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سٌجما  6تصمٌم قاعدة بٌانات بتكامل مبادئ اإلنتاج اللحظى / االستجابه السرٌعه / 

 لتحسٌن نظام الجوده فى مصانع غزل القطن

Designing database by integrating the principles of Just in time, Quick 

Response & 6 Sigma to improve the quality system in cotton spinning 

factories. 

 أ.د/ أحمد علً محمود سالمان

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة -أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو  

 أ.د/ فاطمة علً متولً

 جامعة حلوان -ون التطبٌقٌةكلٌة الفن - أستاذ بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو

 شٌماء أحمد محمد أحمد م.م/ 

 جامعة بنى سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌقٌه  -مدرس مساعد بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو 

 

 ملخص البحث:

صناعة الغزل هى إحدى الصناعات المحليه التى تحتاج إلى قدر كبير من اإلهتمام والدراسه نظراً للمتغيرات الدوليه 

والتحديات الكثيره التى تواجهها حيث أصبح اإلقتصاد العالمى يعتمد على المزايا التنافسيه التى تقوم على التغيير والتطوير 

يا بهدف تعظيم القيمه المضافه كما أصبح بمنأى عن المزايا النسبيه التى تقوم على المستمر من خالل المعرفه والتكنولوج

معطيات ساكنه لعوامل اإلنتاج ، فمستهلك اليوم ينشد الجوده والتميز واإلبتكار فى المنتج ولن يتحقق هذا إال بالتوجه نحو 

وافر فيه البيانات والمعلومات بشكل واضح خلق مزايا تنافسيه و إدارة موارد الصناعه بشكل محكم وبأسلوب دقيق تت

وبسيط من خالل مفاهيم إداريه حديثه كإدارة الجوده الشامله ومبادئها فقام البحث بتصميم قاعدة بيانات بإيجاد تكامل بين 

شكالت سيجما (  لما لهذه المفاهيم من قدره على حل م 6مبادئ الجوده الشامله )اإلنتاج اللحظى ، االستجابه السريعه ، 

) بالتخلص من بتغيير الفلسفه المستخدمه فى إدارتها وترتيب أولوياتها لتكون الرقابه على التكلفه صناعتنا المحليه 

المخزون واإلنتاج الزائد ، والقضاء على الحوادث والعٌوب، وتقلٌل أوقات األعطال بتطبٌق نظام الصٌانه الوقائٌه 

اوله  ، والعمل بروح الفرٌق ، وتأصٌل مبدأ الجوده عند المنبع والنظر لها على للمعدات ،  وتقلٌل أوقات اإلعداد والمن

حيث تم تغيير ثقافة المؤسسه الصناعيه محل الدراسه وتحسين أداء نظام الجوده  أنها مسئولٌة كل فرد داخل المؤسسه(

كب الصناعه العالميه والتى سبقتنا وإيجاد قاعدة بيانات مصممه كنواه ألى مؤسسه صناعيه محليه لديها الرغبه للحاق بر

 لهذه المفاهيم منذ عشرات السنين  .
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