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Training of 4th year Home Economics students on different quality standards 
through Women's T-Shirt production line 

D 
       

  جامعة طنطا   -س بقسم اإلقتصاد المنزلى، كلیة التربیة النوعیةمدر
 

  Abstract      Keywords  
تعتبر الجودة أحد أھم المرتكزات التي تعتمد علیھا المؤسسات في تجوید أدائھا من خالل النشاط        

وأصبحت ھي الوظیفة األولى  .الذي تعمل فیھ المؤسسة سواء كان إنتاج سلع أو تقدیم خدمات
للمؤسسات وفلسفة ومنھجیة إداریة وأسلوب حیاة لھا یمكنھا من زیادة قدرتھا التنافسیة للبقاء واإلستمرار 

وأصبح مقیاس تحقیق الجودة بأى مؤسسة من        .في ظل المتغیرات المتالحقة التي تؤثر على العالم 
ألن عدم تخصیص اإلھتمام مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة ، وخالل قدرتھا على إنتاج منتجات بالجودة ال

الالزم للجودة قد یؤدى بھا إلى تدمیر المنظمة ،وتخفیض مشاركتھا الدولیة فى األسواق المحلیة 
والعالمیة وعدم رضا عمالئھا عن منتجاتھا ، األمر الذى یفرض على المؤسسات التعلیمیة المتخصصة 

وق العمل األمر الذى دفع إلى تدریب بعض طالبات الفرقة الرابعة إعداد خریجیھا بشكل یتناسب وس
بقسم االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة طنطا على تطبیق بعض المھارات المختلفة المتعلقة 
بجودة قطعة ملبسیة من خالل خط إنتاج تى شیرت نسائى وعمل استمارة تحكیم آلخذ آراء عدد من 

جودة عملیات ( صین فى جودة مراحل إنتاج العینات مكونة من أربع محاور رئیسیة المحكمین المتخص
،وكان عنوان )  جودة عملیات التشطیب –جودة مراحل التجمیع  –جودة عملیات القص  - فرد القماش 

تدریب طالبات الفرقة الرابعة بقسم اإلقتصاد المنزلى على معاییر الجودة المختلفة من خالل " البحث  
من خالل ما ھى إمكانیة اكساب الطالبات بعض مشكلة البحث وتحدد " إنتاج تى شیرت نسائى  خط

إلى كیفیة تطبیق معاییر الجودة داخل خطوط یھدف البحث المھارات المختلفة لجودة خطوط اإلنتاج ، و
روض فاإلنتاج ،وكذلك اكساب الطالبات بعض المھارات الفنیة لإلنتاج الكمى للمالبس ، ومن أھم 

بین  آراء المحكمین حول جودة مراحل إنتاج العینات محل  أن ھناك فروق ذات داللة احصائیةالبحث 
إلى استفادة الطالبات من تطبیق معاییر الجودة فى سوق العمل بعد التخرج أھمیة البحث البحث ،وترجع 

روق ذات داللة إحصائیة ھى وجود فنتائج البحث التجریبى التحلیلى ،وكانت أھم البحث المنھج ،ویتبع 
جودة عملیات (بین آراء المحكمین حول جودة مراحل إنتاج العینات حیث حصل المحور الرابع 

% 90بمتوسط ) جودة عملیات الفرد (ویلیھ المحور األول % 94على أعلى نسبة بمتوسط ) التشطیب 
وقد كانت أھم % 79على أقل نسبة بمتوسط ) جودة مراحل التجمیع (،وقد حصل المحور الثالث 

  .ھى ضرورة دراسة معاییر الجودة المختلفة  وتطبیقھا بجمیع المؤسسات   التوصیات

 معاییر الجودة   
Quality Standards  

 خطوط اإلنتاج 
Production Lines 

 تى شیرت نسائى
Women T-Shirts 
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  :Introduction   
  خفض  أھمھا الھدف الرئیسي للجودة تشمل عدة فوائد رئیسیة 

الجودة ، أما   تحقیق تقلیل الوقت الالزم إلنجاز المھمات   التكالیف
تطبیق إدارة الجودة الشاملة ھو تطویر الجودة للمنتجات والخدمات 

كالیف واإلقالل من الوقت والجھد الضائع مع إحراز تخفیض في الت
  .    لتحسین الخدمة المقدمة للعمالء وكسب رضاءھم

إن نشر مفاھیم ومبادىء إدارة الجودة الشاملة لجمیع العاملین في  
التطبیق حیث یتم الترویج   المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ قرار

یبیة عن طریق تنظیم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدر
  المؤسسة   للتعریف بمفھوم الجودة وفوائدھا على

ولتطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحیح فإنھ یجب 
تدریب وتعلیم المشاركین بأسالیب وأدوات ھذا المفھوم   الجدید 
حتى یمكن أن یقوم على أساس سلیم وصلب وبالتالي یؤدي إلى 

  .تطبیقھ   النتائج المرغوبة من
دئ الجودة التركیز على المنتج ویعتبرأھم الركائز األساسیة ومن مبا

لتطبیق الجودة الشاملة في المنظمات، فتحقیق    حاجات ومتطلبات 
ً لنجاح المنظمة ، التركیز على العملیات ویقصد  الزبون یعتبر أساسا
بھا العملیات اإلنتاجیة والمتمثلة بمجموعة من النشاطات والعملیات 

المدخالت إلى مخرجات أي تقدیم السلع والخدمات  الالزمة لتحویل
ومطابقتھا للتصمیم والمواصفات المطلوبة ،مشاركة األفراد 

العاملین حیث أنھا مسؤولیة جمیع األفراد العاملین في المنظمة 
بغض النظر عن مستویاتھم حیث یجب علیھم معرفة دورھم وإنجاز 

الخطط الالزمة أعمالھم والمساھمة في تحدید األھداف وصیاغة 
لتحقیق ھذه الفلسفة بنجاح ،وتتطلب إدارة الجودة التحسین المستمر 

للعملیات بھدف اإلیفاء بمتطلبات الجودة وتحقیق رغبات 
واحتیاجات الزبون، وذلك یساھم في تقلیل األخطاء والعیوب وزیادة 

  .اإلنتاجیة وغیرھا 
   Statement of the problem  

تأھیل و إكساب الطالبات المھارات و القدرات  ما إمكانیة -1
المطلوبة للعمل علي خط إنتاج التى شیرت و كیفیة سیر 

 ؟  المنتج و إتقان جمیع المھارات و السلوكیات الالزمة
كیفیة االستفادة من خط االنتاج المصغر لتدریب الطالبات  -2

  على معاییر الجودة ؟
  الكمى للمالبس ؟ ما إمكانیة تدریب الطالبات على اإلنتاج  -3

  Hypothesis  
ً بین آراء المحكمین حول جودة جمیع  -1 فرض دال احصائیا

  . مراحل إنتاج العینات محل البحث 
ً بین آراء المحكمین وجودة عملیات فرد  -2 فرض دال احصائیا

  . القماش 
ً بین آراء المحكمین وجودة عملیات  -3 فرض دال احصائیا
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  .القص 
ً ب -4 ین آراء المحكمین وجودة عملیة فرض دال احصائیا

  . التجمیع والحیاكة 
ً بین آراء المحكمین وجودة عملیات  -5 فرض دال احصائیا

  . التشطیب المختلفة 
  Objective:   

التعرف على معاییر الجودة وكیفیة الوصول لھا أثناء   -1
  العمل

اكساب الطالبات بعض المھارات الفنیة لإلنتاج الكمى  -2
  . للمالبس 

  . نمیة مھارات القص والحیاكة لطالبات الفرقة الرابعة ت -3
خطوط انتاج بما یوافق احتیاجات  الطالبات علىتدریب  -4

وخطوات سیراإلنتاج ابتداء من المادة األولیة حتى عملیة 
  التغلیف و الفرز

  Significance   
استفادة الطالبات من تطبیق معاییر الجودة فى سوق العمل  -1

  . تخرج بعد ال
  . لعمل تى شیرت نسائى  مام بعملیات خطوط اإلنتاجإللا -2
 . القص والحیاكة والتشطیب اتقان جمیع مھارات  -3
تعریف الطالبات بأھمیة اإلنتاج الكمى للمالبس لتوفیر الوقت  -4

 . والمجھود وتقلیل التكلفة 
  Methodology  

 . یتبع البحث المنھج التجریبى التحلیلى 
  Delimitations    

  طالبات الفرقة الرابعة بقسم اإلقتصاد المنزلى   -
  جامعة طنطا  –كلیة التربیة النوعیة : حدود مكانیة  -
سبتمبر  -مایو(تم إجراء البحث فى الفترة ما بین : حدود زمانیة  -

2019. ( 
  Terminology  

 : معاییر الجودة 
لتى تؤسس المتطلبات الخاصة بأنظمة مجموعة من المواصفات ا

الجودة فى المؤسسات المختلفة ،ومن الضرورى وضعھا فى بدایة 
مراحل تطبیق منھجیة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك لمساعدة اإلدارة 

فى قیاس النتائج الفعلیة على أساسھا ،وبدون ھذه المواصفات لن 
واء كانت أثناء تتمكن المؤسسة من الحكم على أدائھا وإنجازھا ،س

  . مرحلة التطبیق أو بعدھا 
  :خطوط اإلنتاج 

ھو مجموعة من العملیات المتتالیة في مصنع حیث ینتقل المنتج من 
ویعرف أیضا بمجموعة من ،  مرحلة إلى أخرى حتى یتم إنتاجھ

المنتجات ذات الصلة تحت عالمة تجاریة واحدة تباع من قبل نفس 
عالماتھا   تجات متعددة تحتتبیع الشركات خطوط من. الشركة

وغالبا ما توسع الشركات عروضھا عن طریق . المختلفة التجاریة
إضافة خطوط منتجات جدیدة على الخطوط الحالیة، ألن 

المستھلكین في الغالب ھم أكثر عرضة لشراء المنتجات من 
وتخلق الشركات خطوط .  العالمات التجاریة التي یعرفونھا

منتجات كاستراتیجیة تسویقیة لجذب عمالئھا الحالیین لشراء 
مبدأ التشغیل یقترح بأن المستھلكین من المتوقع . المنتجات الجدیدة

منھم أن یكون لھم ردة فعل إیجابیة تجاه العالمات التجاریة التي 
یعرفونھا ، وھم أیضا على استعداد لشراء منتجات جدیدة على 

 . أساس تجاربھم اإلیجابیة السابقة مع ذات العالمة التجاریة 
  : تى شیرت نسائى 

نوع من القمصان التي یتم ارتداؤھا بادخالھا عن     
غطیة الجزء العلوى من الجسم ، عادة یكون لتقوم بت الرأس  طریق

، ورقبة  جیوب  التي شیرت بدون یاقة وبدون
قصیرة ، بالنسبة لألكمام فإن طولھا یكون بین  وأكمام  دائریة،

  . الكتف والكوع
  Theoretical Framework 

  : مفھوم إدارة الجودة الشاملة 
إدارة الجودة الشاملة بأنھا الطریقة   Philips Crosby یعرف

ً، كما المنھجیة المنظمة لضم ان سیر النشاطات التي خطط لھا مسبقا
أنھا األسلوب األمثل الذي یساعد على منع وتجنب حدوث 

المشكالت وذلك من خالل التشجیع على السلوكیات الجدیدة وكذلك 
االستخدام األمثل ألسالیب التحكم التي تحول دون حدوث ھذه 

 ً ً ممكنا  Josef Jablonki) 1(ویعرفھا. المشكالت وتجعل منھا أمرا
المواھب والقدرات  بأنھا شكل تعاوني ألداء األعمال بتحریك 199

 لكل من العاملین واإلدارة لتحسین اإلنتاجیة والجودة بشكل مستمر
فرق عمل من خالل المقومات الثالثة األساسیة لنجاحھا  مستخدمة

اإلدارة، التحسین المستمر  اإلشتراك فى: فى المؤسسة وھى 
  . م فرق العملللعملیات واستخدا

 : أھمیة الجودة الشاملة
تعتبر الجودة أحد العوامل التي تحدد حجم الطلب على منتجات 

لذا كان البد من توعیة الطالبات بضرورة االھتمام بكل . المؤسسة
مرحلة من مراحل انتاج التى شیرت، وألن كل مؤسسة تستمد 

تلبي  شھرتھا من مستوى جودة منتجاتھا، ومحاولة تقدیم خدمات
  .  رغبات واحتیاجات عمالئھا 

 )ایـزو(المنظمة الدولیـة للمواصـفات والمقـاییس 
Standardization International Organization  

(ISO)  
من الحروف األولى السم المنظمة الدولیة  ISO تتكون كلمة ایزو

للتفتیش وھي المنظمة التي تضع المعاییر والمواصفات الالزمة 
ى الشھادة التي تحمل اسمھا، وقد اشـتقت مواصفات للحصول عل

9000 ISO  5750من المواصفات القیاسیة البریطانیة-BS  التي
 1979أصـدرھا المعھـد البریطاني للمواصفات القیاسیة عام 

ھي عبارة عن مجموعـة من  ISO 9000،وبالتالي، فإن 
جودة من المواصفات والمعاییر التي تم اعتبارھا متطلبات ألنظمة ال

 . قبل المنظمـة الدولیـة للتفتیش
 على ضبط الجودة ISO 9000: 1987وقد ركز اإلصدار األول 

Control Quality  والذي یعني تطبیق النشاطات واألسالیب
المتعلقة بضمان استمرار متابعـة متطلبـات العمیـل، وبمعنى آخر 

األولى، فقد كان التركیز على اكتشاف األخطاء وتصحیحھا بالدرجة 
فقد ركز على تأكید  ISO 9000: 1994أما اإلصـدار الثاني 

والـذي یعنـي تطبیق األنشطة  Assurance Quality الجودة
الضروریة لتوفیر الثقة بأن المنتج یلبي متطلبات العمیل، ومن ھنا 

والوقایة من  Prevention كان التركیـز على منع وقوع األخطاء
فقد ركز على  ISO 2000 9000: یرأما اإلصدار األخ. حدوثھا

مما یعني  System Management Quality نظام إدارة الجودة
تطبیـق النشاطات واألسالیب المتعلقة بإدارة الجودة، حیث أن 

بعناصره المختلفة بالدرجة  Direction التركیز كان علـى التوجیـھ
  . األولى 

      
   Sample   

عینة البحث من طالبات الفرقة الرابعة بقسم اإلقتصاد تكونت 
جامعة طنطا ،قاموا بتنفیذ خط انتاج  –المنزلى بكلیة التربیة النوعیة 

  :تى شیرت نسائى وذلك من قماش اللیكرا السادة  كالتالى 
قامت الطالبات بفرد القماش على الطاوالت ووضع الباترون :  أوال

  ) . 1موضح بالشكل (القماش  على القماش مع مراعاة اتجاه 
بدأت الطالبات بأخذ عالمات الباترون على القماش تلى ذلك : ثانیا

  ) . 2شكل (رفع الباترون  
عملیة قص القماش وتجمیع األجزاء المتماثلة مع بعضھا  :ثالثا

  ) .   3شكل (لتجھیزالقماش للحیاكة 
 ً وخط  مرحلة التشطیب وتنظیف الحردات ونھایة خط الكم  :رابعا
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  )  4،5شكل (ثنیة ذیل، لعرضھا على السادة المحكمین  

       
  )3(شكل )                             2(شكل )                                          1(شكل 

       
  )5(شكل                    )4(شكل 

  :   Research Toolأدوات البحث  
وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة استبیان مكونة من أربع 

محاور رئیسیة وكل محور مكون من عدة  العبارات  وذلك آلخذ 
  .آراء المحكمین المتخصصین فى العینات محل البحث 

  استمارة االستبیان لتحكیم العینات محل البحث
  ) 4( داجید ج  ) 3( جید  )2( مقبول  )1( غیر مقبول  عناصر التقییم  م

  : جودة عملیات فرد القماش : المحور األول 
          تھیئة الطاوالت لعملیة فرد القماش   1
          مراعاة اتجاھات البرسل فى القماش  2
          تطابق أحرف القماش فى جمیع االتجاھات  3
          فرد الثنیات الموجودة بالقماش   4

  : جودة عملیات القص : المحور الثانى 
          ردات بشكل صحیح قص الح  1
          قص الخطوط المستقیمة بدقة   2
          مراعاة طبیعة واتجاه القماش أثناء القص   3
          ضبط قص األنفورم  4

  : جودة مراحل التجمیع والخیاطة : المحور الثالث 
          خیاطة خط الكتف والجنب بشكل صحیح   1
         خیاطة األنفورم بدقة   2
          الذیل والكم مستقیمة خیاطة نھایة خط   3
          خیاطة الفرو متناسقة مع التى شیرت  4

  : جودة عملیات التشطیب المختلفة : المحور الرابع 
          وضع الكسسوارات مناسب   1
          قص الزیادات من الخیوط   2
          التأكد من ضبط خطوط الخیاطة   3
          عملیة كى التى شیرت   4
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   Results     
  صدق وثبات أدوات البحث

  :صدق وثبات االختبار التطبیقي المھاري 
  : الصدق  -1

تم عرض االختبار على مجموعة من األساتذة : الصدق المنطقي 
ً بصالحیتھ للتطبیق   . المتخصصین وأقروا جمیعا

  : الثبات  -2
  : ثبات المصححین 

یمكن الحصول على معامل ثبات المصححین بحساب معامل 

رتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد اال
أو لنفس االختبارات ، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على 

  .درجتین أو أكثر من تصحیح اختبار واحد 
وتم التصحیح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمین وذلك باستخدام 

ح بعملیة التقویم بطاقة المالحظة في عملیة التقویم وقام كل مصح
 . بمفرده 

وقد تم حساب معامل االرتباط بین الدرجات الثالث التي وضعھا 
لالختبار التطبیقي البعدي باستخدام ) س ، ص ، ع(المصححین 

  :معامل ارتباط الرتب والجدول التالي یوضح ذلك 

  "بطاقة مالحظة"معامل االرتباط بین المصححین لالختبار المھاري )  1(  جدول 

جودة عملیات   المصححین
  فرد القماش

جودة عملیات 
  القص

جودة مراحل 
التجمیع 
  والخیاطة

جودة عملیات 
التشطیب 
  المختلفة

بطاقة 
  المالحظة ككل

  0.888  0.709  0.846  0.907  0.756  س ، ص
  0.815  0.792  0.773  0.869  0.941  س ، ع
  0.764  0.914  0.802  0.712  0.783  ص ، ع

  
لسابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین یتضح من الجدول ا

القترابھا من  0.01المصححین ، وجمیع القیم دالة عند مستوى 
الواحد الصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التطبیقي الذي یقیس 

ً على ثبات بطاقة المالحظة وھي  األداء المھاري ، كما یدل أیضا
  . األداة المستخدمة في تصحیح االختبار المھاري

  : الفـرض األول 

  :  ینص الفرض األول على ما یلي 
ً بین متوسطي درجات الطالبات في "   توجد فروق دالة إحصائیا

ى التخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة لالتطبیق القبلي والبعدي 
وللتحقق من ھذا الفرض " .لصالح التطبیق البعديالنسائي شیرت 

  : الي یوضح ذلك والجدول الت" ت"تم تطبیق اختبار 
  

شیرت   ى التخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لداللة الفروق بین متوسطي درجات ) 2  (جدول 
  "الفاعلیة"النسائي 

  المتوسط الحسابي  الفاعلیة
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

عـدد أفراد 
  "ن" العینـة

درجـات 
مستوى الداللة   مـة تقی  "ح.د" الحریـة

  واتجاھھا

  0.01  37.203  44  45  1.505  9.875  القبلــي
  لصالح البعدي

          4.912  43.444  البعــدي
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ــي يالقبل ــد البع

9.875

43.444

ة الفاعلی

  
النسائي ت ى شیرالتخط إنتاج لمعاییر الجودة المختلفة الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لداللة الفروق بین متوسطي درجات ) 6  ( شكل

  "الفاعلیة"
تساوي " ت"أن قیمة ) 6 (والشكل )  2 (یتضح من الجدول 

،  0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى " 37.203"
" 43.444"في التطبیق البعدي الطالبات حیث كان متوسط درجات 

، " 9.875"في التطبیق القبلي الطالبات ، بینما كان متوسط درجات 
وجود فروق حقیقیة بین التطبیقین لصالح التطبیق مما یشیر إلى 

  .البعدي 
) = ت(قیمة =  t: تأثیر تم تطبیق معادلة ایتا الولمعرفة حجم 

37.203 ، df  = 44= درجات الحریة  
n2 = t2 0.97 = 

t2 + df 
  n2 =  0.97وبحساب حجم التأثیر وجد إن 

 
 ً ً أو متوسطا ً كاألتي  ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان كبیرا   :أو صغیرا

  حجم تأثیر صغیر = 0.2
  حجم تأثیر متوسط = 0.5
  حجم تأثیر كبیر              = 0.8
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 .األول تأثیر كبیر ، وبذلك یتحقق الفرض الوھذا یعنى أن حجم 
  :  الثانيالفـرض 

  :  على ما یلي الثانيینص الفرض  
ً بین متوسطي درجات الطالبات " في توجد فروق دالة إحصائیا

التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات فرد القماش لصالح التطبیق 
  " .البعدى

 والجدول" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
  : وضح ذلك یالتالي 

 لجودة عملیات فرد القماش التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات داللة الفروق بین متوسطي درجات )  3 (جدول 
ات فرد جودة عملی

  القماش
المتوسط 

  "م" الحسابي
االنحراف 

  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 

  "ن" العینـة
درجـات 

مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د" الحریـة
  واتجاھھا

  0.01  8.446  44  45  0.714  3.098  القبلــي
  2.006  11.362  البعــدي  لصالح البعدي
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جودة عملیات فرد القماش

  
 لجودة عملیات فرد القماش التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات روق بین متوسطي درجات داللة الف) 7( شكل
تساوي " ت"أن قیمة )   7(والشكل  )  3(یتضح من الجدول 

وھي قیمة ذات داللة لجودة عملیات فرد القماش ، " 8.446"
لصالح االختبار البعدى ، حیث كان  0.01إحصائیة عند مستوى 

، بینما " 11.362"في التطبیق البعدي  الباتالطمتوسط درجات 
وبذلك  ،" 3.098"في التطبیق القبلي  الطالباتكان متوسط درجات 

 .الثاني یتحقق الفرض 
  :  الثالثالفـرض 

  :  على ما یلي الثالثینص الفرض  
ً بین متوسطي درجات الطالبات في "    توجد فروق دالة إحصائیا

عملیات القص لصالح التطبیق التطبیق القبلي والبعدي لجودة 
  " .البعدى

 والجدول" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
 : وضح ذلك یالتالي 

 لجودة عملیات القص التطبیق القبلي والبعديفي الطالبات داللة الفروق بین متوسطي درجات )  4 (جدول 

المتوسط   جودة عملیات القص
  "م"الحسابي

االنحراف 
  "ع" المعیاري

عـدد أفراد 
  "ن" العینـة

درجـات 
مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د" الحریـة

  واتجاھھا
  0.01  7.290  44  45  0.429  2.580  القبلــي

  1.823  10.666  البعــدي  لصالح البعدي
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 لجودة عملیات القص البعديالتطبیق القبلي وفي الطالبات داللة الفروق بین متوسطي درجات ) 8  ( شكل
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تساوي " ت"أن قیمة )  8( والشكل  ) 4( یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة لجودة عملیات القص ، " 7.290"

لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط  0.01عند مستوى 
، بینما كان " 10.666"في التطبیق البعدي  الطالباتدرجات 

وبذلك  ،" 2.580"في التطبیق القبلي  لباتالطامتوسط درجات 
 .الثالث یتحقق الفرض 

  :  الرابعالفـرض 

  :  على ما یلي الرابعینص الفرض  
ً بین متوسطي درجات الطالبات في " توجد فروق دالة إحصائیا

التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع والخیاطة لصالح 
  " .التطبیق البعدى

 والجدول" ت"ا الفرض تم تطبیق اختبار وللتحقق من صحة ھذ
 : وضح ذلك یالتالي 

 داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع والخیاطة)   (5جدول      
جودة مراحل 

  التجمیع والخیاطة
المتوسط 

  "م" الحسابي
االنحراف 

  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 

  "ن" العینـة
درجـات 

مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د" الحریـة
  واتجاھھا

  0.01  6.095  44  45  0.371  1.203  القبلــي
  1.632  9.888  البعــدي  لصالح البعدي
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جودة مراحل التجمیع والخیاطة

  
 والخیاطةداللة الفروق بین متوسطي درجات الطالباتفي التطبیق القبلي والبعدي لجودة مراحل التجمیع )  9( شكل 
تساوي " ت"أن قیمة )  9( والشكل  ) 5( یتضح من الجدول 

وھي قیمة ذات داللة لجودة مراحل التجمیع والخیاطة ، " 6.095"
لصالح االختبار البعدى ، حیث كان  0.01إحصائیة عند مستوى 

، بینما كان " 9.888"في التطبیق البعدي  الطالباتمتوسط درجات 
وبذلك  ،" 1.203"ي التطبیق القبلي ف الطالباتمتوسط درجات 
 .الرابع یتحقق الفرض 

  :  الخامسالفـرض 

  :  على ما یلي الخامسینص الفرض  
ً بین متوسطي درجات الطالبات في " توجد فروق دالة إحصائیا

التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب المختلفة لصالح 
  " .التطبیق البعدى

 والجدول" ت"رض تم تطبیق اختبار وللتحقق من صحة ھذا الف
 : وضح ذلك یالتالي 

 داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب المختلفة)  6( جدول      
جودة عملیات 

  التشطیب المختلفة
المتوسط 

  "م" الحسابي
االنحراف 

  "ع" المعیاري
عـدد أفراد 

  "ن" العینـة
درجـات 

مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د" الحریـة
  واتجاھھا

  0.01  9.113  44  45  0.812  2.994  القبلــي
  2.027  11.528  البعــدي  لصالح البعدي
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 المختلفة داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي لجودة عملیات التشطیب)  10( شكل 
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تساوي " ت"أن قیمة ) 10(  والشكل  )6 ( یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات داللة لجودة عملیات التشطیب المختلفة ، " 9.113"

لصالح االختبار البعدى ، حیث كان  0.01إحصائیة عند مستوى 
، بینما " 11.528"في التطبیق البعدي  الطالباتمتوسط درجات 

وبذلك  ،" 2.994"في التطبیق القبلي  اتالطالبكان متوسط درجات 
 .الخامس یتحقق الفرض 

 Recommendations  : 
ضرورة دراسة معاییر الجودة المختلفة  وتطبیقھا بجمیع  -1
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عمل وحدات انتاجیة مصغرة  للتدریب على تطبیق معاییر  -2

  . الجودة 
ن للتعریف بعملیة االھتمام بعمل ورش عمل تدریبیة  للخریجی -3
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