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  :مقدمة البحث

ت��رتبط ج��ودة المنتج��ات بم��دى التطورالح��دیث 
ف���ي العل���وم والتكنولوجی���ا ، وال���ذي ك���ان ل���ھ 
ال��دور األساس��ي ف��ي تحقی��ق التق��دم الص��ناعي 
ال���ذي نلمس���ھ اآلن ، وذل���ك م���ن خ���الل ع���دة 
أسباب ك�ان م�ن أھمھ�ا المنافس�ة ب�ین وح�دات 
اإلنتاج وكذلك بین البلدان الصناعیة المختلف�ة 

عل�ى ال�رغم م�ن لكسـب أسواق االستھالك ، و
اختالف أسالیب التطور المتبع�ة ف�ي الس�نوات 
األخی��رة مث��ل االرتف��اع ف��ي الق��درة اإلنتاجی��ة 
واستبدال العمل الیدوي بماكین�ات ذات ق�درات 
عالی���ة وإدخ���ال التجھ���ـیزات الحدیث���ة ، فق���د 
أص����بح م����ن الض����روري أن تص����احب ھ����ذه 
األس���الیب تط���ورا ف���ي نظ���م مراقب���ة الج���ودة 

العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى ،والت��ى تع��د م��ن أھ��م 

عملی��ات اإلنت��اج والتس��ویق والبی��ع للمالب��س 
الج��اھزة ،ویتطل��ب ذل��ك تطبی��ق مع��اییر  ف��ي 
مراح��ل اإلنت��اج باس��تخدام النظری��ات الحدیث��ة 
للج��ودة ، والت��ي تمث��ل المطل��ب األساس��ي ف��ي 

  .عملیة تصدیر المنتجات للخارج

تعتبر عملیة تحدید تكلفة اإلنتاج من أكث�ر      
حیویة بالنسبة للمصنع ، حتى یمكن  العملیات

معرف��ة الس��عر المناس��ب للمن��تج وال��ذي یحق��ق 
ھامش ربح معتدل للمص�نع م�ع كون�ھ من�افس 
،وت���زداد أھمی���ة ھ���ذه العملی���ة ف���ي األس���واق 
التصدیریة حیث ضغوط المنافس�ة ش�دیدة مم�ا 
یضطر المصنع إلى تحدید ھوامش رب�ح قلیل�ة 

ف��ة ت��زداد معھ��ا خط��ورة التحدی��د الخ��اطئ لتكل
اإلنتاج مما قد یؤدي إلى بیع المن�تج بأق�ل م�ن 
تكلفت��ھ وبالت��الي إل��ى خس��ائر ب��دال م��ن تحقی��ق 

سیجما لتحسین عملیة  ٦استخدام منھجیة 
التخطیط للقص لخفض التكالیف في 

  صناعة المالبس الجاھزة
  

  سوسن عبد اللطیف رزق/ د .أ
  كلیة االقتصاد المنزلي

  جامعة حلوان
  

  نھال محمد كامل  برین/ د 
  القومي للبحوثالمركز 

  

  بھاء الدین اسماعیل رأفت/ د
  رئیس مجلس ادارة

  الشركة المصریة للتریكو والجاھز
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أرباح ، وتعتبر ھذه المشكلة من أھم المشاكل 
الت�����ي تواج�����ھ ص�����ناعة المالب�����س الج�����اھزة 

 M. Cordy : 1990 ).  الموجھة للتصدیر 
)   

األمر الذي دعا إلى استخدام منھجی�ات حدیث�ة 
دف الس���عي نح���و التط���ویر ف���ي الج���ودة ، بھ���

المس����تمر للمنتج����ات للوص����ول إل����ى أعل����ى 
مس���تویات الج���ودة م���ع تقلی���ل تكلف���ة اإلنت���اج 
النھائی�������ة ، وبالت�������الي مض�������اعفة الق�������درة 
التص��دیریة ، والت��ي تتحق��ق بج��ودة األداء ف��ي 
كافة العملیات واألنشطة تخطیطا وتنفیذا، بم�ا 
یحقق میزة تنافسیة للصناعة الوطنیة تجعلھ�ا 

 .على اقتحام األسواق العالمیةقادرة 

سیجما من المنھجی�ات الحدیث�ة  ٦تعد منھجیة 
للج���ودة والت���ي تؤك���د عل���ى ض���رورة تحس���ین 
األداء ف���ي مراح���ل اإلنت���اج المختلف���ة ، وذل���ك 
بھدف الوصول إلى أعل�ى مس�تویات الج�ودة ، 

س��یجما للج��ودة ،  ٦وھ��و م��ا یع��رف بمس��توى 
وتعتم��د ھ��ذه المنھجی��ة عل��ى دراس��ة مش��كالت 

ی����وب اإلنت����اج ف����ي المراح����ل المختلف����ة ، وع
ووضع الحلول الصحیحة لھا من خ�الل خم�س 

مرحل�������ة ) (DMAIC(مراح�������ل رئیس�������یة 
مرحل���������ة القی���������اس  - Defineالتعری���������ف 
Measure   مرحلـة التحلی�ـل Analysis  -  

  -  Improvementمرحل���������ة التحس���������ین  
وذل����ك ب�����دءا )  Controlمرحل����ة الرقاب�����ة  

بمرحلة تحدید المشكلة ومرورا بمراحل قیاس 
حج��م المش��كلة وتحلی��ل أس��بابھا ث��م تحس��ینھا 
وانتھاء بمرحلة الرقابة النھائی�ة لض�مان ع�دم 
وج��ود ھ��ذه المش��كالت أو الرج��وع إلیھ��ا م��رة 

  .أخرى

http://www.catalystconsulting.ou
.uk.com )    ( 

د یتح��دد مس��توى الس��یجما عل��ى أس��اس ع��د 
العی���وب الت���ي تظھ���ر ف���ي الملی���ون بالنس���بة 
للعملی�����ات اإلنتاجی�����ة ، فكلم�����ا زاد مس�����توى 
السیجما قل عدد العیوب ف�ي مراح�ل اإلنت�اج ، 
وھذا یدل على كفاءة األداء وبالتالي الوص�ول 
إل���ى أعل���ى مس���تویات الج���ودة وال���ذي یمث���ل 

سیجما ؛ ویمك�ن توض�یح ذل�ك م�ن  ٦مستوى 
 : خالل الجدول التالي

  مستوى السیجما)  ١( جدول 

  

ف����ي خ����الل الس����نوات القلیل����ة الماض����یة 
تحددت الممیزات النسبیة لطرق إدارة الج�ودة 

  :المختلفة في اآلتي 

یرك��ز دائم��ا عل��ى  ٩٠٠١أن األی��زو  .١
 .اإلدارة الصحیحة للعملیات ونظم القیاس

س�����یجما ترك�����ز عل�����ى  ٦منھجی�����ة  .٢
المعالج����ة المنظم����ة والكمی����ة للمش����كالت 

  عدد العیوب  مستوى السیجما

  عیب في الملیون ٣.٤  سیجما ٦

  عیب في الملیون ٢.٣٣  سیجما ٥

  عیب في الملیون ٦.٢١٠  سیجما ٤

  عیب في الملیون ٦٦.٨٠٧  سیجما ٣

  عیب في الملیون ٣٠.٨٥٣٧  سیجما ٢
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وتحس�ینھا بص��فة مس�تمرة للحص��ول عل��ى 
الق��در األكب��ر م��ن األرب��اح وخف��ض تكلف��ة 
اإلنت���اج م���ع االحتف���اظ ب���أعلى مس���تویات 

 .الجودة
ھذا ما دعا إل�ى تطبی�ق ھ�ذه المنھجی�ة 
على مرحلة الفرد و الق�ص بمص�انع المالب�س 
الجاھزة، وذل�ك لم�ا لھ�ذه المرحل�ة م�ن أھمی�ة 
كبی��رة عل��ى  تحس��ین كف��اءة وج��ودة مراح��ل 
اإلنت����اج التالی����ة ، حی����ث یتح����دد فیھ����ا كمی����ة 
االقمش����ة المس����تخدمة للمن����تج والت����ى تمث����ل 

من التكلفة النھائیة لإلنتاج ؛ وبالت�الي % ٦٠
فان ھذه المرحل�ة تلع�ب دورا ھام�ا ف�ي تحدی�د 
تكلف�ة المن��تج النھ��ائي وجودت��ھ ،لع��ل م��ن أھ��م 
أس����باب تطبی����ق ھ����ذه المنھجی����ة ف����ي مج����ال 

راسات المختلف�ة صناعة المالبس ما أكدتھ الد
الت����ي طبق����ت ھ����ذه المنھجی����ة ف����ي مج����االت 
ص���ناعیة أخ���رى ع���ن تمیزھ���ا بالحف���اظ عل���ى 
استمراریة الجودة ، فمع مرور الوق�ت س�وف 
تص��بح ھ��ذه المنھجی��ة م��ن أفض��ل منھجی��ات 
الج����ودة ، حی����ث إنھ����ا تأخ����ذ الخب����رات م����ن 
منھجی��ات الج��ودة الس��ابقة وتق��وم بتحس��ینھا 

ف���ي وتطویرھ���ا  ، ل���یس فق���ط للمتخصص���ین 
  .الجودة ولكن لجمیع العاملین في المصنع

 ٢٠٠٥( Richard  AtweIlفف�ي دراس�ة  
  : بعنوان )

  "الستة سیجما في صناعة المالبس "

" Six sigma for the apparel 
Industry    "  

تناول�����ت الدراس�����ة مفھ�����وم الس�����تة س�����یجما 
وم������دى ) DMAIC(ومراحلھ������ا الخمس������ة 

أھمی����ة تطبی����ق ھ����ذه المنھجی����ة ف����ي جمی����ع 
صناعات ومنھا صناعة المالبس حیث یعن�ى ال

المفھ���وم الرئیس���ي لھ���ذه المنھجی���ة أن یلب���ى 
المن�تج المواص��فات الت��ي ح��ددھا العمی��ل تلبی��ھ 

س�یجما ع��ل إنت��اج  ٦دقیق�ھ ،وق��د ت�م تطبی��ق ال
قم���یص رج���الي بمقاس���ات متع���ددة ،وأثبت���ت 
الدراس��ة عالق��ة تطبی��ق ھ��ذه المنھجی��ة بتقلی��ل 

نس�بة العی�وب  التكلفة الكلیة ع�ن طری�ق تقلی�ل

الناتجة عن كل مرحلة م�ن المراح�ل اإلنتاجی�ة 
.  

م���ن ھ���ذه الدراس���ة ت���م تحدی���د مف���اھیم الس���تة 
س����یجما ومراحلھ����ا ف����ي ص����ناعة المالب����س 
وعالقاتھا بتقلیل تكلفة المن�تج ف�ي ك�ل مرحل�ة 

  .من المراحل 

 Mala Murgappan and دراس��ة  -
Gargi Keen)بعن������وان )  ٢٠٠٥ "  :

س��یجما  ٦دام منھجی��ة الج��ودة باس��تختحس��ین 
"Quality Improvement - the six 

sigma way  "    

یھدف ھ�ذا البح�ث إل�ى محاول�ة تحس�ین ج�ودة 
المنتج في إحدى الش�ركات باس�تخدام منھجی�ة 

س���یجما ، ویش���مل ذل���ك التحس���ین االلت���زام  ٦
بالجدول الزمن�ي وتحس�ین تط�ابق الج�ودة م�ع 
ج����ودة الم����دخالت وتقلی����ل األخط����اء وتقلی����ل 

رة الزمنی��ة للمن��تج م��ع تحس��ین تص��میم ال��دو
المنتج،وتوص��لت الدراس��ة إل��ى أھمی��ة تطبی��ق 

س��یجما لتحس��ین اإلنتاجی��ة وتقلی��ل  ٦منھجی��ة 
العی�وب ف��ي المش�روعات ، وذل��ك لم�ا لھ��ا م��ن 
أھمیة في تتبع أسباب الفشل وتحدید األخط�اء 
ووضع الحلول المناسبة لمن�ع وق�وع األخط�اء 

تكلف���ة ورف���ع م���رة أخ���رى ، وبالت���الي تقلی���ل ال
مس��توى الج��ودة واإلنتاجی��ة ، حی��ث أن��ھ كلم��ا 
زاد مستوى السیجما كلما قل عدد العی�وب ف�ي 
الملی��ون وبالت��الي الحص��ول عل��ى من��تج عل��ى 

  .درجة عالیة من الجودة وإرضاء أكثر للعمیل

ترتبط ھذه الدراسة م�ع البح�ث الح�الي ف�ي أن 
س�یجما لتحس�ین  ٦كل منھما استخدم منھجیة 

وتقلی���ل العی���وب ف���ي المش���روعات اإلنتاجی���ة 
وذلك بھدف الحصول على منتج عالي الجودة 

  .یرضى العمیل

 Lynn Oxborrow andدراس���ة  - 
Carole Hardy )بعن������وان )  ٢٠٠٠       :

  "تحسین الجودة في اإلنتاج " 

 "Improving Quality in 
production " 
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اس���تھدفت الدراس���ة تحدی���د العوام���ل الم���ؤثرة 
عملی���ة التص���نیع بإح���دى  عل���ى الج���ودة ف���ي

الش��ركات لتوض��یح المش��كالت الت��ي تواجھھ��ا  
في اإلنتاج وعرض الحلول التي یمكن تنفیذھا 
،وتوص����لت الدراس����ة إل����ى ض����رورة تطبی����ق 
الج���ودة عل���ى ك���ل المراح���ل اإلنتاجی���ة وذل���ك 
إلرضاء العمیل وتحس�ین أداء الش�ركة الم�الي 
وق��درتھا عل��ى االس��تجابة للمطال��ب المتغی��رة 

، كما أكدت الدراسة عل�ى أھمی�ة من�ع للعمالء 
وقوع الخطأ من البدای�ة ، والت�دخل إلص�الحھا 
في بدایتھا ومعرفة مصدرھا لكي نمنع ظھ�ور 
األخط�����اء م�����رة أخ�����رى ، كم�����ا أن الت�����دریب 
والمكافئ���ة عل���ى األداء الس���لیم یحف���ز ب���دوره 
العاملین على إنتاج منتج عل�ى مس�توى ع�الي 

ط��أ ف��ي م��ن الج��ودة ویمن��ع احتم��ال ظھ��ور الخ
  .المنتج النھائي 

ت��رتبط ھ��ذه الدراس��ة م��ع البح��ث الح��الي ف��ي 
ضرورة معرفة العوامل الم�ؤثرة عل�ى الج�ودة 
بدءا من جودة األقمش�ة وحت�ى حیاك�ة القطع�ة 
بأكملھ��ا والتوص��ل إل��ى أفض��ل الحل��ول إلنت��اج 

  منتج بجودة عالیة 

 Jacobs"دراس��������������������ة  -
blechachabtte,ammonsjanec.sch

utte) "وانبعن) ١٩٩٨:  

التخط����یط للق����ص ف����ي مص����انع المالب����س "
  "الجاھزة 

"cut order planning for apparel 
manufacturing  "  

یھدف ھذا البحث إلى التعرف عل�ى المش�كالت 
الت��ي تواج��ھ مص��انع المالب��س عن��د التخط��یط 
للقص ، وفقا لمتطلبات العم�الء م�ع األخ�ذ ف�ي 
االعتب����ار ن����وع المقاس����ات لھ����ذه المالب�����س 

وت��م إع��داد النم��اذج الخاص��ة بھ��ذه  المنتج��ة ،
المنتجات استعدادا لعملیة القص،وقد توص�لت 
الدراس���ة إل���ى ض���رورة رص األقمش���ة عل���ى 
منض������دة الق������ص بطریق������ة ص������حیحة ث������م 

التعشیق عل�ى أعل�ى طبق�ات القم�اش م�ع وضع

مراع��اة تقلی��ل الھال��ك م��ن القم��اش وبالت��الي 
  .تقلیل تكالیف القص إلى الحد األدنى

اس���ة بالبح���ث الح���الي ف���ي وت���رتبط ھ���ذه الدر
عن��د  المص��انعمعرف��ة المش��كالت الت��ي تواج��ھ 

التخطیط للقص وطرق معالجة ھذه المش�كالت 
  .للوصول إلى أعلى معدالت لإلنتاج

 المشكلة :  
ما امكانی�ة دراس�ة متطلب�ات مرحل�ة الف�رد  .١

 والقص في صناعة المالبس الجاھزة ؟
س��یجما  ف��ى  ٦م��ا فاعلی��ة تطبی��ق منھجی��ة  .٢

الس��یجما م��ن خ��الل تحس��ین رف��ع مس��توى 
اإلنت����اج وبالت����الى خف����ض التك����الیف ف����ى 

 مرحلة فرد وقص األقمشة ؟
 ٦ما امكانیة تحدی�د أث�ر اس�تخدام منھجی�ة  .٣

سیجما على تحسین مرحلة الف�رد والق�ص 
 في صناعة المالبس الجاھزة ؟

  
 

   األھمیة:  
  :ترجع أھمیة ھذا البحث إلى 

محاول���ة رب���ط البح���ث العلم���ي والدراس���ة  .١
األكادیمی���ة بص���ناعة المالب���س ، وت���دعیم 
الصلة بی�نھم لالنتف�اع بالبح�ث العلم�ي ف�ي 

 .مجال الصناعة
المساھمة في رف�ع مس�توى ج�ودة المن�تج  .٢

النھائي وتقلیل التكلفة ع�ن طری�ق دراس�ة 
أس����باب العی����وب وتحلیلھ����ا ف����ي ص����ناعة 

 .المالبس الجاھزة
الوص����ول إل����ى تحقی����ق می����زة تنافس����یة  .٣

للص���ناعة الوطنی���ة  لمواكب���ة التط���ورات 
 الحدیثة في صناعة المالبس 

 

  األھداف:  

دراسة متطلبات مرحلة الف�رد والق�ص ف�ي  .١
 صناعة المالبس الجاھزة 

س����یجما  ف����ى رف����ع  ٦تطبی����ق منھجی����ة  .٢
مستوى السیجما من خالل تحسین اإلنتاج  
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ف��رد وبالت��الى خف��ض التك��الیف ف��ى مرحل��ة 
  وقص األقمشة

س���یجما  ٦تحدی���د أث���ر اس���تخدام منھجی���ة  .٣
عل��ى تحس��ین مرحل��ة الف��رد والق��ص ف��ي 

  صناعة المالبس الجاھزة

    الفروض:  

توج���د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین  .١
مستوى السیجما قبل وبعد تطبیق منھجیة 

سیجما في مرحل�ة ف�رد وق�ص األقمش�ة  ٦
 .بقسم القص 

بین نسبة توجد فروق ذات داللة إحصائیة  .٢
سیجما  ٦التكلفة قبل وبعد تطبیق منھجیة 

ف���ي مرحل���ة ف���رد وق���ص األقمش���ة بقس���م 
 .القص 

  حدود البحث: 
 :یقتصر البحث الحالي علي   

س��یجما لتحس��ین مرحل��ة  ٦اس��تخدام منھجی��ة 
الف���رد والق���ص لألقمش���ة بمص���انع المالب���س 
الجاھزة ،والتى  تركز على المعالجة المنظم�ة 

حس�ینھا بص�فة مس�تمرة والكمیة للمشكالت وت
للحص����ول عل����ى الق����در األكب����ر م����ن األرب����اح 
وخف���ض تكلف���ة اإلنت���اج م���ع االحتف���اظ ب���أعلى 

 .مستویات الجودة

  منھج البحث:  
ریبي یتبع ھذا البحث المنھج التحلیلي والتج   

وھم����ا ، وذل����ك لمالئمت����ھ لموض����وع البح����ث
المنھج���ان المناس���بان للوص���ول إل���ى أھ���داف 

تس����اؤالتھ وتحقی����ق البح����ث واإلجاب����ة عل����ى 
  .أھدافھ 

  عینة البحث: 
أح���د مص���انع القط���اع الخ���اص للمالب���س  -  

  الجاھزة المصنعة من األقمشة التریكو 

مرحل�����ة ف�����رد وق�����ص األقمش�����ة التریك�����و  - 
المفتوح��ة وھ��ى المرحل��ة الھام��ة ف��ى خف��ض 

م�ن % ٦٠تكالیف اإلنتاج حیث تمث�ل الخام�ة 
  .التكلفة 

   األدوات  والوس����������������������������ائل
  :المستخدمة فى البحث 

النم����اذج المس����تخدمة بالمص����نع بال����دورة   -
المس���تندیة ،والت���ى ت���م أع���دادھا واعتمادھ���ا  

   -).     دف�اتر رس�میة( بمجلس ادارة الش�ركة 
س���یجما  وھ���ى م���ن المنھجی���ات  ٦منھجی���ة 

الحدیث��ة للج��ودة والت��ي تؤك��د عل��ى ض��رورة 
ج المختلف��ة ، تحس�ین األداء ف�ي مراح��ل اإلنت�ا

وذل��ك بھ��دف الوص��ول إل��ى أعل��ى مس��تویات 
س�یجما  ٦الجودة ، وھ�و م�ا یع�رف بمس�توى 

للجودة ، وتعتم�د ھ�ذه المنھجی�ة عل�ى دراس�ة 
مش�����كالت وعی�����وب اإلنت�����اج ف�����ي المراح�����ل 
المختلفة ، ووضع الحل�ول الص�حیحة لھ�ا م�ن 

 -) DMAIC(خ��الل خم��س مراح��ل رئیس��یة 
ی��اس مرحل��ة الق - Defineمرحل��ة التعری��ف 

Measure   مرحل�ـة التحلی�ـل Analysis   
  -   Improvementمرحل����ة التحس����ین    -

،وذل�����ك ب�����دءا  Controlمرحل�����ة الرقاب�����ة  
بمرحل���ة تحدی���د المش���كلة وم���رورا بمراح���ل 
قی���اس حج���م المش���كلة وتحلی���ل أس���بابھا ث���م 
تحس��ینھا وانتھ��اء بمرحل���ة الرقاب��ة النھائی���ة 
لضمان عدم وجود ھذه المشكالت أو الرجوع 

  .إلیھا مرة أخرى

  الخطوات اإلجرائیة  :  

اج��راء دراس��ة اس��تطالعیة للتع��رف عل��ى . ١
حل���ة الف���رد العی���وب الت���ي تظھ���ر ف���ي مر

والق���ص بالمص���نع بحص���ر جمی���ع أن���واع 
العی���وب ف���ي قس���م الق���ص لتحدی���د أكث���ر 
المش����كالت ظھ����ورا ف����ي ھ����ذه المرحل����ة 

وق�����وف عل�����ى أس�����باب ظھ�����ور ھ�����ذه وال
  .المشاكل

تحدی��د متطلب��ات العمی��ل م��ن خ��الل أن��واع . ٢
مختلف���ة م���ن العق���ود الخاص���ة ، ویحت���وى 

عل�����ى تحدی�����د الكمی�����ة ) الخط�����ة(العق�����د 
والمقاس����ات ون����وع  المطلوب����ة واألل����وان

الخام���ة وتوص���یف كام���ل لھ���ا ولتص���میم 
 .المنتج والمواصفات الفنیة للتشغیل 

تجمی���ع البیان���ات الخاص���ة ب���ثالث خط���ط .  3
وذلك عن طری�ق الحص�ول عل�ى ) طلبیات(
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خطة العمل لكل مودی�ل م�ن قس�م التخط�یط 
بالمصنع لحصر أنواع العیوب ف�ي مرحل�ة 

  الفرد والقص

س�����یجما لتحس�����ین  ٦تطبی�����ق منھجی�����ة .  ٤
مس����توى الج����ودة ومحاول����ة تقلی����ل ھ����ذه 
العی���وب وبالت���الي تقلی���ل التكلف���ة النھائی���ة 

  للمنتج 

إج��راءات الدراس��ة االس��تطالعیة لقس��م  -أوال 
  :الفرد والقص 

عم��ل متابع��ة للق��ص الی��ومي لل��ثالث خط��ط  -
كمیات القم�اش الت�ي ت�م المحددة وذلك لتحدید 

قص���ھا ب���األلوان المطلوب���ة وذل���ك م���ن خ���الل 
البیان��ات الموج��ودة ف��ي بی��ان متابع��ة الق��ص 
الی����ومي للمص����نع وال����ذي یوض����حھ الج����دول 

:الت���������������������������������������������������������������������������������������������الي

  

  بیان متابعة القص الیومي)  ٢( جدول 

  

  

ن الج����دول الس����ابق یمك����ن حس����اب كمی����ة م����
القم�����اش المس�����تخدمة ف�����ي إنت�����اج الكمی�����ة 
المطلوبة لكل خطة من الثالث خطط وكذلك تم 

أثناء عملیة الف�رد ) العوادم(تحدید فاقد القص 
والقص وذلك باعتباره م�ن أھ�م العوام�ل الت�ي 

تؤثر على تكلفة المنتج النھائي وذلك للوقوف 
دم ومحاول��ة عل��ى أس��باب ارتف��اع وزن الع��وا

تقلیلھ����ا لخف����ض التكلف����ة النھائی����ة للمن����تج 
) الع�وادم (یوضح الجدول التالي نسبة الفاق�د .

  :في كل من الطلبیات الثالث محل الدراسة 

  في الطلبیات الثالث) العوادم ( نسبة الفاقد )  ٣( جدول 

  المودیل
وصف 

  المودیل

متوسط 

وزن 

القطعة 

  المخطط

بیان القماش 

  المجھزة

القماش   اللون

المستخدم 

  )بالكیلو(

عدد 

القص 

  )قطع(

متوسط 

فعلي 

وزن (

  )القطعة

نسبة   العادم

  العوادم

  عرض  ٢م

                      

                      

عدد القص   المودیل
  المخطط

عدد القص 
  يالفعل

وزن القماش 
  كجم

وزن الفاقد 
  كجم

كفاءة 
  %الماركر 

  الفاقد 

  ) %العوادم( 

  ١٨.٣  ٨٦  ٣٩٨.٥  ٢١٧٦.٥  ١٨٩٠٠  ١٨٧٥٠  أ

  ١٦.١  ٨٧  ٣٩٩.٥  ٢٤٨٦.٧  ١٣٣٢٧  ١٣٠٠٠  ب

  ١٧.٣  ٨٥  ٦٧٦.٥  ٣٨٨٩.٥  ١٢٧٧٩  ١٢١٩٥  جـ

 ١٧.١  ٨٦ ١٤٦٣.٥ ٨٥٥٢.٧ ٤٥٠٠٦ ٤٣٩٤٥ اإلجمالــي
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دول السابق ارتفاع نسبة الفاقد یتضح من الج

الناتجة من القص مقارنة بكفاءة ) العوادم(

  الموضوعة، وھذا ما )الماركر (التعشیق 

یستدعي دراسة ھذه المشكلة وأسبابھا ومحاولة 

وضع الحلول الممكنة لتقلیل نسبة الفاقد أثناء 

،والجدول التالي یوضح تكلفة الفرد والقص 

  الجودة السیئة في ھذه المرحلة

  تكلفة الجودة السیئة)  ٤( جدول 

تم حساب تكلفة الجودة السیئة وھي تمثل ف�ي 
، وذل��ك ) الع��وادم(ه المرحل��ة تكلف��ة الفاق��د ھ��ذ

  :كما یلي 

س��عر  xالفاق��د = تكلف��ة الج��ودة الس��یئة  -
  بیع الوحدة 

م���ن الج���دول الس���ابق یتض���ح أن تكلف���ة  -
م�ن %  ٣.٣الجودة السیئة للع�وادم تمث�ل 

  :تكلفة اإلنتاج الكلي 

 x ١٤٦٣.٥= تكلف����ة الج����ودة الس����یئة  -
٢١٩٥.٢٥=  ١.٥ $  

 ١.٥ x ٤٥٠٠٦= تكلف�ة اإلنت�اج الكل�ي  -
 =٦٧٠٥٩ $  

ئوی�ة لتكلف�ة الج�ودة وعلیھ تك�ون النس�بة الم
 x ٢١٩٥.٢٥= الس����یئة بالنس����بة لإلنت����اج 

٣.٣=  ٦٧٠٥٩/ ١٠٠ %  

ت���م جم���ع عی���وب الق���ص للطلبی���ات  -
ال��ثالث وذل��ك لتحدی��د أكث��ر المش��اكل ظھ��ورا  

  :وذلك من خالل الجدول التالي 

  )الناتجة من الفرد(عیوب القص )   ٥(  جدول 

  التاریخ  التاریخ  التاریخ  التاریخ  التاریخ  التاریخ البیانــات

  الخطـة  الخطـة  الخطـة  الخطـة  الخطـة  الخطـة

             عدم تماثل

              )لوحة ( میل اتجاه النسیج  

              )فورت ( عالمات التقابل 

              عدم مطابقة باترون 

              )شرشرة( انتظام حافة القص 

              اإلجمالي 

  عدد القص

 بالقطعة

سعربیع 
 $الوحدة 

التكلفةالكلیة 
 لإلنتاج

  وزن الفاقد 

 كجم ) العوادم ( 

تكلفةالجودة 
 $السیئة 

 %التكلفة 

٣.٣ ٢١٩٥.٢٥ ١٤٦٣.٥ ٦٧٥٠٩ ١.٥ ٤٥٠٠٦ 
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  :وفیما یلي عرض ألشكال ھذه العیوب 

ویظھر ھ�ذا العی�ب ف�ي :عدم التماثل  .١
رة اخ�����تالف ف�����ي نص�����في القطع�����ة ص�����و
واألیسر بعد القص نتیجة لعدم جودة األیمن

الفرد ووجود انثناءات في طبقات القم�اش 
  .أثناء الفرد

ع��دم ) :لوح��ة(انتظ��ام اتج��اه النس��یج دم ع�� .٢
انتظ��ام اتج��اه النس��یج الط��ولي أو العرض��ي 

می�ل ف�ي اتج�اه النس�یج ( للقطعة بع�د الق�ص 
.(  

یعني وجود اختالف ) :فورت(عالمة التقابل  .٣
لتقاب��ل ب��ین الب��اترون والقط��ع ف��ي عالم��ات ا

ك���ان االخ���تالف ف���ي تم قص���ھا ، س���واء التی���
 .الحجم أو المكان

) شرش���رة(ع���دم انتظ���ام حاف���ة الق���ص   .٤
تعني عدم انتظ�ام الح�واف ف�ي نھای�ة القطع�ة :

  .نتیجة للقص الغیر سلیم 

ت���م تحدی���د أي العی���وب أكث���ر ظھ���وراً م���ن   -
العیوب بأكملھا وذلك م�ن خ�الل الكمی�ات الت�ي 
تظھ��ر م��ن العی��وب ف��ي القط��ع التام��ة الق��ص 
وذل��ك لمحاول��ة الوق��وف عل��ى أس��باب ح��دوث 

الحلول لھا ، والجدول الت�الي المشكلة ووضع 
یوضح عدد العیوب الناتج�ة م�ن عملی�ة الف�رد 

  :الموجودة في الطلبیات الثالث محل الدراسة 

  )الفرشة ( عیوب القص الناتجة من الفرد ) ٦(جدول 

  :التالي نسبة ظھور ھذه العیوب أثناء الفرد یوضح مخطط باریتو 

رقـم 

  الخطة

عــدد 

  القص

إجمالي   أنــواع العیــــوب

  العیوب
عدم مطابقة   فـورت  لوحـة  تماثـلعـدم 

  باترون

  شرشــرة

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

١٨٩٠ أ

٠ 

٢٥٠ ٢٨ ٤٥ ٢٢ ٢٠ ١٣٥ 

١٣٣٢ ب

٧ 

١٦٣ ١٥ ٣٣ ٢٦ ٤ ٨٥ 

١٢٧٧ ج

٩ 

١٦٣ ١٦ ٣٥ ٢٥ ٩ ٧٨ 

 ٥٧٦ ٥٩ ١١٣ ٧٣ ٣٣ ٢٩٨ ٤٥٠٠٦ المجموع

 ١.٣ ٠.١٣ ٠.٣ ٠.٢ ٠.١ ٠.٧ النسبة المئویة
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي 

  

نسبة ظھور العیوب أثناء الفرد

  نموذج بیانات الفحص األولي لعیوب األنتاج
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مطاقةعدمفورت
باترون

تماثلعدم

الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

نسبة ظھور العیوب أثناء الفرد -مخطط باریتو) ٥( شكل 

تم جمع بیانات الفحص األولي من النموذج 

التالي وھو یوضح العیوب الموجودة في 

:القطع المصبوغة بعد القص 

نموذج بیانات الفحص األولي لعیوب األنتاج)  ٧(جدول 

طة
خ

 ال
قم

ر
  

ن
لو

ال
 

ص
حو

مف
 ال

دد
لع

ا
 

كو
ری

 ت
ي

ع
 

ص
 ق

ب
عی

 

قع
 ب

ب
عی

 

دد
ع

بة 
س

ن
 

دد
ع

بة 
س

ن
 

دد
ع

بة 
س

ن
 

        

        

الجدول التالي یوضح عدد العیوب التي تظھر 

في مرحلة الفحص األولي بعد القص للثالث 

  :طلبیات 
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شرشرةلوحة أنواع العیوب
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  التي تظھر في مرحلة الفحص األوليعدد العیوب )  ٨( جدول 

العدد  رقم الخطة

 المفحوص

 أنواع العیوب

عیب 

 تریكو

عیب 

 قص

عیب 

 بقع

عیب 

 صباغة

عیب 

 طباعة

عیب 

 تطریز

 ـــ ـــ ٣٣ ٦ ١٢٧ ٣٠١ ١٨٦٦٢ ا

 ـــ ـــ ٢٦ ٦ ٨٢ ١٤٠ ١٣٢٠٢ ب

 ـــ ـــ ـــ ــ ٣٤ ١٤٥ ١٢٦٢٦ ج

 ـــ ـــ ٥٩ ١٢ ٢٤١ ٥٨٦ ٤٤٤٩٠ اإلجمالي

 ـــ ـــ ٠.١٣ ٠.٠٢ ٠.٥ ١.٣ النسبة المئویة

وبترتیب العیوب یتضح أن عیوب 
التریكو ھي األكثر ظھورا في مرحلة الفحص 
 األولي وھذه العیوب تم تحدیدھا في مرحلة

التوصل إلى و) قسم التریكو ( إعداد الخام 

وسوف یتم ) الثقوب(العیب األكثر ظھورا 
سیجما  ٦معالجة المشكلة باستخدام منھجیة 

،ویوضح مخطط باریتو التالي نسبة ظھور 
  ھذه العیوب أثناء الفحصاألولي
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من أھم العیوب التي تظھر أثناء الفرد  وتؤثر 
  :على تكلفة المنتج النھائي ما یلي 

  اختالف العروض بین األثواب  .١
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اخ���تالف ع���رض الم���اركر ع���ن أق���ل  .٢
 عرض لألثواب 

 األثوابوجود وصالت في  .٣

 :وجود ثنایا في الطبقات أثناء الفرد .٤

  :وجود قطع في إحدى طبقات الفرد .٥

 وجود اتساخات بالقماش .٦

  نتائج الدراسة االستطالعیة:  
بع���د االنتھ���اء م���ن تجمی���ع البیان���ات 
الخاص��ة بمرحل��ة التخط��یط للق��ص ت��م حص��ر 

  : العیوب في ھذه  المرحلة وكانت كالتالي

 :)لعوادم(فاقد القص  .١

أعلى العیوب ظھورا ف�ي جمی�ع   -       
 ١٧.١مراحل الفحص بعد القص بنسبة 

م���������ن إجم���������الي وزن القم���������اش % 
  المقصوص 

  :وتشمل) الفرشة ( عیوب الرصة  .٢

ع��دم التماث��ل وھ��و یمث��ل أعل��ى العی��وب  -
) الفرش���ة ( ظھ���ورا م���ن عی���وب الق���ص 

  %. ٠.٧بنسبة 

  . لوحة  -
  . فورت  -
  . عدم مطابقة الباترون  -
  .شرشرة  -

  : الفحص األولي بعد القص ویشمل  -٣

 –قط��ع عرض��ي  –ثق��وب (عی��ب تریك��و  -
) ریج��ة –عق��دة  –وب��رة ملون��ة  –تنس��یل 

وھو یمث�ل أعل�ى العی�وب ظھ�ورا ف�ي ھ�ذه 
المرحل��ة م��ن مراح��ل الفح��ص بع��د الق��ص 

  .من إجمالي العیوب % ١.٣بنسبة 

 –قواطع المعمل –وصلة (عیب قص  -
  ) .  شرشرة

  .  عیب صباغة  -
  . عیب بقع -

حص��ر ھ��ذه العی��وب ف��ي مرحل��ة الفح��ص   -٤
األول���ي  حی���ث اتض���ح أن عی���ب التریك���و ھ���و 

 ٦األكث���ر ظھ���وراً ، وق���د ت���م تطبی���ق منھجی���ة 
س����یجما بمراحلھ����ا الخمس����ة للوق����وف عل����ى 
أس����باب المش����كلة ومحاول����ة تخف����یض ھ����ذه 

  .العیوب في مرحلة إنتاج التریكو 

مقارن��ة ھ��ذه العی��وب واتض��ح أن ارتف��اع   -٥  
ھي أكث�ر المش�اكل ) العوادم(القص  نسبة فاقد

ظھورا أثناء عملیة الفرد والقص ل�ذلك طبق�ت 
سیجما بمراحلھا الخمس�ة للوق�وف  ٦منھجیة 

عل��ى ھ��ذه المش��كلة وتحدی��د أس��بابھا ووض��ع 
الحلول الممكنة لتقلیل ھ�ذا العی�ب أثن�اء الف�رد 
والق����ص وبالت����الي تقلی����ل التكلف����ھ النھائی����ة 

  . للمنتج

س��ة االساس��یة لقس��م الف��رد نت��ائج الدرا -ثانی��ا 
  :والقص 

لتحس����ین ج����ودة مرحل����ة التخط����یط 
للقص وتخفیض التكلف�ة ف�ي ھ�ذه المرحل�ة ت�م 

س���یجما للج���ودة لتحس���ین  ٦إتب���اع منھجی���ة 
مستوى الجودة ، وبالتالي تقلیل تكلفة المن�تج 
النھ����ائي وذل����ك بإتب����اع المراح����ل الخمس����ة 

 –التحس�ین  –التحلی�ل  –القی�اس  –التعریف (
س��یجما وتطبیقھ���ا ف���ي  ٦لمنھجی���ة ) الرقاب��ة 

ذلك لقی�اس م�دى تك�رار ) الفرد والقص( قسم 
ھ���ذه العی����وب أثن���اء عملی����ة الف���رد والق����ص 

  .ووضع الحلول الممكنة

  

س�یجما  ٦تطبیق المراح�ل الخمس�ة لمنھجی�ة 
  :في مرحلة الفرد والقص 

  : Defineمرحلة التعریف  -١

مش���كلة ظھ����ور عی����وب ف����ي القط����ع 
المقصوص���ة أثن���اء مرحلت���ي الف���رد والق���ص 
للقماش ، والتي تم إثباتھا ع�ن طری�ق متابع�ة 
ثالث��ة خط��ط بالمص��نع وحص��ر أن��واع العی��وب 
وتحدی��د العی��ب األكث��ر ظھ��وراً ، عل��ى أس��اس 
أنھ��ا تمث��ل تكلف��ة أعل���ى وج��ودة أق��ل للمن���تج 
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النھ��ائي ، ع��الوة عل��ى تأثیرھ��ا المباش��ر عل��ى 
رض���اء العمی���ل بتس���ربھا ف���ي المن���تج  درج���ة

  . النھائي المرسل إلیھ 

والھدف من ذلك ھو تخفیض النسبة 
المئویة لظھور العیب األكبر خالل مرحلتي 
الفرد والقص وذلك بتسجیل كمیات القطع 
المقصوصة لكل طلبیة من الخطط الثالث 
یومیاً ونسبة العیوب الموجودة بھا وتحلیل 

  . البیانات الناتجة احصائیا 

وقد تم تجمیع ھذه البیانات من خالل 

  : التالیة  كل من التقاریر

إجمالي وزن العوادم  .١
  . لقسم القص 

 . جدول عیوب الفرشة  .٢
 . بیان الفحص األولي  .٣

  :  Measureمرحلة القیاس  -٢

عمل قیاس لمعدالت ظھور العیوب   -          

من مرحلتي الفرد والقص وذلك للوقوف على 

حجم المشكلة وتحدید مستوى السیجما 

  . ة وفرص تواجد العیوب في ھذه المرحل

حصر نسبة العوادم الناتجة من القص  -
للثالث خطط المختارة وكانت كمیة العوادم 

:كما یوضحھا الجدول التالي 

  نسبة العوادم الناتجة من القص)  ٩( جدول 

  

یتضح من الج�دول الس�ابق أن كف�اءة الم�اركر 
تتحق��ق أثن��اء الق��ص ب��نفس النس��بة المح��ددة 
للم��اركر وأن الزی��ادات خ��ارج ح��دود الم��اركر 

  . ھي التي تؤدي إلى ارتفاع الفاقد أثناء القص

للع�وادم الت�ي تن�تج ولحساب مستوى السیجما 
من خارج الماركر ف�ي ھ�ذه المرحل�ة ت�م إتب�اع 

  :اآلتي

  

  

النسبة   المودیل

المئویة 

لكفاءة 

  الماركر

وزن 

( القماش 

  )كجم 

وزن 

العوادم 

خارج 

  الماركر

  )كجم( 

النسبة 

المئویة 

للعوادم 

خارج 

  الماركر

وزن 

العوادم 

داخل 

الماركر 

  كجم

النسبة 

المئویة 

للعوادم 

داخل 

  الماركر

السیجم

  ا

  ٣.٦  ١٥  ٣٢٦.٥  ٣.٥  ٧٦.٣  ٢١٧٦.٥  ٨٥  أ

  ١٣  ٣٢٣.٣  ٤  ١١١.٩  ٢٤٨٦.٧  ٨٧  ب

  ١٤  ٥٤٤.٥  ٤.٢  ١٦٣.٤  ٣٨٨٩.٥  ٨٦  جـ

 ١٤ ١١٩٤.٣ ٢.٩  ٢٥١ ٨٥٥٢.٧  اإلجمالي
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  = فرص ظھور العیب في الملیون

  كمیـة العیـوب

الكمیة الكلیة × فرص تواجد العیب   ٦ ١٠× 
  المفحوصة

  = كمیة العیوب 
٢٥١  

  عیب في الملیون١٤٦٧٣.٧=  ٦ ١٠× 
٨٥٥٢.٧×  ٢  

وھو ما یقابل�ھ ف�ي مس�توى الس�یجما 
س���یجما وبم���ا أن  ٣.٦م���ن الج���دول مس���توى 

نسبة الع�وادم ھ�ي م�ن أكث�ر المش�اكل ارتفاع�اً 
في ھذه المرحلة فإنھ یجب التركی�ز عل�ى ھ�ذه 
المشكلة وأسبابھا والحصول عل�ى المعلوم�ات 

  . كالت والبیانات الكافیة لحل ھذه المش

ك��ذلك ت��م حص��ر العی��وب الناتج��ة م��ن الفرش��ة 
لل���ثالث طلبی���ات المخت���ارة وحس���اب مس���توى 
الس���یجما الح���الي ف���ي ھ���ذه المرحل���ة وكان���ت 

  :كالتالي 

 

  عیوب الفرشة)  ١٠( جدول 

  

  

  

إجمالي   أنــواع العیــــوب  عــدد القص  رقـم الخطة

  العیوب

  السیجما

عـدم 

  تماثـل

عدم   فـورت  لوحـة

مطابقة 

  باترون

  شرشــرة

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد
٤.٣  

 ٢٥٠ ٢٨ ٤٥ ٢٢ ٢٠ ١٣٥ ١٨٩٠٠ أ

 ١٦٣ ١٥ ٣٣ ٢٦ ٤ ٨٥ ١٣٣٢٧ ب

 ١٦٣ ١٦ ٣٥ ٢٥ ٩ ٧٨ ١٢٧٧٩ ج

 ٥٧٦ ٥٩ ١١٣ ٧٣ ٣٣ ٢٩٨ ٤٥٠٠٦ المجموع

 ١.٣ ٠.١٣ ٠.٣ ٠.٢ ٠.١ ٠.٧ النسبة المئویة
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي 

  : ولحساب مستوى السیجما في ھذه المرحلة تم إتباع اآلتي 

 . مطابقة باترون  عدم -٢

 .فورت  -٣

 . شرشرة  -٤

 .لوحة  -٥

ویوضح مخطط باریتو التالي نسبة ظھور 

: ھذه العیوب في مرحلة الفرد 

  

  نسبة ظھور العیوب في مرحلة الفرد

وبمقارنة االثنین معاً وجد أن نسبة العوادم 
ونسبة  ٢.٩بمستوى سیجما %١٧.١تمثل 

بمستوى سیجما % ٠.٧عدم التماثل تمثل 
، وبالتالي مشكلة ارتفاع نسبة العوادم  ٤.٦

ھي األكثر ظھوراً وتكلفة والتي تحتاج إلى 
دراسة لمعرفة أسباب ارتفاع ھذه النسبة 

للعوادم في  لمحاولة تقلیل النسبة المئویة

مطاقةعدمفورت
باترون

تماثلعدم

  ٦ ١٠×   كمیـة العیـوب

  

  

الكمیة الكلیة × فرص تواجد العیب 

  عیب في الملیون ٢٥٥٩.٧= 

الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

ولحساب مستوى السیجما في ھذه المرحلة تم إتباع اآلتي 

یقابلھ في مستوى السیجما وھو ما 
سیجما، وھذا  ٤.٣من الجدول مستوى 

یوضح أن نسبة عدم التماثل ھي من أكثر 
المشاكل ارتفاعاً في ھذه المرحلة وبترتیب 
العیوب تنازلیاً حسب النسبة المئویة لكل 
عیب من الجدول السابق على أساس نسبة 

  :ظھور العیب وتكلفتھ تكون كالتالي 

  . عدم تماثل  -١
  

نسبة ظھور العیوب في مرحلة الفرد)  ١٣( شكل 

بحصر أعلى أنواع العیوب ظھورا 
والموجودة في مرحلة الفرد والقص وجد أن 
ھناك نوعین من العیوب یمثالن أكبر العیوب 

  : ظھوراً وھما 

  ).العوادم ( فاقد القص  -
 .عدم التماثل  -

0

0.2

0.4

0.6

0.8

شرشرةلوحة أنواع العیوب

فرص تواجد العیب   =فرص ظھور العیب في الملیون 

  المفحوصة

  = كمیة العیوب 
٥٧٦  

 ×٦ ١٠  =
٤٥٠٠٦×  ٥  
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مرحلة القص ،ومخطط باریتو التالي یوضح 
نسبة ظھور كل من العوادم وعدم التماثل في 

  :مرحلة القص 

  

  

  

  ظھور كل من العوادم وعدم التماثلمقارنة بین نسبة )  ١٤( شكل 

  : Analysisمرحلـة التحلیـل   .٣

الھدف من ھذه المرحلة ھو فھم سبب ظھور 
مشكلة ارتفاع نسبة العادم ، ویستخدم 
أسلوب العصف الذھني لتحدید المتغیرات 
األساسیة التي تسبب ظھور ھذا العیب ، 
ونتیجة لذلك یتم تحدید أكثر الحلول مالئمة 

  . لتقلیل ظھور ھذه المشكلة في مرحلة القص 

ذھنى عن تم تحدید سؤاًل بأسلوب العصف ال
) العوادم(أسباب ارتفاع نسبة فاقد القص 

للمتخصصین والمسئولین عن قسم القص 
  : كالتالي 

  ما ھي أسباب زیادة نسبة فاقد القص
  في قسم القص ؟ ) العوادم(

  : وكانت اإلجابات كما یلي 

اختالف العروض عن المطلوب وتورید  -١
  عرض أكبر من الماركر 

اختالف العروض في الثوب الواحد  -٢
 . وعدم تورید العرض المناسب 

 . زیادة عروض البراسل  -٣

 . زیادة في طول الفرشة عن الماركر  -٤

وجود أطوال في األثواب أزید من طول  -٥
الماركر وعدم التزام عامل الفرشة 

  . بطول الماركر المناسب 

ارتفاع وزن المتر المربع عن حدود  -٦
  میل الوزن المطلوب من الع

 .لزیادة في طول الفرشة عن الماركرا -٧

تواجد بعض مودیالت مقلمة یلزمھا  -٨
 . خاص یطلع ھالك أعلى) بالك(ماركر 

عدم دقة قیاس عامل القص لعروض  -٩
الثواب الموردة التي تعطي لمسئول 

  .الماركر 

 . قص الماركر غیر صحیح أحیاناً  - ١٠

 .ترك طول في الفرشة  - ١١

عدم مراجعة عامل القص توزیعھ  - ١٢
 . لمقاسات على الماركر 

عدم استغالل عامل القص للفراغات  - ١٣
 بالماركر

اختالف نسب المقاسات في الخطة  - ١٤
 . الواحدة 

عدم إرسال العمیل توزیعھ المقاسات  - ١٥
 .مع بدایة الخطة 

عدم التزام الدقة في تعشیق الماركر  - ١٦
وعدم المراجعة أن ما تم تعشیقھ ھو 

 . األفضل 

طول الفرشة لیس ھو األفضل  - ١٧
للحصول على أقل ھالك وبالتالي 

 .متوسط أقل وزن للقطعة 

0
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) فاقد القص (عدم التماثلأنواع العیوب  العوادم
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 .وجود عیوب بالنسیج والصباغة - ١٨

أخذ مسئول المعمل أكثر من عینة  - ١٩
من الثوب الواحد مما یؤدي إلى حدوث 

  .ع في الثوب الواحدأكثر من قط

عدم وجود بیانات لفحص األثواب  - ٢٠
 .قبل توریدھا للقص 

) C.E( تصمیم مخطط األسباب والتأثیر   
Cause & Effect  للوقوف على اثبات

الفروض التي تتعلق بأسباب حدوث المشكلة 
 :كما یلي ) ارتفاع فاقد القص ( 

  

  السبب والتأثیر مخطط)  ١٥( شكل 

یوضح مخطط السبب والتأثیر أسباب حدوث 
ارتفاع في فاقد القص ، وتم تقسیم ھذه 

  :األسباب إلى ثالث محاور رئیسیة وھي 

 .أسباب تتعلق بالقماش الجاھز .١
 .أسباب تتعلق بأداء العاملین .٢
أسباب تتعلق برقابة   .٣

 .الجودة
عمل تحلیل لھذه األسباب لمعرفة  -

أكثرھا صحة في تقلیل الفاقد أثناء القص  
( وتحدید األسباب الجذریة لحدوث المشكلة 

،وللتأكد من صحة ھذه ) ارتفاع فاقد القص 
األسباب ومدى تأثیرھا على ارتفاع فاقد 
القص قامت الدارسة بمتابعة خطة إنتاج تم 

) فرشات ( فردھا على ثالث مجموعات 
ومراعاة األسباب الموجودة في مخطط 

  : السبب والتأثیر وذلك كما یلي 

األسباب المتعلقة بالقماش : أوال 

  :الجاھز 

اختالف العروض بین  .١
أثواب القماش سببا في 

 :ارتفاع فاقد القص 
اكدت الدراسة االستطالعیة إلى أن فرد  

أثواب مختلفة في العروض یؤدي إلى زیادة 
ء القص وبالتالي ارتفاع نسبة الفاقد أثنا

التكلفة النھائیة للمنتج وخفض مستوى 
 . السیجما في قسم الفرد والقص 

لذلك تم فرد مجموعة من الطبقات من أثواب 
ذات عروض متساویة ووجد أن ھناك 
انخفاض في نسبة الفاقد  أثناء القص نتیجة 
لالستغالل األمثل لعروض القماش مما یحقق 

لتالي تنخفض التكلفة من كفاءة الماركر وبا
  .النھائیة
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اختالف العروض في الثوب الواحد سببا  .٢
 :الرتفاع فاقد القص 

اكدت الدراسة االستطالعیة إلى أن اختالف   -
العروض في الثوب الواحد یؤدي إلى زیادة 
نسبة الفاقد أثناء القص وبالتالي ارتفاع 
التكلفة النھائیة للمنتج وخفض مستوى 

  .الفرد والقص السیجما في قسم 

فرد مجموعة من الطبقات من أثواب ذات   -
عروض متساویة واتضح أن استخدام أثواب 
من القماش ذات عروض منتظمة یزید من 

  .تحقیق كفاءة الماركر ویقلل من فاقد القص 

ارتفاع وزن المتر المربع عن  .٣
المطلوب من العمیل قد یكون سببا في 

 :ارتفاع نسبة الفاقد 

من األسباب الغیر صحیحة ھذا السبب 
الرتفاع نسبة فاقد القص حیث أن القماش یتم 
إنتاجھ إما بنفس الوزن المخطط أو أقل منھ 

  .وھذا ھو الحد المسموح بھ %  ٥في حدود 

 :زیادة عروض البراسل  .٤

األثواب التي تم فردھا في ھذه الخطة كانت 
منتظمة العروض مما ساعد على تحقیق 

  .القماش المستخدم أعلى استفادة من عرض 

  :األسباب المتعلقة بأداء العاملین :ثانیا 

زیادة في طول طبقة الفرد عن الماركر  .١
:  

متابعة عملیة الفرد بحیث یتم فرد الطول   -
المناسب لطول الماركر لتقلیل الفاقد من 

  .الزیادة من طول طبقة الفرد عن الماركر 

عدم دقة قیاس عامل القص لألثواب  .٢
لمسئولي الماركر سببا في ارتفاع الموردة 

 :فاقد القص

التأكد من عروض األثواب المختلفة وتم   -
تحدید ثالث مجموعات للعروض بحیث یتم 
قص كل مجموعة بالعروض المناسبة لھا 
من الماركر ، حیث كان ھناك أكثر من ماركر 
بعروض تتناسب مع العروض المختلفة 

  .لمجموعة األثواب 

المتعلقة بالرقابة األسباب : ثالثا 
  :على الجودة 

 :وجود عیوب بالنسیج والصباغة  .١

األثواب التي تم فردھا كانت محدد علیھا 
أماكن العیوب وذلك ألخذھا في االعتبار 
أثناء إعداد الماركر وتم وضع عالمات على 
ھذه العیوب من قبل إعداد الماركر وھي 
عیوب قلیلة لیست ذات تأثیر كبیر على 

  .القص 

مسئول المعمل أكثر من عینة من أخذ  .٢
الثوب الواحد یؤدي إلى حدوث أكثر من 

 :قطع في الثوب 

األثواب التي تم فردھا كانت خالیة تماما من 
أي قطوع للمعمل مما قلل من فاقد القص 

  .الناتج من ھذه المشكلة 

 :عدم وجود رقابة على عمال الفرد  .٣

متابعة العمال أثناء الفرد لضمان  -  
على طبقات فرد سلیمة ومنتظمة الحصول 

وخالیة من أي انحرافات مثل وجود ثنایا 
في الطبقات أو شد أثناء الفرد أو أي 

  .اختالف في انتظام طبقات الفرد

بعد التحلیل السابق لألسباب تم استنباط  
جذور المشكلة التي تتسبب في ارتفاع فاقد 

  :القص وتتمثل في اآلتي 

في  اختالف العروض بین األثواب .١
 .القماش الجاھز

 .اختالف العروض في الثوب الواحد .٢

 .عدم وجود رقابة على عمال الفرد .٣

عدم دقة قیاس عامل القص لألثواب  .٤
 .الموردة لمسئولي الماركر 

  .زیادة في طول الفرشة عن الماركر

 Improvement: مرحلة التحسین  .٤
بعد عمل تحلیل ألسباب حدوث 

تم ختبار صحة  -ارتفاع في فاقد القص 
الفروض التي تؤكد على أسباب ارتفاع فاقد 
القص وتأثیرھا المباشر على مستوى السیجما 
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والتكلفة النھائیة للمنتج وكانت النتائج كما 
  :یلي 

  :الفرض األول 

 :ینص الفرض األول على 

ین توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب" 
 ٦مستوى السیجما قبل وبعد تطبیق منھجیة 

سیجما في مرحلة فرد وقص األقمشة بقسم 
  "القص 

  :وللتحقق من ھذا الفرض تم اجراء اآلتي 

   حصر لبیانات األثواب التي تم قصھا في
كل مجموعة ، وكذلك تم تسجیل كفاءة 
الماركر المستخدم ، وجاءت البیانات كما 

 :یلي 

 

 النسبة المئویة للعوادم بعد التحسین)  ١١( جدول 

 

یتضح من الجدول السابق انخفاض 
النسبة المئویة للعوادم الناتجة من القص بعد 
تطبیق الحلول المختلفة لحل ھذه المشكلة 
وبالتالي ارتفاع مستوى السیجما ،ولحساب 

مستوى السیجما بعد التحسین تم إتباع اآلتي 
:  

  

  = فرص ظھور العیب في الملیون

  ٦ ١٠×   یـة العیـوبكم

  

  

  الكمیة الكلیة المفحوصة× فرص تواجد العیب 

  = كمیة العیوب 
٣.٩  

  عیب في الملیون ٣٠٢٥.١=  ٦ ١٠× 
٦٤٤.٦×  ٢  
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  سیجما  ٤.٣وھو ما یقابلھ في مستوى السیجما من الجدول مستوى 

  تفسیر نتائج الفرض االول:  

أوضحت النتائج السابقة وجود فروق دالة 
إحصائیا بین مستوى السیجما قبل وبعد 

سیجما في مرحلة فرد  ٦تطبیق منھجیة 
وقص األقمشة بقسم القص ،وتتفق ھذه 
النتیجة مع معظم الدراسات السابقة في أن 

سیجما لحل المشكالت  ٦تطبیق منھجیة 
التي تظھر أثناء الفرد والقص یساعد على 

العیوب وبالتالي تحسین مستوى تقلیل 
الجودة النھائي ورفع مستوى السیجما ، 

 دراسة : وھذا ما تؤكده  دراسة كل من 
Mala Murgappan&Gargi 

Keen)دراسة )٢٠٠٤،Ricardo 
Banuelas )دراسة  ) ٢٠٠٤،Richard 

 AtweIl )دراسة ) ٢٠٠٥،Morgan – 
John )٢٠٠٦.( 

  :الفرض الثاني 

 :ى ینص الفرض الثاني عل

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین " 
 ٦نسبة التكلفة قبل وبعد تطبیق منھجیة 

سیجما في مرحلة فرد وقص األقمشة بقسم 
  "القص 

وللتحقق من ھذا الفرض تم 
  :اجراء اآلتي 

  عمل مقارنة بین تكلفة الجودة
السیئة قبل وبعد تطبیق مقترحات 
التحسین والجدول التالي یوضح ذلك 

: 

 

 

  تكلفة الجودة السیئة قبل وبعد تطبیق التحسین) ١٢( جدول 

ومخطط باریتو التالي یوضح الفرق بین النسبة المئویة لتكلفة الجودة السیئة قبل وبعد تطبیق 
  :مقترحات التحسین 

وزن القماش المستخدم 

 )كجم(

سعر بیع 
 $الوحدة 

التكلفة الكلیة 

 $لإلنتاج 

وزن العوادم 

 )كجم ( 

تكلفة الجودة 

 $السیئة 

 %التكلفة 

 ٣.٣ ٢١٩٥.٢٥ ١٤٦٣.٥ ١١١٧٣.٥ ١.٥ ٧٤٤٩  قبل التحسین

  ٠.٩  ٥.٨٥  ٣.٩  ٦٦٩.٨  ١.٥  ٤٤٦.٥  بعد التحسین
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي 

:مقترحات التحسین النسبة المئویة لتكلفة الجودة السیئة قبل وبعد تطبیق 

  

ت��م عم��ل قائم��ة ب��الحلول الممكن��ة ) الع��وادم ( 
  :للمشكلة وھي كالتالي 

ام والقم����اش متابع����ة إنت����اج الخ���� )١
الجاھز في المص�ابغ للتأكی�د عل�ى 
انتظام العروض النھائیة للقم�اش 
الج��اھز ف��ي الث��وب الواح��د وب��ین 

  .األثواب المختلفة

ض����رورة التأكی����د عل����ى االلت����زام  )٢
بطول الماركر  أثناء الفرد لتقلی�ل 

 .الفاقد أثناء القص 

ض����رورة التأكی����د عل����ى القی����اس  )٣
الص��حیح لع��روض األث��واب لعم��ل 

المالئم ألقل عرض منھ�ا الماركر 
 . 

تحدی��د عی��وب النس��یج والص��باغة  )٤
الموجودة في األث�واب وتس�جیلھا 
قبل تورید القماش الجاھز للق�ص 

  .لتالفي ھذه العیوب أثناء الفرد

التأكی����د عل����ى مس����ئولي المعم����ل  )٥
بأخ�ذ عین��ات مح��ددة م��ن القم��اش 
الجاھز م�ن الث�وب الواح�د لتقلی�ل 
الفاق����د الن����اتج ع����ن اس����تعواض 

 .المعیبةالقطع 

التحسینبعد

تكلفة الجودة السیئة قبل وبعد التحسین

%التكلفة
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النسبة المئویة لتكلفة الجودة السیئة قبل وبعد تطبیق )  ١٦(شكل 

یتض��ح م��ن الج��دول ومخط��ط ب��اریتو الس��ابق 
انخف����اض النس����بة المئوی����ة لتكلف����ة الج����ودة 
السیئة قبل وبعد تطبیق مقترح�ات التحس�ین ، 

ھ��ذا ب��دوره ی��ؤدي إل��ى رف��ع مس��توى ج��ودة و
المن���تج النھ���ائي وخف���ض التك���الیف وارتف���اع 

  .مستوى السیجما لقسم الفرد والقص 

  تفسیر نتائج الفرض الثاني:  

أوض��حت النت��ائج الس��ابقة وج��ود ف��روق دال��ة 
إحص��ائیا ب��ین نس��بة التكلف��ة قب��ل وبع��د تطبی��ق 

س��یجما ف��ي مرحل��ة الف��رد والق��ص  ٦منھجی��ة 
  .بقسم القص 

وتتف���ق ھ���ذه النتیج���ة م���ع معظ���م الدراس���ات 
س�یجما لح�ل  ٦السابقة في أن تطبیق منھجیة 

المش��كالت الت��ي تظھ���ر أثن��اء الف��رد والق���ص 
یس���اعد عل���ى تقلی���ل تكلف���ة الج���ودة الس���یئة   
وبالت��الي تحس��ین مس��توى الج��ودة النھ��ائي ، 

دراس���ة : وھ���ذا م���ا تؤك���ده  دراس���ة ك���ل م���ن 
Robert H.lowson )ودراس��ة  ) ٢٠٠٣ ،

Luca Vignando )دراس������ة )٢٠٠٤،
freieslcben – Johannes 

 stewant – Radney: ،دراس�ة )٢٠٠٦(
)٢٠٠٦.(  

بعد عم�ل تحلی�ل ألس�باب ح�دوث ارتف�اع  فاق�د 
القص وتطبیق الحلول الممكن�ة لخف�ض نس�بة 

  فاقد القص 
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تكلفة الجودة السیئة قبل وبعد التحسین
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ض����رورة االلت����زام ب����وزن المت����ر  )٦
المربع المطلوب من العمیل أثناء 

 .إنتاج الخام والقماش الجاھز

 Control: مرحلة الرقابة  .٥

بعد االنتھاء من مرحلة التحسین یجب أن ت�تم 
الرقابة علیھا حتى یتم الحفاظ على م�ا ت�م م�ن 
تحسینات ، وبدون ھ�ذه المرحل�ة س�وف تع�ود 

مرة أخ�رى وبالت�الي فق�د المشاكل في الظھور 
  .المكاسب التي تحققت بالتحسین بسرعة

وھ���دف ھ���ذه المرحل���ة ھ���و تنفی���ذ القیاس���ات 
وعم��ل خط��وات مس��تمرة لتحقی��ق التحس��ین ، 
وذلك بمراقبة العملیة الجدی�دة ووض�ع مع�اییر 
لتطبیقھا ودمجھا ف�ي األنش�طة الیومی�ة،ومنع 
ظھور المشكلة من الظھ�ور م�رة أخ�رى یج�ب 

  : مراعاة اآلتي

التأكید على مراقب�ة الج�ودة لمرحل�ة  .١
الف�����رد والق�����ص بص�����فة مس�����تمرة 
لض����مان ع����دم انخف����اض مس����توى 

 .الجودة مرة أخرى

ض��رورة وج��ود بیان��ات مس��جلة ع��ن  .٢
كمی��ة القم��اش المقصوص��ة ونس��بة 
الفاقد للتأك�د م�ن ض�مان اس�تمراریة 
انخف����اض النس����بة المئوی����ة للفاق����د 
وبالت����الي تقلی����ل التكلف����ة النھائی����ة 

 .ملبسيللمنتج ال

تدریب العمال في صالة الق�ص عل�ى  .٣
االلت����زام بأص����ول تجھی����ز الرص����ة 
لض��مان الحص��ول عل��ى من��تج ع��الي 

 .الجودة وتقلیل فاقد القص 

المتابعة المستمرة إلنت�اج الخ�ام ف�ي  .٤
قس��م التریك��و ومتابع��ة فح��ص الخ��ام 
لتقلی����ل كمی����ة العی����وب الموج����ودة 

 .بالنسیج قبل البدء في عملیة الفرد

عل�����ى المتابع�����ة  ض�����رورة التأكی�����د .٥
الدقیقة للقماش الجاھز في المصابغ 
لرفع مستوى جودة القماش الج�اھز 

 .وبالتالي تقلیل الفاقد أثناء القص

ضرورة عمل قیاس دوري لمستوى  .٦
السیجما ف�ي قس�م الق�ص للتأك�د م�ن 
أن التحس��ین مس��تمر وبالت��الي رف��ع 
مس����توى الج����ودة وتقلی����ل التكلف����ة 

 . النھائیة للمنتج 

 

 ئج  ملخص النتا:  

أثبت����ت النت����ائج وج����ود ف����روق ذات  -١
دالل������ة احص������ائیة ب������ین مس������توى 

 ٦السیجما قبل وبعد تطبیق منھجیة 
س��یجما ف���ي مرحل���ة الف���رد والق���ص 
بقسـم القـص  حیث انخفضت نسبـة 

ف��ـي ھ��ـذه ) فاق��د الق��ص ( العی��ـوب 
المـ�������ـرحلة وارتفــ�������ـع مس�������توى 

س���یجما  ٤.٣:  ٢.٩الس���یجما  م���ن 
تطبیــ���ـق مم���ا یؤكـ���ـد عل���ى فعالی���ـة 

سیجما ف�ي مرحل�ة الف�رد  ٦منھجیة 
والقص في خفض ع�دد العی�وب ف�ي 
ھـ����ـذه المرحل����ة وبالت����الي ارتف����اع 

  .مستوى السیجما 
أثبت���ت النت���ائج وج���ـود ف���ـروق ذات  -٢

داللة احصائی�ـة ب�ـین نس�بة التكلف�ـة 
س�یجما  ٦قبل وبعد تطبی�ق منھجی�ة 

ف���ـي مرحل���ة الف���رد والق���ص بقس���م 
تكلف�ة القص حیث انخفض�ت نس�بة ال

مم�ا یؤك�د عل�ى %  ٠.٩:  ٣.٣من 
سیجما فـي  ٦فعالیة تطبیق منھجیة 

مرحل���ة الف���رد والق���ص ف���ي خف���ض 
تكلف������ة الج������ودة الس������یئة لھـ������ـذه 

  .المرحلـة

   التوصیات:  

ض�������رورة اس�������تخدام الوس�������ائل    -١
التكنولوجی����ة الحدیث����ة ف����ي جمی����ع 
مراح��ل ص���ناعة المالب���س الج���اھزة 
لتحقیق أعلى مستوى ج�ودة للمن�تج 

 .ي النھائ
االھتم��ام بتطبی��ق منھجی��ات الج��ودة  -٢

الحدیث�����ة ف�����ي ص�����ناعة المالب�����س 
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الج����اھزة لرف����ع مس����توى الج����ودة 
ي تقلی����ل التكلف����ة النھائی����ة وبالت����ال
 .  للمنتج

ض��رورة االھتم��ام بالت��دریب الس��لیم  -٣
للع���املین ومس���ئولي الج���ودة عل���ى 
كیفی����ة تحقی����ق الج����ودة المطلوب����ة 

والحفاظ على استمراریة الجودة في 
 . احل اإلنتاجیة جمیع المر

التوعی����ة المس����تمرة م����ن المراك����ز  -٤
البحثی�������ة والجامع�������ات لمص�������انع 
المالب���������س الج���������اھزة بأھمی���������ة 
التكنولوجی���ات الحدیث���ة  وتطبیقھ���ا 

 في صناعة المالبس الجاھزة 
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