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Abstract  Keywords 
تحدید یھدف البحث إلى دراسة بعض خطوط إنتاج حقیبة الید الجلدیة النسائیة في مصانع الحقائب الجلدیة و

خط إنتاج  لحقیبة الید النسائیة بواسطة طالب قسم  امكانیات معمل المصنوعات بقسم الصناعات الجلدیة لتشغیل
ً لالسس العلمیة الصحیحة تشغیل وضع حلول مقترحة للمشكالت الفنیة التي تواجھ مع . الصناعات الجلدیة وفقا

 .الجلدیة المصنوعاتفي معمل خط اإلنتاج 
 األساتذة المتخصصینمن ) 10(وعدد مصنع من مصانع حقائب الید النسائیة ) 10(وتكونت عینة البحث من عدد 
اه  م اتج ى أرائھ رف عل دد أللتع ث ، وع رر ) 9(دوات البح ة لمق ناعات الجلدی م الص ة قس ة الرابع الب بالفرق ط

ى آلي واتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى ) 2(مشروع  لعمل الدراسة المیدانیة من خالل استبیان موجھ لمنتج
ائیة ل ة النس د الجلدی ب الی د حقائ داألتحدی ب الی انع حقائ اج  بمص وط اإلنت ي خط تخدمة ف ة المس الیب المختلف  .س

نھج باإل ى الم ائیة ضافة إل د النس ة الی اج  حقیب ق خط إنت ة وتطبی ة العملی راء التجرب ي من خالل إج شبھ التجریب
ً لالسس العلمیة الصحیحة بمعمل المصنوعات    .الجلدیة بواسطة طالب الفرقة الرابعة وفقا

حقیبة ) 18(إنتاج عدد عن امكانیة طالب الفرقة الرابعة من تشغیل خط انتاج حقیبة ید النسائیة و وأسفرت نتائجھ
ً إل ید نسائیة اءت آراء بنظام إنتاج االقسام وفقا ة وج ة بقسم الصناعات الجلدی مكانیات معمل المصنوعات الجلدی
ائیةإالطالب  د النس ذي یجابیة بالنسبة لتشغیل خط إنتاج  حقیبة الی زود الطالب باأل ال ي ی ة الت ة والفنی س العلمی س

غیل خط  .تؤھلھم للعمل بالمصانع اء تش مع التعرف علي الصعوبات والمشكالت الفنیة التي واجھت الطالب أثن
  .معمل ووضع مقترحات لحل ھذه المشكالت الإنتاج  حقیبة الید النسائیة في 

  المواصفات الفنیة  
Technical 
Specifications 

  تاجخط اإلن
  Production Line  

  حقیبة الید
 Handbag 
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:Introduction  
تعد صناعة حقائب الید من الصناعات الحیویة المتطورة التي ترقي 

ا  إلي األذواق العالمیة وتتفق مع ظروف مصر االقتصادیة حیث أنھ
م  ن ث اءات ضخمة وم رة وإنش وال كبی صناعة ال تتطلب رؤوس أم
ن  ا م ة بغیرھ ً بالمقارن یال ر قل ا یعتب تثمر فیھ ال المس إن رأس الم ف
الصناعات فضالً عن أن عائدھا سریع مقارنة برأس المال المستثمر 

  .في صناعات أخري 
 أنھا تحتاج إلي مواكبة بالرغم من أھمیة صناعة حقائب الید إال

التطورات الحدیثة في جمیع مراحل العملیة اإلنتاجیة  ووضع أسس 
ومعاییر لتعمیمھا وتنفیذھا بأحدث التكنولوجیات الحدیثة في ھذا 
المجال لرفع مستوي الذوق والجودة للمنافسة في األسواق العالمیة 

  .ولتنمیة صادرات ھذه الصناعة 
ً ألن صناعة حقائب  الید بھا أسرار یصعب معرفتھا إال عن ونظرا

طریق الممارسة العملیة، األمر الذي یستدعي محاولة إیجاد حلقة 
وصل بین ما ھو قائم بمصانع حقائب الید وما یدرس لطالب قسم 
الصناعات الجلدیة من خالل التعرف علي األسلوب  المتبع في 

ت الجلدیة المصنوعاإنتاج  حقیبة الید النسائیة وتطبیقھ في معمل 
  . قسم الصناعات الجلدیةب

ً ألھمیة دراسة األسس الفنیة التي یقوم علیھا تشغیل خط إنتاج  نظرا
تم اختیار خط إنتاج  حقیبة الید لطالب قسم الصناعات الجلدیة،

المصنوعات بمعمل كمشروع یمكن تشغیلھ حقیبة الید النسائیة 
دید من المعارف للوفاء بمتطلبات سوق العمل وإكسابھم العالجلدیة 

والمھارات فى أحـد مجاالت الصناعـات الجلدیـة كصناعة حقائب 
  .الید النسائیة باستخدام اآلالت والماكینات المتخصصة

آلي أحد المقررات الدراسیة التي یتم ) 2(ویعد مقرر مشروع 
تدریسھا للفرقة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني والذي یھدف إلي 

ً على أن یخطط لعملیات اإلنتاج للمشروعـات یكون الطالب قأن  ادرا
الصغیرة فى مجال الصناعات الجلدیة، وینفذ خطة إنتاجیة لمنتج 

ویحل المشكالت . جلدى كمشروع صغیر فى مجال التخصص
المتعلقة بالعملیات اإلنتاجیة   للمشروعات الصغیرة فى مجال 

في )ً بوعیاساعات اس 6(في فترة زمنیة مدتھا . الصناعات الجلدیة

  .الفصل الدراسي الثاني وھو ما تھتم بھ الدراسة الحالیة 
ومن الدراسات السابقة التي تناولت مجال خطوط اإلنتاج دراسة 

الصعوبات التي تواجھ (بعنوان ) 1995 –أحمد حسني خطاب (
خطوط إنتاج  المالبس الجاھزة ذات اإلنتاج  غیر النمطي ووضع 

التي ھدفت إلي ) دام الحاسوببعض الحلول المقترحة باستخ
التعرف علي الصعوبات التي تواجھ خطوط إنتاج  المالبس الجاھزة 
وذلك من خالل تحلیل تلك الصعوبات والتعرف علي أبعادھا 
للمساھمة في تطویر العمل والتغلب علي عراقیل اإلنتاج  داخل ھذه 

اء تخطیط مواقع األد –الخطوط من حیث أنظمة تكنولوجیا اإلنتاج  
تحقیق  –استخدام تكنولوجیا الماكینات الحدیثة  –أسالیب العمل  –

بعنوان ) 2000 –عماد الدین سید جوھر (وكذلك دراسة . الجودة
دراسة خطوط إنتاج  البنطلون الجینز في مصانع المالبس الجاھزة "

 ً ً واقتصادیا ھدفت الدراسة إلي التعرف علي نظم اإلنتاج  في " تقنیا
الجاھزة مع وضع تصور یحقق االستغالل األمثل  مصانع المالبس

سامیة عبد العظیم (دراسة اما ا.للطاقة اإلنتاجیة  لخطوط اإلنتاج 
دراسة بعض خطوط إنتاج "بعنوان ) 2006طاحون واخرون 

التي ھدفت إلي التعرف علي كل ما ھو حدیث في " الجاكت الرجالي
د الطالب ترتیب وتنظیم خطوط إنتاج  الجاكت الرجإلي وتزوی

باألسس العلمیة والفنیة التي تؤھلھم للعمل بمصانع المالبس 
  .والنسیج

ومن الدراسات السابقة التي تناولت مجال حقائب الید النسائیة 
تكنولوجیا صناعة "بعنوان ) 2004 -سحر حربى محمد(دراسة 

التى تناولت " دراسة میدانیة" ع .م.حقائب الید للسیدات في ج
بة ید السیدات وتشغیلھا، لمعرفة أھم األسالیب  مراحل تصمیم حقی

التكنولوجیة الحدیثة المستخدمة في الصناعة، والوقوف علي أھم 
المشكالت والصعوبات التي تواجھ صناعة حقیبة الید للسیدات، 
وتحد من قدرتھا علي الدخول في مجال المنافسة وتقدیم الحلول 

  .الصناعة والمقترحات لحل ھذه المشكالت والنھوض بھذه
بعنوان ) 2011 –وسام أنسى إبراھیم , سحر حربي محمد(دراسة  

الخاصة ) اإلكسسورات(المتطلبات التصمیمیة للمكمالت المعدنیة " 
التى تناولت دراسة انواع المكمالت المعدنیة " بحقیبة الید النسائیة
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المستخدمة فى صناعة حقیبة الید النسائیة ومدى تحمل اجزائھا 
وكذلك دراسة وتحلیل ألھم .ارھا وطرق تركیبھا وطرق اختب

المشكالت والصعوبات التى تواجھ صناعة المكمالت المعدنیة 
لحقائب الید وتحد من قدرتھا على الدخول فى مجال المنافسة فى 

" بعنوان ) 2015 –سحر حربي محمد (دراسة  .االسواق الخارجیة 
إلنتاجیة  فى أثر  استخدام دلیل مقترح لضبط جودة العملیات ا

ھدفت الدراسة إلى إعداد دلیل " مصانع حقائب الید الجلدیة للنساء
مقترح لضبط جودة العملیات اإلنتاجیة  فى مصانع حقائب الید 
وتحدید العیوب الشائعة لكل مرحلة من مراحل إنتاج  حقیبة الید 
وكذلك دراسة أثر  الدلیل المقترح على رفع مستوى جودة وخفض 

  . فى صناعة حقائب الید"  التقطیع"ج  مرحلة القص تكالیف إنتا
ومن خالل الدراسة المسحیة للدراسات السابقة والبحوث والمراجع 
العلمیة المتخصصة والمرتبطة بإنتاج  المصنوعات الجلدیة، 
ومساھمة من الباحثة في مجال التخصص حیث أنھا تقوم بتدریس 

صناعات الجلدیة بكلیة آلي للفرقة الرابعة بقسم ال) 2(مقرر مشروع 
األمر الذي دعا الباحثة إلي إعداد االقتصاد المنزلي جامعة حلوان 

ھذه الدراسة لتشغیل خط إنتاج حقیبة الید النسائیة داخل معمل 
ً لألسس  الفنیة المصنوعات الجلدیة  بقسم الصناعات الجلدیة وفقا

ووضع الطالب فى موقف تعلیمى متكامل یثیر  الصحیحة
ً یناسبھم ویراعى ما بینھم اھتمامات ھم ویتطلب منھم نشاطا متنوعا

  .من فروق فردیة
لخط  ومن ھنا جاءت فكرة البحث وھى وضع أسس علمیة وفنیة

ً من عملیة التصمیم، ثم إعداد  إنتاج  حقائب الید النسائیة بدایة
النماذج الذي یتبعھ العدید من خطوات التشغیل وتنتھي بالعینة المراد 

ذلك طریقة تسلسل العملیات اإلنتاجیة من اختیار الخامات إنتاجھا، ك
األساسیة والخامات المساعدة وخطوات التشغیل، وتحدید شكل خط 

، ومعرفة تفاصیل األعمال التي اإلنتاج ونوعیات الماكینات داخلھ
حتي یمكن تطبیقھ علي طالب الفرقة الرابعة في . تتم خالل اإلنتاج 

قسم الصناعات الجلدیة في حدود معمل المصنوعات الجلدیة ب
  .امكانیاتھ

Statement of the problem 
  :یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة

إنتاج  حقائب الید الجلدیة ما األسس العلمیة التي یقوم علیھا خط  -1
 ؟ النسائیة

ما أمكانیات معمل المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة  -2
 تاج  حقیبة الید النسائیة؟إلن
ما امكانیة تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة بواسطة طالب  -3

 قسم الصناعات الجلدیة ؟
تشغیل خط إنتاج  ما الصعوبات والمشكالت الفنیة التي تواجھ  -4

وكیفیة التغلب المصنوعات الجلدیة معمل في حقیبة الید النسائیة 
 علیھا؟

:Study Significance 
محاولة الربط بین المجال األكادیمى ومتطلبات الصناعة عن  -1

طریق تقدیم أسلوب  علمى یزود الطالب باألسس العلمیة 
 .والفنیة التي تؤھلھم للعمل بمصانع حقائب الید النسائیة

قد یساھم ھذا البحث في رفع مستوي األداء للعاملین ومشرفى  -2
 .قسم الصناعات الجلدیة اإلنتاج  بمصانع حقائب الید من خریجي 

االستفادة من نتائج الدراسة فى تزوید المكتبات بدراسة  -3
 .متخصصة فى مجال المصنوعات الجلدیة

Objectives 
دراسة بعض خطوط إنتاج  حقیبة الید الجلدیة النسائیة في  -1

 .مصانع الحقائب الجلدیة
اعات تحدید أمكانیات معمل المصنوعات الجلدیة بقسم الصن -2

 .الجلدیة إلنتاج حقیبة الید النسائیة
تشغیل خط إنتاج حقیبة الید النسائیة داخل معمل المصنوعات  -3

ً لألسس   الجلدیة بواسطة طالب قسم الصناعات الجلدیة وفقا
 .العلمیة الصحیحة

تشغیل خط وضع حلول مقترحة للمشكالت الفنیة التي تواجھ  -4
قسم مصنوعات الجلدیة بال في معملإنتاج  حقیبة الید النسائیة 

 .الصناعات الجلدیة
 Delimitations  

  : اقتصر البحث الحالى على 
  .دراسة بعض خطوط إنتاج  حقیبة الید النسائیة -
طالب الفرقة الرابعة قسم الصناعات الجلدیة : الحدود البشریة  -

  .طالب) 9(جامعة حلوان وعددھم  -كلیة االقتصاد المنزلي 
الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجامعى : دود الزمنیة الح –

  ).م2016/  2015(
معمل المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات : الحدود المكانیة  -

  .جامعة حلوان -كلیة االقتصاد المنزلي  -الجلدیة 
Methodology 

  :یتبع البحث المنھجیة االتیة
الدراسة المیدانیة من خالل  لعملالمنھج الوصفى التحلیلى  -

تحدید استبیان موجھ لمنتجى حقائب الید الجلدیة النسائیة ل
األسالیب  المختلفة المستخدمة في خطوط اإلنتاج  بمصانع 

 .حقائب الید
شبھ التجریبي من خالل إجراء التجربة العملیة وتطبیق المنھج  -

رابعة خط إنتاج  لحقیبة الید النسائیة بواسطة طالب الفرقة ال
ً لألسس العلمیة الصحیحة داخل معمل المصنوعات  وفقا

 - كلیة االقتصاد المنزلي  -الصناعات الجلدیة  الجلدیة بقسم
 .جامعة حلوان

 Sample  
  :اشتملت عینة البحث على 

مصانع ) 10(وعددھا : مصانع حقائب الید الجلدیة النسائیة -
 ).1(قاھرة ملحق تابعة لغرفة صناعة الجلود بمحافظة ال

ویقصد بھم ) 2(ملحق) 10(وعددھم : األساتذة المحكمین -
أعضاء ھیئة التدریس بكلیة االقتصاد المنزلى جامعة حلوان 
من قسمي الصناعات الجلدیة والمالبس والنسیج لتعرف على 

 .آرائھم تجاه  أدوات  البحث
ة - ناعات الجلدی م الص ة قس ة الرابع الب الفرق ددھم : ط ) 9(ع

ة . (آلي) 2(لمقرر مشروع طالب   الب الفرق حیث أن عدد ط
رر مشروع ) 18(الرابعة كلھا  ي مق مھم ف طالب حیث یتم تقس

آلي إلي قسمین قسم یقوم بإنتاج حقائب الید محل الدراسة ) 2(
 ).في البحث الحالي والقسم االخر تقوم بإنتاج األحذیة

  .بنظام إنتاج االقسام  حقیبة ید نسائیة) 18(إنتاج   -
Terminology 

  :Specificationالمواصفة 
اسم الجمع مواصفات وتعني صفة الشئ المطلوب عملھ أو  شراءه  
  )894 -2004_مجمع اللغة العربیة (

  :Technical Specificationsالمواصفات الفنیة 
ھي مجموعة واضحة من  المتطلبات الواجب توافرھا في مادة أو  

  .منتج أو  خدمة
(www.manufacyuringterms.com) 

  :Productionاإلنتاج   
جمیع الجھود المبذولة من تجمیع المواد ثم تشكیلھا وإجراء العملیات 
الصناعیة علیھا ثم توصیلھا إلي ید المستھلك النھائي في شكل سلع 

، نادیة عبد  أحمد فتح الباب. (أو  خدمات تحقق إشباعا ما لدیھ
  )223 -2002 -المنعم 

  :Production lineاإلنتاج  خط 
ً بأنھ  مجموعة من الماكینات واآلالت واألدوات التي یعرف إجرائیا

http://www.manufacyuringterms.com)
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تنظم بشكل معین إلجراء العملیات اإلنتاجیة  لحقیبة الید النسائیة 
 –الحیاكة والتجمیع  –التجھیز  - القص  -إعداد النماذج  -التصمیم (

ً لمتطلب) اإلنھاء   والتشطیب ات العمیل حتى تصبح على الجلود وفقا
  .منتج تام الصنع

  Handbagsحقیبة الید 
ھي حافظة لألشیاء والحاجات الخاصة باإلنسان، وكانت في  -

ً بخیوط الكتان وخیوط القنب، ثم جاء بعد ذلك  األصل تنسج یدویا
الكرافت، وكانت الحقائب علي شكل "  Kraft" الورق السمیك 

  .اسطوانة مستطیلة بقاعدة
  )Encyclopedia Britannica , 1968 , P.1023  (  

والحقب والحقاب شيء تعلق بھ المرأة الحلي وتشده حول وسطھا  -
  ).118، ص 1971رینھارت دوزي ، . ( 

ً بأنھا  - وسیلة لحفظ األغراض الشخصیة الیومیة تعرف إجرائیا
اثناء التنقل خارج المنزل، مثل محفظة النقود والتلیفون المحمول 

یدالیة المفاتیح واألدوات الشخصیة وكذلك الوئاق والنظارة وم
وتختلف أشكالھا وأحجامھا حسب الغرض . واالوراق وغیرھا

فمنھا ما ھو كبیرالحجم أو  متوسط أو  صغیر، كما . الوظیفي لھا
تختلف التفاصیل الداخلیة المكونة لھا من جیوب وحواجز لتقسیم 

الشخص لحملھ داخل  الحقیبة وتنظیمھا من الداخل تبعا لما یحتاجھ
  .الحقیبة ویسھل الوصول إلیھ

ـة  ـات الجلدی ـم الصناع  Leather Industries)( قس
Department:  

جامعة  -ھو أحد التخصصات العلمیة بكلیة االقتصاد المنزلي 
حلوان، یدرس فیھ الطالب دراسات تدور حول تصمیم وتنفیذ 

كانت طبیعیة أو  المنتجات الجلدیة التي تصنع من خامة الجلد سواء 
 - األحذیة  -المالبس الجلدیة (صناعیة ویتضمن ھذا القسم صناعة 

، ویعمل القسم على تقدیم خدمة تعلیمیة متمیزة )المصنوعات الجلدیة
تكنولوجیا إنتاج  الصناعات  -في مجال تصمیم الصناعات الجلدیة 

تسویق منتجات الصناعات  -الصناعات الجلدیة الیدویة  -الجلدیة 
سحـر حربـي ( .لجلدیة بما یلبى احتیاجات المجتمع وسوق العملا

  )375،374-2014-محمـد، ھدى عبد العزیز محمد 
: Research tools 

  :اشتملت  أدوات  البحث على األتي
إنتاج  استبیان موجھ لمصنعي حقائب الید للتعرف علي خطوط  -1

 ).4(حقیبة الید الجلدیة النسائیة ملحق 
  ).6(س تقدیر لتقییم الحقائب المنفذة الطالب ملحق مقیا -2
 ).7(استمارة التفاعل االجتماعي للطالب ملحق  -3
 ).9(استبیان   لقیاس آراء الطالب ملحق  -4
استبیان   موجھ للطالب للتعرف علي المشكالت والصعوبات  -5

  ).11(التي واجھتھم أثناء  تشغیل خط اإلنتاج ملحق 
: Hypothesis  

تشغیل خط إنتاج  لحقیبة الید ستطیع طالب الفرقة الرابعة ی .1
 .في معمل المصنوعات الجلدیةالنسائیة 

یحقق الطالب مستوي عال من التفاعل االجتماعي داخل   .2
 .فریق العمل أثناء   تشغیل خط اإلنتاج  

آراء  الطالب إیجابیة نحو تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید  .3
 الجلدیة  النسائیة في معمل المصنوعات

  :إجراءات  البحث 
  :وتم إعداد  أدوات  البحث كالتالى

  :موجھ لمصنعى حقائب الید نبناء استبیا: أوالً 
التعرف على األسس العلمیة التي یقوم علیھا  :ھدف اإلستبیان  -أ

  .خط إنتاج  حقائب الید النسائیة
إستبیان مفتوح موجھ لمصنعى حقائب الید،  :وصف اإلستبیان  -ب

یقوم باإلجابة على األسئلة من واقع تلك الصناعة داخل حیث 
  . اسئلة) 8(مصنعھ، ویتكون اإلستبیان من 

تبیان -ج دق اإلس رض  :ص م ع تبیان ت دق اإلس ن ص ق م للتحق
داء  ین الب اتذة المحكم ن األس ة م ى مجموع ھ عل ة ل ورة المبدئی الص

وافر  دى ت واه وم ى محت رأى ف حیحة، (ال ة الص یاغة اللغوی الص
وح ا ل وض ھا، تسلس راد قیاس داف الم ئلة لألھ مول األس ئلة، ش ألس

ص )وتنظیم األسئلة ا یخ ات فیم ، وقد أبدى بعض المحكمین مالحظ
تبیان  بح اإلس ذلك أص أرائھم وب ة ب ترتیب األسئلة، وقد أخذت الباحث

ق اھز للتطبی ة ج ورتھ النھائی ى ص تبیان . (ف یم واالس تمارة التحك اس
  ).4،  3(ملحق 

 ً   : یاس التقدیربناء مق: ثانیا
ث :  ھدف مقیاس التقدیر -أ ذا البح ي ھ دیر ف اس التق تم تصمیم مقی

لتقییم حقائب الید المنفذة في خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة في معمل 
  .المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة

دیر -ب اس التق ف مقی س :  وص ى خم دیر عل اس التق وي مقی یحت
ز  -مات قص الخا(محاور أساسیة ھي  ة -التجھی ع  -الحیاك  -التجمی

ود )اإلنھاء والتشطیب ن البن ً م ددا من ع ، وكل من تلك المحاور تض
بع  اني وس ور الث ود للمح س بن بواقع اربعة بنود للمحور االول وخم

ري اور االخ ور للمح ل مح ود لك ى . بن ھ إل ادات موج د إرش توج
محاور المتخصصین المطلوب معرفة آرائھم من خالل اإلجابة على 

في المكان ) (وبنود المقیاس ھذه اإلرشادات تتطلب وضع عالمة 
وذج  ھ النم ق علی ذي ینطب د ال ام البن المخصص لذلك في المقیاس أم

  .أثناء التقییم
تم عرض مقیاس التقدیر على مجموعة :  صدق مقیاس التقدیر -ج 

اتذة  ن األس ین م ارات المحكم وح عب ھولة ووض دى س ن م د م للتأك
اس،المقیاس،  ود المقی ث ببن داف البح یم (وارتباط أھ تمارة التحك اس

وقد أجمع المحكمین على صالحیة مقیاس  ) 6،  5(والمقیاس ملحق 
وھي نسبة % 98التقدیر للتطبیق وبلغت نسبة اإلتفاق بین المحكمین 

ھ  مح بتطبیق ة تس ا . مرتفع ل الف تخدام معام ھ باس اب ثبات م حس ا ت كم
  ).96.0(كرونباخ حیث بلغ 

ً ثا   : استمارة مھارات التفاعل االجتماعي  لثا
وقد استعانت الباحثة باستمارة المھارات االجتماعیة الخاصة ببحث  

" فاعلیة التعلیم التعاوني في تنمیة مھارات إعداد نماذج األكوال" 
مع تعدیل بعض البنود  سمیة مصطفي محمد السید/ د.إعداد أ

  .البسیطة لتتناسب مع موضوع البحث 
تھدف األستمارة إلى قیاس التفاعل : االستمارة ھدف  -  أ

داخل فریق العمل أثناء تشغیل االجتماعي لطالب الفرقة الرابعة 
  .خط اإلنتاج  

تحتوي االستمارة علي أربع محاور أساسیة : وصف االستمارة  -ب
وقد ) الثقة بالنفس- القیادة  – تحمل المسئولیة - االحترام المتبادل (

ً مقسمة كآالتي ) 18(حاوربلغ عدد بنود الم بنود للمحور ) 7: (بندا
بنود ) 4(بنود للمحور الثالث ) 4(بنود للمحور الثانى ) 3(األول 

للمحور الرابع، تخصیص مكان أمام كل بند یضع فیھ المصحح 
عالمة وذلك بإعطاء ثالث درجات لألداء الجید، ودرجتان لألداء 

  )7(حق مل.المتوسط، ودرجة واحدة لألداء الضعیف 
  :استبیان اراء الطالب  بناء: رابعاً 

تشغیل خط نحو للتعرف على آراء الطالب  :ھدف اإلستبیان  -أ
  .إنتاج  حقیبة الید النسائیة في معمل المصنوعات الجلدیة

عبارة، وقد ) 12(یتكون اإلستبیان من عدد  :وصف اإلستبیان  -ب
غیر  –ما موافق إلي حد  –موافق (استخدم میزان ثالثي تضمن 

  ) . موافق
للتحقق من صدق اإلستبیان تم عرض  :صدق اإلستبیان وثباتھ  -ج

داء  ین الب اتذة المحكم ن األس ة م ى مجموع ھ عل ة ل ورة المبدئی الص
وافر  دى ت واه وم ى محت رأى ف حیحة، (ال ة الص یاغة اللغوی الص
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یم  ل وتنظ داف ، تسلس تبیان لألھ مول االس ارات، ش وح العب وض
ین  ، وجاءت)العبارات اتذة المحكم تبیان لالس ي االس اق ف نسبة االتف

تبیان94% دق االس ھ . ، وھي نسبة تدل علي ص اب ثبات م حس ا ت كم
غ  یم ). (93.0(باستخدام معامل الفا كرونباخ حیث بل تمارة التحك اس

  ).9،  8(ةاالستبیان ملحق 
 ً ا اء: خامس عوبات  بن ى الص رف عل الب للتع ھ لط تبیان موج اس

  . والمشكالت الفنیة
الصعوبات والمشكالت الفنیة للتعرف على : ھدف اإلستبیان  -أ

في معمل تشغیل خط إنتاج حقیبة الید النسائیة التي تواجھ 
  .المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة

إستبیان مفتوح موجھ لطالب الفرقة الرابعة، : وصف اإلستبیان  -ب
مل المش ي تش ئلة الت ى األس عوبات حیث یقوم باإلجابة عل اكل والص

ي التي  واجھت الطالب أثناء تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة ف
ل  ةمعم ناعات الجلدی م الص ة بقس نوعات الجلدی ون المص ، ویتك

 .اسئلة) 12(اإلستبیان من 
تبیان -ج دق اإلس رض : ص م ع تبیان ت دق اإلس ن ص ق م للتحق

ین ال اتذة المحكم ن األس ة م ى مجموع ھ عل ة ل ورة المبدئی داء الص ب
وافر  دى ت واه وم ى محت رأى ف حیحة، (ال ة الص یاغة اللغوی الص

ل   ھا، تسلس راد قیاس داف الم ئلة لألھ مول األس ئلة، ش وح األس وض
ص , )وتنظیم  األسئلة ا یخ وقد أبدى بعض المحكمین مالحظات فیم
تبیان , ترتیب األسئلة بح اإلس ذلك أص أرائھم وب ة ب وقد أخذت الباحث

اھز ة ج ورتھ النھائی ى ص ق ف ي . للتطبی اق ف بة االتف اءت نس وج
ین  اتذة المحكم تبیان لألس دق %94االس ي ص دل عل بة ت ي نس ، وھ

  ).11،  10(استمارة التحكیم واالستبیان ملحق . (االستبیان
  :أسلوب  تحلیل البیانات 

امج  تخدام برن ي باس ب اآلل تخدام الحاس ات باس غ البیان م تفری ت
ائیة  امالت االحص ار ا (spss)المع تخدمت إلظھ ث اس ائج حی لنت

  :المعاییر االحصائیة التالیة 
 .استخدام معامل ألفا كرونباخ لتقدیر ثبات  أدوات  البحث -1
  .وصف عینة البحث والنتائج بالنسب المئویة -2

Results & Discussion  
  :االجابة علي تساؤالت البحث 

لتي یقوم علیھا ما األسس العلمیة ا: "التساؤل األول ینص علي
  "خط إنتاج  حقائب الید النسائیة؟
من خالل المعلومات التي حصلت تم اإلجابة علي ھذا التساؤل 

زیارة عینة من المصانع التابعة لغرفة صناعة علیھا الباحثة أثناء 
) 1(مصانع والموضح أسماؤھم في الملحق ) 10(الجلود وعددھا 

سس العلمیة التي یقوم للتعرف على األ) 4(وتطبیق استبیان ملحق 
وقد تم تفریغ اإلستمارات  .علیھا خط إنتاج  حقائب الید النسائیة

وقد قامت الباحثة . وإستبعاد بعض اإلستمارات غیر المستوفاة 
  :بحصر االجابات وتم تقسیمھا إلى 

  ما نظام اإلنتاج  المستخدم داخل المصنع؟ -1
ة% 40اتفق  ام اإلنت من أفراد العین ي أن نظ تخدم داخل عل اج المس

ل  ام وك دة اقس ي ع اج إل یم اإلنت و تقس المصنع نظام إنتاج االقسام ھ
ل  از ك ون بانج ة یقوم ارات متنوع ال ذو مھ ى عم وى عل م یحت قس

ا  د، كم ة ی ق العملیات المطلوبة لجزء معین من منتج حقیب % 20اتف
اج بالمجموعة  ام إنت ي نظ ى ) الحزم(عل ل عل یم العم تم تقس ث ی حی

ل شكل مجموع ل عام ات وعملیات التشغیل على شكل حزم  یقوم ك
ي  ة عل ة معین ام مرحل بسرعتھ الخاصة ویاخد حزمة من القطع التم
جمیع القطع قبل انتقالھا كدفعة واحدة إلي المرحلة التالیة وھكذا ویتم 
م  ذى ت ل ال زین العم م لتخ ل قس ة ك ى بدای ل ف زن العم ع مخ وض

  استالمھ من عملیة سابقة،
تم % 20اتفق وكذلك  ام ی و نظ ى، ھ نیع الكل اج التص ام إنت ي نظ عل

تلم  د، یس ل واح د عام ى ی د ف ة ی تج حقیب اج من ات انت ل عملی ع ك جم

 ً العامل حزمة من اعمال القص ویعمل على تجھیزھا وحیاكتھا طبقا
للمواصفات المطلوبة، وھذا النظام یتطلب عمال ماھرین، لذلك فھى 

ین تصلح لإلنتاج بالقطعة أو إنتاج العی ق نات، في ح ي % 20اتف عل
ل  زامن للعم دفق المت ى الت ى عل نظام إنتاج المتزامن ھذا النظام مبن
نیع  ات التص یم عملی و تقس د، ھ خالل كل مرحلة من مراحل حقیبة ی
ى  ل ف ان اى تعطی الى ف دد وبالت غیل مح ت تش ات ذات وق ى عملی ال
ب ان ذلك یج ات، ل اقى العملی ل ب ھ تعطی  احدى العملیات یترتب علی

د اى  اھزة لس ات ج ة والماكین ن العمال نع م وى المص ل ق ون ك تك
 .ثغرات تظھر اثناء اإلنتاج

 ما الماكینات المستخدمة في إنتاج  حقیبة الید؟  -2
ي  ة الثن دھان وماكین ة ال ع وماكین ة الترفی ق وماكین ة الش ا . ماكین أم
% 20أنواع ماكینات الحیاكة المستخدمة في إنتاج  حقائب الید اتفق 

ن ة  م ة مارك ات الحیاك تخدام ماكین ي اس ة عل راد العین نجر" أف " س
زة"اإلنجلیزیة المسطحة  طواني" تربی ذراع االس ة ذات ال " والماكین

ة % 80في حین أجمع " الكوز  تخدام ماكین من أفراد العینة علي اس
ة  ة مارك اف " الحیاك ة  " ف ي ماكین افة إل طحة باإلض ة المس األلمانی

طواني ذراع االس زاج  ذات ال ة الزج نجر وماكین اف وس ة ف مارك
  .والماكینة ذات اإلبرتین 

ة   -3 اج  حقیب ط إنت ل خ دد واألدوات المستخدمة داخ ا الع م
  الید؟
تخدمة % 100اتفق  دد واألدوات المس ي أن الع ة عل راد العین ن أف م

یل  یة  -داخل خط إنتاج  حقیبة الید ھي لوحة تفص م   -ورق كوش قل
اص  طیب   –رص ص تش ص ومق دن  -مق طرة مع م  30مس  -س

برجل  -)مازورة(سم 150شریط قیاس مرن -سم 30مسطرة شفافة 
الم   اة  -ع دوى  -ممح اب ی ز(مثق ر -) بی الم   -كت م ع كینة  -قل س
مادة  –رخامة للدق علیھا  -مدق  -فرشاة للدھان  -) اسكرنا(شطف 
ة(الصقة  راء ) كل قة  -حم ادة الص ة(م اء) كل بغة  -بیض ر  -ص  -اب
تج -كریبھ  -خیط مشمع  -خیوط  ون للمن ب ل واة أو   -صبغة حس مك

  .ورق جرائد  -اكیاس شفافة    -والعة لحرق الخیوط 
  كیف یتم ترتیب الماكینات داخل صالة اإلنتاج  ؟  -4

ي أن % 100أجمع  ة عل راد العین ن أف ا م ات وفق ب الماكین تم ترتی ی
رى ى اخ ة ال ن مرحل ة  م ة اإلنتاجی دفق العملی أن  .لت ك ب تم وذل ی

ة  ة التالی ات المرحل ع ماكین تم وض ة ی ل مرحل ة ك ى نھای ب ف الترتی
غیل  وبالتالى الحصول على تسلسل العمل وانجازه طبقا لمراحل تش

 .المنتج
 ما وظیفة االشراف داخل صالة اإلنتاج  ؟  -5

ي أن % 80أجمع  ة من أفراد العینة عل یم حرك وم بتنظ االشراف یق
افظة على توازن العمل فى كل العمل من مجموعة إلى اخرى والمح

 .االوقات
رر  ین ق ي ح ي% 20ف دود  عل یق ح ى اض راف ف ون االش أن یك

ي  ا ف اء منھ ین االنتھ ویقتصر على إمداد العاملین بالقطع وحملھا ح
 .حالة العمالة ذات المھارة العالیة

 ما مستوي مھارة العمال بالمصنع؟  -6
ت مستویات متنوعة ذامن أفراد العینة علي أن العمالة % 80أجمع 

نع % 20واتفق  .من المھارة  ال بالمص ارة العم علي أن مستوي مھ
ط  البد أن تكون عالیة للمحافظة على توازن الوقت بین عملیات الخ

 .الواحد
  ما نظام مراقبة الجودة المستخدم داخل المصنع؟  -7

د أن  من أفراد العینة علي أن% 100أجمع  ودة الب ة الج نظام مراقب
مل وكامل فیتم فحص العملیات بشكل فورى ألن أى توقف یكون شا

ً من مشكالت اإلنتاج عند توقف الخط   .للوقت یمكن أن یشكل نوعا
د  العملیاتما  -8 ة الی اإلنتاجیة  األساسیة التي تجري إلنتاج  حقیب

  المستخدمة داخل المصنع؟
من أفراد العینة علي أن حقیبة الید تمر بمجموعة % 100اتفق 

وقد قامت الباحثة بحصر العملیات اإلنتاجیة  داخل ھذه  عملیات
  :المصانع وتم تقسیمھا إلى 
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  )إعداد الباحثة(عملیات تصنیع حقیبة الید  ) 1(شكل 

تعتبر الخطوة االولي ) : الباترونات( والنماذجقسم التصمیم  -1
في إنتاج  حقیبة الید ھو تحدید المودیل حیث یقوم المختصین 

ً لمتطلبات العمالء واتجاھات السوق باختیار التصم یم وفقا
المحلیة وتنقسم مراحل التصمیم إلى مرحلة تصمیم المودیل 

 .)الباترونات(ومرحلة إعداد النماذج 
عینة من المودیل الجدید للتعرف علي تسلسل  تنفیذیتم  -2

  .عملیات اإلنتاج  
 .تحدید الكمیة المراد إنتاجھا  -3
ة كمیة الجلد المستھلكة عمل مقایسة لقطع المودیل لمعرف -4

إلنتاج  المودیل الجدید مع التأكد من كمیة الجلد الموجود 
 .بالمخزن

یستخدم القص الیدوي في المصانع : عملیة القص والتفصیل -5
ً لصغر حجم اإلنتاج  وأرتفاع أسعار الماكینات  الصغیرة نظرا

المتخصصة، في حین یستخدم القص اآللي في المصانع 
تیشمل عملیة القص فصل . تاج  الكبیرالكبیرة ذات اإلن

األجزاء وعملیة الترفیع باستخدام ماكینة الترفیع والشق 
 .باستحدام ماكینة الشق

 :ترتیب العملیات التي تجري لتشغیل حقیبة الید -6
ز : أوالً  ة التجھی ل :مرحل ة بالعم دة خاص ي منض ز عل تم التجھی ی

ا  دق علیھ ة لل اص  –تسمي بنك ،األدوات المستخدمة رخام دق خ م
ر  –بصناعة الحقائب  م كبی قة سریعة  –فرشة حج ادة الص ھ ( م كل

مسطرة حدید  –" بیز"مثقاب ) كلھ بوریتان  –كلھ حمراء  –بیضاء 
مفك  –شاكوش  –ذردیة (أدوات  تركیب االكسسوا .  سكین قطع  –
  )بنسة –

اً  ة : ثانی ة الحیاك تخدام : مرحل ة باس تم الحیاك ة ت ة الحیاك ماكین
طحة ة ذات ا المس ة الحیاك ة أو  ماكین طوانیة اوالماكین ذراع االس ل

  .الحیاكة العالیة
یتم التشطیب النھائي للحقیبة بإزالة المادة الالصقة الزائدة من  -7

علي الحقیبة وإزالة الخیوط الزائدة  باستخدام المقص وحرقھا 
بالشعلة وتدھن الحقیبة باستخدام اسفنجة بالورنیش ثم تمسح 

  .یفة بقطعة فوطة نظ
ودة   -8 ائي الج ص نھ ل فح تم عم رول " ی ة " كنت ي الحقیب عل

 .للتأكد من جودتھا 
یض  :التعبئة والتغلیف  -9 د األب ورق الجرائ یتم حشو الحقیبة  ب

كل  ار ش ك إلظھ يء وذل كل الممتل ذ الش ي تأخ داخل حت من ال
ي  ع عل م توض ایلون ث اس ن المودیل وتغلف الحقیبة داخل أكی

ع الحقائ دم وض ع ع ف م ي األرف ل إل م تنق ھا ث وق بعض ب ف
اظ  من االحتف ات خاصة تض ي عرب المخزن بطریقة سھلة عل

 .بالتغلیف
  .ومن خالل العرض السابق یكون قد تم اإلجابة علي التساؤل األول

ما أمكانیات معمل المصنوعات : "التساؤل الثاني ینص علي
الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة إلنتاج  حقیبة الید 

قامت الباحثة بتحدید إلجابة علي ھذا التساؤل ول" النسائیة؟
  :أمكانیات معمل المصنوعات الجلدیة بالقسم 

  :بیانات المعمل : أوالً 
  معمل المصنوعات الجلدیة  : أسم المعمل 
  المكتبة والصناعات (مبنى  –) 13(حجرة رقم : الموقع

 ).   األول(الدور  –) الجلدیة
  2010: تاریخ تأسیس المعمل  
  2م 49: المعمل مساحة   
  طالب وطالبة 15: السعة الطالبیة  
 تدریــس الجـــزء التطبیقي : وظیفة المعمل

 .لمقــــــــررات المصنوعات الجلدیة  
 ً   :تجھیز المعمل: ثانیا

المعمل مجھز بمجموعة من الماكینات واألدوات الالزمة لعملیات 
  .یوضح أنواعھا وعددھا) 1(اإلنتاج وجدول 

 معمل المصنوعات الجلدیة وعددھافى واع الماكینات واألدوات أن )1(جدول 
  عدد األجھزة  المودیل  نوع الماكینة  م

  1  دیركوب أدلر 867  ماكینة حیاكة مسطحة بإبرة واحدة   1
  1 دیركوب أدلر 867  ماكینة حیاكة مسطحة بإبرة واحدة   2
  1  دیركوب أدلر 490322 -868  ماكینة حیاكة عالیة بإبرتین   3
  1  دیركوب أدلر R 374– 768  ماكینة حیاكة عالیة بإبرة واحدة    4
  1 دیركوب أدلر  180010 -669  ) كوز ( ماكینة حیاكة اسطوانیة   5
  OMAC-860 V  1  ماكینة صنفرة وتلمیع رأسى   6
  OMAC - 870 1  ماكینة صنفرة وتلمیع أفقى   7
  OMAC - TAST 30 1  ماكینة تقطیع السیور   8
  SAREMA- 5100 P 5207 E 1 الكلة ) رش ( ھان ماكینة د  9

  OMAC - Tingibordo  1  ماكینة صبغة حروف الجلد   10
  ماكینة حرق حروف الجلد   11

  ) مكواة تصبیغ ( 
OMAC – Lissabordi 

LB 410 
1  

  ATOM – GL 12 CTN CE 1  ماكینة ترفیع الجلود   12
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والجدول السابق یوضح أن المعمل مناسب وبھ اغلب الماكینات 
التي تمكن من إجراء التجربة العملیة وتشغیل خط إنتاج حقیبة الید 

ً ل ألسس  العلمیة النسائیة بواسطة طالب الفرقة الرابعة وفقا
الصحیحة ألنھ حدیث ومتوفر بھ جمیع الخدمات باالضافة إلي 
كمبوریسور للماكینات التي تعمل بضغط الھواء، وكذلك وجود 

بوسط المعمل مغطاة بطبقة من الزنك الستخدامھا في ) بنك(منضدة 
التصمیم توضح ) أ، ب – 1(والصور مرحلة التجھیز والقص، 

الجلدیة وشكل تخطیط الماكینات داخل  الداخلي لمعمل المصنوعات
  .المعمل 

  
  )ب -1(صورة     )أ -1(صورة 

  التصمیم الداخلي لمعمل المصنوعات الجلدیة
باإلضافة إلي توافر العدد واألدوات داخل المعمل، والجدول التإلي 
 ً یوضح األدوات المستخدمة في صناعة حقائب الید النسائیة وفقا

  .لمراحل اإلنتاج 

ً لمراحل اإلنتاج  )2(دول ج   األدوات المستخدمة في صناعة حقائب الید النسائیة وفقا
  األدوات   اسم المرحلة

مرحلة التصمیم  -1
  وإعداد النماذج

شریط قیاس  -سم 30مسطرة شفافة  - سم  30مسطرة معدن  - مقص  –قلم رصاص  -لوحة تفصیل 
 250 ورق كوشیة -كتر  - ) بیز(دوى مثقاب ی -ممحاة  - برجل عالم   -)مازورة(سم 150مرن
  .جرام

  .مسطرة معدن  -قلم عالم  -  مرحلة العالم   -2
  .مقص - مسطرة معدن  -لوحة تفصیل  -كتر أو  سكینة تفصیل  -  مرحلة القص -3
 -حمراء ) كلة(مادة الصقة  –رخامة للدق علیھا  - مدق  - ة للدھان افرش - ) اسكرنا(سكینة شطف  -  التجھیز -4

  .قلم عالم - صبغة  -بیضاء) كلة(ة الصقة ماد
  .خیط مشمع  -خیوط  -مقص أو  مقص تشطیب  - ابر  -  الخیاطة -5
ً للون المنتج صبغة اسود وبنى -بھ یكر -  اإلنھاء   والتشطیب-6   .مكواة أو  والعة لحرق الخیوط - تبعا
  .ورق جرائد  -اكیاس شفافة  -  تعبئة وتغلیف  -7

  .إلجابة علي التساؤل الثانيوبذلك یكون قد تم ا
ما امكانیة تشغیل خط إنتاج  : "التساؤل الثالث ینص علي

  "حقیبة الید النسائیة بواسطة طالب قسم الصناعات الجلدیة؟
  :وتم االجابة علي التساؤل الثالث من خالل فروض البحث 

  الفرض االول 
  :ینص الفرض علي 

یستطیع طالب الفرقة الرابعة تشغیل خط إنتاج  لحقیبة الید "
  ".النسائیة في معمل المصنوعات الجلدیة

حقیبة ید ) 18(وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم إنتاج      
بواسطة طالب الفرقة الرابعة المصنوعات الجلدیة نسائیة في معمل 

حیث  آلي، وتم إستخدام نظام االقسام) 2(من خالل مقرر مشروع 
أنھ األسلوب  االكثر انتشارأ في مصانع إنتاج  حقائب الید النسائیة 

یعنى ھذا النظام بالضبط االسم الذى یحملھ، فیتم تقسیم العمل حیث 
قسم التجمیع  –قسم حیاكة  –قسم تجھیز  -قسم قص(إلى عدة اقسام 

وكل قسم یقوم باتمام مرحلة معینة علي ) قسم التشطیب واالنھاء –
طع قبل إنتقالھا إلي المرحلة التالیة وھكذا كما یقسم العمال كل الق

أیضا إلي مجموعات تتولي المجموعة األولي أداء العملیة األولي 
علي جمیع القطع التي تنتقل كدفعة واحدة إلي المجموعة الثانیة 

حیث قام الطالب بتنفیذ ثمانیة عشر حقیبة . وھكذا حتى یتم اإلنتاج 

ً ل لمواصفات الفنیة الصحیحة لتشغیل خط اإلنتاج ید نسائیة وفقا
  :والذي تضمن الجوانب الفنیة التالیة

  .اختیار التصمیم   -1
2-  ً تحدید العملیات اإلنتاجیة الالزمة إلنتاج  المنتج طبقا

 .للتصمیم
 .تحدید األدوات الالزمة للقیام بالعملیة اإلنتاجیة  -3
مھارة  توزیع العمالة اإلنتاجیة المطلوبة لكل مرحلة ودرجة -4

 .كل منھا
 .توزیع مھام االشراف والمتابعة المطلوبة لإلنتاج  -5
تحدید تعلیمات التشغیل من حیث طریقة التشغیل  -6

 .ومواصفاتھا
  )النسائیة حقیبة الید(خطة تشغیل المنتج الملف الفني وإعداد  -7
إعداد مقایسة لحساب استھالك نموذج الحقیبة من خامة الجلد  -8

  .البقرى
  .وثیقھا بالتاریخ والتوقیعترقیم النماذج وت -9

 .نظافة ونظام المكان  -10
ل   -11 ب المشرف قب ا الطال وم بھ وف یق ي س ام الت یح المھ توض

 .بدایة العمل ومسئولیاتھ وما یجب القیام بھ
طالب الفرقة الرابعة قسم الصناعات الجلدیة وتم تقسم 

  OMAC – 988/ 550  1  ماكینة ثنى حرف المنتجات الجلدیة   13
  Fontana OFE 1  ) حرق الجلد بالحرارة(ماكینة محط   14
  LEZ- 10CV.250 FF 1  كمبوریسور     15
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قسم (إلي عدة اقسام  )طالب 9( وعددھم ) خط إنتاج  حقیبة الید(
 )التشطیب واالنھاء –التجمیع  –قسم حیاكة  –تجھیز قسم  -قص

ً بالتبادل بین ) مشرف(وتم تعیین طالب واحد  مسئول اسبوعیا
األدوار والمھام على اعضاء الفریق إلنجاز المشروع یقوم بتوزیع 

ثم تتم . الطالب ویقوم بتنظیم حركة العمل من مجموعة إلى أخرى
  . ةعملیة الفحص والجودة لكل مرحلة بعنای

  :مھام الطالب المشرف
استالم الخطة اإلنتاجیة والعمل على تحقیقھا مع المتابعة وفق  -

  .المدى الزمنى المحدد لھا وبأعلى مستوى لجودة المنتج
اإلشراف على استالم القطع من كل قسم وتسلیمھا إلي القسم  -

  .الذي یلیھ وفق المخطط الزمنى 
  .متابعة إنتاج كل مرحلة إنتاجیة داخل الخط -
& مشاكل إنتاجیھ ( حل المشاكل داخل خط اإلنتاج سواء كانت  -

  :یتم اتخاذ كال من ) .الغیاب& أعطال & مشاكل سلوكیة 
o  ھو إجراء یتم إتخاذه فى الحال  –اجراء تصحیحي

  .لحل المشكلة
o  ھي خطوات لمنع تكرار ھذه  –اجراء منعي

  .المشكلة مرة اخرى
عن ) ب الحالةحس(إعداد وتقدیم تقریر یومى أوإسبوعى  -

موقف العمل وتسجیلھ اإلنتاج كل ساعة وتقدیمھ فى نھایة الیوم 
  .للدكتور المشرف

اإلشراف على تطویر أداء العمل وكذلك المرونة لإلستفادة  -
  .منھا فى أى عملیة إنتاجیة أخرى عند حدوث أي طارىء 

تقدیم اقتراحات لترتیب مراحل المنتج داخل الخط لزیادة  -
 .یة حسب كل مرحلة الطاقة اإلنتاج

  .مسئول عن تحقیق أھداف وخطة التشغیل -
مسئول عن إدارة جمیع الطالب بخط اإلنتاج ورفع مستوى  -

  .إنتاجیتھم الى الحـد األقصى 
مسئول عن توافر كل الخامات الالزمة للعملیات التشغیلیة  -

  .بكمیـــات تتناسب مع حجم وطبیعة العمل 
  .اكینات مسئول عن متابعة صیانة واصالح الم -
 .مسئول عن بث روح االھتمام أثناء  العمل  -

  :مھام الطالب داخل المجموعة
 .یؤدي العمل المسند إلیھ باتقان -
اإلمتثال لتوجیھات المشرف في ما یتعلق بالعملیة  -

  .اإلنتاجیة
  . االلتزام بالعمل المكلف بھ -
  .تنفیذ المالحظات المكلف من قبل المشرف -
  .أن یلتزم بمواعید الحضور -
ن یحترم زمالءه ومرؤوسیھ في العمل، وأن یتعاون أ -

 .معھم فیما یحقق انجاز المنتج
أن یراعي األنظمة الموضوعة للمحافظة على سالمة  -

  .المعمل وأمنھ
والجدول التإلي یوضح توزیع األدوار والمھام على الطالب داخل 

  .خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة

 ى الطالب داخل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیةتوزیع األدوار والمھام عل )3(جدول 

  
  

  ).11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4(النسائیة  في الجداول  حقیبة الیدخطة تشغیل منتج وفیما یلي عرض الملف الفني و
  بیانات التصمیم   )4(جدول 

  م2016: التاریخ    1مشروع : رقم المودیل
  .الفتر الصباحیة :المناسبة  ).كتف(حقیبة ید :النوع  

 .بني غامق  –اسود: اللون  45  -21:الفئة العمریة 
 رسم المودیل

  االمام

 

  الخلف

 

  )السوفلیة(الجنب 
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  القاعدة

  
  
  

  التشنیفة والید

 
  ة في التصمیمالقیاسات المستخدم) 5(جدول 

  م2016: التاریخ    1مشروع : رقم المودیل
  :المقاسات 

  .سم24.5= الطول  -
 .سم 30= العرض من أعلي   -
  .سم 8= الجنب من اعلى   -
  .سم  10=الجنب من اسفل  -
  .سم  60= طول الید  -
  ..سم 9= طول القاعدة   -
  .سم  30= عرض القاعدة -  

 
  یانات الخامات األساسیة والمساعدةب )6(جدول 

  م2016: التاریخ    1مشروع : رقم المودیل
 :الجلد  

   
  بني –اسود  اللونجلد بقري طبیعي ) أ -7(
  

  : البطانة

 
  سالیة)  أ -7(

  :شكل المودیل 
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  البطانة
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 ).ذھبى –فضى (
  

  
  ).ذھبى  - فضى (مم بألوان 6جرار) أ -7(

  

  
-أسود(مم بالستیك بألوان 6سوست) أ -7(

  ).بنى 
 

 
معدن  ) شوكة(   FEETمسمار عالیة )  أ -4(

  ).فضى -ذھبى(

  
 ).ذھبى –فضى (كبسول ضغط ) أ -7(

   :-خیوط
 –اسود (بألوان  40/3خیط بولیستر نمرة 

  .)بنى
  )بنى –اسود (خیط مشمع 

  مواد الصقة
 .كلة حمراء وبیضاء
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  مفردات اجزاء الباترون )7(جدول 
  م2016: تاریخ ال   1مشروع : رقم المودیل

  :شكل المودیل

  
  نموذج الجلد

 

  نموذج البطانة

  

  نموذج التقویة

 

  نموذج العالم

 

  
  أجزاء وعدد قطع نموذج تصمیم )8(جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مواصفات ماكینات الحیاكة المستخدمة فى التشغیل )9(جدول 
  

  نوع الماكینة
  

  شكل الماكینة
نوع 
  الغرزة

/ عدد الغرز
  سم

نوع ورقم 
  االبرة

  
  شكل االبرة

  
  شكل الغرزة

  تفصیل بطانة  تفصیل تقویة  تفصیل جلد
 اسم الجزء عدد القطع اسم الجزء عدد القطع اسم الجزء عدد القطع

  أمام بطانة  1  تقویة أمام وخلف بوري  4  حقیبة جلدوجھ وخلف   4
  خلف بطانة  1  تقویة الجزء العلوي  2  سوفلیھ جلد  2
  جیب البطانة  1  تقویة قاعدة كرتون  1  قاعدة  1
      تقویة ید  2  ید  2
      تقویة تشنیفة  1  تشنیفة  4
      تقویة مرایا  1  مرایا  2
     تقویة برقع  1  برقع  2
      حول شق الجیبتقویة     )جلد(مرایا جیب   1
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ماكینة الحیاكة المسطحة 
Durkopp  

  

  
مقفلة 
301  

  
4  

  
DP  
100  

  

  

  

اكینة الحیاكة االسطوانیة م
Durkopp 

  

  
مقفلة 
301  

  
4  

  
DP  
120  

            

  

 

ً  ،مرحلة التجھیز: أوالً (مراحل التشغیل بخط إنتاج حقیبة الید النسائیة    )مرحلة الحیاكة: ثانیا
  مرحلة التجھیز: أوالً  )10(جدول 

  لعملیةالشكل التوضیحي ل  نوع التجھیز  اسم العملیة   م
 یدوي   تحدید عالمات الحیاكة   .1

  

 
" تحدید اماكن الحلیات  .2

  "دیكور
 یدوي 

  

 
  یدوي  تركیب االكسسورات .3

 
د  .4 ان الجل ة " دھ " الخام

  والتقویة
  یدوي

  یدوي   لصق التقویة علي الجلد .5

  
  ماكینة الصنفرة  صنفرة الحواف قبل الصباغة  .6
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واف  .7 ة الح باغة لمعالج الص
  ال تثني التي

  ماكینة الصباغة

 
  ماكینة الكي  كى الحواف التي تم صباغتھا .8

  
9. 

  تجھیز الجیوب الداخلیة

 یدوي

 
 یدوي  تفتیح الخیاطات  .10

 
 یدوي  الثني من جمیع الجھات .11

 
وفلیة  .12 دل الس وب لج ل الثق عم

  مع  جسم الحقیة 
  یدوي

  
 یدوي  تجھیز المرایة أو  البرقع  .13

 
ادا .14 ن األجزاء تصفیة الزی ت م

  .الداخلیة وتنظیف الحقیبة
 یدوي
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ً  )11(جدول    مرحلة الحیاكة: ثانیا
  الشكل التوضیحي للعملیة  شكل الخیاطة شكل اآللة  نوع اآللة  اسم العملیة  م

  
1-   

حیاكة قصات وجھ 
  الحقیبة

  
  
  
  

ماكینة الحیاكة 
  المسطحة 

 

  

  
  

حیاكة األشكال    -2
  الزخرفیة

  
  
  

    یدوي
  

------- ----------- 

  

  
حیاكة وجھ   -3

الحقیبة مع الُسفلیة 
  القاعدة والجنب " 
  
  

ماكینة الحیاكة 
  المسطحة 

 

  
  

حیاكة التشنیفة    -4
علي األمام 

  والخلف
  
  
  

ماكینة 
الحیاكة 

   المسطحة

 

  خیاطة الید   -5
  
  
  
  

ماكینة الحیاكة 
ذات الذراع 
  االسطوانیة

 

  

 
حیاكة الجیب   -6

" لھا إما الداخلي 
أو  " جیب فلتو 

  وجیب السوستھ
  
  

ماكینة 
الحیاكة 

   المسطحة

 

حیاكة أجزاء   -7
  )تقفیل(البطانة 

  
  
  
  
  

ماكینة الحیاكة 
  المسطحة 

  
 

  

8-  

تركیب البطانة مع 
  مرایة الحقیبة 

  
  

ماكینة الحیاكة 
ذات الذراع 
  االسطوانیة

 

  

  
  

9-  
تجمیع األجزاء 

الخارجیة للحقیبة 
األجزاء  مع

  .الداخلیة لھا

ماكینة الحیاكة 
ذات الذراع 
  االسطوانیة
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تم تطبیق الجودة وقیاس مستواھا فى كل مرحلة من مراحل اإلنتاج 
ً بأول والتحقق من  وأثناء تشغیل حقیبة الید، واستبعاد المعیب أوال
جودة المنتج فى كل مرحلة قبل وبعد التشغیل، ومنع وقوع الخطأ 

ایة، والتدخل الصالحھ فى بدایتھ ومعرفة مصدره لكى یمنع من البد
  .ظھوراالخطاء وتحسین جودة العملیات اإلنتاجیة لحقیبة الید

بعد اإلنتھاء من تجھیز وحیاكة وتجمیع الحقائب تتم عملیة 
  :الفحص النھائي علیھا وذلك باتباع النقاط التالیة

تقسیمات تشطیب  الحقیبة من الخارج والبطانة والجیوب وال .1
قص الخیوط الزائدة مع حرقھا بواسطة والعة حتي ال تنسل (

بھا " البفتة " مسح وتلمیع الحقیبة بالقماش الناعم  - أو  تفك 
   ).بنزین إلزالة الكلة الزائدة

مثل منضدة (التاكد من اتزان الحقیبة على سطح مستوى   .2
  ) ) بنك ( العمل 

ألزار المضغوطة السوستة وا(التاكد من فتح وغلق االكسسوار .3
  .بسھولة  ) وأى أقفال أخرى

بداخل الحقیبة عند تعبئتھا ) ورق جرائد ( وضع حشو ورقي  .4
  .حتى تأخذ الشكل الممتليء

وضع الحقائب فى اكیاس نایلون  أو  قماش حتى ال یتغیر  .5

  .لونھا مع التقفیل الجید لمنع دخول األتربة
 .علي األرفف داخل المعمل الحقائب وضع  .6

  

  
  شكل لحقیبة الید النھائیة ) 2( صورة

ً لمقیاس التقدیر والجدول التإلي یوضح  وتم تقییم الحقائب المنفذة تبعا
  .ذلك

  تقییم الحقائب المنفذةمتوسط الدرجة الكلیة والنسب ل )12(جدول 
  النسبة المئویة  الدرجة الكلیة  الحقائب  النسبة المئویة  الدرجة الكلیة  الحقائب
  %86.6  52  شرالعا  %70  21  األول
  %73.3  44  الحادي عشر  %93.3  56  الثاني
  %66.6  40  الثاني عشر  %73.3  44  الثالث
  %93.3  56  الثالث عشر  %90  54  الرابع

  %73.3  44  الرابع عشر  %93.3  56  الخامس
  %93.3  56  الخامس عشر  %90  54  السادس
  %96.6  58  السادس عشر  %80  48  السابع
  %93.3  56  السابع عشر  %66.6  40  الثامن
  %83.3  50  الثامن عشر  %86.6  52  التاسع

ویتضح من الجدول السابق بالنسبة لتقییم الحقائب المنفذة أن أعلي 
وھي نسب مرتفعة % 66.6، وأقل ھو معدل % 96.6معدل كان  

ً تدل علي نجاح الطالب في تنفیذ حقائب الید داخل خط  نسبیا
ة استطاعوا تشغیل خط اإلنتاج، مما یؤكد أن طالب الفرقة الرابع

. المصنوعات الجلدیة بالقسممعمل إنتاج  لحقیبة الید النسائیة في 
  . وبذلك یتحقق صحة الفرض االول

) 2000 –عماد الدین سید جوھر (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
دراسة خطوط إنتاج  البنطلون الجینز في مصانع المالبس "بعنوان 

 ً ً واقتصادیا فت الدراسة إلي التعرف علي نظم ھد" الجاھزة تقنیا
اإلنتاج  في مصانع المالبس الجاھزة مع وضع تصور یحقق 
االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجیة  لخطوط اإلنتاج،  في حین 
اھتمت الدراسة الحالیة بمحاولة التعرف علي خط إنتاج  حقیبة الید 

طبیق ذلك النسائیة وتحدید وترتیب الماكینات المتطلبة في إنتاجھا وت
بمعمل المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة في حدود 

  امكانیاتھ بواسطة طالب الفرقة الرابعة قسم الصناعات الجلدیة
 -  دندش فایز مراد(مع ما ذكره كل من وتتفق ھذه النتیجة 

مجدي عزیز إبراھیم (و) 2001 -تغرید عمران وآخرون(و) 2003
أھمیة في إكساب الفرد القدرة على أن للمھارات العملیة ) 2002 –

أداء األعمال في سیولة ویسر، كما أنھا ترفع مستوى إتقان األداء 
وتكسب الفرد میال للعمل وتمكنھ من توسیع نطاق عالقاتھ 
باألخرین، ویعتمد اكتساب المھارات على عدة عوامل ھي نضج 

ب المتعلم، وتمكن المعلم وخبراتھ، والمفاھیم واألداءات المطلو
التدریب علیھا وكذلك اإلمكانات المتاحة، وإبراز قیمة المھارات 
العملیة ومنفعتھا للطالب مما یدعوھم إلى زیادة النشاط الكتساب 

  . وذلك بعد تدریبھم علیھا في مواقف طبیعیة. المھارة
  الفرض الثاني 

یحقق الطالب مستوي عال من التفاعل "ینص الفرض الثاني علي 
  " فریق العمل أثناء تشغیل خط اإلنتاجاالجتماعي داخل 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب متوسط النسب المئویة 
لكل مھارة من المھارات االجتماعیة في األستمارة والجدول التإلي 

  : یعرض ذلك 

  نسب تحقق المھارات االجتماعیة )13(جدول 
  النسبة المئویة  سلوك الطالب  نوع المھارة االجتماعیة

  
  
  

  االحترام المتبادل

  %98  .یتعامل مع زمالئھ بصوت مناسب داخل مجموعتھ -1
  %98  .یتبادل اآلراء والمعلومات مع زمالئھ بھدوء -2
  %92  .یستمع مع ألراء مجموعتھ عند األختالف في الرأي -3
  %95  .یتجنب السخریة ممن یخطئ -4
  %97  .یتحكم  في انفعاالتھ أثناء التعامل مع زمالئھ -5
  %92  .طعة زمالئھ أثناء الحدیثیتجنب مقا -6
  %92  .یتقبل نقد المشرف ألدائھ -7

  
  تحمل المسئولیة

  %95  .یؤدي العمل المسند إلیھ باتقان -8
  %98  .یتبادل األدوات والخامات مع زمالئھ -9
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  %98  یقدم الدعم والمساعدة لزمالئھ -10
  
  

  القیادة

  %95  .یشجع زمالئھ علي المشاركة والعمل بجدیھ -11
  %93  اخل الفریق بشكل جیدیمارس دوره د -12
  %98  .یتعاون مع زمالئھ في انجاز  العمل  -13
  %92  .یلتزم بتحقیق أھداف الفریق -14

  
  الثقة بالنفس

  %98  .یتحدث بثقة مع زمالئھ -15
  %93  .یھتم بمعرفة آراء زمالئھ -16
  %95  .یصرح آراءه  دون خجل -17
  %92  .ینقد آداء زمالئھ بھدوء -18

ع مستوي تحقق التفاعل االجتماعي یتضح من الجدول السابق ارتفا
مما یدل %) 98% : 92(داخل فریق العمل حیث تراوحت ما بین 

على أن العمل الجماعي فى فریق أدي إلي زیادة الثقة بالنفس 
وتحقیق الطالب مستوي عإلي من التفاعل االجتماعي وتري الباحثة 

لمھارات یؤكد ذلك أن  أكثر العبارات تأثیرا إیجابیا في ھذه اان ما 
وھي العبارات ) 15،  13،  10,  9،  2,  1(ھي العبارات أرقام 

التي تتعلق بأداء الطالب مع زمالئة بصوت مناسب داخل 
مجموعتھ، وتبادل اآلراء والمعلومات واألدوات والخامات مع 

مع زمالئھ زمالئھ بھدوء، تقدیم الدعم والمساعدة لزمالئھ والتعاون 
تزام بما یكلفھ بھ المشرف وعرض خبراتھ وااللفي انجاز  العمل، 

  .على زمالئھ لمساعدتھم والمشاركة في المناقشات
وقد یرجع ذلك أن الطالب یتحملون مسئولیة انجاز المنتج ویتطلب 

توزیع لألدوار ذلك عملھم بصفة جماعیة وتعاونیة كما أن ھناك 
ً لطبیعة اإلنتاج  لذلك ھناك تفاعل  والمھام على الطالب طبقا

وبذلك تم التحقق من  .جتماعي بین الطالب داخل فریق العملا
   . الفرض الثاني صحة

 و (Salvin R.E – 2010)وتتفق ھذه النتیجة مع كل من 

(Bellance,J. and Forgarty,R.–2003) ) محمود عبد الحلیم
في أن العمل ) 2002 -عفت مصطفي الطناوي (و ) 2003منسي، 

لدافع لإلنجاز والثقة بالنفس في مجموعات یساعد علي تولد ا
والمسئولیة، وبالتالي یؤدي إلى تزاید القدرة على تقبل وجھات 
النظر المختلفة، ویزید العالقات اإلیجابیة المثمرة بین الفئات 
المختلفة داخل المجموعة، كما یسمح بمشاركة جمیع الطالب في 

  .العمل مما یزید من اكتسابھم للمھارات العملیة
) 253-2009–حسن حسین زیتون (النتیجة مع ما ذكره  وتتفق ھذه

أن شعور الطالب بأنھ محاسب علي أدائھ داخل فریق العمل وانھ 
ً بالمسئولیة اتجاه العمل   . یخضع للتقییم المستمر ینمي لدیھ شعورا

  الفرض الثالث 
 آراء  الطالب إیجابیة نحو تشغیل خط إنتاج "ینص الفرض علي 
  ".في معمل المصنوعات الجلدیة  حقیبة الید النسائیة

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب متوسط النسب المئویة 
لكل عبارة من عبارات االستبیان الخاص بآراء الطالب والمجموع 
الكلي نحو تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة في معمل 

  : المصنوعات الجلدیة والجدول التإلي یوضح نتائج آراء الطالب
  )14(ول جد

  المصنوعات الجلدیةتشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة في معمل نحو النسب المئویة آلراء الطالب 
  موافق  العبارات  م

 غیرموافق موافق إلي حد ما

  %0  %11  %89  .استمتع بالعمل علي تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة    .1
اتي في إنتاج  االنواع المختلفة من حقائب اقوم بدراسة العملیات اإلنتاجیة  لتنمیة قدر   .2

  .الید النسائیة
100%  0% 0%  

  %0  %11  %89  .اتابع باھتمام المستجدات الحدیثة الخاصة بخطوط إنتاج حقیبة الید النسائیة    .3
  %0  %11  %89  .استطیع بسھولة حل المشكالت المتعلقة بتشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة   .4
المصنوعات الجلدیة في كیفیـة معمل إنتاج حقیبة الید النسائیة في ساعدني تشغیل خط    .5

  )دراسة العمل(للصناعات الجلدیة إدارة العملیـات اإلنتاجیة  
100%  0%  0%  

  %0  %11  %89  .ادركت كیفیة توظیف أمكانیات المعمل لصالح تشغیل خط إنتاج حقیبة الید النسائیة   .6
ساعدني العمل في تشغیل خط اإلنتاج في تطویر معرفتي ومھاراتي المرتبطة بفرص    .7

  .العمل
100%  0%  0%  

 أشعر أن تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة یحسن قدرتي على التفكیر وحل   .8
  .المشكالت بدالً من حفظ المعلومات فقط

100%  0%  0%  

  %0  %0  %100  .ساعدني تشغیل خط اإلنتاج على تحسین مھاراتي في العمل على شكل فریق   .9
  %0  %0  %100  .ساعدني تشغیل خط اإلنتاج  على تحسین قدرتي على االتصال بفاعلیة   .10
11.    ً ً جیدا   %0  %0  %100  .بین النظریة والتطبیق  اري أن اشتراكي في تشغیل خط اإلنتاج یحقق توازنا
  %0  %0  %100  .ساعدني تشغیل خط إنتاج علي تطویر القدرات القیادیة والشخصیة بشكل عام   .12

الب  ة آلراء الط ب االیجابی اع النس ابق ارتف یتضح  من الجدول الس
بالنسبة لتشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة في معمل المصنوعات 

ث ترا ة حی ین الجلدی م ب بة آرائھ ت نس ي %) 89% : 100(وح وھ
ي  ل ف لوب  العم ً شدیًدا ألس نسب مرتفعة حیث  أظھر الطالب قبوال
ررات ،  ة المق ي بقی ذا عل یم ھ تشغیل خط إنتاج  وطلب بعضھم تعم
كما أكد الطالب علي ان تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة یحسن 

 ً دال كالت ب ر وحل المش ات  من القدرة على التفكی ظ المعلوم ن حف م
ارات المرتبطة بفرص . فقط ارف والمھ ویر المع ي تط باإلضافة إل

ل ویر و .العم ة وتط ال بفاعلی ى االتص الب عل درة الط ین ق تحس
ً بین . القدرات القیادیة والشخصیة بشكل عام  ً جیدا وإنھ یحقق توازنا

ي  ق ف ة والتطبی الح النظری ل  لص ات المعم ف أمكانی ة توظی كیفی
رض . إنتاج  حقیبة الید النسائیةتشغیل خط  حة الف ق ص وبذلك یتحق

 .الثالث
- سامیة عبد العظیم طاحون واخرون (دراسة وتتفق ھذه النتیجة مع 

في أن ترتیب وتنظیم خطوط إنتاج  یزود الطالب باألسس ) 2006
  .العلمیة والفنیة التي تؤھلھم للعمل بالمصانع

ید النسائیة في معمل وتري الباحثة أن تشغیل خط إنتاج حقیبة ال
المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة یھیئ الفرصة للطالب 
لترجمة المعرفة النظریة إلى طرق عملیة فعلیة كما یتیح الفرصة 
لھم لیتفھموا طبیعة العمل الذي سیزاولنھ بعد التخرج، وتساعدھم 
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من  على التكیف مع المواقف اإلنتاجیة مما یساعد على إزالة الكثیر
المخاوف التي تعتري الطالب في بدایة عملھ بالتدریج، وتنمي لدیھ 
المھارات وتساعده على تكوین اتجاھات ومیول إیجابیة نحو المھنة 
التي یُعد لھا، تتیح الفرصة أمامھ للتعرف على قدراتھ الذاتیة والعمل 
على تنمیتھا عن طریق الخبرة المباشرة، وتنمیة الحس المھني لدیھ، 

عھ على مواجھة المشكالت التي قد یتعرض لھا خالل تشغیل تشج
   .خط اإلنتاج  وتحفزه على التفكیر للتغلب علیھا

وبذلك تم االجابة علي التساؤل الثالث من خالل التحقق من فروض 
  .البحث

ما الصعوبات والمشكالت الفنیة التي ": ینص عليالتساؤل الرابع 
في معمل المصنوعات النسائیة تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید تواجھ 

  "الجلدیة وكیفیة التغلب علیھا؟
واجھت الطالب أثناء تشغیل خط إنتاج  حقیبة الید النسائیة          

في معمل المصنوعات الجلدیة بقسم الصناعات الجلدیة بعض 
المشكالت التى تؤثر على إنتاجیة حقائب الید داخل المعمل، والتى 

ل استبیان مفتوح موجھ للطالب، وتحددت تم التعرف علیھا من خال
  : ھذه المشكالت فیما یلى

  :مشكالت تتعلق بالعملیة اإلنتاجیة أو  بخط اإلنتاج  : أوالً 
 :مشاكل تنتج عن  نظام اإلنتاج 

اتفق جمیع الطالب انھ لم یكن ھناك مشكالت تنتج عن  نظام إنتاج  -
  .األقسام بل یرون أنھ مناسب جدا لتشغیل اإلنتاج

  :مشاكل تتعلق بتوفر الخامات 
آلي بسبب عدم توفر ) 2(تأخر شراء خامات مادة مشروع  -1

، وھو ما یجعل الطالب الخامات واألدوات داخل الكلیة
وبسبب  عرضة الستغالل محالت بیع ھذه المواد خارج الكلیة

قلة خبرة الطالب یتم  شراء خامات جودتھا سیئة، ومن ثم 
ضافة إلي بعض الخامات غیر باال .تعیق عملیة اإلنتاج

متوافرة، سواء على مستوى الكلیة أو  حتى فى خارج الكلیة  
 ) . صباغة حرف(مثل الصبغات 

ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى تنفیذ الحقیبة، ترھق  -2
ً، مثل ارتفاع سعرالقدم للجلد الطبیعي،  طالب القسم اقتصادیا

تكلفة كاملة حیث ال یتحمل الطالب ال. وھكذا فى مختلف المواد
توفر الكلیة أي مساعدات مادیة للطالب وبالتالي یلجأ الطالب 

 .إلي استخدام خامات أقل جودة فى السوق
  :مقترحات 

تخدمة  -1 ات واألدوات المس ع الخام ة لبی إنشاء مركز داخل الكلی
 .في تنفیذ المشروع

ض توفیر الكلیة بعض المساعدات المادیة للطالب أو  -2 توفیر بع
 .ات األساسیة والمساعدة للمشروعالخام

عمل دلیل ارشادي بأسماء المحالت المتخصصة في بیع  -3
الخامات ذات الجودة العالیة واسعار البیع حتي یكون لدي 

 .الطالب الخبرة لشراء الخامات
  :مشاكل مرحلة التصمیم 

ة  - اء مرحل كالت أثن اك مش ن ھن م یك ھ ل الب ان ع الط ق جمی اتف
  .التصمیم 

  :ة إعداد الباترونات مشاكل مرحل
یة   - ورق الكوش ر 250ال اذج غی داد النم ي إع تخدم ف م المس ج

عملي ویتلف بسرعة، وفي بعض األوقات لجأ الطالب إلعادة 
  .الباترون مرة اخري

  :مقترحات 
ات  - ل عملی ي یتحم ل حت ون ثقی ي ورق كرت اترون عل لصق الب

  .القص
  :مشاكل مرحلة  القص  
ص عدم وجود اماكن لتخزین الخام -1 اء  الق ص وأثن ل الق ات قب

 .وبعد القص 
ة أو  -2 اترون البطان د وب اترون الجل ین ب ص ب د الق ط عن الخل

 .التقویة
  :مقترحات 

ع  -1 ن ارب توفیر حصان لوضع الجلد قبل القص واستناد مكون م
 .ارفف ودوالب لتخزین الخامات واألدوات الخاصة بالمشروع

دد القطع  وغیر ع –اسم المودیل (كتابة االرتكل بیانات المنتج  -2
بلون مختلف لكل الباترونات أو  عمل باترون الجلد بلون ) ذلك

مخالف لباترون البطانة والتقویة لتجنب الوقوع فى خطأ الخلط 
  .بینھم 

  :مشاكل مرحلة  التجھیز  -
جفاف المادة الالصقة في العبوات مما یؤدي إلي عدم انتشارھا  -1

  .بشكل جید علي الخامات التي تلتصق بھا 
 .تخزین خاطي للقطع بعد دھان الكلة البیضاء -2
صعوبة التثقیب لتنفیذ الحیاكة الزخرفیة لكثرة طبقات الجلد  -3

 .  وصعوبة إدخال األبرة بھا
  :في كل من  استغراق وقت طویل -4
واف : الترفیع  - ع الح ن ترفی بسبب اختالف عیار ترفیع الثني ع

 .عن ترفیع الركوب  في القطعة الواحدة 
ي - ة الثن تقیمة :  مرحل وط المس ي للخط تالف الثن بب اخ بس

ي  درة عل والخطوط المنحنیة نظرا الختالف طریقة العمل والق
 . .الثني بشكل متساوي

مرحلة أخد العالم لكل من الحیاكة واالكسسوار ومكان  -
 .التشنیفة 

  :مقترحات 
ً بعد االستخدام -1  .غلق عبوة المادة الالصقة جیدا
دھان الكلة البیضاء وھي  لتجاوز مشكلة تخزین القطع بعد -2

تركھا علي منضدة العمل حتي تجف تماما والتوضع فوق 
 .بعض أو  داخل الدوالب إال بعد التاكد من جفافھا تماما

لتنفیذ الحیاكة الزخرفیة بسھولة تم تثقیب الجلد باستخدام  -3
  ) .  زمبة صفر(الخرامة أو  

  : مقترحات لحل اھدار الوقت -4
ع الحواف عن ترفیع الركوب  ترفیع الثني عن ترفیفصل  -

  .لجمیع المنتجات 
فصل تجھیز ثني الخطوط المستقیمة عن الخطوط المنحنیة مما  -

  .یساعد في توفیر الوقت
ً باستخدام قلم عالم فضي  - تحدد عالمات الحیاكة یدویا

والمسطرة، وكذلك یحدد عالم االكسسوار ومكان التشنیفة 
مقدار الثني والركوب باستخدام  شابلونة بھا تفریغات محددة ل

ً للتصمیم المنفذ    .والدیكور تبعا
 :مشاكل مرحلة  الحیاكة

 تعطل الماكینات  -1
عدم وجود صیانة للماكینات بشكل دوري ومن شركات  -2

 .متخصصة
صعوبة حیاكة الخطوط المستقیمة بدون تركیب مسطرة  -3

 .بالماكینة
 .عدم توفر ماكینات حیاكة عالیة بروضة -4

  : مقترحات 
 .بفني المعمل لتصلیح الماكینات خالل ساعات عملھ  االستعانة -1
 .تم تركیب مسطرة بالماكینة لحیاكة الخطوط المستقیمة -2
  .ماكینة حیاكة عالیة روضة) 1(تم توفیر عدد  -3

 :مشاكل مرحلة التشطیب واإلنھاء   
ة  - اء مرحل كالت أثن اك مش ن ھن م یك ھ ل الب ان ع الط ق جمی اتف

  .التشطیب واالنھاء
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 :ق بالمعمل مشكالت تتعل
ھناك ماكینات بالمعمل لم یتم التدریب علیھا قبل البدء في  -1

المشروع مثل ماكینة الصنفرة والصباغة، ماكینة حرق 
 ).مكواة تصبیغ(حروف الجلد 

2-  ً مساحة حركة الطالب حول الماكینات والمنضدة ضیقة  جدا
  .على عدد الطالب

 عدم توفر اكتر من فنى للمعامل حیث أن موعد انصراف -3
الموظفین الساعة الثانیة ونصف وموعد السكشن العملي حتي 

 .الساعة الخامسة
 .األضاءة على الماكینات غیر جیدة -4

  : مقترحات 
عمل ورش عمل للتدریب علي جمیع ماكینات المعمل قبل  -1

 .البدء في المشروع 
 2توزیع االدوار والمھام علي الطالب بحیث ال یوجد اكثرمن  -2

ا یتم تفریغ المنضدة من الخامات طالب حول كل ماكینة كم
غیر المستخدمة ووضع القطع اثناء العمل فقط مما یتیح حریة 

  .الحركة والعمل 
التنسیق مع فنى المعمل التواجد في مواعید السكاشن العملي  -3

 . وذلك باذن من ادارة الكلیة
  .تركیب أضاءه جدیدة فوق الماكینات وزیادة عددھا -4

  :مشكالت تتعلق بالطالب 
  .م توافق اآلراء والقرارات عد -1

  : مقترحات 
یقوم المشرف أو  عضو الھیئة المعاونة الفصل في االختالف  -1

  .بین اآلراء والقرارات 
  :مشكالت تتعلق بالمقرر

آلى ) 2(عدم مناسبة وقت محاضرة التطبیقي لمادة المشروع  -1
بالجدول الدراسي تبدأ من المحاضرة الخامسة أي الساعة 

ي الساعة الخامسة مساء مما یؤدي إلي تأخیر الواحدة مساء إل
 .الطالب علي مواعید القطار والسفر 

 .عدم الخروج بالمشروع من الكلیة -2
عدم وجود منافذ بیع منتجات المشروع تابعة للقسم أو  الكلیة  -3

 .أو  الجامعة
  : المقترحات 

روع  -1 ادة المش ي لم رة التطبیق ى لمحاض دول الدراس دیل الج تع
 .آلى ) 2(

صریح للخروج من الكلیة ببعض اجزاء من المنتج تحتاج اخد ت -2
 .ألعمال یدویة یمكن إنجازھا كتكلیفات منزلیة

ادة  -3 ل وزی ى العم ثھم عل ة لح ات الطلب ع منتج ز لبی اء مرك إنش
  .دخلھم المادي وتشجیعھم على العمل

بأن ) 1995 –أحمد حسني خطاب (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
ي تواجھ خطوط إنتاج  من خالل تحلیل التعرف علي الصعوبات الت

تلك الصعوبات والتعرف علي أبعادھا من حیث أنظمة تكنولوجیا 
استخدام  –أسالیب العمل  –تخطیط مواقع األداء  –اإلنتاج  

تحقیق الجودة یساھم في تطویر  –تكنولوجیا الماكینات الحدیثة 
ن خالل وم. العمل والتغلب علي عراقیل اإلنتاج  داخل ھذه الخطوط

  .العرض السابق تم اإلجابة علي التساؤل الرابع
Recommendations  

  : في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما یلي
إجراء ورش عمل لطالب الفرقة الثالثة المنقولین للفرقة الرابعة  -1

أثناء االجازة الصیفیة لتدریبھم علي الماكینات المتواجدة بمعمل 
 .ت الجلدیةالمصنوعا

التدریب المیداني للفرقة الرابعة في أجازة منتصف العام نقل  -2
حتي یتكون لدي الطالب الخبرة المیدانیة قبل البدء في مقرر 

 . المشروع
ثیة والمصانع لتحقیق حتزاید التعاون بین الجامعات والمراكز الب -3

التطویر المستمر للمنتج للوصول بالمنتج المصرى إلى المنافسة 
  .لمیةالعا
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