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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ءم مع يتال مدعمة في مصر، تم وضع حلول لتلك المشكالت بماهدف البحث إلى تحديد معوقات إنتاج المشدات ال

جيد بط المصانع المالبس وأمكانياتها في مصر، تم تشكيل باترونات لثالثة مشدات مدعمة تتوافر فيها الض

المشدات  تجاه وتصنيعها باألسلوب الصناعي، واعداد ملف فنى تفصيلى لتشغيل كل مشد، وتم قياس آراء المنتجين

عينتين  حث منالثالثة المنفذة في البحث. اتبع البحث المنهج الوصفي مع التطبيق، وتكونت عينة الب المدعمة

ت التجارية ( من العاملين في مصانع المالبس والالنجري والعاملين في المحال23األولى إستطالعية عددها )

 (14ددها )عاسية الثانية العينة األسوالعاملين في األتيليهات بهدف التعرف على حجم مشكلة البحث وأبعادها، و

وذلك  لبحث،من المنتجين في المصانع في مصر بهدف التعرف على آراءهم تجاه المشدات المدعمة المنتجة في ا

ل لمنفذه قباشدات عن طريق استبيان إلكترونى أُعد لهذا الغرض، وقد اطلع أفراد العينة على الملفات الفنية للم

ي ابات مشرفإستج ، توصلت النتائج إلى أن إستجابات العاملين بقسم العينة كانت أفضل مناإلجابة على اإلستبيان

 سم العينةقتصاص الجودة واإلنتاج فيما يتعلق "بالملف الفني" ويُمكن تفسير ذلك بأن إعداد الملف الفني من إخ

 مشرفي جاءت إستجاباتوذلك يدل على أن الملف الفني متكامل مبني على أُسس علمية وعملية صحيحة، وقد 

ذلك إلى  يرجع الجودة واإلنتاج أعلى من إستجابات العاملين في قسم العينة فيما يخص "إمكانية التصنيع" وقد

منفذة لمدعمه الدات ااإلحتكاك المباشر بين مشرفي الجودة واإلنتاج والعملية اإلنتاجية الفعلية مما يؤكد أن المش

 10برتهم من وام خاألُسلوب الصناعي، وكانت إستجابات المنتجين اللذين كانت أعالمقترحة قابلة لإلنتاج الكمي ب

بر خبرة األكوي الأعوام فأكثر أعلى من إستجابات باقي المنتجين في محوري اإلستبيان وقد يرجع ذلك إلى إلمام ذ

لب إعجاب أغ على اني حازبالجوانب الفنية والتقنية لجميع مراحل اإلنتاج، كما تبين من النتائج أن التصميم الث

 بلينات بهيع الالمنتجين وقد يرجع ذلك إلى وجود خطوط قصات وبلينات أكثر مما يجعله أكثر جاذبية كما أن توز

 لتسويق فيلقابل ويجعله مالئم لشد مناطق الجسم، وقد يُشير ذلك أيضاً إلى أن التصميم مناسب لإلنتاج الصناعي 

 نظر عينة المنتجين.
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  Introductionمقدمة 
 المشد المدعم يعطي إنعكاسات جمالية في إعادة تشكيل الشكل 

المتناسقة الخارجي للجسم وإعطاءه الخطوط الخارجيه الناعمة 

 وإظهار الجسم بالمظهر الالئق األنيق وإعطاء المظهر النحيف

للبطن والخصر وإخفاء عيوب الجسم والذي ينعكس بدوره على 

قد وس، شكل الملبس الخارجي ويعطي للمرأة التي ترتديه الثقة بالنف

ة أُجريت دراسات توضح أهمية المشدات فى تحسين الحالة النفسي

طاهر  ( و)رباب2014-دراسة )ابتسام إبراهيم  بالنسبة للمرأة مثل

كدت العديد من (، كما أ2011-( و)أمل عبد الغني 2017-

ة راسدالدراسات على أهمية المشدات المدعمة بالنسبة للمرأة منها 

( و)رباب أحمد 2012-وسف ي( و)عال 2010-كالً من )رانيا سعد 

 ( و)أشرفSara Anne -2014( و)Melis -2017( و)2003-

ارت إلى أهميتها بالنسبة ( حيث أش2013-عبد الحكيم ورانيا سعد 

 مر للمرأة من مختلف الفئات العمرية والطبقات اإلجتماعية وعلى

 العصور منذ القرن الثامن عشر وحتى وقتنا الحالي.

التدي تسدتخدم  والمقصود بالمشد المددعم بأنده تلدك القطعدة الملبسدية 

قدوام المتناسدق وإخفداء عيوبده، ويُصدنع لشد جسم المرأة وإعطاءه ال

غالبددداً مدددن األقمشدددة غيدددر المطاطدددة المدعمدددة بمسدددتلزمات اإلنتددداج 

وتعتبدددر صدددناعة المختلفدددة المصدددنوعة مدددن المعددددن أو البالسدددتيك، 

المشدددات إحدددص الصددناعات التددي تواجدده مشددكالت فددي تصددنيعها 

وإنتاجهددا بمصددر، حيددث يددتم إنتدداج أحددد أنواعهددا بتوسددع كبيددر وهددو 

شددد المطدداطي )المددرن( أمددا النددوي األخددر الددذي يُسددمى بالمشددد الم

وهددذا مددا أثبتتدده المدددعم يددتم إنتاجدده فرديدداً وفددي نطددا، محدددود جددداً، 

الدراسددة الميدانيددة اإلسددتطالعية التددي أجرتهددا الباحثددة، بجانددب مددا 

( 2004-( و)أمداني رأفدت 2002-أظهرته دراسة )رانيدا مصدطفى 

ناعة المشدددات المدعمددة فددي مدن وجددود مشددكالت حقيقيددة تواجدده صدد

مصدددر تتعلدددق تلدددك المشدددكالت بمسدددتلزمات اإلنتددداج التدددي يتطلدددب 

إسددتيرادها مددن الخددارج، ومش  دد كالت أخددرص تتعلددق بالعملي  دد ات 

اإلنتاجي  ة الخاص د ة ب   د ه بدايدة مدن تصدميم المشدد وتحديدد أنظمدة 

القيددداس لتحديدددد المقاسدددات المنتجدددة وإعدددداد النمدددوذج )البددداترون( 

( 2008-بدده، وقددد وضددعت دراسددتي )سددامية عبددد العظدديم  الخدداص

( األسدس الفنيدة ألخدذ القياسدات 2009-و)سحر علي ورباب حسدن 

بدقة ورسم النموذج المسطح الخداص بالمشدد، بينمدا أكددت كدالً مدن 

( و)عال يوسف ومنى إبراهيم 2012-دراسة )عال يوسف وآخرون 

هددي التشددكيل ( أن الطريقددة األنسددب إلعددداد نمددوذج المشددد 2012-

علددى المانيكددان لضددمان الحصددول علددى الضددبط والمطابقددة، هددذا 

بجاندددب مدددا تبدددين مدددن آراء العددداملين بمصدددانع المشددددات المطاطدددة 

والالنجري من خالل الدراسة اإلستطالعية الميدانية التي قامت بها 

الباحثة، حيث تبين وجدود مشدكالت فنيدة فدي مراحدل التشدغيل التدي 

ات وماكينات متخصصة مما يمنعهم من فدتح يحتاج بعضها إلى تقني

خطوط إنتاج خاصة بالمشدات المدعمة، وقد تناولت دراسة )دعداء 

( بشدكل ُمفصدل مشدكالت إنتداج المشددات مدن بدايدة 2009-صديق 

اإلنتدداج إلددى مرحلددة الكددي واإلنهدداء والتددي تحتدداج إلددى خامددات ذات 

- مواصفات خاصة في إنتاجهدا، وقدد حدددت دراسدة )فاطمدة كمدال

( الخواص والمعدايير الواجدب توافرهدا فدي أقمشدة المشددات 2006

خاصة أن المشددات المدعمدة الداخليدة تالمدس الجسدم مباشدرة، كمدا 

استعرضت مراحل تشدغيل المشدد بشدكل غيدر مفصدل حتدى مرحلدة 
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التعبئة والتغليف التي البد أن تتماشى مع مواصدفات الخامدات التدي 

 يُصنع منها المشد.

( 2010-دراسة التي أجرتها )سدحر علدي وعزيدزة أحمدد وأكدت ال 

مقننة على ضرورة إرتداء المرأة للمشد وكذلك اإلهتمام بالقياسات ال

 التي تُبندى عليهدا مقاسدات المشددات باإلضدافة إلدى ضدرورة إختيدار

الخامدددات األساسدددية والمكملدددة التدددي تُصدددنع منهدددا المشددددات بشدددكل 

 صحيح.

المدعمددة التددي يددتم إعدددادها بأُسددلوب تميددزت باترونددات المشدددات  

ركبدة التشكيل على المانيكان بالدقة العاليدة لمختلدف التصدميمات الم

والمعقدددة ذات القصددات المتعددددة والتددى تحتدداج إلددى درجددة ضددبط 

( و)عال 2010-عالية، وأكدت على ذلك دراسة كالً من )رانيا سعد 

( و)عدددال يوسدددف ومندددى 2012-( و)عدددال يوسدددف 2011-يوسدددف 

- Shannon( و)Jacqueline -2018( و)2012-راهيم إبدددددددددددددددد

( التددي إسددتخدمت كلهددا أُسددلوب التشددكيل علددى المانيكددان فددي 2018

إعداد باترونات المشددات، وبيندت ضدرورة إسدتخدام هدذا األُسدلوب 

تصدور الذص يتعامل مع المقاسات الحقيقية للمانيكان مما يتديح فهدم و

 إلدى أنده تعدد مدن أفضدل أفضل للمظهر النهائي للتصميم، باإلضدافة

الطر، لعمل التصميمات التي يصعب إعددادها وضدبطها بالطريقدة 

المسطحة، بجانب التأكيدد علدى أنهدا طريقدة سدهلة وسدريعة لتحقيدق 

لدى عالضبط في باترونات المشدات التي تعد أكثر المالبدس إنطباقداً 

 الجسم.

يقيدة ياُلحظ أن الدراسدات السدابقة لدم تتعدرض إلدى وضدع حلدول حق

 ودقيقة وُمفصلة إلنتاج المشد المدعم في مصدر، بدالرغم مدن وجدود

دراسدات إهتمددت بمشدكالت إنتدداج المشددات فددي مصدر مثددل دراسددة 

-إبدددراهيم  ( و)نجددددة2019-فيدددق ر( و)سدددها 2018-)هددداجر طددده 

( إال أنهددا إقتصددرت علددى تندداول الجوانددب المختلفددة ووضددح 2015

اطية ومشدات الجزء حلول نظرية لمشكالت صناعة المشدات المط

لى السفلي المطاطية أومشدات الصدر فقط، لذلك فإنه مجال يحتاج إ

الل خإجراء مزيد من األبحاث، وهو ما تناولته الدراسة الحالية من 

م وضع بعض الحلول إلنتاج المشد المدعم للمساهمة في لتشجيع قيدا

صددناعة المشدددات المدعمددة وتددوفير هددذا المنددتج النددادر وجددوده فددي 

 صر.م

 :Statement of the  Problemمشكلة البحث 
إتضدح مددن الدراسددة اإلسدتطالعية الميدانيددة التددي قامدت بهددا الباحثددة 

لعدد من المصانع والمحالت المتخصصة في بيدع المشددات وكدذلك 

للتعددرف علددى المشددكالت التددي تواجدده صددناعة المشدددات  األتيليهددات

المدعمة في مصر بأبعادها وجوانبها المختلفة، أن صناعة المشدات 

صر تقتصر على عددد محددود مدن المصدانع وندوي محددد مدن في م

المشدات هي المشدات المطاطية والذي يتم تصنيعها بأقمشة الليكرا 

بتراكيب نسيجية مختلفة تصنع على ماكينات إنتاج القطعه الواحدة، 

أما المشد المدعم بالبلينات والباسك األمامي المعدني فدال يدتم إنتاجده 

من الخارج بشكل محدود وبأسعار عالية ال في مصر ويتم إستيراده 

تناسددب العديددد مددن طبقددات المجتمددع، ممددا يعنددي أن هندداك ندددرة فددي 

صددناعة المشدددات المدعمددة فددي مصددر، تبددين أيضدداً مددن خددالل آراء 

العدداملين فددي مصددانع المشدددات المطاطدده وجددود مشددكالت خاصددة 

بالباترونددات وضددبطها ومطابقتهددا لجسددم المددرأة، إلددى جانددب عدددم 

افر مستلزمات اإلنتاج وإحتياج مراحل إنتداج المشددات لماكيندات تو

خاصددة، كمددا أسددفرت نتددائج المقددابالت الشخصددية مددع العدداملين فددي 

األتيليهات عن أهمية إرتداء المشد مع أزياء السدهرة إلظهدار الدزي 

والجسم بالمظهر المناسب وبالشكل المتناسق والمسداعدة فدي إخفداء 

ى مشددكلة عدددم تددوافر تصددنيع المشددد عيددوب الجسددم، باإلضددافة إلدد

بالطلددب فددي األتيليدده ويُطلددب مددن العميلددة اسددتيراده أو شددراء المشددد 

المطدداطي المتددوافر فددي السددو،، لددذا فالدراسددة الحاليددة تهددتم بوضددع 

حلول عملية وقابلة للتطبيق لمشكالت تصنيع المشدات المدعمة في 

مصدرية مصر ومحاولة تدوفير تلدك المنتجدات المهمدة فدي السدو، ال

مددن خددالل إقتددراي وتنفيددذ منددتج عددالي الجددودة يتوافددق مددع إمكانيددات 

اإلنتاج في مصدر ويتناسدب مدع المدرأة المصدرية ويلبدي متطلباتهدا، 

 :التساؤالت اآلتيةولقد تبلورت مشكلة البحث في 
 ما معوقات إنتاج المشدات المدعمة صناعياً في مصر؟ -1

تتدددوافر فيهدددا مدددا إمكانيدددة تشدددكيل باتروندددات مشددددات مدعمدددة  -2

 الضبط الجيد؟

 ما الخطوات التفصيلية إلنتاج المشدات المدعمة صناعياً؟ -3

 مددا آراء المنتجددين تجدداه إنتدداج المشدددات المدعمددة المنفددذة فددي -4

 مكانية التصنيع(؟إ -البحث وفقاً لمتغيري )الملف الفني 

 :Significance أهمية البحث
 تتضح أهمية البحث في النقاط التالية:

 وء على واقع إنتاج المشددات المدعمدةالمساهمة في إلقاء الض -1

 في مصر.

المسددداعدة فدددي تشدددجيع المنتجدددين علدددى إنشددداء خطدددوط إنتددداج  -2

 خاصة بصناعة المشدات في المصانع المصرية.

محاولددة مواكبددة التطددور فددي إنتدداج المشدددات فددي دول العددالم  -3

 المتقدمة.

 المساعدة في توفير منتج المشد المدعم في السو، المصرية. -4

 :Objectivesأهداف البحث  
 يهدف البحث إلى:

 تحديد معوقات إنتاج المشدات المدعمة صناعياً في مصر. -1

 .تشكيل باترونات للمشدات المدعمة تتوافر فيها الضبط الجيد -2

 وضع الخطوات التفصيلية إلنتاج المشدات المدعمة صناعياً. -3

ي فدقياس آراء المنتجين تجاه إنتاج المشددات المدعمدة المنفدذة  -4

 مكانية التصنيع(.إ -لمتغيري )الملف الفني البحث وفقاً 

 : Research Termsمصطلحات البحث 
 : Obstaclesمعوقات 

ة اسم فاعل من عو،، وهو ما يعو، عمالً أو تقدم شيء )معجم اللغد

 (2008-العربية المعاصرة 

ويمكددن تعريددف المعوقددات إجرائيدداً فددي هددذا البحددث بأنهددا كددل مددا 

ات المدعمددة فددي يعتدرض أو يواجدده أو يمندع أو يعرقددل إنتدداج المشدد

 مصر.

 :Produceإنتاج 

مصطلح "إنتاج" يُطلق بشكل عام على النشاط الذي يتضمن إضافة 

قيمة مدن خدالل تحويدل مددخالت معيندة )مدواد خدام، أمدوال، جهدود 

 بشرية، تجهيزات، وغير ذلك( إلى مخرجات قابلة لإلسدتخدام، تلدك

)وليدد المخرجات تمثل "المنتجات" سواء مادية ملموسدة أو خدميدة 

 (2-2009-البغدادي 

 : Reinforced Corset المشد المدعم

المشددد قطعددة ملبسددية لهددا تدداريو طويددل، وهددو عبددارة عددن قطعددة 

مالصددقة للجسددم مدعمددة بقطددع العظددام الطوليددة والمنحنيددة، ُصددمم 
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لمظهدر شد البطن والخصر وإخفداء عيدوب الجسدم للحصدول علدى ا

لصدورة المتناسق للقوام وإظهار جماليات أزياء السهرة، بينما تبين ا
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 ( المشد المطاطي2صورة )( المشد المدعم1صورة )

 :Research Delimitationحدود البحث 
 تقتصر حدود البحث على ما يلي:

مشدددات مدعمددة تبدددأ مددن أعلددى مسددتوص الصدددر  تنفيددذ ثالثددة -1

 وتصل إلى أسفل مستوص خط البطن.

لوب المانيكدددان فدددى تشدددكيل باتروندددات المشددددات إسدددتخدام أُسددد -2

 المدعمة الثالثة.

 ستخدام األُسلوب الصناعى فى التنفيذ واإلنتاج.إ -3 

 : Hypothesesفروض ال
 يقوم البحث على الفرضين التاليين:

فدي  المنتجدينتوجد فرو، دالة إحصائياً بدين متوسدط درجدات  -1

تبعددا  )إمكانيددة التصددنيع -الملددف الفنددي ( محددوري اإلسددتبيان

 عوام الخبرة(.أ -لمتغيرات الدراسة )الوظيفة 

اء وفقداً ألر الثالثدةإحصائياً بين التصدميمات  توجد فرو، دالة -2

 المنتجين.

 :Methodologyمنهج البحث  
لدذي يتبع البحث المنهج الوصفي مع التطبيق ألنه المنهج المناسدب ا

يؤدي إلى حل مشدكلة البحدث باألُسدلوب العلمدي الصدحيح، بددًء مدن 

تحديدددد المشدددكالت التدددي تعيدددق تصدددنيع المشددددات فدددي مصدددر وفقددداً 

ملين فدددي المصدددانع والمحدددالت التجاريدددة إلسدددتطالعات آراء العدددا

 واألتيليهددات بواسددطة أدوات هددذا المددنهج مددن إسددتمارات المقددابالت

الشخصددية واإلسدددتبيان، ثددم وضدددع الحلددول وفقددداً لطددر، وأسددداليب 

المددنهج الوصددفي بمددا يتناسددب مددع إمكانيددات الصددناعة فددي مصددر 

نهج لموتطبيقها عملياً، ثم قياس اآلراء وفقاً ألدوات وخطوات نفس ا

تدم  على عينة من العاملين في المصانع تجاه المشدات المدعمة التدي

 تصميمها وتصنيعها في هذا البحث.

 استلزم البحث نوعين من العينات كما يلي:عينة البحث: 

 :(23العينة اإلستطالعية عددها ) -1

مصدانع تكونت من العاملين في اإلدارة ومختلف أقسام اإلنتاج في 

المالبس الجاهزة التي يمكنها إنتاج المشدات، وكذلك العداملين فدي 

المحالت التجارية، والعاملين في األتيليهات بمختلف األقسام التدي 

تهتم بهذا المنتج، وذلدك بهددف التعدرف علدى حجدم مشدكلة البحدث 

(، حيث كدان عددد العداملين فدي 23أبعادها، وكان إجمالى عددها )

( 8لعددداملين فدددي المحدددالت التجاريدددة عدددددهم )( وا10المصدددانع )

 (5والعاملين في األتيليهات عددهم )

 (:14العينة األساسية عددها ) -2

عينة من المنتجين في المصانع في مصر بهدف التعرف على 

آراءهم تجداه المشددات المدعمدة المنتجدة فدي البحدث، الجددول 

 ( يوضح توصيف العينة:1التالي رقم )

 عينة األساسية الثانية( توصيف ال1جدول )

 عدد العينة وظيفتهم عدد العينة أعوام الخبرة

 5أقل من 

 أعوام
 6 قسم العينة 3

أعوام  5من 

 10القل من 

 أعوام

6 

مشرفي 

الجودة 

 واإلنتاج

8 

أعوام  10من 

 فأكثر
 14 المجموع 5

 14 المجموع

ى العيندة التدى أعدوام خبدرتهم فديتبن من الجددول السدابق أن أفدراد 

 (، بينمدا ذوص3( أعوام عددهم )5مجال العمل بالصناعة أقل من )

( مددن أفددراد 5(، وعدددد )6( أعددوام عددددهم )10: 5الخبددرة مددن )

( أعددوام فددأكثر، وعدددد المنتجددين اللددذين 10العينددة خبددرتهم مددن )

( بينمددا مشددرفي الجددودة واإلنتدداج عددددهم 6يعملددون بقسددم العينددة )

(8.) 

 تطلب البحث بناء األدوات اآلتية:أدوات البحث: 

 دوات الدراسة االستطالعية الميدانية:أ -1

 ستمارات المقابالت الشخصية:إ -أ

( استمارات مقابلة شخصية بهدف جمع المعلومات 3تم بناء عدد )

عدن المشددات المدعمددة وللتعدرف علددى حجدم مشددكلة البحدث، وتددم 

المقابالت المباشرة والزيدارات الميدانيدة للمصدانع ذلك عن طريق 

(، وكذلك أتيليهات 8(، والمحالت التجارية وعددها )10وعددها )

( يبدين تلدك المؤسسدات ثدم 2(، وفيما يلى جددول رقدم )5وعددها )

 توضيح لكيفية بناء اإلستمارات الثالثة:

 قابالت الشخصية( أسماء المصانع والمحالت التجارية واألتيليهات للم2جدول )

 المصانع

(10) 
 المحالت التجارية

(8) 

 األتيليهات

(5) 
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 أتيليه عايزة اتجوز ماركس وسبنسر مصنع السو

 أتيليه سنيوريتا فكتوريا سيكرت مصنع كارينا

 أتيليه غمازات إيتام مصنع قطونيل

 أتيليه مس فاشون كارينا مصنع سيلفي 
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 أتيليه رودي محالت األمل مصنع ميجا بالمحلة
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  محالت أوالد حنا مصنع الملكة

  محل الشرو، النجري مصنع العناني

  محل كارلوس مصنع الندص

   مصنع الدلوعه

   مصنع لوليتا

إستتمارة مقابلتة صخصتية للعتاملين فتي المصتانت المنتجتتة  (1)

 (1اإلستمارة في الملحق رقم )للمشدات المطاطية والالنجري: 

تدم تصددميم اإلسدتمارة لجمددع المعلومدات عددن المشددات وصددناعتها 

في مصر، تكونت اإلسدتمارة مدن مكدان مخصدص لتددوين بياندات 

شدد السدؤال األول )مدا ندوي المالشخص الُمراد مقابلته، ثم سؤالين 

 إنتداج الذي يدتم إنتاجده لدديكم؟( أمدا السدؤال الثداني )اذا كدان ال يدتم

مددع تددرك مسددافة لتسددجيل  مشددد مدددعم لددديكم فمددا هددي األسددباب؟(

اإلجابددة علددى كددل سددؤال بواسددطة الباحثددة، وفددي نهايددة اإلسددتمارة 

ُخصددص مكددان لتسددجيل أي مالحظددات أو أسددئلة أخددرص مهمددة ال 

 اإلستمارة.  تتضمنها

إستتتتمارة مقابلتتتة صخصتتتية للعتتتاملين فتتتي المحتتتالت التجار تتتة ( 2)

 (2اإلستمارة في الملحق رقم )المتخصصة ببيت المشدات: 

تكونددت اإلسددتمارة مددن مكددان مخصددص لتدددوين بيانددات الشددخص 

مشددات ( أسئلة السؤال األول )ما أنواي ال4الُمراد مقابلته، وعدد )

ات ل الثدداني )مدداهو منشدأ إنتدداج المشدددالمتدوفره لددديكم؟( أمددا السدؤا

كات المتوفره لديكم؟( وكان السؤال الثالث )ما مددص اقبدال المسدتهل

 على شراء المشد؟( والسؤال الرابع )ما هدي اندواي المشددات التدي

ل تقبل عليها المستهلكات؟( مع ترك مسافة لتسجيل اإلجابة على ك

ص مكددان سددؤال بواسددطة الباحثددة، وفددي نهايددة اإلسددتمارة ُخصدد

لتسددددجيل أي مالحظددددات أو أسددددئلة أخددددرص مهمددددة ال تتضددددمنها 

 اإلستمارة. 

اإلسدتمارة إستتمارة مقابلتة صخصتية للعتاملين فتي األتيليهتات: ( 3) 

 (3في الملحق رقم )

تضمنت اإلستمارة مكان مخصص لتدوين بيانات الشخص الُمراد 

( أسددئلة األول عددن )مددا هددي انددواي المشدددات 5مقابلتدده، ثددم عدددد )

هدو  لمتوفرة لديكم؟( والسؤال الثاني )ما  نوي المشد المتدوفر هدلا

 منفصل عن الفستان ام منفصدل؟( أمدا السدؤال الثالدث )مدا امكانيدة

إنتاج مشد خاص للمستهلكة في حدال طلبهدا لده؟( والسدؤال الرابدع 

)مددا أهميددة وجددود مشددد مدددعم للفسدداتين المنتجددة لددديكم؟( وجدداء 

لكات يفضددلن ارتددداء المشددد مددع السددؤال الخددامس )كددم مددن المسددته

الفستان؟( مع ترك مسافة لتسجيل اإلجابة على كل سؤال بواسطة 

الباحثددددة، وفددددي نهايددددة اإلسددددتمارة ُخصددددص مكددددان لتسددددجيل أي 

 مالحظات أو أسئلة أخرص لم تتضمنها اإلستمارة.

 نتائج إستمارات المقابالت الشخصية:

 انت المنتجتة( نتائج اإلستمارة األولت:: )للعتاملين فتي المصت1)

 للمشدات المطاطية والالنجري(

اتضددح اندده يددتم إنتدداج المشددد المطدداطي علددى ماكينددة إنتدداج القطعددة 

الواحدة بالكامل من األقمشة المطاطة لددص كدلم مدن مصدنع السدو، 

 وكارينا، وقطونيل، وسيلفي، ومصنع ميجا بالمحلة.

أمددا بالنسدددبة لمصدددانع المالبدددس الداخليدددة والالنجدددري ومالبدددس 

 هرة فتبين اآلتي:الس

 ال يددتم إنتدداج المشددد المدددعم لددديهم فددي مصددنع )الندددص والدلوعددة -

ولوليتددا( الحتيدداج المشددد لماكينددات وخامددات ومسددتلزمات إنتدداج 

 ع.غير متوفرة باإلضافة إلى التقنيات الخاصة المطلوبة للتصني

ال يتم إنتاج المشد ألنده لديس ضدمن مجدال إهتمدامهم فدي مصدنع  -

  الملكة والعناني.

ر تة ( نتائج اإلستمارة الثانية: )للعاملين فتي المحتالت التجا2)

 المتخصصة ببيت المشدات(

هم تم عرض النتائج في نقاط  وفقاً لترتيب أسدئلة اإلسدتمارة وعددد

(4:) 

تبين أنه يتوافر في المحدالت مشددات مطاطيدة منتجدة مدن خامدات 

حيدث يوجدد منهدا ) مشدد استرتش ومدعمة بالخياطات الخارجيدة  

مشددد للجددزء السددفلي  –للجسددم بالكامددل مددن الصدددر إلددى األرداف 

مشد للبطن فقط(، كما يتوافر  –"شورت" من البطن إلى األرداف 

المشددد المدددعم المسددتورد فددي محددالت الماركددات العالميددة ولكندده 

ينددددرج تحدددت تصدددنيف الالنجيدددري فيكدددون مصدددنوي مدددن أقمشدددة 

 الية جدا.الدانتيل ويباي باسعار ع

أغلدددب المشددددات المطاطيدددة المتدددوفرة مسدددتوردة مدددن الصدددين  -

 باإلضافة إلى المشدات المطاطية المنتجة في مصر.

تلقددى المشدددات المطاطيددة اقبددال عددالم مددن المسددتهلكات ويتسدداءل 

 الكثير منهن عن المشد المدعم والذي يُخطط إلستيراده الحقاً.

المندددتج مدددن تقبدددل المسدددتهلكات علدددى شدددراء المشدددد المطددداطي  -

االسترتش السدميك )الكدوتش( ألنده يمكدن ارتدداءه فدي أي وقدت 

 وأثناء ممارسة الرياضة فهو حراري يساعد في تنحيف الجسم.

 ( نتائج اإلستمارة الثالثة: )للعاملين في األتيليهات(3)

 (:5تم العرض وفقاً لترتيب أسئلة اإلستمارة وعددهم )

 وافرة في األتيليه.تبين أنه ال يوجد مشدات من أي نوي مت

 يكتفددى بتددددعيم بطاندددة الفسدددتان بالبلينددات ولكنهدددا ال تعطدددي نتدددائج

 ارتداء المشد المدعم مع الفستان.

تداج ال يتم إنتاج المشد فدي األتيليده فدي حدال طلدب العميلده ألنده يح

 إلى مستلزمات إنتاج خاصة غير متوافرة في السو، المصري.

لمشدد ات أنده مدن المهدم  تدوافر اتبين من آراء العاملين في االتيليهد

المدددعم وإرتددداسه أسددفل فسدداتين السددهرة لمددا لدده مددن مميددزات فددي 

 إظهار جماليات الجسم والفستان.

أكددد العدداملون فددي األتيليهددات أن أغلددب السدديدات يفضددلن ارتددداء 

 المشد أسفل الفستان إذا توافر لهن ذلك.

 ملخص نتائج إستمارات المقابالت الشخصية الثالثة:

( يُلخددددص نتددددائج إسددددتمارات المقددددابالت 3لجدددددول التددددالي رقددددم )ا

الشخصدية الثالثدة موضدحاً اسدم المؤسسدة ومددص تدوافر المندتج مددن 

 عدمه، وأهم مشكالت المشد المدعم طبقاُ آلرائهم:

 

 ( ملخص نتائج إستمارات المقابالت الشخصية3جدول )

 المشكالت المنتج المتوفر اسم المؤسسة العينة

العاملين في 

(10المصانع )  

اإلستمارة 

 األولى

مصانع تنتج المشدات 

 المطاطية:

 مصنع السو -1

 مصنع كارينا -2

 مصنع قطونيل -3

 مصنع سيلفي -4

 

 

 

 المشد المطاطي فقط

 

 

 

 

 

 ال يصنع المشد المدعم. -

عدددم تددوافر الماكينددات المناسددبه  -

 إلنتاجه.
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 مصنع ميجا بالمحلة -5

مصانع المالبس 

 الداخلية والالنجيري:

 مصنع الملكة -6

 مصنع العناني -7

 مصنع الندص -8

 مصنع الدلوعه -9

 مصنع لوليتا -10

 

 ال يتم تصنيع مشدات

 عدم توافر الخأمات المناسبة. -

عدددم تددوافر مسددتلزمات اإلنتددداج  -

 الجيدة.

العاملين في 

(8المحالت )  

اإلستمارة 

 الثانية

 ركس وسبنسرام -1

 فكتوريا سيكرت -2

 إيتام -3

 كارينا -4

 محالت األمل -5

 محالت أوالد حنا -6

محل الشرو،  -7

 النجري

 محل كارلوس -8

 المشد المطاطي. -1

المشددد المطدداطي المدددعم  -2

 بالخياطات الخارجية.

المشددد المسددتورد المدددعم  -3

بالبليندددات ومصدددنوي مدددن 

 الدانتيل.

يوجدددددد طلدددددب علدددددى المشددددددات  -

المدعمدددة ولكنهدددا غيدددر موجدددودة 

 بالسو، المصري.

المشددددددات المدعمدددددة المتدددددوفرة  -

مصنوعه مدن الددانتيل والبليندات 

ينة النهدا تبداي ضدمن تصدنيف الل

الالنجيري ومرتفعدة الدثمن ألنهدا 

 مستوردة.

العاملين في 

(5األتيليهات )  

اإلستمارة 

 الثالثة

 أتيليه عايزة أتجوز -1

 أتيليه سنيوريتا -2

 أتيليه غمازات -3

 أتيليه مس فاشون -4

 أتيليه رودي -5

يطلب من العميلة إحضار المشدد  - ال ينتج المشد في األتيليه

 المطاطي.المدعم أو 

 يتم استيراده بواسطة العميلة. -

أغلددب العمدديالت يفضددلن ارتدائدده  -

 ولكنه غير متوفر.

يتم تدعيم بعض أجزاء من بطانة  -

.  الفستان ولكن هذا غير كافم

يتبدددين مدددن الجددددول السدددابق النتدددائج التدددي أسدددفرت عنهدددا الدراسدددة 

قط فالميدانية، حيث تبين توفر تصنيع المشد المطاطي االستطالعية 

وندرة صناعة المشد المدعم بالرغم من وجدود طلدب عليده مدن قبدل 

المسددتهلكات، وتتددوافر المشدددات المدعمددة المصددنوعة مددن أقمشددة 

 الدددانتيل والمدعمددة بالبلينددات ولكنهددا منتجددات مسددتوردة ومرتفعددة

 األتيليهدات بدأي شدكلالثمن، كما أوضدحت النتدائج عددم تدوافره فدي 

 عدا تدعيم بعض أجزاء الفستان فقط وهذا غيدر كداف، كمدا تبدين أن

 ر.أغلب العميالت يفضلن ارتداء الكورسيه أسفل الفساتين إذا توف

 (4بالملحق رقم ) داة الدراسة األساسية )اإلستبيان(:أ -2

 ( هدف اإلستبيان:1)

ن تصميم اإلستبيان وإعداده بهدف التعرف على آراء المنتجديتم 

ع العاملين في المصانع من حيث الجوانب الفنيدة وإمكانيدة تصدني

ها مدن المشدات المدعمة الثالثة المنفذه في البحث وإبداء رأيهم ب

 خالل هذا اإلستبيان.

 ( إعداد اإلستبيان:2)

تم صياغة محورين إشتمال على عددد مدن العبدارات التدي يمكدن 

مددن خاللهددا معرفددة مدددص اشددتمال الملددف الفنددي للتشددغيل علددى 

بيانددات صددحيحة ودقيقددة، وإمكانيددة تصددنيع كددل مددن المشدددات 

 المدعمددة الثالثددة المنفددذه، ومرفددق مددع اإلسددتبيان ملفددات تشددغيل

فدي  اإلسدتبيان المشدات الثالثة لتنفيذها في المصانع، وقد إشتمل

 صورته النهائية على اآلتي:

غالف تضمن توضيح الهدف منده والفئدة الموجده لهدا اإلسدتبيان  -

وعنوان الرساله واسم الباحثة وتخصصها، ثم تعليمدات لطريقدة 

تسجيل اإلستجابات بعد اإلطالي على الملدف الفندي لتشدغيل كدل 

ذه ى نبدمشد من المشدات الثالثة المنفذه في البحدث، باإلضدافة إلد

مختصدددرة عدددن نتدددائج اإلسدددتبيان اإلسدددتطالعي الميدددداني ألراء 

المسددتهلكات للوقددوف علددى مدددص أهميددة تصددنيع المشددد المدددعم 

لندرتدده فددي السددو، المصددري، وإسددتعداد معظددم عينددة النسددداء 

 المسددتهلكات إرتدائدده إذا مددا تددوفر فددي السددو، المحلددي باألسددعار

ات المنتجددين المناسددبة، كمددا يوجددد مكددان مخصددص لتدددوين بياندد

 الموجه لهم اإلستبيان.

تكددون اإلسددتبيان مددن محددورين، المحددور األول )الملددف الفنددي  -

( عبددددارة، المحددددور الثدددداني )إمكانيددددة 13للتشددددغيل( وتضددددمن )

( عبدارات وال توجدد عبدارات سدالبة، 7التصنيع( يحتوي علدى )

ولإلسدددتبيان ميدددزان تقددددير خماسدددي طبقددداً لتصدددميم "ليكدددرت" 

ال  –أُوافق إلدى حدد مدا  –أُوافق  –وافق تماماً لتسجيل اإلجابة )أُ 

 ال أُوافق مطلقاً(. –أُوافق 

 ( تعليمات اإلستبيان:3)

 تضددمنت تعليمددات اإلسددتبيان كيفيددة اإلجابددة علددى اإلسددتبيان بعددد

اإلطددالي علددى الملفددات الفنيددة للتشددغيل لكددل مشددد مددن المشدددات 

 اإلجابددةالمدعمددة المنفددذة الثالثددة وقددراءة العبددارات ثددم تدددوين 

 أمام الخانة التي تتفق ووجهة نظدر المنتجدين)√( بوضع عالمة 

 مع التنبيه على عدم ترك أي عبارة بدون إستجابة.

 ( تصحيح اإلستبيان:4)

تم تحويل العالمات إلى درجدات وذلدك بإعطداء خمسدة درجدات 

 ة ل د )لإلستجابة )أُوافق تماماً( وأربعة درجدات لد )أُوافق( وثالثد

رجدة د ما( ودرجتان أمدام اإلسدتجابة )ال أُوافدق( ودأُوافق إلى ح

لبة واحدددة لإلسددتجابة )ال أُوافددق ُمطلقدداً(، وال توجددد عبددارات سددا

( درجددة، 65باإلسددتبيان، وبددذلك تكددون درجددة المحددور األول )

( 100( درجة، والدرجة الكلية لإلسدتبيان )35والمحور الثاني )

 درجة.

 ( صدق اإلستبيان:5)

ماء الُمحكمدين ووظدائفهم فدي الملحدق رقدم أسد صدق المحكمين: -

 (6( وغالف التحكيم في الملحق رقم )5)

( 9على عدد ) للتحقق من صد، اإلستبيان في القياس تم عرضه -

كليدة اإلقتصداد المنزلدي  –من المحكمين بقسم المالبس والنسديج 

وكليدة تربيدة نوعيدة  –امعة حلوان، قسم اإلقتصداد المنزلدي ج –

كليدددة علدددوم  – ية، قسدددم األزيددداء والنسددديججامعدددة اإلسدددكندر –

جددة، بغدرض  –جامعة الملك عبد العزيز  –اإلنسان والتصاميم 

إبداء الرأي والتأكد مدن مددص شدمول محداور وعبدارات التحكديم 

ألهداف البحث ومدص وضدوحه وصدحة صدياغته، وتدم التعدديل 

لددبعض النقدداط لمددا أجمددع عليدده آراء المحكمددون المتخصصددون. 

تفددا، الُمحكمددين علددى صددالحية اإلسددتبيان للتطبيددق كانددت نسددبة إ

% وهددي نسددبة مرتفعددة تشددير إلددى مصددداقية اإلسددتبيان 97.53

 إلستخراج النتائج.

 صدق اإلتساق الداخلي: -
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تم حساب الصد، بإستخدام اإلتسا، الدداخلي علدى عيندة عدددها  -

( مفرده، بإستخدام معامدل إرتبداط بيرسدون بدين درجدة كدل 10)

والدرجدددة الكليدددة  ي، إمكانيدددة التصدددنيع( الملدددف الفندددمحدددور )

 ( الذص يوضح ذلك:4الجدول رقم )لإلستبيان، وفيما يلي 

 

 ( قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لإلستبيان4جدول )

 الداللة االرتباط المحور

 0.01 0.736 : الملف الفني المحور األول

 0.01 0.825 إمكانية التصنيت:  المحور الثاني

 

( 0.01يتبين من الجدول أن معاملى اإلرتباط دالة عند مستوص ) -

إلقتراب قيم اإلرتباط من الواحد الصحيح مما يؤكد علدى صدد، 

 محاور اإلستبيان وعباراته فى القياس.

 ( ثبات اإلستبيان:6)

( مفدرده، وتدم حسدداب 10تدم حسداب الثبدات علدى عينددة قوامهدا ) -

،  Alpha Cronbach معامل الفا كرونباخالثبات عن طريق، 

 Guttman، جيوتمدان   Split-halfالنصدفية   التجزئدةطريقة 

 ( يوضح معامالت الثبات.5، وفيما يلي جدول رقم )

 

 ( قيم معامل الثبات لمحاور اإلستبيان5جدول )

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا لمحاورا

0.961 – 0.893 0.924 الجانب الجمالي:  المحور األول  0.913 

0.815 – 0.741 0.775 : الجانب الوظيفي المحور الثاني  0.764 

0.909 – 0.837 0.869 ستبيان ككلاالثبات   0.852 

 الجدول السابق أن جميدع قديم معدامالت ثبدات الفدا مرتفعدةيشير  -

 ، كذلك قيم معامالت إرتباط التجزئدة0.79حيث كانت أقل قيمة 

، 0.76النصفية قريبة من الواحد الصحيح حيث كانت أقل قيمدة 

وجميددع قدديم معددامالت جيوتمددان مرتعددة حيددث كانددت أقددل قيمددة 

ى ثبددات ممددا يدددل علدد 0.01، وجميعهددا دالددة عنددد مسددتوص 0.72

 اإلستبيان.

 ( تطبيق اإلستبيان:7)

تم تطبيق اإلستبيان عن طريق اإلنترنت )االستبيان في صورته  -

(( بعددد اإلطددالي علددى الملفددات 7االلكترونيددة فددي الملحددق رقددم )

الفنية للتشغيل عبر اإلنت  د رنت أيض  د اً علدى العيندة األساسي  د ة 

مفرده، للتعدرف علدى ( 14الثاني   ة م   ن المنتج  ين وعدده   ا )

آرائهدددم تجددداه المشددددات الثالثدددة المنفدددذه فدددي البحدددث الموضدددحة 

( وإمكانيدة تصدنيع تلدك المشددات 5( و)4( و)3بالصور أرقدام )

 في المصانع طبقاً لملف التشغيل المرفق.

 

  
 ( المشد األول3صورة )

    
 ( المشد الثاني4صورة )
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 ( المشد الثالث 5صورة )

 نتائج البحث

تضمنت نتائج البحث اإلجابة على تسداسالته والتحقدق مدن فروضده 

 كما يلى:

 أوالً: اإلجابة عل: تساؤالت البحث:

متتا معوقتتات إنتتتاج المشتتدات  التستتاؤل األول: التتنص  تتنص علتت:  

  المدعمة صناعياً في مصر؟

تمت اإلجابة على التسداسل األول مدن خدالل الدراسدة اإلسدتطالعية 

بها الباحثة من خالل تطبيق اسدتمارات المقابلدة الميدانية التى قامت 

 مصانع المشددات المطاطيدة والالنجيدريالشخصية مع العاملين في 

 والعدداملين فددي المحددالت التجاريددة المتخصصددة فددي بيددع المشدددات

والتددي أظهددرت حجددم المشددكلة بجوانبهددا  العدداملين فددي األتيليهددات،و

تلبدي تطلعدات المختلفة من وجهة نظرهم، وتدم وضدع حلدول علميدة 

الفئددة المسددتهدفة مددن النسدداء بإنتدداج المشدددات المدعمددة فددي مصددر 

بمعايير جيددة وأسدعار مناسدبة، وتدم عدرض تلدك الحلدول بالتفصديل 

 وبدقة في اإلجابة عن التساسالت التالية.

التساؤل الثتاني: التنص  تنص علت:  متا إمكانيتة تشتكيل باترونتات 

  مشدات مدعمة تتوافر فيها الضبط الجيد؟ 
تمت اإلجابة على هذا التساسل من خالل عمل الباترونات باستخدام 

أسلوب التشكيل على المانيكان لضمان الضبط الجيد للبداترون، وتدم 

تشكيل ثالثة مشدات بتصميمات وتقنيات مختلفدة بحيدث تحقدق كلهدا 

الجوانب الجمالية أهمها خطوط التصميم المتناسقة واللون المناسدب 

الصدر وخط نهاية المشدد الجيدد، وكدذلك تُحقدق وتصميم شكل فتحة 

المشدددات الجوانددب الوظيفيددة وأهمهددا اختيددار خامددة مناسددبة مريحددة 

لتالمس الجسم وبدون مطاطية لتناسدب شدد الجسدم، وأمداكن توزيدع 

البلينددات علددى المشددد بشددكل مناسددب لدديالئم الضددغط علددى الجسددم، 

ترون بعدد ( توضدح شدكل البدا8( و)7( و)6والصور التاليدة أرقدام )

 تشكيل المشدات الثالثة.

 

 
 ( باترون التصميم األول من األمام والجنب والخلف6صورة )

 
 باترون التصميم الثاني من األمام والجنب والخلف( 7صورة )
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 ( باترون التصميم الثالث من األمام والجنب والخلف8صورة )

 

التساؤل الثالث: النص  نص عل:  ما الخطوات التفصتيلية إلنتتاج 

خطددوات التصددنيع والملفددات الفنيددة  المشتتدات المدعمتتة صتتناعياً؟ 

 (8بالملحق رقم )

ينات تمت اإلجابة على التساسل الثالث عن طريق اإلنتاج الفعلي للع

 يمالثالثة لمشددات يمكدن أن تُنفدذ وتُصدنع محليداً فدي مصدر، مدع تقدد

شددري تفصدديلي لمراحددل تنفيددذ وتصددنيع المشدددات الثالثددة بدددءاُ مددن 

ئددة ( ليناسددب الف50س مانيكددان )إعددداد البدداترون وقددد تددم إختيددار مقددا

كمددا  األكثددر إحتياجدداً للمشدددات وفقدداً لنتددائج الدراسددة اإلسددتطالعية،

تضددمنت مراحددل التنفيددذ عمليددة تجهيددز القمددا  والقددص ومراحددل 

الحياكة موضحة بالصدور والشدري المفصدل وإنتهداًء بدالملف الفندي 

هم لتشغيل كل مشد، وتشمل مراحل التنفيذ والتصنيع لكدل واحدداً مدن

النقاط التالية، وثدم عدرض أشدكال وصدور لدبعض خطدوات التنفيدذ، 

 وكذلك لبعض مراحل الملف الفنى لتشغيل المشدات فى المصانع.

( 2( و)1الشكل المسطح للمشدات موضح باألشكال أرقام ) -1

 (.3و)

( 5( و)4نقاط قياس المشدات موضحة باألشكال أرقام ) -2

 (.6و)

 (.9( و)8( و)7المشدات كما في األشكال أرقام )باترون  -3

( 11( و)10ماركر المشدات مبينة في األشكال أرقام ) -4

 (.12و)

 تجهيز القما  )لصق قما  التقوية(. -5

 (.9تركيب الباسك كما في الصورة رقم ) -6

( 10حياكة األمام والخلف كما هو موضح بالصور أرقام ) -7

 (.12( و)11و)

 (.13ح بالصورة رقم )تدكيك البلينات كما هو موض -8

 (14تخريم حلقات الشريط وتدكيكه كما في الصورة رقم ) -9

 

  
 سم 10:  1( مسطح المشد األول من األمام والخلف والجنب بمقياس رسم 1شكل )

  
 سم 10:  1( مسطح المشد الثاني من األمام والخلف والجنب بمقياس رسم 2شكل )

  
 سم 10:  1المشد الثالث من األمام والخلف والجنب بمقياس رسم ( مسطح 3شكل )
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 نقاط قياس المشد األول (4شكل )

  
 ( نقاط قياس المشد الثاني5شكل )

  
 ( نقاط قياس المشد الثالث6شكل )

 
 باترون المشد األول (7شكل )

 
 ( باترون المشد الثاني8شكل )
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 ( باترون المشد الثالث9شكل )

 
  ( ماركر المشد الثاني11شكل )  ( ماركر المشد األول10شكل )

 
 ( تركيب الباسك للمشدات الثالثة9صورة ) ماركر المشد الثالث (12شكل )

 
 ( حياكة األمام مع الخلف للمشد األول10صورة )
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 ( حياكة األمام مع الخلف للمشد الثاني11صورة )

 
 ( حياكة األمام مع الخلف للمشد الثالث12صورة )

  
 اصة بها للمشد الثاني( تدكيك البلينات في المجرص الخ13صورة )

 
 ( تخريم الحلقات المعدنية في الخلف للمشدات الثالثة14صورة )

ج ما آراء المنتجتين تجتاإ إنتتا التساؤل الرابت: النص  نص عل:  

نتي المشدات المدعمة المنفنة في البحث وفقاً لمتغيري )الملتف الف

 إمكانية التصنيت(؟  -
التسداسل مدن خدالل التحقدق مدن الفرضدين جاءت اإلجابة علدى هدذا 

 األول والثاني للبحث.

 ثانياً: التحقق من فروض البحث:

توجددد فددرو، دالددة يددنص الفددرض األول علددى أندده "الفتترض األول: 

 فددي محددوري اإلسددتبيان المنتجددينإحصددائياً بددين متوسددط درجددات 

 -تبعا لمتغيرات الدراسة )الوظيفة  )إمكانية التصنيع -الملف الفني (

 "أعوام الخبرة(

حسدداب تحليددل و )ت(للتحقددق مددن هددذا الفددرض تددم تطبيددق اختبددار 

التعرف على محاور "إستبيان في  المنتجينالتباين لمتوسط درجات 

آراء المنتجددين نحدددو المشددددات المدعمدددة المنتجدددة" تبعدددا لمتغيدددرات 

( 6والجددددول التدددالي رقدددم )(، أعدددوام الخبدددرة -الدراسدددة )الوظيفدددة 
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 : وضح ذلكي

 ( الفرو، في متوسط درجات المنتجين في محوري اإلستبيان تبعاً لمتغير الوظيفة6جدول )

 الوظيفة المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينـة

درجـات 

 الحر ـة
 الداللة قيمة ت

المحور 

 األول

)الملف 

 الفني(

 6 5.291 60.528 قسم العينة

12 14.136 

 0.01دال عند 

 لصالح 

 قسم العينة
مشرف جودة 

 وإنتاج
45.810 4.001 

8 

المحور 

 الثاني

)إمكانية 

 التصنيت(

 6 2.669 24.224 قسم العينة

12 8.375 

 0.01دال عند 

مشرف لصالح 

 جودة وإنتاج
مشرف جودة 

 وإنتاج
33.417 3.015 

8 

 

 يتضح من الجدول السابق اآلتي:

ً الملف الفني" وجود فرو، دالة إحصايتبين من المحور األول " -1  ئيا

( مما يدل على وجود فرو، حقيقية بين 0.01عند مستوص )

 ملينالعاملين بقسم العينة ومشرفي الجودة واإلنتاج لصالح العا

 (.14.136بقسم العينة حيث كانت قيم )ت( لهم )

أنه توجد فرو، دالة تُشير نتيجة المحور الثاني "إمكانية التصنيع"  -2

( مما يؤكد على وجود فرو، حقيقية 0.01إحصائياً عند مستوص )

بين العاملين بقسم العينة ومشرفي الجودة واإلنتاج حيث كانت 

 ( لصالح مشرفي الجودة واإلنتاج.8.375قيمة )ت( )

( على مدا ورد فدي الجددول السدابق مدن 12يُؤكد الشكل التالي رقم )

و، بددين آراء العدداملين بقسددم العينددة، ومشددرفي نتددائج بالنسددبة للفددر

 الجودة واإلنتاج في محوري اإلستبيان:

 

 
 ومشرفي الجودة واإلنتاج في محوري اإلستبيان( الفرو، بين العاملين بقسم العينة 12شكل )

 يوضح شكل األعمدة نتيجة الجدول السابق حيث يتضح اآلتي:

تجابات العددداملين بقسدددم العيندددة كاندددت أفضدددل مدددن أن نتدددائج إسددد -1

" إستجابات مشرفي الجودة واإلنتداج فيمدا يتعلدق "بدالملف الفندي

قسدم ويُمكن تفسير ذلك بدأن إعدداد الملدف الفندي مدن إختصداص 

 وذلك يدل على أن الملف الفني متكامدل مبندي علدى أُسدسالعينة 

 علمية وعملية صحيحة، بينما مشرفي الجدودة واإلنتداج يتدابعون

 فقط ما جاء في الملف الفني ويشرفون علدى تطبيقده وهدذا يُفسدر

 درجات إستجابتهم األقل.

تجابات مشدددرفي الجدددودة واإلنتددداج أعلدددى مدددن وقدددد جددداءت إسددد -2

لعددداملين فدددي قسدددم العيندددة فيمدددا يخدددص "إمكانيدددة إسدددتجابات ا

التصدنيع" وقددد يرجددع ذلددك إلدى اإلحتكدداك المباشددر بددين مشددرفي 

 لمشداتاالجودة واإلنتاج والعملية اإلنتاجية الفعلية مما يؤكد أن 

يلها المدعمه المنفذة المقترحة قابلة لإلنتاج الكمدي ومراحدل تشدغ

 أن العداملين فدي مالئمة لإلنتداج باألُسدلوب الصدناعي، فدي حدين

قسددم العينددة بحكددم عملهددم أبعددد عددن عمليددة تشددغيل المنددتج مددن 

 تخصص مشرفي الجودة واإلنتاج.

تتفددق النتددائج السددابقة لمحددور الملددف الفنددي وإمكانيددة التصددنيع مددع 

( التددي أكدددت علددى أهميددة صددناعة 2002-دراسددة )رانيددا مصددطفى 

ل علددى المشدددات والالنجيددري باألُسددلوب الصددناعي وتدددريب العمددا

مراحلها لتحقيق الجودة المطلوبة، باإلضافة إلى أهميدة وجدود ملدف 

فني شامل يتضمن جميع تفاصيل تصنيع وانتاج المشدد لضدمان حدل 

المشكالت الفنية التي قد تقابل أثناء التصنيع وكدذلك لتيسدير تخطديط 

( 2004-ومتابعددة اإلنتدداج. باإلضددافة إلددى إتفددا، رأي )أمدداني رأفددت 

سابقة لمحور الملف الفني وإمكانية التصنيع حيث أكدت مع النتائج ال

علددى أن المشدددات مددن القطددع المهمددة التددي تندددرج تحددت المالبددس 

الداخلية والتي يمكن قصها وتشغيلها وإنتاجها صناعياً بدون الحاجدة 

لماكينات متخصصة، كما أكدت علدى إمكانيدة تسدويق المشددات فدي 

والفتيات لهذا المنتج. وأكددت  السو، المصرية نظراً إلحتياج النساء

( علددى نتددائج محددور الملددف الفنددي مددن 2011-دراسددة )سددحر علددي 

حيث ضرورة تعليم الطالب فدي الكليدات المتخصصدة فدي المالبدس 

رسم تصاميم المشدات وإبتكار تصاميم تالئم آداءها الوظيفي وإنتاج 

كمدا الملفات الفنية الخاصة بها مما يؤكد على أهمية منتج المشددات. 

إتفقت النتائج السابقة لمحور إمكانية التصدنيع مدع مدا ذكرتده )هداجر 

( عددن أهميددة المشدددات بالنسددبة للمسددتهلكات وذلددك مددن 2018-طدده 

خالل دراسة استطالعية لعدد كبير من النساء، باإلضافة إلى توافدق 

مراحل تشغيل المشد مع األُسلوب الصناعي وتوافر البددائل المحليدة 

( فقدد Aleksei -2020تاج المستوردة. أما دراسدة )لمستلزمات اإلن

إتفقت مع ما جاء في محدور الملدف الفندي بخصدوص أهميدة تصدميم 

فدي تصدميمها وإدخدال  CADالمشدات وإمكانية إسدتخدام بدرامج الد 

الباتروندددات بعدددد تشدددكيلها إلدددى البدددرامج إلنتددداج بددداترون صدددناعي 

ل يتناسدب مدع وماركر بكفاءة تعشيق عالية وإعداد ملدف فندي متكامد

 اإلنتاج الصناعي. 
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 محوري اإلستبيان بالنسبة لمتغير أعوام الخبرة:( يوضح تحليل التباين لدرجات المنتجين فدي 7فيما يلي جدول رقم )

 تبعاً لمتغير أعوام الخبرة محاور اإلستبيانفي  المنتجين( تحليل التباين لمتوسط درجات 7جدول )

 التبا ن المحور
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحر ة

 قيمة

 ) ف(
 الداللة

 المحور األول

 )الملف الفني(

 2 157.524 315.048 بين المجموعات
 دال 0.01 43.361

 11 3.633 39.961 داخل المجموعات

   13  355.009 المجموي

 المحور الثاني

)إمكانية 

 التصنيت(

 2 150.531 301.062 بين المجموعات
 دال 0.01 36.501

 11 4.124 45.364 داخل المجموعات

   13  346.426 المجموي

قيم ) ف( لمحاور اإلستبيان على التوالي  ( أن7يتضح من جدول )

( وكلها قيم دالة إحصائيا عند مستوص  36.50 – 43.36كانت ) 

(، مما يدل على وجود فرو، جوهرية بين درجات أفراد 0.01)

ً لمتغير أعوام الخبرة،، ولمعرفة  العينة في محوري اإلستبيان تبعا

للفرو، بين  T.test )ت( اتجاه الدالالت السابقة تم تطبيق اختبار 

 وضح ذلك:ي(  8التالي رقم ) المتوسطات، والجدول

 خبرةجين في المحورين الملف الفني وإمكانية التصنيع تبعا لمتغير أعوام ال( الفرو، بين متوسطي درجات المنت8جدول )

 أعوام الخبرة المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينـة

درجـات 

 الحر ـة
 الداللة  قيمة )ت(

 المحور األول

 )الملف الفني(

 3 4.009 46.342 أعوام 5أقل من 

7 10.159 
أعوام  5من لصالح  0.01

 أعوام 10ألقل من 
أعوام ألقل  5من 

 أعوام 10من 
57.293 4.326 6 

 3 4.009 46.342 أعوام 5أقل من 

6 13.378 
 لصالح 0.01

 أعوام فأكثر 10من 
أعوام  10من 

 فأكثر
62.444 5.823 5 

أعوام ألقل  5من 

 أعوام 10من 
57.293 4.326 6 

9 5.463 
 لصالح 0.01

أعوام  10من  أعوام فأكثر 10من 

 فأكثر
62.444 5.823 5 

 المحور الثاني

 )إمكانية التصنيت(

 3 2.053 23.708 أعوام 5أقل من 

7 7.185 
أعوام  5من لصالح  0.01

 أعوام 10ألقل من 
أعوام ألقل  5من 

 أعوام 10من 
30.111 2.436 6 

 3 2.053 23.708 أعوام 5أقل من 

6 9.240 
 لصالح 0.01

 أعوام فأكثر 10من 
أعوام  10من 

 فأكثر
32.556 3.671 5 

أعوام ألقل  5من 

 أعوام 10من 
30.111 2.436 6 

9 2.653 
 لصالح 0.05

أعوام  10من  أعوام فأكثر 10من 

 فأكثر
32.556 3.671 5 

 (:8يتضح من الجدول )

 األول )الملف الفني(:بالنسبة للمحور 

 ( مما يدل على0.01وجود فرو، دالة إحصائياً عند مستوص ) -1

هم وجود فرو، حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرت

 أعوام 5أعوام  واللذين كانت أعوام خبرتهم من  5أقل من 

أعوام لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام  10ألقل من 

 أعوام حيث كانت قيمة )ت( 10ن أعوام ألقل م 5خبرتهم من 

 (.10.159لهم )

 ( مما يدل على0.01وجود فرو، دالة إحصائياً عند مستوص ) -2

هم وجود فرو، حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرت

 أعوام 10أعوام واللذين كانت أعوام خبرتهم من  5أقل من 

 10فأكثر لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام خبرتهم من 

 (.13.378أعوام فأكثر حيث كانت قيمة )ت( لهم )

( مما يدل على 0.01وجود فرو، دالة إحصائياً عند مستوص ) -3

وجود فرو، حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرتهم 

أعوام واللذين كانت أعوام خبرتهم  10أعوام ألقل من  5من 

فأكثر لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام أعوام  10من 

أعوام فأكثر حيث كانت قيمة )ت( لهم  10خبرتهم من 

(5.463.) 

 أما بالنسبة للمحور الثاني )إمكانية التصنيت(:

 ( مما يدل على0.01وجود فرو، دالة إحصائياً عند مستوص ) -1

هم حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرتوجود فرو، 

 أعوام 5أعوام  واللذين كانت أعوام خبرتهم من  5أقل من 

أعوام لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام  10ألقل من 

 أعوام حيث كانت قيمة )ت( 10أعوام ألقل من  5خبرتهم من 

 (.7.185لهم )

ً عند مستوص ) -2 ما يدل على ( م0.01وجود فرو، دالة إحصائيا

م وجود فرو، حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرته

أعوام  10أعوام واللذين كانت أعوام خبرتهم من  5أقل من 

 10فأكثر لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام خبرتهم من 

 (.9.240أعوام فأكثر حيث كانت قيمة )ت( لهم )

ً عند مستوص ) -3 ما يدل على ( م0.05وجود فرو، دالة إحصائيا

وجود فرو، حقيقية بين المنتجين اللذين كانت أعوام خبرتهم 
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أعوام واللذين كانت أعوام خبرتهم  10أعوام ألقل من  5من 

أعوام فأكثر لصالح المنتجين اللذين كانت أعوام  10من 

أعوام فأكثر حيث كانت قيمة )ت( لهم  10خبرتهم من 

(2.653.) 

يوضح الفرو، بين آراء المنتجين  ( الذي13فيما يلي الشكل رقم )

 في محوري اإلستبيان تبعاً لمتغير أعوام الخبرة:

 
 برةتبعاً لمتغير أعوام الخ محوري اإلستبيانفي  المنتجين( الفرو، بين 13شكل )

 يُمكن تفسير ما جاء بالجدول والشكل السابقين بما يلي:

ا تبين النتائج بشكل عام أنه كلما زادت أعوام الخبرة كلم -1

 إرتفعت الكفاءة في العمل وإدراك متطلباته وتفاصيله وكل

جوانبه، وهذا ما تؤكده نتائج قياس المحورين في البحث 

 نيع(.الحالي )الملف الفني للتشغيل وإمكانية التص

ام يتضح من النتائج أن إستجابات المنتجين اللذين كانت أعو -2

أعوام فأكثر أعلى من إستجابات المنتجين  10خبرتهم من 

 أعوام 5أعوام، ومن  5اللذين كانت أعوام خبرتهم أقل من 

أعوام وذلك في محوري اإلستبيان، وقد يرجع  10ألقل من 

ة قنيالفنية والت ذلك إلى إلمام ذوي الخبرة األكبر بالجوانب

 ما لجميع مراحل اإلنتاج بداية من شكل التصميم وإختيار الق

 لفةالمناسب وإعداد الباترون والماركر والتشغيل وحساب التك

النهائية للمنتج ووضع تلك الخطوات بشكل واضح ومميز في 

ملف فني متكامل وذلك أكثر من ذوي أعوام الخبرة األقل، 

لف الفني(، أما فيما يخص محور وهذا فيما يخص محور )الم

ن م م)إمكانية التصنيع( فقد تُفسر إرتفاي إستجابات من خبرته

 جاتأعوام فأكثر بأنهم أكثر قدرة على تمييز أنواي المنت 10

ً كمياً وي ب ناسالمختلفة والتعرف على ما يصلح إنتاجه إنتاجا

خطوات التشغيل باألُسلوب الصناعي، وذلك أكثر من ذوي 

 لخبرة األقل.أعوام ا

من  أعوام ألقل 5نتائج إستجابات المنتجين اللذين خبرتهم من  -3

 5أعوام كانت أعلى من إستجابات االلذين خبرتهم أقل من  10

نب أعوام وقد يرجع ذلك لعدم إلمام ذوي الخبرة األقل بالجوا

ة حدودبشكل كافي، وقدرتهم المالفنية والتقنية لمراحل اإلنتاج 

 على تمييز ما يصلح من المنتجات لإلنتاج الكمي.

تتفق النتائج السابقة لمحور الملف الفني وإمكانية التصنيع مع دراسة 

( التي أكدت على أهمية منتج المشدات 2019-)سها رفيق 

للمستهلكات في نحت وتنعيم شكل القوام وإعطاءه المظهر الجذاب 

ً ليتاي ألغلب طبقات المجتمع وضرورة توف ير هذا المنتج صناعيا

( على أهمية الباسك Melis -2017بأسعار مناسبة. وأكدت دراسة )

المعدني األمامي وسهولة تركيبة مع مراحل التشغيل باألُسلوب 

الصناعي، باإلضافة إلى أهمية توزيع البلينات بالشكل المناسب على 

الجسم التي تحتاج للشد. هذا  المشد لتقوم بدورها في ضغط مناطق

( مع نتائج محور Shannon -2019إلى جانب إتفا، ما ذكرته )

الملف الفني وإمكانية التصنيع بخصوص توزيع البلينات وأهميته في 

آداء المشد الوظيفي كما أكدت على أهمية تدريب الكوادر الفنية على 

وأكدت  مراحل تشغيل المشدات للحصول على منتج ذو جودة عالية،

على أن المشدات من المنتجات التي يُمكن إنتاجها في المصانع دون 

( مع Koncic -2018مواجهة المشكالت الفنية. كما إتفق رأي )

نتائج محور الملف الفني وإمكانية التصنيع من حيث التأكيد على 

أهمية صناعة المشدات وابتكار الطر، الجديدة في تجارب التصميم 

الطباعة ثالثية األبعاد إلنتاج تصاميم مبتكرة كإستخدام تقنية 

للمشدات، كما أكدت على وجود كوادر فنية في المصانع من ذوي 

الخبرة لتوفير الوقت في الصناعة والحصول على مشدات بجودة 

( مع 2012-عالية. باإلضافة إلى إتفا، )عال يوسف ومنى إبراهيم 

لضبط والتناسق نتائج محور الملف الفني في التأكيد على أن ا

واالنسجام بين المالبس والجسم يتحقق عندما تكون خطوط تصميم 

الزي مستقرة ومنسدله وتحسن من مظهرة وهذا ما يقوم به المشد 

عند إرتداءه أسفل المالبس والفساتين، كذلك أهمية تدعيم المشدات 

بالبلينات والباسك األمامي المعدني لتحقيق الضبط والمظهر 

سم، باإلضافة إلى التأكيد على أن طريقة إعداد المتناسق للج

باترونات المشدات بالتشكيل على المانيكان ثم تحويل الباترون إلى 

 باترون صناعي هي من أفضل الطر، وأكثرها ضبطاً للباترون.

 وبهنا  تحقق الفرض األول لمحوري اإلستبيان.

 : الثانيالفرض 

ً بين ينص الفرض الثاني على أنه "توجد فرو، دال ة إحصائيا

 المنتجين"وفقاً ألراء  الثالثةالتصميمات 

وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين لدرجات 

 ( يعرض ذلك:9ة، والجدول التالي رقم )الثالثالتصميمات 

 المنتجينوفقاً ألراء  الثالثة( تحليل التباين بين درجات التصميمات 9جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات المنتجين
درجات 

 الحر ة
 الداللة قيمة ) ف(

 2 562.432 1124.863 بين المجموعات
64.121 

0.01 

 39 8.771 342.086 داخل المجموعات دال

   41  1466.949 المجموي
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( وهى قيمة 64.121( أن قيمة )ف( كانت )9يتضح من جدول )

وجود فرو، (، مما يدل على 0.01دالة إحصائيا عند مستوص )

ً ألراء  جوهرية بين التصميمات الثالثة المنتجين، ولمعرفة وفقا

للمقارنات المتعددة، والجدول  LSDاتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 

 ( يوضح ذلك:10التالي رقم )

 

 للمقارنات المتعددة للتصميمات الثالثة وفقاُ آلراء المنتجين LSD( اختبار 10جدول )

 المنتجين
 ولالتصميم األ

 81.536م = 
 التصميم الثاني

 94.715م = 
 التصميم الثالث

 79.034م = 

   - األولالتصميم 

  - **13.179 الثانيالتصميم 

 - **15.681 *2.502 الثالثالتصميم 

 بدون نجوم غير دال  0.05* دال عند  0.01** دال عند  

 ( السابق اآلتي:10من جدول )يتبين 

وفقا  الثالثةوجود فرو، دالة إحصائيا بين التصميمات  -1

(، حيث كان متوسط 0.01ألراء المنتجين عند مستوي داللة )

األول (، يليه التصميم 94.715)الثاني درجة التصميم 

الثالث بمتوسط  (، وأخيرا التصميم81.536بمتوسط )

لى التصميم الثاني ويليه (، فيأتي في المرتبة األو79.034)

  .التصميم األول، وفي المرتبة األخيرة التصميم الثالث

( بين التصميم 0.05كما توجد فرو، عند مستوي داللة ) -2

 األول والتصميم الثالث لصالح التصميم األول. 

 (10رقم ) LSD( يؤكد على نتيجة جدول 14والشكل التالي رقم )

 

 
 وفقا ألراء المنتجين الثالثة( الفرو، بين التصميمات 14شكل )

 

 قد ترجع النتيجة السابقة إلى ما يلي:

التصددميم الثدداني أعلددى مددن متوسددط درجددات متوسددط درجددات  -1

التصميم األول والثالث بفار، كبيدر واضدح، وقدد يرجدع ذلدك 

إلى وجود خطوط قصات وبلينات أكثر من التصميمين األول 

ع والثالث ما يجعله أكثر جاذبية فدي شدكله العدام كمدا أن توزيد

البلينددات بدده يجعلدده مالئددم لشددد مندداطق الجسددم المختلفددة ممددا 

 كل القوام بدرجة أكبر، وقد يُشير ذلك أيضداً إلدىيحسن من ش

أن التصددميم مناسددب لإلنتدداج الصددناعي وقابددل للتسددويق فددي 

 نظر عينة المنتجين.

متوسط درجات التصميم األول متقاربة مدع متوسدط درجدات  -2

 التصميم الثالث، وقد يُفسر ذلك بأن التصدميمين أقدل فدي عددد

 ي.القصات مما يجعله أسهل في اإلنتاج الكم

 وبنلك  تحقق الفرض الثاني.

( مددع نتددائج الدراسددة الحاليددة مددن Marijia -2014إتفقددت دراسددة )

حيدددث التأكيدددد علدددى أهميدددة المشددددات وقابليتهدددا لإلنتددداج باألًسدددلوب 

الصناعي لتغطدي إحتياجدات الطبقدات اإلجتماعيدة المختلفدة مدن هدذا 

المندددتج، باإلضدددافة إلدددى أهميدددة إختيدددار األقمشدددة المسدددتخدمة فدددي 

( علدى نتدائج Oglakcioglu -2016المشدات. كما أكددت دراسدة )

الفرض من حيث توضيح أهمية إختيار أقمشة المشدات التي يتحقدق 

بهددا خصددائص الراحددة العاليددة وإبتكددار التصدداميم التددي تددوفر سددهولة 

الحركدددة بجاندددب آداءهدددا الدددوظيفي فدددي عمليدددة شدددد منددداطق الجسدددم 

-اندب دراسدة )حداتم أحمددد وإعطداءه الشدكل النداعم الجدذاب. هدذا بج

( التددي إتفقددت مددع النتددائج السددابقة للفددرض وأشددارت لوجددود 2012

نقدددص فدددي الكدددوادر الفنيدددة مدددن ذوي الخبدددرة فدددي إنتددداج منتجدددات 

كالمشدددات وأكدددد علدددى أهميدددة تددددريب الطدددالب المتخصصدددين فدددي 

المالبددس علددى تصددميم وإعددداد نمدداذج المشدددات وتوظيددف الخامددات 

در فنيددة ذوي خبددرة ولددديهم األسددس الفنيددة المتنوعدده بهددا لتددوفير كددوا

والعملية الصحيحة إلنتاج المشدات. أمدا دراسدة )أشدرف عبددالحكيم 

( فأتفقت مدع نتدائج الفدرض بالتأكيدد علدى أهميدة 2013-ورانيا سعد 

منددتج المشددد بالنسددبة للنسدداء وإمكانيددة إنتاجدده صددناعياً بعددد إعددداد 

ذلك أكدت علدى أهميدة الباترون بأسلوب التشكيل على المانيكان، وك

تدعيم المشدات بالبلينات والباسك األمامي المعدني الدذي يسداهم فدي 

 الضغط على منطقة الصدر والبطن.

 :  Conclusion الخالصة
يخلص البحدث إلدى أنده مدن األهميدة أن يتجده منتجدي المالبدس إلدى 

تصنيع المشد المدعم إلنده مدن الصدناعات غيدر المتدوفره فدي مصدر 

ندي النساء المصريات، ويقددم البحدث ملدف فوالتي قد تلقى قبوالً من 

يحتددوي علدددى خطددوات تشدددغيلية دقيقددة إلنتددداج المشددد فدددي مصدددانع 

المالبدس فدي مصدر، ممدا ييسددر علدى المنتجدين إنتداج المشدد المدددعم 

 بالضبط المطلوب والشكل الجمالي الجيد.

 :  Recommendations التوصيات
تشددجيع المؤسسددات األكاديميددة لوضددع جددداول قياسددات مقننددة  -1

لمدددعم تيسدديراى علددى المنتجددين إلسددتخدامها فددي خاصددة بالمشددد ا

 إنتاج المشدات في مصانع المالبس في مصر.

تشددجيع المصددانع علددى إنتدداج المشدددات المدعمددة لتددوفير هددذا  -2

 المنتج في السو، المصرية.

 اسددتخدام الملفدددات الفنيدددة المتكاملدددة إلنتددداج المشددددات المدعمدددة -3

 جية.عملية اإلنتالسهولة إتباي التعليمات الوارده بها وتيسير ال

تواصددل مصددانع المالبددس الجدداهزة مددع المؤسسددات التعليميددة  -4

 لإلستفادة من نتائج األبحاث في هذا المجال.
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