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 مصانع األحذية  فيفاعمية نظام تخطيط مقترح عمى معدالت اإلنتاج 
 ممخص البحث:

ّيذف انبسث انَ اعذاد نظاو جخطْظ يمحزذ ًانحعزف عهَ أثزه عهَ يعذالت 

 صانع األزذّة.ي فِاالنحاج ًلْاس يذٍ فاعهْحو 

زْث جناًل انبسث نظاو جخطْظ يمحزذ ًأثزه عهَ يعذالت اإلنحاج داخم 

انحعزف عهَ يزازم إنحاج انسذاء داخم انًصانع  فِيصانع األزذّة، ًلذ ساعذ انبسث 

األزذّة ًانحعزف عهَ يذٍ أىًْة عًهْة انحخطْظ ًأثزىا عهَ انعًهْة اإلنحاخْة ًأىًْة 

 فاعهْو نظاو  انحخطْظ انًمحزذ عهَ يعذالت اإلنحاج بًصانع األزذّة.

نحاج درخات يعذل اإلفزًق دانة إزصائْاً بْن  ًلذ جٌصهث نحائح انبسث إنَ ًخٌد

، يًا  نصانر انحطبْك انبعذُ بًصانع األزذّة لبم ًبعذ جطبْك نظاو انحخطْظ انًمحزذ

 االىحًاوّذل عهَ فاعهْة نظاو انحخطْظ انًمحزذ عهَ يعذالت اإلنحاج بًصانع األزذّة، 

بعًهْة انحخطْظ ًإعذاد أنظًة جخطْظ جساعذ عهَ سْز انعًهْة اإلنحاخْة بشكم أفضم 

ت اإلنحاج داخم يصانع األزذّة، انًحابعة انًسحًز  نًزازم رفع يعذال فِّساىى 

االسحغالل األيثم نهًٌارد ًجطٌّزىا ًجمذو ىذه  فِاإلنحاج داخم يصانع األزذّة جساعذ 

 عن طزّك انحذرّبىذا انًدال  فِانًحخصصة جنًْة انكٌادر انفنْة انصناعة، 

ل صناعة األزذّة بيذف جطٌّز يدا فِيحابعة انحطٌرات انحكنٌنٌخْة انسذّثة ، انًسحًز

 األسٌاق انعانًْة. فِصناعة األزذّة  نحٌاكب ًجنافس 
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*The Effectiveness of a Proposed Planning System on 

Production Rates in Shoe Factories 

Summary: 

The research aims to prepare a proposed planning system and 

identify its impact on production rates and measure its 

effectiveness in shoe factories. 

Where the research addressed a proposed planning system and its 

impact on production rates within shoe factories, the research 

helped to identify the stages of shoe production within shoe 

factories and to identify the importance of the planning process 

and its impact on the production process and the importance of the 

proposed planning system on the production rates of shoe 

factories. 

The results of the research have found statistically significant 

differences between the grades of production rate in shoe factories 

before and after the application of the proposed planning system 

in favor of dimensional application, which shows the effectiveness 

of the proposed planning system on production rates in shoe 

factories, attention to the planning process and the preparation of 

planning systems to help the production process to better 

contribute to the increase in production rates within shoe factories, 

the continuous follow-up of production stages within shoe 

factories help to optimize the exploitation of resources and 

development of this industry, and the development of specialized 

cadres in this Through continuous training, follow-up modern 

technological developments in the shoe industry with the aim of 

developing the footwear industry to keep pace and compete in the 

international markets. 
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  مقدمة ومشكمة البحث
هصر ، حيث  فيُتعد الصىاعة أحد الركائز األساسية لعهمية التىهية الشاهمة 

لمشعوب وتحقيؽ عوائد اقتصادية ٌائمة، لذا  يحت هؤشرًا لقياس التقدـ االقتصادأصب
بتىهية الصىاعات الهصرية بها يواكب التطورات العالهية الحديثة، وقد  االٌتهاـيجب 

صىاعة األحذية هىذ أف كاىت تصىع يدويًا وبأدوات بسيطة  فيشٍد العالـ تطورًا كبيرًا 
كبير داخؿ هصاىع  كهيداخؿ ورش صغيرة إلى أف أصبحت صىاعة كبيرة ذات إىتاج 

 فيتىوعت ٌذي الصىاعة  التاليهتخصصة ترتبط باتجاٌات الهوضة العالهية ، وب
ا  التيو ة هوضة األحذية العالهيتصهيهاتٍا وخاهاتٍا وألواىٍا وفقًا التجاٌات  تتصدٌر

طاليا وبمداف أخرى هثؿ أهريكا، بريطاىيا، تركيا ، الٍىد وأصبحت هف السمع الهىافسة أي
 العالـ . فياألسواؽ الداخمية والخارجية هف خالؿ عهميات االستيراد والتصدير  في

هصر إحدى الصىاعات االستراتيجية  فيوتعتبر صىاعة األحذية الجمدية 
ىظـ الجودة تطبيؽ  ضرورةتتطمب  التيو  الهصرييٍا االقتصاد يرتكز عم التيالهٍهة 

.                           هىتج آهف وفعاؿ وهطابؽ لمهواصفاتالشاهمة لضهاف حصوؿ الهستٍمؾ عمى 
 ( 3،  7002،  فتحيهحهد ) سىاء 

العديد هف  فيوتعتبر عهمية التخطيط وهعدالت اإلىتاج هف العهميات الهٍهة 
وهعدالت اإلىتاج تهثؿ ىشاطًا هحوريًا يتكاهؿ أف التخطيط فالهىشآت الصىاعية ، 

الهىظهة ، حيث أف ٌذا الىشاط ٌو الهسئوؿ عف  فيويتقاطع هع الىشاطات األخرى 
تجٍيز وتصهيـ الخطط والبراهج باإلضافة إلى هسئوليتً عف توجيً وهراقبة الهواد 

ضا عهمية التخطيط أيهميات اإلىتاجية بالهىظهة ، و والهخزوف وهراقبة جهيع الع
 وهعدالت اإلىتاج ٌها وظيفتيف هتكاهمتيف تؤدياف إلى زيادة اإلىتاج وتحسيىً بأقؿ 

 (    70،  7000شرؼ ، يوسؼ  ٌاىيالتكاليؼ .                  )

ؿ التىظيهية َتَجيً العاهميو ال يضهو أو كؿ كاالٍي ءإو َضع الخطط َبىا
األىشطة ؿ كء لذلك يجب التأكد هو أو أدا، فى الهىظهة ؿ ى الَجً األكهػتن عمػشئ ي

ا ٌَ هحدد فى الخطة  لذلك فإو عهمية الرقابة ػٌا كهأداؤيتن ؿ الخاصة بالعه
أىَاع الهىظهات سَاء أكاىت ٌذي الهىظهات ؿ تعتبرعهمية ضرَرية َهٍهة لك
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غيرة ػَسَاء أكاىت هىظهات كبيرة أن ص، أن عمهية ، تجارية ، ىاعية  زراعية ص
                                                       ( 72،  7002) كاهؿ عمى هتولى ، خاصة. ـ عاهة أ

كافة الهٍاـ  فيأٌـ عىاصر العهمية اإلدارية ألىً ركف أساسي التخطيط يعد و 
 في، الذي يٍتـ بالتغيير والتطوير الدائـ والهستهر الهجتهع الهعاصر فيوالوظائؼ 

الجواىب اإلدارية والسياسية واالقتصادية والعمهية، بؿ وكافة جواىب 
 (5،  7000) بركاف عادؿ ،        الحياة.                                       

ياة الهجتهعات، فعف أساسية لمىٍوض بحالزهة  الحاليالعصر  فيإف التخطيط 
طريقً يهكف هعالجة الهشكالت الىاجهة عف التخمؼ وتحقيؽ هعدالت التىهية 

أقصر هدة ههكىة وبأقؿ التكاليؼ وبأدىي قدر هف الٍدر  فياالقتصادية واالجتهاعية 
ارتقت إليٍا  التيالهوارد الهادية والبشرية. ويعد التخطيط هف االهتدادات الحديثة  في

ف التطور الذى طرأ عمى التخطيط كعهمية العموـ االجته اعية خالؿ القرف العشريف. وا 
وهىٍج وهوضوع جعمً أكثر ارتباطًا بجهيع هجاالت الهعارؼ والعموـ اإلىساىية دوف 

 (00،  7000،  جويدة) جالؿ   استثىاء.     

يقع عمى عاتؽ  التياإلدارة العاهة و  فيالتخطيط هف الوظائؼ القيادية والهٍهة و 
 ٍيالقيادة اإلدارية وجوب الىٍوض بً كوظيفة أساسية تختص بٍا اإلدارة العميا، وال تىت

تعهؿ عمى تىفيذ  التيٌذي الوظيفة إال بتحقيؽ الٍدؼ هف خالؿ ىشاطات اإلدارة 
 (22، 7002أحهد ،  في)هصط                                الخطة.        

ذا يوضح دور عهمية ا عمى هعدالت اإلىتاج، كها أف  ٌو التخطيط وأثٌر
التخطيط الجيد واألفكار الجيدة الهستهدة هىً البد أف يتـ الهحافظة عميٍا هف خالؿ 

ا كمها أهكف هها يؤدى إلى تقدـ كبير  العهمية  فيهتابعتٍا بشكؿ دائـ وهستهر وتطويٌر
عمى هىتج ذو جودة  عهمية اإلىتاج والحصوؿ فياإلىتاجية وتقميؿ الوقت الهستٍمؾ 

 عالية.

فاعمية  فيتىاولت هوضوع البحث الهتهثؿ  التيالسابقة الدراسات لقمة وىظرًا 
هصاىع األحذية، إال أف ٌىاؾ بعض  فيىظاـ تخطيط هقترح عمى هعدالت اإلىتاج 

بعىواف " ( 2012دعاء أشرف )الدراسات الهرتبطة جزئيًا بهجاؿ البحث وهىٍا دراسة 
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تخطيط وهتابعة إىتاج  فيلخريجي قسـ الهالبس والىسيج فعالية برىاهج تدريبي هقترح 
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى تصهيـ وتطبيؽ برىاهج لمتدريب عمى  الهالبس الجاٌزة"

الهتدربيف الهٍارات والهعارؼ  اكتسابالتخطيط وهتابعة إىتاج الهالبس الجاٌزة، و 
قبؿ  التدريبيىتاج الهالبس الجاٌزة وقياس فاعمية البرىاهج الخاصة بالتخطيط وهتابعة إ

الكفاءة  في( بعىواف" أثر إدارة الوقت 2012دراسة أمنة حسن )وبعد التدريب، 
الكفاءة اإلىتاجية،  فيتٍدؼ ٌذي الدراسة إلى هعرفة أثر إدارة الوقت و اإلىتاجية" 

تؤدي إلى ضياعً وعدـ  التيت والهعوقات قإدارة الو تطبيؽ  فيوالعواهؿ الهؤثرة 
اإلىتاجية.  ةوهعرفة الكفاءف هستوى اإلىتاجية تحسي فياألهثؿ  استخداهً االستخداـ

 IMPROVINGبعىواف"  Ashraf Megahed (2016)دراسة و

PERFORMANCY BY ADOPTING THE AGGREGATE 

PLANNING APPROACHES "باستخداـ تقىية التخطيط  "تحسيف األداء
الى كيفية الوصوؿ إلى خطة إىتاج هتكاهمة هثمى بٍدؼ الىزوؿ  تٍدؼ و " ياإلجهال

د أيدراسة عماد ز الربح وزيادة العائد  فيبالتكمفة الكميػة ألقؿ قدر ههكف هع تعظيـ صا
بعىواف "فاعمية ىظاـ لمتعميـ اإللكتروىي في إدارة اإلىتاج الهتكاهؿ بصىاعة ( 2011)

 فيالهالبس" ٌدفت الدراسة إلى تحميؿ بعض أىظهة إدارة اإلىتاج الهتكاهؿ لالستفادة 
عداد ىظاـ إدارة اإلىتاج الهتكاهؿ  إعداد الىظاـ الهقترح باستخداـ شبكات الحاسب، وا 

 .DILEEP R(  2002دراسة ) بس الجاٌزة، هصاىع الهال فييصمح لمتطبيؽ 

SULE بعىوافProduction planning and industrial scheduling" " 
ٌدفت الدراسة إلى توسع هفٍوـ الجدولة الصىاعية  تخطيط اإلىتاج والجدولة الصىاعية"“

هجاؿ جدولة وتخطيط الهىتج  فيحيث يعهؿ عمى دهج الخدهات الموجيستية والتخطيط 
تحديد الهخزوف وهعرفة العديد هف بدائيات الجدولة هع الحد األدىى هف  فيد ، ويساع
 THEبعىواف " STEPHEN N.  CHAPMAN ( 2006 ) دراسة التعقيد، 

FUNDAMENTALS OF PRODUCTION PLANNING AND 

CONTROL"  " أساسيات تخطيط اإلىتاج وهراقبة الجودة " ٌدفت ٌذي الدراسة إلى
تصهيـ  فيالصىاعية وهدى تدخؿ الهستٍمؾ  الهىشآت تواجً التيهعرفة الهشاكؿ 

دراسة هناء ،  الهىشآتتقابؿ  التيالهىتج أو الخدهة ، وطرؽ الهعالجة لٍذي الهشكالت 
خطوط إىتاج الهالبس  فيبعىواف " بعض أساليب الهىاولة ( 2004عمى صالح )حسام 
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ا عمى هعدالت اإلىتاج " ٌدفت ٌذي الدراسة إلى دراسة أساليب الهىاولة  الجاٌزة وأثٌر
ا عمى هعدالت اإلىتاج ودراسة كؿ هف الحركة والزهف  في خطوط االىتاج وأثٌر

دراسة عمرو كؿ هف الهىاولة والتشغيؿ والتداوؿ داخؿ خطوط اإلىتاج،  فيالهستغرؽ 
صىاعة الهالبس  فيبعىواف " التخطيط والهتابعة (  2002د ) أحمد عباس محم

ا عمى هعدالت اإلىتاج " ٌدفت الدراسة إلى  الجاٌزة الهىتجة بأسموب تريكو المحهة وأثٌر
التعرؼ عمى األساليب العمهية لمتخطيط والهتابعة ولمعهميات اإلىتاجية وتحديد دور 

تاج الهختمفة ، وهحاولة وضع أساليب التىسيؽ بيف هراحؿ اإلى فيالتخطيط والهتابعة 
وطرؽ هقىىة لعهميات اإلىتاج والربط بيف عهميات التخطيط والهتابعة والعواهؿ الهؤثرة 

 and others  ( 2012 )  Muhammed Selmanدراسةعمى هعدالت اإلىتاج، 
 Analysis Of Shoe Manufacturing Factory By Simulation Ofبعىواف "

Production Processes"   تحميؿ هصىع لتصىيع األحذية هف خالؿ هحاكاة
ٌدفت الدراسة إلى تحميؿ هراحؿ تصىيع األحذية وتطوير سياسة  عهميات اإلىتاج "

ذا كاىت ٌذي الدراسات السابقة قد ارتبطت  .صىاعة األحذية الرجالى بالهىشأة إىتاج وا 
الدراسات  فيتخطيط تىاوؿ ال فيجزئيًا بهوضوع البحث إال أىً هازاؿ ٌىاؾ قصور 

ذا ها دعا الدارسة الختيار هوضوع البحث.  األكاديهية بهجاؿ صىاعة األحذية، ٌو
 التساؤالت اآلتية : فيويمكن صياغة مشكمة البحث  

بعض هصاىع  فيحؿ اإلىتاج لهرا ها إهكاىية إعداد ىظاـ تخطيط هقترح -0
 ؟األحذية

بعض  فيها فاعمية تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح عمى هعدالت اإلىتاج  -7
 هصاىع األحذية ؟

 أهمية البحث:
يحقؽ التخطيط الجيد زيادة هعدالت اإلىتاج بهصاىع األحذية هف خالؿ  -1

 .االستخداـ األهثؿ لمهوارد الهتاحة
خفض زهف اإلىتاج بهصاىع األحذية هها يقمؿ  فيىتائج ٌذا البحث قد تساٌـ  -2

 .هف تكمفة اإلىتاج
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الهكتبة العمهية الهتخصصة في هجاؿ صىاعة يفيد ٌذا البحث في تدعيـ  -3
 ٌذا الهجاؿ . فياألحذية بوجً خاص والتي تعاىي هف ىدرة 

 أهداف البحث :
العهمية اإلىتاجية داخؿ بعض هصاىع إعداد ىظاـ تخطيط هقترح لهراحؿ  -0

 األحذية.
بعض  فيقياس فاعمية تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح عمى هعدالت اإلىتاج  -7

 هصاىع األحذية .
 الخطوات اإلجرائية لمبحث :

 منهج البحث:

هػػػػػػف خػػػػػػالؿ دراسػػػػػػة األسػػػػػػاليب العمهيػػػػػػة  فييتبػػػػػػع ٌػػػػػػذا البحػػػػػػث الهػػػػػػىٍج الوصػػػػػػ        
صػػػػػىاعة األحذيػػػػػة ، وكػػػػػذلؾ  فػػػػػيوالتكىولوجيػػػػػة الحديثػػػػػة الخاصػػػػػة بعهميػػػػػات التخطػػػػػيط 

الهػػػػػػػىٍج التجريبػػػػػػػي لدراسػػػػػػػة أثػػػػػػػر تطبيػػػػػػػؽ ىظػػػػػػػاـ التخطػػػػػػػيط الهقتػػػػػػػرح عمػػػػػػػى هعػػػػػػػدالت 
 اإلىتاج لبعض هصاىع األحذية، باإلضافة إلى الدراسة الهيداىية.

 حدود البحث:

 يقتصر هذا البحث عمى :
ػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػى   يقتصػػػػػػػػػػػػػر البحػػػػػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػاليب التخطػػػػػػػػػػػػػيط وأثٌر

هعػػػػػػػػػػػػدالت اإلىتػػػػػػػػػػػػاج، وكػػػػػػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػػػػػػض الهصػػػػػػػػػػػػاىع والػػػػػػػػػػػػورش الخاصػػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػػىاعة 
القػػػػػػػػػػػػاٌرة والجيػػػػػػػػػػػػزة لهعرفػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػدى فاعميػػػػػػػػػػػػة  يبهحػػػػػػػػػػػػافظتهصػػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػػياألحذيػػػػػػػػػػػػة 

 تطبيؽ التخطيط عمى هعدالت اإلىتاج.
 أدوات البحث:

الخاصة بصىاعة بعض الهصاىع  فيالهالحظة الهباشرة لعهمية التخطيط  -0
 األحذية وهدى فاعميتٍا عمى العهمية اإلىتاجية بكؿ جواىبٍا .

استهارة استبياف لتجهيع البياىات الخاصة بىظاـ التخطيط داخؿ هصاىع  -7
ا عمى العهمية اإلىتاجية بكؿ جواىبٍا .  األحذية وأثٌر
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 برىاهج التخطيط الهقترح.  استهارة تقييـ -3

 عينة البحث:
 يمى : تشهؿ عيىة البحث ها

  القاٌرة والجيزة يهصر بهحافظت فيالهصاىع الخاصة بصىاعة األحذية بعض.  

 . القائهيف عمى عهمية التخطيط بالهصاىع الهختارة عيىة البحث   

 مصطمحات البحث :

 فاعمية  -1

 " القدرة عمى تحقيؽ األٌداؼ أو الهدخالت لبموغ الىتائج الهرجو  ٌيالفاعمية
                                                   ( 01،  7005البيطار ،  ي)حهد الحصوؿ عميٍا إلى أقصى حد ههكف " .

  القدرة عمى  ٌي" األثر الهرغوب أو الهتوقع الذى يخدـ غرضًا هعيىًا ، أو  ٌيو
)  وضع هف أجمٍا " . التيإحداث األفعاؿ الصحيحة بغرض تحقيؽ األٌداؼ 

                        (  587،  7000فؤاد أبو حطب ، أهاؿ صادؽ ، 

  األثر الهتوقع أو الهرغوب إحداثً هف  الحاليالبحث  فيويقصد بالفاعمية "
 التيتحقيؽ األٌداؼ  تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح بهصاىع األحذية بٍدؼ

 وضع هف أجمٍا " .

   التخطيط -2

  تحقيقٍا  ييىبغ التييقصد بالتخطيط " عهمية اإلدارة الهستهرة الختيار األٌداؼ
خالؿ فترة هعيىة ووضع خطة لمعهؿ والحفاظ عمى الهراقبة الهستهرة لمىتائج هف 

أجؿ إجراء تقييهات هىتظهة لتحقيؽ األٌداؼ .                                                     
( SUBHASH C. JAIN , 1999 , 20 )      

  ػدهًا يحدد الفرد أَ الهىظهة هقالتخطيط عبارة عو " العهمية التى عو طريقٍا
ٌَالعهمية التى عو طريقٍا يهكو تحديد ، وصرف الهستقبمية ػات التػهجري
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و ً َترغبً فى الهستقبػا تبغيػإلى هؿ كيف تستطيع الهىظهة أو تص ؿ ، ٌو
ؿ التصرف الهستقبمية لمهىظهة ككؿ عمى عهمية االختيار هو بيو بدائؿ يشته
 ( 1،  7002كاهؿ عمى ، إدارة أَ قسن فيٍا . ) ؿ َلك

  و " وضع خطة العهؿ بٍدؼ استغالؿ اإلهكاىيات الهادية والبشرية الهتاحة ٌو
لدى الهشروع بالتىسيؽ بيف األىشطة اإلىتاجية لتحقيؽ األٌداؼ الهطموبة خالؿ 

تىفيذ الخطة هع اتخاذ اإلجراء  فيرة زهىية هعيىة وتحديد هدى التقدـ تف
ية االكفالتىفيذ وذلؾ بأعمى قدر هف  في حرافاتاى أيالصحيح الهىاسب وتجىب 

 ( 00،  7007والفاعمية وبأقؿ تكمفة ههكىة " . ) عهرو أحهد ، 

 اإلنتاج  -3

  العهؿ عمى تحقيؽ أقصى طاقة إىتاجية ويهكف الحصوؿ عميٍا هف هجهوعة
هجهوعة هف الكهيات أو الهحتويات وتدفؽ  أيإىتاج  فيتسٍـ  التيالعىاصر 
                                                                                             (  07،  7007)عهرو أحهد ،  الخدهات .

 معدالت اإلنتاج 

 ضا لقياس أيالىسبة الهثالية بيف هدخالت التشغيؿ وهخرجاتً ، وتستعهؿ  ٌي
                                                                                  ) 01،  7001) ٌىاء حساـ ،  كفاءة الهىتج .

 األحذية 

 و  يالحذاء يعى ضا ها وطئ عميً البعير هف خفً والفرس هف حافري أيالىعؿ ٌو
                                                                          (023،  7001) الهعجـ الوسيط ،  .

 لقدـ اإلىساف وعادة يحتوى عمى طبقة سهيكة أو  يالحذاء ٌو الغطاء الخارج
ى عمى هواد أخؼ وزىًا قاسية هف الىعؿ هع الكعب الهرفؽ والجزء العموى يحتو 

 (www.merriam-webster.com/dictionary/shoe) .هثؿ الجمود
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  كمهة حذاء جرت العادة إطالقٍا عمى لباس القدـ الذى يتكوف هف ىعؿ هطاط
الهكاىة و صمب لحؽ بً كعب وتختمؼ تصهيهاتً وخاهاتً تبعا لمرغبة والهىزلة 

          (www.sneakerneed.com/shoes)             والهكاف . والهىاسبة

 بناء أدوات البحث :

 أ. استبيان الدراسة الميدانية الخاص بمصانع وورش األحذية :    

 الهدف من االستبيان :    
عمى هراحؿ اإلىتاج داخؿ هصاىع األحذية )همحؽ يٍدؼ االستبياف إلى التعرؼ 

(، وكػذلؾ ىظػاـ تخطػيط اإلىتػاج الهوجػود بالفعػؿ بٍػذي الهصػاىع ودراسػة أثػر ىظػاـ 0رقـ 
 اإلىتاج. طيط اإلىتاج عمى هعدالتتخ

 وصف االستبيان :         
توضيح بأف ٌذي الإلى أٌداؼ البحث و  بإيجازتضهف االستبياف هقدهة تشير 

 فقط.  يلبياىات خاصة بأغراض البحث العمها
هجهوعة هف  -يتكوف االستبياف هف جزئيف ) البياىات العاهة لكؿ هصىع 

 األسئمة ( يشهؿ الجزء األوؿ الخاص بالبياىات العاهة : 
صغير(، عدد الهخازف )هخزف  –هتوسط  -حجـ الهصىع )كبيرسـ الهصىع ، إ

) أخري تذكر(، هساحة الهخزف بالهتر الهربع أو الهساحة كها يمي  –هخزىييف  –واحد 
هحمي وتصدير(، ىوع  –تصدير  – ي، ىوع اإلىتاج )هحم(ارتفاع –عرض  –طوؿ 

أخري(، هعدؿ اإلىتاج  –أحذية أطفاؿ  –أحذية رجالي  –الهىتجات ) أحذية ىسائي 
، الكثافة العهالية بالهصىع ) عدد  فياليوهي لمهصىع، عدد ساعات العهؿ  اليـو

 العهاؿ(.
تـ وضعٍا ( 12فٍو عبارة عف هجهوعة هف األسئمة عددٌا ) يأها الجزء الثاى

بحيث تشتهؿ عمى كافة هراحؿ التصىيع والتخطيط الهوجودة بالهصىع ودارت األسئمة 
هرحمة  –هرحمة التفصيؿ  –هرحمة التخطيط  –حوؿ عدة هراحؿ ) هرحمة التصهيـ 

هرحمة  –تجهيع هرحمة الشد وال –هرحمة حياكة وجً الحذاء ) الفوىدي(  –التجٍيز 
 الهخازف( . –التغميؼ والتعبئة 
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 صدق االستبيان :         
تـ عرض االستبياف عمى السادة الهتخصصيف هف أعضاء ٌيئة التدريس ) 

بداء الر 00( وعددٌـ ) 7همحؽ  بىودي وقد أبدى بعضٍـ إعادة  في أي( لتحكيهً وا 
 آلراءصياغة بعض األسئمة لتكوف أكثر وضوحًا ، وقد تـ تعديؿ األسئمة طبقًا 

 ( .  3صورتً الىٍائية ) همحؽ  فيالهحكهيف ليصبح االستبياف 
 :استمارة تقييم قبمي / بعدي لمدراسة التجريبية الخاصة بمصانع األحذية -ب

 الهدف من االستمارة :
تهارة إلى تقييـ فاعمية ىظاـ التخطيط عمى هعدالت اإلىتاج داخؿ تٍدؼ االس

 هصاىع األحذية.
 وصف االستمارة :

 الثاىيتكوىت االستهارة هف ثهاىي هحاور : الهحور األوؿ التصهيـ، الهحور  
هرحمة التخطيط، الهحور الثالث هرحمة التفصيؿ، الحور الرابع هرحمة التجٍيز، الهحور 

كة وجً الحذاء، الهحور السادس هرحمة الشد والتجهيع، الهحور الخاهس هرحمة حيا
السابع هرحمة التعبئة والتغميؼ، الهحور الثاهف الهخازف، وتكوف الهحور األوؿ هف 

( عبارات، 2( عبارات، والهحور الثالث هف )00هف ) الثاىي( عبارات والهحور 00)
( عبارات، والهحور السادس 8( عبارات، والهحور الخاهس هف )1والهحور الرابع هف )

( عبارات ، 5( عبارات، والهحور الثاهف هف )9( عبارات، والهحور السابع هف )2هف )
ال يوجد ( )  –ًا يوجد أحياى –كها اشتهمت االستهارة عمى ثالث اختيارات ) يوجد 

 (.1همحؽ 
 صدق االستمارة :

 يقصد بً قدرة االستهارة عمى قياس ها وضع لقياسً .    
  :صدق االتساق الداخمي 

حساب هعاهالت االرتباط بػيف درجػة كػؿ عبػارة هػف العبػارات الهكوىػة لكػؿ هحػور ،  -0
 والدرجة الكمية لمهحور باالستهارة .

الدرجة الكمية لكؿ هحور هف هحاور االستهارة حساب هعاهالت االرتباط بيف  -7
 والدرجة الكمية لالستهارة .
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 : التصميم : المحور األول
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )     

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )التصهيـ( ، والجدوؿ 
 التالي يوضح ذلؾ :

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة  0جدوؿ ) 
 ودرجة الهحور )التصهيـ( كؿ عبارة

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
0- 0.231 0.00 2- 0.880 0.00 
7- 0.202 0.05 2- 0.298 0.00 
3- 0.857 0.00 8- 0.912 0.00 
1- 0.229 0.00 9- 0.231 0.05 
5- 0.903 0.00 00- 0.872 0.00 

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )     
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .  

 المحور الثاني : مرحمة التخطيط :
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )      

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة التخطيط( ، 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ 7جدوؿ ) 
 ودرجة الهحور )هرحمة التخطيط( عبارة

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
0- 0.225 0.00 2- 0.217 0.05 
7- 0.838 0.00 2- 0.275 0.05 
3- 0.895 0.00 8- 0.808 0.00 
1- 0.209 0.05 9- 0.213 0.00 
5- 0.971 0.00 00- 0.209 0.00 
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 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )      
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .   

 : مرحمة التفصيل : المحور الثالث
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )     

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة التفصيؿ( ، 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ  3جدوؿ ) 

 ودرجة الهحور )هرحمة التفصيؿ( عبارة
 الداللة االرتباط ـ الداللة باطاالرت ـ
0- 0.957 0.00 5- 0.287 0.00 
7- 0.829 0.00 2- 0.909 0.00 
3- 0.202 0.00 2- 0.203 0.05 
1- 0.815 0.00  

 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )         
( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة  0.05
   . 

 المحور الرابع : مرحمة التجهيز :
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )      

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة التجٍيز( ، 
 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ  1جدوؿ ) 
 عبارة ودرجة الهحور )هرحمة التجٍيز(

 الداللة االرتباط ـ الداللة تباطاالر  ـ
0- 0.238 0.05 3- 0.808 0.00 
7- 0.273 0.00 1- 0.931 0.00 

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )      
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .   
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 مرحمة حياكة وجه الحذاء ::  المحور الخامس
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )     

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة حياكة وجً 
 الحذاء( ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة 5دوؿ ) ج
 جة الهحور )هرحمة حياكة وجً الحذاء(ودر 

الثالة 
 ـ

 الداللة االرتباط
 ـ

 الداللة االرتباط

0- 0.252 0.00 5- 0.881 0.00 
7- 0.827 0.00 2- 0.917 0.00 
3- 0.201 0.05 2- 0.292 0.00 
1- 0.223 0.00 8- 0.875 0.00 

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )     
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .   

 المحور السادس : مرحمة الشد والتجميع :
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )      

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة الشد والتجهيع( ، 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ 2جدوؿ ) 
 هيع(ودرجة الهحور )هرحمة الشد والتج عبارة

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
0- 0.238 0.00 5- 0.207 0.00 
7- 0.210 0.05 2- 0.902 0.00 
3- 0.278 0.05 2- 0.852 0.00 
1- 0.229 0.00  

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )      
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .   
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 : مرحمة التعبئة والتغميف : المحور السابع
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )     

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )هرحمة التعبئة والتغميؼ( 
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ 2جدوؿ ) 

 والتغميؼ( ودرجة الهحور )هرحمة التعبئة عبارة 
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
0- 0.821 0.00 2- 0.835 0.00 
7- 0.977 0.00 2- 0.952 0.00 
3- 0.801 0.00 8- 0.232 0.05 
1- 0.203 0.00 9- 0.289 0.00 
5- 0.209 0.05  

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )     
 ؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .    القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يد (

 المحور الثامن : المخازن :
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )      

هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة الهحور )الهخازف( ، والجدوؿ 
 التالي يوضح ذلؾ :
 ودرجة الهحور )الهخازف( ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة 8جدوؿ ) 

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
0- 0.205 0.05 1- 0.810 0.00 
7- 0.272 0.00 5- 0.938 0.00 
3- 0.805 0.00  

 0.05 – 0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )      
 ( القترابٍا هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس عبارات االستهارة .   

باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية الصدق   
 : مارةلالست
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تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب هعاهؿ االرتباط )       
هعاهؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف الدرجة الكمية لكؿ هحور )التصهيـ ، هرحمة التخطيط ، 
هرحمة التفصيؿ ، هرحمة التجٍيز ، هرحمة حياكة وجً الحذاء ، هرحمة الشد والتجهيع ، 

هخازف( والدرجة الكمية لالستهارة ، والجدوؿ التالي يوضح هرحمة التعبئة والتغميؼ ، ال
 ذلؾ :

 ( قيـ هعاهالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ هحور والدرجة الكمية لالستهارة 9جدوؿ ) 
 الداللة االرتباط 
 0.00 0.257 : التصهيـ الهحور األوؿ

 0.00 0.822 الهحور الثاىي : هرحمة التخطيط
 0.00 0.232 هرحمة التفصيؿ:  الهحور الثالث

 0.00 0.855 الهحور الرابع : هرحمة التجٍيز
 0.00 0.291 : هرحمة حياكة وجً الحذاء الهحور الخاهس

 0.00 0.889 الهحور السادس : هرحمة الشد والتجهيع
 0.00 0.222 : هرحمة التعبئة والتغميؼ الهحور السابع

 0.00 0.878 الهحور الثاهف : الهخازف
( القترابٍا  0.00يتضح هف الجدوؿ أف هعاهالت االرتباط كمٍا دالة عىد هستوى )     

 هف الواحد الصحيح هها يدؿ عمى صدؽ وتجاىس هحاور االستهارة .         
 ثبات االستمارة :

، وعدـ تىاقضً هع  دقة االختبار في القياس والهالحظة reabilityيقصد بالثبات      
و ، واتساقً   ىفسً واطرادي فيها يزودىا بً هف هعموهات عف سموؾ الهفحوص ، ٌو

عمى الهقياس التي تشير إلى األداء الفعمي لمهفحوص ، و تـ الدرجة تبايف بيف الىسبة 
 حساب الثبات عف طريؽ :

 Alpha Cronbachهعاهؿ الفا كروىباخ      -0
    Split-halfطريقة التجزئة الىصفية   -7
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 ( قيـ هعاهؿ الثبات لهحاور االستهارة  00جدوؿ ) 
 التجزئة الىصفية هعاهؿ الفا الهحاور
 0.802 – 0.237 0.221 : التصهيـ الهحور األوؿ

 0.911 – 0.825 0.907 الهحور الثاىي : هرحمة التخطيط
 0.820 – 0.290 0.837 : هرحمة التفصيؿ الهحور الثالث

 0.293 – 0.207 0.252 التجٍيزالهحور الرابع : هرحمة 
 0.907 – 0.835 0.823 : هرحمة حياكة وجً الحذاء الهحور الخاهس

 0.923 – 0.880 0.971 الهحور السادس : هرحمة الشد والتجهيع
 0.831 – 0.253 0.290 : هرحمة التعبئة والتغميؼ الهحور السابع

 0.819 – 0.220 0.802 الهحور الثاهف : الهخازف
 0.893 – 0.807 0.859 االستبياف ككؿثبات 

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف جهيع قيـ هعاهالت الثبات : هعاهؿ الفا ، التجزئة      
 هها يدؿ عمى ثبات االستهارة .  0.00الىصفية ، دالة عىد هستوى 

 نتائج البحـث ومناقشتها:
 تضهىت ىتائج البحث اإلجابة عمى تساؤالتً. 

 األول :بالنسبة لمتساؤل 

بعض  فيمراحل اإلنتاج  فيما إمكانية إعداد نظام تخطيط مقترح الذى ينص عمى: 
 مصانع األحذية ؟

إعداد ىظاـ تخطيط هقترح يتطمب دراسة هراحؿ اإلىتاج وعهميات التخطيط 
داخؿ هصاىع األحذية، وقد أهكف اإلجابة عمى ٌذا التساؤؿ هف خالؿ الدراسة الهيداىية 
حيث تـ جهع هعموهات عف طرؽ العهؿ داخؿ هراحؿ اإلىتاج، والتعرؼ عمى هدي 

إلىتاج داخؿ هصاىع األحذية، ويتـ بعهمية التخطيط، والتعرؼ عمى هراحؿ ا االٌتهاـ
تصىيع األحذية باستخداـ عهميات تصىيع هتداخمة، يؤدى كؿ هىٍا هرحمة هختمفة هف 

 التاليقسـ ها هف دوري تتـ إعادة توجيً األحذية إلى القسـ  اىتٍاءعهمية اإلىتاج، وعىد 
 خط اإلىتاج. في



 

626 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 التربية النوعية مجلة البحوث في مجاالت

إلى أٌداؼ البحث وتوضيح هف  بإيجازهقدهة تشير  االستبيافوقد تضهف ٌذا   
 فقط. يلبياىات خاصة بأغراض البحث العمهالدارسة بأف ٌذي ا

تهت  التيعمى هجهوعة هف البياىات الهتعمقة بالهصاىع  االستبيافواحتوى 
( هصاىع ودارات البياىات حوؿ عدة ىقاط شهمت : حجـ الهصىع 00زيارتٍا وعددٌا )

% هصاىع صغيرة(، عدد 30–طة % هصاىع هتوس30  –% هصاىع كبيرة 10)
% هف الهصاىع يحتوي 70 –% هف الهصاىع يحتوي عمى هخزىييف 50الهخازف ) 

% هػف 00 –تحتوي عمى هخزف واحد  % هف الهصاىع 00 –هخازف  3عمى 
% هف الهصاىع ال تحتوي عمى هخػازف داخمٍا 00 –هخػػازف  1الهصاىع تحتوي عمى 

% هف الهصاىع 50 –إىتاجٍا هحمى وتصدير % هف الهصاىع 50(، ىوع اإلىتاج ) 
 – يفالوأط ي% أحذية رجال70 –% أحذية رجالى 30إىتاجٍا هحمى(، ىوع الهىتجات )

% أحذية 00 –ورجالى وأطفاؿ  ي% أحذية ىسائ70 –ة رجالى وىسائي % أحذي70
 (.يىسائ

واحتوى االستبياف عمى عدد تسعة وعشروف سؤااًل تـ وضعٍا بحيث تشتهؿ 
ارت األسئمة حوؿ عدة هراحؿ احؿ التصىيع والتخطيط الهوجودة بالهصىع ودكافة هر 

 :يكاآلت

 أواًل: مرحمة التصميم

% هف أفراد العيىة عمى أىً يوجد هصهـ أحذية داخؿ الهصىع، وقد 80أجهع 
تىفيذ الباتروف، وهتابعة عهؿ العيىة،  ٌيأجهعوا عمى أف هٍاـ وهسئولية الهصهـ 

ذي الهٍاـ  يالسر ، وعهؿ تجربة يوعهؿ السر  ىفس هراحؿ عهمية التصهيـ، وقد  ٌي، ٌو
تستغرقٍا عهمية التصهيـ وذلؾ  التيوا جهيعًا عمى أىً ال يهكف حساب الهدة اتفق

الهستغرقة في كؿ هوديؿ ولذلؾ ال  ةهوديالت والتصهيهات واختالؼ الهدالختالؼ ال
% هىٍـ عمى أىً ال 70 اتفؽيتـ حساب الوقت الهستغرؽ في عهمية التصهيـ، كها 

سواء كاف شراء  يالهصىع، ويعتهدوف عمى هصدر خارج يوجد هصهـ أحذية داخؿ
 التيهوديالت جاٌزة هف الخارج أو االعتهاد عمى هكتب تصهيـ يقوـ بعهؿ الهوديالت 
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تتـ خارج الهصىع حيث يتـ  التيع بٍا، وال يوجد هتابعة لعهمية التصهيـ يرغب الهصى
 االعتهاد عمى الهكاف الهىفذ لمتصهيهات.

جهيع أفراد العيىة عمى أىً يتـ عهؿ أهر تشغيؿ يحتوى عمى )رقـ الهوديؿ  اتفؽ 
هراحؿ العهؿ هف تفصيؿ وتجٍيز وحياكة الوجً والشد والتجهيع  -الكهية  –األلواف  -
اإلىتاج حتى  فيالتعبئة والتغميؼ ( بحيث يبدأ أهر التشغيؿ هع العاهؿ هف أوؿ هرحمة و 

يصؿ إلى هرحمة التعبئة والتغميؼ، ولكف إعداد أهر التشغيؿ وهراحؿ اإلىتاج ال يكوف 
ىها يكوف بشكؿ عاـ حيث أف صيغة أهر التشغيؿ وهراحؿ  وفقًا لهراحؿ إىتاج العيىة، وا 

 هوديؿ.  يوثابتة أل تغيير أيرتيب بدوف اإلىتاج تكوف بىفس الت

 ثانيًا: مرحمة التخطيط

% هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد أسس أو عىاصر تقـو عميٍا 90أجهع 
% عمى أىً يوجد هسئوؿ عف عهمية التخطيط 00 اتفؽهرحمة تخطيط اإلىتاج، بيىها 

 التيثـ يقوـ بالتأكد هف تواجد الخاهات سوؼ يتـ تىفيذٌا  التييقوـ بترتيب الهوديالت 
الهخزف وتوفير الىاقص هىٍا ويقوـ بهتابعة أواهر التشغيؿ، ثـ تىتقؿ  فييتطمبٍا اإلىتاج 

 هٍهة الرقابة اإلىتاجية وفىياتٍا إلى هدير اإلىتاج داخؿ الهصىع.

% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ التخطيط لهتطمبات اإلىتاج قبؿ 20كها أجهع 
العهمية اإلىتاجية بحيث يتـ توفير الخاهات واإلكسسوارات وكؿ ها تحتاج إليً  فيدء الب

% 30 اتفؽاإلىتاجية، بيىها  العهميةبدائؿ قد تمجأ اليٍا  أيالعهمية اإلىتاجية وتجٍيز 
العهمية  فيهف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد تخطيط لهتطمبات اإلىتاج قبؿ البدء 

 اإلىتاجية.

جهيع أفراد العيىة عمى أىً ال يتـ عهؿ جدولة تفصيمية لكؿ احتياجات  اتفؽ
عمى رقـ الهوديؿ  يهدوف عمى أهر التشغيؿ والذى يحتو الهىتج بالتفصيؿ إىها يعت

ذا األهر ٌو الذى يعتهدوف عميً   ةار إد فيوالكهية الهطموبة واأللواف والهقاسات، ٌو
يتـ حساب زهف  صيؿ الخاصة بالهىتج والالعهمية اإلىتاجية وال يتـ تسجيؿ كؿ التفا

 اإلىتاج لكؿ هرحمة.
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% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ تقسيـ العهؿ إلى هراحؿ، ٌذي 80أجهع 
الهسهيات بيف الهصاىع ولكىٍا تتفؽ عمى أقساـ رئيسية  فيالهراحؿ يهكف أف تختمؼ 

قسـ  –والتجهيع قسـ الشد  –( الفوىديقسـ حياكة الوجً ) –) قسـ التفصيؿ  ٌيو 
التعبئة والتغميؼ( وقد تختمؼ بعض الهصاىع هع قسـ الشد والتجهيع حيث أىٍا تقـو 

% هف أفراد العيىة عمى أىٍـ 70 اتفؽهف شدي وتجهيعً، بيىها  بعهمية حقف الىعؿ بدالً 
ال يقوهوف بتقسيـ العهؿ إلى هراحؿ حيث يتولى العاهؿ هسئولية إىتاج الحذاء حتى يقوـ 

هسئولية عهمية الشد والتجهيع حتى  ويتولى بعدي عاهؿ أخر فوىديٌيئة  في بتسمهيً
 عمبة. فييقوـ بتسميـ الحذاء هعبأ 

 ثالثًا: مرحمة التفصيل

، بيىها يأف عهمية التفصيؿ تكوف يدوى وآل % هف أفراد العيىة عمى10أجهع  
% هف 30حيف  في، يأف عهمية التفصيؿ تكوف آل % هف أفراد العيىة عمى30أجهع 

 وا عمى أف عهمية التفصيؿ تكوف يدوية.اتفقأفراد العيىة 

أفراد العيىة عمى أف عهمية التفصيؿ يتـ فيٍا ترتيب الهوديالت والطمبات  اتفؽ
 الهصىع. فيتوجد  التيحسب العهالء ويتـ تقسيـ العهؿ حسب آلية عهمية التفصيؿ 

هتابعة لعهمية التفصيؿ بشكؿ % هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد 10أجهع 
إىها يتـ االعتهاد عمى خبرة العهاؿ، أو هتابعة أصحاب الهصاىع ألعهالٍـ،  يأساس

يوجد هراجعة هباشرة إىها يتـ االعتهاد عمى  % هف أفراد العيىة عمى أىً ال30 اتفؽو 
 % هف أفراد العيىة عمى أى70ًتميٍا لمتأكد هف جودة التفصيؿ، وأجهع  التيالهرحمة 

% هف أفراد العيىة عمى أىً 00 اتفؽيوجد هسئوؿ عف عهمية التفصيؿ وهتابعتٍا، و 
التفصيؿ لمتأكد هف كهية وجودة  فييوجد هرحمة لهتابعة عهمية التفصيؿ قبؿ البدء 

 الجمد . 

% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ هتابعة وهالحظة العاهؿ وطرؽ 20أجهع 
الفترة األولى هف عهمً داخؿ الهصىع، بيىها  في تفصيمً أثىاء عهمً ويكوف عميً تركيز

% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ عهؿ اختبار لكؿ عاهؿ تفصيؿ قبؿ بدأ عهمً 30أجهع 
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كؿ هصىع عف األخر  فيطريقة اختبار العهاؿ  فيالهصىع هع وجود اختالؼ  في
ىها يقـو طريقة تفصيمً، بي فيحيث يقوـ هصىع باختيار أصعب هوديؿ واختبار العاهؿ 

باختيار هوديؿ هتوسط ويقوـ العاهؿ بتىفيذي ويتـ هتابعة جودة تفصيؿ خر آهصىع 
الهوديؿ، بيىها يتـ عهؿ اختبار  هقايسةالخاهة وهقارىة ذلؾ ب فيالعاهؿ وىسبة اإلٌدار 

هصىع ثالث عف طريؽ إعطاءي طريحة هف العهؿ وهالحظة طريقة عهمً  فيلمعاهؿ 
 الهوديؿ بىاء عمى ذلؾ يتـ تحديد هدى كفاءة وهٍارة عاهؿ التفصيؿ. فيوجودة تفصيمً 

 رابعًا: مرحمة التجهيز

 اتفؽ% هف أفراد العيىة عمى أىً تتـ عهمية التجٍيز آليًا ويدويًا، بيىها 50أجهع 
% عمى أىً تتـ عهمية التجٍيز آليًا، 00% هىٍـ عمى أىً تتـ عهمية التجٍيز يدويُا، 00

هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد عهمية تجٍيز هىفصمة داخؿ  %30بيىها أجهع 
 الهصىع حيث تتـ ٌذي العهمية هع عهمية حياكة وجً الحذاء.

هف أفراد العيىة عمى تحديد عاهؿ أو عاهالف يقوهاف بعهؿ العالـ % 30أجهع 
% هىٍـ عمى أىً ال يتـ 30 اتفؽعمى الجمد ويقوـ عاهؿ آخر بعهمية الترفيع، بيىها 

ٌذي الهرحمة لديٍـ الهعرفة بجهيع الهراحؿ  فيتوزيع العهالة حيث أف جهيع العاهميف 
هرحمة التفصيؿ  اىتٍاءويهكىٍـ القياـ بالعهؿ كمً حيث يتـ تسميهٍـ الخاهات بعد 

% هف أفراد العيىة عمى أىً يوجد عاهؿ واحد فقط يقـو بجهيع هراحؿ 00هباشرة، وذكر 
% هىٍـ عمى أىً ال يوجد عهمية تجٍيز هىفصمة داخؿ 30 اتفؽهمية التجٍيز، بيىها ع

 .األخرىالهصىع حيث يتـ توزيعٍا عمى الهراحؿ 

 خامسًا: مرحمة حياكة وجه الحذاء

ٌذي الهرحمة عمى  في% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ تقسيـ العهؿ 50أجهع  
ة إلىٍاء عهمً وتسميـ وجً الحذاء،  بيىها شكؿ بىؾ يقوـ بعهؿ ٌذي الهرحمة هعً هاكيى

% هف أفراد العيىة عمى أف العهؿ يكوف عمى شكؿ خط إىتاج يحتوى عمى 10 اتفؽ
تكهؿ عهؿ بعضٍا البعض لتسميـ وجً الحذاء كاهال  التيالعديد هف البىوؾ والهاكيىات 

ىات لتستمـ %هف أفراد العيىة عمى أىً يوجد هاكي00حيف أجهع  فيتميٍا،  التيلمهرحمة 
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باستالـ  البطاىات وأجزاء هف الهوديؿ وتقوـ البىوؾبتجهيع العهؿ هف التفصيؿ وتقوـ 
وتسميهً لمهاكيىات بعد ذلؾ لمحياكة وبعدٌا تستمهٍا بىوؾ  يالهوديالت وتجهيع الباق

 أخرى لتجهيع البطاىات هع الجمد ثـ الهاكيىات لتقـو بإتهاـ عهميً حياكة وجً الحذاء.

صىاديؽ بالستيكية  في% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ ىقؿ الهىتجات 90أجهع 
 اىتقاؿ% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ 00 اتفؽوتىقؿ بشكؿ يدوى بيف العهاؿ، بيىها 

الشغؿ بيف العهاؿ بشكؿ هتتابع عمى الهاكيىات وذلؾ ألف هراحؿ العهؿ عبارة عف 
 هراحؿ هتتابعة .

 والتجميع :   سادسًا : مرحمة الشد

صىاديؽ  في% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ ىقؿ وجً الحذاء 80أجهع  
% هىٍـ عمى أىً يتـ وضع وجً الحذاء 00 اتفؽتميٍا بيىها  التيبالستيكية إلى الهرحمة 

يتـ بٍا عهمية حقف الىعؿ، بيىها أجهع  التيعربة لمهىطقة  فيشكائر كبيرة وىقمٍا  في
% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ تسميـ وجً الحذاء إلى هخزف ىصؼ اإلىتاج لتخزيىً 00

 والهخزف ٌو الهسئوؿ عف صرؼ وجً الحذاء إلى هرحمة الشد والتجهيع.

% هف أفراد العيىة عمى أىً تتـ عهمية شد وجً الحذاء يدويًا وآليًا، 80أجهع 
 في% هف أفراد العيىة عمى أىً تتـ عهمية شد وجً الحذاء يدويًا فقط، 00 تفؽابيىها 
 % هىٍـ عمى أىً تتـ عهمية شد وجً الحذاء آليًا فقط.00حيف 

% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ قياس كفاءة العاهؿ، بيىها أجهع 20أجهع 
ابعة عهمً أثىاء % هىٍـ عمى أىً أحياىًا يتـ قياس كفاءة العاهؿ وذلؾ هف خالؿ هت00

% هف أفراد العيىة عمى 30 اتفؽأدائً لمعهؿ وهراقبة كفاءتً وقدرتً عمى اإلىتاج، بيىها 
 أىً ال يتـ عهؿ قياس لكفاءة العاهؿ داخؿ هرحمة الشد والتجهيع.

% هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد ترتيب هخصص لمهاكيىات داخؿ 50 اتفؽ
الهصىع ألف ٌذا الترتيب يعتهد عمى هساحة الهصىع وحجهً وطريقة ترتيبً وحجـ 

تيب الهاكيىات داخؿ % هىٍـ عمى أىً يتـ تر 50القسـ داخؿ الهصىع، بيىها ذكر 
 :يالهصىع كاآلت
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 هاكيىة تركيب الباطس. -0
 هاكيىة التكويع. -7
 هاكيىة الهوىطة. -3
 هاكيىة البيتً. -1
 الفرف. -5
 السشوار. -2
 هاكيىة الصىفرة. -2
 هاكيىة الشاكوش. -8
 هكبس الىعؿ. -9

كؿ  فيٌذا ٌو ترتيب الهاكيىات هع العمـ أف ٌذي الهاكيىات ليست هتواجدة 
ـ.  ىها ٌذا الترتيب ٌو األفضؿ هف وجٍة ىظٌر  الهصاىع، وا 

 سابعًا: مرحمة التغميف والتعبئة

صىدوؽ بالستيكي عف  في% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ ىقؿ األحذية 50 اتفؽ
ٌذي الهرحمة ألىٍا  في% هىٍـ أىً ال يوجد ىقؿ لألحذية 10طريؽ العهاؿ، بيىها ذكر 

 فيىفس هكاف هرحمة الشد والتجهيع،  فيتعتبر جزء هف هرحمة الشد والتجهيع وتتـ 
ـ ىقؿ األحذية عف طريؽ عربات % هف أفراد العيىة عمى أىً يت00 اتفؽحيف 

 هخصصة لٍذي الهرحمة. 

 وأجهع جهيع أفراد العيىة عمى أىً : 

 الحذاء.  فييتـ التأكد هف عدـ وجود هساهير  -0
 يتـ تركيب الرباط إذا وجد. -7
 يتـ إزالة الهادة الالصقة ) الكمة ( الزائدة. -3
 عمبة . فييتـ تعبئتٍا  -1

يتـ لؼ الحذاء بورقة داخؿ العمبة، بيىها % هف أفراد العيىة عمى أىً 80 اتفؽولكف 
 % هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ وضع كؿ فردة حذاء داخؿ كيس عمى حدا .70 اتفؽ
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 ثامنًا: المخازن

% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ تقسيـ الهخازف التابعة لمهصىع بحيث 10 اتفؽ 
% هىٍـ عمى أىً يوجد 00 اتفؽيكوف ٌىاؾ هخزف لمخاهات وأخر لمهىتج التاـ، بيىها 

% هف أفراد العيىة ذكروا أىً يوجد هخزف خاص 00هخزف لمهىتج التاـ والخاهات هعًا، 
% 00 اتفؽحيف  فيبالخاهات وهخزف خاص بالهىتج التاـ وهخزف لمهىتج ىصؼ التاـ، 

الهخزف إلى قسـ خاص  فيهف أفراد العيىة عمى أىً يتـ تقسيـ عهميً التخزيف 
% هىٍـ عمى أىً تتـ 00 اتفؽف لمكرتوف وهخزف لمهىتج التاـ، بيىها بالخاهات وهخز 

عهمية التخزيف عف طريؽ تقسيهٍا إلى هخزف خاص بالخاهات وهخزف أخر بالتفصيؿ 
% هف 00وهخزف لخاهات الكرتوف وهستمزهات التعبئة وهخزف خاص بالهىتج التاـ، 

هخزف  ٌيدة هخازف هىفصمة و أفراد العيىة ذكروا أىً يتـ تقسيـ عهمية التخزيف إلى ع
لمهواد الهشتعمة  خرآبالهستمزهات الخاصة باإلىتاج وهخزف خر آخاص بالجمود وهخزف 

% هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد هخزف 00 اتفؽوهحزف خاص بالهىتج التاـ، بيىها 
لتقسيـ عهميً التخزيف حيث أىً يقوـ بشراء الخاهات بىاء عمى طمبات العهالء وال يتـ 

 تخزيف هىتج تاـ داخؿ الهصىع بؿ إعطاءي لمعهالء.

% هف أفراد العيىة عمى أف الهسئوؿ عف كؿ هرحمة ٌو الذى يقوـ 10 اتفؽ
و   اتفؽالذى يعهؿ عمى تسميهٍـ الخاهات الهطموبة، بيىها بصرؼ الخاهات لمعهاؿ ٌو

عهميات  في% هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ االعتهاد عمى السجالت اليدوية 30
% هىٍـ أىً ال يوجد تخطيط لعهمية 70حيف ذكر  فياالستالـ والتسميـ لمهخزف، 

لإلىتاج الهطموب داخؿ الهخازف تكوف كافية  الهوجودةاالستالـ والتسميـ ألف الخاهات 
% هف أفراد العيىة عمى أف العاهؿ يقوـ بصرؼ 00 اتفؽداخؿ الهصىع فقط، بيىها 

ضًا أييحتاج إليٍا ويتـ تسجيؿ ها صرفً عمى أهر الشغؿ الخاص بعهمً و  التيالخاهات 
 يتـ تسجيمً عمى الكهبيوتر.

الهواد % هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ االحتفاظ بكهيات احتياطية هف 80أجهع 
% هف ٌؤالء عمى أف ىسبة االحتياط تكوف بىاء عمى 30 اتفؽالخاـ بالهخزف حيث 

% هىٍـ 00 اتفؽالخاهات واحتياجات الهصىع واإلىتاج، بيىها  فيكهية االستٍالؾ 
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كؿ طمبية عهؿ لتفادى الهشكالت أثىاء عهميات  فيعمى أىً يتـ عهؿ زيادي احتياط 
لمعهؿ  في% آخروف عمى أف كهية االحتياط يجب أف تك00حيف ذكر  فياإلىتاج، 

% هىٍـ أف كهيات االحتياط 00ثالثة أشٍر، بيىها يرى إلى  اثىيفلهدة تتراوح بيف 
% 00% هف هخزوف اإلىتاج ككؿ، وأجهع 70تزيد عف  % وال00يجب أف ال تقؿ عف 

% هف ىسبة 75عف  يجب أف ال يقؿ يالعيىة عمى أف الهخزوف االحتياط هف أفراد
% هف أفراد العيىة عمى أف ىسبة كهية االحتياط 00هخزوف خاهات الهخزف، بيىها أجهع

 أشٍر. 2لهدة  فييجب أف تك

 يً ال يتـ االحتفاظ بهخزوف احتياط% هف أفراد العيىة عمى أى70 اتفؽبيىها 
 داخؿ الهخزف. 

جالت اليدوية % هف أفراد العيىة عمى أىً يتـ إدارة الهخازف بالس20أجهع 
اىات باستخداـ الحاسب % هىٍـ عمى أىً يتـ استخداـ قواعد بي70 اتفؽفقط، بيىها 

% هىٍـ أىً يتـ استخداـ سجالت يدوية وقواعد بياىات 00حيف ذكر  في، ياآلل
% هف أفراد العيىة عمى أىً ال يوجد 00 اتفؽضًا، بيىها أي يباستخداـ الحاسب اآلل

 عهمية إدارة لمهخازف ألف الهصىع ال يحتوى عمى هخزف.

كاهمة بهراحؿ اإلىتاج دراية التخطيط أف يكوىوا عمى  يلذا يجب عمى هسئول
داخؿ هصاىع األحذية ليقوهوا بتخطيط العهؿ داخؿ هراحؿ اإلىتاج بشكؿ جيد يساعد 

ا بشكؿ هستهر، لذا فإف عمى زيادة هعدالت اإلىتاج وى جاح صىاعة األحذية وتطويٌر
ا  إعداد ىظاـ تخطيط هقترح لهراحؿ اإلىتاج لً أثر جيد لهتابعة عهمية اإلىتاج وتطويٌر

صىاعة األحذية، واالستغالؿ األهثؿ لمخاهات والهعدات  فيوهواكبة التقدـ الهستهر 
 وتطوير العهالة واإلدارة داخؿ هصاىع األحذية.

 :الثانيمتساؤل بالنسبة ل

 فيها فاعمية تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح عمى هعدالت اإلىتاج : الذى ينص عمى
 بعض هصاىع األحذية؟
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أهكف اإلجابة عمى ٌذا التساؤؿ هف خػػالؿ الدراسة التجريبية إلحدى هصاىع  
األحذية ) هصىع عودة ( بٍدؼ تحديد هعدالت اإلىتاج داخؿ الهصىع قبؿ وبعد تطبيؽ 

  .ىظاـ التخطيط الهقترح 

وقد تـ تطبيؽ استهارة تقييـ برىاهج التخطيط الهقترح عمى الهصىع قبؿ تطبيؽ 
بيقً، ثـ إجراء الهعاهالت اإلحصائية لهعرفة هدى فاعمية البرىاهج البرىاهج وبعد تط

 الهقترح عمى هعدالت اإلىتاج بالهصىع .  

بيف القياس القبمي والقياس جاد الفروؽ يوقد تـ استخداـ اإلحصاء الوصفي إل 
 البعدي لىظاـ التخطيط الهقترح.

 
األحذية قبؿ وبعد  بهصاىعهعدؿ اإلىتاج  درجات(  التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف  00الشكؿ )

 : التصهيـ تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور األوؿ

ويهكف تفسير الىتيجة السابقة بأف العهؿ داخؿ هرحمة التصهيـ كاف يتـ بدوف 
بياىات لمهوديؿ ودوف عهؿ ىهوذج لهتابعة عهؿ العيىات وبدوف تسجيؿ  أيتسجيؿ 

بالىهوذج األصمي  االحتفاظألرقاـ الهوديؿ وعدـ  ألرقاـ الهوديالت وعهؿ تسمسؿ
ذي األخطاء  القبمي، وتـ عهؿ كاىت هوجودة ظٍرت هف خالؿ القياس  التيلمهوديؿ، ٌو

هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط وتـ توجيً الهصههيف لهدي أٌهية  ياإلجراء التصحيح
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تسجيؿ بياىات الهوديؿ وعهؿ ىهوذج لهتابعة عهؿ العيىات وعهؿ همؼ خاص بكؿ 
زيادة  فييساعد  لمسريلمهوديؿ هف خالؿ الهصهـ وعهؿ تجربة  هقايسةالهوديؿ وعهؿ 

 فيحدث تداخؿ ي جودة وهعدالت إىتاج الهصهـ وتسجيؿ أرقاـ الهوديالت لكي ال
عهمية اإلىتاج، كها  فيعهميات التفصيؿ يؤدى الى وجود عطؿ  فيالهوديالت وأخطاء 

تؤدي هشكالت  أيبالىهوذج األصمي لمهوديؿ يساعد عمى عدـ حدوث  االحتفاظأف 
ذا ساعد  أيالى تعطيؿ عهمية اإلىتاج إذا تـ فقد أو تمؼ  جزء هف ىهوذج التفصيؿ ٌو

هعدالت  يتضح أفوبٍذا عمى رفع هعدالت اإلىتاج والجودة داخؿ هرحمة التصهيـ، 
 الهقترح.وذلؾ يشير إلى فاعمية برىاهج التخطيط  يالبعدالقياس  فياإلىتاج زادت 

 
قبؿ وبعد  األحذيةبهصاىع هعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات  07الشكؿ ) 

 : هرحمة التخطيط  تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور الثاىي

السابقة بأف إدارة التخطيط داخؿ الهصىع قبؿ تطبيؽ ويهكف تفسير الىتيجة  
البرىاهج تقوـ بعهؿ أهر تشغيؿ ال يحتوى عمى بياىات كاهمة لمهوديؿ تخص هراحؿ 

لتجٍيز احتياجات تىفيذ الهوديؿ الهقايسات خداـ اإلىتاج أو العاهميف، وأحياىا ال يتـ است
وظٍرت ٌذي   كؿ هرحمة، فيوأحياىًا يتـ إعطاء العاهميف هواصفات الجودة الهطموبة 

األخطاء هف خالؿ القياس القبمي، وتـ عهؿ اإلجراء التصحيحي هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ 
 التيلكؿ هوديؿ والتأكد هف تجٍيز الخاهات هقياسة التخطيط حيث يتـ التأكد هف وجود 
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عمى جهيع هراحؿ إىتاج تحتاج إليٍا عهميات اإلىتاج وتـ عهؿ أهر تشغيؿ يحتوي 
 فيهعدالت اإلىتاج زادت يتضح أف فيذي، وبٍذا ىالذيف قاهوا بتالهوديؿ والعاهميف 

 ى فاعمية برىاهج التخطيط لهقترح.وذلؾ يشير إل البعديالقياس 

 
قبؿ وبعد  بهصاىع األحذيةهعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات  03)الشكؿ 

 : هرحمة التفصيؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور الثالث

الىتيجة السابقة بأف هرحمة التفصيؿ قبؿ تطبيؽ البرىاهج كاىت ويهكف تفسير  
لمهوديؿ، ويتـ التأكد هف الهعدات  الهقياسة تعتهد عمى عاهؿ التفصيؿ في تحديد

عهمية التفصيؿ، يتـ حساب هعدؿ إىتاج العاهؿ  فيواألدوات الهستخدهة قبؿ البدء 
وظٍرت ٌذي األخطاء  العاهؿ هف هرحمة التفصيؿ، اىتٍاءباألسبوع وال يتـ الهراجعة بعد 

تخطيط هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ ال يء التصحيحهف خالؿ القياس القبمي، وتـ عهؿ اإلجرا
عهمية  فيالهوديؿ هف خالؿ الهصهـ ويتـ تجٍيز الخاهات لمبدء  هقياسة حيث يتـ عهؿ

، ويتـ حساب هعدؿ اإلىتاج لكؿ عاهؿ ويتـ هراجعة كهية هقايسةالالتفصيؿ بىاءًا عمى 
 فيهعدالت اإلىتاج زادت  يتضح أفتميً، وبٍذا  التيالقص قبؿ ىقؿ الهوديؿ لمهرحمة 

 فاعمية برىاهج التخطيط الهقترح.     وذلؾ يشير إلى  البعديالقياس 
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قبؿ وبعد  بهصاىع األحذيةهعدؿ اإلىتاج (  التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 01الشكؿ)

 : هرحمة التجٍيز تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور الرابع

ويهكف تفسير الىتيجة السابقة بأف هرحمة التجٍيز قبؿ تطبيؽ البرىاهج كاىت 
العاهؿ لمهوديؿ بدوف هراجعة عمى عدد قطع الهوديؿ بعد عهمية ستالـ اتعتهد عمى 

، وظٍرت ٌذي األخطاء هف يب كهية اإلىتاج لمهرحمة بشكؿ يوهالتفصيؿ، وال يتـ حسا
هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط  يصحيحلتخالؿ القياس القبمي، وتـ عهؿ اإلجراء ا

حيث يتـ عهؿ فرز لقطع التفصيؿ لمهوديؿ قبؿ بدء تجٍيز الهوديؿ، ويتـ حساب هعدؿ 
وذلؾ يشير  البعديالقياس  فيهعدالت اإلىتاج زادت   يتضح أفوبٍذا اإلىتاج لمهرحمة، 

 الهقترح.     إلى عمى فاعمية برىاهج التخطيط 
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وبعد  بهصاىع األحذية قبؿهعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 05الشكؿ )

 : هرحمة حياكة وجً الحذاء تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور الخاهس

السابقة بأف هرحمة حياكة وجً الحذاء قبؿ تطبيؽ ويهكف تفسير الىتيجة 
 االٌتهاـوقدرتً عمى تىفيذ الهوديؿ، وال يتـ البرىاهج كاىت تعتهد عمى هٍارة العاهؿ 

بعهمية الفرز وهطابقة اإلىتاج بالعيىة وأهر التشغيؿ وال يتـ حساب الهرتجع والتالؼ هف 
الهوديؿ وال يتـ حساب هعدؿ اإلىتاج لمعاهؿ بشكؿ يوهي، وظٍرت ٌذي األخطاء هف 

هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط  يالقبمي، وتـ عهؿ اإلجراء التصحيحخالؿ القياس 
حيث يتـ عهؿ رقابة جيدة عمى الهوديؿ وكهية إىتاجً والتأكد هف هطابقتٍا ألهر 

 أيبفرز الخاهات أثىاء العهؿ يساعد عمى تجىب  االٌتهاـالتشغيؿ والعيىة، ويتـ 
  يتضح أفوبٍذا هعدالت اإلىتاج،  فيهشاكؿ أثىاء اإلىتاج يهكف أف يؤدي إلى ىقص 

برىاهج التخطيط وذلؾ يشير إلى فاعمية  البعديالقياس  فياإلىتاج زادت  هعدالت
 الهقترح.     
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وبعد  بهصاىع األحذية قبؿهعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 02الشكؿ ) 

 : هرحمة الشد والتجهيع تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور السادس

ويهكف تفسير الىتيجة السابقة بأف هرحمة الشد والتجهيع قبؿ تطبيؽ البرىاهج 
حالة التخزيف كهىتج  فيحالة الهىتج التاـ أها  فيكاىت تعتهد عمى فرز وجً الحذاء 

لمهرحمة، ىص تاـ ال يتـ فرز الهوديؿ قبؿ تخزيىً، ال يتـ تسجيؿ هعدؿ اإلىتاج اليوهي 
هف  يالتصحيحقياس القبمي، وتـ عهؿ اإلجراء وظٍرت ٌذي األخطاء هف خالؿ ال

خالؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط حيث يتـ عهؿ فرز لمهوديؿ كهىتج تاـ أو هىتج ىصؼ 
هعدالت اإلىتاج زادت   يتضح أف وبٍذاتاـ، ويتـ تسجيؿ هعدالت اإلىتاج بشكؿ يوهي، 

 .     وذلؾ يشير إلى فاعمية برىاهج التخطيط الهقترح البعديالقياس  في
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وبعد  بهصاىع األحذية قبؿهعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 02الشكؿ )

 : هرحمة التعبئة والتغميؼ تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور السابع

تفسير الىتيجة السابقة بأف هرحمة التعبئة والتغميؼ قبؿ تطبيؽ البرىاهج ويهكف 
بعهمية الفرز وتسجيؿ  االٌتهاـكاىت تعتهد عمى تىظيؼ الحذاء وتعبئتً وتغميفً، وال يتـ 

الهرتجعات وهعدؿ اإلىتاج اليوهي، وظٍرت ٌذي األخطاء هف خالؿ القياس القبمي، وتـ 
تطبيؽ ىظاـ التخطيط حيث يتـ فرز دقيؽ لمحذاء هف خالؿ  يالتصحيحعهؿ اإلجراء 

وهعدؿ اإلىتاج اليوهي لٍذي  االرتجاعهرتجعات وسبب  أيوتسجيؿ  التعبئةقبؿ 
وذلؾ يشير إلى  البعديالقياس  فيهعدالت اإلىتاج زادت  يتضح أف وبٍذاالهرحمة، 

 فاعمية برىاهج التخطيط الهقترح.     
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األحذية قبؿ وبعد  بهصاىعهعدؿ اإلىتاج ( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 08الشكؿ )

 : الهخازف تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لمهحور الثاهف

السابقة بأف هرحمة الهخازف قبؿ تطبيؽ البرىاهج كاىت ويهكف تفسير الىتيجة 
عهمية  فيعميٍا  واالعتهادفواتير بال واالحتفاظتعتهد عمى وضع الخاهات داخؿ الهخزف 

هف  احتياطبهعدؿ  االحتفاظبتقسيـ الهخزف وترتيبً وال يتـ  اٌتهاـالصرؼ، وال يوجد 
الهواد الخاـ االساسية والخاهات الهساعدة، وظٍرت ٌذي األخطاء هف خالؿ القياس 

هف خالؿ تطبيؽ ىظاـ التخطيط حيث يتـ  يالتصحيحالقبمي، وتـ عهؿ اإلجراء 
 االٌتهاـبتقسيـ الهخزف وترتيبً بشكؿ يسٍؿ عهمية سحب الخاهات،  وبدأ  االٌتهاـ

يتضح وبٍذا ،  الهساعدةهف الهواد الخاـ األساسية والخاهات  احتياطبهعدؿ  باالحتفاظ 
وذلؾ يشير إلى فاعمية برىاهج التخطيط  البعديالقياس  فيهعدالت اإلىتاج زادت  أف

 الهقترح.     
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بهصاىع األحذية قبؿ وبعد  هعدؿ اإلىتاج( التهثيؿ البياىي لداللة الفروؽ بيف درجات 09الشكؿ )

 تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح ككؿ

بهصاىع وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجات هعدؿ اإلىتاج  هها سبؽ يتضح      
األحذية قبؿ وبعد تطبيؽ ىظاـ التخطيط الهقترح لصالح التطبيؽ البعدي ، هها يشير 

 إلى فاعمية ىظاـ التخطيط الهقترح عمى هعدالت اإلىتاج بهصاىع األحذية . 
 :Recommendations )التوصيات ) 

رفع قدرتٍا التىافسية  فيبصىاعة األحذية ودراستٍا عمهيًا لمهساٌهة  االٌتهاـ .0
 الهيًا.ع

عداد أىظهة تخطيط تساعد عمى سير العهمية  االٌتهاـ .7 بعهمية التخطيط وا 
 رفع هعدالت اإلىتاج داخؿ هصاىع األحذية. فياإلىتاجية بشكؿ أفضؿ يساٌـ 

االستغالؿ  فيالهتابعة الهستهرة لهراحؿ اإلىتاج داخؿ هصاىع األحذية تساعد  .3
ا وتقدـ ٌذي الصىاعة.    األهثؿ لمهوارد وتطويٌر

 ٌذا الهجاؿ عف طريؽ التدريب الهستهر. فيتىهية الكوادر الفىية الهتخصصة  .1
هجاؿ صىاعة األحذية بٍدؼ تطوير  فيهتابعة التطورات التكىولوجية الحديثة  .5

 األسواؽ العالهية. فيصىاعة األحذية  لتواكب وتىافس 
 الربط بيف الجٍات األكاديهية والبحثية وهجاؿ صىاعة األحذية .  .2
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 المراجع :

  أواًل : المراجع العربية

 الكتب : -أ

0-  
، الطبعة االقتصادية ىالجدو تخطيط الهشروعات ودراسات  جالؿ جويدة

 .7000األولى الدار الجاهعية، اإلسكىدرية، 

، هكتبة األىجمو الهصرية ، القاٌرة،  5، ط التربويعمـ الىفس  فؤاد أبو حطب ، أهاؿ صادؽ   -7
7000   

 كاهؿ عمي   -3
 فيالتخطيط والرقابة، هركز تطوير الدراسات العميا والبحوث 

العموـ الٍىدسية ، الطبعة األولى ، كمية الٍىدسة ، جاهعة 
 .2007هارس  القاٌرة،

 .7002، دار التعميـ الجاهعي، القاٌرة، ياالستراتيجالتخطيط  أحهد فيهصط  -1

 الرسائل العممية :  -ب

، رسالة ياإلجهالتقىية التخطيط  باستخداـتحسيف االداء  أشرؼ هجاٌد  -5
 .7002هاجستير كمية الٍىدسة، جاهعة بىٍا، 

الكفاءة اإلىتاجية ، رسالة هاجستير ، كمية  فيالوقت أثر إدارة  أهىة حسف  -2
 .7002الدراسات العميا والبحث العمهي، جاهعة شىدي،  

2-  
مة، رسالة ة خىشيالهىشآت الرياضية وأل فيواقع التخطيط  بركاف عادؿ

هحهد الشريؼ هساعدية ) سواؽ  يهاجستير الهركز الجاهع
 . 7000أٌراس (، هعٍد عمـو الطبيعة والحياة، 

8-  
باستخداـ الكهبيوتر لتدريس هقرر  يالذاتفعالية برىاهج لمتعمـ  حهدي البيطار

لإلىجاز والدافعية  الدراسيتىهية التحصيؿ  فيحساب اإلىشاءات 
والقدرة الهكاىية لدى تالهيذ الهرحمة الثاىوية الصىاعية، رسالة 
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 .7005دكتوراي، كمية التربية، جاهعة أسيوط، 

9-  
 فيفعالية برىاهج تدريبي هقترح لخريجي قسـ الهالبس والىسيج  دعاء أشرؼ 

تخطيط وهتابعة إىتاج الهالبس الجاٌزة، رسالة هاجستير، كمية 
 .7008، جاهعة حمواف،  الهىزلياالقتصاد 

صىاعة األحذية الجمدية لمىساء ، رسالة     فيىظـ الجودة الشاهمة  سىاء هحهد  -00
 . 7002، جاهعة حمواف ،  الهىزليهاجستير ، كمية االقتصاد 

00-  
التصهيهية ألحذية هرضي السكرى، رسالة دكتوراي  االعتبارات عبد العظيـ هحهد

وداف لمعموـ والتكىولوجيا، ،كمية الدراسات العميا، جاهعة الس
7002. 

07-  
إدارة اإلىتاج الهتكاهؿ  فيلمتعميـ اإللكتروىي فاعمية ىظاـ  دأيعهاد ز 

، الهىزليبصىاعة الهالبس، رسالة دكتوراي، كمية االقتصاد 
 .7000جاهعة حمواف  

03-  
صىاعة الهالبس الجاٌزة الهىتجة بأسموب  فيالتخطيط والهتابعة  عهرو أحهد 

ا عمى هعدالت اإلىتاج ، رسالة هاجستير ،  تريكو المحهة وأثٌر
 . 7007، جاهعة حمواف ، هصر ،  الهىزليكمية االقتصاد 

01-  
تىهية الصىاعات الصغيرة ،  فيدور التخطيط وهراقبة اإلىتاج  يوسؼ  ٌاىي

رسالة هاجستير ، كمية التجارة ، الجاهعة اإلسالهية ، غزة  
7000. 

05-  
ا  فيبعض أساليب الهىاولة  ٌىاء حساـ  خطوط إىتاج الهالبس الجاٌزة وأثٌر

عمى هعدالت اإلىتاج ، رسالة هاجستير ، كمية االقتصاد 
 . 7001، جاهعة حمواف ، الهىزلي

 :قواميس المغة  -د

 . 7001، هكتبة الشروؽ الدولية ،  0الهعجـ الوسيط ، هجمد  هجهع المغة العربية  -02
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