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 القدرات المتطمبة ألداء مذرف اإلنتاج بمرانع المالبس الجاىزة

 أ.م.د/ مــاجدة يهسف دمحم إسماعيل 

 جامعة حمؾان -االقتراد السشدلى كمية  -األستاذ السداعج بقدؼ السالبذ والشديج       
 
 :ممخص ال

ييجف ىحا البحث إلى تحجيج أىؼ القجرات الستظمبة ألداء مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ 
الجاىدة والتعخف عمى االختالفات في القجرات بيؽ مدتؾيات األداء لسذخف اإلنتاج بسرانع 

ىحا البحث في السداىسة في تؾجية أداء عادى( وتخجع أىسية  –السالبذ الجاىدة )أداء متسيد 
الظاقات البذخية وحدؽ االستفادة مشيا حيث انيا تسكؽ مؽ تؾجية العسالة الخاصة برشاعة 
السالبذ الجاىدة لاللتحاق بسا يتشاسب مع قجراتيا والتي بجورىا تحقق مدتؾى الكفاءة العالية مؽ 

بسرانع السالبذ الجاىدة كسا قامت اإلنتاجية، وقامت الباحثة بتحميل عسل ميشة مذخف اإلنتاج 
ببشاء أدوات البحث الختبار القجرات الالزمة ألداء ىحه السيشة والتي تحجدت في الحكاء 
االجتساعي والقجرة السكانية والقجرة عمى التحكخ الدسعي والتحكخ البرخي والقجرة عمى اتخاذ 

مفحؾص  (32يق االختبارات عمى )القخارات والقجرة عمى تقجيخ االطؾال، كسا قامت الباحثة بتظب
مسؽ يعسمؾن في االشخاف عمى اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة مؽ ذوي األداء الستسيد واألداء 
العادي وباستخجام اختبار )ت( ومعامل االرتباط تؾصمت الباحثة إلى وجؾد ارتباط بيؽ القجرات 

، كسا اسفخت الشتائج عؽ 0...ة الستظمبة في مذخف االنتاج وأدائو الستسيد عشج مدتؾى دالل
وجؾد فخوق دالة إحرائيًا بيؽ مذخفي اإلنتاج متسيدى األداء والعادييؽ في القجرات الستظمبة ألداء 
العسل لرالح متسيدي األداء عشج كل مؽ القجرة عمي التخكيد والتحكخ البرخي والقجرة عمى 

,عشج كل مؽ 0., وعشج مدتؾى داللة 0.التخظيط والقجرة عمى اتخاذ القخارات عشج مدتؾى داللة 
بسديج مؽ االىتسام بجراسة  -0القجرة السكانية  والقجرة عمى تقجيخ األطؾال. وتؾصي الباحثة 

القجرات الستظمبة لمعامميؽ بسرانع السالبذ الجاىدة حتى يتؼ التعخف عمى مدتؾياتيؼ وسخعتيؼ 
سذاكل العامميؽ بسرانع السالبذ االىتسام ب -3في األداء مؽ خالل دراسة العسل وتحميمو. 

األداء  الجاىدة ووضع حمؾل لتمػ السذاكل لمحفاظ عمى ميارة العامميؽ وزيادة ندبة تسيد
 السرشع. اىجافوشعؾرىؼ باالنتساء لمسرشع ودفعيؼ لبحل الجيؾد لتحقيق 
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 المقدمة ومذكمة البحث:

تبشي اقترادا مرخيا  نغخا ألن كل الجيؾد االقترادية في مرخ اآلن تعسل بكل قؾة لكي
قؾيا يدتظيع التعامل مع الستغيخات العالسية، وكانت مرانع السالبذ الجاىدة أحج ىحه الخاليا 
الشذظة التي تيجف إلى تظؾيخ االقتراد والرشاعة وتجعميا قادرة عمى مؾاجية السشافدة الجادة 

بحت مؽ مدتمدمات اإلنتاج التي تتدايج يؾما بعج يؾم مؽ خالل اىتساميا بإدارة الجؾدة التي أص
الشاجح الحي يؤدي إلى تحقيق مكانة تشافدية عالسية والحفاظ عمييا. فيي تعج نتاج إلدارة سيخ 

 .العسمية اإلنتاجية والتي تقع عمى عاتق عسمية اإلشخاف

تعتبخ صشاعة السالبذ الجاىدة صشاعة ليا خرائص مشفخدة في كل مخاحميا الرشاعية 
 السدتسخ وارتباطيا الؾثيق بخظؾط مؾضة سخيعة التغيخ ولكؽ العتسادىا الكبيخليذ فقط لتغيخىا 

 العشرخ البذخي. ىعم

الكيام بأعساليا ونذاطاتيا السختمفة بسدتؾي عالي  ىؤسدات عمسوتحخص كافة السرانع وال
ساسية نتاجية, ويسثل السذخف الحي يخزع لتقييؼ األداء أحج أىؼ الستغيخات األمؽ الكفاءة اإل

 .نتاج وتحقيق األىجافوالسؤثخة عمي اإل

نتاج بؾضع الخظط ستخاتجيات والؾعائف العامة لمسرشع تقؾم إدارة اإلوفي ضؾء اإل
 نتاجية بحيث يكؾن مؽ ضسشيا ترسيؼ بخامج تجريب العامميؽ بيا في جسيع الؾعائف لتحديؽاإل
امميؽ لسعخفة العؾامل السؤثخة دائيؼ وىحا يتظمب بال شػ نغاما مؾضؾعيا متكامال لتقييؼ اداء العأ

عمي أدائيؼ وانتاجيتيؼ الن أداء الفخد في الشياية يعتسج عمي مجسؾعة مؽ العؾامل وحتي تحفده 
، المغربي عبد الحميد)االبجاع وتحديؽ األداء  إلىعمي أن يبحل الكثيخ مؽ الجيج وتؤدي بو 

دراستة وتحميل سمؾكو واالىتسام , ويسثل اداء العامل سمؾكا اندانيا بكل معانيو فيتؼ (0227
 بالعالقات االندانية لتحقيق السديج مؽ األداء الفعال بحكؼ انو محؾر العسمية االنتاجية.

وجاء في ىحا الرجد ما أوصت بو إحجى الجراسات بزخورة تظؾيخ القجرات التكشؾلؾجية 
في سياسات وإدارات ونغؼ والبذخية واإلدارية والتدؾيكية لرشاعة السالبذ بحيث يتؼ إعادة الشغخ 

 ( . م6996سيام زكي :اإلنتاج السعسؾل بيا حاليا حتى تتؾاكب مع االتجاىات العالسية )
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األمخ الحي دعا البحث الحالي إلى التؾجو إلى دراسة القجرات السؤىمة لسؽ يقؾم بعسمية 
لرشاعة اإلشخاف عمى اإلنتاج داخل مرانع السالبذ الجاىدة بغية التظؾيخ مؽ شأن ىحه ا

 وتحقيق مدتؾى الجؾدة التي يخقى إلى التشافدية.

وبالشغخ لسا جاءت بو تؾصيات العجيج مؽ الخبخاء في مجال الرشاعة والتي أشارت إلى أن 
ىشاك العجيج مؽ السؤسدات الرشاعية السرخية الخاصة بإنتاج السالبذ الجاىدة. مازالت تفتقخ 

سظمؾب األمخ الحي يتظمب اتخاذ الخظؾات التي تحجث إلى نغام فعال إلدارة مشتجاتيا بالذكل ال
شخاف عمى اإلنتاج ومتابعتو وذلػ لتسكشيا مؽ مؾاجية السشافدة الجادة وتحقيق التظؾيخ في اإل

مخ الحي جعل العبئ األكبخ يقع عمى عاتق العامميؽ بقظاع قؾة تشافدية في أسؾاقيا السحمية األ
 سا ليؼ مؽ دور فعال في تحقيق ما تدعى إليو.اإلنتاج داخل مرانع السالبذ الجاىدة ل

والبحث الحالي يحاول الكذف عؽ تحجيج القجرات الستظمبة في األداء الستظؾر لجى مذخف 
اإلنتاج داخل مرانع السالبذ الجاىدة والتعخف عمى نؾع العالقة بيؽ ىحه القجرات وطبيعة أداء 

 .مذخف اإلنتاج داخل السرشع وبحلػ تتحجد مذكمة البحث

  -في التداؤالت اآلتية :

 ما القجرات الستظمبة ألداء مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة ؟  -

الستسيد( وقجراتو  -ىل ىشاك فخوق دالة إحرائيا بيؽ طبيعة أداء مذخف اإلنتاج )العادي -
 الخاصة؟ 

 السالبذ الجاىدة ؟ىل ىشاك عالقة دالة بيؽ قجرات مذخف اإلنتاج وطبيعة أدائو داخل مرشع  -

 أىمية البحث :

تخجع أىسية ىحا البحث إلى أن دراسة القجرات والظاقات البذخية الستعمقة باستكبال وإصجار 
السعمؾمات التي تؤدي إلى تحديؽ مدتؾى األداء وتظؾيخ عسميات اإلنتاج ورفع السعجالت 

ؾيخ التشسية االقترادية اإلنتاجية داخل مرانع السالبذ الجاىدة أمخ ضخوري ومؽ ثؼ يحجث تظ
 (.0992)زيشب عبج الحفيع، والسؤدية بجورىا إلى تظؾيخ وتشسية السجتسع 
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كسا أن ىحا البحث يداىؼ في تؾجيو الظاقات البذخية وحدؽ االستفادة مشيا حيث أنيا تسكؽ 
مؽ تؾجيو العسالة الخاصة لرشاعة السالبذ الجاىدة لاللتحاق بسا يتشاسب مع قجراتيا والتي 

 جورىا تحقق مدتؾى الكفاءة العالسية مؽ اإلنتاجية.ب

 ىدف البحث :

 : ييجف ىحا البحث إلى مايمي

التعخف عمى القجرات الستظمبة ألداء العامميؽ في اإلشخاف عمى اإلنتاج بسرانع السالبذ  -
 الجاىدة.

برشاعة التعخف عمى االختالفات الجالة في القجرات بيؽ مدتؾيات األداء لسذخف اإلنتاج  -
 أداء متسيد(. –السالبذ الجاىدة )أداء عادي 

شخاف عمى اإلنتاج لرشاعة السالبذ التعخف عمى نؾع العالقة بيؽ قجرات الستظمبة في اإل -
 الجاىدة ومدتؾى أدائو.

 :الدراسات الدابقة

 ىشاك مؽ الجراسات التي اىتست بالقجرات الخاصة لمعامميؽ في صشاعة السالبذ الجاىدة ومشيـا:

عؽ الرفات الجدسية والقجرات العقمية الالزمة لألداء ( 6985) انجاىان حدن دراسة -0
الشاجح لرشاعة السالبذ وقج قامت بتظبيق اختبارات القجرات العقمية عمى عامالت الحياكة 
بسرانع السالبذ الجاىدة وترمت إلى تحجيج أىؼ الرفات والقجرات الالزمة لسؽ يقؾم بيحا 

 العسل.

عؽ الرفات التي يجب تؾافخىا لمعامميؽ في ترشيع الجؾارب ( 6993) انجاىانة دراس -3
بيجف تحجيج أثخ كل مؽ الرفات البجنية والقجرات العقمية الالزمة لعسال انتاج الجؾارب 
الخجالي عمى مدتؾى األداء، وتؾصمت إلى تحجيج أىؼ ىحه القجرات كسا أسفخت عؽ وجؾد 

 مدتؾى أداء العامل في ىحه الرشاعة.عالقة قؾية بيؽ ىحه القجرات و 

عؽ تحجيج العؾامل البذخية والبيئية السختبظة بتحديؽ  (6993) زينب عبدالحفيظدراسة  -2
مدتؾى األداء في مخاحل إعجاد السالبذ الجاىدة، والتي عشيت بتحجيج القجرات واالستعجادات 
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 –إعجاد السالبذ )القص والدسات الذخرية الستظمبة لمعامل الحي يرمح لمعسل في مخاحل 
الكي ( وتحجيج الغخوف البيئية السحيظة بالعسل في ىحه السخاحل الثالثة وتؾصمت  –الحياكة 

 إلى وضع نسؾذج مقشؽ يسكؽ مؽ خاللو انتقاء عسال صشاعة السالبذ الجاىدة.

 وتجج الباحثة أن ىحه الجراسات قج اتفقت فيسا بيشيا بأنيا اىتست بجراسة القجرات الخاصة
لمعامميؽ برشاعة السالبذ بيجف تحجيج الرفات و القجرات الستظمبة لألداء الشاجح في ىحه 
الرشاعة وتخى الباحثة أن جسيع ىحه الجراسات تتفق مع البحث الحالي في أنيا تدعى إلى 

 الؾقؾف عمى األداء الستظؾر بيجف تظؾيخ وتحديؽ الرشاعة والشيؾض بيا. 

 :فروض البحث

 خاصة ألداء مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة.ىشاك قجرات  -

تؾجج فخوق دالة إحرائيا بيؽ قجرات مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة تبعا لظبيعة  -
 متسيد( لرالح األداء الستسيد. –أداءه )عادي 

بسرانع يؾجج ارتباط دال إحرائيا بيؽ األداء الستسيد والقجرات الستظمبة لسذخف اإلنتاج  -
 السالبذ الجاىدة .

 حدود البحث :

يقترخ ىحا البحث عمى تظبيق أدوات البحث عمى القائسيؽ بعسل مذخف اإلنتاج داخل 
 مرانع السالبذ الجاىدة في ج.م.ع   .

 منيج البحث :

يتيح ىحا البحث السشيج الؾصفي السيجاني ، حيث تؼ تحميل عسل مذخف اإلنتاج بسرانع 
 بيق أدوات البحث عمى القائسيؽ بالعسل داخل ىحه السرانع .السالبذ الجاىدة وتظ

 عينــــة البحث:

( مفخدة مسؽ يعسمؾن بسيشة مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ 32تكؾنت عيشة البحث مؽ )
مفخدة ، في حيؽ  00الجاىدة مؾزعيؽ طبقا لظبيعة نؾع األداء، حيث بمغ عجد ذوي األداء العادي 

 مفخدة. 03تسيد كان عجد ذوي األداء الس
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 :مرطمحات البحث

 زيشب عبج الحفيعىي مقجرة الفخد عمى إنجاز عسل ما أو التكييف معو بشجاح القدرات: 
(0992.) 

ىؾ اإلنجاز الفعمي بكؾنو متسيدا عؽ القجرة السحتسمة  Good  (0992)جؾد  كام يعخف ألداء:ا
 أي أن األداء ما يرجر عؽ الفخد مؽ أفعالو .

سؾع األنذظة الفعمية السسارسة في إنجاز الؾاجبات والتي تقؾم بيا األفخاد ىؾ مج األداء :
زيشب عبج الحفيع ونجؾى شكخي لمحرؾل عمى أفزل نتيجة مسكشة ليحا العسل 

(3..0.) 

ىؾ أسمؾب تشفيح السشتج بخظؾات تذغيل إما برؾرة عادية أو متسيدة واألداء الشاجح ىؾ  األداء :
 األداء الحي يؤدي إلى .

 . اإلقالل مؽ الؾقت 
 . اإلقالل مؽ الفاقج 
  .  زيادة الجؾدة 
 . زيادة في اإلنتاج 

 Performanceاألداء : 

انو دالة او مؤشخ يسكؽ استخجامو في دراسة مجى تظابق  Makhamreh (2004)عخفو 
 Moran)ما أنتائج العسل الحي يقؾم بو العامميؽ وقجرة ىحه الشتائج عمى تحقيق اىجاف السرشع, 

and Amy, 2001)  فعخفاه عمى اساس انعكاس لمظخيقة التى تؼ فييا استخجام السرشع لسؾارده
 البذخية والسادية وبالذكل الحي يجعمو قادر عمى تحقيق اىجافو.

وتخى الباحثة ان االداء ىؾ كل عسل يقؾم بو العامميؽ في مرانع السالبذ الجاىدة بظخيقة 
 كؽ مالحغتيا او حداب التفاوت في مدتؾياتيا . تحقق االىجاف السخظط ليا , بحيث يس

 -مذرف اإلنتاج :

ىؾ الذخص السدئؾل عؽ متابعة أداء العسال القائسؾن بخط اإلنتاج بسرانع السالبذ 
 .(0999 ،)طارق السأمؾن الخيحالجاىدة ومدتؾى جؾدة األداء 
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أي مرشع بقرج وتعج متابعة اإلنتاج بسثابة الجياز السدئؾل عؽ الشذاط الحي يتؼ داخل 
تكؾيؽ سمعة أو أكثخ بكسيات معيشة وفي مؾاعيج معيشة وبسؾاصفات محجودة اى مجسؾعة الشغؼ 
والقؾاعج التي تظبق في قاعات اإلنتاج بقرج الحرؾل مؽ اآلالت والعسال والسؾاد السؾجؾدة عمى 

، عبيج السؾضؾعة )عاطف دمحمأعمى نتائج مسكشة بأقل تكمفة مسكشة وفقا لسؾاصفات الجؾدة 
0999.) 

 مرانع المالبس الجـاىزة :

ىي السشذأه التي يتؼ فييا صشاعة السالبذ الجاىدة والتي تتكؾن مؽ عسميات تسخ بيا 
الخامات السعجة لإلنتاج بجاية مؽ كؾنيا اقسذة حتى تربح قظعة ممبدية تامة الرشع ومعجة 

التعبئة والتغميف(  -الكي  -الحياكة -لالستيالك خالل مخورىا بالعسميات اإلنتاجية )القص
 .(0..3، )زيشب عبج الحفيع ونجؾى شكخى 

 إجراءات البحث :

تؼ تظبيق استسارة تحميل لمعسل عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء العامميؽ بقظاع  تحميل عمل : -6
( خبيخ بيجف الكذف عؽ مجسؾع أساليب األداء 00صشاعة السالبذ الجاىدة والبالغ عجدىؼ )

الجاخمة في عسمية اإلشخاف عمى اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة، حيث ييتؼ تحميل العسل 
السدئؾليات التي تتظمب أداء العسل باإلضافة إلى تحجيج بتحجيج العسميات والؾاجبات و 

مؤىالت القائؼ بالعسل وما لجيو مؽ قجرات مترمة بالعسل السظمؾب، كسا ييتؼ أيزا بسكان 
 العسل نفدو وتؾصيفو. 

 وتتكؾن االستسارة مؽ جدئيؽ:

سالبذ الجدء األول : يتزسؽ وصف عسل مؽ يقؾم بعسمية اإلشخاف عمى اإلنتاج داخل مرشع ال
 الجاىدة .

 الجدء الثاني : يتزسؽ القجرات التي يتظمبيا عسل مذخف اإلنتاج داخل مرشع السالبذ الجاىدة.

 استخخاج نتائج عسمية تحميل العسل.  -3

 تحجيج أىؼ القجرات الستظمبة مؽ القائؼ بعسل مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة.  -2
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الستظمبة لمعسل باإلشخاف عمى اإلنتاج بسرانع السالبذ بشاء أدوات البحث لكياس القجرات  -4
 الجاىدة.

 .والتي تحجدت طبقا لشتائج تحميل العسل

واالختبار  القدرات المتطمبة لمكيام بعمل مذرف اإلنتاج بمرانع المالبس الجاىزة: (6)جـدول 
 المدتخدم لكياسيا واسم معد االختبار 

 معد االختبار اسم االختبار القــدرة م

 وكدــمخ بميفؾ اختبار الفيؼ العام الحكاء االجتساعي 6

0 
القجرة عمى التخكيد في أكثخ مؽ 

 عسل
 كخايبمؽ ورق كخايبمؽ

 البـاحثة القجرة عمى التحكخ القجرة عمى التحكخ 3

 التحكخ البرخي  القجرة عمى التحكخ البرخي  4
نجؾى  - زيشب عبج الحفيع 
 شكخي 

 القخاراتالقجرة عمى اتخاذ  5
القجرة عمى اتخاذ 

 القخارات
 البـــاحثة

 البــاحثة وضع الخظط القجرة عمى التخظيط 6

 زيشب عبج الحفيع القجرة السكانية القجرة السكانية 7

 اقرخ طؾل القجرة عمى تقجيخ األطؾال 8
نجؾى  - زيشب عبج الحفيع 
 شكخي 

 

أدوات البحث السدتخجمة لكياس القجرات الستظمبة لسيشة مذخف اإلنتاج  (0يؾضح ججول )و 
 بسرانع السالبذ الجاىدة.

 : اختبار الفيم العام لكياس الذكاء االجتماعي :أوالا 
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تؼ استخجام اختبار الفيؼ العام وىؾ جدء مؽ مكياس "وكدـمخ بمفيؾ" لحكاء الخاشجيؽ 
 (.الدين إسماعيللهيس مميكة وحمد عماد عخيب )توالسخاىقيؽ 

وىحا االختبار يتزسؽ مؾاقف اجتساعية ويظمب مؽ السفحؾص أن يحكخ ترخفو في ىحه 
السؾاقف ويتكؾن االختبار عذخة أسئمة ويتؼ ترحيح االختبار بأن يعظي عمى كل سؤال درجة 
تبجأ مؽ الرفخ وتشتيي بجرجتيؽ ويتؾسظيا درجة الؾاحج الرحيح وتكؾن الجرجة حدب درجة 

أو نؾع اإلجابة، حدب نسؾذج اإلجابة. ليذ لالختبار زمؽ محجد لإلجابة والجرجة الكمية  التعسيؼ
 ىي مجسؾعة الجرجات العذخ األسئمة.

 : اختبار القدرة عمى التركيز في أكثر من عمل : ثانياا 

باستخجام ) ورق كخايبميؽ ( وىي ورق الجسع وىي عبارة عؽ صفحة مكتؾبة بيا أرقام أحادية 
طؾيمة ويظمب مؽ السفحؾص أن يقؾم بعسمية جسع لمخقؼ األول إلى الخقؼ الثاني في صفؾف 

ويكتب الشاتج يسيؽ الخقؼ الثاني ثؼ يجسع الشاتج إلى الخقؼ الثالث ويكتب الشاتج يسيؽ الخقؼ الثالث 
ثؼ يجسع الشاتج إلى الخقؼ الخابع وىكحا إلى أن يشتيي الرف الخأسي األول ثؼ يزاف الشاتج إلى 

 ف الخأسي الثاني ويتكخر نفذ العسمية وزمؽ االختبار دقيقة واحجة .الر

 ثالثا: القدرة عمى التذكر : 

وىؾ قياس عسمية التحكخ عؽ طخيق التجاعي لقائسة مؽ الكمسات الستخابظة والكمسات الغيخ 
 الستخابظة وىحا االختبار تؼ اقتباسو مؽ كخاسي معسل عمؼ الشفذ التعميسي تجارب وتساريؽ عؽ

(. ويحتؾي االختبار عمى قائسة أولى يحتؾي 0999تجخبة السثيخات الستخابظة وغيخ الستخابظة )
عمى عذخ كمسات متخابظة السعشى مؽ وضع الباحثة ومدتخجمة داخل مرانع السالبذ الجاىدة 
لتكؾن قخيبة الرمة بظبيعة عسل السفحؾصيؽ وقائسة ثانية كمساتيا غيخ متخابظة السعشى ولكشيا 

وية مؽ حيث عجد األحخف )أربعة أحخف( ومؽ حيث عجد الكمسات وصعؾبة الفقخات وكل متدا
 قائسة مجونة في بظاقة مشفرمة بخط واضح .

وتعخض كل قائسة عمى السفحؾص لسجة دقيقتي وبعج انتياء الؾقت يظمب مؽ السفحؾص أن 
لكمسة أو أكثخ تعاد يحكخ الكمسات التي يتحكخىا في القائسة وفي حالة فذل السفحؾص في تحكخ ا

القائسة إليو وتعظى دقيقتيؽ إلعادة الحفع. وبعج إنتياء الؾقت يظمب مشو أن يحكخ الكمسات التي 
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% عمى تحكخ الكمسة الؾاحجة .0يتحكخىا في القائسة ويرحح االختبار بإعظاء السفحؾصيؽ 
يسخ بيا  % لمثالث كمسات وىكحا ، والجرجة حدب السحاوالت التي .2% لمكمستيؽ ، و.3و

 السفحؾص .

 رابعا: اختبار القدرة عمى التذكر البرري :

 ،)زينب ونجهى  يكيذ ىحا االختبار قجرة السفحؾص عمى استخجاع السؾاد سبق عخضيا
سؼ ويتؼ عخض اربع صؾر  4× 0ويتكؾن مؽ لؾحو مقدسو ستة عذخ قدسا بسقاس  .(0226

مؽ السفحؾص كتابة اسؼ كل صؾرة  مختبظة بأشكال خاصة بالسالبذ في أماكؽ مختمفة. ويظمب
في السكان الحي عيخت فيو أثشاء عخضيا وتعخض كل مجسؾعة عمى حجة لسجة ثالث ثؾان ثؼ 
يعظى السفحؾص ثالث ثؾان أخخى لمكتابة . ويرحح االختبار بإعظاء درجة واحجة لكل صؾرة 

 درجة(. 06يتحكخىا السفحؾص برخف الشغخ عؽ مكان وجؾدىا والجرجة الكمية لالختبار )

 (.عداد الباحثةإمن )اختبار القدرة عمى اتخاذ القرارات  :خامداا 

ييجف ىحا االختبار الى قياس القجرة  م(.6986)نادية رشدي :فكخة االختبار مأخؾذة عؽ 
عمى اتخاذ القخارات الدميسة عشج مؾاجية مذكمة خاصة بالسشتج اثشاء اجخاء عسمية الفحص. 
ويتكؾن االختبار مؽ عذخة مؾاقف محجدة عشج الترجي ألحج السؾاقف التي يتعخض ليا السشتج 

ارات مختمفة وامام كل عبارة مخبع السمبدي اثشاء تذغيميا . وكل مؾقف يعكبو ثالثة آراء تسثل قخ 
خالي ويظمب مؽ السفحؾص تختيب ىحه اآلراء )العبارات( تختيبا عمسيا مؽ وجية نغخه . ويرحح 

 االختبار بإعظاء درجة واحجة لكل مؾقف يختبو السفحؾص طبقا لمتختيب العمسي الرحيح .    

 اختبار  القدرة عمى التخطيط :  سادسا:

والتخظيط ىؾ التفكيخ في  .قجرة عمى وضع الخظط مؽ إعجاد الباحثةيكيذ ىحا االختبار ال
الظخق السختمفة التي يسكؽ أن تؤدي إلى اليجف السظمؾب. ويتكؾن االختبار مؽ ثالثة أىجاف كل 
مشيا يتزسؽ خظؾات لتحقيق خظة ولكشيا غيخ مختبة وعمى السفحؾص الكيام بتختيب ىحه 

وذلػ بؾضع رقؼ العبارة في مخبع خالي أمام كل عبارة . الخظؾات التي تؤدي إلى تحقيق اليجف 
دقائق ويرحح االختبار بأن تعظى درجة واحجة لكل بشج يحكخه السفحؾص في  .0وزمؽ االختبار 

 ( درجة.20تختيبو الرحيح وعمى ذلػ تكؾن الجرجة الكمية لالختبار )
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  :: اختبار ) القدرة المكانية(سابعاا 

لعالقات السكانية وتقاس بتحجيج مدتؾى الفخد في ترؾره العقمي لكياس القجرة عمى إدراك ا
لحخكة األشكال السختمفة وإدراك العالقات السكانية بديؾلة وترؾر حخكة االشكال والسجدسات 

 ،)زينب عبدالحفيظولكياس القجرة السكانية. تؼ استخجام اختبار تسييد االشكال اليسيشية واليدارية 
سؤال كل سؤال يحتؾي عمى جدء مؽ قظعة ممبدية مختمفة  26مؽ ويتكؾن االختبار  (6993

× ويظمب مؽ السفحؾص معخفة الجدء األيسؽ مؽ الجدء أليدخ في ىحه القظعة ويزع عالمة ) 
( في السخبع الخاص بيا ، ويرحح االختبار بإعظاء درجة واحجة عمى كل عالمة صحيحة 

 حرل عمييا السفحؾص .والجرجة الكمية ىي عجد اإلجابات الرحيحة التي ي

 ثامناا:اختبار اقرر طهل :

عؽ  طؾال التي تعشي مقارنة اطؾال ببعزيا مأخؾذاختبار صسؼ لكياس القجرة عمى تقجيخ األ
ييجف األداء قياس قجرة السفحؾص عمى تحجيج ( و0226) زينب عبد الحفيظ ونجهى شكري 

شكل قرات عمى جدؼ األطؾال برخيا مؽ خالل التعخف عمى الخط األقل والسسثل في 
سؤال لكل سؤال مكؾن مؽ شكل السانيكان مخسؾم عميو  09السانيكان ويتكؾن االختبار مؽ 

ويظمب مؽ السفحؾص  قرتان لذكل ترسيؼ كل واحجة مخقسة بحخف )أ( واألخخى بحخف )ب(
التعخف عمى القرة األقل طؾل ويؾضع عمييا عالمة في السكان السخرص ليا اسفل الذكل 

مؽ االختبار دقيقة واحجة ،وطخيقة ترحيح ىحا االختبار تحدب درجة واحجة لكل إجابة وقج حجد 
 درجة . 09صحيحة والجرجة الكمية لالختبار 

 صدق االختبارات وثباتيا : 

 تؼ التأكج مؽ الرجق والثبات باستخجام ما يمي :

الستخرريؽ في : الرجق : باستخجام صجق السحتؾى : بعخض االختبارات عمى الخبخاء أوالً 
 مجال السالبذ والشديج وعمؼ الشفذ وتؼ تعجيل الشقاط التي أوصى الخبخاء بتعجيميا.

 .ثانيُا : الثبات : باستخجام معامل ألفـا كخونباخ

 .والججول التالي يؾضح قيؼ ألفا ومدتؾى الجاللة ألدوات الجراسة السدتخجمة
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 .(: معامل ثبات ألفا ألدوات البحث0) جدول

 مدتهى الداللة ألفا األداة م
 ** 2.70 الحكاء االجتساعي 6
 ** 2.86 القجرة عمى التخكيد 0
 ** 2.75 القجرة عمى التحكخ الدسعى  3
 ** 2.76 القجرة عمى التحكخ البرخي  4
 ** 2.79 القجرة عمى اتخاذ القخارات 5
 ** 2.66 القجرة عمى التخظيط 6
 * 2.59 القجرة  عمى التحكخ السكانى  7
 * 2.87 القجرة عمى تقجيخ األطؾال 8

 

عشج جسيع األدوات عجا  0...ارتفاع قيؼ ألفا عشج مدتؾى داللة  (3) ويتزح مؽ ججول
األمخ الحي يجل عمى ثبات أدوات  0...اختبار القجرة السكانية الحي بمغ مدتؾى الجاللة عشج 

 البحث . 

 تظبيق األدوات عمى عيشة البحث . -0

 األدوات و ترشيف البيانات .ترحيح  -6

 السعالجة اإلحرائية لمبيانات . -9

 استخخاج الشتائج ومشاقذتيا . -9

  : الفرض األول : أوالا 

والحي يشص عمى أن ىشاك قجرات خاصة متظمبة في أعسال القائؼ بعسل مذخف اإلنتاج 
 لسرانع السالبذ الجاىدة .

اإلنتاج في مرانع السالبذ الجاىدة ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ تحميل عسل مذخف 
وجاءت نتائج القدؼ الثاني استسارة تحميل العسل والتي حجدت أىؼ القجرات الستظمبة لمقائؼ 
 باإلشخاف عمى اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة طبقا آلراء الخبخاء كسا يؾضحيا الججول التالي: 
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بمرانع المالبس الجاىزه طبقا آلراء  ىم القدرات المتطمبة ألداء مذرف اإلنتاجأ :(3جدول )
 الخبراء

 % ك القدرات م
 %..0 00 الحكاء االجتساعي 6
 %.9..9 .0 كثخ مؽ عسلأالقجرة عمى التخكيد في  0
 %.9..9 .0 القجرة عمى التحكخالدسعى 3
%93.93 9 القجرة عمى التحكخ البرخي  4  
 %90.90 9 القجرة عمى اتخاذ القخارات 5
 %93.93 9 عمى التخظيطالقجرة  6
 %93.93 9 القجرة عمى التحكخ السكاني 7
 %04.04 6 القجرة عمى تقجيخ األطؾال 8

 

أىؼ القجرات الستظمبة في تظؾيخ أداء مذخف اإلنتاج في مرانع  (2)ويتزح مؽ ججول 
السالبذ الجاىدة مختبة حدب التكخار األعمى كام جاء طبقا ألراء الخبخاء في ىحا الججول وقج تؼ 

% فسا فؾق والتي تحجدت في الحكاء .0تحجيج القجرات ليحه التي حرمت عمى ندبة 
خ الدسعي والبرخي والسكاني وتقجيخ األطؾال والقجرة عمى االجتساعي، القجرة عمى التخكيد. والتحك

 التخظيط واتخاذ القخارات.

ونجج أن ىحه القجرات قج اختمفت عؽ القجرات الستظمبة ألداء أعسال أخخى في صشاعة 
بأن ( 0992 ،)زيشب عبج الحفيعالسالبذ الجاىدة وذلػ لسا جاءت بو نتائج الجراسة 

ة الستظمبة لألداء الشاجح في مخاحل إعجاد السالبذ الجاىدة السختمفة االستعجادات والقجرات العقمي
ليدت واحجة، فمكل مخحمة متظمباتيا الخاصة مؽ االستعجادات والقجرات لتحقيق مدتؾى أداء 

 عال.

بأن ىشاك قجرات خاصة  (0992)دراسة انجاىان حدؽ وتتفق ىحه الشتائج وما أوضحتو 
الجؾارب الخجالي وىحا يداعج أصحاب السرانع عمى اتخاذ يجب تؾافخىا لمعامميؽ في صشاعة 

 األسمؾب العمسي عشج اختبار العسال وتؾزيعيؼ عمى األعسال وبحلػ تتحقق صحة ىحا الفخض.
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 : الفرض الثاني :ثانياا 

 والحي يشص عمى :

تؾجج فخوق دالة إحرائيا في قجرات مذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ الجاىدة تبعا لظبيعة 
 متسيد( لرالح األداء الستسيد.  –) عادي  أداءه

ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ استخجام اختبار )ت( والججول التالي يؾضح اختبار )ت( 
 والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لقجرات مذخف اإلنتاج حدب طبيعة أدائو.

في القدرات المتطمبة  قيم )ت( والمتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية (:4جدول )
  03لمذرف اإلنتاج بمرانع المالبس الجاىزة حدب طبيعة األداء عند د . ح = 

 القـدرات م
 األداء العــادي األداء المتميز

 ت
مدتهى 
 ع م ع م الداللة

 غيخ دال 30.. 34.9 .34.3 36.39 36.09 الحكاء االجتساعي 6

 ** 09.44 9.24 06.09 3.00 99.49 القجرة عمى التخكيد 0

 غيخ دال 0.94 9..4 4.99 0.02 0.09 القجرة عمى التحكخ الدسعي 3

 ** 03..0 4.40 36.9 3.42 36.23 القجرة عمى التحكخ البرخي  4

 ** 9.09 0.99 9.09 2.94 03.92 القجرة عمى اتخاذ القخارات 5

 * 9.69 3.94 9.00 0.69 09.69 القجرة عمى التخظيط 6

 ** .3.4 3.69 30.99 0.99 36.23 القجرةعمى التحكخ السكانى  7

 ** 3.09 2.60 02.34 4.04 00.64 القجرة عمى تقجيخ األطؾال 8
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وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظي درجات القجرات الستظمبة ( 4)ججول يؾضح و 
التخكيد والتحكخ البرخي لمعسل بيؽ الستسيديؽ والعادييؽ في األداء عشج كل مؽ القجرة عمى 

والدسعي عمى اتخاذ القخارات والقجرة عمى التخظيط واالبتكار بسدتؾى داللة لرالح متسيدي 
 األداء.

كسا أوضح الججول أيزا وجؾد ىحه الفخوق الجالة عشج متؾسظي درجات القجرة السكانية 
 .  0...لرالح متسيدي األداء أيزا عشج مدتؾى داللة 

ائج األداء وجؾد فخوق دالة إحرائية بيؽ متؾسظي درجات السجسؾعتيؽ في حيؽ لؼ تذخ نت
 عشج كل مؽ الحكاء االجتساعي والقجرة عمى التحكخ الدسعي.

حيث أثبتت وجؾد تفاعل  (0992) راسة زيشب فخغميوذلػ يتأكج مع ما جاءت بو نتائج د
القجرة السكانية والقجرة دال بيؽ مخاحل إعجاد السالبذ الجاىدة ومدتؾى أداء العسل عشج كل مؽ 

 .0...عمى التحكخ عشج مدتؾى داللة 

بأن كمسا زادت قجرات العامل كمسا زادت  (0992) انجاىان حدؽ واتفقت معيا مع ذكختو
  .قجرتو عمى األداء الستسيد وقؾة مالحغتو في صشاعة السالبذ الجاىدة

بأن مدتؾى أداء العامميؽ يتؾقف عمى  (0999) ىجى صقخوذلػ يتفق مع ما ذكختو 
عشرخ القجرة وأن السحجدات الخئيدة التي تحكؼ قجرات األفخاد عمى األداء تتسثل في مجى السعخفة 

حيؽ أوضحت أن  (0993، )ســامية حافع الستؾفخة لجييؼ وكحلػ القجرات الذخرية. وأكجت ذلػ
شخة بسدتؾى القجرة عمى أداء العسل وبحلػ العؾامل التي يتفؾق فييا ذو القجرات العميا تترل مبا

 تحقق مؽ صحة الفخض.

 : الفرض الثالث : والذي ينص عمى :ثالثاا 

تؾجج عالقة دالة بيؽ األداء الستسيد والقجرات الستظمبة لسذخف اإلنتاج بسرانع السالبذ 
 ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ استخجام معامل االرتباط. الجاىدة.

قيسة )ر( ومدتؾى الجاللة لمقجرات الستظمبة لسذخف اإلنتاج في صشاعة ( 0)ججول يؾضح و 
 السالبذ الجاىدة وأدائو الستسيد.
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 (: قيم )ر( ومدتهى الداللة لمقدرات المتطمبة لمذرف اإلنتاج واألداء المتميز.5جدول )

 مدتهى الداللة )ر( القدرة م

 2.26 2.87 الحكاء االجتساعي 6

 2.26 2.88 القجرة عمى التخكيد 0

 2.26 2.86 القجرة عمى التحكخ الدسعي 3

 2.26 2.78 القجرة عمى التحكخ البرخي  4

 2.26 2.75 القجرة عمى اتخاذ القخارات 5

 2.26 2.88 القجرة عمى التخظيط 6

 2.26 2.79 القجرة عمى التحكخ السكاني  7

 2.26 2.85 القجرة عمى تقجيخ االطؾال 8

ىشاك ارتباط دال إحرائيا بيؽ األداة الستسيد لسذخف اإلنتاج في  نأ (0) ججول ويتزح مؽ
مرانع السالبذ الجاىدة وجسيع القجرات الستظمبة لكيامو بالعسل السظمؾب عشج مدتؾى دالة 

...0. 

وىحا يؾضح ان تؾفخ القجرات الخاصة مدئؾل عؽ تحجيج طبيعة األداء الستسيد والحي يداىؼ 
بأن  (6998) ياسين اندر قيري جى العامميؽ وذلػ يتفق مع ما ذكخه في تحجيج الشذاط والحيؾية ل

انجاىان حدن نجاح أي مذخوع صشاعي مختبط بإنتاجيتو، كسا اتفقت ىحه الشتائج ما جاءت بو 
وحت وجؾد عالقة ارتباطية قؾية بيؽ كل مؽ مدتؾى األداء وبعض القجرات أوالتي  (6993)

 الجاىدة . العقمية لجى العامميؽ برشاعة السالبذ

 وبحلػ تحقق صحة ىحا الفخض.

 تهصيات البحث :

 في ضهء ما اسفرت عنو نتائج البحث تهصى الباحثة باآلتي :
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السديج مؽ االىتسام بجراسة القجرات الستظمبة لمعامميؽ بسرانع السالبذ الجاىدة حتى يتؼ  -0
 و. التعخف عمى   مدتؾياتيؼ وسخعتيؼ في األداء مؽ خالل دراسة العسل وتحميم

االىتسام بسذاكل العامميؽ بسرانع السالبذ الجاىدة ووضع حمؾل لتمػ السذاكل لمحفاظ عمى  -3
ميارة العامميؽ وزيادة ندبة تسيداألداء وشعؾرىؼ باالنتساء لمسرشع ودفعيؼ لبحل الجيؾد لتحقيق  

 اىجاف السرشع .

عمى جسيع خظؾات  ضخورة االىتسام بعسل دورات تجريبية لمعامميؽ بسرانع السالبذ الجاىدة -2
ومخاحل الترشيع المكانية التعامل مع أي مخحمة وذلػ لمخفع مؽ ضعف آدائيؼ وحخص 

 السرشع عمى اعجادىا أيزا لتشسية قجراتيؼ.
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 :المراجــــــع

دراسة الرفات التي يجب تؾافخىا في العامميؽ في  (.6993) انجاىان حدن مرطفى -0
 .العجد الخابع –جامعة السشؾفية  –ترشيع الجؾارب الخجالي .نذخة بحؾث االقتراد السشدلي 

ىؼ الرفات الجدسية والقجرات العقمية الالزمة لألداء أ  (.6982)انجاىان حدن مرطفى  -3
 جامعة حمؾان. –االقتراد السشدلي  –رسالة الجكتؾراة  –الشاجح لرشاعة السالبذ الجاىدة 

 –تقييؼ سياسة تدعيخ الرادرات السرخية  (.6992)جمال الدين دمحم المرسي جاد هللا  -2
مؤتسخ األسعار والجخؾل في  –دراسة تظبيكية عمى صادرات السشدؾجات والسالبذ الجاىدة 

 جامعة السشرؾرة. –مرخ 

دار الفكخ  –بيؽ االعجاد واإلنتاج السالبذ الجاىدة . (0226) زينب عبد الحفيظ فرغمي -4
 .العخبي

دراسة العؾامل البذخية والبيئية السختبظة بتحديؽ  (.6993) زينب عبد الحفيظ فرغمي -0
جامعة  -االقتراد السشدلي -رسالة الجكتؾراة  -مدتؾى ألداء في مخاحل إعجاد السالبذ الجاىدة

 حمؾان.

ت والسيؾل وبيؽ الكفاية اإلنتاجية دراسة في العالقة بيؽ القجرا (.6980) سامية حافظ -6
 .دار السعارف –عمؼ الشفذ الرشاعي  –فخح عبج القادر طو  –بحث مشذؾر  –لمعامل 

جؾدة اإلنتاج في صشاعة السالبذ الجاىدة وحساية السدتيمػ  (.6999)سيام زكي مهسى  -9
 .3لعجد ا –العمؾم اإلدارية  36السجمج ، العجد الثاني عذخ –مجمة االقتراد السشدلي  –

دليل االدارة الحكية لتشسية السؾارد البذخية, دار السكتبة  (.0227)عبد الحميد المغربي  -9
 ., السشرؾرة 0العرخية لمشذخ والتؾزيع, ط

شئؾن السظابع  –الييئة العامة  –مجسع المغة العخبية  (.6984) معجم عمم النفس والتربية -9
 .األميخية القاىخة

العؾامل العقمية السديسة في الشجاح الجراسي بكمية  (.6986)نادية رشدي محروس   -.0
 .جامعة حمؾان –كمية التخبية  –رسالة دكتؾراة  –االقتراد السشدلي 
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تحجيج دور العالقات العامة في تحجيج فعالية سياسة األفخاد لخفع  (.6988)ىدى صقر   -00
 الخابع. –ثالث العجد ال –مجمة الكفاية اإلنتاجية والتجريب السيشي  –مدتؾى العامميؽ 

مخكد  –عالؼ الرشاعة  –القؾى العاممة السشتجة  (.6998)ياسين صالح اندرقيري   -03
 األبحاث والتشسية الرشاعية .العجد الثامؽ.
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CAPACITY REQUIRED FOR THE PERFORMANCE OF 

MUSHARRAF'S PRODUCTION PLANTS GARMENTS 

Dr. Magda Yusuf Mohamed Ismail 

Assistant Professor, Department of Clothing and Textiles, Home 

Economic,  

Helwan University 

Abstract: 

This research aims to identify the most important abilities required for 

the performance of Musharraf's production plants garments and to 

identify the differences in capabilities between the levels of performance 

moderator production plants garments (outstanding performance-oda 

Normal) The importance of this research is to contribute to directing the 

human potential and good to take advantage of them as they managed to 

directing for the manufacture of garment workers to enroll in proportion 

to their capacity, which in turn check the level of the high efficiency of 

production. 

The researcher analyzed the work of the profession Musharraf 

production plants garment also has built research tools for testing 

necessary to perform this profession capacity and identified in social 

intelligence and the ability and spatial ability to auditory memory and 

visual memory and the ability to make decisions and the ability to 

estimate lengths. 

As the researcher application tests (23) unexamined who work in 

overseeing the production plants garments with outstanding performance 

and the performance of the Regular and using t-test and correlation 

coefficient researcher found a correlation between the required capacity 

in Musharraf's production and his outstanding performance at the level 01 

0.0 

The results also resulted in statistically significant differences 

between the administrators production Mtmizy performance and ordinary 

in the required capacity to perform the work for the benefit of Mtmiza 

performance when both the ability to visual memory and the ability to 

plan and the ability to make decisions at the level 01 concentration, and at 

the level 05, when each of the spatial ability and the ability to estimate 

lengths. 
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The researcher recommends 1. More interest in the study required 

capacity for workers garment factories until they are identified and their 

speed on the levels of performance through the study of work and 

analysis. 

2. Attention to the problems of working factories, garment and 

develop solutions to those problems to keep skilled workers and increase 

the proportion of Tmizaloda and their sense of belonging to the factory, 

and for them to make efforts to achieve the goals of the factory. 

 

 


