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تأثيخ بعض نغؼ السشاولة اآللية في خظؾط إنتاج البشظلؾن الخجالي على معجالت اإلنتاج 
   Smart MRT)نغام)

 يؾسف د/ جييان فيسي مرظفى
 جامعة حمؾان -كمية االقتراد السشدلي  -مجرس بقدؼ السالبذ والشديج 

 
 السلخص:

ييجف البحث الحالي التعخف عمى اثخ نغؼ السشاولة عمى معجالت انتاج البشظمؾن الخجالي، 
نتاجية بسا يقمل عجد الداعات االضافية ،تخفيض االجياد الؾاقع عمى العسال نتيجة نقل زيادة اإل
كانت عيشة البحث لخظيؽ تجسيع لمبشظمؾن الخجالي خط تجسيع ، السؾاد بالظخيقة التقميجيةوتجاول 

البشظمؾن الخجالي بظخيقة السشاولة التقميجية بسرشع جالس لمسالبذ الجاىدة بالسشظقة الرشاعية 
 Smartلية )الخط السعمق بذبخا الخيسة ، خط تجسيع البشظمؾن الخجالي بظخيقة السشاولة اآل

MRT) واشتسمت أدوات ، بسرشع جالس لمسالبذ الجاىدة بالسشظقة الرشاعية بذبخا الخيسة
ايام لمخط  01البحث عمى الديارة السيجانية ،استسارات تحميل االنتاجية ومعجالت االنتاج لسجة 
ايام لمخط  01الحي يعسل بالظخيقة التقميجية، واستسارات تحميل االنتاجية ومعجالت االنتاج لسجة 

وتؾصمت الجراسة إلى تفؾق خط تجسيع  (. Smart MRTلية )السعمقيعسل بالظخيقة اآل الحي
( عمى الخط الحي يعسل  Smart MRTالبشظمؾن الحي يعسل بالظخيقة االلية )الخط السعمق 

يزا تفؾق الخط السعمق عمى الخط التقميجي في تؾفيخ أبالظخيقة التقميجية في زيادة االنتاجية، و 
 .في عسمية السشاولة وتخفيض التكاليفالدمؽ السيجر 

 السقجمة ومذكلة البحث:

يذيج العالؼ ثؾرة تكشؾلؾجية ىائمة في اآلالت والساكيشات والشغؼ الحجيثة السدتخجمة في 
صشاعة السالبذ الجاىدة ويعج ذلػ ىؾ التحجي االكبخ لمشيؾض بيحه الرشاعة باإلضافة إلى ما 

ىحا السجال، مسا أدى إلى التظؾيخ والتشؾيع بشغؼ االنتاج تؾصمت إليو نتائج البحث العمسي في 
ومشيا نغؼ السشاولة، وتسثل نغؼ السشاولة تكاليف أساسية بالشدبة إلنتاج السالبذ وقج ترل 

% مؽ تكاليف تجاول ونقل السؾاد وىحا يجعل مؽ مؾضؾع مشاولة 01: 01اجسالي التكمفة حؾالي 
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الي ذلػ أي تعظل في عسمية االنتاج عادة ما يكؾن بدبب السؾاد ذات أىسية متدايجة، باإلضافة 
 عسمية مشاولة السؾاد.

نغؼ  إلىوتعج صشاعة السالبذ مؽ الرشاعات ذات التغيخ الدخيع في االنتاج مسا يحتاج 
مخنو وحجيثة لسؾاجية ىحا التغيخ السدتسخ، وذلػ مسا سعى كثيخا مؽ الذخكات الكبخى الي تؾفيخ 

يزا تحديؽ نغؼ مشاولة السؾاد لمؾصؾل أنتاج و استخاتيجيات لتحديؽ اإلالتكاليف وذلػ بؾضع 
 الي تخفيض التكمفة .

وىشاك ابحاث عجيجة ومكثفة في طخق نقل وتجاول السشتجات الشديجية في صشاعة السالبذ، 
  ."استخجام نغؼ تخديؽ واستخجاع السشتجات"

قجم التقشي في زيادة إنتاجية وتذيخ الجراسات واإلحرائيات العالسية إلى أن مداىسة الت
%، بيشسا كانت الديادة في اإلنتاجية نتيجة لديادة رأس السال والقؾى 41ـ  31العسل تتخاوح ما بيؽ 
 (.0111 ،% فقط )عساد جؾىخ01ـ01العاممة تتخاوح ما بيؽ 

( في الؾاليات 0400، وإن أول تظبيق لفكخة خط بسعشاىا الحجيث قام بو )ىشخي فؾرد
 بعجىا جحبت الفكخة االىتسام في جسيع السياديؽ الرشاعية.الستحجة و 

وترسيؼ خط التجسيع مبشى عمى تتابع العسميات الرشاعية بالذكل الحى ال يتظمب مؽ 
العسال التحخك مؽ أماكشيؼ أو التشقل بيؽ عسمية إنتاجية وأخخى وفى سبيل ذلػ وججت وسائل 

 ميات اإلنتاجية السختمفة.ميكانيكية تقؾم بشقل السؾاد واألجداء بيؽ العس

وقبل استخجام الشقل السيكانيكي كان خط التجسيع وأصبحت سخعة العامل وسخعة الساكيشة 
مقيجة وحدب تخظيط سابق يزعو السيشجسؾن الرشاعيؾن لتديخ العسمية اإلنتاجية في تشاسق 

يا عؽ الحاجة مدتسخ يسشع أو يقمل مؽ احتسال تخاكؼ السؾاد أو األجداء في بعض الشقط أو قمت
السظمؾبة في نقط أخخى ، وىحا ما دعا البعض إلى القؾل بأن العامل تحت نغام خط التجسيع 

 أصبح تحت سيظخة الساكيشة ألنو لؼ يعج يدتظيع التحكؼ في سخعتو وال في سخعة الساكيشة 

لى تؾاجو السشذأة الرشاعية مذكمة مشاولة السؾاد وىى تعتبخ مؽ أىؼ العسميات التي تؤدى إ
 رفع الكفاءة لمسشتج وتحديؽ الجؾدة وتخفيض الؾقت الزائع.
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وتحتاج مشاولة السؾاد إلى عشاية في التخظيط والسخاقبة الفعالة ابتجاء مؽ دخؾل السؾاد 
 لمذخكة حتى يرل السشتج إلى العسيل.

وتتخكد أىسية نقل السؾاد في عجم تعظيل اإلنتاج أو ازدحام بعض العسميات واستشفاذ وقت 
 كبيخ مؽ العامميؽ وزيادة السداحة السدتغمة لمسذخوع وتقميل الفاقج ورفع مدتؾى  الجؾدة .

ومؽ ثؼ تمعب السشاولة دورا بارزا في ربط الحمقات الترشيعية مع بعزيا البعض كسا تعتبخ 
 مؽ أىؼ العسميات التي تؤدي الي رفع الكفاءة لمسشتج وتحديؽ الجؾدة وتخفيض الؾقت الزائع .

تعج مجخد عسمية تكسيمية في العسمية االنتاجية انسا تعج مؽ احج أىؼ عسميات االنتاج  فيي ال
 لسا ليا مؽ تأثيخ مباشخ عمى معجالت االنتاج .

ومؽ ثؼ تتزح أىسية مشاولة وتجاول السؾاد فيي تؤثخ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ في تكمفة 
ره عمى تكمفة االنتاج وخاصة بعج ان ومعجل االنتاج حيث تدتيمػ جدءا مؽ الؾقت الحي يؤثخ بجو 
وىحا مسا دعا الباحثة لجراسة السشاولة  زاد استخجام التكشؾلؾجيا االنتاجية الستقجمة والسعجات الشاقمة.

خخ يعسل بالظخيقة االلية في خظيؽ تجسيع البشظمؾن احجىسا يقؾم عمى طخق السشاولة التقميجية واآل
 (.Smart MRT)الخط السعمق 

 ىجف البحث : 

 التعخف عمى اثخ نغؼ السشاولة عمى معجالت انتاج البشظمؾن الخجالي. -1

 زيادة االنتاجية بسا يقمل عجد الداعات االضافية . -2

 تخفيض االجياد الؾاقع عمى العسال نتيجة نقل وتجاول السؾاد بالظخيقة التقميجية. -3

 أىسية البحث :

لبشظمؾن مؽ ناحيتيؽ وىسا تحديؽ أداء أىسية ىحا البحث في دراسة خظؾط إنتاج ا تبخز
العسميات اإلنتاجية ورفع معجالت اإلنتاج عؽ طخيق التعخف عمى طخق السشاولة السدتخجمة في 
خظؾط إنتاج ودراسة األساليب العمسية الستخررة الحجيثة في مجال نقل السؾاد في صشاعة 

نة بيؽ الظخيقة التقميجية والظخق السالبذ الجاىدة وخاصة السدتخجمة في إنتاج البشظمؾن والسقار 
 الحجيثة . 



 

- 51: - 
  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

تديؼ نتائج ىحا البحث في رفع معجالت انتاج البشظمؾن الخجالي وذلػ باستخجام الشغؼ الحجيثة  -
 في عسمية السشاولة داخل خظؾط االنتاج .

 تقميل الجيج الؾاقع عمى العسال ومذخفي الخظؾط الحيؽ يشقمؾن السؾاد بالظخيقة التقميجية . -

داعج نتائج ىحا البحث اصحاب السرانع في التفكيخ باستخجام طخق حجيثة في السشاولة قج ت
 نتاج بدبب تخفيض سعخ الجقيقة داخل السرشع .لديادة انتاجية مرانعيؼ، ومشيا تقميل تكمفة اإل

 مرظلحات البحث : 

  Handling السشاولة : 

)عمي  ؽ أي مكان ، بأية طخيقيذيخ مرظمح السشاولة وتجاول السؾاد الي تحخيػ أي مادة م
 (.0111 –الذخقاوي 

   Trouserالبشظلؾن: 

 ( 0431 ،ل( )السشجج في المغة واالعالمواكسرظمح كمسة إيظالية ويقابميا بالعخبية )الدخ 

تعخيف البشظمؾن: ىؾ لباس لمخجال والشداء يدتخ الشرف االسفل مؽ الجدؼ مؽ الخرخ 
 (.0229 ،احسج مختاروحتى القجميؽ )

 Production Lineخظؾط اإلنتاج : 

ىي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ الساكيشات واآلالت واألدوات التي تشغؼ بذكل معيؽ سؾاء كانت      
عمى التؾالي أو التؾازي حدب نؾعية اإلنتاج ومتظمباتو وااللتدام بو لتحقيق أكبخ كسية مؽ اإلنتاج 

مؽ السرشع الخاص بتجسيع أجداء وأقل تكمفة مسكشة ومؽ ناحية أخخى ىي الجدء الخئيدي 
السالبذ تبعًا ألولؾيات معيشة وبتختيب خاص لمحرؾل عمى مشتجات ممبديو ذات مؾاصفات 

 (. 0111 ،محجده )عساد جؾىخ

  Productivityاإلنتاجية : 

نتاجية عمى انيا العالقة الشدبية بيؽ اإل “Aftalion“يعخف رجال االقتراد أمثال الفخندي 
، Veudrik اما   Fabricant لي السحقق في وقت محجد وعؾامل انتاج معيشةاالنتاج االجسا

 فيعخف االنتاجية  بانيا ندبة االنتاج الحكيكية ألي كسية السجخالت السادية الحكيكية، ويقؾل 
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Solomon Fabricant    أن االنتاجية ىي انتاج رجل/ساعة، مع االخح في االعتبار عشرخ
االنتاجية بانيا مجى حدؽ  (OCDE) الجؾدة . وتعخف مشغسة التعاون والتشسية االقترادية

فيعخف االنتاجية بانيا التحدؽ السدتسخ في   Bently استخجام السؾاد طبقا لسقاييذ معيشة أما
ام الكفء لمسؾارد السختمفة والعسالة واالدوات واآلالت الستاحة كفاءة التشغيؼ الشاتج عؽ االستخج

  .(0112، )عمي العبادي

 الجراسات الدابقة :

 بعشؾان (0229)دراسة اسامو حديؽ ابؾ ىذيسة  -1
 " اثخ تظؾيخ بعض متغيخات االنتاج على خفض زمؽ تذغيل السالبذ الجاىدة "

الت عمى ماكيشات لحياكة لخفض ىجفت ىحه الجراسة الي التعخف عمى اثخ بعض التعجي
زمؽ العسمية وتحديؽ انتاجية خط انتاج البشظمؾن الخجالي وزيادة االنتاجية وتخفيض االجياد 

 الؾاقع عمى العامل نتيجة الحخكات الدائجة التي يقؾم بيا النياء العسل.

 واسفخت الشتائج عؽ فخوق دالة احرائيا بيؽ متؾسظي أزمشة انتاج البشظمؾن الخجالي
  .التجسيع( –االمام  –الخمف  –لمعسميات التي  تؼ تظؾيخىا في االقدام األربعة )االجداء الرغيخة 

 بعشؾان : Peterson, N. Kirby, Hall berg –G   (2000) -“دراسة "   -2
(Automated Stripping- assembling line in computer integrated 
manufacture for the Clothing industry) 

 ) خظؾط انتاج الترشيع الستكامل باستخجام الحاسب في صشاعة السالبذ الجاىدة (  

وصف األنذظة السؾجؾدة داخل انتاج الخاليا االتؾماتيكية السدتخجم  إلىىجفت ىحه الجراسة 
لي، حيث تقؾم الخمية بشقل أجداء السمبذ مؽ فؾق مشزجة القص ثؼ تحسيميا عمى ندان اآلفييا اإل

 لتقجيسيا الي اماكؽ التذغيل في السرشع .نغام لمشقل 

تؾعيف الكسبيؾتخ في ترشيع السالبذ يعسل عمى ايجاد حمؾل  إلى أنوتؾصمت الجراسة 
 تكشؾلؾجية عالية لمسذاكل االنتاجية ويسثل بحثا عالسيا تشافديا مفتؾح لمعسميات االلية.
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تاج البشظلؾن الجيشد دراسة خظؾط إن"بعشؾان ( 0222)دراسة عساد سيج عبج الفتاح جؾىخ  -3
 "في مرانع السالبذ الجاىدة تقشيشا واقتراديا

ىجفت ىحه الجراسة الى دراسة ادارة العسميات االنتاجية ونغؼ االنتاج في صشاعة السالبذ 
الجاىدة وكحلػ دراسة العؾامل السؤثخة عمى خظؾط انتاج البشظمؾن الجيشد مع وضع ترؾر يحقق 

نتاجية لخط االنتاج بيجف رفع الكفاءات االنتاجية لو مسا يعظي االستغالل االمثل لمظاقة اال
عائجا تقشيا واقتراديا، وتؾصمت الجراسة الي انو يتؼ تحجيج كسية االنتاج السظمؾبة بشاء عمى نؾع 
خط االنتاج ونؾع وتخرص الساكيشة وطخق السشاولة التي تعسل عمى تقميل الحخكات الغيخ 

 االستغالل الكامل لظاقة العامل.مظمؾبة لمقظعة باإلضافة الي 

التجاول وعالقتو بالكفاءة اإلنتاجية لسرانع "بعشؾان  (0221)دراسة  نذؾه مرظفى حافظ   -4
  "السالبذ الجاىدة 

ىجفت الجراسة الى تؾضيح أىسية وكيفية تدييل تجفق مدتمدمات الحياكة وكحلػ عسمية 
لديادة الكفاءة اإلنتاجية ، كحلػ العسل عمى تحديؽ أنغسة التشاول السدتخجمة سؾاء يجوية أو آلية 

تحقيق التؾازن لخظؾط اإلنتاج مؽ خالل التؾزيع الستؾازن لمعسل بيؽ السحظات التي تقؾم بإنجاز 
 مخاحل الحياكة وكيفيو خفض زمؽ اإلنتاج .

تؾصمت الجراسة إلى أن التخظيط الدميؼ داخل خظؾط اإلنتاج في مخاحل الحياكة يجعل 
 بذكل مدتسخ يؤدى لتقميل العيؾب الشاتجة. العسل يتجفق

رفع الكفاية اإلنتاجية "( بعشؾان 0221دراسة سسيحة علي الباشا وأحسج حدشى خظاب ) -5
  "لعسال مرانع السالبذ الجاىدة والتخيكؾ عؽ طخيق التقؾيؼ الحاتي لألداء

سالبذ الجاىدة ىجفت الجراسة إلى محاولة رفع الكفاية اإلنتاجية لعسال الحياكة في مرانع ال
والتخيكؾ الكتداب العسال القجرة عمى التقؾيؼ الحاتي لألداء، عؽ طخيق مخاقبة أداء العسال في خط 

 إنتاج واحج في أحج أقدام الحياكة وبخنامج تجريبي لمعسال عمى كيفية التقؾيؼ الحاتي ألدائيؼ . 

إلنتاجية لمعسال وتحديؽ وقج تؾصمت الجراسة الى فعالية التقؾيؼ الحاتي في رفع الكفاية ا 
 األداء.
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التخظيط والستابعة في صشاعة السالبذ "بعشؾان ( 0220)دراسة عسخو أحسج عباس  -6
 "الجاىدة السشتجة بأسلؾب تخيكؾ اللحسة وأثخىا على معجالت اإلنتاج 

ىجفت الجراسة الى بيان دور قدؼ التخظيط ومتابعة اإلنتاج في ربط أقدام السرشع ببعزيا 
البعض عؽ طخيق تحجيج وتؾفيخ االحتياجات ومدتمدمات اإلنتاج في الؾقت السشاسب لزسان 

 سيؾلة اندياب العسميات ومخاحل الحياكة وأثخ ذلػ عمى معجالت اإلنتاج . 

لعسمية اإلنتاجية وتقديسيا إلى مخاحل لجراسة الؾقت تؾصمت الجراسة إلى حداب وقت ا
ووقت السشاولة ودراسة الحخكة، لحلػ فان تحزيخ خط اإلنتاج مؽ تشغيؼ الساكيشات عمى أساس 
عسميات السشتج وتحزيخ العسالة الالزمة لإلنتاج تعتبخ خظؾه ىامة لتفادى حجوث األخظاء الفشية 

 والعيؾب لمؾصؾل إلى الجؾدة السظمؾبة.

أثخ استخجام نغام إدارة بيانات السشتج "بعشؾان  (0225)دراسة الذيساء بيجت األناضؾلى  -7
 "في صشاعة السالبذ الجاىدة

( PDMىجفت الجراسة الى تؾضيح مجى االستفادة مؽ استخجام نغؼ إدارة البيانات لمسشتج )
بالسشتج بأقل وقت في صشاعة السالبذ الجاىدة في تدييل تجاول البيانات والسعمؾمات الستعمقة 

 وجيج داخل مرانع السالبذ الجاىدة .

تؾصمت الجراسة إلى أن السرانع التي تقؾم باستخجام نغام إدارة البيانات تعظى نتائج جيجه 
فى تشغيؼ عسميو التخظيط في السرشع وعسميو تجفق البيانات والسعمؾمات بشغام بيؽ أقدام 

 في السشتجات ورفع مدتؾى الجؾدة . السرشع أدى إلى تقميل ندبة العيؾب الشاتجة

بعض أساليب السشاولة في خظؾط إنتاج السالبذ "بعشؾان  (0225)دراسة ىشاء حدام على  -8
 "الجاىدة وأثخىا على معجالت اإلنتاج 

ىجفت الجراسة الى بيان أدوات ومعجات السشاولة لمسؾاد والخامات في خظؾط إنتاج السالبذ 
دتغخق لسخاحل الحياكة وتجار األجداء بيؽ السخاحل اإلنتاجية الجاىدة كحلػ دراسة الؾقت الس

والساكيشات باإلضافة إلى تخفيض الفاقج في الؾقت والحخكة باختيار أفزل الؾسائل في اإلنتاج 
في أساليب السشاولة والتجاول والحياكة بالسؾاصفات السظمؾبة لمؾصؾل إلى أعمى معجالت اإلنتاج 
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عسميات تكجس العسل بيؽ العسميات اإلنتاجية عؽ طخيق تقميل عسميو وتقميل العيؾب الشاتجة مؽ 
 التخديؽ السخحمي لألجداء . 

تؾصمت الجراسة إلى أن مؽ أىؼ العؾامل التي تؤدى بذكل فعمى إلى تقميل زمؽ الحياكة ىي 
إدماج مخاحل الحياكة مع بعزيا لجمج الجيؾد السبحولة وتقميل خظؾط اإلنتاج ، كحلػ عسميو 

ب وتحزيخ السؾاد السداعجة في اإلنتاج مؽ الخظؾات اليامة لتدييل عسمية التجاول وسيخ تختي
 تجفق اإلنتاج دون انقظاع وبالتالي تقميل زمؽ اإلنتاج .

  James B. Dai & Neville K. S. Lee &W. S. Cheung – (2009)دراسة   -9

 Performance analysis of flexible material handling systems)بعشؾان 
for the apparel 

industry)  

تحميل االداء ألنغسة السشاولة السخنة لمخامات في صشاعة السالبذ  إلى ىجفت الجراسة 
وتدتخجم انغسة السشاولة السخنة لمخامات عمى نظاق واسع لتحديؽ االنتاجية وزيادة  الجاىدة

ىي  Eton الثابت مثل نغام ايتؾن االنتاج، وعمى ذلػ فإن انغسة مشاولة الخامات ذات السدار 
فقط التي يذيع استخجاميا في صشاعة السالبذ الجاىدة. والجراسة الحالية تختبخ السسيدات 
السحتسمة الستخجام انغسة السشاولة السخنة لمخامات باستخجام الشاقالت االوتؾماتيكية ذات الشظاق 

ثابت( في صشاعة السالبذ الجاىدة ال-السكاني-الحخ مع االنغسة ذات التسؾضع السحمي)الجاخمي
، وقج تؼ ترسيؼ انغسة السشاولة ذات الشظاق الحخ في صشاعة السالبذ الجاىدة مؽ خالل نساذج 
مؾنت كارلؾ لمتحميل والسحاكاة. وقج تؼ مقارنة االداء فيسا يتعمق بفاعمية استخجام محظات العسل، 

السدار الثابت. وبشاء عمى تحميالتشا فإن  والسدافة االجسالية لمشقل بسثيالتيا في االنغسة ذات
األنغسة السقتخحة في ىحه الجراسة الحالية قج حققت تقجما ممحؾعا عمى االنغسة ذات السدار 

 الثابت. 

 Dragana Stojanović-  Dragoslav SlovicK- Ivanدراسة    -12
Tomasevic -University of Belgrade- (2015 
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 Productivity upswing through two-phase continuous) بعشؾان 
process improvement model:the case of apparel 

manufacturer) 

ىجفت الجراسة الي ترسيؼ طخيقة " الخظة ذات السخحمتيؽ مؽ العسل والتأكج مؽ صحة 
وىي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ التجابيخ التي تتخح في تحديؽ العسميات  -  PDACاالنتاج والتشفيح

كسا تؼ اختبار تمػ الظخيقة في شخكة بجولة صخبيا. وقج تؼ قياس أثار صشاعة السالبذ  في 
التشفيح مؽ خالل االنتاجية. وقج نتج عؽ تشفيح ىحه الظخيقة تحدؽ ذو داللة واضحة في تشغيؼ 

ونغام مشاولة الخامات وتشغيؼ السؤسدة نفدو، كسا  workplace layoutشكل صاالت االنتاج 
ج زيادة ممحؾعة في االنتاجية. وتقجم الجراسة الحالية اقتخاحات اصيمة الى السسارسيؽ تغيخ الشتائ

في ىحا السجال عؽ كيفية تشفيح تحديشات مدتسخة في العسميات واالنتاجية في صشاعة السالبذ 
 الجاىدة. 

 :االطار الشغخي 

 السشاولة في صشاعة السالبذ الجاىدة : 

)عمي  السؾاد الي تحخيػ أي مادة مؽ أي مكان، بأية طخيقةيذيخ مرظمح السشاولة وتجاول 
  .(0111 ،الذخقاوي 

وبشفذ السعشى تعخف السشاولة عمى انيا فؽ وعمؼ وتحخيػ تغميف وتخديؽ وتحسيل وتفخيغ 
ي شكل مؽ االشكال وذلػ طبقا لتعخيف جسعية مشاولة وتجاول السؾاد بأمخيكا أالسؾاد ب

(American Material Handling Society)    (0443 ،)عادل حدؽ.  

وتتظمب العسمية اإلنتاجية تغافخ ثالث عؾامل ىي السؾاد واآلالت واألفخاد لحلػ يجب 
 تجسيعيؼ في مكان واحج حتى تتؼ العسمية اإلنتاجية .

 أىجاف مشاولة وتجاول السؾاد  :

وباقل  تيجف مشاولة السؾاد بذكل عام الي نقل السؾاد مؽ نقظة الى أخخي بجون رجؾع
التحخكات وتدميسيا الي اماكشيا في السؾاقع االنتاجية بذكل يسشع التكجس أو التأخيخ أو السشاولة 

 . (Merle C,Nutt -1970)الغيخ ضخورية
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فالجراسات الستخررة التي تجخى لجراسة مشاولة وتجاول السؾاد تيجف لتحقيق ىجفيؽ 
 ساسييؽ :أ

 جالت السظمؾبة .اندياب مدتسخ لمسؾارد بيؽ السخاحل بالسع -

  .(0112 ،انخفاض تكمفة الشقل والسشاولة والتجاول )ىشاء حدام -

 ىجاف عسلية السشاولة ايزا :أومؽ 

o . تخفيض الؾقت الالزم لمعسمية اإلنتاجية 

o  تخفيض معجالت الفاقج باختيار أفزل الؾسائل في االنتاج والتجاول بالسؾاصفات السظمؾبة 

o . التحكؼ في خط تجفق السؾاد 

o . تحديؽ أسمؾب التذغيل وتؾفيخ األمان عشج تحخيػ السؾاد 

o . تحقيق أقل ندبة مؽ الفاقج وتقميل العؾادم والسشتجات السخفؾضة 

o (0111 ،تحقيق أكبخ معجالت لإلنتاج واالستفادة الكاممة مؽ طاقة اآلالت )عساد جؾىخ. 

لة والتجاول في ان زيادة عجد وسائل ومعجات السشاو )رسالة ماجدتيخ(  ىشاء حداموتخي 
خظؾط انتاج السالبذ الجاىدة يأتي بشتيجة طخدية مع زمؽ االنتاج نغخا لالضظخاب الحي تدببو 
تمػ الؾسائل والسعجات، فسشيا ما يعؾق حخكة العامل أثشاء خخوجو مؽ حيد الساكيشة، ومشيا ما 

 يقؾم بجور ثانؾي يسكؽ االستغشاء عشو .

 وسائل نقل ومشاولة السؾاد :

أنؾاع معجات السشاولة وتجاول السؾاد تعجدا كبيخا كسا انيا تتجاخل في كثيخ مؽ الرفات  تتعجد
وبرفة عامة  والخرائص والسؾاصفات ومجاالت االستخجام

 يفزل استخجام ابدط انؾاع التجييدات.

 الديؾر الشاقلة : -1

وسيمة لمتحخك في اتجاه أفقي أو رأسي أو مائل بيؽ         
 ،عرست جعفخ) ج تكؾن مدتسخة أو متقظعةنقظتيؽ ثابتيؽ ق
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1:96).                                                   

 الديؾر الشقالة  :(1صؾرة )

 العجالت والعخبات : -0

ىي عجالت تجار باليج أو بسحخك كيخبائي لشقل السؾاد أفكيًا 
 وىى ال تذغل مداحة كبيخة ويسكؽ تغيخىا حدب الغخوف .

   

 عخبات الشقل في خط انتاج  :(0صؾرة )     

  -السشاضج والرشاديق : -4

تدتخجم في نقل األجداء تحت التذغيل 
صشاديق يتؼ نقميا مؽ مخحمة إلى أخخى عمى 

 مشاضج مؾجؾدة عمى أحج جانبي خط اإلنتاج .

                                                                                               

                                                             

 

 مشاضج وصشاديق الشقل و التجاول  :(4صؾرة )

      

 

 

 انغسة الشقل السعلقة باستخجام الحاسب االلي :  -5

وىؾ نغام محؾسب متقجم وىؾ عبارة عؽ   Smart MRTالشغام السدتخجم في ىحا البحث      
 .نتاجنتاجية وخفض زمؽ اإلوحجة نقل معمقة تعسل بكفاءة عالية لتؾسيع نظاق العسل وزيادة اإل
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 Smart MRTنغام الشقل  :(5صؾرة )

  (WWW.SmartMRT.COM ) 

 والسداحة السقتخحة بشاء عمى بعض الشقاط :ويتؼ ترسيؼ الخط بحدب خظة انتاج السرشع 

 نؾع االنتاج .         -

 عجد اآلالت السدتخجمة وانؾاعيا . -

 تخظيط االرضيات . -

 عجد محظات التحسيل . -

                                                                         

 Smart MRT  نسؾذج وحجه مؽ الخط السعلق لشغام   :(1شكل )

WWW.SmartMRT.COM 

 
)ادارة  رسؼ تخظيظي للخط الفعلي بسرشع جالس للسالبذ الجاىدة محل الجراسة :(0شكل )

 التخظيط مرشع جالس للسالبذ الجاىدة (

 لية عسل الؾحجة السعلقة : آ

http://www.smartmrt.com/
http://www.smartmrt.com/
http://www.smartmrt.com/
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بسحظات مختمفة بحدب نؾع يسخ   -يتؼ تحسيل القظع السخاد تجسيعيا  .             -
 العسمية وتختيبيا .

 يسخ بباقي محظات التجسيع .  -يسخ بسحظات فحص الجؾدة والسخاقبة .       -

 يتؼ تشديل السشتج في نياية العسمية . -يرل في الشياية لسخحمة الفحص الشيائي .    -

 عؾدة شساعات الؾحجة فارغة مخة اخخي لشقظة التحسيل . -

 السعلقة :وعائف وحجة الشقل 

 . الشقل االلي لألجداء يؾفخ الؾقت وتكاليف العسالة بذكل كبيخ 

  مؽ زمؽ الشقل ويخجع ذلػ الي سخعة  40انخفاض كبيخ في وقت التذغيل يكاد يرل الي %
 ارسال القظع تمقائيا الي العامل االخخ دون أي تعظل .

 . التقجم في العسل دون تؾقف في اندياب السشتج 

 لعسل السيجر .تخفيض كبيخ في ا 

 . يقمل زمؽ الخياطة لتؾفيخ بعض حخكات اليج مؽ التقاط لمقظعة وضبظيا وغيخه 

 . يعظي مشتج نغيف ومشغؼ ويقمل الحاجة الي التشغيف والكي 

 . مخاقبة جؾدة دقيقو ومتابعة مدتسخة في جسيع مخاحل االنتاج 

 سحجد . تقميل زمؽ تدميؼ السشتج بيؽ مخاحل العسل السختمفة وفي الؾقت ال 

 . التؾزيع الفعال لمسخاحل والقائؼ عمى اساس االداء الفعمي لمعسال وتحجيج ججاول دقيقو 

 . تدجيل دقيق ال داء كل عامل وتحجيج االنتاجية بظخيقة دقيقو 

 . يحدب االنتاجية بظخيقة دقيقة 

 وامخ الكبيخة .يسكؽ استخجامو في الظمبيات الرغيخة او الترسيسات الستعجدة واأل 

 : ووعيفة كل مشيا :  Smart MRT جداء  أ
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الذساعات  ليكل معجني مقاوم لمتمف والتي ىي قابمة لمتكيف مع مختمف عخوف السرشع. -
تتحسل عخوف العسل القاسية طبقا لمسؾاد  ABSمخنة مرشؾعة مؽ مؾاد بالستيكية قؾية 

 السحسمة.

                                                                   

 

 

 

للذساعات والبكخات التي تحخكيا                                                                                       :(6صؾرة )
WWW.SmartMRT.COM 

البيانات بدخعة عالية وتشقميا الي رقائق الكتخونية تعمق عمى كل الذساعات التي تقؾم بتخديؽ 
 وحجة السعالجة السخكدية الخئيدية.

 انخفاض الحاجة الي الريانة. -

 جسع البيانات في الؾقت السشاسب واليسكؽ اختخاق االنغسة. -

 .يدجل ساعات العسل لكل عامل بظخيقة  تمقائية ودقيقة -
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 تؾضح بعض اجداء الخط السعلق :(7صؾرة )

WWW.SmartMRT.COM                                                                                                     

 مخنة وقابمة لتخريريا لتشاسب عسميات التخظيط السختمفة ونغام الذخكة السرشعة . -

                الكذف عؽ السشتج السعيب واعادتو تمقائيا الي العامل السدؤول .                                                                   -
 يذسل عمى انغسة حداسة يسكؽ الكذف عؽ االعظال الفشية . -

 .  Windows XPمتؾافق مع نغام التذغيل    - -

 يانية بكفاءة .يقؾم بإعجاد الخسؾم الب -

 الخبط بالذبكة العشكبؾتية مع الحفاظ عمى سخية البيانات. -

 الخظؾات االجخائية  للبحث : 

 .: يتبع ىحا البحث السشيج مشيج البحث

 الؾصفي التحميمي والتجخيبي.

 عيشة البحث :

خط تجسيع البشظمؾن الخجالي بظخيقة السشاولة التقميجية بسرشع جالس لمسالبذ الجاىدة  -
 بالسشظقة الرشاعية بذبخا الخيسة.

( بسرشع Smart MRTخط تجسيع البشظمؾن الخجالي بظخيقة السشاولة االلية )الخط السعمق  -
 جالس لمسالبذ الجاىدة بالسشظقة الرشاعية بذبخا الخيسة.

 دوات البحث : أ

 الديارة السيجانية . -

 استسارة استظالع راي العامميؽ برشاعة السالبذ الجاىدة . -

 ايام لمخط الحي يعسل بالظخيقة التقميجية. 01استسارات تحميل االنتاجية ومعجالت االنتاج لسجة  -

لية ايام لمخط الحي يعسل بالظخيقة اآل 01استسارات تحميل االنتاجية ومعجالت االنتاج لسجة  -
 (.Smart MRT مقع)الس

http://www.smartmrt.com/
http://www.smartmrt.com/
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 حجود البحث : 

 .ية خط تجسيع البشظمؾن الخجالياقترخ البحث عمى دراسة أثخ نغؼ السشاولة عمى انتاج -

متابعو معجالت انتاج خط تجسيع البشظمؾن الخجالي الحي يعسل بظخيقة السشاولة التقميجية لسجة  -
 ايام وتدجيل معجالت االنتاج بسخاحل التجسيع السختمفة. 01

 متابعة معجالت انتاج خط تجسيع البشظمؾن الخجالي الحي يعسل بظخيقة السشاولة االلية )الخط -
 ايام  وتدجيل معجالت االنتاج بسخاحل التجسيع السختمفة. 01(  لسجة   Smart MRTالسعمق 

 -مقارنة بيؽ معجالت االنتاج بخظي تجسيع البشظمؾن الخجالي بالظخيقتيؽ السشاولة )تقميجية
 (.  Smart MRTوالية  الخط السعمق 

 فخوض البحث :

العسال في خط تجسيع البشظمؾن بظخيقة تؾجج فخوق دالة احرائيا بيؽ متؾسظي انتاجية   -0
 Smart(  لرالح )الخط السعمق  Smart MRTالسشاولة  التقميجية وخط البشظمؾن )الخط السعمق

MRT.) 

تؾجج فخوق دالة احرائية بيؽ متؾسط زمؽ تجسيع البشظمؾن الخجالي بالخط الحي يعسل   -0
 Smart( لرالح ) الخط السعمق   Smart MRTبظخيقة السشاولة التقميجية ) الخط السعمق 

MRT  . ) 

 (  في تخفيض زمؽ تجسيع البشظمؾن الخجالي .Smart MRTفاعمية الخط )الخط السعمق   -3

( في زيادة االنتاجية في خط تجسيع البشظمؾن Smart MRTفاعمية الخط )الخط السعمق  -2
 الخجالي.

 :الرجق والثبات

 ومجى تأثيخىا على معجالت اإلنتاج :استسارة تحليل مخاحل التجسيع لظخق السشاولة 

  : صجق االداة

 يقرج بو قجرة االستسارة عمى قياس ما وضعت لكياسو .  
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 الرجق باستخجام االتداق الجاخلي بيؽ الجرجة الكلية لكل محؾر والجرجة الكلية لالستسارة :

ارتباط  تؼ حداب الرجق باستخجام االتداق الجاخمي وذلػ بحداب معامل االرتباط )معامل 
)تجسيع "صجر ، عيخ"، التشذيؽ ، تجسيع الكسخ، خياطة  الجرجة الكمية لكل محؾربيخسؾن( بيؽ 

 .زاوية الكسخ ، العخوة ، الفارماتؾرة ، ثشي الخجل(

 والجرجة الكلية لالستسارة الجرجة الكلية لكل محؾر بيؽ قيؼ معامالت االرتباط  :(1ججول )

 الجاللة االرتباط 

 1.10 1.411 : تجسيع "صجر ، عيخ" السحؾر األول

 1.10 1.201 السحؾر الثاني : التشذيؽ

 1.10 1.320 : تجسيع الكسخ السحؾر الثالث

 1.10 1.403 السحؾر الخابع : خياطة زاوية الكسخ

 1.10 1.211 : العخوة السحؾر الخامذ

 1.10 1.301 السحؾر الدادس : الفارماتؾرة

 1.10 1.344 السحؾر الدابع : ثشي الخجل
    

( القتخابيا مؽ 1.10أن معامالت االرتباط كميا دالة عشج مدتؾى )( 0)يتزح مؽ ججول 
 الؾاحج الرحيح مسا يجل عمى صجق وتجانذ محاور االستسارة.  

 الثبات :

 ،دقة االختبار في الكياس والسالحغة، وعجم تشاقزو مع نفدو reabilityيقرج بالثبات 
واتداقو واطخاده فيسا يدودنا بو مؽ معمؾمات عؽ سمؾك السفحؾص، وىؾ الشدبة بيؽ تبايؽ الجرجة 

 ، وتؼ حداب الثبات عؽ طخيق :عمى السكياس التي تذيخ إلى األداء الفعمي لمسفحؾص

 Alpha Cronbach     الفا كخونباخ معامل -0

    Split-half طخيقة التجدئة الشرفية -0
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 معامل الثبات لسحاور االستسارة قيؼ :(0ججول )

 التجدئة الشرفية معامل الفا السحاور

 1.301 – 1.200 1.243 : تجسيع "صجر ، عيخ" السحؾر األول

 1.432 – 1.313 1.412 السحؾر الثاني : التشذيؽ

 1.224 – 1.211 1.220 : تجسيع الكسخ السحؾر الثالث

 1.320 – 1.221 1.302 السحؾر الخابع : خياطة زاوية الكسخ

 1.400 – 1.330 1.400 : العخوة السحؾر الخامذ

 1.400 – 1.324 1.333 السحؾر الدادس : الفارماتؾرة

 1.311 – 1.232 1.221 السحؾر الدابع : ثشي الخجل

 1.310 – 1.243 1.330 االستبيان ككلثبات 
 

التجدئة الشرفية ، معامل الفا ، أن جسيع قيؼ معامالت الثبات :  (0)يتزح مؽ ججول 
 مسا يجل عمى ثبات االستسارة .  1.10دالة عشج مدتؾى 

 :الشتائج

 :  األولالفـخض 

 :  عمى ما يمي األوليشص الفخض 

 تي"تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظمؾن بظخيق
 "الخط السعمق"" السشاولة اآلليةلرالح "الخط السعمق"  ، السشاولة اآلليةالسشاولة التقميجية "

 ؾضح ذلػ : ت ةالتالي والججاولولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار "ت" 

 داللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي (:4ججول )
"تجسيع "صجر، "السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر األول 

 عيخ"
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 تجسيع

 "صجر ، عيخ"

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة

 "ن"

درجـات 
 الحخيـة

 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 0.102 01.000 السشاولة التقميجية
01 4 4.010 

لرالح  1.10
 3.002 03.043 السشاولة اآللية السشاولة اآللية

 

 

 
 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(4)شكل 

"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر األول "تجسيع "صجر، 
 عيخ"

وىي قيسة ذات داللة إحرائية لتجسيع "صجر ، عيخ" ، " 4.010أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح  1.10عشج مدتؾى 

 ." 01.000"طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 03.043"اآللية "الخط السعمق" 

 داللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(5ججول )
 لية "الخط السعلق" للسحؾر الثاني "التشذيؽ""السشاولة التقليجية، السشاولة اآل

الستؾسط  التشذيؽ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 المناولة اآللية المناولة التقليدية

"صدر ، ظهر"تجميع   10.22518.593

10.225 

18.593 
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 "د.ح" "ع" "م"

 0.014 2.332 السشاولة التقميجية
01 4 1.100 

لرالح  1.10
 0.002 03.310 السشاولة اآللية السشاولة اآللية

 

 
 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(5شكل )

 "التشذيؽ" الثاني"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 ( :5والذكل )( 5يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمتشذيؽ ، " 1.100أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط السعمق"  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح 

 ." 2.332"طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 03.310"

 البشظلؾن بظخيقتيداللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع  :(6ججول )
 "السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الثالث "تجسيع الكسخ"

الستؾسط  تجسيع الكسخ
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

لرالح  1.10 2.000 4 01 0.100 0.112 السشاولة التقميجية

0
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

7.88713.365 التنشين

7.887 

13.365 
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 السشاولة اآللية 0.204 3.413 السشاولة اآللية

 
 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(6شكل )

 "تجسيع الكسخ" الثالث"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:6والذكل )( 6يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لتجسيع الكسخ، " 2.000قيسة "ت" تداوي "أن 
السشاولة اآللية "الخط  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10

 ." 0.112"طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 3.413"السعمق" 

 متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتيداللة الفخوق بيؽ  :(7ججول )
"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الخابع "خياطة زاوية 

 الكسخ"

خياطة زاوية 
 الكسخ

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى  قيسـة ت
الجاللة 
 واتجاىيا

السشاولة 
 التقميجية

0.014 0.223 
01 4 2.143 

لرالح  1.10
 السشاولة اآللية

 0.100 4.022 السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

5.0048.908 تجميع الكمر

5.004 

8.908 
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 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(7شكل )

 "خياطة زاوية الكسخ" الخابع"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 ( : 7والذكل ) (  7 يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج لخياطة زاوية الكسخ، " 2.143أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10مدتؾى 

 ."0.014"طخيقة السشاولة التقميجية ط " ، بيشسا كان متؾس4.022""الخط السعمق" 

 داللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(8ججول )
 "السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الخامذ "العخوة"

الستؾسط  العخوة
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى  قيسـة ت
الجاللة 
 واتجاىيا

 1.402 0.201 السشاولة التقميجية
01 4 0.104 

لرالح  1.10
 0.314 2.301 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

5.2099.147 خياطة زاوية الكمر

5.209 

9.147 
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 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(8شكل )

 "العخوة" الخامذ"السشاولة التقليجية ، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 ( : 8والذكل ) (  8 يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمعخوة ، " 0.104أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط السعمق"  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح 

 ." 0.201"طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 2.301"

 داللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(9ججول )
 "السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الدادس "الفارماتؾرة"

 الفارماتؾرة
الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

 قيسـة ت
مدتؾى 
الجاللة 
 واتجاىيا

 0.000 1.310 السشاولة التقميجية
01 4 2.120 

لرالح  1.10
 0.112 00.302 السشاولة اآللية السشاولة اآللية

0
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1
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4.5

 المناولة اآللية المناولة التقليدية

2.454.326 العروة

2.45 

4.326 
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 إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي :(9شكل )

 "الفارماتؾرة" الدادس"السشاولة التقليجية، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 ( : 9والذكل )(  9 يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمفارماتؾرة ، " 2.120أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح  1.10

 ." 1.310"طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 00.302"السعمق" 

 داللة الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(:ججول )
 لية "الخط السعلق" للسحؾر الدابع "ثشي الخجل""السشاولة التقليجية ، السشاولة اآل

الستؾسط  ثشي الخجل
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 0.110 1.343 السشاولة التقميجية
01 4 3.333 

لرالح  1.10
 0.300 4.030 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

6.30212.354 الفارماتورة

6.302 

12.354 
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 يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي إنتاجية العسال في خط تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(:شكل )

 "ثشي الخجل" الدابع"السشاولة التقليجية ، السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 ( : :والذكل ) (  : يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لثشي الخجل، " 3.333أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10

، وبحلػ يتحقق الفخض " 1.343"طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 4.030"السعمق" 
 األول.

 :  الثانيالفـخض 

 عمى ما يمي:  الثانييشص الفخض  

، السشاولة التقميجية" تي"تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظمؾن بظخيق
 ."الخط السعمق" السشاولة اآلليةلرالح "الخط السعمق"  السشاولة اآللية

 ؾضح ذلػ : ت ةالتالي والججاولولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار "ت" 

"السشاولة التقليجية،  لفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتيداللة ا :(12ججول )
 .السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر األول "تجسيع "صجر، عيخ"

 تجسيع
 "صجر ، عيخ"

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

6.3939.132 ثني الرجل

6.393 

9.132 



 

- 551 - 
  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 "د.ح" "ع" "م"

 0.100 00.104 السشاولة التقميجية
01 4 1.313 

لرالح  1.10
 3.032 01.200 السشاولة اآللية السشاولة اآللية

 

 
"السشاولة التقليجية،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي(: 12)شكل 

 السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر األول "تجسيع "صجر، عيخ"

 (:12والذكل )( 12مؽ الججول )يتزح 

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج لتجسيع "صجر، عيخ"، " 1.313أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10مدتؾى 

 ."00.104"ميجية زمؽ طخيقة السشاولة التق" ، بيشسا كان متؾسط 01.200"اآللية "الخط السعمق" 

"السشاولة التقليجية،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(11ججول )
 السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الثاني "التشذيؽ"

 التشذيؽ

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة

 "ن"

درجـات 
 الحخيـة

 "د.ح"

 قيسـة ت
الجاللة مدتؾى 

 واتجاىيا
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

"صدر ، ظهر"تجميع   11.02916.755

11.029 

16.755 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 0.003 2.111 السشاولة التقميجية
01 4 2.440 

لرالح  1.10
 0.214 00.322 السشاولة اآللية السشاولة اآللية

 

 
"السشاولة التقليجية،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(11شكل )

 "التشذيؽ" الثانيالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:11والذكل )( 11يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمتشذيؽ، " 2.440أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح 
 ." 2.111"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 00.322"السعمق" 

"السشاولة التقليجية،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي: (10ججول )
 السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الثالث "تجسيع الكسخ"

الستؾسط  تجسيع الكسخ
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى  قيسـة ت
الجاللة 
 واتجاىيا

 0.001 1.330 السشاولة التقميجية
01 4 2.311 

لرالح  1.10
 0.102 4.221 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

7.60611.374 التنشين

7.606 

11.374 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي: (10شكل )

 "تجسيع الكسخ" الثالثالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:10والذكل )( 10يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لتجسيع الكسخ، " 2.311أن قيسة "ت" تداوي "
لسشاولة اآللية "الخط ا زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10

 ."1.330"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 4.221"السعمق" 

"السشاولة التقليجية،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي: (14ججول )
 السشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر الخابع "خياطة زاوية الكسخ"

خياطة زاوية 
 الكسخ

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 0.013 2.014 السشاولة التقميجية
01 4 0.002 

لرالح  1.10
 0.204 3.102 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

6.3319.74 تجميع الكمر

6.331 

9.74 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية ،  البشظلؾن بظخيقتي يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع: (14شكل )

 "خياطة زاوية الكسخ" الخابعالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:14والذكل )( 14يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج لخياطة زاوية الكسخ ، " 0.002أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح  1.10مدتؾى 

 ." 2.014"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 3.102"اآللية "الخط السعمق" 

"السشاولة التقليجية،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(15ججول )
 السعلق" للسحؾر الخامذ "العخوة"السشاولة اآللية "الخط 

الستؾسط  العخوة
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 1.331 0.324 السشاولة التقميجية
01 4 0.102 

لرالح  1.10
 0.212 2.111 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

4.2698.654 خياطة زاوية الكمر

4.269 

8.654 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية ،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي (:15)شكل 

 "العخوة" الخامذالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:15والذكل )( 15يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمعخوة، " 0.102أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطاآللية "الخط السعمق"السشاولة لرالح 
 ." 0.324"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 2.111"السعمق" 

"السشاولة التقليجية ،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(16ججول )
 سحؾر الدادس "الفارماتؾرة"السشاولة اآللية "الخط السعلق" لل

 الفارماتؾرة
الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

 قيسـة ت
مدتؾى 
الجاللة 
 واتجاىيا

 0.310 3.201 السشاولة التقميجية
01 4 1.004 

لرالح  1.10
 0.244 03.210 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

2.3494.66 العروة

2.349 

4.66 



 

- 557 - 
  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(16)شكل 

 "الفارماتؾرة" الدادسالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:16والذكل )( 16يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لمفارماتؾرة، " 1.004أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح  1.10

 ." 3.201"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 03.210""الخط السعمق" 

"السشاولة التقليجية ،  داللة الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي :(17ججول )
 "الخط السعلق" للسحؾر الدابع "ثشي الخجل"السشاولة اآللية 

الستؾسط  ثشي الخجل
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 0.032 0.332 السشاولة التقميجية
01 4 2.103 

لرالح  1.10
 0.400 3.330 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

8.4113.765 الفارماتورة

8.41 

13.765 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية،  يؾضح الفخوق بيؽ متؾسظي زمؽ تجسيع البشظلؾن بظخيقتي: (17شكل )

 "ثشي الخجل" الدابعالسشاولة اآللية "الخط السعلق" للسحؾر 

 (:17والذكل )( 17يتزح مؽ الججول )

وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى لثشي الخجل، " 2.103أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق"لرالح  1.10

، وبحلػ يتحقق " 0.332"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 3.330"السعمق" 
 الفخض الثاني. 

 : الثالثالفـخض 

"ما فاعمية الخط السعمق "السشاولة اآللية" في زيادة إنتاجية عمى ما يمي:  الثالثيشص الفخض 
  .ولمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار "ت"خط تجسيع البشظمؾن الخجالي" 

"السشاولة التقليجية ،  تجسيع البشظلؾن  طخيقتيداللة الفخوق بيؽ متؾسظي  :(18ججول )
 زيادة إنتاجيةفي  "السشاولة اآللية "الخط السعلق"

 الفاعلية
 "زيادة اإلنتاجية"

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

مدتؾى الجاللة  قيسـة ت
 واتجاىيا

 2.014 23.221 السشاولة التقميجية
01 4 31.030 

لرالح  1.10
 2.114 20.300 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

5.3378.881 ثني الرجل

5.337 

8.881 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 
"السشاولة التقليجية،  تجسيع البشظلؾن  طخيقتيالفخوق بيؽ متؾسظي يؾضح  :(18) شكل

 في زيادة إنتاجية "السشاولة اآللية "الخط السعلق"

 (:18والذكل ) (18يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى ، " 31.030أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط السعمق"  طخيقة ، حيث كان متؾسط"الخط السعمق"السشاولة اآللية لرالح 

مسا يذيخ إلى وجؾد فخوق  ،"23.221"طخيقة السشاولة التقميجية "، بيشسا كان متؾسط 20.300"
"الخط السعمق"، ويجل عمي فاعمية الخط  ، السشاولة اآلليةالسشاولة التقميجية بيؽ الظخيقتيؽ "حكيكية 

 اولة اآللية" في زيادة إنتاجية خط تجسيع البشظمؾن الخجالي .السعمق "السش

= درجات الحخية =  df ، 31.030=قيسة )ت( = tتأثيخ تؼ تظبيق معادلة ايتا: الولسعخفة حجؼ  
4 

n2 = 
t2 

1.44 =  
t2 + df 

 n2 =  1.44وبحداب حجؼ التأثيخ وجج إن 
        2 √ n2 
d =                            = 04.3 

  √ 1-n2 
 ويتحجد حجؼ التأثيخ ما إذا كان كبيخًا أو متؾسظًا أو صغيخًا كاألتي :
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

"زيادة اإلنتاجية"الفاعلية   43.4775.825

43.47 

75.825 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 حجؼ تأثيخ صغيخ = 1.0

 حجؼ تأثيخ متؾسط = 1.0

 حجؼ تأثيخ كبيخ              = 1.3

 الثالث .تأثيخ كبيخ ، وبحلػ يتحقق الفخض الوىحا يعشى أن حجؼ 

 :  الخابعالفـخض 

"ما فاعمية الخط السعمق "السشاولة اآللية" في خفض :  عمى ما يمي الخابعيشص الفخض  
ولمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار "ت" والججول التالي  زمؽ تجسيع البشظمؾن الخجالي"

 يؾضح ذلػ : 

"السشاولة التقليجية ،  تجسيع البشظلؾن  طخيقتيداللة الفخوق بيؽ متؾسظي  :(19ججول )
 في خفض زمؽ التجسيع "ية "الخط السعلق"السشاولة اآلل

الفاعلية"خفض 
 الدمؽ"

الستؾسط 
 الحدابي

 "م"

االنحخاف 
 السعياري 

 "ع"

 العيشـة
 "ن"

درجـات 
 الحخيـة
 "د.ح"

 قيسـة ت
مدتؾى الجاللة 

 واتجاىيا

 2.113 20.330 السشاولة التقميجية
01 4 30.122 

لرالح  1.10
 1.043 23.304 السشاولة اآللية السشاولة اآللية
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 المناولة اآللية المناولة التقليدية

"خفض الزمن"الفاعلية  45.33173.829

45.331 

73.829 
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  0217 يؾليؾ –(5العجد )مدلدل  –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

"السشاولة التقليجية ،  تجسيع البشظلؾن  طخيقتيالفخوق بيؽ متؾسظي يؾضح  :(19) شكل
 في خفض زمؽ التجسيع "السشاولة اآللية "الخط السعلق"

 (:19والذكل ) (19يتزح مؽ الججول )

 1.10وىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى ، "30.122أن قيسة "ت" تداوي "
السشاولة اآللية "الخط  زمؽ طخيقة ، حيث كان متؾسطالسشاولة اآللية "الخط السعمق" لرالح 
مسا يذيخ  ،" 20.330"زمؽ طخيقة السشاولة التقميجية " ، بيشسا كان متؾسط 23.304"السعمق" 

"الخط السعمق" ،  ، السشاولة اآلليةالسشاولة التقميجية بيؽ زمؽ الظخيقتيؽ "إلى وجؾد فخوق حكيكية 
 يجل عمي فاعمية الخط السعمق "السشاولة اآللية" في خفض زمؽ تجسيع البشظمؾن الخجالي .و 

= درجات  df ، 30.122= قيسة )ت( =  tتأثيخ تؼ تظبيق معادلة ايتا : الولسعخفة حجؼ 
 4الحخية = 

   
n2 = 

t2 
1.44 =  

t2 + df 
 n2 =  1.44وبحداب حجؼ التأثيخ وجج إن 

        2 √ n2 
d =                            = 04.3 

  √ 1-n2 
 ويتحجد حجؼ التأثيخ ما إذا كان كبيخًا أو متؾسظًا أو صغيخًا كاألتي :

 حجؼ تأثيخ صغيخ = 1.0

 حجؼ تأثيخ متؾسط = 1.0

 حجؼ تأثيخ كبيخ              = 1.3

 الخابع .تأثيخ كبيخ ، وبحلػ يتحقق الفخض الوىحا يعشى أن حجؼ 
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 التؾصيات : 
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 اكبة تحجيات السدتقبل .مرانع السالبذ الجاىدة لسؾ 
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SOME AUTOMATED HANDLING SYSTEMS IN THE 

PRODUCTION OF MEN'S TROUSERS ON THE PRODUCTION 

LINES OF THE IMPACT OF RATES SYSTEM (SMART MRT) 

 

Abstract: 

The current research aims to identify the impact of handling the 

production of men's trousers rates of systems, including increased 

productivity reduces the number of extra hours, reducing stress on the 

workers as a result of the circulation of materials in the traditional way 

transfer. 

The research sample for the assembly lines of men's trousers assembly 

line pants men's traditional way handling plant Glass Garments industrial 

zone in Shubra Al Khaimah, assembly line of men's pants in a manner 

handling mechanism (Smart MRT) Glass factory Garments industrial 

zone in Shubra Al Khaimah. 

The research tools included a field visit, productivity analysis forms 

and rates of production for 10 days for the line, who works in the 

traditional manner, and productivity analysis forms and rates of 

production for 10 days for the line, which works the way the mechanism 

(Smart MRT). 

The study found higher than assembling pants line that works the way 

the mechanism (Smart MRT line) on the line, who works in the 

traditional way in increasing productivity, and also exceeds commentator 

on the traditional line in the provision of time wasted in handling and cost 

reduction process line. 

 


