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 مقدمة
شيدت صناعة المالبس فى اآلونة األخيرة تقدمآ فى كافة مراحميا بداية من مرحمة تصميم     

عداد ا لنماذج إلى مرحمة التعبئة والتغميف مما أدى لمحصول عمى منتج عالى األزياء وا 
والتى تعتمد عمى قياسات محددة ونظرآ ألىمية إعداد النماذج فى صناعة المالبس  ,الجودة

ذج جميع يراعى فييا الدقة العالية ألنيا تمثل أبعاد جسم األنسان ويعتمد عمى إعداد النما
أن يكون النموذج عمى درجة عالية من حيث درجة الضبط  ذا يجب, لمراحل تنفيذ المالبس

 (9002 -) غادة إسماعيل والمطابقة لطبيعة الجسم.
منيا المختمفة بعض طرق إعداد النماذج  المقارنة بينىناك العديد من الدراسات التى تناولت و 

 لنموذجا طرق لبناء ثالثبين  مقارنةال إلى ىدفت والتى) ٨٠٠٢- المعطى عبد غادة)دراسة 
 لمعرفة نتالى براي( طريقة – بروفيمى طريقة – ألدريش طريقة) وىى النساء لجاكيت األساسى

محمد )وقام, طريقة ألدريش ىى النساء لجاكيت ضبطاً  الطرق أفضل وكانت أفضل الطرق أى
إلى إجراء بعض التعديالت عمى طريقة بروفيمى المستخدمة فى رسم  (2010 -السيد محمد
فيو عناصر الضبط ويناسب  لحريمى إلعداد نموذج جديد يتوافرساسى لمجاكيت االنموذج األ

إلي أستحداث طريقة  (2014 -)سمية مصطفيوىدفت دراسة , المجالين التعميمى والصناعى
  األساسي النموذج لبناءطرق  ثالث مقارنة خالل من لمنساء األساسي النموذج لبناء جديدة

 الجسم عمى المختمفة الضبط عناصر حيث من كدونالد(ما -الدريتش–وىى)بورجولمنساء 
 لألجسام والمالئمة والمطابقة حةلراوا الجيد الضبط حيث من الطرق ىذه وأنسب أفضل لمعرفة

 ومصانع المتخصصة والمعاىد بالكميات التدريس مجالى فى استخداميا وايضاً  المختمفة
جديدة من مميزات الطرق الثالثة  وتوصمت الدراسة إلي استخالص طريقة الجاىزة, المالبس

 إلى ىدفت والتى (2006-رزق حمدى إيناس)دراسة أن كما, لبناء النموذج االساسي لمنساء
 نموذج لبناءألدريش(  -براي -بروفيمى) الثالثة الطرق من طريقة أفضل إلى الوصول محاولة

 ىذه إلييا توصمت تىال النتائج أىم ومن ,)الكيمونو الكم -الرجالن الكم – االساسى الكم)
 تمييا براى طريقة ىى والكيمونو والرجالن األساسى لمكم ضبطاً  الطرق أفضل أن ىى سةراالد

إلى استخالص أىم ( 2016 -) رانيا مصطفى كامل, وقامت بروفيمى وطريقة ألدريش طريقة
الئم الفروق واإلختالفات الالزم تعديميا فى رسم النماذج األساسية لمكورساج النسائى لي
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الخصائص الجسمية لممسنات, والتوصل إلى نموذج أساسى معدل لمكورساج يناسب أجسام 
إلى تحقيق النماذج المقترحة لعوامل المطابقة والضبط الجيد عمى  النساء المسنات, باألضافة
( إلى التعرف عمى 2018 -وأخرون حاتم محمد فتحى)ضا معالجسم, وتتفق الدراسة أي

باترون بروفيمى وباترون ىيمين ارمسترونج لمحصول عمى الباترون  نتيجة المقارنة بين
األساسى لمجاكيت الحريمى, بحيث يحقق عوامل الضبط الجيد, حيث اختمفت الطريقتين فى 

)نعمة يسرى كما أكدت دراسو  ,المقاسات المطموبة إلعداد الباترون وكذلك طريقة الرسم
ف الدراسة إلى بناء نموذج أساسى يتوافق مع عمى أىمية أعداد النماذج وتيد (2019-ثابت

السمات الجسمية لألقزام ويشمل الجزء العموى والسفمى من الجسم ثم إعداد عينة من الدمور 
حيث  (2019 -)شيماء عبدالمنعم السخاوىلقياس كفاءة النموذج المقترح, , وأيضا دراسو 

لنموذج األساسى لمكورساج خالى تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الطرق المختمفة لرسم ا
أساسى  من البنسات ومحاولة الوصول إلى أفضل وأبسط طريقة لمحصول عمى نموذج

 .لمكورساج خالى من البنسات
 -جامعة حموان -من خالل خبرة الباحثتان أثناء التدريس في كمية األقتصاد المنزلي    

فرقة الثانية )فصل دراسي ثاني( ومقرر "خارجية نساء" الم النماذج وتنفيذ المالبسلمادتي تصمي
"تصميم النماذج وتنفيذ المالبس"النجيري" الفرقة الثالثة )فصل دراسي أول(, فقد وجدت 

لطبيعة الجسم  الذي يدرس )الكورساج(النموذج األساسيمالئمة الباحثتان بعض المشاكل في 
لمحصول عمي الالزمة لو  فيتم أجراء بعض التعديالتلعدم تحقيقة النتيجة المرجوة  المصري

( أن كفاءة 9092-( و)سمية مصطفي9292-وقد أثبتت دراسة )نجوي شكري الضبط الجيد,
% من النموذج وأن أبرز العيوب في خط الجنب والكم 90طريقة بروفيمي التزيد عن 

باألضافة إلي أن القطعة الممبسية تحتاج دائما إلي بعض التعديالت, ويؤدي ذلك إلي إنتاج 
فمن ىنا جاءت فكرة ة ممبسية غير مريحة وال تحقق نسبة الضبط المطموبة عمي الجسم, قطع

 لنموذج األساسي لمكورساج النسائي,لرسم افي العممية التعميمية البحث في أدخال طرق جديدة 
الحصول عمي النتيجة المرجوة  ويمكن من خاللو لممرأة المصرية إلي نموذج مقننلموصول 

ومن خالل ما سبق يمكن صياغة مشكمو البحث في التساؤالت  ,رة البحثفمن ىنا جاءت فك
 :التالية
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 :مشكمة البحث 
 لطبيعة الجسم المصرى؟ من حيث درجة الضبط والمطابقة أى الطريقتين أفضل -9
 ما المشكالت الناتجة عند إعداد نموذج الكورساج الحريمى بالطريقتين؟ -9
مى يتناسب مع طبيعة الجسم ج الحريإلي نموذج مقنن لمكورسا الوصولما إمكانية  -3

 المصري؟
 :أهداف البحث 

 مقارنة بين طريقتين إلعداد نموذج الكورساج الحريمى. -9
االستفادة من نتائج البحث فى تحديد أفضل الطرق لتدريس نموذج الكورساج الحريمى فى  -9

 جسمممادة تصميم النماذج وتنفيذ المالبس الحريمى من حيث درجة الضبط والمطابقة ل
 .المصري

 التوصل إلي نموذج مقنن لمكورساج الحريمى يتناسب مع طبيعة الجسم المصري. -3
 :أهمية البحث 

 ترجع أهمية البحث إلى:
 الحريمي البحث فى تدريس مادة تصميم النماذج وتنفيذ المالبسنتائج االستفادة من  -9

 بكميات االقتصاد المنزلى قسم المالبس.
لممرأة  إلي نموذج مقننلموصول  كورساج الحريمىنموذج اللبناء جديدة طرق دراسة  -9

 .المصرية
 قد تسيم نتائج البحث في تحقيق الجودة في المنتجات الممبسية الحريمي. -3
 الحريمي. يسيم في دعم صناعو المالبس -2

 :مصطمحات البحث 
 : النموذجPattern 

 شكل مىع القياسات ىذه وتستخدم واألطوال رنات ا الدو متضمنة الجسم لقياسات ترجمة
 تبعاً  االنسان جسم أبعاد لتمثل الورق عمى رة مباش رسميا يتم خطوط ومنحنيات مجموعة
  . (Hilde, Jaffe:2004 ).مسبقاً  لو أخذت التى لمقياسات
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 ىمع بناءاً  وبةمالمط النموذج خطوط لعمل المربعات الورق لعمل تخطيط أو رسم وى 
 وىو , الفرنسية غةمبال Pattron أسم ضاً أي ةيمع قمويط ىشر الب الجسم تمثل قياسات مجموعة
 مىأ ويمثل الجسم مقاسات خالل من الجسم ىمع والمطابقة الضبط يحقق الذى القالب

 .المالبس لبناء األساسية الخصائص
( Lo Dennic Chunman-2011() (Nora, M., Mac.,D-2010 

 عرف الباحثتان النموذج في هذا البحث:وت
لخطوط المستقيمة والمنحنية ترسم طبقا لمجموعة من ىو عباره عن مجموعة من ا -

 .لو المعدالقياسات لبناء نموذج يطابق الجسم 
وىي بيزلى  اليسونتنتمي إلي تيري ىى إحدى طرق رسم الباترون  :اليسونتيرى باترون  -

واسعو كمصممة, وكتبت مقاالت تقنيو وأنتجت وسائط فيديو حول ىذا  بخبرةتتمتع 
  .باترونالنموذج مختمف لرسم الباترون وتوضيح الشرح الخاص ب قدمتحيث , الموضوع

(Alison Beazley& Terry Bond :2003) 
ىى من أقدم طرق الباترون والتى ظيرت فى القرن الثامن عشر الباترون البروفيمى: -

(حيث يعتمد ىذا الباترون عمى مقاس دوران j-profiliبروفيمى) وترجع إلى صاحبيا جى
 .خطواتو وكما أنو يحتاج إلى كثير من التعديالت ليناسب كل األجسام الصدر فى جميع

 ((Joy Spanabel:2014 
 : فروض البحث 

" اليسون"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي , تيري   -9
 "88"المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس 

" اليسونبين متوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي , تيري "توجد فروق دالة إحصائيًا    -9
 "23المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس "

" اليسون"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي , تيري    -3
 "28المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس "

 :منهج البحث 
"تيرى  النموذج االساسي الحريمى لتحميل وتقييم :مع التطبيق الوصفىالمنهج  -

 ."اليسون
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بثالثة قياسات مختمفة  النموذج االساسى الحريميإعداد  في : المنهج شبه التجريبى
 .متحقق من مالئمة النموذج لطبيعة الجسم المصرىل (28, 23, 88)
 :البحث عمى :اقتصر حدود البحث 
 تنفيذ النموذج ( 28-23-88الحريمي بثالثة مقاسات ىي)ى النموذج االساس إعداد

( باستخدام القماش الدمور  اليسونتيرى  -لكل من الطريقتين )بروفيميالحريمي االساسى 
عمى قماش دمور  ووضع الخطوط االرشادية, الطولية والعرضية التي تمثل خطوط الجسم

 . (28-23-88) المختمفة الثالثةبالمقاسات 
 عينة البحث: 

 تبعا لممقاسات المختمفة )المأخوذة من جدول القياسات( النساء المصرياتعينة من  -
 .( سيدة92وعددىم )

مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج بكمية  -
وذلك لتقييم النموذج  ,(3رقم) ( ممحق البحث90)تصاد المنزلى بجامعة حموان عددىماالق

 ".اليسون"تيرى  وطريقة "بروفيمى" مي بطريقةاالساسى الحري

 :أدوات البحث 
واإلجابة عمي  تم تصميم مجموعة من األدوات المستخدمة الختبار صحة فروض البحث  

 -التساؤالت والتي تكونت من: 
 ".اليسونلمباترون الحريمي بطريقة "تيرى  مراحل بناء النموذج االساسي 1استمارة تحميل -
 وطريقة "بروفيمى" الحريمي بطريقةلمباترون تقييم النموذج االساسى  بيدف2مقياس تقدير -

 .( 9) رقمممحق البحث  (28-23-88)بالمقاسات  "اليسون"تيرى 
 :الخطوات االجرائية لمبحث: تمثمت إجراءات البحث في اآلتي 
تم االطالع عمى األدبيات المتعمقة بموضوع البحث من مصادر المعمومات المختمفة  -

المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة وشبكات المعمومات التي تتعمق ببناء  كالمراجع
 الحريمي.الخاصة بالمالبس عامة, والنماذج النماذج 

                                                           
1

  مه تصميم الباحثان. (1ملحق البحث رقم )
2

 مه تصميم الباحثان (2ملحق البحث رقم )
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وجود اتضح , (الحريميمن خالل الدراسة االستطالعية لمنماذج الخاصة بالمالبس ) -
المالبس طرق جديده غير مستخدمة في العممية التعميمية المتبعة في رسم وتنفيذ 

خارجية الأثناء تدريس الجزء التطبيقي لمقرر تصميم النماذج وتنفيذ المالبس ) الحريمي
, وبناء عمي ذلك مالئمتيا لمجسم المصري في بعض النقاطالحريمي وقربيا و  (والمنزلية

ة بالمقاسات ذج أساسينما ثالثةوتنفيذ  إعدادعن طريق "اليسون"تيرى طريقة  استخدامتم 
 وضبطيا ومالئمتيا  لمعرفة بطريقة "بروفيمى" وطريقة "تيرى اليسون" (88-23-28)

, وتم تحديد تمك المقاسات حيث تتناسب مع معظم أجسام النساء لمجسم المصري ياقرب
بطريقة "تيرى في تنفيذ النموذج االساسي يوضح المقاسات المستخدمة  (9رقم ) جدول
 .والمأخوذة من جدول المقاسات "اليسون

 ( يوضح المقاسات المستخدمة في تنفيذ النموذج االساسي1قم )جدول ر 
 الراحة 98 93 88 القياس

 6+  28 23 88 دوران الصدر
 2+  80 92 90 دوران الوسط

 2+ 902 900 26 دوران األرداف
 2+ 900 22 20 دوران البطن ) اعمى االرداف(

 9+  20 32 38 دوران الرقبة
 - 9.3 9 9 ارتفاع الرقبة الخمفية

 - 29.2 29.2 29 الطول الخمف ) الظهر (
 3+ 93 99 99 عمق االبط

 - 92 98 99 طول الصدر من الرقبة
 - 26 22 22 الطول لموسط
 - 99 90.2 90 ارتفاع الحجر
 9+ 39 36 32 عرض الظهر
 9+  32 33 39 عرض الصدر
 - 93.6 93.3 93 طول الكتف

 - 99 90 92 المسافة بين ارتفاعى الصدر

 9.2+  99.9 99 90 عرض فتحة االبط

 6+ 39 30 98 محيط الذراع

  99 96.2 96 محيط المعصم
  32 32 32 طول الكوع
  22 22 22 طول الكم
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لمباترون الحريمي بطريقة "تيرى تصميم استمارة تحميل مراحل بناء النموذج االساسي  -
بطريقة "تيرى ج األساسي , تضمنت االستمارة عمي شرح طريقة رسم النموذ"اليسون
المتخصصين في مجال المالبس , وعرضيا عمي والكم  لكل من األمام والخمف"اليسون

 (.9والنسيج , لمتأكد من التسمسل السميم لخطوات ومراحل بناء النموذج, ممحق البحث رقم )
لمباترون الحريمي بطريقة "تيرى مقياس تقدير بيدف تقييم النموذج األساسي تصميم  -
 ان.تمن تصميم الباحث (3ممحق البحث رقم ) (28-23-88)بالمقاسات و"بروفيمي"  "يسونال
في  اليسونلمباترون الحريمي بطريقة "تيرى تقييم النموذج األساسي  الهدف من المقياس: -

 .(28-23-88) بالمقاسات"و بروفيمى  البحث
 اشتمل المقياس عمى أربعة محاور رئيسية كالتالي: وصف المقياس: -

" النموذج من الخمف"  المحور الثانيعبارات, ت "النموذج من األمام" ويضم س المحور االول
المحور عبارات, خمس  " النموذج من الجنب" ويضم المحور الثالثعبارات,  تويضم س

, وقد خصص أمام كل (28-23-88) عبارات, وذلك لممقاسات خمسة" ويضم  الكم"الرابع 
تمام,  لمضبوط وىم, العبارات فيو المحكم عالمة تعبر مالئمة عبارة بالمقياس مكان يضع

وتم التحقق من صدق وثبات المقياس باستخدام ما  ,مضبوط وغيرلمضبوط إلى حد ما, 
 يمي:
 :صدق وثبات مقياس التقدير 

الصدق المنطقي: تم عرض مقياس التقدير عمى مجموعة من األساتذة الصدق: -1
 حيتو لمتطبيق.المتخصصين وأقروا جميعًا بصال

 الثبات:  -2
يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصححين بحساب معامل االرتباط بين  ثبات المصححين:

, وبعبارة أخرى فإن االختباراتالدرجات التي يعطييا مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس 
 كل مفحوص يحصل عمى درجتين أو أكثر من تصحيح اختبار واحد.

طة ثالثممة مممن األسمماتذة المحكمممين وذلممك باسممتخدام مقيمماس التقممدير فممي وتممم التصممحيح بواسمم
 عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية التقويم بمفرده.
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)س, ص, ع( المصممححينوقممد تممم حسمماب معامممل االرتبمماط بممين الممدرجات الممثالث التممي وضممعيا 
 باستخدام معامل ارتباط الرتب لكل عينة عمى حدة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( معامل االرتباط بين المصححين 1جدول )
 مقياس التقدير ككل الكم الجنب الخمف األمام المصححين
 0.802 0.713 0.851 0.789 0.923 س ، ص
 0.751 0.872 0.948 0.705 0.845 س ، ع
 0.894 0.906 0.764 0.813 0.736 ص ، ع

المصممححين , وجميعممالقيم دالممة يتضممح مممن الجممدول السممابق ارتفمماع قمميم معممامالت االرتبمماط بممين 
 القترابيا من الواحد الصحيح , مما يدل عمى ثبات مقياس التقدير . 0.09عند مستوى 

بطريقة "تيرى اليسون و بروفيمى تم تنفيذ ثالثة نماذج من القماش الدمور مرحمة التنفيذ:  -
ثل ووضع الخطوط االرشادية, الطولية والعرضية التي تم (28-23-88) بالمقاسات"

 .عمي القماش خطوط الجسم
لممقاسمات  طبقماً  لمكورسماج المنفمذة األساسمية النمماذج تقيميم تمم : األساسـية النمـاذج تقيـيم -

السابقة بطريقة "تيرى اليسون و بروفيمى " بعرضيا عمي المتخصصين في مجال المالبس 
 صري.والنسيج , لتعرف عمي أي الطريقتين أفضل من حيث المالئمة والضبط لمجسم الم

 :نتائج البحث وتفسيرها 
 :  األولالفـرض  -1

 عمى ما يمي:  األولينص الفرض 
 "اليسون، تيري "بروفيميالطريقتين "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات

 "88المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس "
 وضح ذلك :ت ةتاليال والجداولولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 
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 "88مقاس " األمام "فياليسون"بروفيمي ،تيري الطريقتين  ( داللة الفروق بين متوسطي درجات2جدول )
 األمام  

 "88مقاس "
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 2.189 25.601 ميطريقة بروفي

 طريقةلصالح 0.01 7.937 14 15
تيري  طريقة اليسون تيري

 3.564 31.556 اليسون

0

50

                                

25.601 31.556 

                 

 
 متوسطي درجات الطريقتان( داللة الفروق بين 9شكل)
 "88مقاس " األمام "فياليسون"بروفيمي ,تيري  

 تي :األ (1والشكل )( 2يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، "88"لألمام مقاس" 7.937"ت" تساوي " أن قيمة
 مما يتضح أن النموذج األساسي لكورساج، اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01مستوى 

 طريقةحيث كان متوسط درجات أكثر مالئمة   "88"في مقاس  ""اليسونتيري "األمام بطريقة 
كان متوسط  حيثالمقارنة بطريقة بروفيمي , وىي درجة عالية ب"31.556" اليسونتيري 

تستنتج الباحثتان تفوق النموذج االساسي ن ذلك وم ," 25.601" بروفيمي طريقةدرجات 
من حيث لتحقيق عوامل الضبط عمي طريقة بروفيمي  اليسونلكورساج األمام بطريقة تيري 

خطوط االساسية لمباترون توافق الالمتمثمة في  درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى
حردة , حردة االبط  ,, بنسة الوسطاالمام, خط الوسط, خط االرداف, خط الكتف)خط نصف 

, حيث يعتبر الضبط عامال ميما ومؤثرا  لمجسم النيائي, بنسة الصدر( الظيار الشكل الرقبو
ساسي النموذج األ, ويرجع تفسير ذلك إلي مالئمة وقرب لمكورساج عمي المظير الخارجي

 .والجدول التالي يوضح ذلك ,"لمجسم المصري"اليسونتيري بطريقة  لمكورساج 
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 ".88مقاس "( لألمام لبروفيمي -اليسونتيري النموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )يوضح  (3جدول )
 نموذج بروفيمي اليسوننموذج تيري  وجهه المقارنة

 األمام

  
خط نصف 

 األمام
منتصف  خط نصف األمام في

 الجسم 
 خط نصف األمام في منتصف الجسم

خط الصدر في موضعو عمي أعمي  خط الصدر
  .بروز لمصدر

خط الصدر مرتفع عن اعمي بروز 
 لمصدر

بنسة الصدر في مكانيا الطبيعي  بنسه الصدر
 .وطوليا يصل ألعمي بروز لمصدر

بنسة الصدر في مكانيا الطبيعي 
 وطوليا يصل اعمي بروز لمصدر

 غير مضبوطو من أعمي عمي الجسم. في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. سة الوسطبن

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الوسط
 ومطابق تمام عمي الجسم .

قميال عن خط الوسط الطبيعي   مرتفع
 وغير مطابق عمي الجسم.

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط األرداف
 ومطابق تمام عمي الجسم .

ال عن خط االرداف الطبيعي  قمي مرتفع
 وغير مطابق عمي الجسم.

 الطبيعي مطابق لخط الكتفغير  مطابق تمام لخط الكتف الطبيعي  خط الكتف
 . )منخفض قميال(

 مطابقة لحردة الرقبة الطبيعية. مطابقة لحردة الرقبة الطبيعية. حردة الرقبة
 غير مضبوط إلي حدما. مضبوط الشكل العام
 غير مضبوط إلي حدما. مضبوط همقدار الراح
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 "88مقاس " الخمف "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ،تيري ( داللة الفروق بين 4جدول )
الخمف مقاس 

"88" 
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 2.113 28.700 بروفيمي طريقة

 طريقةلصالح 0.01 5.371 14 15
تيري  طريقة اليسون تيري

 3.889 32.897 اليسون

25

30

35

                                

28.7 

32.897 

                

 
 متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 9شكل )

 "88مقاس " الخمف "فياليسونتيري  ,"بروفيمي
 :(2والشكل )( 4يتضح من الجدول )

وهي قيمة ذات داللة إحصائية ،  "88" لمخمف مقاس "5.371"ت" تساوي " أن قيمة
مما سبق يتضح أن النموذج األساسي ،  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01عند مستوى 

حيث كان متوسط "  أكثر مالئمة 88في مقاس"""اليسونتيري لكورساج الخمف بطريقة 
ة بالمقارنة بطريقة بروفيمي وىي درجة عالي"، 32.897"اليسونتيري  طريقةدرجات 

ومما سبق تستنتج الباحثتان تفوق " 28.700" طريقة بروفيميبينما كان متوسط درجات ,
عمي طريقة بروفيمي لتحقيق  اليسونالنموذج االساسي لكورساج الخمف بطريقة تيري 

المتمثمة في   من حيث درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرىعوامل الضبط 
الخطوط االساسية لمباترون )خط نصف الخمف, خط الوسط, خط االرداف, خط  توافق

الكتف, حردة االبط و,حردة الرقبو ,بنسو الوسط , بنسو الكتف( الظيار الشكل النيائي 
لمجسم , حيث يعتبر الضبط عامال ميما ومؤثرا عمي المظير الخارجي لمكورساج, ويرجع 
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تيري وذج األساسي لمكورساج  بطريقة "النمتفسير ذلك إلي مدي مالئمة وقرب 
 .والجدول التالي يوضح ذلك ,لمجسم المصري"اليسون

 ".88مقاس "بروفيمي( لمخمف ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (5جدول )
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الخمف

    
 

 

 
خط نصف 

 الخمف
لخمف في منتصف خط نصف ا

 الجسم 
خط نصف الخمف في منتصف 

 الجسم

خط الصدر في موضعو عمي  خط الصدر
 الجسم. 

 .قميال مرتفعخط الصدر 

 في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. بنسة الوسط

 مكانيا الطبيعيغير بنسة الكتف في  بنسة الكتف في مكانيا الطبيعي . بنسه الكتف
 .عمي عظمو الموح

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الوسط
 ومطابق تمام عمي الجسم .

مرتفع قميال عن خط الوسط الطبيعي 
. 

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط األرداف
 ومطابق تمام عمي الجسم .

مرتفع قميال عن خط االرداف 
 الطبيعي  وغير مطابق عمي الجسم.

 مطابق لخط الكتف الطبيعي . غير  الكتف الطبيعي  مطابق تمام لخط خط الكتف
 مرتفعو لحردة الرقبة الطبيعية. لحردة الرقبة الطبيعية.مرتفعو قميال  حردة الرقبة
 .ضيقة قميال مطابقة لحردة االبط الطبيعية. حردة االبط
 ما مضبوط لحد مضبوط الشكل العام
 ما مضبوط لحد مضبوط مقدار الراحة
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 "88مقاس " الجنب "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ،تيري لة الفروق بين ( دال 6جدول )
 الجنب 

 "88مقاس "
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 1.359 9.351 طريقة بروفيمي

15 14 2.319 
ح لصال0.05
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 1.403 11.296 اليسون

0

20

                                

9.351 11.296 

                

 
 متوسطي درجات الطريقتان( داللة الفروق بين 3شكل )
 "88مقاس " الجنب "فياليسونتيري  ,"بروفيمي 

 :(3والشكل )( 6يتضح من الجدول )
يمة ذات داللة إحصائية عند وهي ق،  "88" لمجنب مقاس "2.319أن قيمة "ت" تساوي "

 الجنب يتضح أن النموذج األساسي لكورساج، اليسونتيري  طريقةلصالح  0.05مستوى 
تيري  طريقةحيث كان متوسط درجات أكثر مالئمة " 88"في مقاس ""اليسونتيري بطريقة 
, ومما سبق " 9.351" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 11.296" اليسون
عمي طريقة بروفيمي  اليسونوق النموذج االساسي لمكورساج من الجنب بطريقة تيري يتضح تف

توافق الخطوط االساسية لمباترون )خط الجنب, اتزان خط الوسط في األمام والخمف ,  نتيجة
ميل خط الكتف اتزان خط نيايو الذيل لمكورساج , اتزان خط االرداف في األمام والخمف, 

لمكتف( تطابق, حيث يعتبر الضبط عامال ميما ومؤثرا عمي المظير مطابق لمميل الطبيعي 
 .والجدول التالي يوضح ذلك ،الخارجي لمكورساج
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 ".88مقاس "بروفيمي( لمجنب ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (7جدول)
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الجنب

  
 .مطابق لمجسم  . ومنتظم مع الجسم مطابق الجنب خط

اتزان خط الصدر في األمام  خط الصدر
 .والخمف

خط الصدر قميال في األمام   انخفاض
 .والخمف

اتزان خط الوسط في األمام  خط الوسط
 .والخمف

ارتفاع خط الوسط قميال في األمام  
 والخمف.

اتزان خط األرداف في األمام  خط األرداف
 .مفوالخ

خط األرداف قميال في األمام   اتزان
 والخمف.

منحني عمق 
 االبط

اتساع منحني عمق االبط يتوافق 
 مع دوران االبط عمي الجسم .

 منحني عمق االبط ضيقاتساع 
 . قميال

 "88مقاس " الكم "فياليسونتيري  ،رجات الطريقتان "بروفيميمتوسطي د( داللة الفروق بين 8جدول )
 الكم 
 "88مقاس "

المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 1.254 10.409 طريقة بروفيمي

15 14 6.006 
لصالح 0.01
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 1.883 15.432 اليسون
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 متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 2شكل )

 "88مقاس " الكم "فياليسون"بروفيمي ,تيري 
 : (4والشكل )( 8يتضح من الجدول )

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "88" لمكم مقاس "6.006أن قيمة "ت" تساوي "
الكم  نموذجيتضح أن النموذج األساسي ل،  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01مستوى 
تيري  طريقةحيث كان متوسط درجات  أكثر مالئمة" 88"في مقاس ""اليسونتيري بطريقة 
وبناء عمي  ،"10.409" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 15.432" اليسون

 عمي طريقة بروفيمي نتيجة اليسونيتضح تفوق النموذج االساسي لمكم بطريقة تيري  ذلك
خط نياية الكم  الذراع, خط الكوع,, دوران لمباترون )خط نصف الكمتوافق الخطوط االساسية 

حيث يعتبر الضبط عامال ميما تناسب مقدار الراحة لمكم مع حركة الذراع , )األسورة(, 
 .والجدول التالي يوضح ذلك ،ومؤثرا عمي المظير الخارجي لمكورساج
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ".88مقاس "بروفيمي( لمكم ل -اليسونيقتين )تيري النموذج األساسي لمكورساج بالطر يوضح  (9جدول )
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الكم

  
خط نصف الكم في منتصف  خط نصف الكم

 الذراع في مكانو الطبيعي.
خط نصف الكم في منتصف 

 الذراع في مكانو الطبيعي.

عمي  متطابق مع دوران الذراع دوران الذراع
 الجسم.

تطابق مع دوران الذراع عمي م
 الجسم.

منخفض قميال عن مكانو الطبيعي  .مكانو الطبيعي  مضبوط في خط الكوع
 عمي الجسم

راس الذراع دوران مع مطابق  منحني راس الكم
 .عمي الجسم

غير مطابق مع دوران راس الذراع 
 عمي الجسم.

 .نياية الذراع مطابق مع .مطابق مع نياية الذراع خط نهاية الكم)األسورة(
 غير مضبوط . مضبوط الشكل العام
 .غير مضبوط  مضبوط مقدار الراحه

 "88لمقاس " المجموع الكمي في "اليسونتيري " ،متوسطي درجات الطريقتان"بروفيمي( داللة الفروق بين 10)جدول
المجموع الكمي 

 "88مقاس "
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 عينـة"ن"ال

درجـات 
 قيمـة ت الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 6.615 74.061 طريقة بروفيمي
15 14 20.229 

لصالح 0.01
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 8.022 91.181 اليسون
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 متوسطي درجات الطريقتان( داللة الفروق بين 2شكل )

 "88لمقاس " المجموع الكمي "فياليسوني "بروفيمي ,تير 
 (5والشكل )( 01يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية ,  "88" لممجموع الكمي لمقاس "90.992أن قيمة "ت" تساوي "

تيري  طريقة, حيث كان متوسط درجات اليسونتيري  طريقةلصالح  0.09عند مستوى 
وبذلك يتحقق  "92.069" بروفيمي طريقةجات " , بينما كان متوسط در 29.989" اليسون

 األول.الفرض 
 اليسونتفوق النموذج االساسي لمكورساج بطريقة تيري ويمكن تفسير النتيجة السابقة إلي   

من ( لتحقيق عوامل الضبط الكم-الجنب  -الخمف –من )األمام عمي طريقة بروفيمي في كال 
وىو اليدف الرئيسي لمبحث حيث  صرىحيث درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم الم

"عمي نسب الراحو المناسبة , "اليسونتيري "يحتوي النموذج األساسي لمكورساج بطريقة 
وذلك  ,وينسدل بصوره جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو

ثة طرق ( بأجراء مقارنة بين ثال9098-)مجدة مأمون يتفق مع ما جاءت بة نتائج دراسة 
طريقة  -متطورة لنماذج النساء لإلستفادة منيا في صناعة المالبس وىي طريقة وينفرد ألدريش

 التحصيل حيث منطريقة تانيا دوف , وأوضحت المقارنة بين الطرق الثالثة  -أرم استرونج
ويرجع ذلك إلي أن طريقة , تفوق طريقة وينفرد ألدريش  والضبط المياري واألداء المعرفي

وبذلك يتحقق الفرض ريش متسمسمة الخطوات وواضحة من حيث القياسات وطريقة الرسم, ألد
 األول .
 :  الثانيالفـرض  -2

 عمى ما يمي:  الثانيينص الفرض 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 "اليسون، تيري متوسطي درجات الطريقتان"بروفيمي"توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
 "93المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس "

 وضح ذلك :ت ةالتالي والجداولولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 
 "93مقاس " األمام "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ،تيري ( داللة الفروق بين 11جدول )

المتوسط  "93األمام مقاس "
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت ريـة"د.ح"الح

 واتجاهها
 2.159 26.341 طريقة بروفيمي

 طريقةلصالح 0.01 5.859 14 15
 3.037 30.445 اليسونتيري  طريقة اليسون تيري

20

30

40

                                

26.341 
30.445 

                

 
 متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 6شكل )
 "23مقاس " األمام "فياليسونتيري  ,روفيمي"ب

 :(6والشكل )( 11يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "93" لألمام مقاس "5.859أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسونتيري  طريقة، حيث كان متوسط درجات  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01مستوى 
تفوق  يتبين لكذ نوم، " 26.341" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 30.445"

لتحقيق  (في )األمام "بروفيمي"عمي طريقة  "اليسونتيري "النموذج االساسي لمكورساج بطريقة 
وينسدل بصوره في جميع الخطوط األمامية درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى 

 من كل اكدت كما ،جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو
(Armstrong, Helen: 2004) (Bary, Natalie: 2003)امةيال األمور من يعد الضبط أن ىمع 

 في يتحرك ويف الحركة أثناء وخاصة اإلنسان جسم ىمع بسمالم لضبط ائييالن التقييم عند
والجدول  .حركةمل الالزمة والضبط حةلراا عناصر تحقيق ذلك بطمويت اتىاالتجا جميع

  .التالي يوضح ذلك
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ".93مقاس "بروفيمي( لألمام ل -اليسون)تيري وذج األساسي لمكورساج بالطريقتينالنميوضح  (12)جدول
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 األمام

  
خط نصف 

 األمام
خط نصف األمام في منتصف 

 الجسم 
 خط نصف األمام في منتصف الجسم

خط الصدر في موضعو عمي أعمي  خط الصدر
 لمصدر  بروز

خط الصدر منخفض أسفل اعمي بروز 
 لمصدر

بنسة الصدر في مكانيا الطبيعي  بنسه الصدر
 .وطوليا يصل ألعمي بروز لمصدر

بنسة الصدر في مكانيا الطبيعي 
 بروز لمصدر عميوطوليا يصل أ

 غير مضبوطو عمي الجسم من اعمي في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. بنسة الوسط

نو الطبيعي عمي الجسم في مكا خط الوسط
 ومطابق تمام عمي الجسم .

 مرتفع قميال عن خط الوسط.

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط األرداف
 ومطابق تمام عمي الجسم .

 .االردافمرتفع قميال عن خط 

 مطابق لخط الكتف الطبيعي .  مطابق لخط الكتف الطبيعي  خط الكتف
 حردة الرقبة الطبيعية.مرتفعة عن  لطبيعية.مطابقة لحردة الرقبة ا حردة الرقبة

 غير مطابقة لحردة االبط الطبيعية مطابقة لحردة االبط الطبيعية. حردة االبط
 .)ضيقة(

 غير مضبوط مضبوط الشكل العام
 غير مضبوط مضبوط مقدار الراحه
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 "93مقاس " الخمف ي"فاليسونتيري  ،"بروفيميمتوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 13جدول )
 الخمف
 "93مقاس "

المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 3.054 31.047 طريقة بروفيمي

15 14 2.111 
لصالح 0.05
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 3.271 33.361 اليسون
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 "23مقاس " الخمف في "اليسون"بروفيمي ,تيري نمتوسطي درجات الطريقتا( داللة الفروق بين 9شكل )

 :(7والشكل )( 31يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "93" لمخمف مقاس "2.111أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسونتيري  طريقة، حيث كان متوسط درجات  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.05مستوى 
تفوق , وبذلك يتضح " 31.047" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 33.361"

" عمي طريقة "بروفيمي" في )الخمف( لتحقيق اليسونالنموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
وينسدل بصوره   لخمفيةفي جميع الخطوط ادرجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى 

والجدول التالي يوضح . جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو
 .ذلك
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مقاس بروفيمي( لمخمف ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (14جدول)
"93" 

 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الخمف

  
خط نصف 

 خمفال
في منتصف  لخمفخط نصف ا

 الجسم 
 في منتصف الجسم الخمفخط نصف 

خط الصدر في موضعو عمي  خط الصدر
  الجسم.

 . مرتفعخط الصدر 

 قريبة من خط نصف الخمف. في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. بنسة الوسط
 الطبيعي .بنسة الكتف في مكانيا  .في مكانيا الطبيعي الكتف بنسة  الكتفبنسه 

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الوسط
 ومطابق تمام عمي الجسم .

الطبيعي  مرتفع قميال عن خط الوسط
. 

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط األرداف
 ومطابق تمام عمي الجسم .

مرتفع قميال عن خط االرداف الطبيعي  
 وغير مطابق عمي الجسم.

 غير مطابق لخط الكتف الطبيعي .  الطبيعي مطابق تمام لخط الكتف  خط الكتف
 لحردة الرقبة الطبيعية. مرتفو قميال مطابقة لحردة الرقبة الطبيعية. حردة الرقبة
 غير مطابقة لحردة االبط الطبيعية. مطابقة لحردة االبط الطبيعية. حردة االبط
 مضبوط لحد ما مضبوط الشكل العام
 غير مضبوط مضبوط مقدار الراحة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 "93مقاس " الجنب "فياليسونتيري  ،"بروفيميمتوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 15جدول )

المتوسط  "93الجنب مقاس "
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 1.027 8.129 طريقة بروفيمي

15 14 2.789 
لصالح 0.05
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 1.356 10.306 اليسون
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 "23مقاس " الجنب "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ,تيري ( داللة الفروق بين 8شكل )

 (8والشكل )( 51يتضح من الجدول )
" , وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند 23" لمجنب مقاس "9.982أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسون, حيث كان متوسط درجات طريقة تيري  اليسونلصالح طريقة تيري  0.02مستوى 
تفوق  " , وبذلك يتضح8.992بروفيمي " " , بينما كان متوسط درجات طريقة90.306"

( لجنب)اذج نمو " عمي طريقة "بروفيمي" في اليسونالنموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
لتحقيق درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى في جميع الخطوط بحيث يحقق 

 .والجدول التالي يوضح ذلكالمظير الجيد والغرض المطموب منو. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 555 

 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مقاس بروفيمي( لمجنب ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (16جدول )
"93." 

 بروفيمي نموذج اليسونتيري موذج ن وجهه المقارنة

 الجنب

  
 مجسم.ل خط الجنب مطابق  مطابق تمام لمجسم الجنب خط خط الجنب

قميال في األمام  منخفض خط الصدر  . والخمف  خط الصدر في األمام خط الصدر
. 

في  خط الوسط في األمام والخمف خط الوسط
 .مكانو الطبيعي عمي الجسم

يال في األمام ارتفاع خط الوسط قم
 . والخمف

ارتفاع خط األرداف قميال في   .اتزان خط األرداف في األمام والخمف خط األرداف
 الخمف.

منحني عمق 
 االبط

اتساع منحني عمق االبط يتوافق مع 
 . دوران االبط عمي الجسم

 . قميال منحني عمق االبط ضيق

 
 "93مقاس " الكم "فياليسونن "بروفيمي ،تيري متوسطي درجات الطريقتاداللة الفروق بين  (17جدول )

المتوسط  "93الكم مقاس "
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 1.651 9.831 طريقة بروفيمي

15 14 7.345 
لصالح 0.01
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 1.780 14.772 اليسون
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 "23مقاس " الكم "فياليسون"بروفيمي ,تيري درجات الطريقتان  متوسطي( داللة الفروق بين 2شكل )

 :(9والشكل )( 71يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "93" لمكم مقاس "7.345أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسونتيري  طريقة، حيث كان متوسط درجات  اليسونتيري  طريقةح لصال 0.01مستوى 
تفوق  وبذلك يتبين، " 9.831" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 14.772"

)الكم( نموذج " عمي طريقة "بروفيمي" في اليسونالنموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
وينسدل بصوره في جميع الخطوط المصرى  درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسملتحقيق 

والجدول التالي يوضح . جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو
 .ذلك
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مقاس بروفيمي( لمجنب ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (18جدول )
"93." 

 بروفيمي ذجنمو  اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الكم

  
خط نصف الكم في منتصف  خط نصف الكم

 الذراع في مكانو الطبيعي.
خط نصف الكم في منتصف 

 الذراع في مكانو الطبيعي.

منخفض عن مكانو الطبيعي عمي  في مكانو الطبيعي عمي الجسم. دوران الذراع
 الجسم

طبيعي عمي منخفض عن مكانو ال في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الكوع
 الجسم

 غير مطابق لدوران الذراع. مطابق لدوران الذراع. منحني راس الكم
 غير مضبوط .مضبوط  الشكل العام
 غير مضبوط مضبوط مقدار الراحة

 المجموع الكمي "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ،تيري ( داللة الفروق بين 19جدول )
 "93لمقاس "

اس المجموع الكمي مق
"93" 

المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 قيمـة ت الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 6.396 75.348 طريقة بروفيمي
15 14 18.057 

لصالح 0.01
 7.834 88.884 اليسونتيري  طريقة اليسونتيري طريقة
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 90كل )ش

 "23لمقاس " المجموع الكمي "فياليسون"بروفيمي ,تيري 
 :(10والشكل )( 91يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية ,  "23" لممجموع الكمي لمقاس "98.029أن قيمة "ت" تساوي "

تيري  طريقةث كان متوسط درجات , حي اليسونتيري  طريقةلصالح  0.09عند مستوى 
ومما سبق  " ,92.328" بروفيمي طريقة" , بينما كان متوسط درجات 88.882" اليسون

" عمي طريقة اليسونتستنتج الباحثتان تفوق النموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
ث من حيالكم ( لتحقيق عوامل الضبط -الجنب  -الخمف –"بروفيمي" في كال من )األمام 

درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى وىو اليدف الرئيسي لمبحث حيث يحتوي 
"عمي نسب الراحو المناسبة , وينسدل "اليسونتيري النموذج األساسي لمكورساج بطريقة 

, وذلك يتفق مع بصوره جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو
تعديل وتطوير إلي يدف التي ت (9222-سميحة عمي إبراىيم ) ما جاءت بة نتائج دراسة

طريقة "الدريش" لعمل النموذج األساسي الحريمي حتي يمكن الحصول عمي النموذج المالئم 
لممقاييس المصرية في حالة اختالف المقاييس, وتوصمت نتائج البحث إلي فاعمية طريقة 

( 9006 –دراسة )رييام فخري رزق  كما قامت ،"الدريش" لعمل النموذج المسطح الحريمي
بإعداد نموذج مقترح لمبنطمون الجينز الحريمي يتناسب مع طبيعة الجسم المصري "المرأة 
العاممة" من حيث أماكن الزيادة والتكوين وشكل الجسم ومناطق تركيز الدىون, وقامت بدراسة 

ة الوصول إلي ضبط وتحميل لبعض البنطمونات الجينز الموجودة في السوق المحمي لمحاول
لمنموذج ثم اعداده وتقويمو لمعالجة القصور في النماذج األخرى المستخدمة في اإلنتاج 

( تعديل النموذج األساسي لمبنطمون 9099 –المحمي, وىدفت دراسة )وسام محمد إبراىيم 
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 الحريمي ليالئم األشكال المختمفة لمجزء السفمي لجسم المرأة, واشتممت ادوات البحث عمي
مقياس تقدير لمنماذج المنفذة طبقا لطريقة ألدريش قبل وبعد التعديل, وكانت نتائج البحث في 

 .الثانيوبذلك يتحقق الفرض  ,صالح النماذج األساسية لمبنطمون الحريمي بعد التعديل
 :  الثالثالفـرض  -3

 عمى ما يمي:  الثالثينص الفرض 
طريقتان "بروفيمي ، تيري "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال

 "98"المستخدمتان إلعداد النموذج األساسي لمكورساج مقاس "اليسون
 وضح ذلك :ت ةالتالي والجداولولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 

 "98مقاس " األمام "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ،تيري ( داللة الفروق بين 20جدول )
  األمام
 "98مقاس "

المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة  قيمـة ت
 واتجاهها

 2.167 27.354 طريقة بروفيمي
15 14 6.326 

 طريقةلصالح 0.01
تيري  طريقة اليسون تيري

 3.035 31.116 اليسون
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 "28مقاس " األمام "فياليسون"بروفيمي ,تيري متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 99شكل )

 :(11والشكل )( 20يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "98" لألمام مقاس "6.326أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسونتيري  طريقةجات ، حيث كان متوسط در  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01مستوى 
تفوق  بذلك يبين، " 27.354" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 31.116"

)األمام(  نموذج " عمي طريقة "بروفيمي" فياليسونالنموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
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ل وينسدفي جميع الخطوط األمامية درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى لتحقيق 
. والجدول التالي بصوره جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو

 .يوضح ذلك
 ".28مقاس "بروفيمي( لألمام ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (99جدول )

 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة
 األمام

  
 خط نصف األمام في منتصف الجسم خط نصف األمام في منتصف الجسم  خط نصف األمام

خط الصدر في موضعو عمي أعمي بروز  خط الصدر
 لمصدر 

 اعمي بروز لمصدر مرتفع قميالخط الصدر 

بنسة الصدر في مكانيا الطبيعي وطوليا  بنسه الصدر
 .يصل ألعمي بروز لمصدر

في مكانيا غير مضبوطو بنسة الصدر 
 أعمي بروز لمصدر فوقوطوليا الطبيعي 
 )قصيره(

 في غير مكانيا الطبيعي عمي الجسم. في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. بنسة الوسط
 مرتفع قميال عن خط الوسط الطبيعي . . مرتفع قميال عن خط الوسط الطبيعي خط الوسط 

في مكانو الطبيعي عمي الجسم ومطابق  خط األرداف 
 تمام عمي الجسم .

 ع قميال عن خط االرداف.مرتف

 مطابق لخط الكتف الطبيعي .  مطابق لخط الكتف الطبيعي  خط الكتف 
 حردة الرقبة الطبيعية.مرتفعو قميال عن  مطابقة لحردة الرقبة الطبيعية. حردة الرقبة 
 )ضيقة(. غير مطابقة لحردة االبط الطبيعية مطابقة لحردة االبط الطبيعية. حردة االبط

 غير مضبوط مضبوط العامالشكل 
 غير مضبوط مضبوط مقدار الراحه
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 "28مقاس " الخمف "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ,تيري ( داللة الفروق بين 99جدول )
 الخمف 

 "98مقاس "
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 الحريـة"د.ح"

وى الداللة مست قيمـة ت
 واتجاهها

 2.606 29.615 طريقة بروفيمي
15 14 5.059 

لصالح 0.01
 تيري طريقة

 اليسون
تيري  طريقة

 3.719 33.033 اليسون
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 متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 99شكل )

 "28"فيالخمفمقاس "اليسونتيري  ,يمي"بروف
 :(12والشكل )( 22ل )يتضح من الجدو

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "98" لمخمف مقاس "5.059أن قيمة "ت" تساوي "
 اليسونتيري  طريقة، حيث كان متوسط درجات  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.01مستوى 

 " .29.615" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 33.033"
" عمي اليسونوق النموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري ومما سبق تستخمص الباحثتان تف

في درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى طريقة "بروفيمي" في )الخمف( لتحقيق 
وينسدل بصوره جيدة عمي الجسم بحيث يحقق المظير الجيد والغرض جميع الخطوط الخمفية 

 .. والجدول التالي يوضح ذلكالمطموب منو
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 ".28مقاس "بروفيمي( لمخمف ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح (93)جدول
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الخمف

  
خط نصف الخمف في منتصف  خط نصف الخمف

 الجسم 
 خط نصف الخمف في منتصف الجسم

 الصدر مرتفع . خط خط الصدر في موضعو عمي الجسم.  خط الصدر
 في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. في مكانيا الطبيعي عمي الجسم. بنسة الوسط
 بنسة الكتف في مكانيا الطبيعي . بنسة الكتف في مكانيا الطبيعي . بنسه الكتف
في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الوسط 

 ومطابق تمام عمي الجسم .
 مرتفع قميال عن خط الوسط الطبيعي .

في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط األرداف 
 ومطابق تمام عمي الجسم .

مرتفع قميال عن خط االرداف الطبيعي  
 وغير مطابق عمي الجسم.

 غير مطابق لخط الكتف الطبيعي .  مطابق تمام لخط الكتف الطبيعي  خط الكتف 
حردة الرقبة مرتفعو قميال عن  حردة الرقبة 

 الطبيعية.
 لحردة الرقبة الطبيعية.مرتفو قميال 

غير مطابقة لحردة االبط  مطابقة لحردة االبط الطبيعية. حردة االبط
 .)ضيقو(الطبيعية

 مضبوط لحد ما مضبوط الشكل العام
 غير مضبوط مضبوط مقدار الراحة
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 "28مقاس " الجنب "فياليسونتيري  متوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ,( داللة الفروق بين 92جدول )
الجنب مقاس 

"98" 
المتوسط 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة  قيمـة ت
 واتجاهها

 1.153 9.084 طريقة بروفيمي
 طريقةلصالح 0.05 2.409 14 15

تيري  طريقة اليسون تيري
 1.667 11.193 اليسون
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 "28مقاس " الجنب "فياليسون"بروفيمي ,تيري متوسطي درجات الطريقتان ( داللة الفروق بين 93شكل )

 

 : (13والشكل )( 42يتضح من الجدول )
وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  "98" لمجنب مقاس "2.409أن قيمة "ت" تساوي "

 اليسونتيري  طريقةتوسط درجات ، حيث كان م اليسونتيري  طريقةلصالح  0.05مستوى 
 " .9.084" بروفيمي طريقة" ، بينما كان متوسط درجات 11.193"

" عمي اليسونومما سبق تستخمص الباحثتان تفوق النموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 
)الجنب( لتحقيق درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى  نموذج طريقة "بروفيمي" في

 التالي يوضح والجدول ,الخطوط بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منوفي جميع 
 ذلك.
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 ".28مقاس "بروفيمي( لمجنب ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح  (92جدول)
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الجنب

  
 خط الجنب مطابق لمجسم  مام لمجسم خط الجنب مطابق ت خط الجنب
في األمام  مضبوط خط الصدر  خط الصدر

 .والخمف
 .في األمامخط الصدر انخفاض 

ارتفاع خط الوسط قميال في األمام   .اتزان خط الوسط في األمام والخمف خط الوسط
 والخمف.

اتزان خط األرداف في األمام  خط األرداف
 .والخمف

ال في ارتفاع خط األرداف قمي
 الخمف.

منحني عمق 
 االبط

اتساع منحني عمق االبط يتوافق مع 
 دوران االبط عمي الجسم .

 منحني عمق االبط بو ضيق .

 

 "28مقاس " الكم "فياليسونمتوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ,تيري ( داللة الفروق بين 96جدول )

المتوسط  "98الكم مقاس "
 الحسابي"م"

االنحراف 
 "المعياري"ع

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاهها
 1.630 11.052 طريقة بروفيمي

 طريقةلصالح 0.05 2.029 14 15
تيري  طريقة اليسون تيري

 1.555 13.337 اليسون
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 ان متوسطي درجات الطريقت( داللة الفروق بين 92شكل )

 "28مقاس " الكم "فياليسونتيري  "بروفيمي ,
،  "98" لمكم مقاس "2.029أن قيمة "ت" تساوي ":(14والشكل )( 62يتضح من الجدول )

، حيث كان  اليسونتيري  طريقةلصالح  0.05وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 بروفيمي طريقةات " ، بينما كان متوسط درج13.337" اليسونتيري  طريقةمتوسط درجات 

"11.052. " 
" عمي اليسونومما سبق تستخمص الباحثتان تفوق النموذج االساسي لمكورساج بطريقة "تيري 

طريقة "بروفيمي" في )الكم( لتحقيق درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى في جميع 
النموذج يوضح التالي  والجدول, الخطوط بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب منو

 ".28مقاس "بروفيمي( لمكم ل -اليسوناألساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري 
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 ".28مقاس "بروفيمي( لمكم ل -اليسونالنموذج األساسي لمكورساج بالطريقتين )تيري يوضح (99جدول)
 بروفيمي نموذج اليسونتيري نموذج  وجهه المقارنة

 الكم

  
ف الكم في منتصف الذراع خط نص خط نصف الكم

 في مكانو الطبيعي.
خط نصف الكم في منتصف الذراع 

 في مكانو الطبيعي.
منخفض عن مكانو الطبيعي عمي  في مكانو الطبيعي عمي الجسم. دوران الذراع

 الجسم
منخفض عن مكانو الطبيعي عمي  في مكانو الطبيعي عمي الجسم  خط الكوع 

 الجسم
 غير مطابق لدوران الذراع. لدوران الذراع. مطابق منحني راس الكم 

 مضبوط الى حدا ما مضبوط الى حدا ما الشكل العام
 مضبوط الى حدا ما مضبوط مقدار الراحة

لمقاس  المجموع الكمي "فياليسونتيري  متوسطي درجات الطريقتان "بروفيمي ,( داللة الفروق بين 98جدول )
"28" 

المجموع الكمي 
 "98مقاس "

سط المتو 
 الحسابي"م"

االنحراف 
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 قيمـة ت الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 7.709 77.105 طريقة بروفيمي
 طريقةلصالح 0.01 13.352 14 15

 9.261 88.679 اليسونتيري  طريقة اليسون تيري
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 "28لمقاس " المجموع الكمي "فياليسون,تيري متوسطي درجات الطريقتان"بروفيميالفروق بين ( داللة92)شكل

 :(15والشكل )( 82يتضح من الجدول )
" , وىي قيمة ذات داللة إحصائية 28" لممجموع الكمي لمقاس "93.329أن قيمة "ت" تساوي "

ذج االساسي تفوق النمو  يظير حيث,  اليسونلصالح طريقة تيري  0.09عند مستوى 
الكم ( لتحقيق -الجنب  -الخمف –في كال من )األمام " اليسونلمكورساج بطريقة "تيري 

عوامل الضبط من حيث درجة الضبط والمطابقة لطبيعة الجسم المصرى وىو اليدف الرئيسي 
" بينما كان متوسط درجات 88.692" اليسونحيث كان متوسط درجات طريقة تيري لمبحث 

حتوي النموذج األساسي لمكورساج بطريقة تيري , حيث ا"99.902"طريقة بروفيمي 
, وتوافق جميع خطوط "عمي نسب الراحو المناسبة , وينسدل بصوره جيدة عمي الجسم "اليسون

بحيث يحقق المظير الجيد والغرض المطموب النموذج مع خطوط الجسم الطولية والعرضية 
( التي تيدف 2018 -حاتم محمد فتحى) منو, وذلك يتفق مع ما جاءت بة نتائج دراسة 

لمتعرف عمى نتيجة المقارنة بين باترون بروفيمى وباترون ىيمين ارمسترونج لمحصول عمى 
الباترون األساسى لمجاكيت الحريمى, بحيث يحقق عوامل الضبط الجيد, حيث اختمفت 

 بة جاءت ما مع , والطريقتين فى المقاسات المطموبة إلعداد الباترون وكذلك طريقة الرسم
التي تؤكد عمي استحداث طريقة جديدة  التي (2014 -السيد مصطفي سمية( دراسة نتائج

لبناء النموذج األساسي لمنساء من خالل مقارنة ثالث طرق لمنماذج من حيث درجة الضبط 
 والمطابقة ونسبة الراحة والشكل العام .

  :النتائج ممخص
يري اليسون" وتفوقو فى النتائج بشكل ممحوظ عمى باترون لقد أظيرت النتائج فاعمية باترون "ت

ووجود فروق ذات داللة  الحريمى لمكورساجفى تحسين عوامل الضبط الجيد "بروفيمي"
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 لتحقيقو وذلك , (28 -23 -88 إحصائية , حيث حقق أعمى النتائج فى جميع المقاسات )
 من كل في بروفيمي, من طريقة أكثر االرتداء أثناء لمجسم ومطابقة الجيد والضبط الراحة

رتكاز بنس ) والكم ,الجنب, الخمف , األمام) حيث تماثل جميع الخطوط العرضية والطولية وا 
 مما لمجسم ومالءمو لمزي ضبط يعطي مماالوسط والصدر في أماكنيا المحددة عمي الجسم 

باترون  ونستنتج من ذلك أن,المحكمين رأي وذلك بناء عمي الخارجي المظير عمي يؤثر
أعمى "تيري اليسون" بينما حقق باترون بصورة جيدة بروفيمى ال يتناسب مع األجسام المصرية 

 الطرق بعض إدخال ,ومن خالل النتائج السابقة يمكن لجميع المقاسات الضبطنسب لمعامل 
لمكورساج الحريمي في العممية التعميمة من خالل اثبات  األساسية النماذج إلعداد الحديثة

دراسة حيث قامت ال( 9098 -وأخرون حاتم محمد فتحىدراسة ) , ويتفق ذلك مععميتيافا
بروفيمى وباترون ىيمين ارمسترونج واألستفادة منيا فى تنفيذ الجاكيت مقارنة بين باترون عمي 

المعدل لباترون ىيمين  أظيرت النتائج فاعمية الباترونوقد  ,الحريمى لممرأة المصرية
فى النتائج بشكل ممحوظ عمى الباترون البروفيمى, حيث حقق أعمى النتائج  ارمسترونج وتفوقو

االتزان و فى خاصية ضبط الخطوط األفقية خط الصدر  ٪فى جميع المقاسات فى900بنسبة 
و خط األرداف و خاصية ضبط بنسة الوسط األمامية من حيث الموقع والطول, خاصية 

والطول, خاصية ضبط بنسة الصدر من حيث ضبط بنسة الوسط األمامية من حيث الموقع 
, 36سب مرتفعة نسبيًا بالنسبة لممقاس ن الموقع والطول, بينما حقق الباترون البروفيمى

ونستنتج من ذلك أن الباترون البروفيمى ال يتناسب مع األجسام المصرية فكمما زاد مقاس 
ارمسترونج بعد التعديل أعمى  الجسم كمما قل معامل الجودة لمباترون بينما حقق باترون ىيمين

 .نسب لمعامل الجودة لجميع المقاسات 
  :التوصيات.

 : بمايمي البحث الحالي يوصي البحث نتائج ضوء في
 مجال في المتخصصة الدراسات من المزيد بإجراء المالبس مجال في الباحثين توجيو  -

 والضبط الراحة لتحقيق التنفيذ في دقو أكثر عمى نماذج لمحصول المختمفة النماذج إعداد
 . المصري الجسم مع تتناسب

 . الجودة وتحقيق الضبط مستوي لرفع الجاىزة المالبس تصنيع عمى القائمين مخاطبة -
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 . التعميمية العممية في البحث نتائج من واالستفادة المناىج في والتحديث التطوير  -
 مصري. األىتمام بأستخدام طرق جديده لمباترون أكثر مالئمة لمجسم ال -

  :والمصادر المراجع
دراسة ألوجو القصور الوظيفي فى المالبس . (9222. )النجارإسماعيل محمد أسميان  .1

 -جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي –المنزلية وأساليب تالفييا" رسالة ماجستير 
  م.9222

 الخاصة اماألكم لنماذج مختمفة أنماط لبعض مقارنة دراسة " (9006.)رزق إيناس حمدي .2
 المنزلي, االقتصاد كمية , والنسيج المالبس قسم , ةدكتورا رسالة ,"السيدات بمالبس
 .األزىر جامعة

دراسة مقارنة بين الباترون البروفيمى وباترون ىيمين . (9098) .فتحىمحمد حاتم  .3
مجمة العمارة  -ارمسترونج واألستفادة منيا فى تنفيذ الجاكيت الحريمى لممرأة المصرية

 م.9098 -90عدد -والفنون والعموم اإلنسانية
بناء نموذج أساسى (. 2019) ثابت يسرىنعمة  ,ابوىشيمومدحت  ,عبدالفتاححازم  .4

 2عدد  -مجمة التربيو النوعية والتكنولوجيا –مقترح يتناسب مع التكوين الجسمانى لألقزام 
 م.9092 –

الجينز الحريمي يتناسب إعداد نموذج مقترح لمبنطمون (. 2006) ,فخري رزقرييام  .5
 -جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي -وطبيعة األجسام المصرية" رسالة ماجستير

 م.9006
تعديل الجزء العموى لمنموذج األساسى النسائى" الكورساج" (. 2016)مصطفى كامل رانيا  .6

 م.9096 -2عدد – 6مجمد  -مجمة التصميم الدولية-ليالئم التغيرات الجسمية لممسنات
المجمد الحادي  -جامعة حموان -مجمة عموم وفنون(.  1999.)عمي إبراىيم الباشاسميحة  .7

 .العدد الثاني إبريل–عشر 
 لمنساء النموذج األساسي لبناء جديدة طريقة استحداث(. 2014. )السيد مصطفيسمية  .8

 -نحموا جامعة – المنزلي االقتصاد مجمة , منشور بحث ,"طرق ثالث مقارنة خالل من
 .م9092العدد الثالثون,
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دراسة لتقنيات النموذج األساسى لمكورساج الخالى (.  2019.)عبدالمنعم السخاوىشيماء  .9
 م.9092 – 9عدد -2مجمد  -مجمة التصميم الدولية –من البنسات لمنساء 

 الجاكت نموذج عمل طرق لبعض دراسة مقارنة(. 2000. )المرسي المعطي عبدغادة  .10
 جامعة المنزلي, االقتصاد كمية , والنسيج المالبس قسم ماجستير, سالةر  -"بالنساء الخاص
 .األزىر

بناء برنامج تدريبى لتنمية ميارات األفراد فى مصانع (. 2009)إسماعيل محمد غادة  .11
 .كمية الفنون التطبيقية -المالبس الجاىزة, رسالة دكتوراة غير منشورة

ساسى لمجاكيت الحريمى لألستخدام فى تقويم الباترون األ(. 9090.)السيد محمدمحمد  .99
 .96عدد -مجمة كمية التربية باإلسماعيمية -المجالين الصناعى والتعميمى

 لنماذج متطورة طرق ثالثة لبناء مقارنة دراسة(. 9098. )رسالن مأمون محمدمجدة  .93
-عيةالنو  التربية لكمية العممية المجمة-الجاىزة المالبس صناعة في منيا لإلستفادة النساء
 .9ج أبريل عشرلرابع العددا
 األساسى الباترون طرق لبعض مقارنة , دراسة)٩١٩١ (مؤمن محمد شكرىنجوي  .92

  حموان. جامعة المنزلى, االقتصاد كمية منشورة, رسالة ماجستير غير لمنساء,
 شكالاأل ليالئم الحريمي لمبنطمون األساسي النموذج تعديل(. 9099)إبراىيم محمدوسام  .92

 عشر الخامس العربي – األول الدولي المؤتمر - " المرأة السفمي لجسم لمجزء المختمفة
 . الشباب المنزلي وقضايا لالقتصاد
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 ممخص البحث
واالستفادة منها في مقارنه بين طريقة بروفيمى وطريقة تيرى اليسون دراسة 

  إلي نموذج مقننموصول لالكورساج الحريمى  تنفيذ
  

مقارنة بين طريقتين إلعداد نموذج الكورساج الحريمى طريقة جراء ييدف البحث إلي إ    
" وطريقة "بروفيمي", تحديد أفضل الطرق لتدريس نموذج الكورساج الحريمى فى اليسون"تيري 

مادة تصميم النماذج وتنفيذ المالبس الحريمى من حيث درجة الضبط والمطابقة لمجسم 
 الحريمى يتناسب مع طبيعة الجسم المصري. المصري, التوصل إلي نموذج مقنن لمكورساج

اشتممت عينة البحث عينة من النساء المصريات تبعا لممقاسات المختمفة )المأخوذة من     
( سيدة, مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين فى 92جدول القياسات( وعددىم )

( , وذلك لتقييم 90ىم )مجال المالبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلى بجامعة حموان عدد
 ."اليسونالنموذج االساسى الحريمي بطريقة بروفيمى وطريقة"تيرى 

 النموذج درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجودومن أىم نتائج البحث     
 " وطريقة "بروفيمي" وذلك لصالح الطريقة األولياليسونلمكورساج بطريقة "تيري  األساسي
 (28 -23 -88 " طبقا لممقاسات )اليسونلمكورساج بطريقة "تيري  ألساسيا النموذج لتناسب
 االرتداء أثناء لمجسم ومطابقة الجيد والضبط الراحة لتحقيقو وذلك المصري, الجسم لطبيعة
 ضبط يعطي مما  )والجنب ,الكم, الخمف , األمام (من كل في  , بروفيمي من طريقة أكثر
 .المحكمين رأي وذلك بناء عمي الخارجي المظير ميع يؤثر مما لمجسم ومالءمو لمزي
ومن أىم التوصيات التى توصى بيا الباحثتان ىى االستفادة من نتائج البحث الحالى فى    

بوجو خاص, وذلك الحريمي مجال صناعة المالبس بوجو عام, ومصانع انتاج المالبس 
جراء المزيد من بيدف االرتقاء بمستوى جودة المنتجات الممبسية عمى أسس عمم ية,  وا 

 .النسائيوالمالبس  النوعية المتخصصة فى مجال تصنيعالدراسات 
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Research Summary 

A comparative study between the Profily method and Terry 

Ellison's method and its use in the implementation of the women's 

corsage to reach a codified model for 

 

The research aims to make a comparison between two methods of 

preparing the women's corsage model, the "Terry Wilson" method and 

the "Profile" method, determining the best ways to teach the women's 

corsage model in the subject of designing models and implementing 

women's clothing in terms of the degree of control and conformity to 

the Egyptian body, arriving at a codified model of the women's corsage 

that fits With the nature of the Egyptian body. 

The research sample included a sample of Egyptian women according 

to the different sizes (taken from the measurement table) and their 

number (25) women, a group of (10) faculty members specialized in 

the field of clothing and textiles at the Faculty of Home Economics at 

Helwan University, in order to evaluate the basic female model by the 

Profile method and the method Terry Wilson. 

Among the most important results of the research, there are statistically 

significant differences between the mean scores of the corsage basic 

model using the “Terry Wilson” method and the “Profile” method, in 

favor of the first method to fit the basic corsage model using the “Terry 

Wilson” method, according to the sizes (88-93-98) of the nature of the 

Egyptian body. In order to achieve comfort, good adjustment and 

conformity to the body during wearing more than the profily method, 

in both (front, back, sleeve, and side), which gives an adjustment to the 

outfit and its fit to the body, which affects the external appearance, 

based on the opinion of the arbitrators. 

One of the most important recommendations recommended by the two 

researchers is to benefit from the results of the current research in the 

field of clothing industry in general, and women’s clothing production 

factories in particular, with the aim of raising the level of quality of 

clothing products on scientific grounds, and conducting more 

qualitative studies specialized in the field of manufacturing women’s 

clothing. 


