد بمغ )

Y4 = 0.649+0.579 x2  



الفصل الرابع: الدراسة امليدانية                                                                                             123  

في  اإلنتاجنظام معمومات  تطبيق ، تدل عمى أثرال بأس بيا، وىي قوة تفسيرية خدمات ما بعد البيعالحاصل في 
 دراسة.ال%( ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضع 65.4، وأّن نسبة )خدمات ما بعد البيع 

  9خدمات ما بعد البيعفي  اإلنتاجمعمومات نظام لتأثير أبعاد  دالمتعد االنحدارنتائج تحميل 

 (.خدمات ما بعد البيع)التابع ( في المتغير اإلنتاجنظام معمومات ( تأثير المتغير )24يوضح الجدول رقم )

خدمات ما بعد البيع نظام معمومات اإلنتاج في ( معامالت االنحدار لتأثير11جدول )  
 النموذج

 
Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
الداللة 
 اإلحصائية

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.611 

 

.596 

  

1.026 

 

.309 

 

نظام معمومات 
 اإلنتاج

 

.878 

 

.158 

 

.588 

 

5.542 

 

.000 
 معنوي

 .نتائج التحميل اإلحصائي المصدر9

( وأن مستوى المعنوية 1.96الجدولية ) T( أكبر من 5.542المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح 
مما يقتضي  ،خدمات ما بعد البيعيؤثر طرديًا في   ( X )اإلنتاجنظام معمومات ( وبالتالي فإّن 4.454أقل من )

 :والتي تنص عمى أّنو الفرعية الخامسةقبول الفرضية 

. خدمات ما بعد البيعنظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية في يؤثر تطبيق  
 .خدمات ما بعد البيعمن االختالفات في  (%34.6)حيث يشرح نموذج االنحدار 

     9النموذج الرابع

 
 

/ في 1.48حدوث تغير بمقدار / إلى/ وحدة في نظام معمومات اإلنتاج سيؤدي 1بمقدار / التحسن أنّ أي 
 عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية.خدمات ما بعد البيع 

 أىدافرضا مستخدم النظام، تحقيق النموذج بالتفصيل )تأثير ومن خال الجدول الموالي سيتم عرض 
خدمات ما  ىف( ومات، التكمفة االقتصادية لمنظامتجدة، توفير األمن لممعمالمنظمة، مواكبة النظام التطورات المس

 .بعد البيع

 

Y5 = 0.611+ 0.878 x  
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خدمات ما بعد البيع في(9 معامالت االنحدار لتأثير النموذج بالتفصيل 10جدول )  

 النموذج
 

Model 

 المعامالت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

 المعامالت المعيارية
Standardized 

Coefficients 

 
 

T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 

الداللة 
ةاإلحصائي  

B معامالت  
 المتغيرات

Std.Error Beta   بــيــتــــــــا  

  الثابت

.692 

 

.708 

  

.978 

 

.349 

 

 رضا مستخدم
 X1 النظام

 

.018 

 

.145 

 

.015 

 

.121 

 

.904 
 غير معنوي

 أىدافتحقيق 
  X2  المنظمة

 

.383 

 

.151 

 

.371 

 

2.535 

 

.014 
يمعنو   

 

مواكبة النظام 
 التطورات المستجدة

X3  

 

.118 

 

.163 

 

.123 

 

.723 

 

.473 
 غير معنوي

توفير األمن 
  X4 لممعمومات

 

.133 

 

.155 

 

.127 

 

.856 

 

.396 
 غير معنوي

التكمفة االقتصادية 
  X5 لمنظام

 

.192 

 

.186 

 

.152 

 

1.033 

 

.306 
 غير معنوي

 .التحميل اإلحصائي نتائج المصدر9

 Tمن  قلأ( 0.121المحسوبة ) Tالسابق أّن  الجدول منيتضح  :رضا مستخدم النظامبالنسبة ل 
يؤثر ال  (X1)  رضا مستخدم النظامبالتالي فإّن و  ،( 4.454من ) كبر( وأن مستوى المعنوية أ1.96الجدولية )

 (.4.944عند مستوى معنوية )خدمات ما بعد البيع في 

 T( أكبر من 2.535المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  9المنظمة أىدافتحقيق لـبالنسبة  
يؤثر طرديًا  (X2) المنظمة  أىدافتحقيق ( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أقل من )1.96الجدولية )

 .)4.414عند مستوى معنوية )في خدمات ما بعد البيع 

( أقل 4.723المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح  9التطورات المستجدةلمواكبة النظام  بالنسبة 
مواكبة النظام التطورات ، وبالتالي فإّن (4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية ) Tمن 

 .)4.498عند مستوى معنوية )في خدمات ما بعد البيع يؤثر ال (X3)  المستجدة

 T( أقل من 0.856المحسوبة ) Tأّن  أيضا الجدول منيتضح 9 لممعموماتتوفير األمن بالنسبة لـ 
يؤثر في ال (X4) توفير األمن لممعمومات( وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 (.4.396)عند مستوى معنوية خدمات ما بعد البيع 
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 T( أقل من 1.433المحسوبة ) Tأيضا أّن  الجدول منيتضح لمتكمفة االقتصادية لمنظام9 بالنسبة  
ال  (X5)  التكمفة االقتصادية لمنظام(، وبالتالي فإّن 4.454( وأن مستوى المعنوية أكبر من )1.96الجدولية )

 .)4.346عند مستوى معنوية )في خدمات ما بعد البيع تؤثر 

 

 حيث:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y5 = 0.692 + 0.383 x2 



الفصل الرابع: الدراسة امليدانية                                                                                             126  

 9 النتائج والتوصياتثالثا
 9النتائج 3-1

أىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل الدراسة النظرية لمموضوع ومن واقع الدراسة  تقدم الباحثة
 الشيخ نجار-يا في بعض منظمات الصناعات الغذائية عمى مستوى المدينة الصناعيةتالميدانية التي أجر 

بيا سيزيد من تي تراىا الباحثة عمى درجة كبيرة من األىمية، فاألخذ بحمب، ومن ثم تقديم بعض التوصيات، ال
 .كفاءة تمك المنظمات

 نتائج مستمدة من صفات عينة الدراسة: 

يمثـــل الـــذكور النســـبة األكبـــر مـــن األفـــراد العـــاممين ضـــمن المنظمـــات عينـــة الدراســـة إذ بمغـــت نســـبتيم  
أنـــو مـــازال فـــي ســـبب ذلـــك باعتقـــاد الباحثـــة إلـــى  %(، ويرجـــع6.7%( فـــي حـــين بمغـــت نســـبة اإلنـــاث )93.3)

قريبـا ت) خاصة وأن طبيعة العمل تتطمب ساعات طويمـة رو عمى الذك مجتمعاتنا العمل في ىذه المجاالت حكراً 
 .المدينة ساىم في ذلك أيضا مركز ، وبعد المدينة الصناعية عن(ساعة 16معظم المصانع تعمل 

%(، أمـا الـذين تتـراوح أعمـارىم 41.7سـنة) 34تقـل أعمـارىم عـن  تبمغ نسبة أعمـار أفـراد العينـة الـذين 
 نسـبة الـذين أعمـارىم فـوق %( في حين بمغـت18.3( سنة )54 -44%(، أما فئة )38.3( سنة)44 -34بين)

 .%(1.7( سنة )54)

 شــيادة%( و  44) جامعيــة شــيادة حيــث بمغــت نســبة مــن يحممــونال بــأس بــو تعميمــي مســتوى يســود  
( ويعزى ىذا إلى مـا تحتاجـو نظـم %15فبمغت )شيادة دراسات عميا أما درجة حممة  %(28.3) معيد متوسط

ا أن طبيعــة العينــة وىــي ، كمــمــن تــوافر أفــراد مــؤىمين عمميــًا وعمــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءةاإلنتــاج  معمومــات
تطـورات المسـتجدة فـي العاممين في إدارة اإلنتاج والجودة تحتاج مستوى تعميمي وتأىيل دائم لمواكبـة الالمدراء و 

 .مجال عمميم

( سـنوات 5فقـد بمغـت نسـبة األفـراد الـذين تقـل مـدة خـدمتيم عـن ) المنظمـاتوبالنسبة لمدة الخدمة فـي  
، واألفـراد الـذين تنتمـي خـدمتيم ( سـنوات14-6ذين تقـع خـدمتيم بـين )%( لألفـراد الـ23.3%(، ونسبة )46.7)

ســـنة( بنســـبة 16اد ذوو الخدمـــة ضـــمن المجـــال )أكثـــر مـــن %(، وكـــان األفـــر 24( بنســـبة )15-11إلـــى الفتـــرة )
(14  .)% 
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 9الميدانية نتائج مستمدة من تطبيق الدراسة 

ر نظـام معمومـات اإلنتـاج فـي تحسـين جـودة المنـتج عمـى مسـتوى يتـأثتوصمت الدراسة إلـى ارتفـاع مسـتوى  
درجــة تــوافر متغيراتــو الفرعيــة كمــا ( وكانــت 3.72وبدرجــة مرتفعــة بمــغ وســطيا الحســابي) المنظمــات عينــة الدراســة،

 يمي:

  معمومات سيمة االستخدام، األمر الذي حقق رضا المستخدم عن  اإلنتاجييوفر نظام المعمومات
نفسو وقد بمغ متوسط درجة  التالي رضاه عن نظام معمومات اإلنتاجمخرجات ىذا النظام، وعن القائمين عميو، وب

 .(0.678بانحراف معياري )و  (3.61الرضا قيمة )

 بدرجة مرتفعة بمغت  يساىم نظام معمومات اإلنتاج في تحقيق األىداف العامة لممنظمات عينة الدراسة
 (.7554.( بانحراف معياري )3.79)

 نظمات الصناعات الغذائية في المدينة الصناعية  بقدرة مفي المستخدم  يجاري نظام معمومات اإلنتاج
( بانحراف 3.38) ، وبمغ الوسط الحسابياإلنتاجي والتقني جالين اإلداريالتطورات الحاصمة في المبسبب متوسطة 
 . (8164.معياري )

  ( 3.93)فقد بمغ الوسط الحسابي  ،المستخدم عمى توفير األمن لممعمومات اإلنتاج معموماتيتمتع نظام
 . (7444.بانحراف معياري )

 تصميم نظام المعمومات وبناءه واستخدامو كان مجديًا من الناحية االقتصادية فالفوائد التي حققيا ىذا  إن
 .(6184.( بانحراف معياري )3.89)كبر مما ُأنفق عمى النظام من أموال، وقد بمغ الوسط الحسابيكان أالنظام 

 معمومـاتم دالـة إحصـائيًا بـين نظـاشارت نتائج اختبار الفرضيات إلى أن جميـع عالقـات االرتبـاط كانـت أ 
 كمتغير تابع بأبعاده المختمفة. تحسين جودة المنتجكمتغير مستقل بأبعاده المختمفة وبين  اإلنتاج

، نظام معمومات اإلنتاج عمى مسـتوى منظمـات الصـناعات الغذائيـة فـي تحسـين جـودة المنـتجيؤثر تطبيق  
، وتبـين نتـائج (4.74وأن معامل االرتباط بينيما بمـغ ) المتغير التابع%( من التباين في 49.7حيث فسر ما نسبتو )

 كما يمي: اإلنتاجمعمومات سة الميدانية درجة األثر لنظام الدرا

  مستوى منظمات لمتطمبات العمالء عمى  مالءمة المنتجيؤثر تطبيق نظام معمومات اإلنتاج عمى
مالءمة المنتج لمتطمبات  يمن التباين ف (% 28.1) حيث فسر ما نسبتوعينة الدراسة  الصناعات الغذائية
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منتجات المنظمات التي تمقى إقباال من المستيمكين حيث الحظت الباحثة ومن ، وظير ذلك من خالل العمالء
 المعيار بمالءمة المنتج لمتطمبات المستيمك مع مراعاة السعر ألنولمنظمات ااىتمام خالل الزيارات الميدانية 

 .سوريال لدى المستيمك ىماأل

  ( من 48.4، حيث فسر ما نسبتو )الشكل الجمالي لممنتجتحسين  في اإلنتاجنظام معمومات يؤثر%
الشيخ  -الشكل الجمالي لمنتجات منظمات الصناعات الغذائية عمى مستوى المدينة الصناعيةالحاصل في التباين 

فعمى سبيل التي تعطي جمالية لممنتج  ألغمفةاأىمية كبيرة لشكل المنتج وألوان  األخيرةنجار حيث تولي ىذه 
تباع  التي وغالف المنتج وحتى الثالجةيا حجام" قامت بتغيير شكل منتجاتيا وأمير يس ك"األالمثال أحد منظمات 

فييا المنتجات وأصبح لونيا زىري بما يتناسب مع الفئات العمرية لممستيمك وىذا بحكم أن أكثر فئة مستيمكة 
 .لمنتجات المنظمة ىي شباب

 تكمفة تطوير المنتجفي  عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية اإلنتاجنظام معمومات  تطبيق يؤثر، 
 .تكمفة تطوير المنتج الحاصل فيمن التباين %( 26.2) حيث فسر ما نسبتو

 زمن ابتكار وتطوير في  عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية اإلنتاجنظام معمومات  تطبيق يؤثر
 .زمن ابتكار وتطوير المنتجالحاصل في التباين  %( من25.8فسر ما مقداره ) ، حيثالمنتج

 خدمات ما بعد البيعفي  الغذائية عمى مستوى منظمات الصناعات اإلنتاجنظام معمومات  تطبيق يؤثر ،
 .خدمات ما بعد البيعالحاصل في التباين  %( من34.6يفسر ما مقداره )حيث 

  من خالل الزيارات الميدانية تبين لمباحثة قمة وضعف الخطط المستقبمية لتطبيق نظام معمومات اإلنتاج
( باستثناء بعضيا، وذلك لمتفكير السائد وىو أن النظام يكمف الكثير   MRP, JIT,.…ككل، أو أحد تطبيقاتو )

، وىذا دليل عمى عدم وعييم بضرورة نظم المعمومات خاصة لمواجية التغيرات والتطورات بحاجة إليو اوليسو 
نتاج أداة تبار نظام معمومات اإلالمحيطة، ولمواجية المنافسة، والحفاظ والرفع من مردوديتيا جودة إنتاجيتيا، باع

 .ستراتيجية لتطوير واستغالل الموارد استغالال عقالنيا وفعاالا

 الصناعات  منظماتاإلنتاج عمى مستوى بعض  يمكن القول أن ىناك تطبيق جزئي لنظام معمومات
 .ةيالمدينة الصناع الغذائية في



الفصل الرابع: الدراسة امليدانية                                                                                             129  

 من خالل الزيارات الميدانية عمى مستوى منضمات الصناعات الغذائية في المدينة  الحظت الباحثة
نو ىناك إىمال في جمع وترتيب وتخزين البيانات ) موارد، منتجات، أوقات التوريد...( واالعتماد عمى أ الصناعية

 السجالت واألوراق.

  لمموارد  إضاعةلييا عمى أنيا إر باألساليب العممية والنظعينة الدراسة عدم قناعة أصحاب المنظمات
 ولموقت، وال نتائج إنتاجية ليا.

 

 التوصيات9 3-2

سين تحفي  سيكون ليا تأثيرًا إيجابياً تعتقد الباحثة أنو مجموعة من التوصيات التي  ةقدم الباحثت فيما يمي
 ، وىي كما يمي:جودة المنتج في المنظمات محل الدراسة

بشكل  وم المعمومات قبل تطبيقاعمى آليات بناء وتصميم وتحميل نظالقيام بدراسات مستفيضة تركز  
، بحيث يجرى التركيز عمى جميع عناصره وبكافة جوانبو اإلدارية، ات محل الدراسةمنظمكامل عمى مستوى ال

 ن تم التطبيق تدريجيا، إال أنو ال بد أن يكون مخطط لو لينتيي بنموذجوا   لعممية، والفنية داخل المنظمة حتىا
 شامل منتظم وذلك لتحقيق نتائجو المستيدفة.

فرصة المناسبة، إعطاء دور أكبر لمعنصر النسائي، عمى مستوى منظمات الصناعات الغذائية، ومنحو ال 
 .خاصة في مجال التصميم الخارجي لممنتج ومذاقو... يجب استغاللياولديو أفكار إبداعية  فالمرأة عنصر فعال

لمسوق، وىي المشتري  نتجات الغذائية في المجتمع أو باألحرى األكثر توجياً خاصة وأنيا مستيمك جيد لمم
 األساسي لممنتجات الغذائية التي يحتاجيا كل منزل.

إعطاء أىمية لمتوثيق واألرشفة االلكترونية ولجميع األنشطة والعمميات اإلنتاجية، وتجاوز مرحمة  
 االعتماد عمى السجالت واألوراق التي تجيز يدويا.

تدريبية لمعمال في مجال استخدام الحاسوب وتطبيقات نظام معمومات اإلنتاج عمى مستوى  لقيام بدوراتا 
 المنظمات عينة الدراسة.

االىتمام بنظام معمومات اإلنتاج، واالىتمام بو عمى مستوى التنظيم ككل، من خالل االستفادة من  
 ره بما يحقق زيادة في رضا المستخدم النيائي.الخبرات الداخمية في تعزيز كيفية استخدام النظام وتطوي
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التطوير الفني والتقني لنظام معمومات اإلنتاج المستخدم بكافة تطبيقاتو بما يؤدي إلى تحسين جودة  
المنتجات مع التركيز عمى التطوير الدائم لطرق اإلنتاج وتصميم ومنتجات المنظمات محل الدراسة، واالعتماد 

تعرف عمى احتياجات ورغبات الزبائن والتغيرات في تمك الرغبات، ومتابعة شكاوييم وتنفيذ عمى التغذية العكسية لم
 الحمول الفورية ليا.

بما يشجعيم عمى المساىمة في تحسين جودة ومعنوية (  ة) مادياستخدام نظام الحوافز لمعاممين  
ابعة من خبرتيم المينية عمى المنتجات وذلك عن طريق إعطائيم الفرصة لإلبداع، وابتكار أساليب جديدة ن

 مستوى المنظمات عينة الدراسة.

بناء نظام معمومات إنتاجي بشكل يسيل التعامل معو من قبل مستخدمي مخرجات ىذا النظام عن  
طريق توطين الثقة في التعامل مع النظام الذي يعتمد عمى تقنية عالية وأن ىذا النظام وجد لمساعدتيم وليس 

 ليحل محميم.

ولكن يجب التركيز عمى  لتطورات المستجدةلمنظام حتى يتمكن من المضي قدمًا في مواكبة ا الدعمتقديم  
 يمي: نوعية ىذا الدعم من خالل ما

 في مجال عمل النظام.متالك أحدث التقنيات الالزمة الدعم المادي بما يضمن ا 

  وليس  يقوم بو نظام معمومات اإلنتاجمنيا بالدور الذي دعم اإلدارة العميا صاحبة القرار النيائي إيمانًا
 نتيجة لتقميد اآلخرين.

  واتخاذ القرارات بما يضمن  العمميات اإلنتاجيةفي  معموماتالظيف مخرجات نظام زيادة التركيز في تو
 .مبالغ التي تنفق عمى بناء ىذا النظامتحقيق عوائد مرتفعة تبرر ال

وتطبيقاتيا في قطاع الصناعات الغذائية وغيرىا من إجراء المزيد من البحوث في مجال نظم المعمومات  
 القطاعات ومن ىذه البحوث عمى سبيل المثال ال الحصر:

  الميزة التنافسية لممنظمات. بناءنظم المعمومات في دور تطبيقات 

 في خفض تكاليف المنتج. دور نظام معمومات اإلنتاج 

  أداء المنظمات. تحسينأثر تكامل نظم المعمومات في 

 صائية وأثرىا في جودة المنتجاتالرقابة اإلح. 



 
 

 

 قائمة املراجع
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 انًىقع انعبو 

  

ق البــــــاب القــديم وطريـق تقـــــع المدينـــــــــــة الصنــــاعية في الجــــزء الشــــمالي الشــرقي مـن مدينـــــــة حــــــمب بـــين محـــــوري طريــ
بهـــــذا االختيـــار حيث أخـــذ بعين االعتبــار عــدم تأثير ريــــــاح  المســــــممية القـــــــــديم ، وكــــــــان العـــــــــــامل البيئي هـــــو العــــامل الفصــــــل

ث واســـــتغالل الميـــــزات الطبيعيــة لمــــــوقع المنطقــــة المختـــــارة عمى مدينــــــــــــة حــــــــــمب وحمــــــــــاية المدينــــــة مــــن آثــــــــار التمـــــــو 
عات ســكنية باالضافة الى طــبـيـعـــــــــــة ــــــــــة الصنـــاعيـــــة باعتبــــــارهـــــا غـير صــــــــــــالحـة لمـــــزراعــــــة وغيـــــــــر مأهـــــــولة بتجمالمدين

شـــــــــــــــآت الصنـــــــاعية بأقـــــــل التكـــاليف. وذلــك فضــــــــاًل األرض الـــتي هـــــي صخريـــة بأغمبهـا والتي تســاعد عمى تشــــــــــــــــييد المنـ
مــــــن الطــــرق المحمــقة عـــــــن بعـــــــض العــــــوامل الذاتية األخــرى مثــل وجـــود منــاطق خضـراء محيطة بهــــا وقــرب المدينـــة الصنـــاعية 

مكــــــانية ربطهـا مـــع شــــــــبكة الخطوط الحدســــــــواء الموجـــ يـدية وقربهــا مــن ــودة حاليــــــًا أو تــمك التي خطط إلنشـــــــائهـــا مســــــــتقباًل وا 
 مطـــــــــار حــــــــــــمب الـــــــدولي.
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 انًسبحة 

تجٍغ اٌّسبحخ اٌىٍٍخ ٌٍّذٌنخ 

/هىتبراً تتضّن  4412اٌظنبػٍخ/ 

 ِبًٌٍ :

/ هىتـــــبراً  1985/  

ٌٍّمبســــُ 

 اٌظنـــبػٍخ .

/ ِمسّبً  6122ِــــن /تؤ  

 طنبػٍبً .

/ هىتبراً اٌّزوش  68/  

 اإلداري . 

نخ / هىتبراً ِذٌ 150/  

ِؼبرع و ِذٌنخ انتبج 

 اػالًِ .

/ هىتبراً ِنبطك  1108/  

خضزاء ثّب فٍهب 

 اٌحشاَ 

األخضز ٌٍشىارع 

 اٌزئٍسٍخ . 

/ هىتبراً طزق  320/  

 رئٍسٍخ طبفٍخ . 

/ هىتبراً  849/  

 ٌٍســــــىن اٌؼّبًٌ. 
 

   

 

 

 أنىاع انصنبعبت فً انًدٌنة انصنبعٍة

 

) مطاحن الحبوب ـ الســكاكر ـ المقبـالت الغذائية ـ المشـروبــات الغازية ـ البوظة ـ البسكويت  الصناعـــات الغذائية : 
 )..... 

األلبسة  -) النســيج اآللي ـ التريــكو ـ الســـــجاد ـ التطريز اآللي ـ الصباغة والتحضير  الصناعــــات النســيجية : 
 الجاىزة ......( 

صنيع آالت ـ األثـــاث المنزلي الخشبي والمعـــدني ـ األدوات الكيربــــــــائية المنزليـــــــة ـ ) ت الصناعات الهندســية : 
 .....( . GRPالمنتجــــــات البيتونيـــة الجاىزة ـ الحديد الصمب ـ منتجات البولي ايتيمين والـ 

ـــتيك ـ الحبيبات البالســتيكية ـ مــواد التجميـل ـ المنظفـــات ـ )األدويــة ـ المبيـــدات ـ البالسـ الصنــــــاعات الكيميـــــاوية : 
 الصابون....( 

  انتاج إعالمي -مواقع انترنت  -برامج خاصة  -: برامج عامة صناعة البرمجيات  
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 انبٍئة
الصناعين بالشروط البيئية الواجب اتباعيا تقوم دائـــرة شــؤون البيئــــة بأجيزتيـــــا ومخابرىا باإلشـــراف عمى التـزام 

ــا داخـــــل المــدينة ) تنفيذ وحـدات معـالجة لمصنـاعات المموثة لمميـــاه ـ نظـــــام الفمترة لمصنــــاعات المموثـــة لميواء( كم
 .ــــات ويتم اآلن تجييز مخبر بيئي بيذا الخصوصتقوم بإدارة النفـــــــايات الصـمبــــة والســــــــائمة النـــــاتجة عن المخمفــــــــ
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 انًركز اإلداري 

 

 إدارح اٌّذٌنخ اٌظنبػٍخ  
 فـــزوع ٌٍّظـــبرف )طنـــبػً ـ تدبري ـ ػمبري ـ خبطخ(  
 حبضنخ تىنىٌىخٍخ  
 ِزوش ثٍئً  
 ِدّغ لضبئً  
 طبالد ِؤتّزاد ونذواد  
 ِزوش ٌإلطفبء و اٌذفبع اٌّذنً  
 وِزور ِزوش شزطخ  
 ِزوش دٌنً  
 ِطبر )ِهجظ طبئزح ػّىدٌخ(  
 فنذق  
 ِشفى ػبَ  
 هبتف  
  POBثزٌذ  
 حذائك  
 ِالػت  

 

 

  

 

 

 

 يحفزات االستثًبر فً انًدٌنة انصنبعٍة:

 -سـىه حذٌذٌخ -لــزة اٌّذٌنخ ِـــن نمــبط اٌؼجــىر اٌخبرخٍخ ٌّذٌنخ حـٍت ورثطهب ثـــ)ِطبر 
 طــــزق دوٌٍخ( . 

نظــبَ ػّزانً خـــبص ثبٌّذٌنخ ٌحـــذد نظبَ اٌجنــبء وفك اٌّســـبحبد اٌّتىفزح  وخــىد 
 ٌتشــىًٍ نســٍح ػّزانً ِتٍّش. 

 إػطبء األثز اٌجٍئـً أهٍّـخ وجٍزح فً تخطٍظ اٌّذٌنخ اٌظنبػٍخ واستثّبره.  
 ارتفبع ػبًِ استثّبر األرع.  
-ِحطبد ِؼـــبٌدخ-ٍٍّخ االســـتثّبر)ثنٍـخ تحتٍخ تىفــز وبفخ اٌخذِـــبد واٌّزافـــك اٌالسِـــخ ٌؼ 

 -طبالد ػزع -ِزاوــش تدبرٌخ ضخّخ-فنـبدق-ِـزاوش تذرٌت وتـأهًٍ-ِظــبرف-أثنٍخ خذِــــبد
 ِشـبفً( 

تىفـز ِنطمخ ســـىن ػّــبًٌ ثىـبًِ ِزافمهـب وخذِبتهب الســتٍؼبة أســز اٌؼــبٍٍِن داخً  
 اٌّذٌنخ. 

اٌىاحــذح ٌتـــأٍِن وبفخ خذِــبد اٌّســتثّزٌن فً ِجنى واحذ )اٌحظىي إػتّـبد ِجذأ اٌنبفذح  
-تأٍِنبد-هبتف-وهزثبء-ٍِـبه-رخض إدارٌــخ-رخض ثنــبء-اوتتبة وتخظٍض-ػٍى لــزار طنبػً

 ِبٌٍخ( -خّبرن-استٍزاد وتظذٌز
ـخ ػـن خبرخهب)انظز وخــــىد أســـــؼبر خــــبطخ ٌتـــــأٍِن تأســــٍســبد اٌطبلــخ داخـــً اٌّذٌنـ 

 خذوي فزق تىبٌٍف اٌىهزثبء داخً اٌّذٌنخ ػن خبرخهب(. 
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 انتكبنٍف انًترتبة عهى انصنبعٍٍن نتزوٌد ينشآتهى حسب يىقعهب داخم انًدٌنة انصنبعٍة أو خبرجهب
 

 

 االستطبعة

 ك.ف.آ

 انتكبنٍف خبرج انًدٌنة انصنبعٍة انتكبنٍف داخم انًدٌنة انصنبعٍة

كهفة 

انتجهٍز 

يع 

 انًحىنة

كهفة 

انربط 

 ببنًتىسط

انًسبهًة 

فً خط 

 انًتىسط

انًسبهًة 

فً يحطة 

 انتحىٌم

انًجًىع 

  ل.س

كهفة 

انتجهٍز 

يع 

 انًحىنة

كهفة 

انربط 

 ببنًتىسط

انًسبهًة 

فً خط 

 انًتىسط

انًسبهًة 

فً يحطة 

 انتحىٌم

 انفرق انًجًىع

25 275000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 275000 

 
275000 

حست 

 اٌّىلغ
75000 6250 356250 81250 

50 450000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 450000 

 
450000 

حست 

 اٌّىلغ
150000 25000 675000 175000 

100 475000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 475000 

 
475000 

حست 

 اٌّىلغ
300000 75000 850000 375000 

200 580000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 580000 

 
580000 

حست 

 اٌّىلغ
600000 150000 1330000 750000 

400 750000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 750000 

 
750000 

حست 

 اٌّىلغ
1200000 400000 2350000 1600000 

630 900000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 900000 

 
900000 

حست 

 اٌّىلغ
1890000 945000 3735000 2835000 

2×400  1000000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 1000000 

 
1000000 

حست 

 اٌّىلغ
2400000 1400000 4800000 3800000 

1000 1250000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 1250000 

 
1250000 

حست 

 اٌّىلغ
3000000 1750000 6000000 4750000 

400×2  652000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 652000 

 
652000 

حست 

 اٌّىلغ
2400000 1400000 4452000 3800000 

2×630  652000 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 652000 

 
652000 

حست 

 اٌّىلغ
3780000 3150000 7582000 6930000 

1600 660500 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 660500 

 
660500 

حست 

 اٌّىلغ
4800000 4000000 9460500 8800000 

2000 660800 
حست 

 اٌّىلغ
0 0 660800 

 
660800 

حست 

 اٌّىلغ
6000000 5000000 11660800 11000000 
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 لمدينة الصناعيةبأسماء منظمات الصناعات الغذائية في ا  (: ق ائمة 2الملحق ) 
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 الممحق ) 3 (: قائمة االستبيان
 

 جامعة حمب 
 كمية االقتصاد 

 قسم إدارة األعمال
 الدراسات العميا

 
 

 .................................................... السادة المدراء المحترمون في
 

 تحية طيبة وبعد .
 _  ”دور نظام معمومات اإلنتاج  في تحسين جودة المنتج “تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 

وذلك كأحد متطمبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال، من  _ دراسة ميدانية في القطاع الصناعي
 حمب. جامعة 
 

ذ نثمن غاليا تعاونكم البناء في االستجابة لمفردات ىذا االستقصاء، ألن رأيكم وخبراتكم في ىذا  وا 
المجال ىما أحد مرتكزات ىذه الدراسة وعامل رئيسي من عوامل نجاحيا، لذا يرجى التفضل بقراءة فقرات 

البيانات الواردة فيو سوف تعامل  االستبيان المرفق واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع فعميا، عمما أن
بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط، وكذلك نعدكم بإمدادكم بنسخة من التقرير 

 النيائي لنتائج ىذا البحث.
 

 وتفضموا بقبول وافر االحترام والتقدير
 

 خديجة شيخي الباحثة: 
 

 بإشراف
 د. عمي جبالق                                          . نجم الحميدي      د        

 مدرس في قسم إدارة األعمال                   أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال                   
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 في المكان المناسب: ( X )يرجى وضع عالمة  -

  
 معمومات عامة: -أوال

 

     ( الجنس :                       ذكر . )     ( أنثى                        ) 

 
 

                 : سنة )     (       03-03سنة فأقل )     (            من  03العمر 

 فأكثر )     ( . 03من           سنة )     (       03-03من                    
 
 

           : (  متوسط معيد              ثانوية )     (       المؤىل العممي     ( 

 .)     (  دراسات عميا     إجازة جامعية )     (                                   
 
 

    : عدد سنوات الخبرة في المنظمة 

 سنوات )     (          33-6سنوات فأقل )     (           من  0                      
 ستة فأكثر )     ( . 36سنة )     (           من  30 -33من                   
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 قناعتكم.في المربع الذي يتفق مع (  xضع عالمة ) و من فظمك  بيانات الدراسة: -ثانيا
 

 درجة الووافقة الــمــــــــــحــتــويـــــــــــــــات لرقنا

عالية 

 جذا

 

 عالية

 

 هتوسطة

 

 ضعيفة

ضعيفة 

 جذا

 بعض تطبيقات نظام هعلوهات اإلنتاج  -1

يسيل نظام معمومات اإلنتاج تطبيق نظام تخطيط االحتياجات من المواد  3
(MRP. ) 

     

      .JIT))يسيل نظام معمومات اإلنتاج تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  2

إن تطبيق نظام تخطيط المواد يؤدي إلى تحقيق التكامل بين كل األنشطة في  0
المنظمة بدءا من عممية التنبؤ بالطمب عمى المنتجات النيائية وانتياءا ببيانات 

 التغذية العكسية من خطوط اإلنتاج .

     

حجم االستثمار في المخزون إن تطبيق نظام تخطيط المواد يؤدي إلى تخفيض  0
 .عيالسم

     

إن تطبيق نظام تخطيط المواد يؤدي إلى تحسين إنتاجية المنظمة من خالل  0
 االستخدام األفضل لعناصر اإلنتاج.

     

إن تطبيق تخطيط المواد ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد يؤدي إلى إنتاج  6
 .يات المطموبة دون زيادة أو نقصانوحدات مصنعة بالكم

     

      في تحسين فعالية العملية اإلنتاجية  نظام اإلنتاج في الوقت المحدديساعد تطبيق  7

إن تطبيق نظام تخطيط المواد واإلنتاج في الوقت المحدد يؤدي إلى إنتاج  8
 .لوحدات المصنعة في الوقت المطموبا

     

البسيطة لمواجية التوقف المفاجئ في  نظام الصيانة الدوريةتتبنى اإلدارة  9
 .اآلالت اإلنتاجية

     

 :هستخذم النظام والوستفيذ هنه رضا -2

اإلنتاج الذي يستخدم في  تمقيت تعميما أو تدريبا حول استخدام نظام معمومات 33
 .المنظمة

     

في  اإلنتاجالقائمين عمى نظام معمومات  األفراد أداءمستوى  عن ارضب أشعر 33
 المنظمة.

     

      .المقدمة من نظام معمومات اإلنتاجاشعر بالثقة في المعمومات  32

      .منظمةالمستخدم في ال اإلنتاج عن نظام معمومات ارضبال أشعر 30

      ومفيدة  سيمة االستخدام المستخدم اإلنتاجالتي يوفرىا نظام معمومات  المعمومات 30
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 الونظوة:تحقيق النظام ألهذاف  -3

      .اإلنتاج إلى رفع كفاءة العاممين يؤدي استخدام نظام معمومات 30

      .نتاج إلى رفع فعالية أداء العمليؤدي استخدام نظام معمومات اإل 36

      يؤدي استخدام نظام معمومات اإلنتاج إلى سرعة انجاز العمل. 37

المتعمقة  االستراتيجيةمع متطمبات القرارات  اإلنتاج معمومات نظام ينسجم 38
 .عاموبصورة  المنظمة أىدافبتحقيق 

     

      المطموب.يساعد نظام معمومات اإلنتاج عمى تمبية متطمبات الزبائن بالشكل  39

تؤمن اإلدارة العميا بأن المعمومات التي يوفرىا النظام عبارة عن مورد استراتيجي  23
 .لمميزة التنافسيةام ومصدر أساسي ى

     

      يعمل نظام معمومات اإلنتاج عمى تعزيز وبناء الثقافة المعموماتية لمعاممين  23

يكسب نظام معمومات اإلنتاج إدارة اإلنتاج مرونة كافية في تأدية األنشطة  22
 .تواجيياوالعمميات وحل المشكالت التي 

     

  مواكبة النظام لمتطورات المستجدة: -4
أجيزه وبرمجيات  المنظمةتستخدم  من نظم المعمومات االستفادة ألغراض 20

 .المناسبةفي الدخول والحصول عمى المعمومات  السرعةتوفر  متطورةحاسوبيو 
     

بقدرات تحميمية ورياضية  يتمتع تستخدم المنظمة نظام معمومات إنتاج متطور 20
 مناسبة تمبي حاجة إدارة اإلنتاج والجيات األخرى المستفيدة.

     

    يوجد لدى المنظمة أفراد متخصصين بكل نشاط من أنشطة نظم المعمومات  20

 .) تصميم، شبكات، قواعد البيانات.......(
     

التكنولوجية من خالل التجديد الدوري لمتجييزات  تواكب المنظمة التطورات 26
   والمعدات

     

سيولة التعامل تستخدم المنظمة برامج متطورة إلدارة قواعد البيانات تمكن من  27
 .مع مخازن بياناتيا

     

  :قدرة النظام عمى توفير األمن لممعمومات -5
      من التمف أو التخريب. المنظمةفي  ياتوالبرمج لألجيزةالكافية  الحماية تتوفر 28

في تخزين  عالية بكفاءة المنظمةالمستخدم في  اإلنتاج معمومات نظام يمتاز 29
 . البيانات والمعمومات التي أحتاجيا بعممي وتحديثوتصنيف واسترجاع 

     

نظام خاص لحماية قواعد بيانات الموردين والسمع التي تستخدم المنظمة  03
 تشترييا.
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تسجيل وحفظ البيانات التي تصف األنشطة والعمميات تقوم المنظمة بتجميع  03
 اإلنتاجية.

     

معمومات غير مخول لو  إلىيصل  أوالرادعة بحق من يسرب  العقوبات تتخذ 02
 . مشروعة غيربطرق  إليياالوصول 

     

  :التكمفة االقتصادية لمنظام  -6
      .عائد مجدي يبرر تكمفتيا توفر إلنتاجاالتي يوفرىا نظام معمومات  المعمومات 00

من  لممنظمة لموقع التنافسيالمستخدم يساعد في تقوية ااإلنتاج معمومات  نظام 00
 .خالل خفض التكاليف وزيادة المبيعات

     

توجد لدى المنظمة خطة واضحة حول الجودة ومحددة بأىداف معينة وتمتزم  00
 . اإلدارة بتطبيقيا

     

مة من خالل تخفيض يساىم النظام في ضبط النفقات التشغيمية في المنظ 06
 .تكاليف اإلنتاج

     

      .الحصول عمى الموارد من الموردين يساىم النظام في خفض تكمفة 07

  المنتج لمتطمبات العمالء :مالئمة  -7
اليدف من تمييز المنظمة لمنتجاتيا وتحسين جودتيا ىو تمبية حاجات ورغبات  08

 المستيمك.
     

تحرص المنظمة بشكل مستمر عمى تقميل التفاوت أو الفجوة ما بين توقعات  09
 بين الجودة الفعمية المقدمة ليم. المستيمكين حول جودة المنتجات وما

     

      يتم مراقبة جودة المواد قبل دخوليا عممية التصنيع. 03

      . واضحة ليا واستراتيجيةتعتبر المنظمة الجودة شعارا  03

تيتم المنظمة عند ضبط تكاليف منتجاتيا بتحقيق رغبة العمالء بالحصول عمى  02
 المنتج بأسعار منخفضة.

     

      .  جديدة منتجات وابتكار تطوير عند العمالء بآراء منظمةال تأخذ 00

لدى المنظمة مرونة عالية في تغيير مواصفات المنتج استجابة لطمبات الزبائن  00
 المتنوعة والمتغيرة.

     

تقوم المنظمة بدراسة وتحديد احتياجات الزبائن الحالية والمستقبمية من المنتجات  00
 .التي تقدميا المنظمة

     

نتاج المنتج عادة ما تأخذ المنظمة بعين االعتبار استجابة ا 06 لمنتج عند تصميم وا 
 .لحاجات الزبائن المستيدفين
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نتاج المنتج عادة ما تأخذ المنظمة بعين االعتبار تخفيض  07 عند تصميم وا 
 . لمخاطر االستعما

     

 :الشكل الجمالي  -8
      الجمالي لمنتجاتيا .تعطي المنظمة أىمية كبيرة لمبعد  08

      .عمى إنتاج منتج غير قابل لمتقميدتسعى المنظمة في عممياتيا اإلنتاجية  09

      .التصميم وتحقيق جاذبية لمنتجاتياتحرص المنظمة عمى تحقيق جودة  03

تحرص المنظمة عمى تقديم تشكيمة واسعة من المنتجات لتمبية حاجات ورغبات  03
 . ممكن من الزبائنأكبر عدد 

     

تحرص المنظمة عمى توفير منتجاتيا بأشكال وأحجام مختمفة بناءا عمى دراسة  02
 رغبات المشترين .

     

 :تكمفة تطوير المنتج   -9
يمكن لممنظمة تعديل الخطوط اإلنتاجية إلنتاج منتجات جديدة وفي الوقت  00

 المناسب .
     

تتخذ المنظمة إجراءات تصحيحية لتطوير المنتج بناءا عمى نتائج تطبيق نظام  00
 معمومات اإلنتاج وبتكاليف بسيطة .

     

يتم تعديل مواصفات المنتج حسب المتطمبات والمعايير العالمية المعمول بيا  00
 دون زيادة التكمفة 

     

يساعد نظام معمومات اإلنتاج المنظمة عمى التقميل الجوىري لتكاليف ابتكار  06
  .منتجات جديدة 

     

تستخدم المنظمة قواعد بياناتيا التي يوفرىا نظام المعمومات لدييا عند تطوير  07
  تشكيمة منتجاتيا

     

يساعد نظام معمومات اإلنتاج عمى مراقبة جودة اإلنتاج في كل المراحل  08
 اإلنتاجية  بتكاليف بسيطة. 

     

تعتمد المنظمة في عممية تصميم المنتج عمى تحديد المواصفات الفنية لممنتج  09
 التي تؤدي إلى تدني التكاليف .

     

 :زمن ابتكار وتطوير المنتج  -11
يسيم نظام معمومات اإلنتاج في تقميص المدة الزمنية الالزمة لتطوير منتجات  63

 . المنظمة
     

      .استجابة لمتغيرات السوقية  جديدة منتجات البتكار كبيرا اىتماما منظمةال تعطي 63
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تستجيب إدارة المنظمة القتراحات العاممين وأفكارىم الجديدة التي تساعد عمى  62
 طرح منتجات مبتكرة بسرعة .

     

تساعد التغذية الراجعة في تحسين عممية تطوير المنتجات الحالية وابتكار  60
 . منتجات جديدة

     

      يتالءم تصميم المنتج مع الزمن الالزم إلنتاجو. 60

      تنتج المنظمة بشكل دوري منتجا جديدا وفي فترات قصيرة . 60

سرعة استجابة الموردون ليا دور فعال في تسريع عممية تطوير المنتجات  66
 الحالية وابتكار منتجات جديدة .

     

 :خدمات ما بعد البيع  -11
تعطي المنظمة اىتماما واسعا لمخدمات المقدمة بعد عممية البيع لكسب والء  67

 . الزبائن
     

يتم التعرف عمى مدى رضا الزبائن عن المنتجات المقدمة ليم من خالل  68
 . الموظفين أنفسيم

     

يتم التعرف عمى مدى رضا الزبائن عن المنتجات المقدمة ليم من خالل  69
 .الزبائن أنفسيم 

     

تحرص المنظمة عمى االتصال المباشر مع الزبائن بقصد تقديم الخدمة في  73
 . الوقت المناسب

     

      . تسعى المنظمة إلى التفرد في تقديم خدمات كمالية إضافية أكبر لممنتج 73

ىناك توعية لمزبائن عن طريقة استخدام المنتجات وعن ضوابط السالمة  72
 العامة.

     

تعتقد المنظمة بأن تقديم خدمات ما بعد البيع إحدى الوسائل اليامة في كسب  70
 والء الزبون.
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 spss(: النتائج المستخرجة بواسطة برنامج 4الممحق )

 

Scale: Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 5 

 

Scale: Objectives achievement 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.513 8 

 

Scale: Technologies 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 5 

 

Scale: Safety 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.831 5 

 

Scale: Costs 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.784 5 

 

Scale: Fit 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.919 10 

 
Scale: Beautifulness 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 5 
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Scale: D Costs 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.819 7 

 

Scale: Innovation Time 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.842 7 

 

Scale: Selling Services 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.887 7 

 
Scale: MIS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.819 28 

 

Scale: PQ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.954 36 

 

Scale: Objectives بعذ التعذيل    

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 7 

 

Scale: MIS بعذ التعذيل 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.915 27 
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Frequency Table 

Gender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Male 56 93.3 93.3 93.3 

Female 4 6.7 6.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid less than 30 25 41.7 41.7 41.7 

from 31 to 40 23 38.3 38.3 80.0 

from 41-50 11 18.3 18.3 98.3 

more than 51 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Certificate 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid institute 10 16.7 16.7 16.7 

faculty 17 28.3 28.3 45.0 

diploma 24 40.0 40.0 85.0 

high 

studiers 

9 15.0 15.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Expert 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5 28 46.7 46.7 46.7 

from 6-10 14 23.3 23.3 70.0 

11-15 12 20.0 20.0 90.0 

more than 16 6 10.0 10.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gender 60 0 1 .07 .252 

Age 60 1 4 1.80 .798 

certificate 60 1 4 2.53 .947 

Expert 60 1 4 1.93 1.039 

Valid N (listwise) 60     

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

q10 60 3.48 .833 

q11 60 3.50 .948 

q12 60 3.72 .825 

q13 60 3.58 .850 

q14 60 3.78 .804 

q15 60 3.68 1.049 

q16 60 3.97 .956 

q17 60 3.88 .958 

q18 60 3.88 .865 

q20 60 3.77 1.031 

q21 60 3.58 1.013 

q22 60 3.70 .926 

q23 60 3.48 1.112 

q24 60 3.50 .983 

q25 60 2.88 1.121 

q26 60 3.58 .996 

q27 60 3.48 .911 

q28 60 4.02 .983 

q29 60 4.07 .841 

q30 60 3.68 1.000 

q31 60 3.85 .954 

q32 60 4.05 1.032 

q33 60 3.88 .739 

q34 60 3.80 .798 

q35 60 3.97 .956 

q36 60 3.95 .832 

q37 60 3.88 .885 

q38 60 4.27 .800 

q39 60 4.17 .827 
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q40 60 4.33 .933 

q41 60 4.30 .926 

q42 60 3.90 1.037 

q43 60 4.00 1.008 

q44 60 3.90 1.053 

q45 60 3.78 1.075 

q46 60 4.00 1.008 

q47 60 4.03 .991 

q48 60 3.95 1.111 

q49 60 3.92 .979 

q50 60 4.12 .993 

q51 60 4.08 .889 

q52 60 3.92 1.139 

q53 60 3.65 .880 

q54 60 3.70 .788 

q55 60 3.72 1.091 

q56 60 3.42 1.030 

q57 60 3.50 .983 

q58 60 3.78 .904 

q59 60 3.70 .997 

q60 60 3.63 1.057 

q61 60 3.88 .940 

q62 60 3.48 1.097 

q63 60 3.57 1.125 

q64 60 3.73 1.006 

q65 60 3.17 1.210 

q66 60 3.80 .917 

q67 60 4.12 .958 

q68 60 3.97 1.025 

q69 60 4.05 .910 

q70 60 3.87 .911 

q71 60 3.65 1.055 

q72 60 3.48 1.157 

q73 60 4.05 1.048 

Valid N (listwise) 60   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Satisfaction 60 3.6133 .67885 

Objective acheivement 60 3.7972 .75545 

Technologies 60 3.3867 .81666 

Safety 60 3.9333 .74440 

Costs 60 3.8967 .61890 

Fit 60 4.0683 .73841 

Beautifulness 60 3.9967 .87488 

Development Costs 60 3.6381 .66356 

Innovation Time 60 3.6095 .75541 

Selling Services 60 3.8833 .78135 

Valid N (listwise) 60   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MIS 60 2.93 5.00 3.7265 .52361 

Product Quality 60 1.89 4.83 3.8495 .61993 

Valid N (listwise) 60     
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Regression 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .705
a
 .497 .489 .44332 

a. Predictors: (Constant), MIS 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.276 1 11.276 57.376 .000
a
 

Residual 11.399 58 .197   

Total 22.675 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Product Quality 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .738 .415  1.780 .080 

MIS .835 .110 .705 7.575 .000 

a. Dependent Variable: Product Quality 

 



  املالحق

 

163 

GET 

  FILE='C:\Users\Oqba\Desktop\Khadidja\spss11.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .765
a
 .585 .547 .41728 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.272 5 2.654 15.244 .000
a
 

Residual 9.403 54 .174   

Total 22.675 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Product Quality 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .644 .454  1.419 .162 

Satisfaction .043 .093 .047 .459 .648 

Objective achievement .530 .097 .645 5.456 .000 

Technologies -.028 .105 -.037 -.266 .792 

Safety .196 .100 .236 1.970 .054 

Costs .093 .119 .093 .779 .439 

a. Dependent Variable: Product Quality 

 
 

REGRESSION 

 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER x. 

 

Regression 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .696
a
 .484 .475 .53489 

a. Predictors: (Constant), MIS 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.576 1 15.576 54.442 .000
a
 

Residual 16.594 58 .286   

Total 32.170 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Fit 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .412 .500  .822 .414 

MIS .981 .133 .696 7.378 .000 

a. Dependent Variable: Fit 

 

 

 

REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .748
a
 .559 .519 .51237 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.994 5 3.599 13.708 .000
a
 

Residual 14.176 54 .263   

Total 32.170 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Fit 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .189 .558  .339 .736 

Satisfaction .124 .114 .114 1.082 .284 

Objective achievement .597 .119 .611 5.013 .000 

Technologies -.060 .129 -.066 -.467 .643 

Safety .274 .122 .276 2.237 .029 

Costs .075 .146 .062 .509 .613 

a. Dependent Variable: Fit 
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REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y2 

  /METHOD=ENTER x. 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .530
a
 .281 .269 .74814 

a. Predictors: (Constant), MIS 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.696 1 12.696 22.682 .000
a
 

Residual 32.464 58 .560   

Total 45.159 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Beautifulness 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .695 .700  .993 .325 

MIS .886 .186 .530 4.763 .000 

a. Dependent Variable: Beautifulness 
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REGRESSION 

 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y2 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 

 

Model Summary 

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .631
a
 .398 .343 .70939 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.984 5 3.597 7.148 .000
a
 

Residual 27.175 54 .503   

Total 45.159 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Beautifulness 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .529 .772  .685 .497 

Satisfaction -.042 .158 -.033 -.267 .790 

Objective achievement .690 .165 .595 4.179 .000 

Technologies -.139 .178 -.130 -.780 .439 

Safety .436 .169 .371 2.573 .013 

Costs -.062 .203 -.044 -.305 .761 

a. Dependent Variable: Beautifulness 

 

 

REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER x. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .512
a
 .262 .249 .57498 

a. Predictors: (Constant), MIS 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.804 1 6.804 20.580 .000
a
 

Residual 19.175 58 .331   

Total 25.978 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Development Costs 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.221 .538  2.270 .027 

MIS .649 .143 .512 4.536 .000 

a. Dependent Variable: Development Costs 

 

REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .559
a
 .313 .249 .57505 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.122 5 1.624 4.912 .001
a
 

Residual 17.857 54 .331   

Total 25.978 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Development Costs 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.324 .626  2.116 .039 

Satisfaction .039 .128 .040 .301 .765 

Objective acheivement .415 .134 .472 3.099 .003 

Technologies .032 .145 .039 .222 .825 

Safety .083 .137 .093 .603 .549 

Costs .042 .164 .040 .258 .797 

a. Dependent Variable: Development Costs 
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REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y4 

  /METHOD=ENTER x. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .508
a
 .258 .245 .65631 

a. Predictors: (Constant), MIS 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.685 1 8.685 20.162 .000
a
 

Residual 24.983 58 .431   

Total 33.668 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Innovation Time 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .879 .614  1.432 .158 

MIS .733 .163 .508 4.490 .000 

a. Dependent Variable: Innovation Time 
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REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y4 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .600
a
 .360 .301 .63177 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.115 5 2.423 6.071 .000
a
 

Residual 21.553 54 .399   

Total 33.668 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Innovation Time 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .649 .688  .944 .349 

Satisfaction .017 .141 .015 .122 .903 

Objective acheivement .579 .147 .579 3.942 .000 

Technologies -.108 .159 -.117 -.682 .498 

Safety .092 .151 .090 .607 .547 

Costs .181 .181 .148 1.002 .321 

a. Dependent Variable: Innovation Time 

 

 

REGRESSION 

 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y5 

  /METHOD=ENTER x. 

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .588
a
 .346 .335 .63722 

a. Predictors: (Constant), MIS 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.469 1 12.469 30.709 .000
a
 

Residual 23.551 58 .406   

Total 36.020 59    

a. Predictors: (Constant), MIS 

b. Dependent Variable: Selling Services 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .611 .596  1.026 .309 

MIS .878 .158 .588 5.542 .000 

a. Dependent Variable: Selling Services 

 

 

REGRESSION 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y5 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .605
a
 .366 .308 .65019 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .605
a
 .366 .308 .65019 

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, 

Technologies 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.192 5 2.638 6.241 .000
a
 

Residual 22.828 54 .423   

Total 36.020 59    

a. Predictors: (Constant), Costs, Satisfaction, Objective acheivement, Safety, Technologies 

b. Dependent Variable: Selling Services 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .692 .708  .978 .332 

Satisfaction .018 .145 .015 .121 .904 

Objective acheivement .383 .151 .371 2.535 .014 

Technologies .118 .163 .123 .723 .473 

Safety .133 .155 .127 .856 .396 

Costs .192 .186 .152 1.033 .306 

a. Dependent Variable: Selling Services 
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 "املنتج يف حتسني جودة إلنتاج م هعلوهاث اانظ دور "
 يف القطاع الصناعيدراست هيذانيت 

 

 إدارة األعمال فيلرسالة المقدمة لمحصول عمى درجة الماجستير ا ممخص عن
 

 إعداد

 خذجيت العيذ شيخي
 إشراف

 

 جنن احلويذي  .د علي جبالق  .د
 مدرس في قسم إدارة األعمال

 مبجامعة ح -كمية االقتصاد 
 أستاذ في قسم إدارة األعمال

 مبجامعة ح -كمية االقتصاد 
 

 مشكلة البـحث :أوال
نظام معمومات اإلنتاج في المنظمات الصناعية البحث عن نقاط ضعف استخدام تتجمى مشكمة الدراسة في 

 .مما ينعكس سمبا في عممية تحسين جودة المنتج
 أهداف البـحث  :ثانيا

 :أىداف البـحث حول تركزت
 .غذائيةلتعرف عمى واقع نظم معمومات اإلنتاج في منظمات قطاع الصناعات الا 
تحسين جودة المنتج من خالل بيان أثر اإلنتاج في  الدور الذي يمكن أن يمعبو نظام معمومات تحميل 

في تحقيق المنظمات ميزة  غذائيةاإلنتاج الموجود في منظمات قطاع الصناعات ال نظام معمومات
 تنافسية.

 فرضيات البحث :ثالثا
 لإلجابة عمى المشكمة المطروحة بطريقة عممية يستند البحث إلى الفرضية الرئيسية التالية:

نظام معمومات اإلنتاج في تحسين جودة المنتج في بعض منظمات لة إحصائية هناك أثر إيجابي ذو دالل
 .القطاع الصناعي

 ويمكن تجزئة ىذه الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

نظام معمومات اإلنتاج في زيادة مالئمة المنتج لمتطمبات العمالء في لىناك أثر ذو داللة إحصائية  .1
 .غذائيةالصناعات البعض منظمات قطاع 
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ىناك أثر ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج فيتحسين الشكل الجمالي والمتميز لممنتج في  .2
 .غذائيةبعض منظمات قطاع الصناعات ال

ىناك أثر ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في تخفيض تكمفة تطوير المنتج في بعض  .3
 .غذائيةمنظمات قطاع الصناعات ال

ىناك أثر ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في تخفيض زمن ابتكار وتطوير المنتج في بعض  .4
 .غذائيةمنظمات قطاع الصناعات ال

تقديم خدمات ما بعد البيع في بعض منظمات  ىناك أثر ذو داللة إحصائية لنظام معمومات اإلنتاج في .5
 .غذائيةقطاع الصناعات ال

 متغيرات البحث :رابعا
 نظام معمومات اإلنتاج :المتغير المستقل
 تحسين جودة المنتج  المتغير التابع:

 نتائج البحث :خامسا
 :من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

ارتفــاع مســتوث تــظثير نظــام معمومــات اإلنتــاج فــي تحســين جــودة المنــتج عمــى مســتوث المنظمــات عينــة  
 (.3.72الحسابي) الدراسة، وبدرجة مرتفعة بمغ وسطيا

أشــــارت نتــــائج اختبــــار الفرضــــيات إلــــى أن جميــــع عالقــــات االرتبــــاط كانــــت دالــــة إحصــــائيا  بــــين نظــــام  
 معمومات اإلنتاج كمتغير مستقل بظبعاده المختمفة وبين تحسين جودة المنتج كمتغير تابع بظبعاده المختمفة.

الغذائيـــة فـــي تحســـين جـــودة  نظـــام معمومـــات اإلنتـــاج عمـــى مســـتوث منظمـــات الصـــناعاتيـــ ثر تطبيـــق  
%( مـــن التغيـــر فـــي المتغيـــر التـــابع وأن معامـــل االرتبـــاط بينيمـــا بمـــغ 49.7، حيـــث فســـر مـــا نســـبتو )المنـــتج

(07.0). 

  من خالل الزيارات الميدانية تبين لمباحثة قمة وضعف الخطط المستقبمية لتطبيق نظام معمومات
( باستثناء بعضيا، وذلك لمتفكير السائد وىو أن النظام  MRP, JIT,.…اإلنتاج ككل، أو أحد تطبيقاتو )

يكمف الكثير وليسوا بحاجة إليو، وىذا دليل عمى عدم وعييم بضرورة نظم المعمومات خاصة لمواجية التغيرات 
والتطورات المحيطة، ولمواجية المنافسة، والحفاظ والرفع من مردوديتيا جودة إنتاجيتيا، باعتبار نظام معمومات 

 لتطوير واستغالل الموارد استغالال عقالنيا وفعاال. استراتيجيةنتاج أداة اإل

  الحظت الباحثة أنو ىناك إىمال في جمع وترتيب وتخزين البيانات ) موارد، منتجات، أوقات
 التوريد...( واالعتماد عمى السجالت واألوراق.
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 توصيات البحث :سادسا
بعض التوصيات التي تعتقد الباحثة أنو سيكون ليا تظثيرا  وفي إطار ىذه النتائج قدمت الدراسة قدمت 

 إيجابيا  في تحسين جودة المنتج في المنظمات محل الدراسة، وىي كما يمي:
ـــات اإلنتاجيـــة، وتجـــاوز مرحمـــة   إعطـــاء أىميـــة لمتوثيـــق واألرشـــفة االلكترونيـــة ولجميـــع األنشـــطة والعممي

 ا.االعتماد عمى السجالت واألوراق التي تجيز يدوي

القيـــام بـــدورات تدريبيـــة لمعمـــال فـــي مجـــال اســـتخدام الحاســـوب وتطبيقـــات نظـــام معمومـــات اإلنتـــاج عمـــى  
 مستوث المنظمات عينة الدراسة.

بنظــام معمومــات اإلنتــاج، واالىتمــام بــو عمــى مســتوث التنظــيم ككــل، مــن خــالل االســتفادة مــن  االىتمــام 
 الخبرات الداخمية في تعزيز كيفية استخدام النظام وتطويره بما يحقق زيادة في رضا المستخدم النيائي.

تحســين جــودة  التطــوير الفنــي والتقنــي لنظــام معمومــات اإلنتــاج المســتخدم بكافــة تطبيقاتــو بمــا يــ دي إلــى 
المنتجـــات مــــع التركيــــز عمــــى التطــــوير الــــدائم لطــــرق اإلنتــــاج وتصــــميم ومنتجــــات المنظمــــات محــــل الدراســــة، 
واالعتماد عمى التغذية العكسية لمتعرف عمى احتياجات ورغبـات الزبـائن والتغيـرات فـي تمـك الرغبـات، ومتابعـة 

 شكاوييم وتنفيذ الحمول الفورية ليا.
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First: the research problem 

The research problem is in searching for weaknesses in the use of information system 

of production in industrial organizations, which reflected negatively on the process of 

improving the quality of the product. 

Second: The research objectives 

The Objectives of this research are: 

-Recognizing the reality of information system in the production sector organizations" 

the food industry". 

-Analyzing the role of the information system in the production to improve product 

quality by showing the impact of the information system that existing in the organizations 

under study to achieve competitive advantage. 
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Third: the research hypotheses 

There is a positive impact with statistical significance for the production information 

system to improve the quality of the product in some organizations of the industrial 

sector. 

This major hypotheses can be Fragmented to the following sub-hypotheses: 

1. There is a statistically significant impact of the production information system in 

increase the suitability of the product to customer requirements in some organizations 

under study. 

2. There is a statistically significant impact of the production information system in 

improve the aesthetics and distinctive of the product in some organizations under study. 

3. There is a statistically significant impact of the production information system to 

reduce the cost of developing the product in some of the organizations under study. 

4. There is a statistically significant impact of the production information system to 

reduce the time of developing the production in some organizations" the food industry". 

5. There is a statistically significant impact of the production information system to 

provide after-selling services in some of the organizations under study 

Fourth: The research Variables 

1. Independent variable: Production Information System. 

2. Dependent variable: improving the quality of the product. 

Fifth: The research results 

The results of the study can be summarized as follows: 

- The increase of the impact of the production information system in improving 

product quality at the organizations under study, with a high degree reached the middle of 

the arithmetic (3.72). 

- The results of hypothesis proofed that all the correlations were statistically 

significant between the production information system as an independent variable and 

improving the quality of the product as the dependent variable. 

- The application of information system of production in the organizations under study 

improves the quality of the product, by a rate (49.7%) of the change in the dependent 

variable, with a correlation coefficient (0.70%),  
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- Through the field study, the researcher discovered the limited and the poor future 

plans for the application of information system of production as a whole. Or one of it's 

applications (MRP,JIT….) with the exception of some of these organizations Because of 

their opinion of the system cost" high cost".  

- The researcher noted that there was a negligence in the collection, arrangement and 

storage of data (resources, products, delivery times ...) and relying on the records and 

papers. 

Sixth: recommendations of the research 

- The Researcher recommends by giving the importance of documentation and 

electronic archiving for all activities and production processes.  

- The researcher recommends by the composition and conduct training courses for 

workers in the use of computer applications and information system in the production 

organizations" the study sample" 

- The Researcher recommends by the attention of information production system 

through the use of internal expertise in the consolidate of how to use the system and being 

developed to achieve an increase in end-user satisfaction 

- The researcher recommends by the development of technical and substantive for 

information system of production, thereby improving the quality of the products with a 

focus on the permanent development of production methods and design of the 

organizations under study products, and rely on the feedback to identify the needs and the 

desires of customers. 
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The Role of Production Information System in Improve the 

Quality of the Product 
field study in the industrial sector 

 
By  

Chikhi Khadidja 

 

Abstract 

This study aimed to indicate the role of the application of food industry organizations 

for an information system of production in improving the quality of the product. And to 

achieve the objectives of this study. We developed a special questionnaire to collect data 

from a study simple which consisting of (40) Organizations were selected randomly from 

the Population of the study of organizations of food industries in the industrial city in 

Sheikh Najjar. it’s number (97) Organizations, we distributed (80) questionnaire, and we 

restored (60) of them. 

By Using the following statistical tests:  

1. Reliability Test. 

2. Descriptive Statistical Methods. 

3. Pearson Correlation. 

4. Regression Analysis. 

The most important results reached by the study are: 

 The increase of impact of production information system to improve product quality 

at the organizational sample of the study, with an arithmetic average (3.72). 

  The application of information system of production at food industry organizations 

in improving the quality of the product, as interpreted by a rate of (49.7%) of the change 

in the dependent variable and the correlation coefficient between them was (0.70). 

The study recommended giving the importance of documentation and electronic 

archiving and for all activities and production processes, and move beyond reliance on the 

records and papers processed manually, and conducting, composition and training of 

workers in the use of computer applications and information system of production at these 

organizations. 
 

Keywords:  

       Information, System, Quality, Production, Product, Quality of Product, Management 

Information systems, Production Information systems . 
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