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 ممخص البحث:
ِٗ د ا بحث ددى احددٔ بحوبينًددس طدد٘ي نوددو غددال حثٌدديأل ّظددثػ بحٌوددْ
بحط لددس ُّددٖ فطاّ ٘لددٖ  ٌّٗ -J Profilyددا أحد ن

ب

ي ددٖ ح د يى

 ً - Winfred Aldrichدديحٖ

طدابٕ ُ٘ – Natalie Brayلد٘ي أنه د اًّ  –Helen Armstrongاًيًد ّ طاودْ
 )Fernando Burgoهي ح٘ى بحعثػ ّبحوالئوس حال د ي هٌِدي دٖ عدٌيػس بحوالطدو
بحجيُز حألغ يل حل صْل ػلٔ هٌ
ظدددثػ

ّ وْ ػيح٘دس مودي ِٗد ا احدٔ

ددد يى بحط لدددس ػلددددٔ بحج دددن حلْعدددْل احددددٔ بح ؼددد ٗ بحوٌي دددو ّس٘ددددي

بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ً ْ بحطال ه
ح٘ددى بحعددثػ بحج٘د حٌوددْ
ّبح طث٘ددد

ٗد ه د ال
نبأل

بحث ى حلْعدْل بحدٖ بحطاٗبدس ب عد هدي

د يى بحط لددس ّب ثددغ بحث ددى بحوددٌِ بحْعد ٖ هددغ بح ل٘د

ّ ًْدددي ػٌ٘دددس بحث دددى هدددي هجوْػدددس هدددي بحو خصصددد٘ي ػددد ُن ف)55

ّهجوْػدددس هدددي بحوصدددٌؼ٘ي حلوالطدددو بحجددديُز ّمددديى ػددد ُن ف )51وتمممي س مممء
تقد ظثػ بحٌوي

لمتخصص ن و لمصنع ن من خالل أد ة لبحث وهي مق ء

ح بْٗن

د يى بحط لددس طدديحطال بحخو ددس ه د بحث ددىّ .أظِددا ً دديئ بحوبينًددس طدد٘ي بحطددال
بحخوددو هددي ح٘ددى بحعددثػ ددْل غاٗبددس ٌّٗ ددا أح د ن

ددن ودديأل هددي طؼ د ُي غاٗبددس

طاّ ٘لٖ ن غاٗبس اًيً ّ طاوْ ن غاٗبس ُ٘ل٘ي أنه اًّ
أنطؼددس هبي ددي طٌ٘وددي ددٖ هبددي

ن غاٗبس ً يحٖ طابٕ دٖ

ّبحد بددػ بد هي غاٗبددس اًيًد ّ طاوددْ ػلددٔ غاٗبددس

طاّ ٘لٖ.
 الكممات المفتاحية :مقارنة ،طرق نماذج أساسية ،مالبس أطفال ،صناعة
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Research Summary:
the aim of this research is to identify the Comparison between five methods of
making and fitting the basic pattern of girl's dress, namely (J Profily- Winfred
Aldrich - Natalie Bray - Helen Armstrong - Fernando Burgo) and find the best way
to benefit from it in the garment industry, and find the best way in tearms of
control and convenience which lead to aproduct of the heighest the best method in
terms of control, which leads to a product of the highest quality fitting. It also aims
to identify the problems of adjusting the girl's dress to the body in order to reach the
appropriate adjustment. The research followed the descriptive method. And
measuring the opinions of specialists and manufacturers towards the methods in
question to arrive at the best method in terms of tuning for the baby girl’s dress
model. The research sample consisted of a group of (15) specialists. And a group of
manufacturers of ready-made clothes and their number was (10). And the opinions
of specialists and manufacturers were measured through the research tool, which is a
scale to estimate model adjustment to evaluate the girl's dress by the five methods in
question. The results showed a comparison of the five methods in terms of fitting
Winifred aldrech method was superior then followed by Profily method, then Burge,
then Armstrong and Natalie, and then they followed in four sizes, while in only one
size the Burgo method was ahead of the Profily method.


Keywords: Comparison, methods basic patterns, children's clothing , industry
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مقدمة ومشكمة البحث:
إن صناعة مالبس األطفال تمثل جزء ال يستيان بو من صناعة المالبس
الجاىزة ،فالطفل يمثل قوة بشرية وشرائية كبيرة من شأنيا رفع المستوي االقتصادي
لممجتمع وتنميتو ،فأطفال اليوم ىم صانعوا المستقبل ورواد تنميتو ورقيو ،وصناعة
مالبس األطفال ال يكتفي فييا أن تكون المالبس جميمة وجيدة الخامة ومتقنة الصنع،
إنما يجب أن تتوافر فييا مواصفات تناسب عممية نمو الطفل حتي تفي باحتياجاتو
ومتطمباتو في مراحل نموه المختمفة( .وفاء شافعي ) 2007 -9 -
وعممية إعداد النماذج من المراحل الميمة التي تعتمد عمييا ىذه الصناعة ،
حيث تبدأ باختيار التصميم ثم إعداد النموذج األساسي السميم الذي يتبعو العديد من
الخطوات التي تنتيي بعينة المنتج المراد إنتاجو  ،وعميو فإن بناء وضبط النماذج ىو
ضرورة سواء بالنسبة لصناعة المالبس حسب الطمب أو بالنسبة لإلنتاج الكبير،
والنموذج األساسي السميم يعتبر من العوامل المؤثرة عمي جودة المنتج الممبسي (مجدة
سميم وأخرون2019:م).
وتعتبر عممية بناء النماذج من العمميات األساسية في صناعة المالبس
الجاىزة والتي تعتمد عمى قياسات محددة يراعى فييا الدقة ألنيا تمثل أبعاد الجسم
القياسية وتعتمد عمييا جميع المراحل التي تمييا من قص وحياكة  ،وعميو فإن أي خطأ
في قياس ما يؤدى إلى أخطاء عديدة في عمميات اإلنتاج ،خاصة عندما يكون ىذا
اإلنتاج كمي (بالجممة) ليذا فمصممي النماذج يجب أن يكونوا عمى وعى بدراسة الجسم
وأبعاده لتحميميا وتحويميا إلى مساحات تحاكى شكل الجسم الحقيقي لإلنسان بحيث
يراعى أثناء رسميا مقادير الراحة المناسبة لتسيل عمى المستخدم ارتدائيا كمنتج نيائي.
(مجدة مأمون سميم)1381 ،2018:
وعمى الرغم من أن النماذج تتغير من وقت آلخر اال أن السمات المميزة
لمممبس الجيد الضبط تظل كما ىي حيث ال توجد طيات غير مرغوب بيا في القماش
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كما أن الممبس ينسدل بسالسة حول الجسم ،فعند ارتداء الشخص لمالبس مناسبو
الضبط فانو يشعر بالراحة وبمزيد من الثقة بالنفس ويتفاعل بشكل أفضل مع
اآلخرين)Veblen, Sarah: 2018:5) .
كما أن ضبط النموذج من األمور الضرورية عند التقييم النيائي لضبط
الممبس عمي الجسم وخاصة أثناء الحركة فيو يتحرك في جميع االتجاىاتHelen .
))Armstrong: 2010:50
وبشكل عام إذا كانت العالقة بين الجسم والنموذج مرضية فإن النموذج يكون
مضبوط عمى الجسم ويترتب عمى ذلك عممية تطوير النموذج بصورة مرضية أيضا
وذلك الن الضبط مرتبط بجميع خطوط النموذج من جميع االتجاىاتCook line .
))Grey: 2008:41
و توجد عديد من الدراسات التي تناولت نماذج مالبس األطفال والمقارنة بين
طرق بناء النماذج الخاصة بيم ومنيا:
-1دراسة "نور عبد اليادي حسين الصبياني" ( )2000حيث ىدفت الدراسة إلى
إيجاد مواصفات قياسية ألحجام األطفال السعوديات اإلناث التي تتراوح أعمارىن من
 10-6سنوات في مدينة جدة ،وتوصمت إلى وضع جداول قياسية لمقاسات األطفال
السعوديات اإلناث عمر  10-6سنوات.
 -2دراسة "محمد معتصم محمد عمي" ( )2003التي ىدفت إلى معرفة أفضل طريقة
من الطرق لعمل النموذج األساسي لمكور ساج لمفتيات في مرحمة المراىقة وىذه الطرق
ىي (وينفرد الدرتش – براي نتالي – مارجريت ميممر) ،والتوصل إلى العالقة بين طريقة
عمل النموذج (الباترون) األساسي وأفضل مستوي لممطابقة والدقة في النموذج
األساسي والوصول إلى نموذج مقترح ،وقد توصل إلى تفوق طريقة براي نتالي عمى
الطريقتين اآلخرتين تمييا طريقة وينفرد ألدرتش ثم مارجريت ميممر كما توصمت إلى أن
طريقة وينفرد ألدرتش تناسب االجسام الممتمئة .تمييا طريقة براي نتالي حيث تناسب
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جميع األجسام بنسب مرتفعة أما طريقة مارجريت ميممر فيي أقل الطرق مناسبة لجميع
األجسام.
 -3دراسة "ايناس عبد العزيز عمي صالح"(  ) 2003التي ىدفت إلى التعرف عمى
مدى فاعمية الطريقتين (بروفيمي وألدرتش لرسم واعداد النماذج بالنسبة لكل من
(النموذج األساسي لمكم القصير – الكم الرجالن القصير – الكم الجابونيز القصير) من
حيث تحقيق درجات اإلتقان والضبط ،من بين األنماط المختمفة إلعداد نموذج الكم
المناسب لألطفال من سن  12-9سنة بطريقتي بروفيمي والدرتش في تعمم نماذج
األكمام الثالثة تحصيال ومياريا ،وتوصمت الي أن أفضل طريقة ىي طريقة ألدرتش
وتفوق طريقة ألدرتش عمى طريقة بروفيمي في تعمم نموذج األكمام.
 -4دراسة "ىدى صالح الدين أبو ضيف" (  )2005ىدفت الدراسة إلى التعرف
عمى االتجاىات الحديثة لمتدريج المستخدمة في صناعة مالبس األطفال والتوصل إلى
أفضل طرق التدريج األربعة (التراكب ،اإلزاحة ،القالب ،اإلشعاعي) المستخدمة في
الدراسة بالنسبة لتدريج النموذج األساسي لفستان الطفل وتحديد إمكانية تطبيق تمك
الطريقة التي تم اثبات كفاءتيا في تدريج النماذج األساسية عمى تصميمات متعددة
لمالبس األطفال والمساعدة في حل المشكالت التي تواجو تدريج النماذج في صناعة
المالبس الجاىزة لألطفال في ج.م.ع ،وقد توصمت إلى أن التدريج بطريقة التراكب ىي
األفضل من بين طرق التدريج مع مراعاة عدم زيادة مدى التدريج عن ثالثة مقاسات
ومع الطرق األخرى أال يزيد عن مقاسين أصغر ومقاسين أكبر.
-5دراسة "أماني جمعة"( )2002ىدفت الدراسة إلى دراسة ثالث طرق لعمل النموذج
األساسي لسويتر الطفل بطريقة كل من (ألدرتش – بروفيمي – نتالي) بيدف الوصول
إلى طريقة عممية لبناء النموذج األساسي لسويتر الطفل يمكن استخدامو لتحقيق الضبط
والراحة وتناسب قياسات جسم الطفل المصري ،وتوصمت إلى أن طريقة ألدرتش ىي
الطريقة المناسبة ألجسام األطفال المصريين.
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وتعتبر ىذه الدراسات محاوالت ميمة لمتطوير واإلصالح ،ومع اختالف أىدافيا
عن أىداف البحث الحالي الذي ىدف إلى المقارنة لطرق متطورة لبناء النموذج
األساسي لفستان طفمة ،واستخدام طرق أخرى ليا امكانيات وأسموب مختمف في بناء
وتصميم النماذج بما يخدم العممية التعميمية وصناعة المالبس الجاىزة ومسايرة سوق
العمل.
ومن خالل االطالع عمي الدراسات السابقة والمراجع العممية المتخصصة يتضح
وجود طرق عدة لبناء نموذج فستان الطفمة ولكن ىذه الدراسات استخدمت المقارنات
بين طريقتي بروفيمي وألدرتش ببعضيما وأحيانا نتالي لموصول لمشكل العام المضبوط
لمممبس وانسدالو باتزان عمي جانبي الجسم دون تجعد أو شد في أي منطقة بالجسم.
وحيث أنو يجب أن يكون الممبس مريحاً عند تحريك الجسم وأدائو لجميع حركاتو
ولمعرفة أنسب وأفضل الطرق من حيث الضبط عمي الجسم مما يتيح استخدامو في
مجال الصناعة والتدريس ليتم الحصول عمي نموذج يتوافر فيو أقصى درجات الضبط
والمالئمة عمي الجسم ويحسن من العممية التعميمية والصناعية األمر الذي دعا
الباحثون إلى إلقاء الضوء عمي الطرق المستخدمة في البحث الحالي (بروفيمي Profily
 -Jألدرتش - Aldrich Winfredنتالي –Natalie Brayأرمسترونج Helen
 – Armstrongبرجو  )Fernando Burgoوما ليا من إيجابيات ومميزات ونقاط قوة
واألسس العممية التي تم بيا بناء النماذج بغرض تحسين العممية التعميمية والصناعية
وزيادة كفاءتيا لمسايرة متطمبات سوق العمل ،وحيث أن مجال مالبس األطفال ىو
مجال كبير ويحتاج إلى الكثير من الضبط والمطابقة لمحصول عمى ممبس جيد لذا
جاءت تساؤالت البحث عمي النحو التالي
 -1ما أوجو التشابو واالختالف من حيث طرق بناء النماذج المقترحة محل البحث
(بروفيمي  -J Profilyوينفرد ألدرتش  - Winfred Aldrichنتالي براي
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 – Natalie Brayىيمين أرمسترونج  –Helen Armstrongفرناندو برجو
 )Fernando Burgoمن حيث البناء؟
 -2ما أوجو التشابو واالختالف بين الطرق الخمسة محل البحث من حيث الضبط
لمنماذج األساسية لفستان الطفمة؟
 -3ما مشكالت ضبط فستان الطفمة عمي الجسم وكيفية تعديميا؟.
 -4أي الطرق محل البحث أفضل من حيث البناء والضبط بالنسبة لمنماذج
األساسية لفستان الطفمة من وجية نظر المتخصصين والمصنعين؟
أىداف البحث  : Objectivesييدف البحث إلى ما يمي:
 -1مقارنة الطرق الخمس موضع البحث لنموذج فستان الطفمة من حيث
البناء لتحديد أوجو التشابو واالختالف من حيث البناء لمنماذج المقترحة
(بروفيمي  -J Profilyوينفرد ألدرتش  - Winfred Aldrichنتالي براي
 – Natalie Brayىيمين أرمسترونج  –Helen Armstrongفرناندو
برجو .)Fernando Burgo
 -2مقارنة الطرق الخمس موضع البحث لنموذج فستان الطفمة من حيث
الضبط لتحديد أوجو التشابو واالختالف بين الطرق الخمس لمنماذج
المقترحة.
 -3تحديد مشكالت ضبط فستان الطفمة عمى الجسم لموصول إلى التعديل
المناسب.
 -4قياس آراء المتخصصين والمصنعين نحو الطرق محل البحث لموصول الي
الطريقة األفضل من حيث الضبط لنموذج فستان الطفمة.
أىمية البحث  :Importance of the Studyتكمن أىمية البحث فيما يمي:
 -5االستفادة من نتائج ىذا البحث في بناء نموذج جيد الضبط

لمالبس

األطفال.
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 -2اثراء مجال التعميم والصناعة بمزيد من طرق بناء نماذج مالبس األطفال
وتصميميا بما يتماشى مع التطور الحادث في جميع المجاالت.
 -3اعداد خريجين لدييم القدرة عمى المقارنة بين المدارس المختمفة لبناء
النماذج األساسية لمالبس األطفال.
 -4دعم سوق العمل بخريجين عمى مستوى عممي وفني مرتفع لمواجية الحياة
العممية والتطوير التكنولوجي في صناعة المالبس.
 -5المساىمة بنتائج البحث في الربط بين المجال األكاديمي والصناعي ليكون
من واقع الحياة العممية.
مصطمحات البحث Definition of terms:
 النموذج (الباترون) " :"Patternالنموذج في المغة :مثال الشيء في صورتو
المختارة وجمعو نماذج( .المعجم الوسيط )2004
ويعتبر النموذج بوجو عام مثال ،نموذج لتفصيل قطعة قماش كافية لخياطة ثوب.
(منير البعمبكي)2002 :
 النموذج األساسي Basic Pattern :ىو مجموعة من الخطوط اليندسية
والمستقيمة والمنحنية المتداخمة الناتجة عن استخدام القياسات المختمفة ألبعاد
الجسم المأخوذة من جدول القياسات أو من القياسات الفردية والتي تتخذ في النياية
شكالً مماثالً لو ويطمق عميو النموذج األساسي ألنو ال يحتوي عمى أي تصميم.
(مجدة سميم  ،شيماء السخاوي.)2021:46 :
كما أن النموذج األساسي أو القالب ( )Blockىو اسم يطمق ليصف الرسم األساسي
الذي ال يحتوي عمى أي موديل أو تصميم والذي تم رسمو طبقا لقياسات جسم محدد
بحيث يكون مضبوطا عميو ،فيو األداة السميمة لتطوير النماذج ألنو يجسد كل
الخواص الضرورية والدقيقة لنوع محدد من المالبس( .مجدة مأمون ،شيماء السخاوي:
)46 :2021
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والقالب األساسي ىو أساس تم إنشاؤه ليالئم شكل الجسم ،ويتم الحصول عمى متوسط
القياسات من الجداول القياسية المقننة ،كما يستخدم المصمم النموذج األساسي كأساس
لصنع النموذج الخاص بالتصميم)Aldrich ,Winfred:2015:13(.
الضبط Fitting :ىو تكيف الممبس وانسدالو وتوازنو مع قوام مرتديو عند الوقوف
والجموس والمشي واالنحناء وتناسب خطوطو (طوال وعرضا) مع بعضيا البعض مع
االحتفاظ بالخطوط االساسية ألي تصميم دون مساس(.ايمان عبد السالم وآخرون
)137 ،2003،
أو ىو تطابق خطوط النموذج في أماكنيا عمي الجسم من حيث أبعاد الجسم الثالثة
(الطول والعرض – المحيطات الدائرية) ( .سعدية مصطفي)19 :2005 :
وتعرف عممية الضبط بأنيا عممية نمطية تتبع خطة محددة ،وىي تقوم عمى فيم أسباب
كيفية حدوث بعض العيوب ومعالجتيا مع الحفاظ عمى نسب أجزاء القطعة الممبسية
بعضيا ببعض(.مجدة مأمون ،شيماء السخاوي)2021:102 :
منيج البحث :Methodology

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي مع التحميل

والتطبيق لمناسبتو لتحقيق أىداف البحث
 عينة البحث Research Sample :تكونت عينة البحث من : متخصصين من كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر – وجامعة حموانوجامعة السويس قسم المالبس والنسيج وكان عددىم (.)15
 مجموعة من المصنعين لممالبس الجاىزة تزيد خبراتيم عن عشر سنوات فياعداد نماذج األطفال وكان عددىم (.)10
 أداة البحث :مقياس تقدير لضبط النماذج :لتقويم النموذج األساسي فستان الطفمةبالطرق الخمسة محل البحث وىي (ج بروفيمي  – J Profilyوينفرد ألدرتش Winfred
 – Aldrichنتالي براي  –Natalie Brayىيمين أرمسترونج -Helen Armstrong
فرناندو برجو )Fernando Burgo
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حدود البحثLimitations:
 -1الطرق المتبعة لمنموذج األساسي لفستان طفمة ،ونموذج أساسي لمكم في البحث
وىي كالتالي :
أ -بروفيمي : Profilyىو مؤلف كتاب (ج .بروفيمي) لمنماذج الورقية المسطحة
وقد سميت طريقة إعداد وقص النماذج باسم المؤلف نظ ار الختالف الطريقة
في كل النواحي والتفاصيل عن الطرق االخرى المستخدمة في إعداد وقص
النماذج ،ىذا وقد صدرت الطبعة االولى من الكتاب في إيطاليا عام ()1938
وتم ترجمتو وتدريس أسموب بروفيمي لمنماذج في الكميات والمعاىد المتخصصة
داخل جميورية مصر العربية رسميا عام 1942-1941م(.ج .بروفيمي:
 :1945المقدمة).
ب -وينفرد ألدرتش
)cutting

 Winifred Aldricىي مؤلف كتاب ( Metric pattern

وليا تجارب لسنوات عديدة في مجال التصميم وقص النماذج

بجامعة ( ) Lough borough Universityوقد سميت طريقة اعداد وقص
النماذج باسم المؤلف نظ ار الختالف طريقة االعداد والقص كميا وجزئيا عن
الطرق األخرى  ،كما أن ليا عدة مؤلفات سابقة في مجاالت إعداد وقص
النماذج لمالبس السيدات والرجال واألطفال وليا العديد من الدراسات واألبحاث
المنشورة من خالل موقعيا عمي االنترنت وىي تعتبر من الدراسات الميمة في
مجال النماذج وىي األن تمارس عمميا كمصممة ومعدة لمنماذج من خالل
مركز (( .)Nottingham Fashion Centerمجدة سميم وآخرون :2012:
)212
ج-براي ناتالي Natalie Bray
ولدت براي ناتالي في روسيا عام  1897وىى صاحبة كتاب dress pattern
designing

وليا تجارب لسنوات عديدة في مجال التصميم واعداد النماذج والتشكيل
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عمى المانيكان ،وقد عممت كعضو ىيئة تدريس في جامعة لندن لمدة عشرين عام وكان
ليا األحقية في إعطاء شيادة امتحان صناعة المالبس ،وقد سميت طريقة إعداد وقص
النماذج باسم المؤلف الختالف طريقة اإلعداد والقص عن الطرق األخرى كما إن ليا
مؤلفات عديدة في مجال إعداد وقص النماذج وكذلك األبحاث والدراسات المنشورة.
)(Bray,natalie:2003:iv
د-ىيمين جوزيف أرمسترونج  Armstrong Helen Josephىي أمريكية األصل
ليا مؤلفات كثيرة في مجال النماذج ومن أشيرىا For

(Pattern Making

) Fashion Designوىي توضح المبادئ األساسية لتصميم النماذج وتحتوي ىذه
المؤلفات عمى المعمومات الالزمة لبناء وتصميم النماذج وىي دليل لبناء نماذج
المالبس ،كما أنيا طريقة مفيدة لمطالب ومصممي األزياء عمى حد سواء توفر
معمومات مفصمة عن بناء النماذج األساسية لممالبس التي تستخدم في تصميم األزياء
( .مجدة مأمون)1386: 2018 :
وىي خريجة مركز األزياء التابع لكمية لوس أنجموس التجارية التقنية في لوس
أنجموس – كاليفورنيا – والتحقت بجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة والية كونج بيتش
وىي مصممة أزياء ومعممة ومؤلفة ،كانت مصممة مالبس رياضية ناجحة لعدة سنوات
قبل أن تصبح معممة وجاء عمى لسانيا " لم أنيي حياتي المينية أبدأ كمصمم ،وبدال
من ذلك جمبت مياراتي وابداعي إلى الفصل الدراسي حيث نميت أنا والطالب معا "،
ومن مؤلفاتيا ) Pearson draping،patternmaking( .و( Draping for
 ) Draping for Apparel Design 2nd Edition))Apparel Designوحصمت
عمي العديد من الجوائز منيا جائزة "  " Nisodمن المعيد الدولي لمموظفين والتطوير
التنظيمي والتميز في التدريس الذي ترعاه جامعة تكساس في أوستن ،وجائزة الميدالية
الذىبية لمجموعة

California Fashion Ereator Group

الرياضية المتميزة المصممة لشركة Gordon And Marx
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والتصميم عممت كمحاضرة في سمسمة ورش عمل ألنماط المالبس في جامعة والية
كارولين الشمالية بمركز األزياء في الكمية التقنية التجارية بموس أنجموس كما قامت
بالتدريس في مدرسة شانون روجرز وجيري سيمفرمان لمفاشون في جامعة والية كنت
كأستاذ زائر وىي عضو

Helen ( . Fashion Group International

)Joseph:2010: Xi
ىـ  -برجو  :Fernando Burgoأحد اشير مصممي األزياء والنماذج في إيطاليا
ومدير لفئة اتحاد الحرفيين في مقاطعة ميالنو  ،أسس مدرسة إيطالية لألزياء عام
 1961يقع مقرىا في ميالنو في لومبادري في شمال إيطاليا وليا  14فرع  ،طور من
تقنيات التدريس بحيث تسمح بساطة المغة ألي شخص بفيم وتعمم النماذج وفن
الخياطة الحرفية الحقيقية بسرعة كبيرة  ،وبفضل وضوح الشرح واختصار الصور
والرسوم التوضيحية التي تعرضيا مؤلفاتو ،كما اثبتت خبراتو الطويمة والمزدىرة نجاحيا
في مجال الموضة  ،والتزام بمشاركة معارفو مع كل طالب ميتم بالموضة وىذه
المعارف ىي نتيجة  50عام من الخبرة في صناعة األزياء  ،ويمكن اتجاىو ويوجيو
الطالب لمتواصل مع عالم الموضة والعمل في مجال األزياء التي تقدميا
الصناعة) Fernando Burgo-2004- introduction).
 -2تنفيذ خمس طرق من النماذج واألكمام األساسية لفستان الطفمة محل البحث
بخمسة مقاسات من ( )12-8سنة

بقماش الدمور .والمقارنة بينيم من حيث البناء

والضبط.
فروض البحث :Hypothesis of Study
" -1توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطرق الخمس "بروفيمي،
برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "8في كل من
النموذج األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا آلراء المتخصصين
والمصنعين.
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" -2توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو،
نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "9في كل من النموذج
األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا آلراء المتخصصين والمصنعين.
" -3توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو،
نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "10في كل من النموذج
األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا آلراء المتخصصين والمصنعين.
" -4توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو،
نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "11في كل من النموذج
األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا آلراء المتخصصين والمصنعين.
" -5توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو،
نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "12في كل من النموذج
األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا آلراء المتخصصين والمصنعين.
اجراءات البحث:
 االطالع عمى الدراسات السابقة والمراجع ذات الصمة بموضوع البحث. رفع قياسات المانيكانات التي سبق اعدادىا وفقا لممقاسات المطموبة. بناء النماذج بالطرق الخمس موضع الدراسة. تنفيذ النماذج عمى القماش الدمور. اعداد أداة البحث (تصميم مقياس تقدير لتقيم بناء النماذج لمطرق محل البحثمن حيث الضبط ) وقياس صدقيا وثباتيا.
 تقييم النماذج من حيث الضبط من قبل المتخصصين والمصنعين. معالجة البيانات احصائيا بعد التطبيق والتقويم عن طريق وتفريغ البياناتالستخراج النتائج.
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 وضع توصيات البحث.وقد تمت اجراءات ىذا البحث عمى النحو التالي:
 -1اختيار خمس طرق لبناء نموذج فستان الطفمة لدراستيا أثناء البحث تبعاً
لمقياسات التي سبق تحديدىا وىي المرحمة العمرية من 12-8سنة (جزء من
الطفولة المتوسطة  -والطفولة المتأخرة كاممة).
 -2رفع القياسات من عمي (الجسم الصناعي) الستخداميا في رسم واعداد
النماذج.
 -3رسم النماذج بالطرق والمقاسات محل البحث ،وقص النماذج وحياكتيا
وتحكيميا من قبل المتخصصين والمصنعين وىذه الطرق ىي( :ج بروفيمي J
 – Profilyوينفرد ألدرتش - Winfred Aldrichبراي نتالي–Natalie Bray
ىيمين أرمسترونج Armstrong

 -Helenفرناندو برجو

Fernando

.)Burgo
 -4استخدام مانيكانات قياسية سبق اعدادىا وفقاً لممقاسات القياسية التابعة لييئة
التوحيد القياسي وذلك لمقيام بعممية الضبط عمييا لتقييم عناصر وأسس الضبط
وذلك لتوحيد القياسات إلمكانية المقارنة وحتى ال يكون ىناك أكثر من متغير
في البحث ،كما أنو لم يستخدم أشخاص حقيقين لمتحكيم وذلك لصعوبة وجود
أطفال ذو قياسات متناسبة األطوال والمحيطات فضال عن لعدم ثبات أبعاد
أجسام األطفال من وقت ألخر خاصة أنيم في مراحل النمو ،باإلضافة إلى أنو
يتم عمل البروفة المبدئية في المصانع عمى الجسم الصناعي وليس عمى
الجسم البشري ،وقد تم اختيار المانيكانات بمقاسات معينة وىي عمى الترتيب
( )12 ،11 ،10 ،9 ،8سنوات .وذلك حتى تكون المقارنة أشمل وأدق.
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 إجراءات الدراسة التمييدية عمى النحو التالي :اليدف من ىذه الدراسة التأكدمن دقة خطوات طرق بناء النماذج الخمسة محل البحث وبالتالي امكانية
المقارنة بييم من البناء وبناء عمى ذلك تم ما يمي:
أ  -ترجمة النماذج :تم ترجمة النماذج الخاصة بكل طريقة من الطرق محل البحث
وفقاً لخطوات كل طريقة ورفع القياسات ليا وعرضيا عمى المتخصصين إلقرار
صالحيتيا المبدئية لمتنفيذ ولبيان االلتزام بالترجمة الفعمية لمنماذج كما وردت بمراجعيا
االصمية وقد تم التعديل بناءاً عمى المالحظات التي أبداىا المتخصصون.
ب -بناء وتنفيذ النماذج :تم بناء النماذج األساسية لفستان الطفمة بالقياسات لمطرق
الخمس موضع البحث عمى الورق الشفاف مع كتابة كافة البيانات عمي كل نموذج كما
تم تنفيذ ىذه النماذج عمي قماش الدمور مع تحديد الخطوط األساسية الخاصة بكل
نموذج أساسي (بدون تصميم ) بواسطة خيط كتون بارليو أحمر وتم االلتزام بأسس
الحياكة الصحيحة ضمانا لجودة الضبط ،وعرضيا عمي المتخصصين بيدف التأكد من
صالحيتيا المبدئية لمتنفيذ وتحقيقيا لمضبط والمالئمة لمجسم.
جـ  -اعداد مقياس تقدير (مقياس تقدير ضبط النماذج) لضبط العينات المنفذة :بعد
االطالع عمي مقاييس التقدير التي تم إعدادىا في الدراسات السابقة تم إعداد مقياس
تقدير لتقويم فستان الطفمة بالطرق الخمسة محل البحث وىي (ج بروفيمي – J Profily
وينفرد ألدرتش - Winfred Aldrichبراي نتالي –Natalie Brayىيمين أرمسترونج
 -Helen Armstrongفرناندو برجو .)Fernando Burgo
اليدف من المقياس :الحكم عمى الضبط لكل طريقة من الطرق الخمس وتسجيل أراء
المحكمين فييا من حيث:
 صالحية مقياس التقدير لتقييم الطرق محل البحث.
 شمولو لجميع األجزاء المكونة لمفستان.
 تحقيق بنود مقياس التقدير لميدف.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
وقد تم تقسيم مقياس التقدير إلى أربعة محاور أساسية وىي (أمام – جنب – خمف –
كم) وتضمن المقياس عدد من البنود بواقع ( )7بنود لمحور االمام و ( )3بنود لمحور
الجنب و ( )7بنود لمحور الخمف و ( )5بنود لمحور الكم  .وقد تم تجزئة عناصر
التقييم استناداً إلى عناصر الضبط األساسية وىي (االنسدال – االتزان – مقدار الراحة
الخطوط الرأسية واألفقية والمنحنية – وبنس الوسط األمامية والخمفية من حيث موقعياوطوليا – وبنسات الصدر إن وجدت – والشكل العام) .وقد تم عرض المقياس عمى
السادة المحكمين إلقرار صالحيتو لمقياس بحيث يعطى لكل عنصر منيا درجة من
( )3-2-1حسب مناسبتيا وفق طريقة التقدير الثالثي.
د -صدق وثبات أداة البحث (مقياس تقدير ضبط النماذج):
ضبط المقياس :تم التحقق من صدق وثبات المقياس باستخدام المعامالت األتية:
الصدق المنطقي  :تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة
التدريس بالتخصص وعددىم ( )15إلبداء أرائيم حول عبارات المقياس وعناصر التقييم
وسالمتيا المغوية والعممية من حيث الصياغة ومناسبتيا لعممية التقييم ،كما تم عرض
المقياس ىذه االستمارة عمى المصنعين في مجال المالبس الجاىزة وعددىم ()10
وباألخص في مجال مالبس األطفال ليتم الربط بين المجال األكاديمي والصناعي كما
اقترح السادة المحكمين حذف تقييم (خط االرداف) في االمام واضافة تقييم (خط
البطن) لقياس الراحة بالنسبة لمخطوط األفقية .كما تم بعض التعديالت في مجموعة
من العبارات والتي تم اتباعيا ليصبح المقياس جاى اًز لعممية التقييم.
ثبات المقياس :تم حساب ثبات مقياس التقدير باستخدام ثبات المصححين.
ثبات المصححين :لحساب ثبات مقياس التقدير تم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة
المحكمين وذلك باستخدام مقياس التقدير في عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية
التقويم بمفرده ،وتم حساب معامل االرتباط بين استجابتيم لمجسم والكم كما يمي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )1معامل االرتباط بين المصححين لمقياس تقدير ضبط النماذج
انًصححٍُ

انًُىذج األساسٍ

ًَىذج انكى

يمُاس انتمدَس ككم

س،ص

53835

53934

53851

س،ع

53794

53864

53725

ص،ع

53911

53768

53875

نفستاٌ غفهة

يتضح من جدول ( )1السابق أن قيم معامل االرتباط بين المصححين لمقياس
تقدير ضبط النماذج تراوحت بين (  )0.911 :0.794لمجسم :0.768 ( ،
 )0.934لمكم )0.870 :0.725( ،لمقياس التقدير ككل  .وجميع القيم دالة عند
مستوى  0.01القترابيا من الواحد الصحيح  ،مما يدل عمى ثبات مقياس تقدير
ضبط النماذج" .
الصورة النيائية لمقياس التقدير :بعد ضبط مقياس التقدير تم التوصل لمصورة النيائية
التي يمكن تطبيقيا عمى فستان الطفمة والتي تمثمت في (أربعة محاور أساسية) لمطرق
الخمس محل البحث ويندرج تحت كل منيا مجموعة من عناصر التقدير بحيث يعطى
لكل عنصر منيا درجة من ( )3-2-1حسب مناسبتيا وفق طريقة التقدير الثالثي.
التجربة األساسية لضبط النماذج:
 -1ىدف التجربة األساسية :تيدف ىذه التجربة إلى المقارنة بين الطرق الخمس لبناء
النماذج األساسية لفستان الطفمة (ج بروفيمي  – J Profilyوينفرد ألدرتش Winfred
 – Aldrichنتالي براي  – Bray Natalieىيمين أرمسترونج -Helen Armstrong
فرناندو برجو  )Fernando Burgoمن حيث الضبط.
 -2عينة البحث األساسية لضبط النماذج :تكونت العينة من المتخصصين في
المالبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر وجامعة حموان في الفصل
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الدراسي األول العام الجامعي  2020وكان عددىم ( )15متخصص و( )10من
المصنعين ذو خبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال التخصص.
 -3تقييم النماذج األساسية المنفذة :تم عرض النماذج األساسية المنفذة عمى قماش
الدمور عمى السادة المحكمين لتقيميا طبقاً لبنود مقياس التقدير النيائي ،وذلك لمعرفة
أفضل طريقة لبناء النموذج األساسي لفستان الطفمة من الطرق الخمس محل البحث
(ج بروفيمي  – J Profilyوينفرد ألدرتش - Winfred Aldrichبراي نتالي Bray
 – Natalieىيمين أرمسترونج -Helen Armstrongفرناندو برجو Fernando
 )Burgoمن حيث الضبط  .وتم ترميز كل طريقة لموضوعية التحكيم ،ويرمز لطريقة
بروفيمي بالرمز (أ) وطريقة ألدرتش بالرمز (ب) وطريقة نتالي بالرمز (ج) وطريقة
أرم سترونج بالرمز (د) وطريقة برجو بالرمز (ىـ) وبعد عممية التقييم تم تفريغ البيانات،
ورصد الدرجات استعدادا إلجراء المعامالت اإلحصائية لمتوصل إلى نتائج الدراسة.
نتائج البحث:
لإلجابة عمي التساؤل األول والذي ينص عمي "ما أوجو التشابو واالختالف من حيث
طرق النماذج المقترحة محل البحث (بروفيمي  -J Profilyوينفرد ألدرتش Winfred
 - Aldrichنتالي براي  – Natalie Brayىيمين أرمسترونج –Helen Armstrong
فرناندو برجو )Fernando Burgo

من حيث البناء" ،.تم تحديد أوجو التشابو

واالختالف بين الطرق الخمس من حيث البناء كما بالجدول التالي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لفستان الطفلة
وجه
المقارنة

طرٌقة بروفٌلً
(أ)

طرٌقة ألدرتش
(ب )

طرٌقة نتالً
(ج )

طرٌقة برجو
(هـ)

طرٌقة أرمسترونج
(د)

الشكل
البنائً
للنموذج
األساسً

وحدة
القٌاس

السنتٌمتر

المقاسات محٌط الصدر
المستخدم الطول من الرقبة إلى
ة الوسط
الطول من الوسط ألكبر
حجم لطول من الوسط
للركبة
محٌط الوسط
محٌط أكبر حجم

السنتٌمتر
محٌط الصدر
الطول من الرقبة إلى
الوسط
عرض الظهر
األكتاف
الرقبة
الطول من الرقبة إلى
الصدر (عمق اإلبط)

البوصة
محٌط الصدر
محٌط أكبر حجم
عرض الظهر
الطول من الرقبة
إلى الوسط

البوصة

السنتٌمتر

الطول الكلً لألمام
الطول الكلً للخلف
خط نصف األمام
خط نصف الخلف
انحدار الكتف لألمام
انحدار كتف الخلف
المسافة من نهاٌة اإلبط
إلى خط الوسط
طول الكتف
قوس الصدر لألمام
قوس الظهر
قوس الوسط لألمام
قوس الوسط الخلف
عرض االكتاف لألمام
عرض االكتاف فً
الخلف

محٌط الصدر
عرض الظهر
محٌط الرقبة
عمق االبط أي
الطول من
الرقبة إلى
الصدر
الطول من
الفقرة البارزة
فً الخلف إلى
خط الوسط
بشكل عمودي
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تابع جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لفستان الطفلة
وجه

طرٌقة بروفٌلً

طرٌقة ألدرتش

طرٌقة نتالً

طرٌقة أرمسترونج

طرٌقة برجو

المقارنة

(أ)

(ب)

(ج )

(د)

(هـ)

عرض
الكورساج

نصف (محٌط نصف الصدر 4.5+
الصدر كامل  8 +سم
سم)

نصف الصدر 2 +
بوصة

طول
الكورساج

الطول من الرقبة الطول من الرقبة إلى
إلى الوسط  1.25+سم
الوسط

الطول من الرقبة
LW +إلى الوسط
نصف بوصة

على بعد الناتج نصف عرض الظهر

نصف عرض

الخط المحدد
لعرض

األخٌر من الخط 0.5 +سم

الظهر فً

محٌط الصدر وتضٌف
نصف قوس األمام
علٌه من 10-8سم واي
 2/1+بوصة
محٌط الصدر  4/ثم
لألمام ومثله للخلف
ٌضاف له 2سم
مقاس من الرقبة إلى
فً األمام = الطول
الوسط فً الخلف لعمل
الكلً  16/1 +وفً
A-Dالمفاس
الخلف نفس القانون
ثم تمد خط بمقدار 1.5
سم جهة الٌسار من
النقاط
B- D
ا ٌتم مد خط جهة إلى
الٌمٌن ٌعادل مقدار من

الظهر

)(-D1 –D

الفاصل

لرسم من  (C1-Cأي

الخلف

(
خطً الصدر والوسط
الخط المحدد

على بعد الناتج

نفس مقاس الخلف –

للصدر فً

األخٌر من الخط

 0.7سم

األمام
الخط الفاصل
بٌن األمام

مثل الخلف

نصف مقدار االمام

الفاصل
فً منتصف

فً منتصف المسافة

نحدد نصف

األمام والخلف

األمام والخلف

الكورساج تماما

بٌن + 10،18

الكورساج ثم نزٌد

مفصوالن عن بعضهما

مفصوالن عن بعضهما

ٌ 0.5ضاف جهة

جهة األمام

فهو ٌقع على بعد

فهو ٌعتبر على بعد

والخلف

األمام

 4/1بوصة

مقدار األمام

فً

مقدار األمام فً األمام

األمام وعلى بعد مقدار

وعلى بعد مقدار الخلف

الخلف فً الخلف

فً الخلف

منحنى

اتساعها = مقدار

اتساعها = 5/1

اتساعها = أزٌد

االتساع ٌنشأ تلقائٌا

ترتفع ألعلى 2سم

الرقبة

الناتج األخٌر 1+

الرقبة  0.5-سم

من الخلف بمقدار

عند توصٌل خط الكتف

A-A2

األمامٌة

سم

العمق = 5/1

 8/3من البوصة

بٌنما العمق = الطول

وكذلك العمق

الرقبة  0.2-سم

وكذلك العمق

الكلً لألمام – خط

ثم تقٌس  6/1مقاس
الرقبة  0.5+سم لعمل

النصف له –  8/3من
البوصة
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تابع جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لفستان الطفلة
طرٌقة أرمسترونج
(د)
ال ٌوجد بنسه للصدر

طرٌقة برجو
(هـ)
ال ٌوجد

وجه
المقارنة
بنسة
الصدر

طرٌقة بروفٌلً
(أ)
ال ٌوجد بنسه للصدر

طرٌقة ألدرتش

(ب )

بنسات
الوسط
العلوٌة

من حٌث الموقع :فً 3/1
االول جهة خط نصف
األمام والخلف
من حٌث االتساع 1 :سم
فً الخلف و 2.5سم فً
األمام
تبدأ من خط الصدر
مباشرة

من حٌث الموقع :فً
منتصف مقدار الظهر
واألمام
من حٌث االتساع  1:سم
فً األمام والخلف
وتقع على بعد  2سم من
خط الصدر والظهر

من حٌث الموقع :أسفل
خط الصدر بمقدار 1
بوصة أي = 2.5سم
من حٌث االتساع :فً
الخلف  1بوصة ،فً
األمام نصف بوصة

من حٌث الموقع :على بعد
 2.5بوصة من خط نصف
األمام والخلف ومن حٌث
االتساع :فً الخلف
مقدارها  1بوصة وفً
األمام  1.25بوصة وتقع:
أسفل خط الجنب ب4/3
البوصة

بنسات
الوسط
السفلٌة
منحنى
الرقبة
الخلفٌة

من حٌث الطول :فً
الخلف  9سم واألمام 7
سم
اتساعها = الناتج األخٌر
 1+سم
العمق =  1سم

من حٌث الطول :فً
الخلف  9سم واألمام 7
سم
اتساعها = 5/1الرقبة -
 0.2سم =  5.4سم
بٌنما العمق =  1.25سم

من حٌث الطول :فً
الخلف  11سم واألمام
 10سم
اتساعها = 8/1
الكورساج 5.4 = 8/1+
سم
بٌنما العمق  =1.27سم
نصف بوصة

من حٌث الطول :فً الخلف
 10واألمام  7.5سم

ٌتم قٌاس
مقدار  8سم
من
فً اتجاه
الٌمٌن
لتصنع
النقطة
-R
وهً مركز
بنسه الوسط
فً كورساج
طولها 10
واتساعها 2
طولها فً
الخلف 8سم
واألمام 6سم
ٌقاس على

ال ٌوجد بنسه للصدر

طرٌقة نتالً
(ج )
ٌتم رسم خط ارشادي
موازي لخط نصف األمام
(خط منقط) نبتعد عن
الخط االرشادي مقدار
 4/3من البوصة وٌكون
هذا هو الضلع االول
للبنسة ثم ٌكون مقدار
البنسه  4/3من البوصة
ثم ٌتم تعدٌل خط الكتف
وحردة اإلبط

اتساعا ٌنشأ بعد توصٌل
خط الكتف
بٌنما العمق= الطول الكلً
– خط نصف الخلف =
1.6سم
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الخط الخارج
من النقطة
B
مقدار
اتساع الرقبة
الخلفٌة حٌث
ٌعادل 6/1
مقاس الرقبة
 0.5سم
وهً النقاط
B-G

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تابع جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لفستان الطفلة
وجه

طرٌقة بروفٌلً

المقارنة

(أ)

طول ال ٌعتمد على مقاس
الكتف

طرٌقة ألدرتش
(ب )

طرٌقة نتالً

كتف الخلف أزٌد من

ٌستنتج من الرسم

بل ٌنتج من خالل

المقاس ب 0.5سم

كما أنه ٌخرج

الرسم،

وكتف األمام نفس

خارج الخط المحدد

كتفً األمام

مقاسه المأخوذ من

لعرض الظهر

والخلف متساوٌان

على الجسم دون زٌادة

بمقدار 4/ 1بوصة

أو نقصان

واألمام

فً الطول

طرٌقة أرمسترونج

(ج )

LW 3 /1

طرٌقة برجو
(هـ)

(د)

تنصف
كتف الخلف ٌزٌد ربع
المسافة بٌن
بوصة عن كتف األمام
H-H1
كتف األمام ٌمثل  10.5مع االرتفاع
ألعلى
بٌن F,Gسم
2سم
لتصنع
النقطة
L
ثم تمد خط
جهة إلى
الٌمٌن بقدار
 1سم لرسم
النقاط
)(L1 – G
ثم تربط
)(L-L1

الفستان
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تابع جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لفستان الطفلة
وجه
المقارنة

طرٌقة بروفٌلً
(أ)

الفستان ٌتم مد كال من خط
منتصف األمام والخلف
والخط الفاصل بٌنهم
على استقامتهم ألسفل
بعد خط الوسط بمقدار
الطول من الوسط ل إلى
الركبة
ثم غلق المستطٌل من
أسفل كما ٌتم تحدٌد خط
األرداف (خط الجنب)
وهو على بعد 16سم من
خط الوسط ثم نقوم بعمل
خط أفقً موازي لخط
الوسط وعمل تكسٌم
للوسط تكسٌم األمام =
ربع الوسط  3.25 +سم
على أن ٌبدأ القٌاس من
خط نصف األمام وتكسٌم
الخلف = ربع الوسط
2.25+سم على أن ٌبدأ
القٌاس من خط نصف
الخلف وٌتم الخروج
مقدار  5سم عند خط
الذٌل وتوصٌل خط مائل
بٌن خط الوسط ونقطة
الذٌل الجدٌدة مع تقصٌر
الخط المائل لٌصل إلى
نفس طول الخط
المستقٌم

طرٌقة ألدرتش
(ب )

طرٌقة نتالً
)

(ج

ٌتم مد كال من خط
أوال :الفستان بدون كم
النصف للخلف
ٌتم مد كال من خط النصف
واألمام وخط الجنب
وخط الجنب على استقامتهم
ألسفل بمقدار الطول من الوسط على استقامتهم
ألسفل (مع تجاهل
إلى الركبة ثم تحٌد خط الركبة
خط الوسط
وهو ٌساوي  16سم وتوسٌع
المنخفض) بمقدار
الجناب بمقدار  5سم وتجسٌم
للجنب فً منطقة الوسط بمقدار الطول من الوسط إلى
الركبة فً هذا
 4/1الوسط  2.25+فً
الخلف بٌنما فً األمام بمقدار المقاس =  45سم
4/1الوسط  2.75+فً األمام وغلق المستطٌل من
أسفل كما ٌتم تحدٌد
ثانٌا :تعدٌالت فستان بكم
عند خط الصدر  Aتحدد النقطة خط الركبة = نصف
المسافة من الرقبة
القدٌم والتحرك منها للداخل
 LWإلى
1 Bسم ونضع النقطة
نقٌس من خط نصف
ثم نقوم برفع الصدر  1سم
الخلف إلى الداخل فً
ثم  Cألعلى وضع النقطة
تحرٌك خط الكتف للداخل مقدار اتجاه الجناب مقدار
( 4/1األرداف 4/3+
 0.75سم واعادة رسم حردة
بوصة)
اإلبط من جدٌد كما ٌتم تحدٌد
عند خط الوسط القدٌم  Fالنقطة بٌنما فً األمام =
 4/1االرداف +
والتحرك منها للداخل مقدار
 1.25بوصة ٌتم
 0.75سم عند النقطة
تحدٌد اتساع الذٌل
والتوصٌل بٌن الحردة H
بمقدار 5سم ثم نصل
الجدٌدة والوسط الجدٌد وخط
خط بٌن نقطة الوسط
الذٌل
واتساع الذٌل ثم
تعدٌل الذٌل

طرٌقة أرمسترونج
(د)
ٌتم مد كال من خط
النصف وخط الجنب
على استقامتهم
ألسفل بمقدار الطول
إلى
الركبة كما ٌتم غلق
الشكل من أسفل على
هٌئة مستطٌل
وفٌها ٌتم تحدٌد خط
االرداف وهو على
بعد =  16سم من
خط الوسط
ٌتم تنصٌف المسافة
 ،ووضع M-Eبٌن
داخل Xالعالمة
نموذج الفستان
وعلى بعد 2/1
بوصة بما ٌعادل
 1.27سم للداخل
لعمل تكسٌم فً
الوسط حٌث نصل
 Xثم بٌن M, Xبٌن
وخط توسٌع الذٌل
الذي ٌقع على
بعد 5سم من خط
الذٌل المستقٌم
ثم ٌتم تعدٌل الذٌل
بشكل منحنً بسٌط
بطرح الفارق بٌن
الخط المستقٌم
والمنحنً

طرٌقة
برجو
(هـ)
ٌتم إطالة
كال من
خط
النصف
والجنب
فً الخلف
واألمام
بطول 45
سم أي
إلى
الركبة
تحدد بعد
 16سم
من خط
الوسط
خط
االرداف
تقوم -
بعمل
توسٌع
للجناب
بمقدار 5
سم
وتصله
بخط
الوسط
عند
.الجنب
تمد خط
مركز
البنسه
فً الخلف
واألمام
بمقدار 8
سم
لألسف ثم
تقوم
برسم
حدي
.البنسه
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تابع جدول ( )2مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل البنائً للنموذج األساسً لكم فستان الطفلة
طرٌقة أرمسترونج طرٌقة برجو(هـ)
طرٌقة نتالً (ج )
طرٌقة ألدرتش
طرٌقة
وجه
(د)
(ب )
بروفٌلً(أ)
المقارنة
نموذج
الكم

مقاسات
الكم
طول
الكم
عرض
نموذج
الكم
الطول
من خط
عرض
الكم إلى
القمة
خط
الكوع

بنسة
كوع

قٌاس محٌط حردة
االبط ،طول الكم

طول الذراع ،محٌط
الذراع ،عرض
الكم ،الرسغ

 45سم

 45سم

طول الكم ،محٌط
الذراع ،الطول من
القمة إلى محٌط
الذراع
 45سم

طول الكم
مجموع حردتً
اإلبط لألمام
والخلف
 45سم

طول الكم،
االسورة،
المحٌط ،مجموع
الحردتٌن،
 45سم
محٌط حردة االبط
3-سم ()4-2

ٌنتج أثناء الرسم
بناء على القٌاسات
التً ترفع من على
حردة االبط

محٌط نموذج الكم
 2+بوصة

محٌط الذراع وهو
مقاس ٌرفع من على
الجسم

 3/1نموذج الكم
 1.5+سم

 3/1مجموع
حردتً اإلبط
المرفوعة من
على الجسم

=  DC 3/1نقطة
عرض الكم

هو مقاس من رأس
الكم إلى المحٌط

نصف مقاس
مجموع حردتً
اإلبط ثم مد خط
افقً لعمل النقطة
)(B
 10/1من ارتفاع
الكم  1-سم ثم مد
خط منه جهة إلى
الٌمٌن

ٌتم تثبٌت شرٌط
القٌاس عند القمة
وقٌاس مقدار
عرض النموذج -
1بوصة

فً منتصف المسافة
بعد خط عرض الكم
ثم االرتفاع ألعلى
مقدار نصف بوصة

فً منتصف
الذراع

ٌوجد بنسه عند خط
الكوع فً منتصفه
من الخلف مقدارها
 4/3من البوصة
وضلعاها متساوٌان

ال ٌوجد

ننصف المسافة
من رأس الكم إلى
نهاٌته ثم ننخفض
ألسفل  3سم

فً منتصف
المسافة بعد خط
عرض الكم بٌن
النقاط 6،9

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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التجسٌم اما طرح االسورة
من عرض
النموذج وإما 3
سم من كل جانب

نهاٌة
الكم

مستقٌمة

 6/1المسافة من
13-6

مرتفعة من األمام
 0.7سم
ومنخفضة فً
الخلف  0.7سم

ٌكون  1.5بوصة
من كل جانب

عند خط الكوع
ٌكون  4/3بوصة
عند كل جانب ثم
توصٌلها ألعلى
بعرض
النموذج وأسفل
بنهاٌة الكم
ٌتم تعدٌل مقدار
مرتفع من األمام
عند خط الجنب  2/1البنسه أسفل الكم
بوصة وٌصل لخط
النصف دون زٌادة

ال ٌوجد ولكن
تمت اضافته لجعل
المقارنة متماثلة

مستقٌمة

يتضح من الجدول السابق أوجو التشابو واالختالف بين الطرق الخمس محل البحث
وىي كما يمي:
من حيث الشكل البنائي :تختمف الطرق الخمس محل البحث فيما بينيا من حيث
الشكل البنائي.
وحدة القياس المستخدمة في بناء النموذج :تشابيت ثالث طرق في وحدة القياس
حيث استخدموا السنتيمتر وىم (بروفيمي – ألدرتش – برجو) واختمفت طريقتي
أرمسترونج ونتالي حيث استخدما

البوصة

القياسات الالزمة لبناء النموذج :فقياس (الصدر) قد اتفق عمى استخدامو كال من
بروفيمي وألدرتش ونتالي وبرجو.
قياس (الوسط -األرداف -محيط الذراع-االسورة) اتفق فيو بروفيمي ونتالي وبرجو.
قياس (الرقبة – عمق االبط) استخدمو ألدرتش وبرجو فقط.
قياس (الطول من الرقبة إلى الوسط – -طول الجنب – الطول من الوسط إلى الركبة-
طول الذراع) اتفقت جميع الطرق بال استثناء عمى استخداميم.
قياس (عرض الظير) اتفق عمى استخدامو جميع الطرق ما عدا (بروفيمي).
قياس (عرض األمام) اتفق عمى استخدامو نتالي وأرمسترونج.
قياس (طول الكتف) اتفق عمى استخدامو كال من ألدرتش وأرمسترونج.
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بينما اختمف أرمسترونج في باقي قياساتو حيث انو يستخدم قياسات نصفية نظ اًر ألن
رسم األمام

والخمف كل منيم منفصل عن اآلخر.

عرض الكورساج :اختمفوا فيما بينيم في طريقة الحصول عمى عرض الكورساج
فـفي طريقة بروفيمي استخدم نصف (محيط الصدر كامل  8 +سم )بينما طريقة ألدرتش
استخدم نصف الصدر  4.5+سم  ،وفي طريقة نتالي استخدم نصف الصدر 2 +
بوصة  ،وطريقة أرمسترونج كان األمام والخمف منفصالن عن بعضيما فاستخدم
نصف قوس األمام +نصف بوصة لألمام فقط ومثمو لمخمف ،وطريقة برجو أيضا
األمام والخمف منفصالن عن بعضيما حيث تم حساب ربع محيط الصدر وأضاف
عميو من 10-8سم.
طول الكورساج :اختمفت الطرق فيما بينيا من حيث طول الكورساج
جميعيم استخدموا قياس الطول من الرقبة إلى الوسط لمحصول عمى طول الكورساج
ولكن اختمفوا فيما بينيم في استخدامو فطريقتي بروفيمي وبرجو استخدموه كما ىو دون
زيادة أما طريقة ألدرتش أضاف لو  1.25سم ،وفي طريقة نتالي أضاف لو 0.5سم
بينما طريقة أرمسترونج استخدم الطول الكمي في األمام والخمف مضاف لو 16 /1
ولكن مع فرق القياس بين طول كل منيم.
الخط المحدد لعرض الظير في الخمف :تختمف الطرق عن بعضيا في تحديد عرض
الظير كما يمي ففي طريقة بروفيمي يقع عمى بعد الناتج األخير من الخط الفاصل،
بينما طريقة ألدرتش يقع عمى بعد نصف عرض الظير 0.5 +سم ،ويقع في طريقة
نتالي عمى بعد نصف عرض الظير تماما ،واتفق كال من طريقتي أرمسترونج وبرجو
في أن كال من األمام والخمف منفصالن.
الخط المحدد لمقدار األمام :تختمف الطرق عن بعضيا في تحديد مقدار األمام
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فـفي طريقة بروفيمي يقع عمى بعد الناتج األخير من الخط الفاصل ،بينما طريقة ألدرتش
حدده بمقاس نفس مقاس الخمف –  0.7سم ،وفي طريقة نتالي حدده بنصف مقدار
األمام ،واتفق كال من طريقتي أرمسترونج وبرجو في أن األمام والخمف منفصالن.
الخط الفاصل بين األمام والخمف :تختمف الطرق محل البحث فيما بينيا في تحديد
الخط الفاصل بين األمام والخمف:
فـفي طريقة بروفيمي يقع الخط الفاصل في منتصف الكورساج تماما ،بينما طريقة
ألدرتش في منتصف المسافة بين النقاط ( )18،10مع إضافة 0.5سم لألمام وىي
الخطوط المحددة لعرض الظير والصدر في الخمف واألمام ،أما طريقة نتالي فيي
تحدد نصف الكورساج ثم تزيد جية األمام ربع بوصة ،أما طريقتي أرمسترونج وبرجو
األمام والخمف مفصوالن عن بعضيما فيو يعتبر عمى بعد مقدار الصدر في األمام
وعمى بعد مقدار عرض الظير في الخمف.
منحنى الرقبة األمامية :يوجد اختالف بين الطرق محل البحث في تحديد اتساع
وعمق الرقبة
فطريقة بروفيمي اتساعيا = مقدار الناتج األخير  1+سم وكذلك العمق  ،بينما طريقة
ألدرتش اتساعيا =  5/1الرقبة  0.5-سم بينما العمق =  5/1الرقبة  0.2-سم ،
وفي طريقة نتالي اتساعيا = أزيد من الخمف بمقدار  8/3من البوصة وكذلك العمق ،
وفي طريقة أرمسترونج االتساع ينشأ تمقائيا عند توصيل خط الكتف بينما العمق =
الطول الكمي لألمام – خط النصف لو –  8/3من البوصة  ،وطريقة برجو ترتفع
ألعمى 2سم من) ( A-A2ثم تقيس  6/1مقاس الرقبة  0.5+سم لعمل النقاط (A2-
).B) (A2- G
بنسة الصدر :اتفق كال من (بروفيمي وألدرتش وأرمسترونج وبرجو في عدم وجود
بنسة صدر بينما اختمفت طريقة نتالي بوجود بنسة صدر حيث يتم رسم خط ارشادي
موازي لخط نصف األمام (خط منقط) ثم نبتعد عن الخط االرشادي مقدار  4/3من
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البوصة ويكون ىذا ىو الضمع االول لمبنسة ثم يكون مقدار البنسو ىو  4/3من
البوصة ثم يتم تعديل خط الكتف نظر لمتغير الطارئ بما يعادل مقدار البنسو كما يتم
ضبط حردة اإلبط تبعا لذلك أيضا.
بنسات الوسط العموية :اختمفت الطرق محل البحث فيما بينيا من حيث موقع بنسة
الوسط العموية وطوليا واتساعيا
ففي طريقة بروفيمي من حيث الموقع تقع في  3/1االول جية خط نصف الخمف
واألمام ومن حيث االتساع 1سم في الخمف و 2.5سم في األمام ،وتبدأ من خط
الصدر مباشرة ،في طريقة ألدرتش فتقع في نصف مقدار الظير واألمام ومن حيث
االتساع 1سم في األمام والخمف ،وتبعد  2سم عن خط الصدر والظير ،وفي طريقة
نتالي فتقع :أسفل خط الصدر بمقدار 1بوصة أي = 2.5سم ،ومن حيث اتساعيا في
الخمف  1بوصة واألمام نصف بوصة ،أما طريقة أرمسترونج فتقع عمى بعد 2.5
بوصة من خط نصف األمام و الخمف ،ومن حيث االتساع :في الخمف مقدارىا 1
بوصة وفي األمام (واحد وربع) بوصة وىي عمى ارتفاع أقل من خط الجنب بـ 4/3
بوصة أي  1.9سم ،وفي طريقة برجو تبعد مقدار  8سم من خط منتصف األمام
والخمف وطوليا  10سم واتساعيا  2سم.
بنسات الوسط السفمية :اتفق كال من طريقتي بروفيمي وألدرتش في طول البنسات
لموسط في األمام والخمف حيث كانت في الخمف 9سم واألمام  7سم واختمف كال من
الطرق نتالي وأرمسترونج وبرجو فطريقة نتالي كانت من حيث الطول :في الخمف 9
سم واألمام  8سم وطريقة أرمسترونج من حيث الطول في الخمف  10واألمام  7.5سم
وطريقة برجو طوليا في الخمف  8واألمام 6سم.
منحنى الرقبة الخمفية :يوجد اختالف بين الطرق محل البحث في تحديد اتساع الرقبة
الخمفية وعمقيا فطريقة بروفيمي اتساع الرقبة = الناتج األخير  1+سم  ،بينما العمق
=  1سم ،بينما طريقة ألدرتش كان اتساع الرقبة = 5/1الرقبة  0.2-سم والعمق =
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 1.25سم وفي طريقة نتالي كان اتساع الرقبة الخمفية=  8/1الكورساج  ، 8/1+بينما
العمق نصف بوصة  ،وفي طريقة أرمسترونج كان االتساع ينشأ بعد توصيل خط
الكتف ،بينما العمق= الطول الكمي – خط نصف الخمف  ،وطريقة برجو كانت تقيس
عمى الخط الخارج من النقطة  Bمقدار اتساع الرقبة الخمفية حيث يعادل  6/1مقاس
الرقبة  0.5سم وىي النقاط .)B-G
طول الكتف :يوجد اختالف بين الطرق محل البحث في تحديد طول الكتف لألمام
والخمف
فخط الكتف في طريقة بروفيمي ال يعتمد عمى مقاس بل ينتج من خالل الرسم وطوال
الكتف في األمام والخمف متساوي ،بينما في طريقة ألدرتش كتف الخمف أزيد من
المقاس ب  0.5سم وكتف األمام نفس مقاسو المأخوذ من عمى الجسم ،وفي طريقة
نتالي يستنتج خط الكتف من الرسم كما أنو يخرج خارج الخط المحدد لعرض الظير
بمقدار ربع بوصة أي  0.6سم واألمام  ،LW 3/1وطريقة أرمسترونج كتف الخمف
يزيد ربع بوصة عن كتف األمام ،وفي طريقة برجو تنصف المسافة بين  H-H1مع
االرتفاع ألعمى 2سم لتصنع النقطة  Lثم تمد خط جية اليمين بقدار1سم لرسم النقاط
 L-L1ثم تربط (.)L1 – G1
الطول الكمي لمفستان :اتفقت جميع الطرق في زيادة طول الكورساج ليصبح فستان
بطول  45سم وىو الطول من الوسط إلى الركبة وتحديد خط األرداف عمى بعد 16
سم وفي توسيع خط الذيل بمقدار  5سم وتعديل الخط المائل ليساوي في طولو الخط
المستقيم ،بينما اختمفوا في أطوال البنس السفمية والتكسيم ومقدار األرداف.
التكسيم في طريقة بروفيمي كان تكسيم األمام = ربع الوسط  3.25 +سم عمى أن يبدأ
القياس من خط نصف األمام ،وتكسيم الخمف = ربع الوسط 2.25+سم عمى أن يبدأ
القياس من خط نصف الخمف .أما طريقة برجو فميس ىناك اختالف سوي في أطوال
البنس السفمية .بينما التكسيم في طريقة أرمسترونج كان بتنصيف المسافة بين ،M-E
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ووضع العالمة  Xداخل نموذج الفستان وعمى بعد نصف بوصة بما يعادل  1.27سم
لمداخل لعمل تجسيم في الوسط حيث نصل بين  M, Xثم بين  Xوخط توسيع الذيل.
أما عن التكسيم في طريقة ألدرتش كان تكسيم الجنب في منطقة الوسط بمقدار ربع
الوسط  2.25+في الخمف بينما في األمام بمقدار ربع الوسط  2.75+في األمام .
أما بالنسبة لمقدار األرداف في طريقة نتالي فكانت عمى طول خط األرداف نقيس من
خط نصف الخمف إلى الداخل في اتجاه خط الجنب مقدار (ربع األرداف  4/3+من
البوصة) بينما في األمام = ربع االرداف  +واحد وربع بوصة.
بالنسبة لنموذج الكم :اختمفت الطرق محل البحث في رفع مقاسات الكم
اتفق (بروفيمي -برجو – الدرتش) في استخدام مجموع حردتي اإلبط لألمام والخمف
وفي طريقتي (نتالي وأرمسترونج) استخدموا محيط الذراع
وطريقة أرمسترونج استخدمت الطول من القمة إلى محيط الذراع
لكن اتفقت جميع الطرق في استخدام طول الكم
وفي طريقة الدرتش ىناك بعض التعديالت التي طرأت عمى نموذج الفستان ذو أكمام
وىي تحديد النقطة  Aعند خط الصدر القديم والتحرك منيا لمداخل 1سم ونضع النقطة
 Bثم رفع الصدر  1سم ألعمى لمنقطة  Cثم تحريك خط الكتف لمداخل مقدار 0.75
سم واعادة رسم منحني اإلبط من جديد كما يتم تحديد النقطة  Fعند خط الوسط القديم
والتحرك منيا لمداخل مقدار  0.75سم عند النقطة Hوالتوصيل بين الحردة الجديدة
والوسط الجديد وخط الذيل
طول نموذج لمكم :اتفقت الطرق محل البحث في طول باترون الكم
عرض نموذج الكم ففي طريقة بروفيمي كان عرض نموذج الكم= محيط الحردة
مطروحا منو ( )4-2والمستخدم ىنا  4-سم  ،بينما في طريقة ألدرتش ينتج أثناء الرسم
بناء عمى القياسات التي ترفع من عمى حردة االبط ،وفي طريقة نتالي محيط الكم 2+
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بوصة  ،وطريقة أرمسترونج كان = محيط الذراع وىو مقاس يرفع من عمى الجسم
= 32سم ،بينما طريقة برجو استخدمت نصف مقاس مجموع حردتي اإلبط.
الطول من عرض الكم إلى القمة ( رأس الكم ) :اختمفت الطرق فيما بينيا في تحديد
الطول من عرض الكم إلى القمة ففي طريقة بروفيمي  3/1نموذج الكم  1.5+سم ،
بينما في طريقة ألدرتش  3/1مجموع حردتي اإلبط المرفوعة من عمى الجسم ،وفي
طريقة نتالي ىي نقطة  3/1 = DCعرض الكم  ،وطريقة أرمسترونج ىي مقاس من
رأس الكم إلى المحيط  ،وطريقة برجو  10/1من ارتفاع الكم  1-سم.
خط الكوع :اختمفت الطرق فيما بينيا في تحديد خط الكوع ففي طريقة بروفيمي ننصف
المسافة من رأس الكم إلى نيايتو ثم ننخفض ألسفل مقدار  3سم  ،بينما في طريقة
ألدرتش في منتصف المسافة بعد خط عرض الكم بين النقاط ( ،)9،6وفي طريقة نتالي
يتم تثبيت شريط القياس عند القمة وقياس مقدار عرض نموذج الكم –  1بوصة،
وطريقة أرمسترونج يقع خط الكوع في منتصف المسافة بعد خط عرض الكم ثم
االرتفاع ألعمى مقدار نصف بوصة ،وطريقة برجو في منتصف طول الذراع .
بنسة الكوع :اتفقت الطرق (بروفيمي – ألدرتش – نتالي – برجو في عدم وجود بنسة
لمكوع) بينما اختمفت طريقة أرمسترونج في احتوائيا عمى بنسة لمكوع ،وتوجد في
منتصفو من الخمف مقدارىا  4/3من البوصة وضمعاىا متساويان.
التكسيم :اختمفت الطرق فيما بينيا من حيث وجود تكسيم من عدمو عمى جانبي الكم
ففي طريقة بروفيمي اما طرح االسورة من عرض نموذج الكم أو 3سم من كل جانب
بينما طريقة ألدرتش كان التكسيم فييا  6/1المسافة من( ،)13-6وفي طريقة نتالي عند
خط الكوع يكون  4/3بوصة عند كل جانب ثم توصيميا أعمى بعرض نموذج الكم
وأسفل بنيايتو ،وفي طريقة أرمسترونج يكون  1.5بوصة من كل جانب ،وفي طريقة
برجو ال يوجد ولكن تمت اضافتو لجعل المقارنة متماثمة.
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نياية الكم :اتفق كال من طريقتي بروفيمي وبرجو في استقامة نياية خط الكم بينما
اختمف كال من ألدرتش ونتالي وأرمسترونج في شكل نياية الكم ومقدارىا في طريقة
ألدرتش مرتفعة من األمام 0.7سم ومنخفضة في الخمف بشكل منحني  0.7سم ،بينما
في طريقة نتالي مرتفع من األمام عند خط الجنب نصف بوصة ويصل لخط النصف
دون أي زيادة (ينتيي بشكل تدريجي) ،وفي طريقة أرمسترونج يتم تعديل مقدار البنسة
أسفل الكم) .ومن خالل العرض السابق تم توضيح التشابو واالختالف من حيث
طرق بناء النماذج المقترحة محل البحث وبذلك تم اإلجابة عمى التساؤل األول
ولإلجابة عمى التساؤل الثاني والذي ينص عمى "ما أوجو التشابو واالختالف بين
الطرق من حيث الضبط لمنماذج المقترحة " تم تحديد أوجو التشابو واالختالف بين
الطرق الخمس من حيث الضبط كما بالجدول التالي:
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جدول ( )3مقارنة الطرق الخمس من حٌث الشكل العام للضبط

ّوددددددددددددَ
بحوبينًس

غاٗبس طاّ ٘لٖ
فأ)

غاٗبس بح ن
فب)

غاٗبس
بنه اًّ ف )

غاٗبس ً يحٖ
ف)

غاٗبس طاوْ
فُـ)

بالهيم

نددددددددددددددػ يستفعععععععغ لهعععععععُ ػعععععععٍ فعععٍ يكاَعععه انصعععحُ
بحص ن

يىظؼه األصهٍ

نددددددددددددددػ فعععععٍ يكاَعععععه انصعععععحُ
بحْ ػ

ػهٍ اندسى
فعععٍ يكاَعععه انصعععحُ

ػهٍ اندسى

األصهٍ

يستفعععغ ػعععٍ يكاَعععه يعععععُلفط لهعععععُ ػعععععٍ يستفععغ خععدا ػععٍ يكاَععه

ونكٍ َظسا الزتفاع خػ ػهعٍ اندسعى وبانتعانٍ انصععحُ نععرني ديٌ يكاَه انصحُ وبانتانٍ انصعععحُ ػهعععٍ اندسعععى
انصدزػٍ يىظعؼه ديٌ ظعععاػ انًسعععافة بعععٍُ إنً لصعس انًسعافة شَاية انًسعافة بعٍُ خعػ

وبانتعععععععععانٍ ديٌ إنعععععععععً

انصدز وانىسػ

لصعس انًسععافة بعٍُ خععػ

إنً لصس انًسافة بٍُ خطٍ انصدز وانىسػ
انصدز وانىسػ

بععععٍُ خععععػ انصععععدز
وانىسػ

نددددددددددددددػ يعععععُلفط لهعععععُ ػعععععٍ فٍ يىظعؼه انصعحُ
بحثطي

يائم لهُ

يستفغ لهُ ػٍ يىظؼه فعععٍ يىظعععؼه انصعععحُ

يععُلفط لهععُ ػععٍ فعععٍ يىظعععؼه انصعععحُ

يىظععؼه انصععحُ ػهععٍ ػهعٍ اندسعى وبانتعانٍ يىظععععععععؼه ػهععععععععٍ
اندسععى وبانتععانٍ شَععاية ظععاػ انًسععافان بععٍُ

انصدز وانىسػ
ػهٍ اندسى

يعععععُلفط لهعععععُ ػعععععٍ
يىظعععؼه ػهعععٍ اندسعععى

اندسععععععى وبانتععععععانٍ

وازتفععععاع خععععػ انىسععععػ

انًسافة بٍُ خػ انىسػ انلطععىغ انث ععة ػهععٍ شَععاية انًسععافة بععٍُ

وبانتانٍ شَاية انًسعافة

خعععػ انىسعععػ وخعععػ

بٍُ انلطٍُ

وخػ اناطٍ

اندسى

اناطٍ
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ّودددددددددددددَ غاٗبس طاّ ٘لٖفأ)
بحوبينًس
بحخلف

غاٗبس بح ن
فب)

غاٗبس
أنه اًّ ف )

غاٗبس ً يحٖ
ف)

غاٗبس طاوْ
فُـ)

خعععععععععععععععػ يستفعععغ لهعععُ ػعععٍ فععععععععٍ وظععععععععؼه يائعععععععم ػعععععععٍ انلعععععععػ فععععععععععٍ وظعععععععععععؼه يائم يغ ازتفاػعه ػعٍ
انظهس

يىظعععععععؼه ػهعععععععً انصععععحُ ػهعععععً
اندسى

األساسٍ

انصعععععععحُ ػهعععععععً

اندسى

وظؼه ػهً اندسى

اندسى

خعععععععععععععععػ يستفعععغ لهعععُ ػعععٍ فععععععععٍ وظععععععععؼه يائعععععععم دَععععععععا يعععععععغ يستفغ ػٍ وظعؼه يستفععععععغ خععععععدا ػععععععٍ
انىسػ

يىظععؼه انصععحُ

انصععععحُ ػهعععععً االزتفععععاع لهععععُ ػععععٍ انصعععععععحُ ػهعععععععً وظععؼه انصععحُ ػهععً

ػهً اندسى

وظععؼه انصععحُ ػهععً اندسى بانتانٍ ديٌ اندسعععععععععى وبانتعععععععععانٍ

اندسى

اندسى وبانتعانٍ لصعس إنً لصعس انًسعافة لصععسن انًسععافة بععٍُ
انًسعععععافة بعععععٍُ خعععععػ بععععٍُ خععععػ انظهععععس
انظهس وانىسػ
خعععععععععععععععػ فععععععععععٍ وظعععععععععععؼه يععععُلفط لهععععُ
االزياف

انصعععععععحُ ػهعععععععً
اندسى

ػٍ خػ انىسػ

فعععٍ وظعععؼه انصعععحُ

خػ انظهس وانىسػ

وانىسػ
يُلفط لهُ ػعٍ فعععٍ وظعععؼه انصعععحُ

ػهععععً اندسععععى ونكععععٍ وظععععؼه انصععععحُ

ونكعععٍ َظعععسا الزتفعععاع

َظععععسا الزتفععععاع خععععػ ػهً اندسى وَظسا خععػ انىسععػ ديٌ إنععً
انىسػ ديٌ إنً شَعاية الزتفعععععععععاع خعععععععععػ

شَعععاية انًسعععافة بعععٍُ

انًسعععععافة بعععععٍُ خعععععػ انىسععععػ ديٌ إنععععً خعععععػ انىسعععععػ وخعععععػ
االزياف وخػ انىسػ

االزياف

شَعععععاية انًسعععععافة
بعععٍُ خعععػ انىسعععػ
وخػ االزياف
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ّوددددددددددددَ
بحوبينًس
بحجٌو

غاٗبس
طاّ ٘لٖفأ)

خػ انكتف

يستفغ لهُ
خهة انسلاة

غاٗبس ً يحٖ
ف)

غاٗبس طاوْ
فُـ)

غاٗبس بح ن
فب)

غاٗبس
أنه اًّ ف )

فٍ وظؼه انصحُ

فٍ وظؼه انصحُ

فٍ وظؼه انصحُ

يتده دكثس خهة انلهف

ػهً اندسى

ػهً اندسى

ػهً اندسى

األيايُة
خػ َصف

فٍ وظؼه

انكى

انصحُ ػهً

يتمدو لهُ خهة

يتمدو لهُ خهة األياو

فٍ وظؼه انصحُ

األياو

فٍ وظؼه انصحُ

يٍ دػهً

اندسى

ػهً اندسى

ػهً اندسى بًُُا
ًَُم إنً
انلهف يٍ دسفم
َظسا نىخىي بُسة
انكىع

خػ
ػسض

يستفغ لهُ ػٍ

يُلفط لهُ ػٍ

وظؼه انصحُ

وظؼه انصحُ

انكى

ػهً اندسى

ػهً اندسى

خػ انكىع

فٍ وظؼه

يُلفط خدا ػٍ

انصحُ ػهً
اندسى
يُحٍُ

ظُك لهُ

وظؼه انصحُ

فٍ وظؼه انصحُ
ػهً اندسى

وظؼه انصحُ

وظؼه انصحُ ػهً

ػهً اندسى

اندسى

يُلفط لهُ ػٍ

فٍ وظؼه انصحُ

فٍ وظؼه انصحُ

وظؼه انصحُ ػهً

ػهً اندسى

ػهً اندسى

ػهً اندسى
يُاسب خدا

يستفغ لهُ خدا ػٍ

يُلفط لهُ خدا ػٍ

اندسى
يُاسب

ظُك

يُاسب

ػًك
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اإلبػ
ػًك

يستفؼة

يُاساة

يُلفعة

يُلفعة

يستفؼة

حسية
زلاة
االياو
ػًك

يستفؼة

يُاساة

يُاساة

يُلفعة

يُاساة

حسية
زلاة
انلهف

يوضح جدول ( )3المقارنة بين الطرق الخمس من حيث الشكل العام لمضبط ومالئمتو
لمجسم
ففي األمام :كان خط الصدر مرتفع قميال في طريقتي بروفيمي ونتالي ومائل في طريقة
أرمسترونج بينما كان في موضعو الصحيح في طريقتي الدرتش وبرجو ،وخط الوسط
االمامي كان مرتفع في طريقتي أرمسترونج وبرجو ومنخفض في طريقة نتالي بينما في
طريقتي الدرتش وبروفيمي في الموضع الصحيح ،خط البطن كان منخفض في كل من
طريقة بروفيمي وأرم وبرجو وفي موضعو الصحيح في طريقتي الدرتش ونتالي.
بينما في الخمف :كان خط الظير في موضعو الصحيح في طريقتي الدرتش ونتالي
ومائل في طريقتي أرمسترونج وبرجو ومرتفع في طريقة بروفيمي ،في حين خط الوسط
الخمفي مرتفع في الطرق بروفيمي وأرمسترونج ونتالي وبرجو وفي موضعو الصحيح في
طريقة الدرتش ،ويقع خط األرداف في موضعو الصحيح في الطرق بروفيمي
وأرمسترونج وبرجو ومنخفض في طريقتي الدرتش ونتالي)
الجنب :خط الكتف يقع في موضعو الصحيح في الطرق الدرتش ونتالي وأرمسترونج
بينما متجو لألمام في طريقة بروفيمي ومتجو لمخمف في طريقة برجو ،خط نصف الكم
في موضعو الصحيح مع الطرق بروفيمي ونتالي وبرجو ولكنو متجو لألمام عند الدرتش
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وبرجو ،خط عرض الكم مرتفع في طريقتي بروفيمي ونتالي ومنخفض في طريقتي
ألدرتش وبرجو في موضعو الصحيح في طريقة أرمسترونج  ،خط الكوع في موضعو
الصحيح في الطرق بروفيمي ونتالي وبرجو ومنحفض في طريقتي ألدرتش وأرمسترونج،
منحنى عمق االبط مناسب في الطرق ألدرتش وأرمسترونج ونتالي وضيق في طريقتي
بروفيمي وبرجو ،عمق حردة الرقبة األمامية مرتفعة في طريقتي بروفيمي وبرجو مناسبة
عند الدرتش منخفضة في طريقتي أرمسترونج ونتالي ،عمق حردة الرقبة الخمفية مناسبة
في الطرق ألدرتش وأرمسترونج وبرجو منخفضة في طريقة نتالي مرتفعة في طريقة
بروفيمي).من العرض السابق تم توضيح أوجو التشابو واالختالف بين الطرق من
حيث الضبط لمنماذج المقترحة وبذلك تم اإلجابة عمى التساؤل الثاني من تساؤالت
البحث.
ولإلجابة عمى التساؤل الثالث والذي ينص عمى " ما مشكالت ضبط فستان الطفمة
عمي الجسم وكيفية تعديميا " تم تحديد المشكالت والتعديل المناسب ليا

كما بالجدول

التالي:
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جدول ( )4يوضح بعض مشكالت الضبط وذلك لإلجابة عمى التساؤل الثالث

انتؼدَم ان شو

انًشكهة
يشكهة بسوش اناطٍ ػُد األغفال :
ّٗظِا هي نالل ّوْ ش ٖ هٌطبس
بحثطي

يشكهة بسوش االزياف ُّٖ:ظِاهي
نالل ّوْ ش ٖ هٌطبس بالن با

بى ه لس به الأل بحوؼ ْبوَ طؼط ب غ يل ّطيح يحٖ
ؤ ٕ بحٖ ن غ بحولثو ػلٔ هي بالهيم ّ ي بحٖ
ُّذب هي ب ثؼَ
اظي س ب يع ّبغيحس بح يى هي ب
ٖ ُذب بح ؼ ٗ ح٘ى سيم طإظي س  5.1ن ب يع
بح ن
هي بحذٗ ٗص بحٖ ًبطس بح بيأل بحاسثس هغ بح ف
ػٌ
ّى زٗي ػٌ ُذٍ بحٌبطس ّ ؼْٗط  5ن هي ب
نػ بحٌصف ّٗص بحٖ نػ بحجٌو ّى زٗي

ٗ ن اظي س هب بنهي ف )4-2ن ط بٗس هي نػ بحذٗ
ّٗص احٔ ب ن با ٌّٗ ِٖ احٔ ال شٖأل ػٌ نػ بحْ ػ
موي ٗ ن بح ػلٖ نػ بالن با هي ًيح٘س نػ بالن با
ّبظي س هب بن ػلٖ ش طٌ س ٌٗ ِٖ ال شٖأل ػٌ نػ
بحٌصف
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انتؼدَم ان شو

انًشكهة
يشكهة خػ انكتف يتده انٍ نهلهف:

ٗ ن ػو ش ٖ ًوْ بحخلف هي بحاسثس بحٖ بالطػ
ّبظي س هب بنه يّٕ هي بحث بٗس حلٌِيٗس ٗ يّٕ ّٗؼي ل
هب بن امَ حالهيم ّٗجؼلَ ٖ ه يًَ بحص ٘ح

يشكهة انكتف يتده ن ياو :

ٗ ن ػو ش ٖ ًوْ بالهيم هي بحاسثس بحٖ بالطػ
ّبظي س هب بنه يّٕ هي بحث بٗس حلٌِيٗس ٗ يّٕ ّٗؼي ل
هب بن نوْػَ بحٖ بحخلف ّٗجؼلَ ٖ ه يًَ بحص ٘ح
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انتؼدَم ان شو

انًشكهة
يشكهة غىل انكتف دغىل يٍ انطىل
انطاُؼٍ :

ٗجو بص٘ا غْل بح ف بحٖ بحطْل بحطث٘ؼٖ ّ ؼ ٗ
حا بالطػ طؼ حك ّبحؼ و ٗ ن ب بميى أسصا هي
بحطث٘ؼٖ
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يشكهة زاس انكى به كشكشة كاُسة
يٍ اػهٍ :

ٗ ن بل٘ سوس بح ن هي بػلٖ ػي غاٗ بالًخ يض
 5.1ن ن اػي ن ن بحبوس ها يً٘س ّبى
بح ي بالها ان بحؼول٘س ػ هاب فط ٘ى ال ٗزٗ
ػي  2ن )ح ٖ ٗصثح بحوب بنهٌي و بّ بحلجْأل
ح ام٘و بحخػ بحوٌصف حل ن هب بن ٗ وح طعثػ بح ن
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انتؼدَم ان شو
انًشكهة
ٗ ن زٗي سوس بح ن هي أػلٔ ػي غاٗ بالن يع ػلٔ
يشكهة زدس انكى ال َحتىٌ ػهً  5.1ن ن اػي ن ن بحبوس ها يً٘س ّبى بح ي بالها
ان بحؼول٘س ػ هاب فط ٘ى ٗ ْى بسصٔ بن يع
يمداز تشسَب كافٍ َُاسب تسكُاه
يغ اندسىٗ :و ي ػولَ ُْ  2ن )ح ٖ ٗصثح بحوب بنهٌي و ّب ب
حن ٗ ٖ ٗ ن ػو ش ٖ نػ بحٌصف حزٗي بحوب بن
بحو ثبٖ بّ بحلجْأل بحٖ بحزٗي ٖ نطٖ بحجٌو

يشكهة حسية االبػ ظُمة :

ٗ ن بحب٘يم طؼو ؼو٘ ح ا بالطػ طوب بن هٌي و هي
ف )2-5ن ح ٖ ال ٗ ْى طِي ش ب ٌيأل امثِ٘ي هغ بح ن
موي ٗ ن بل٘لِي فب ب ّو بحؼ و ) إٔ ب ب ميى ػو٘
ٌبْم طا ؼِي ػلٖ بحوب بن بحوٌي و ّظثػ بح ن ثؼي
حذحك
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انتؼدَم ان شو

انًشكهة
يشكهة حسية انسلاة انعُمة انًستفؼة :

حسية انسلاة انؼًُمة انىاسؼة :

ٗ ن بحب٘يم طؼو ؼ ٗ ٖ ًوْ ب هيم ّبحخلف حلاسثس
ػي غاٗ بالًخ يض س٘ال ػٌ نػ بحٌصف حل ؼو٘
ّبح اك هي بحٌبطس  7 ،6هب بن  5.1ن حل ْ ٘غ -
ه ين بحَ٘ طيحلْى ب حوا

ٗ ن بل٘ بحؼو ب ٌيأل ن ن بحاسثس ف بحوٌ ٌٖ ٗ ْى بنف
) هغ ن غ بحاسثس ػٌ نػ بحٌصف هب بن هٌي و ٗ وح
طعثطِي ػٌ نػ نسثس طيحج ن -بحو ين بحَ٘ طيحلْى
ب حوا
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انًشكهة

انتؼدَم ان شو

ُذب نبوغ بحٖ هب بن بحابحس بحوعيا بحٖ ػاض
يشكهة انفستاٌ واسغ فأيي إنً فستاٌ بحثي اّى ح٘ى بًِي ميًي طب ن مث٘ا أ ٓ ٖ بحٌِيٗس
غُس يحكى انعاػ  :ظِا ػلٖ ُ٘ئس احٔ هلثو غ٘ا هعثػ ّطيح يحٖ ٗجو بل٘ مو٘س بحابحس
م اب غْح٘س بحوعي س -بحو ين بحِ٘ي طيحلْى بالحوا

يشكهة انفستاٌ ظُك وبانتانٍ يحكى ُذب نبوغ احٔ هب بن بحابحس بحوعيا احٔ ػاض
نهغاَة  :ظِا ػلٖ ُ٘ئس م اب بحثي اّى ح٘ى بًِي ميًي طب ن ظئ٘ أ ٓ ٖ بحٌِيٗس
ب ب٘س ّش بحٖ هلثو ه ن بحعثػ حلغيٗس ّطيح يحٖ ٗجو زٗي
مو٘س بحابحس بحوعي س بحٖ س٘ي ي بحج ن  -بحو ين بحَ٘
طيحلْى ب حوا

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

786

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
يوضح الجدول السابق بعض المشكالت ضبط النماذج مثل (مشكمة بروز البطن عند
األطفال  ،مشكمة بروز االرداف ،مشكمة الكتف متجو لألمام  ،مشكمة طول الكتف
أطول من الطول الطبيعي ،مشكمة راس الكم بو كشكشة كبيرة من اعمي  ،مشكمة رأس
الكم ال يحتوي عمى مقدار تشريب كافي يناسب تركيبو مع النموذج األساسي لمفستان،
مشكمة حردة االبط ضيقة ،مشكمة الفستان واسع فأدى إلى فستان غير محكم الضبط ،
مشكمة الفستان ضيق ،مشكمة حردة الرقبة الضيقة المرتفعة ،مشكمة حردة الرقبة العميقة
الواسعة) كما يوضح الجدول سبب ظيور كل مشكمة والتعديل الالزم لمعالجة كل
مشكمة.ومن العرض السابق تم تحديد مشكالت ضبط فستان الطفمة عمي الجسم
وكيفية تعديميا وبذلك تم اإلجابة عمى التساؤل الثالث.
أما بالنسبة لباقي التساؤالت فيتم اإلجابة عمييا من خالل تحقيق فروض البحث كما
يمي:
يــنص الفــرض األول عمــى" :توجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــين متوســط ال ـدرجات لمطــرق
الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس " "8لكـل
م ـ ـ ــن النم ـ ـ ــوذج األساس ـ ـ ــي لفس ـ ـ ــتان الطفم ـ ـ ــة ونم ـ ـ ــوذج الك ـ ـ ــم وفق ـ ـ ــا أل ارء المتخصص ـ ـ ــين
والمصـ ــنعين" .ولمتحقـ ــق مـ ــن ىـ ــذا الفـ ــرض تـ ــم حسـ ــاب تحميـ ــل التبـ ــاين لمطـ ــرق الخمـ ــس
"بروفيمــي ،برجــو ،نتــالي ،الــدرتش ،ارمســترونج" مــن حيــث الضــبط لمقــاس " ،8لكــل مــن
النمـوذج األساســي ونمـوذج الكـم وفقــا ألراء المتخصصـين والمصــنعين ،والجـداول التاليـة
توضح ذلك:
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خدول ( )5تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج اندسى نًماس " "8وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

انًُىذج األساسٍ
نهفستاٌ

يتىسػ انًسبؼان

يدًىع انًسبؼان

يماس ""8

يزخان
انحسَة

بٍُ انًدًىػان

65443998

16363255

4

ياخم انًدًىػان

46853576

373445

125

انًدًىع

112253574

لًُة (ف)

433698

اندالنة

 5351يال

129

يتضح من جدول ( )5إن قيمة (ف) كانت ( )43.698وىي قيمة دالة

إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين متوسط درجات الطرق

الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" في ضبط النموذج األساسي
لفستان الطفمة لمقاس " "8وفقا ألراء المتخصصين والمصنعين ،ولمعرفة اتجاه الداللة
تم تطبيق اختبار  LSDلممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:
نهًمازَان انًتؼديةLSDخدول ( )6اختااز
غسَمة

بحٌوْ

ب

بحط لس

ي ٖح

يى

بسوفُهٍ
و=

يماس ""8

653516

غسَمة بسخى

غسَمة َتانٍ

و=

و=

623785

523565

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

*23236

-

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

683684

593675

غسَمة َتانٍ

**12345

**15322

** 73115

**16312

غسَمة اندزتش

**33668

**53954

**93514

-

غسَمة ازيستسوَح

**53346

**33115

-

بدوٌ َدىو غُس يال

* يال ػُد 5355

-

** يال ػُد 5351
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ل
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شكم ( َ )1ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش
 ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "8وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ

من الجدول ( )2والشكل ( )1يتضح أن:
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط النموذج األساسي لفستان الطفمة لمقاس " "8وفقا ألراء
المتخصصين والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي
طريقة الدرتش ،يمييا طريقة بروفيمي ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة أرمسترونج،
وأخي ار طريقة نتالي.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة بروفيمي وطريقة برجو
لصالح طريقة بروفيمي.

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

789

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
خدول (  ) 7تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "8وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

ًَىذج انكى

يزخان

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

بٍُ انًدًىػان

63383687

15843672

4

ياخم انًدًىػان

62473737

493982

125

انًدًىع

125863424

يماس ""8

انحسَة

لًُة (ف)

اندالنة

313755

 5351يال

129

يتضح من جدول ( )7إن قيمة (ف) كانت ( )31.705وىي قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى ( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين متوسط درجات الطرق الخمس
"بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "8وفقا
ألراء المتخصصين والمصنعين ،ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار LSD
لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:
خدول ( ) 8اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة

ًَىذج انكى

بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""8

و=

و=

223952

253445

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

*23462

-

غسَمة َتانٍ
و=
153358

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

253544

183572

غسَمة َتانٍ

** 73544

** 53582

* 23714

** 93686

غسَمة اندزتش

*23142

**43654

**63972

-

غسَمة ازيستسوَح

**43835

* 23368

-
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شكم (َ )2ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ ،دندزتش،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "8وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

من الجدول ( )8والشكل ( )2يتضح أن:
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "8وفقا ألراء المتخصصين
والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي طريقة الدرتش،
يمييا طريقة بروفيمي ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة أرمسترونج ،وأخي ار طريقة
نتالي.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة بروفيمي وطريقة برجو
لصالح طريقة بروفيمي ،كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة
بروفيمي وطريقة ألدرتش لصالح طريقة الدرتش ،كما توجد فروق عند مستوي
داللة  0.05بين طريقة برجو وطريقة نتالي لصالح طريقة برجو ،كما توجد
فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة نتالي وطريقة ارمسترونج لصالح
طريقة أرمسترونج .وبذلك يتحقق الفرض األول.
ينص الفرض الثاني عمي :توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط الدرجات
الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
لمقاس " "9لكل من النموذج األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم وفقا ألراء
المتخصصين والمصنعين".
خدول ( )9تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "9وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ
انًُىذج األساسٍ

نهفستاٌ يماس

يتىسػ انًسبؼان

يدًىع انًسبؼان

""9

يزخان
انحسَة

بٍُ انًدًىػان

117823584

29453646

4

ياخم انًدًىػان

75353823

563287

125

انًدًىع

188183457

لًُة (ف)

523333

اندالنة

 5351يال

129

ٗ عح هي و ّل ف )9اى س٘وس فا) ميًي ف ُّٖ )52 333س٘وس بحس احصيئ٘ي
ػٌ ه ْٓ ف ،)1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي
"طاّ ٘لٖ ،طاوْ ً ،يحٖ ،بح ن
حوبي

بحطال بحخوو

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ

" ّ "9بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘يّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن طث٘
ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك:

بن ثين  LSDحلوبينًي بحو ؼ

خدول (  ) 15اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة
انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ

بسوفُهٍ

غسَمة بسخى

يماس ""9

و=

و = 653554

693551

غسَمة َتانٍ
و=
453146

غسَمة دندزتش
و = 643536

ازيستسوَ
ج
و=
513571

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

**83496

-

غسَمة َتانٍ

**233855

**153358

** 63425

**193395

غسَمة اندزتش

**43464

**43532

**123965

-

غسَمة ازيستسوَح

**173435

**83933

-
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شكم ( َ )3ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "9وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ

هي بحج ّل فّ )51بح

ف  ٗ ) 3عح ّوْ اّل بحس احصديئ٘ي طد٘ي بحطدال

بحخوو "طاّ ٘لٖ  ،طاوْ  ً ،يحٖ  ،أح ن
ح

يى بحط لس هبي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ

" ّ "9بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ػٌ ه ْٕ الحس 1 15

٘ ،أ ٖ ٖ بحوا ثس ب ّحٖ غاٗبس طاّ ٘لٖ ٗ ،لِ٘ي غاٗبس أح ن
غاٗبس أنه اًّ

ب

ي ٖ

 ،ن غاٗبس طاوْ  ،ن

ّ ،أن٘اب غاٗبس ً يحٖ

خدول ( )11تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "9وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

ًَىذج انكى

يزخان

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

بٍُ انًدًىػان

124233445

31553865

4

ياخم انًدًىػان

112963136

953369

125

انًدًىع

237193576

يماس ""9

انحسَة

لًُة (ف)

اندالنة

343369
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ٗ عح هي و ّل ف )55اى س٘وس ف ا) ميًي ف ُّٔ )34 369س٘وس بحس احصيئ٘ي ػٌ
ه ْٓ ف ، )1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ
"طاّ ٘لٖ  ،طاوْ  ً ،يحٖ  ،أح ن

اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ ًوْ
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بح ن حوبي
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ّ بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن طث٘ بن ثين LSD
حلوبينًي بحو ؼ

ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك :
خدول (  ) 12اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

ًَىذج انكى

غسَمة بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""9

و = 253869

و=

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

**53442

-

253426

غسَمة َتانٍ
و=
143745

غسَمة
دندزتش
و=
233585

غسَمة َتانٍ

** 113129

**53686

*23829

**83345

غسَمة اندزتش

*23788

*23653

**53511

-

غسَمة ازيستسوَح

**83355

*23857

غسَمة
ازيستسوَح
و = 173569

-

-
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شكم(َ )4ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "9وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

من الجدول ( )12والشكل (  ) 4يتضح إن :
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "9وفقا ألراء المتخصصين
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي طريقة بروفيمي،
يمييا طريقة الدرتش ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة ارمسترونج ،وأخي ار طريقة
نتالي.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة بروفيمي وطريقة ألدرتش
لصالح طريقة بروفيمي ،كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة
برجو وطريقة نتالي لصالح طريقة برجو ،كما توجد فروق عند مستوي داللة
 0.05بين طريقة برجو وطريقة ألدرتش لصالح طريقة الدرتش ،كما توجد
فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة نتالي وطريقة ارمسترونج لصالح
طريقة ارمسترونج وبذلك يتحقق الفرض الثاني.
الفرض الثالث والذي ينص عمي :توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط
الدرجات الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من
حيث الضبط لمقاس " "10لكل من النموذج األساسي لفستان الطفمة ونموذج
الكم وفقا آلراء المتخصصين والمصنعين".
خدول (  ) 13تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ اندسى نًماس " "15وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ
انًُىذج األساسٍ
نهفستاٌ

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

يماس ""15

يزخان
انحسَة

بٍُ انًدًىػان

115693395

28923349

4

ياخم انًدًىػان

58593438

463476

125

انًدًىع

173783833

لًُة (ف)

623234

اندالنة

 5351يال
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ٗ عح هي و ّل ف )53اى س٘وس فا) ميًي ف ُّٖ )62 234س٘وس بحس احصيئ٘ي ػٌ
ه ْٓ ف ،)1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ
"طاّ ٘لٖ ،طاوْ ً ،يحٖ ،بح ن

اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
بحط لس حوبي

" ّ "51بي ٙنبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘يّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن
ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك:

طث٘ بن ثين  LSDحلوبينًي بحو ؼ

خدول ( )14اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة

انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ

بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""15

و=

و=

573543

613623

غسَمة َتانٍ
و=
453951

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

663316

523488

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

**43579

-

غسَمة َتانٍ

**113591

**153671

-

غسَمة اندزتش

**83772

**43693

**253364

-

غسَمة ازيستسوَح

**53555

**93134

**63536

**133827

-

شكم ( َ ) 5ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "15وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ف ٗ )5عحّ :وْ اّل بحس احصيئ٘ي ط٘ي بحطدال

هي بحج ّل ف ّ ) 54بح

بحخوو "طاّ ٘لٖ  ،طاوْ  ً ،يحٖ  ،أح ن
ح د يى بحط لددس حوبددي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ

ي ٖ

ب

" ّ "51بددي نبأل بحو خصصدد٘ي ّبحوصددٌؼ٘ي ػٌد ه د ْٕ الحددس
ٗ ،لِ٘ دي غاٗبددس طاوددْ  ،ددن غاٗبددس

٘ ، 1 15ددأ ٖ ددٖ بحوا ثددس ب ّحددٖ غاٗبددس أح د ن

طاّ ٘لٖ  ،ن غاٗبس بنه اًّ ّ ،أن٘اب غاٗبس ً يحٖ
خدول (  )15تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ انكى نًماس " "15وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

ًَىذج انكى

يزخان

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

بٍُ انًدًىػان

129973364

32493341

4

ياخم انًدًىػان

157633517

1263158

125

انًدًىع

287653881

يماس ""15

انحسَة

لًُة (ف)

اندالنة

253766

 5351يال
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ٗ عح هي و ّل ف )55اى س٘وس فا) ميًي ف ُّٖ )25 766س٘وس بحس
احصيئ٘ي ػٌ ه ْٓ ف ،)1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي
بحخوو "طاّ ٘لٖ ،طاوْ ً ،يحٖ ،بح ن

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ ًوْ

بحطال

بح ن حوبي

" ّ "51بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘يّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن طث٘ بن ثين
 LSDحلوبينًي بحو ؼ

ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك:
خدول ( )16اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

ًَىذج انكى

بسوفُهٍ

يماس ""15

و=
253157

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

غسَمة َتانٍ

و=

و=

213692

143283

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

253815

163278

غسَمة بسخى

13584

**43122

**53413

-

غسَمة َتانٍ

**53824

**113531

13995

** 73459

غسَمة اندزتش

** 53757

-

غسَمة ازيستسوَح

**33829

**93536

-

-
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شكم ( َ ) 6ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "15وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

من الجدول (  )12والشكل ( )2يتضح إن :
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "10وفقا ألراء المتخصصين
والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي طريقة الدرتش،
يمييا طريقة برجو ،ثم طريقة بروفيمي ،ثم طريقة أرمسترونج ،وأخي ار طريقة
نتالي.
 -2بينما ال توجد فروق بين طريقة بروفيمي وطريقة الدرتش ،بينما ال توجد فروق
بين طريقة نتالي وطريقة ارمسترونج وبذلك يتحقق الفرض الثالث.
الفرض الرابع والذي ينص عمي :توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط الدرجات
الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس
" "11لكل من النموذج األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم

وفقا ألراء المتخصصين

والمصنعين".
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خدول (  )17تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "11وفما ألزاء
انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ
انًُىذج األساسٍ
نهفستاٌ

يتىسػ انًسبؼان

يدًىع انًسبؼان

يماس ""11

يزخان
انحسَة

بٍُ انًدًىػان

121423555

35353512

4

ياخم انًدًىػان

93243445

743596

125

انًدًىع

214663495

اندالنة

لًُة (ف)

 5351يال

453693

129

ٗ عح هي و ّل ف  ) 57اى س٘وس ف ا) ميًي ف ُّٔ )41 693س٘وس بحس
احصيئ٘ي ػٌ ه ْٓ ف ، )1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي بحطال
بحخوو "طاّ ٘لٖ  ،طاوْ ً ،يحٖ  ،أح ن
ح

يى بحط لس حوبي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ

ب

ي ٖ

" ّ "55بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ّ ،حوؼا س ب جيٍ

بح الحس ن طث٘ بن ثين  LSDحلوبينًي بحو ؼ

ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك :

خدول (  ) 18اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة

انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ

بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""11

و=

و=

663623

653274

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة َتانٍ
و=
483394

غسَمة دندزتش
و = 693435

غسَمة بسخى

*63348

**93156

**43825

-

غسَمة َتانٍ

**183228

**213536

**73559

**113885

غسَمة اندزتش

*23857

غسَمة ازيستسوَح

**113169

غسَمة
ازيستسوَح
و = 553453

-

**133976

-

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

799

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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شكم ( َ ) 7ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "11وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ

يٍ انددول ( )18وانشكم (َ )7تع دٌ:
ّ -5وْ

اّل بحس احصيئ٘ي ط٘ي بحطال بحخوو "طاّ ٘لٖ ،طاوْ ً ،يحٖ،

بح ن

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ

""55

ّ بي

نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ػٌ ه ْٕ الحس ٘ ،1 15أ ٖ ٖ

ب

يى بحط لس حوبي

ي ٖح

بحوا ثس ب ّحٖ غاٗبس طاوْٗ ،لِ٘ي غاٗبس طاّ ٘لٖ ،ن غاٗبس بح ن

 ،ن

غاٗبس بنه اًّ ّ ،أن٘اب غاٗبس ً يحٖ
 -2موي ْو اّل ػٌ ه ْٕ الحس  1 15ط٘ي غاٗبس طاّ ٘لٖ ّغاٗبس طاوْ
حصيحح غاٗبس طاوْ
خدول (  ) 19تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "11وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ
ًَىذج انكى

يزخان

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

بٍُ انًدًىػان

126753234

31673558

4

ياخم انًدًىػان

131463737

1553174

125

انًدًىع

258163971

يماس ""11

انحسَة

لًُة (ف)

اندالنة

353117

 5351يال
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ٗ عح هي و ّل ف )59اى س٘وس فا) ميًي ف ُّٖ )31 557س٘وس بحس
احصيئ٘ي ػٌ ه ْٓ ف ،)1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي
بحخوو "طاّ ٘لٖ ،طاوْ ً ،يحٖ ،بح ن

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ ًوْ

بحطال

بح ن حوبي

" ّ "55بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘يّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن طث٘ بن ثين
ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك:

 LSDحلوبينًي بحو ؼ

خدول (  ) 25اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة

ًَىذج انكى

بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""11

و=

و=

253915

173829

غسَمة َتانٍ
و=
143566

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

253349

163116

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

**33586

-

غسَمة َتانٍ

**63848

**33762

-

غسَمة اندزتش

**43433

**73525

**113282

-

غسَمة ازيستسوَح

**43799

13713

*23549

**93233

-

شكم ( َ ) 8ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "11وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ
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من الجدول ( )20والشكل ( )8يتضح أن:
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "11وفقا ألراء المتخصصين
والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي طريقة الدرتش،
يمييا طريقة بروفيمي ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة ارمسترونج ،وأخي ار طريقة
نتالي.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة نتالي وطريقة ارمسترونج
لصالح طريقة ارمسترونج.
 -3بينما ال توجد فروق بين طريقة برجو وطريقة ارمسترونج وبذلك يتحقق الفرض
الرابع.
الفرض الخامس والذي ينص عمي :توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط الدرجات
الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش ،ارمسترونج" من حيث الضبط لمقاس
" "12لكل النموذج األساسي لفستان الطفمة ونموذج الكم

وفقا ألراء المتخصصين

والمصنعين".
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خدول ( )21تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ اندسى نًماس " "12وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ
انًُىذج األساسٍ

نهفستاٌ يماس

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

""12

يزخان
انحسَة

بٍُ انًدًىػان

128813534

32253258

4

ياخم انًدًىػان

148123295

1183498

125

انًدًىع

276933329

اندالنة

لًُة (ف)

 5351يال
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ٗ عح هي و ّل ف ) 25اى س٘وس ف ا) ميًي ف ُّٔ )27 576س٘وس بحس
احصيئ٘ي ػٌ ه ْٓ ف ، )1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي بحطال
بحخوو "طاّ ٘لٖ  ،طاوْ  ً ،يحٖ ،أح ن
ح

يى بحط لس حوبي

ب

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ بحٌوْ

ي ٖ

" ّ "52بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ّ ،حوؼا س ب جيٍ
ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك :

بح الحس ن طث٘ بن ثين  LSDحلوبينًي بحو ؼ

خدول ( )22اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

غسَمة

انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ

بسوفُهٍ

بسخى

يماس ""12

و=

و=

593192

583915

غسَمة َتانٍ
و=
413261

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

633249

553857

غسَمة بسوفُهٍ

-

غسَمة بسخى

53276

-

غسَمة َتانٍ

**173935

**173653

-

غسَمة اندزتش

**43556

**43333

**213987

-

غسَمة ازيستسوَح

**83384

**83157

**93546

**123441
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شكم (َ )9ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ ،بسخىَ ،تانٍ ،اندزتش،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ انًُىذج األساسٍ نهفستاٌ نًماس " "12وفما ألزاء انًتلصصٍُ
وانًصُؼٍُ

من الجدول(  )22والشكل ( )2يتضح إن :
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط النموذج األساسي لفستان الطفمة لمقاس " "12وفقا ألراء
المتخصصين والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي
طريقة الدرتش ،يمييا طريقة بروفيمي ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة ارمسترونج،
وأخي ار طريقة نتالي.
 -2بينما ال توجد فروق بين طريقة بروفيمي وطريقة برجو.
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خدول (  ) 23تحهُم انتااٍَ نًتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ ،
اندزتش ،ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "12وفما ألزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

ًَىذج انكى

يزخان

يدًىع انًسبؼان

يتىسػ انًسبؼان

بٍُ انًدًىػان

121963497

35493124

4

ياخم انًدًىػان

96943522

773552

125

انًدًىع

218953519

يماس ""12

انحسَة

لًُة ( ف)

اندالنة

393317

 5351يال

129

ٗ عح هي و ّل ف  )23اى س٘وس ف ا) ميًي ف ُّٔ )39 357س٘وس بحس
احصيئ٘ي ػٌ ه ْٓ ف ، )1 15هوي ٗ ل ػلٔ ّوْ اّل ط٘ي ه ْ ػ نوي بحطال
بحخوو "طاّ ٘لٖ  ،طاوْ ً ،يحٖ  ،أح ن

بح ن حوبي

 ،بنه اًّ " ٖ ظثػ ًوْ

" ّ "52بي نبأل بحو خصص٘ي ّبحوصٌؼ٘ي ّ ،حوؼا س ب جيٍ بح الحس ن طث٘ بن ثين
 LSDحلوبينًي بحو ؼ

ّبحج ّل بح يحٖ ْٗظح حك :
خدول (  ) 24اختااز  LSDنهًمازَان انًتؼدية
غسَمة

ًَىذج انكى

بسوفُهٍ

يماس ""12

و=
233353

غسَمة بسخى

غسَمة َتانٍ

و=

و=

193265

143326

غسَمة بسوفُهٍ

*23548

-

غسَمة

غسَمة

دندزتش

ازيستسوَح

و=

و=

253852

153464

غسَمة بسخى

**63586

43538

**33855

-

غسَمة َتانٍ

**113525

**83976

13137

** 43938

غسَمة اندزتش

-

غسَمة ازيستسوَح

**153387

**73839

-

-
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ل ي مقء
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شكم ( َ )15ىظ يتىسػ يزخان انطسق انلًس "بسوفُهٍ  ،بسخى َ ،تانٍ  ،دندزتش ،
ازيستسوَح" فٍ ظاػ ًَىذج انكى نًماس " "12وفما ِزاء انًتلصصٍُ وانًصُؼٍُ

من الجدول (  ) 24والشكل (  ) 10يتضح إن :
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين الطرق الخمس "بروفيمي ،برجو ،نتالي ،الدرتش،
ارمسترونج" في ضبط نموذج الكم لمقاس " "12وفقا ألراء المتخصصين
والمصنعين عند مستوي داللة  ،0.01فيأتي في المرتبة األولي طريقة الدرتش،
يمييا طريقة بروفيمي ،ثم طريقة برجو ،ثم طريقة أرمسترونج ،وأخي ار طريقة
ارمسترونج.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين طريقة ألدرتش وطريقة بروفيمي
لصالح طريقة الدرتش.
 -3بينما ال توجد فروق بين طريقة نتالي وطريقة ارمسترونج ،وبذلك يتحقق
الفرض الخامس.
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تفسير النتائج ومناقشتيا:
من العرض السابق يتبين أن الطرق الخمسة تحقق الضبط بالنسبة لمنموذج األساسي
لمفستان ونموذج الكم اال أن طريقة ألدرتش ىي األكثر ضبطاً وقد ثبت ذلك من خالل
تطبيقو عمي خمس مقاسات حيث احتل المرتبة األولي في أربعة منيا وفي مقاس واحد
فقط وىو المقاس رقم ( )9قد احتل المرتبة الثانية وىي ليست ببعيدة عن األولي كما أن
اراء المتخصصين والمصنعيين أقرت بأنو افضل الطرق من حيث مطابقتو لخطوط
الجسم األساسية من (خط الصدر وخط الوسط وخط البطن وخط الكتف وخطي
النصف لألمام والخمف  ،وكذلك من حيث الراحة المناسبة واالتزان واالنسدال وخطوط
النسيج) ويمكن تفسير ذلك بأن طريقة ألدرتش واضحة ومتسمسمة الخطوات وخالية من
أي غموض ،وتمتاز بوضوح القياسات التي يعتمد عمييا في بناء النموذج الخاص بو ،
كما وقد يرجع إن طريقتي ألدرتش وبروفيمي يعتمدان عمي السم في القياسات ،بينما
الطرق األخرى تعتمد عمي البوصة ،كما أن طريقة رسم األمام والخمف معا تعد أيسر
من الطرق األخرى التي تتبني فكرة رسم كال من األمام والخمف بشكل منفصل عن
اآلخر .كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات االتية ،دراسة (خالد عبده:
 )1222والتي استخدم فييا كل من طريقة بروفيمي وألدرتش ونتالي وأثبت فييا أن
طريقة ألدرتش يحتل المرتبة األولى من حيث الضبط والمطابقة عمي الجسم ودراسة (
ايناس عبد العزيز )2003 :التي توصمت إلى

تفوق طريقة ألدرتش عمي طريقة
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بروفيمي في تعمم نماذج األكمام  ،وكذلك دراسة (محمد معتصم )2003 :والذي اثبت
فييا إن طريقة ألدرتش تناسب االجسام الممتمئة تمييا طريقة براي نتالي حيث تناسب
جميع األجسام بنسب مرتفعة ،ودراسة ( أماني جمعة ) 2002 :التي أثبتت أن
طريقة ألدرتش تناسب أجسام األطفال المصريين ،كما تتفق نتائج البحث الحالي مع
نتائج بعض الدراسات التي أثبتت تفوق طريقة ألدرتش في ضبط النماذج لممنتجات
أخرى غير مالبس األطفال مثل دراسة (سمية مصطفي )2014 :التي برىنت عمي
أن الطريقة االمريكية " ماكدونالد ىي األفضل لضبط نموذج البموزة وتبعتيا الطريقة
اإلنجميزية " ألدرتش " ثم اإليطالية برجو وذلك لممقاسات ( )44،48بينما جاءت طريقة
ألدرتش ىي األفضل في المقاس ( )40وتبعيا ماكدونالد ثم برجو  ،كذلك دراسة (
مجدة سميم ) 2018 :والتي تفوقت فييا طريقة ألدرتش ثم تبعتيا طريقة تاليا دوف ثم
طريقة أرمسترونج  ،ودراسة كال من (ايناس حمدي ورشا عبد المعطي) 2012 :
التي ثبت فييا تقدم طريقة رسم واعداد الجاكت بطريقة ألدرتش عمي طريقة نتالي في
الجانب المعرفي ،ودراسة ( مجدة سميم وأخرون )2012 :والتي توصمت الي انو توجد
فروق دالة احصائيا بين الطرق الثالثة ( وينفرد الدرتش – دينيك لوتشونمان -وىمين
أرمسترونج ) من حيث الضبط لصالح طريقة الدرتش ،ودراسة ( شيماء
السخاوي2020:م) التي أكدت وجود فروق بين طرق بناء النماذج األساسية لمقميص
الرجالي في الضبط عمى الجسم المصري من حيث مقدار الراحة (االتساع) ،بحيث
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كان ترتيبيم في األفضمية كاآلتي :النموذج (ب) لطريقة ألدرتش الكاجوال في المرتبة
األولى ،يميو النموذج (أ) لطريقة ألدرتش الكالسيك ،ثم النموذج (د) لطريقة أرمسترونج،
يميو النموذج (ىـ) لطريقة بثينة الكفراوي  ،ثم النموذج (ج) لمطريقة اإليطالية ل
"."Teresa

توصيات البحث :
في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح التوصيات االتية:

 -1االىتمام بإجراء المزيد من الدراسات في مجال مالبس األطفال حيث أنو مجال
ثري بأنماط مختمفة ومتنوعة من نماذج المالبس.
 -2استخدام طريقة (ألدرتش) في مجال تدريس النموذج األساسي لفستان الطفمة
لدارسي المالبس والنسيج.
 -3يفضل عمل منيج مستقل خاص بمالبس االطفال داخل كمية االقتصاد المنزلي
– جامعة االزىر.
 -4استخدام طريقة (ألدرتش) في مجال صناعة مالبس األطفال نظ ار إلثبات
تجربة البحث كفاءتيا من بين الطرق محل البحث.
 -5إجراء المزيد من البحوث في مجال إعداد النماذج لتحقيق جودة أعمى في
المنتجات الممبسية.
 -6انشاء مراكز تابعة لكميات االقتصاد المنزلي لتدريب الطالبات بشكل أوسع في
مجال المالبس حتى يؤىمن لسوق العمل.
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 -7وجود جيات مختصة لالستفادة من نتائج البحوث في مجال التعميم والتدريب
والصناعة.
 -8الربط بين البحث العممي وصناعة المالبس الجاىزة لسد احتياجات سوق العمل
والنيوض بمستوى ىذه الصناعة.
 -9انشاء وحدة استشارية بكمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر إلعداد و تصميم
النماذج لموائمة متطمبات سوق العمل.
المراجع:
 -1ايمان عبد السالم ،نجوى شكري ،حنان الزفتاوي ،منى صدقي (" :)2003التشكيل
عمى المانيكان بين االصالة والحداثة .عالم الكتب ،القاىرة.
 -2ايناس حمدي رزق ،رشا عبد المعطي (" :)2019دراسة مقارنة بين طريقتي نتالي
براي وينفرد ألدرتش لرسم النموذج األساسي لمجاكت النسائي وأثرىا عمى مستوي
تحصيل الطالب واتجاىاتيم" ،بحث منشور ،مجمة العمارة والفنون ،الجمعية العربية
لمحضارة والفنون اإلسالمية ،مارس ،العدد .4
 -3ايناس عبد العزيز عمي صالح (" :)2003دراسة مقارنو لبعض النماط المختمفة
إلعداد نموذج الكم المناسب لألطفال من سن ( )12-9سنة

" ،رسالة دكتوراه،

كمية التربية النوعية ،جامعة عين شمس.
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 -4أماني جمعة محمد السيد ( " :)2006تصميم نموذج لسوتير الطفل يتناسب مع
طبيعة جسم الطفل المصري" ،ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
 -5بروفيمي" :طريقة بروفيمي االبسط لتعميم التفصيل ،الجزء الثاني ،دار المعارف،
القاىرة
 -6خالد محمد أحمد عبده ( ":)1996دراسة مقارنو بين ثالث طرق لعمل باترون
فستان طفل" ،رسالة ماجستير ،منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
 -7سعدية مصطفي الحداد( ":)2005تصميم وتنفيذ المالبس المنزلية" ،مكتبة بستان
المعرفة ،كفر الدوار.
 -8سمية مصطفي ( " :)2014استحداث طريقة جديدة لبناء النموذج األساسي لمنساء
من خالل مقارنة ثالث طرق" ،مجمة االقتصاد المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلي،
جامعة حموان ،العدد.30
 -9شيماء عبد المنعم السخاوي (" : )2020دراسة مقارنة بين خمس طرق لبناء
النموذج األساسي لمقميص الرجالي "بحث منشور ،مجمة العمارة والفنون والعموم
االنسانية ،المجمد الخامس ،العدد الثالث والعشرين سبتمبر.
 - 10مجدة مأمون رسالن سميم (" :)2018دراسة مقارنة لبناء ثالث طرق متطورة
لنماذج النساء لالستفادة منيا في صناعة المالبس الجاىزة " ،بحث منشور ،المجمة
العممية لكمية التربية النوعية العدد الرابع عشر ابريل ج.1
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 -11مجدة مأمون محمد رسالن سميم (2006م)" :برنامج لتعمم بناء نماذج المالبس
الرجالي باستخدام الوسائط الفائقة (اليايبرميديا)" بحث منشور ،المؤتمر العممي التاسع
لكمية االقتصاد المنزلي ،بعنوان "المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العصر"
إبريل ،جامعة حموان.
 -12مجدة مأمون محمد رسالن سميم (2007م)" :فعالية برنامج باستخدام الوسائط
المتعددة في تعمم نماذج النساء" بحث منشور ،مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد
المنزلي ،جامعة حموان.
 - 13مجدة مأمون رسالن سميم ،ايناس حمدي ( ":)2007دراسة مقارنة لعناصر
ضبط نماذج أكمام مالبس النساء" ،بحث منشور ،المؤتمر العممي الثامن ،كمية التربية
النوعية بدمياط ،جامعة المنصورة.
 -14مجدة مأمون محمد رسالن سميم ،رشا عبد المعطي محمود (2016م)" :دراسة
مقارنة لطرق تدريج النماذج األساسية لمنساء وأثرىا عمى مستوى تحصيل الطالب
واتجاىاتيم" مجمة بحوث التربية النوعية ،العدد ( ،)45يناير ،كمية التربية النوعية،
جامعة المنصورة.
 -15مجدة مأمون رسالن سميم ،سارة ابراىيم ميران  ،ياسمين فتحي سالم (":)2019
دراسة مقارنة لطرق بناء وضبط نموذج البنطمون النسائي لالستفادة منيا في صناعة
المالبس الجاىزة" ،بحث منشور ،مجمة االقتصاد المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلي،
جامعة حموان ،العدد  ،35القاىرة.
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-16مجدة مأمون رسالن سميم ،شيماء السخاوي ( ":)2021بناء النماذج (الباترونات)
األساسية لمنساء " ،دار الكتب والوثائق المصرية ،الطبعة االولي ،القاىرة
 -17مجدة مأمون محمد رسالن سميم ،ىدى صالح الدين أبو ضيف (2019م):
"فاعمية برنامج البالك بورد في تعمم أسس تصميم نماذج وتنفيذ المالبس" المجمة العممية
لعموم التربية النوعية ،العدد ( ،)9يونية ،كمية التربية النوعية ،جامعة طنطا.
 -18محمد معتصم محمد عمي (" :)2003دراسة مقارنة لبعض الطرق المستخدمة
لبناء النموذج (الباترون) األساسي لمفتيات في مرحمة المراىقة " ،ماجستير ،كمية
االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.
 -19المعجم الوسيط ( :)2004مجمع المغة العربية ،اإلدارة العامة لممعجمات واحياء
التراث ،مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة الرابعة.
 -20منير البعمبكي ":قاموس المورد" ،دار العمم لمماليين ،بيروت2002،م.
 -21نور عبد اليادي الصبياني (":)2000المواصفات القياسية لمالبس اإلناث
السعوديات من سن  10-6سنوات في مدينة جدة " ،ماجستير -كمية التربية  -جامعة
الممك عبد العزيز -المممكة العربية السعودية.
- 22ىدى صالح الدين ابو ضيف ( ":)2005دراسة إمكانية تطبيق قواعد تدريج
النموذج األساسي في انتاج مالبس االطفال في ج.م.ع " ،ماجستير كمية االقتصاد
المنزلي ،جامعة األزىر.

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

813

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 سنة12

" مالبس األطفال من الوالدة إلى:)2007(  وفاء حسن شافعي-23
. الرياض، الطبعة الثانية، دار الزىراء،")(احتياجات ممبسيو وعناية

 "فاعمية برنامج تدريبي الكتروني لطرق بناء:)2020(  ياسمين فتحي سالم-24
 جامعة حموان، كمية االقتصاد المنزلي، ماجستير،"وضبط نموذج البنطمون النسائي
25- Aldrich, Winifred (2008):," Metric Pattern Cutting for
Children's Wear From 2-14year", 5th Edition, Black Well,
Science, LT.
26- Aldrich, Winifred (2015):" Metric Pattern Cutting For
women's Wear - 6th Edition, Black Well, Science, LTD
27- Armstrong, Helen Joseph (2010):"Pattern Making For Fashion
Design", 4 th Edition.
28- Bray, Natalie(2003)"Dress Metric Pattern Designing", 4th ed.,
London, Granada Publishing.
29- Burgo, Fernando (2004):"Modellismo Tecnica del Modello
Sartoriale industrial Donna-Uomo- Bambino, Instituto dimoda
Burgo.
30- Cook Lin Gerry, "Pattern Cutting for Womens Outer Wear",
Cambridge University Press, EPZ Editation, 2008
31- Veblen, Sarah: 2018,"first time garment fitting the absolute
beginners guide", creative publishing international.

814

2022 المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو

