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بعض طرق بناء نموذج الجاكيت األساسى لممرأة البدينةلمقارنة   

 مستخمص البحث:

الطريقة  –ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أفضؿ الطرؽ الثالث )الطريقة التركية 
البدينة مف حيث ة نجميزية( لعمؿ النموذج األساسي لمجاكيت لممرأالطريقة اإل –الروسية 

درجة الضبط والمطابقة ونسبة الراحة والشكؿ العاـ ، وقد أختمفت الطرؽ الثالثة فى 
القياسات الالزمة إلعداد النموذج ، وكذلؾ فى كيفية إعداد كؿ طريقة ، وقد تـ تنفيذ 

مقاسات )كتؿ مختمفة لمجسـ( مفردات العينة عمى  6كؿ طريقة مف الطرؽ الثالث بػ 
القماش الدمور، وتـ قياسيا عمى المفردات المختارة وتصويرىا وعرضيا عمى لجنة 
تحكيـ مف أساتذة متخصصيف بقسـ المالبس والنسيج إلبداء الرأى فى الجاكيتات 

 ؿنسداواألالمنفذة بالطرؽ الثالثة المختارة مف حيث درجة الضبط ومقدار الراحة 
والشكؿ العاـ لمجاكيت مف األماـ والخمؼ والكولة والجنب والكـ لكؿ طريقة  تزافواال

ومف أىـ النتائج لمبحث وجود ، وذلؾ مف خالؿ مقياس تقدير صمـ لذلؾ اعمى حد
فروؽ ذات داللة احصائية بيف الطرؽ الثالث المستخدمة في إعداد النموذج األساسي 

ادؽ  إنياالح الطريقة األولى )الطريقة التركية( حيث لمجاكيت لألجساـ البدينة لص
وأفضؿ الطرؽ مف حيث درجة الضبط ومقدار الراحة واالنسداؿ واالتزاف والشكؿ العاـ 
لألجساـ البدينة يمييا الطريقة الثانية )الطريقة األنجميزية( ثـ الطريقة الثالثة )الطريقة 

 الروسية(.
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Comparison of Some Ways to Making the Basic Pattern 

of the Jacket for Obese Women 

 
Abstract 
This study aimed to identify the best of the three methods 

(Turkish - Russian - English) for making the basic pattern of the 

jacket for obese women in terms of the fitting and conformity, the 

proportion of comfort and the general shape. Each of the three 

methods was implemented with six sizes (different masses of the 

body). Damour cloth was used for the samples, and it was fitted 

on the selected sample, photographed, and presented to a jury of 

specialized professors at the Department of Clothing and Textiles 

to express their opinion on the implemented jackets by the three 

chosen methods in terms of the control degree, comfort factory, 

drape, balance, and the general shape of the jacket (front side, 

backside, collar, two sides, and sleeve) for each method 

separately, using an estimated scale designed. The most important 

results of the research is the presence of statistically significant 

differences between the three methods used in preparing the 

pattern of the jacket for obese bodies in favor of the first method 

(The Turkish method) as it is the most accurate and best method in 

terms of control degree, comfort factory, drape, balance, and the 

general shape of obese bodies. Followed by the English method 

and then the Russian method. 

 الكممات الرئيسة:
 ةمؤشر كتم،Obese Women البدينة: المرأة،Jacket الجاكيت:،Pattern النموذج:
 BMI) .الجسـ )
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 مقدمة البحث:
المالبس ىي أوؿ ما يعبر عف شخصية صاحبيا، وضبط القطعة الممبسية عمى 
جسـ صاحب الممبس يعطيو إحساس بالراحة المادية والمعنوية، كما أف الضبط الجيد 
لمقطعة الممبسية يرفع مف قيمتيا المظيرية والجمالية بغض النظر عف الخامات 

حاتـ فتحى ) ةالممبسيعمى التكمفة النيائية لمقطعة  نعكاسيااو المستخدمة في االنتاج 
 .(217 -2018 :وأخروف 

العالـ، وتعتبر صناعة المالبس الجاىزة مف الصناعات اليامة فى الكثير مف دوؿ 
تطورت تطورا كبيرا نتيجة استخداـ األساليب الفنية والتكنولوجية الحديثة. وتعتمد  ثحي

المراحؿ األساسية فى إنتاج المالبس وتنفيذىا عمى مقاسات محددة يراعى فييا الدقة 
ألنيا تمثؿ أبعاد الجسـ وليا دور أساسى فى نجاح المنتج، وليذا فإف مصمـ النماذج 

دادىا وتحويميا إلى منتج ممبسي يحاكي شكؿ الجسـ، يجب أف يكوف قادرا عمى إع
 األصميثبات النموذج  ـألخر، برغوتطويعة حسب مستحدثات الموضة مف موسـ 

 .(173-2014)سمية مصطفى:وعدـ تغيره 

تعد عممية إعداد النماذج مف أدؽ الوظائؼ التى تعتمد عمييا صناعة المالبس 
ميـ واإلنتاج بشكؿ عاـ. وتزداد أىمية الجاىزة، حيث يتوقؼ عمييا مدى نجاح التص

اتحدد نوع المنتج ومقاسة ونوع التصميمات كما تحدد طريقة تسمسؿ  النماذج كونو
العمميات اإلنتاجية مف إختبارات لمخامات والخامات المساعدة وخطوات التشغيؿ 

يؤدى  اداخمو، مموأسموب التشغيؿ وشكؿ خط اإلنتاج ونوعيات الماكينات المستخدمة 
ساسية لضبط عداد النماذج ىي البنية األإتعتبر مرحمة  االمنتج. كمإلى تحديد تكمفة 

 المقاسات طبقا لممدى المتفؽ عميو بشكؿ عاـ مف قبؿ مصنعى المالبس الجاىزة.
يستخدـ مصمموا المالبس النموذج األساسي"القالب" كأساس لعمؿ نموذج التصميـ 

ات، عالمات التقابؿ، عدد طبقات القماش التى يتـ يبيف خطوط التصميـ، الثني والذي
 .(353-2015ايياب احمد: النموذج )القص عمييا، كؿ ذلؾ مع ثبات ضبط 

ولكؿ جسـ طبيعة خاصة؛ فقد يكوف المقاس المراد تنفيذه مطابقا تماما لقياسات 
نجد أثناء إجراء  ولكف بعد إعداد النموذج وقص القطعة الممبسية وتنفيذىا، ،الجسـ
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البروفة أف ىناؾ ضرورة لعمؿ بعض التعديالت حتى تتناسب القطعة الممبسية مع شكؿ 
الوقت والجيد ويخمو مف التعديالت التي يمكف اف  ولكف النموذج المثالي سيوفر الجسـ،

 (41-2015سمية مصطفى:) المالبسنواجييا عند تنفيذ 

ولمحصوؿ عمى أسموب قياسي عممي لبناء النموذج األساسي يكوف ذلؾ مف خالؿ 
أفضؿ أسموب  ةالمستخدمة، ومعرفتحميؿ العينات بما يتناسب مع طبيعة الخامة 

لتحقيؽ الراحة والضبط عمى الجسـ، والتوصؿ إلى إستخداـ جيد لمضبط يتناسب مع 
ية التي تناسب طبيعة شكؿ الجسـ طبيعة الخامة المستخدمة لتحقيؽ المواصفات القياس

رفع كفاءة المنتج المصري مف خالؿ الضبط الجيد لمراحؿ االنتاج  عالمصري، م
 .(3-2017)محمد مصطفى : لمحصوؿ عمى المالئمة الوظيفية لممنتج 

وتعد السمنة أخطر مرض تشكو منو معظـ دوؿ العالـ التي تشكؿ تحدي لمنظمة 
-Garrett et al: 2019) النامية والمتقدمة الصحة العالمية في كؿ مف الدوؿ

ويعرؼ اإلنساف المصاب بالبدانة؛ باإلنساف الذي يممؾ أنسجة ُدْىِنية زائدة  ،(597
وتعتبر قيمة مؤشر  ،30( لديو فوؽBody Mass Indexوقيمة مؤشر كتمة الجسـ )

الطرؽ المستخدمة لتقييـ حالة الوزف بشكؿ بسيط وغير مكمؼ،  أكثركتمو الجسـ مف 
يمكف لألفراد قياس مؤشر كتمة الجسـ وحسابو بشكؿ روتيني بدقة معقولة ويتـ حساب 

باألمتار وزف الشخص بالكيمو جراـ عمى مربع الطوؿ  بقسمة (BMI)مؤشر كتمة الجسـ 
 (66-2020صالح بف عبد الحبيب :)

  

 ألماكف تمركز السمنة في بعض االفراد ( توضيح1شكؿ )
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 (http://stayandlivefitx.blogspot.com/2016) 

 

 ( توضيح لمؤشر كتمة الجسـ 2) شكؿ

 (https://thewell.unc.edu/2020) 

المصرية اختالفا كبيرا عف المقاييس العالمػية، مما أدى  المرأةتختمؼ مقاييس جسػـ 
إلى ظيور مشاكؿ عديدة فى مقاسات المالبس الجاىزة باألسواؽ المصرية خاصة تمؾ 

 المرأةفجسـ  جػداوؿ القياسات العالمية، استخداـالمصانع التى تعتمد فى إنتاجػيا عمى 
المصرية بو بعض العػيوب نتيجة ألسموب الحياة التى تعيشيا وبسبب إنخفاض 
المسػتوى الثقافي والغذائي الصحي.وتنحصر أحجاـ اإلناث والذكور فى أنماط ثالثة 

،والنمط Mesomorph،والنمط المعػتدؿ Endomorphلمجسـ وىى النمط السميف 
صناعة المالبس الجاىزة  ، ولتطوير(341-2019)سيا رفيؽ:  Ectomorphالنحيؼ 

يجب اتباع األسس العممية السميمة بمشاركة القائميف عمى البحث العممى لدراسة 
التكنولوجيا الحديثة واختيار ما يتالئـ منيا مع مجتمعنا والعمؿ عمى تطويره 

.والسمنة مف الموضوعات اليامة التى تتعمؽ بالصحة (2 -2020)محمد حساـ:وتطبيقو
)نادية اميؿ اعية وقد تؤثر عمى سموؾ الفرد وتولد الشعور بداخمة بالسمبالنفسية واألجتم

ونتيجة إلى ذلؾ تعرضت صناعة المالبس الجاىزة  (136-2021و سحر الشعراوى: 
مف حيث تحقيؽ  ةالمصرية البدين المرأةإلى صعوبات فى إعداد النماذج الخاصة ب

ؽ مثؿ البطف واليانش الضبط والمطابقة لمجسـ نتيجة العيوب فى بعض المناط
 والفخديف.
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مها إلى محورين : المحور السابقة والتى تم تقسي  وقد تنوعت البحوث والدراسات
 ,.Jie et al)(&2013)نجوى شكرى وأخرون :قامت دراسة  (البدينة المرأة األول )
بدراسة  مشاكؿ النماذج األساسية والنماذج المعدلة وتحقيؽ نسب الضبط  (2020

الى تحديد وحؿ المشاكؿ المتعمقة بضبط البموزة لممرآه   لممرأة البدينة التى ىدفت
التى ىدفت إلى إعداد  (2016)وسام محمد وسارة أبراهيم :وايضا دراسة ، البدينة،

مع مراعاه األنماط  المرأةت الكبيرة لجسـ نموذج أساسي مقترح لمجونمة يالئـ المقاسا
عداد نماذج  المختمفة لجسـ لمرأة المؤثرة عمى ضبط النموذج األساسي المقترح لمجونمة وا 

تحديد مواصفات  (2020) شيماء خميل :، كما ىدفت دراسة فرعية لمنموذج المقترح
فروؽ فى أختيار البدينة بناءا عمى الطوؿ ونوع السمنة والتعرؼ عمى داللة ال المرأة

فكاف الغرض  (Cha & First, 2022)  دراسة ماأ،المالبس الجاىزة لعينة البحث 
منيا تصنيؼ أنواع الجزء العموي الجساـ النساء الكوريات البالغات الذيف يعانوف مف 
السمنة المفرطة باستخداـ بيانات الدراسة األنثروبومترية والمقارنة بيف اختالؼ نوع 

لثالث فئات عمرية، وكشفت النتائج عف سبعة عوامؿ وفًقا لػتحميؿ العوامؿ الجسـ وفًقا 
 .وثالثة أنواع مف األجساـ السمنة

)سمية مصطفى دراسة حيث ىدفت  (الجاكيت وعناصر الضبط)المحور الثانى:
ف أستخداـ بعض الطرؽ الحديثة فى إعداد النماذج األساسية والمقارنة بيف أ (2015:

 المرأةوالتوصؿ الى افضؿ طريقة إلعداد النموذج االساسي لمبموزة الخاص بثالثة طرؽ 
ايضا اف  نجدو  ،النحيفة مف حيث درجة الضبط والمطابقة ونسبة الراحة والمظير العاـ

عداد وحدة تعميمية باستخداـ إىدفت إلى (2017ايمان صابر أخرون: دراسة )
الجاكيت النسائي المبسط. قياس فاعمية استراتيجية التعمـ المعكوس لبناء نموذج 

استراتيجية التعمـ المعكوس في تحصيؿ الطالب لممعارؼ واداء الميارات الالزمة لبناء 
نموذج الجاكيت النسائي لدى طالب البكالوريوس قسـ المالبس والنسيج، مقارنة 

 عائشة محمد وأخرون:)ىدفت دراسةو  بالطريقة التقميدية المعتادة فی التدريس،
قياس فاعمية برنامج فی تنمية المعارؼ إلنتاج الجاکيت   التي تضمنت(2017

الحريمى باستخداـ الوسائط المتعددة لدى طالب الفرقة الرابعة بکمية االقتصاد المنزلي 
)حاتم فتحى دراسة أما  قسـ المالبس والنسيج جامعة حمواف مقارنة بالطريقة التقميدية،
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عرؼ عمى نتيجة المقارنة بيف الباتروف البروفيمي تيدؼ الى الت (2018واخرون :
وباتروف ىيميف ارمسترونج لمحصوؿ عمى الباتروف األساسي لمجاكيت الحريمي، بحيث 
يحقؽ عوامؿ الضبط الجيد، حيث اختمفت الطريقتيف فى المقاسات المطموبة إلعداد 

والتى  (Wael salah:2018)دراسة  ىدفت كذلؾ، و الباتروف وكذلؾ طريقة الرسـ
ىدفت الى تحديد العناصر األساسية لمضبط وىى الراحة والخط واالتزاف والشكؿ العاـ 

الى تحقيؽ موضع (Kim et al., 2020)دراسة ، وأخيرافى حياكة النماذج األساسية 
مناسب لخط الصدر العموي لممالبس وتأثيرىا عمى المظيرية لمختمؼ أنواع الجسـ. كما 

  .المناسب بيف محيط الوسط والتصميـأنو يوفر التوازف 

 مشكمة البحث 
ومف خالؿ عرض الدراسات والبحوث السابقة والمحاوالت الكثيرة لحؿ مشاكؿ 
ية ضبط النموذج لـ يتطرؽ أحد لحؿ مشاكؿ ضبط نموذج الجاكيت لممرأة المصر 

أىـ مياـ الباحث األكاديمى في األساس  أحدوحيث أف  حديثة،البدينة باستخداـ طرؽ 
التطوير بالدراسة العممية والعممية لموصوؿ الى أفكار وتطبيقات عممية تيدؼ لخدمة 

 .ىذه الفئة مف المجتمع
 كمة البحث فى التساؤالت األتية:مما سبق يمكن تحديد مش

 البدينة؟مجاكيت لممرأة ل األساسي نموذجالعداد بناء ثالث طرؽ إلما أمكانية  -1
 ما أفضؿ طريقة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة؟ -2

 أهداف البحث
 -الى: البحث يهدف هذا 

 البدينة. ةلممرألمجاكيت  األساسيةنماذج في اعداد الطرؽ حديثو ثالث استخداـ  -1
المقارنة بيف الطرؽ الثالثة الحديثة المستخدمة فى البحث والتوصؿ إلى أفضؿ  -2

حيث درجة  فمالبدينة  المرأةلمجاكيت الخاص ب األساسيالنموذج  طريقة إلعداد
 العاـ.الضبط والمطابقة ونسبة الراحة والمظير 

يا أكبر قدر مف الضبط والمالئمة تحديد أفضؿ الطرؽ الثالثة والتى يتوفر في -3
  0البدينة المرأة ألجساـ
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 -البحث: أهمية 
 -لى: إترجع أهمية هذا البحث 

 االساسي لمجاكيتاالطالع عمى كؿ ما ىو جديد في طرؽ اعداد النموذج  -1
 .ةالبدين أةلممر 

يعد البحث أضافة جديدة فى طرؽ بناء النماذج الجاكيت الحريمى حيث يمكف  -2
  واألكاديمي. الصناعيالمجاؿ  في وألستفادة منا
ليا في  المناسبةت البدينة والتي تجد صعوبة فى توافر المقاسا المرأةاالىتماـ ب -3

مف حيث  30التي يتخطى مؤشر كتمة الجسـ  المرأةالسوؽ المصري وخاصة 
 العاـ.درجة الضبط والمطابقة ونسبة الراحة والشكؿ 

ذج يحتاج الى بعض التعديالت و القالؿ مف االخطاء الناتجو عف نممحاولو ا -4
 .ةالقطعة الممبسيوبالتالي رفع جوده  ةاثناء البروف

 -البحث: مصطمحات 
ومائمة عمى  ومنحنيةلخطوط مستقيمة  ىندسيرسـ أو تخطيط ( Patternالنموذج: )

الثالثة ابعاد  ذيالورؽ ويتـ رسمة عمى اساس بعديف ليماثؿ ويطابؽ الجسـ البشرى 
 Dineva)عممة القياسات الدقيقة ألبعاد الجسـ فيعمؽ( ويستخدـ –عرض –)ارتفاع 

et al: 2016-263).   
مفتوح مف  الجسـ،مف  العموييغطى الجزء  خارجيىو رداء ( Jacket الجاكيت:)

 طولوويختمؼ  كوؿ،أو بدوف  وبكولة قصيرة،الماـ بمرد أو بدوف مرد وبأكماـ طويمة أو 
سمية )وقات األويرتديو النساء والرجاؿ ولجميع  الشخصية، والرغبةلمموضة  تبعا

 .(177-2013مصطفى وعماد زايد:

مف الجسـ ويصؿ طوؿ  العمويالبدينة بالجزء  المرأةممبس ترتديو  -: اإلجرائيالتعريف 
الكولة عند خط الصدر  نكساراسـ أسفؿ خط األرداؼ مع ثبات مقدار نقطة  5إلى 
 الجنب وترتديوعمى خط  األبطسـ أسفؿ حردة  7بنسة الصدر عمى بعد  صريؼوت

 جميع االوقات والمناسبات. فيالبدينة  المرأة



 

 2441 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مب بيا صفة " االستدارة الدرجة التى تغ يى (Obese Womenالبدينة:  المرأة)
د مؤشر كتمة الجسـ لدييا يعدة أماكف وتزا في المرأةحيث تتمركز الدىوف لدى التامة "

 (.289-2019)أوديد عوديشو أسيو :30لما ىو أعمى مف 
)صالح عبد  الجسـ قبؿ مف المصروفة الطاقة عف المكتسبة الطاقة زيادة نتيجة يىو 

 (57: 2020الحبيب:
أحمد ) 2بالمتر( صالوزف الشخص)كجـ( / )الطوؿ الشخ =BMI))الجسـ  ةمؤشر كتم

 (530 -2014خالد:

وبالتالي فيو مناسب لمرجاؿ والنساء غير  ومؤشر كتمة الجسـ ليس محدد لجنس معيف،
الحوامؿ حيث تنقسـ نواتج مؤشر كتمة الجسـ طبقا لما اعتمده فريؽ الخبراء في المعاىد 

 : تحديد وتقييـ وعالج زيادة الوزف والبدانة عند البالغيف كاالتي بشأفالوطنية لمصحة 

  .او صحياطبيعيا  (24.5 -18.5) -1
 .مستوى وزف زائد (29.9 -25) -2
 .بدينا (30)أكبر مف أو يساوى  -3
-Wael salah et al :2022) بدانة مفرطة. (40أكبر مف أو يساوى) -4

1405) 

 البحث:حدود 
 -عمى: يقتصر هذا البحث 

  -: وىيالبدينة  لممرأةء النموذج األساسى لمجاكيت طرؽ لبنا موضوعية: ثالثةحدود 
 ("أربيؿ جييانجير "التركية  )الطريقةالطريقة األولى   -
 ("مولر"الروسية  )الطريقةالطريقة الثانية   -
 ( "الدريس" اإلنجميزية )الطريقةالطريقة الثالثة   -

بمؤشر كتمة بدينة  ةامرأمفردات  6 العينة العمدية وىمامفردات  بشرية:حدود 
 .45وحتى 30مف  الجسـ يبدا

 ـ2022-8-31إلى  ـ2021-3-1 حدود زمانية:
 المركز القومى لمبحوث.  –جامعة حمواف  المنزلي االقتصادكمية  مكانية:حدود 
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 -البحث: فروض 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج  -1

مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 
 العينة.ماـ لمفردات عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لأل

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج  -2
مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لمخمؼ لمفردات العينة.
يا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج توجد فروؽ دالة إحصائ -3

مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 
 العينة  لمكولة لمفرداتعناصر الضبط المختمفة بالنسبة 

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج  -4
مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 .عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لمجنب لمفردات العينة
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج  -5

مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –دينة )التركية الجاكيت لممرأة الب
 العينة. لمكـ لمفرداتعناصر الضبط المختمفة بالنسبة 

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة لبناء نموذج  -6
مف حيث  اإلنجميزية( –الروسية  –الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لكؿ لمفردات العينة.

  -البحث: عينة 
سيدات بدينات تتوافر فييـ شروط البدانو بناء 6مكونو مف  اختيرت عينة عمدية

سـ إلى 151فيما اعمى وتراوحت أطواليف بيف ) 30مف  أكثرعمى مؤشر كتمو الجسـ 
سـ 108)محيط الصدر بيف  حوتراو (، كجـ110كجـ إلى 82وأوزانيف بيف ) (،سـ170
تنفيذ الجاكيتات لكؿ واحده منيـ بقماش الدمور وباستخداـ الطرؽ  سـ( وتـ125إلى 

الثالثو لمنموذج االساسي لمجاكيت لممرأة البدينة موضوع البحث وتـ تصوير مفردات 
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اـ العينة وىف يرتديف الجاكيتات بقماش الدمور بالطرؽ الثالثة وذلؾ فى األوضاع األم
 .والخمؼ والجنب األيمف والكـ

لمفردات  اساتيق 6ب ؿ طريقة جاكيت بالثالثة طرؽ وك 18يذ عدد تـ تنف الجاكيت:
  العينة.
 -البحث: أدوات 

 -االتية:  األدواتأستخدم البحث 
 -وىي: ثالثة طرؽ لبناء النموذج األساسى لمجاكيت لممرأة البدينة  -1

 ("رجييا نجي ؿ"أربي التركية الطريقة) لطريقة األولىا -
 ("ر"مول الروسية )الطريقةالطريقة الثانية  -
 (" ألدريش" اإلنجميزية )الطريقةالطريقة الثالثة  -

 .المنفذة جاكيتاتضبط المقياس تقدير   -2
  -البحث: منهج 

يعتمد البحث عمى المنيج التجريبي لموصوؿ الى اليدؼ النيائي باستخداـ 
 لمجاكيت.ثالثة طرؽ لبناء النموذج األساسي 

 -البحث:  إجراءات
دقيقة لمطرؽ المستخدمة في بناء النماذج األساسية لمجاكيت لممرأة  بعد دراسة

نموذج مف حيث الضبط والمطابقة ونسبو الراحة والمظير  إلى أفضؿ ولمتوصؿالبدينة 
 -التالية:  البحث باإلجراءاتالعاـ لألجساـ البدينة قد مر 

الطريقة الموضحة في ادوات  البدينة وىياألساسية لممرأة  بناء النماذجتحديد طرؽ  -1
 البحث.

 الجسـ يبداإختيار مفردات العينة مف الفئات ذوات األجساـ البدينة وبمؤشر كتمة  -2
 .45وحتى 30مف 

 العينات. الشخصية لمفردات أخذ القياسات -3
لمستة اعداد ورسـ النماذج األساسية لمجاكيت بالطرؽ الثالث بالقياسات الشخصية  -4

 .مفردات
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قص النماذج وحياكتيا بالمواصفات التالية )وتصريؼ بنسة   الصدر فى خط  -5
الجنب، ومرد فى خط نص األماـ، وبنسات الوسط فى األماـ والخمؼ وبنسة خط 

الجنب، حياكة  فيالكتؼ فى الطريقة التركية وذلؾ بناء عمى طريقة الرسـ، وتكسيـ 
 سـ. 5إلى بعد خط األرداؼ بػ  ، وطوؿ الجاكيت يصؿقطعتيف طويؿ ـوك

 المنفذة والتأكد مف صدقو وثباتو. جاكيتاتإعداد مقياس تقدير ضبط ال -6
وذلؾ بتصوير مفردات العينة وىف يرتديف الجاكيتات المنفذة  جاكيتاتتقويـ ال -7

 وثـبقماش الدمور بالطرؽ الثالثة في األوضاع األماـ والخمؼ والجنب األيمف 
 عرضيـ عمى لجنو التحكيـ.

 المعالجة االحصائية واستخالص وتحميؿ النتائج احصائيا. -8
  التطبيقيالجزء 
سيدات بدينات تتوافر فييـ شروط البدانو  6مكونو مف  اختيرت عينة عمدية -1

فيما اعمى وتراوحت أطواليف بيف  30مف  أكثربناء عمى مؤشر كتمو الجسـ 
محيط  حكجـ(، وتراو 110كجـ إلى 82وأوزانيف بيف ) (،سـ170سـ إلى 151)

 سـ(125سـ إلى 108)الصدر بيف 
  -وىي: ثالثة طرؽ لبناء النموذج األساسى لمجاكيت لممرأة البدينة  أختيار -2

 ("رجييا نجيأربيؿ  "التركية  )الطريقةالطريقة األولى   -
 ("مولر"الروسية  )الطريقةالطريقة الثانية   -
 ( "الدريش" اإلنجميزية )الطريقةالطريقة الثالثة   -

مقاسات وطوؿ  6ب جاكيت بالثالثة طرؽ وكؿ طريقة  18تنفيذ عدد  -3
 .سـ 5ب الجاكيت يصؿ إلى بعد خط األرداؼ 

 والجنب.مف األماـ والخمؼ  6اؿ تصوير العينات  -4
تـ اسػتخداـ مقياس التقدير بيػدؼ تقػػػويـ ضػبط الجاكيتات الحريمى  -5

 -الروسية –التركية )الثالثة لممرأة البدينة التى تـ تنفيذىا بالطرؽ 
 االنجميزية(

 .فى مجاؿ المالبس تحكيـ البحث مف قبؿ أساتذة متخصصيف -6
 



 

 2445 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -التقدير: مقياس 
تـ اسػتخداـ مقياس التقدير بيػدؼ تقػػػويـ ضػبط الجاكيتات الحريمى لممرأة البدينة 

االنجميزية( لممفردات الستة ممحؽ  -الروسية –التركية )الثالثة التى تـ تنفيذىا بالطرؽ 
 -وىي: رئيسية  خمسة محاوروقد اشتمؿ ىذا المقياس عمى  (2)رقـ 

  ( عبارة لقياس ضبط ومطابقة تقييـ 16)المحور األوؿ )األماـ(: اشتمؿ عمى
 .الجاكيت مف األماـ

 ( اشتمؿ عمػػى :)( عبػػارة لقيػػاس ضػبػط ومطابقػػة 16المحػػور الثػػانى )الخمػػؼ
 تقيػػيـ الجاكيت مػػف الخمؼ.
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 ( المحور الثالث)( عبارة لقياس ضبط ومطابقػة تقيػيـ 11: اشتممت عمى )الكولة
 .الجاكيت مػف الكولة

 ( تضمف تقييـ الجنب عمى :)( عبارة لقياس ضبط 11المحور الرابع )الجانب
 ومطابقػة تقيػيـ الجاكيت مػف الجنػب األيمف فقط.

 ( عبارات لقياس ضبط ومطابقػة تقيػيـ 8عمى ) ت(: اشتممالمحور الخامس )الكـ
 الكـ. الجاكيت مػف

ولقد تضمف كؿ محور مف المحاور السابقة عمػى معػايير الضػبط والمطابقة )الخطوط 
الطولية والعرضية، مقدار الراحة، اتجاه النسيج، البنسات، االنسداؿ، االتزاف، الشكؿ 
العاـ(، وتـ القياس عف طريؽ ميزاف تقػدير ثالثى )مضبوط، مضبوط إلى حد ما، غير 

الى حد  درجات، مضبوط 3 = كاالتي )مضبوطات تقسيـ الدرجحيث تـ مضػبوط( 
 درجة(1= مضبوط ردرجة، غي 2 =ما

 -التقدير: صدق وثبات مقياس 
مف صدؽ المحتوى تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف  ولمتأكد الصدق:

وقػد بمغػت  (،1ممحؽ رقـ ) 12المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج وعددىـ 
كػد عمػى صالحية % ممػا يؤ  98-92المحكمػيف حػوؿ بنػود المقيػاس مػف نسػبة اتفػاؽ 

 .المقياس لمتطبيؽ
اتػـ التأكػد مػف ثبػات المقيػاس عػف طريػؽ ثبػات المصػححيف بحسػاب  كـ الثبات :

معامػؿ االرتبػاط بػيف الػدرجات التػػي يعطييػػا مصػػححاف أو أكثػػر لػػنفس األفػػراد أو 
مػػف األسػاتذة المتخصصػيف بقسػـ  3تبػػارات، وتػػـ التصػػحيح بواسػػطة لػػنفس االخ

المالبػس والنسػيج واألساتذة المتخصصيف باالحصاء مف المركز القومى لمبحوث، وذلػؾ 
باسػتخداـ مقيػاس التقػدير فػي عمميػة التقػيـ، وقػاـ كػػؿ مصػػحح بعمميػػة التقػػيـ بمفػػرده، 

س، “ػػؿ االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات الػػثالث التػػي وضػػعيا المصححيف وتػػـ حسػػاب معام
 ف (، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:ص، ع " باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب )بيرسو 
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 بين المصححين لمعينات المنفذة المصححين لمعينات المنفذة االرتباطمعامل  (١)جدول 
 المقياس بالكامل الكم الجنب الكولة الخمف األمام المصححين

 0.001  0.296  0.389  0.770 0.733  0.609  س، ص
 0.001  0.960  0.880  0.405  0.491  0.051  س، ع
 0.004  0.386  0.074  0.186 0.273  0.012  ص، ع

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع قػيـ معػامالت اإلرتبػاط بػيف المصػححيف، واغمب القػيـ 
مما يدؿ عمى ثبات مقياس  الصحيح،القترابيا مف الواحد  0.01دالػة عنػد مسػتوى 

 التقدير.
 تفسيرها  –تحميمها  –نتائج البحث 

دالة إحصائيا بين  توجد فروق -يمي: ما  األول عمىالفرض  األول: ينصالفرض 
 –الروسية  –الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 -العينة: مام لمفردات بالنسبة لأل اإلنجميزية(
 (.2)الجػدوؿ ولمتحقػؽ مػف ذلؾ تػـ تطبيػؽ اختبػار )ؼ( لمحػور األمػاـ كما يتضح مف 

 درجات الطرق الثالث لمحوراألمام( تحميل التباين لمتوسط 2جدول )

مجموع  األماـ
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ؼ(

 2 41502.381 83004.762 بين المجموعات
122.148 0.01 

 39 339.771 13251.071 داخل كل مجموعة
   41  96255.833 المجموع

وىي قيمة دالة إحصائيا عند  122.148كانت ( إف قيمة )ؼ( 2)الجدوؿ يتضح مف 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج األساسي 0.01مستوى )

 LSDلمجاكيت لممرأه البدينة لمحور األماـ، ولمعرفة ىذه الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار 
 (.3لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدوؿ )
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 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار3جدول )

 الطريقة التركية األماـ
 47ـ=

 الطريقة الروسية
 29ـ= 

 الطريقة األنجميزية
 33ـ=

   - الطريقة التركية
  - 104.286* الطريقة الروسية

 - 25.000* 79.286* الطريقة األنجميزية
فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة التركية وكال مف الطريقة  د( وجو 3يتضح مف الجدوؿ )

بينما توجد  (،0.01الروسية واألنجميزية لصالح الطريقة التركية عند مستوى الداللة )
عند  اإلنجميزيةالطريقة  والروسية لصالح اإلنجميزية فالطريقتيفروؽ دالة احصائيا بيف 

تالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء نموذج ( وبذلؾ يتحقؽ تاثير اخ0.05مستوى الداللة )
ماـ لمفردات العينة الجاكيت لممرأة البدينة مف حيث ضبط العناصر المختمفة بالنسبة لأل

 وبذلك يتحقق صحة الفرض األول.

 -1ونستنتج مف ذلؾ وجود فروؽ ذات دالة احصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة 
 األنجميزية-3( М. Мюллер и сыноالروسية )-2( Erbil Cihangir)التركية 

Winifred Aldrich)  ( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأه البدينة )مفردات
العينة( حيث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية ىى أفضؿ الطرؽ الثالثة لضبط 

ويرجع ذلؾ الى أف ومطابقة محور األماـ يمييا الطريقة اإلنجميزية ، الطريقة الروسية،
الطريقة التركية أعتمدت عمى استخداـ الزوايا فى تحديد مقادير بنسة الصدر وميؿ 
الكتؼ األمامي، وتناسب طوؿ بنسة الوسط فى األماـ مع األحجاـ البدينة حيث أف 

سـ أسفؿ خط الوسط وىو طوؿ متناسب مع األجساـ البدينة، حيث توجد  12طوليا 
ف المتراكمة فى منطقة البطف بينما الطريقة الروسية طوؿ البنسة لدييا الكثير مف الدىو 

ممتد الى خط الجنب مما تسبب فى ظيور شكؿ البطف بشكؿ غير مناسب لألجساـ 
سـ مف خط الجنب وأيضا اظيرت شكؿ غير  7البدينة والطريقة األنجميزية ترتفع  

 (2018حى وأخروف: حاتـ فت) دراسةمناسب لتمؾ األحجاـ . وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
الباتروف ىو أحد أىـ عناصر صناعة المالبس  فأ (2021)عبير عبداهلل: ةودراس
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الجاىزة فعمى أساسو يتـ الحصوؿ عمى منتج ممبسي جيد الضبط ومناسب لشكؿ 
الجسـ، فالباتروف ما ىو اال عباره عف رسـ ىندسي يتكوف مف خطوط ومنحنيات شكمت 
ىذه الخطوط والمنحنيات عمى أساس خطوات حسابية لمقاسات الجسـ بالبوصة أو 

 تيمتر.بالسن

توجد فروق دالة إحصائيا بين  عمى ما يمي: الثانيينص الفرض  :الثانيالفرض 
 –الروسية  –الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 -العينة: من حيث عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لخمف لمفردات  اإلنجميزية(
 (.4الخمؼ كما يتضح مف الجػدوؿ ) اختبػار )ؼ( لمحػورولمتحقػؽ مػف ذلؾ تػـ تطبيػؽ 

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات الطرق الثالثة لمحور الخمف4جدول )

مجموع   الخمؼ
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ؼ(

 الداللة

 0.01 83.178 2 41964.024 83828.048 بيف المجموعات
 كؿ داخؿ  

 مجموعة
19675.857 504.509 39 

    41  103603.905 المجموع

وىي قيمة دالة إحصائيا عند  83.178( إف قيمة )ؼ( كانت 4يتضح مف الجدوؿ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ حقيقية بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج 0.01مستوى )

األساسي لمجاكيت لممرأه البدينة لمحور الخمؼ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
LSD ( 5لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدوؿ.) 
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 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار5جدول )

 الطريقة التركية الخمؼ
 46ـ=

 الطريقة الروسية
 29ـ=

 الطريقة اإلنجميزية
 33ـ=

   - الطريقة التركية
  - 106.071* الطريقة الروسية

 - 29.500* 76.571* الطريقة اإلنجميزية

فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة التركية وكال مف  د( وجو 5يتضح مف الجدوؿ )
 (،0.01لصالح الطريقة التركية عند مستوى الداللة ) واإلنجميزيةالروسية  فالطريقتي

مستوى  الروسية عندوالطريقة  اإلنجميزيةبينما توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الطريقة 
( وبذلؾ يتحقؽ تاثير اختالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت 0.01داللة )

وبذلك  مؼ لمفردات العينةلممرأة البدينة مف حيث ضبط العناصر المختمفة بالنسبة لمخ
 .يتحقق صحة الفرض الثانى

ونستنتج مف ذلؾ وجود فروؽ ذات دالة احصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة 
األنجميزية( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأه البدينة  –الروسية  –)التركية 

الطرؽ الثالثة  )مفردات العينة( حيث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية ىى أفضؿ
لضبط ومطابقة محور الخمؼ،يمييا الطريقة األنجميزية ثـ الطريقة الروسية، ويرجع ذلؾ 

مقدار مناسب لألجساـ البدينة وبنسة  الى أف الطريقة التركية أعتمدت عمى أستخداـ
الوسط طوليا أعمى الوسط يصؿ الى خط الصدر مف الخمؼ ومف أسفؿ يقدر طوؿ 

وىو طوؿ مناسب لألجساـ البدينة حيث توجد دىوف متراكمة فى  سـ 14البنسة بمقدار 
منطقة االرداؼ، و اعتمدت الطريقة التركية عمى أستخداـ الزوايا فى تحديد ميؿ الكتؼ 

)حاتـ فتحى ودراسة (2015)سمية مصطفى: الخمفى.وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
في أوجو المقارنة مع (2022)غادة عبد الفتاح وأخروف: ودراسة (2018وأخروف : 

الدراسة الحالية عمى أىمية وضرورة تحديد أفضؿ الطرؽ إلعداد نماذج تحقؽ الضبط 
 والمطابقة لمجسـ مف حيث  مقدار الراحة واألنسداؿ واإلتزاف والشكؿ العاـ.



 

 2451 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

توجد فروق دالة إحصائيا بين  ينص الفرض الثالث عمى ما يمي: الثالث:الفرض 
 –الروسية  –الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 -: العينةة بالنسبة لمكولة لمفردات من حيث عناصر الضبط المختمف اإلنجميزية(

 (.6ولمتحقػؽ مػف ذلؾ تػـ تطبيػؽ اختبػار )ؼ( لمحػورالكولة كما ىو موضح بالجدوؿ )
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات الطرق الثالث لمحور الكولة6)جدول 

مجموع  الكولة
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ؼ(

 الداللة

 0.003 6.991 2 1540.500 3081.000 بيف المجموعات
 39 220.361 8594.071 داخؿ كؿ المجموعو

   41  11675.071 المجموع

إحصائيا عند  قيمة دالةوىي 6.991كانت قيمة )ؼ(  ف( إ6)الجدوؿ يتضح مف 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج األساسي 0.003مستوى )

 LSDلمجاكيت لممرأة البدينة لمحور الكولة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 (.7لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدوؿ )

 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار7جدول )

 الطريقة التركية الكولة
 33ـ=

 الطريقة الروسية
 30ـ=

 الطريقة األنجميزية
 30ـ=

   - الطريقة التركية
  - 19.714* الطريقة الروسية

 - 3.643 16.071* الطريقة األنجميزية

الطريقة التركية وكال ( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة 7)الجدوؿ يتضح مف  
 (،0.01مف الطريقتي الروسية واألنجميزية لصالح الطريقة التركية عند مستوى الداللة )

وبذلؾ بينما ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الطريقة األنجميزية والطريقة الروسية، 
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 يتحقؽ تاثير اختالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة مف حيث
وبذلك يتحقق صحة الفرض ضبط العناصر المختمفة بالنسبة لمكولة لمفردات العينة 

 الثالث.

يتضح مف النتيجة السابقة وجود فروؽ ذات دالة احصائيا بيف الطرؽ الثالث 
األنجميزية( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأه  –الروسية  –المستخدمة )التركية 

يث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية ىى أفضؿ الطرؽ البدينة )مفردات العينة(،ح
الثالثة لضبط ومطابقة محور الكولة بينما اليوجد فرؽ بيف الطريقتي الروسية 
واألنجميزية، ويرجع ذلؾ الى أف الطريقة التركية أعتمدت عمى المنحنيات فى رسـ الجزء 

اإلنجميزية حيث أعتمدتا الخمفى مف الكولة،عمى العكس مف الطريقة الروسية والطريقة 
 عمى الخطوط المستقيمة فى رسـ الجزء الخمفي مف الكولة .

توجد فروق دالة إحصائيا بين  ينص الفرض الرابع عمى ما يمي: الرابع:الفرض 
-الروسية -الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية

 -: العينةفة بالنسبة لمجنب لمفردات من حيث عناصر الضبط المختم اإلنجميزية(
لمحػورالجنب كما ىو موضح بالجدوؿ ؼ()ولمتحقػؽ مػف صػحة ذلكتػـ تطبيػؽ اختبػار

(8.) 
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات الطرق الثالث لمحور الجنب8)جدول 

مجموع  الجنب
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ؼ(

 الداللة

 0.01 91.265 2 18232.595 36465.190 بيف المجموعات
 39 199.777 7791.286 داخؿ كؿ مجموعة 

   41  44256.476 المجموع

وىي قيمة دالة إحصائيا عند  91.265كانت قيمة )ؼ(  ف( إ8)الجدوؿ يتضح مف 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج األساسي 0.01) مستوى
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 LSDلمجاكيت لممرأه البدينة لمحورالجنب، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 (.9)بالجدوؿ لممقارنات المتعددة كما ىو موضح 

 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار9جدول )

 الجنب
 

 الطريقة التركية
 32ـ= 

 الطريقة الروسية
 20ـ=

 الطريقة األنجميزية
 23ـ=

   - الطريقة التركية
  - 69.143* الطريقة الروسية

 - 16.643* 52.500* الطريقة األنجميزية

مف  ( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة الطريقة التركية وكال9)الجدوؿ يتضح مف 
 (،0.01الطريقتي الروسية واألنجميزية لصالح الطريقة التركية عند مستوى الداللة )

وأيضا توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الطريقة األنجميزية والطريقة الروسية عند مستوى 
(، وبذلؾ يتحقؽ تاثير اختالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت 0.01الداللة )

وبذلك يث ضبط العناصر المختمفة بالنسبة الجنب لمفردات العينة لممرأة البدينة مف ح
 الرابع.يتحقق صحة الفرض 

ونستنتج مف ذلؾ وجود فروؽ ذات دالة احصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة 
البدينة  لممرأة( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت اإلنجميزية –الروسية  –)التركية 

أفضؿ الطرؽ الثالثة  ىي)مفردات العينة(،حيث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية 
لضبط ومطابقة محور الجنب يمييا الطريقة اإلنجميزية ثـ الطريقة الروسية، ويرجع ذلؾ 

الطريقة التركية  وأف  فيالى أف عمؽ حردة األبط مضبوط ومريح لألجساـ البدينة 
ؼ وذلؾ متناسب مع االجساـ البدينة، حيث وجود بروز منطقة األماـ أكبر مف الخم

 Wael)ىذه الدراسة مع  واتفقت، ضبط خط الجنب فيالبطف والصدر مما ساىـ 
salah:2018) ودراسة(Hernándezet al: 2018) ودراسة(Pachoulakis: 

لسميـ فى عممية الضبط لممنتج الممبسي عف طريؽ ضبط النموذج.وأف النموذج ا(2012
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يعتبر أحد العوامؿ األساسية لنجاح المنتج الممبسي مف حيث توفير الراحة المطموبة 
 والمالئمة لمجسـ أثناء االستخداـ.

توجد فروق دالة إحصائيا بين  ينص الفرض الخامس عمى ما يمي: الخامس:الفرض 
 –الروسية  –الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 العينة:ة بالنسبة لمكم لمفردات من حيث عناصر الضبط المختمف اإلنجميزية(

وقد تػـ تطبيػؽ اختبػار )ؼ( لمحػورالكولة لمتحقؽ مف ذلؾ كما ىو موضح بالجػدوؿ 
(10.) 

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات الطرق الثالث لمحور الكم10جدول )

مجموع  الكـ
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ؼ(

 الداللة

 2 7132.881 14265.762 بيف المجموعات
66.549 0.01 

 39 107.183 4180.143 داخؿ كؿ مجموعة 
     41   18445.905 المجموع

وىي قيمة دالة إحصائيا عند  66.549( إف قيمة )ؼ( كانت 10)الجدوؿ يتضح مف 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج األساسي 0.01مستوى )

 LSDلمجاكيت لممرأه البدينة لمحور الكـ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 (.11لممقارنات المتعددة كما ىو موضح في الجدوؿ )

 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار11جدول )

 الكـ
 

 الطريقة التركية
 22ـ=

 الطريقة الروسية
 15ـ=

 الطريقة األنجميزية
 17ـ=

   - الطريقة التركية
  - 44.214* الطريقة الروسية

 - 14.214* 30.000* الطريقة األنجميزية
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وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة الطريقة التركية وكال  (11يتضح مف الجدوؿ )
( وايضا توجد فروؽ دالة 0.01منالطريقتيف الروسية واإلنجميزية عند مستوى الداللة )

(، وبذلؾ 0.01أحصائيا بيف الطريقة األنجميزية والطريقة الروسية عند مستوى الداللة )
موذج الجاكيت لممرأة البدينة مف حيث يتحقؽ تاثير اختالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء ن

وبذلك يتحقق صحة الفرض ضبط العناصر المختمفة بالنسبة لمكـ لمفردات العينة 
 .الخامس

تشير النتائج ايضا الى وجود فروؽ ذات داللة أحصائيا بيف الطرؽ الثالث 
ينة األنجميزية( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأه البد –الروسية  –)التركية 

)مفردات العينة( حيث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية ىى أفضؿ الطرؽ الثالثة 
لضبط ومطابقة محور الكـ يمييا الطريقة اإلنجميزية ثـ الطريقة الروسية،حيث أف 
الطريقة التركية تعتمد فى إعدادىا لمكـ عمى قياس فتحتي الذراع األمامية والخمفية 

لمنحنية لتأكيد القياسات، كما أف  منحنى رأس الكـ يكوف بالخطوط المستقية وا  لمكـ
مضبوط عند تركيبة فى فتحة الذراع بعكس الطرؽ األخرى والتى تحتاج الى بعض 

الطريقو االنجميزيو حيث انيا تعتمد يمييا  التعديالت ومقدار تشريب مناسب لراحة الكـ،
خمفية(،باالضافة الى وجود أيضا في اعدادىا لمنموذج عمي)فتحو الذراع األمامية وال

صعوبة في إعداد النموذج األساسي لمكـ نتيجة كثرة الخطوات لمحصوؿ عمييا بينما 
الطريقو الروسيو تحتاج الى تعديؿ منحنى راس الكـ حتى يتناسب مقدار التشريب مع 

 .فتحة الذراع

توجد فروق دالة إحصائيا -: ما يميينص الفرض السادس عمى  السادس:الفرض 
 –بين الطرق الثالث المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة البدينة )التركية 

 من حيث عناصر الضبط المختمفة بالنسبة لمفردات العينة. اإلنجميزية( –الروسية 
 (.12ولمتحقػؽ مػف صػحة ذلؾ تػـ تطبيػؽ اختبػار )ؼ( كـ ىو موضح بالجػدوؿ )

 التباين لمتوسط درجات الطرق الثالث لممجموع الكمي لممحاور ( تحميل12جدول )
 الداللة قيمة )ؼ( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات المجموع الكمى
 2 444728.857 889457.714 بيف المجموعات

110.278 0.01 
 39 4032.791 157278.857 داخؿ كؿ مجموعة

     41  1046736.571 المجموع
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قيمة دالة إحصائيا  وىي 110.278  ( إف قيمة )ؼ( كانت 12)الجدوؿ يتضح مف 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الطرؽ الثالث لبناء النموذج 0.01مستوى )عند 

األساسي لمجاكيت لممرأة البدينة لممجموع الكمى لممحاور، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ 
 (.13ىو موضح بالجدوؿ ) كما لممقارنات المتعددة LSDتطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار13جدول )

 الطريقة التركية المجموع الكمى
 179ـ=

 الطريقة الروسية
 122ـ=

 الطريقة األنجميزية
 137ـ=

   - الطريقة التركية
  - 343.429* الطريقة الروسية

 - 89.000* 254.429* الطريقة األنجميزية

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطريقة الطريقة التركية وكال 13يتضح مف الجدوؿ )
(، 0.01مف الطريقيف الروسية واألنجميزية لصالح الطريقة التركية عند مستوى الداللة )

عند مستوى الداللة  فروؽ دالة احصائيا بيف الطريقة األنجميزية والطريقة الروسية وتوجد
ؽ تاثير اختالؼ الطرؽ المستخدمة لبناء نموذج الجاكيت لممرأة (، وبذلؾ يتحق0.05)

وبذلك يتحقق صحة البدينة مف حيث ضبط العناصر المختمفة لمفردات العينة بالكامؿ 
 الفرض السادس.

ونستنتج مف ذلؾ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الطرؽ الثالث المستخدمة ) 
األنجميزية( ألعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأه البدينة  –الروسية  –التركية 

)مفردات العينة(، حيث أظيرت النتائج أف الطريقة التركية ىى أفضؿ الطرؽ الثالثة 
ة التى احتوى عمييا مقياس التقدير وىى المستخدمة لجميع محاورالضبط والمطابق

 –اإلنسداؿ  –البنسات  –أتجاه النسيج  –مقدار الراحة  –)الخطوط الطولية والعرضية 
الشكؿ العاـ(،يمييا الطريقة اإلنجميزية ثـ الطريقة الروسية،ويرجع ذلؾ األخذ  –اإلتزاف 

عداد النماذج بطريقة صحيحة وسميمة ثـ وضعيـ عمى القماش  القياسات بعناية ودقة وا 
 مع مراعاه الخطوط الطولية )خيوط السداء(والعرضية)خيوط المحمات( إلتجاة النسيج. 
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النماذج االساسية لبناء الجاكيت الحريمي لممراة البدينة تبنى عمى اساس قياسات 
منطقية ودقيقة لمجسـ وتطمب مستوى عالي مف الدقو والمياره لمحصوؿ عمى ممبس 
مضبوط ومطابؽ لشكؿ الجسـ في الكورساج الذي يحتوي عمى أىـ المناطؽ جسـ 

ائص التشريحية لجسـ المراه البدينو والتي تحتاج الدقة والميارة وفيـ الخص المرأة
 Kim)ىذه النتيجة مع ما ذكرتو ؽواالرداؼ. وتتفوخاصة في مناطؽ الصدر والوسط 

et al: 2020) في تناسب أماكف خطوط الصدر والوسط مع المنتج وتحقيؽ الضبط
والراحة وأماكف الخطوط، حيث تتوقؼ كؿ ىذه العوامؿ عمى الباتروف الجيد. وذكرت 

أف أحد عوامؿ الضبط الجيد ىو إعداد جدوؿ قياسات  (Emma scott:2018)دراسة 
خاص بفئة السيدات البدينة وخاصة في الجاكيت وذلؾ ليتمكف المصمميف مف ضبط 

ىذه النتائج مع معظـ الدراسات السابقة بالمقارنات بيف طرؽ إعداد  دالباتروف. وتؤك
الطرؽ إلعداد نماذج مطابقة  أفضؿالنماذج المختمفة عمى أىمية وضرورة التوصؿ الى 

 .لألجساـ البدينة المصرية
 التوصيات: 

تستخدـ فى المجاؿ  التيمجاالت النماذج  فيالدراسات األىتماـ بإجراء المزيد مف -1
 البدينة. المرأةالصناعى لمجاكيت الحريمي وخاصة 

أستخداـ الطريقة التركية إلعداد النموذج األساسي لمجاكيت لممرأة البدينة ضمف -2
 المتخصصة.المقررات الخاصة بتصميـ النماذج وتنفيذ المالبس بالكميات والمعاىد 

جاىزة لسد إحتياجات سوؽ العمؿ الربط بيف البحث العممي وصناعة المالبس ال-3
 الصناعة.لمنيوض بمستوى ىذه 

المنتجات  فيإجراء المزيد مف البحوث فى مجاؿ إعداد النماذج لتحقيؽ جودة أعمى -4
 الممبسية.

إنشاء وحدة أستشارية بالمركز القومى لمبحوث وكمية األقتصاد المنزلي جامعة حمواف -5
 العمؿ.ألعداد وتصميـ النماذج لموائمة متطمبات سوؽ 
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