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Abstract  Keywords 
 بإجراء الباحثین من الكثیر فكر الجسم وقیاسات لشكل مطابق مانیكان على الحصول فكرة اثارت
 إلى البحث ھذا یھدفو للجسم، المانیكان وقیاسات لشكل الوصول بھدف واألسالیب الطرق من العدید
 المجموعة األولى مجموعتین إلى قسمت المانیكان إعداد طرق من طریقتین بین تجریبیة دراسة

 والنظر القیاسات أخذ على ت واعتمد بالكلیة تدریس في المتبعة التقلیدیة الطریقة استخدمت الضابطة
 والخلف األمام من جسمھا لشكل لبقا تعد التجریبیة المجموعة والثانیة .والتبطین الحشو اثنا للمرآة
ّا، على كل العلوي للجزء  حجم إلى المانیكان لیصل وتبطین، الحشو عملیة اثنا الطالبة بھا تسترشد حد
 والتبطین الحشو عملیة أثناء الجسم وشكل لحجم تحقیقھ مدى في البحث أھمیة وتظھر .جسمھا وشكل

وجود   إلى النتائج أھم وأسفرت وقد  .الضابطة عةوالمجمو التجریبیة المجموعة من لكالً  المانیكان
لصالح المجموعة التجریبیة لمطابقة المانیكان بعد عملیة الحشو  0,01فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللھ 

لصالح  0,01وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللھ وكذلك   )الخلف –لألمام (والتبطین مع جسم العینة 
من أھم وجاء  ).الشكل(بیة لمطابقة المانیكان بعد عملیة الحشو والتبطین مع جسم العینة المجموعة التجری

  .اجراء المزید من الدراسات في تبسط طریقة إعداد المانیكان، وتقلل من وقت التعلم :التوصیات
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:Introduction  
ي كالھا تتباین األجسام البشریة ف بھا وأش ي نس ف ف ا وتختل . أحجامھ

ر  ارت فك رأة أث م الم اد جس كال وأبع ونتیجة لتلك االختالفات في أش
رص  ُث ح ور، حی ر العص س عب ي المالب ممي ومنتج ام مص واھتم
ل  ا عوام ق فیھ س تتحق المھتمین في ھذا المجال الحصول على مالب

ً أھ ا ون تمام كیل یوقن ال التش ي مج ائمون ف ة الضبط؛ وخاصة الق می
ة  ً بحیث یكون مطابق ومماثل التعامل مع مانیكانات ُمعده إعداد متقنا
ن  ا أمك ة، كلم ھ الفردی لحجم وشكل الجسم البشرى بخصائصھ وھیئ

بط ة الض س تام ى المالب ول عل ین . الحص و وتبط ق حش ن طری ع
م  ى الجس ن عل ة م حوم المقابل دھون والش اكن ال ي أم ان ف المانیك

تخدا ة باس ة خاص رى بطریق وال البش ات واألط ات المحیط م قیاس
 ))BROCKMAN (1967 -1(والعمق 

دف  ع بھ دیل والتطوی رق التع ي ط ددة ف الیب متع رت أس ذلك ظھ ل
داد   وب إلع م البشرى المطل ً للجس ا ابق تمام كل مط الوصول إلى ش

ان احون(المانیك ؤمن؛ ط ة . )1989-م ات دراس ك الدراس ن تل وم
ان )2000-الزفتاوي ( ن طرق المانیك إجراء مقارنة بین طریقتین م

أن الطریقة المتبعة في الكلیة أفضل من الطریقة والتي توصلت إلى 
ان ؛ ودراسة  داد المانیك ود (األخرى في إع دة طرق )2002-عب لع

ین  حد روق ب اك ف ل ھن لت أن ك ي توص ان والت داد المانیك ة إلع یث
ت دراسة . طریق إعداد المانیكان  ا تناول ي(كم دى ) 2004-الثبیت م

ب  تخدام الحاس م اس اس وت وذج القی و نم ي لحش فاعلیة برنامج تعلیم
ان  وذج وك و النم ة حش تعلم طریق ي؛ ل اآللي في إعداد برنامج تعلیم

شكالت التي تواجھ طالبات التخصص الھدف ھو اإلسھام في حل الم
امج  ة البرن ى فاعلی ائج عل ت النت اس ودل وذج القی اثناء تعلم حشو نم

تعلم ت ال ت وق ة . وقل رت  دراس ا أج دالغفار (كم ي  )2005-عب الت
. اد المانیكان على ضبط التشكیل ھدفت إلى معرفة تأثیر أسلوب إعد

ة  ة الثانی فلي ) 2006(والدراس زء الس داد الج ة إلع اء طریق بن
للمانیكان واختبار ضبطھ ومالءمتھ للجسم البشري، وقد أوصت كل 

ان داد المانیك ي إع ا . من الدراستین االھتمام بإجراء دراسات ف وكم
وة )2013-عبدالسالم (أجرت   داد كس ة إع دراسة مقارنة بین طریق

ة  ري وطریق م البش ى الجس وة عل كیل الكس ة تش ان بطریق المانیك
الطریقین  وة ب بط الكس ار ض ك الختب طح وذل استخدام النموذج المس

ین على الجسم وقد ت ائیة ب ة إحص وصلت إلى وجود فروق ذات دالل
ة  الح المجموع م لص ى الجس وة عل بط الكس ات ض ط درج متوس

ان دراسة. التجریبیة  داد المانیك ة إلع دان (ومن الطرق الحدیث -حم
ر )2013 تخدام الفیب م باس كل الجس ابق ش ان شخص یط إعداد مانیك

الس جالس وقد توص الفیبر ج ان ب لت الدراسة إلى أن إعداد المانیك
م  ة الجس ابق لھیئ ان مط ى مانیك ول عل ي الحص . حقق نتائج جیدة ف

ع  ومن الدراسات التي اھتمت بتطویر المانیكانات قیاسیة لتتناسب م
ت دراسة  ة   قام رأة الكوری كل  )Park 2015(جسم الم ویر ش بتط

ار  ا باختی ي كوری ائیة ف ام النس ع االجس ب م ي تتناس ات لك المانیكان
ین  ارھن ب راوح اعم نھ  26-2عینة من خمسة عارضات أزیاء تت س

امھن  ل أجس ح لكام م  مس میة ، وت ات الجس ط القیاس دیھن متوس ول
ام  وي داخل نظ م انث الل  CADضوئیاَ وأنشاء شكل الجس ن خ و م

م ات ت كل  شكل و حجم العارض اَ لش ات طبق اذج المانیكان ویر نم تط
 ,Fujii, Takatera(و قامت . وحجم وقیاسات أجسام العارضات 

and Kim 2017(  ن وعین م ین ن ة ب ة مقارن ان بدراس المانیك
زء  یة للج اذج األساس ن النم ع م تة قط داد س نع ، بأع ین الص مختلف
ي  اھزة المنتجة ف ات الج ن الباترون واع م العلوي مستخدمة ثالثة أن

ان  ال  الیاب ا –ك ان  -فرنس وعین المانیك ع ن ا م ا ومقارنتھ . إیطالی
ذلك  میة وك وأظھرت الدراسة أن ھناك اختالفات في القیاسات الجس

  .الحسیة مما یؤثر على مظھریة المالبسالتقییمات 
Statement of the problem 

خص  ارة الش ى مھ رة عل ة كبی ان بدرج ین المانیك و وتبط د حش یعتم
د  ارة ق ذه المھ ان، وھ ى المانیك م عل كل الجس یل ش ل تفاص القائم بنق

ھ ة وإتقان م . تتفاوت من شخص إلى آخر؛ بدق دى أھ ر إح ث تعتب حی
كالت ا ناعي المش م الص داد الجس اء إع ات أثن ھ الطالب ي تواج لت

، ھو كیفھ نقل تفاصیل شكل أجسمھنَّ إلى جسم المانیكان )المانیكان(
ب  دورة یتطل ذا ب ة، وھ اثنا عملیة الحشو والتبطین المانیكان بكل دق
ة  درة عالی فھم ومعرفة تفاصیل شكل الجسم الطبیعي، والمھارة والق

ان  مأثناء إعداد حشو المانیك كل الجس م ولش ا ال . لیصل حج و م وھ
ل  ا ك ع بھ ي یتمت ة الت تمتلكھ كثیر من الطالبات نتیجة للفروق الفردی
فرد، ونتیجة لذلك قامت الباحثة بإعداد ھذا الدراسة وعلى ضوء ما 

  :سبق تحدد مشكلة البحث على اآلتي
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ھل استخدام القوالب أثناء عملیة الحشو والتبطین  .1
 ل الجسم مفردات العینة؟المانیكان تحقق حجم وشك

ھل استخدام القوالب تسھل على مفردات العینة تحقیق  .2
  حجم وشكل أجسامھن اثنا القیام بعملیة الحشو والتبطین؟

 الطریقة – التقلیدیة الطریقة( الطریقتین أي .3
 المانیكان؟ وتبطین حشو في أفضل )التجریبیة

Objective:   
ن الج .1 ل م میة لك ى إعداد قوالب جس ي عل امي والخلف زء األم

و  ة الحش اء عملی ة أثن ة التجریبی ردة العین ا مف حدا تسترشد بھ
 .والتبطین المانیكان

ن   .2 ل م دّ لك ان المع كل المانیك م وش ة حج ة مطابق مقارن
م  المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بحجم وشكل جس

  .مفردة العینة
Significance 

بمدى تحقیق عملیة الحشو والتبطین للمانیكان تظھر أھمیة البحث 
لحجم وشكل جسم المرأة بتطبیق طریقتین مختلفتي للوصول إلى 

  . أفضل طریقة متبعھ أثناء الحشو وتبطین المانیكان
Hypothesis 

ً بین متوسطي قیاسات المانیكان  .1 توجد فروق دالة إحصائیا
لقیاس " تجریبیةالمجموعة الضابطة، المجموعة ال"لكل من 

مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم العینة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة" لألمام"

ً بین متوسطي " .2 قیاسات المانیكان توجد فروق دالة إحصائیا
لقیاس " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة"لكل من 

العینة مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم 
  ".لصالح المجموعة التجریبیة" للخلف"

ً بین متوسطي  .3 قیاسات المانیكان توجد فروق دالة إحصائیا
لقیاس " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة"لكل من 

مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم العینة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة" للشكل"

4.  ً قیاسات المانیكان بین متوسطي  توجد فروق دالة إحصائیا
لقیاس " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة"لكل من 

مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم العینة 
 .لصالح المجموعة التجریبیة" المجموع الكلي"

Terminology 
ب یقصد بھا درجة مالئمة شكل وھیئة وقیاسات نس: المطابقة

المانیكان بعد إعداده وحشوه وتغطیتھ لجسم صاحبتھ ، مما یؤدي 
إلى الحصول على مالبس مضبوطة ومالئمة للجسم عند التشكیل 

 .)2005- عبدالغفار (المانیكان الخاص بصاحبتھ
ِھ، وشكلھ، یمثل عملیة نقل قیا :الحشو والتبطین سات الجسم ونَِسب

ویتم ذلك عن .  وھیئتھ، بكل التفاصیل الدقیقة لھ إلى مانیكان قیاسي
طریق وضع رقائق القطن بطریقة خاصة، وفي األماكن التي 

ویجب أن یكون .  تتطلب ذلك، حتى یصل إلى شكل الجسم تماًما
مؤمن (المانیكان أقل في القیاسات في المحیطیة للجسم البشري قلیًال 

-1991( .  
عبارة عن قالب یمثل الجسم البشرى ویطابقھ من حیث : المانیكان

الھیئة وشكل القوام، ویستخدم في تصمیم النماذج وتشكیل المالبس 
ب، أو الورق أنواع متعددة، منھا ما یصنع من الخش. مباشرة لھ

ى أو المعدن، أو السلك، أو من مادة مطاطیة ًا . المقوَّ ویُصنع تبع
لذلك فھو ال . للمواصفات القیاسیة التابعة للتوحید القیاسي لكل دولة

ثي األبعاد، یماثل جسم ثال. )1991- مؤمن (یطابق جسم المرأة
ً (الجسم البشري ، ویوجد على عدة أشكال  مانیكان یصنع وفقا

) مانیكان افتراضي ( أو ) مانیكان شخصي (أو) لقیاسات مقننة 
- حمدان (والھدف منھ الحصول على نماذج ومالبس تامة الضبط

2013(.  
-حقیقي أو تخیلي -الحیز الذي یشغلھ جسم ما  لقیاسمقیاس : الحجم

ثالثي وھو مقیاس لحیز  المكانفي 
  ).https://ar.wikipedia.org/wiki(األبعاد

لبة أو السَّائلة أو الغازیّة  مقدار ما تشغلھ المادّة بإحدى صورھا، الصُّ
 من حیِّز مقدًَّرا بالوحدات المكعَّبة صورة أو تمثال في الحجم

بیعّي    ).المعجم الجامع العربیة(الطَّ
َ إعطاء)صّوره(الشَّيَء شكل : الشكَّل معیّن شكٍل  ، عالجھ بغیة

  ).المعجم الجامع العربیة(
ً لما یصاغ م :القالب ُْفَرغ فیھ المعادُن وغیرھا لیكون مثاال نھا ما ت

  ).المعجم المعاني العربیة(
ھو عبارة عن مجسم أجوف، یصنع من خامات عده : تعرفھ الباحثة

وخالفة، یستخدم كأداة للحصول على . منھا الجبس، الخشب، المعدن
  . قطعة طبق األصل

 Delimitations  
   القرى أم لجامعة الجامعي الحرم :المكانیة حدود
 الجامعي العام من األول لدراسيا الفصل :زمانیة حدود

  ھـ1438- 1437
 Methodology 

وھو نوع من . یتبع البحث المنھج التجریبي لتحقیقھ فروض البحث
أنواع البحوث التي تقوم على أجراء تجارب تطبیقیة عملیة تنجم 

  .  )2016اشوح، زینب (عنھا نتائج وشواھد ملموسة ال شك فیھا
 

Sample  
 المستوى من طالبات )10( عددھا بلغ عشوائیة عینة اختیرت

 القرى أم جامعة-  التصامیم بكلیة األزیاء تصمیم بقسم السابع
 لم ھـ1438- 1437 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل من

 المجموعة مجموعتین إلى قسمت وقد دراسة لھن یسبق
   .التجریبیة المجموعة والثانیة الضابطة، المجموعة األولى

  :قتصر البحث على مجموعتین ھما: وصف عینة البحث
اختیرت عینة بلغ عددھن خمس : المجموعة الضابطة -

وإنھائھ ) المانیكان(طالبات یقمن بإعداد الجسم الصناعي 
 .بطریقة التقلیدیة المتبعة تدریسھا في الكلیة

ُختیرت عینة من الطالبات بلغ عددھن : وعة التجریبیةالمجم - ا
خمس طالبات ُعمل لھّن قوالب ألشكال أجسامھن كما ھو 

الستخدامھا أثناء إعداد الجسم الصناعي ) 1(موضح برقم 
: طریقة العمل  . بھدف تحقیق أھداف البحث) المانیكان(

لكل من ) الجبس الصناعي (قامت الباحثة بعمل قالب من 
ً على حدا وذلك بنسخ شكل الجسم  الجزء األمامي والخلفي كال
للجزء العلوي من مفردات العینة ، لالستعانة بھا بوضعة 
على المانیكان القیاسي أثناء عملیة الحشو والتبطین لمعرفة 
المقدار الالزم  في األماكن التي تحتاج إلى كمیات من رقائق 

م وذلك بمطابقة القطن ، لوصول المانیكان إلى شكل الجس
، بحیث تساعد الطالبة ) 2(بالقالب كما ھو موضح في رقم 

في معرفة تفاصیل شكل جسمھا وتحدید أماكن الزوائد 
الشحمیة من خالل التجویف ما بین المانیكان القیاسي والقالب 
المعدّ ؛ ومن ثم یتم إنھاء المانیكان بطریقة المعتادة كما 

  ) .3(توضحھ صور  رقم 
 Research Tools 
  استمارة قیاس تقدیري لمطابقة شكل المانیكان بعد الحشو

 والتبطین مع أجسام العینة 
لقیاس مطابقة ) 1(ملحق رقم قامت الباحثة بتصمیم استمارة 

شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین واشتملت على ثالثة 
 بنود) 6(وقد اشتمل على ) األمام(المحاور المحور األول 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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من البنود والمحور ) 2(اشتمل على ) الخلف(والمحور الثاني 
بنود، وعلیة فإن االستمارة تتكون من ) 3) (الشكل(الثالث 

ً، مطابق، مطابق الى حد (میزان تقدیري خماسي  مطابق تماما

 ً ) 55(درجة المقیاس تكون ) ما، غیر مطابق غیر مطابق تماما
 . درجة

  
لب لألمام والخلفتوضح شكل القوا) 1( صور رقم

  
  لشكل المانیكان بعد عملیة الحشو مستخدمة القالب) 2(صور رقم

  
  لشكل النھائي المانیكان) 3(صور رقم 
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تم عرض المقیاس على مجموعة من األساتذة : الصدق المنطقي
ً بصالحیتھ للتطبیق   .المتخصصین وأقروا جمیعا

 
یمكن الحصول على معامل ثبات المصححین بحساب معامل 
االرتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد 

أو لنفس االختبارات، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على 
  .درجتین أو أكثر من تصحیح اختبار واحد

محكمین وذلك باستخدام وتم التصحیح بواسطة ثالثة من األساتذة ال
مقیاس التقدیر في عملیة التقویم وقام كل مصحح بعملیة التقویم 

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

باستخدام معامل ارتباط الرتب لكل عینة على حدة والجدول التالي 
  :كیوضح ذل

  معامل االرتباط بین المصححین) 1(جدول 

 المجموع الكلي الشكل الخلف األمام المصححین

 0.804 0.723 0.933 0.849 س، ص
 0.759 0.791 0.897 0.925 س، ع
 0.873 0.918 0.825 0.776 ص، ع

  
یتضح من الجدول السابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین 

القترابھا من  0.01عند مستوى  المصححین، وجمیع القیم دالة
  .الواحد الصحیح، مما یدل على ثبات مقیاس التقدیر

 Results  
 
ً بین متوسطي " :ینص على ما یلي  توجد فروق دالة إحصائیا

المجموعة الضابطة، المجموعة "قیاسات المانیكان لكل من 
د الحشو والتبطین مع لقیاس مطابقة شكل المانیكان بع" التجریبیة

وللتحقق من  ."لصالح المجموعة التجریبیة" لألمام"جسم العینة 
وضح ت ةالتالی والجداول" ت"صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  :ذلك

لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة" درجاتمتوسطي داللة الفروق بین ) 2(جدول 
  ).4=1-ن(عند درجة الحریة " لمنطقة الصدر"التبطین مع جسم العینة و

  المتوسط الحسابي  البنود    
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  طول الصدر
  لصالح 0.01  3.302  0.651  2.032  المجموعة الضابطة

  0.428  4.632  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  المسافة بین أعلى بروز الصدر

  لصالح 0.01  4.299  0.698  1.847  المجموعة الضابطة
  0.347  3.998  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 

  محیط الصدر
  لصالح 0.01  3.629  0.235  2.004  المجموعة الضابطة

  0.785  4.852  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  الصدر ككلمجموع منطقة 

  لصالح 0.01  11.879  1.392  5.883  المجموعة الضابطة
  3.303  13.482  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 

  :االتي) 2(یتضح من الجدول 
لطول الصدر، وھي قیمة ذات " 3.302"تساوي " ت"أن قیمة -1

لصالح المجموعة التجریبیة،  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
، بینما ”4.632"متوسط درجات المجموعة التجریبیة  حیث كان

  .”2.032"كان متوسط درجات المجموعة الضابطة 
للمسافة بین أعلى بروز الصدر، " 4.299"تساوي " ت"أن قیمة -2

لصالح المجموعة  0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
التجریبیة، حیث كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة 

، بینما كان متوسط درجات المجموعة الضابطة ”3.998"
"1.847”.  

لمحیط الصدر، وھي قیمة ذات " 3.629"تساوي " ت"أن قیمة -3
لصالح المجموعة التجریبیة،  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 

، بینما ”4.852"حیث كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة 
  .”2.004"كان متوسط درجات المجموعة الضابطة 

لمجموع منطقة الصدر ككل، " 11.879"تساوي " ت"أن قیمة -4
لصالح المجموعة  0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

التجریبیة، حیث كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة 
، بینما كان متوسط درجات المجموعة الضابطة ”13.482"
"5.883”.  

لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو “المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة " جاتدرمتوسطي داللة الفروق بین )3(جدول 
  ).4=1-ن(عند درجة الحریة " لمنطقة الوسط"والتبطین مع جسم العینة 

  المتوسط الحسابي  البنود
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  محیط الوسط
  لصالح 0.01  3.849  0.957  2.075  المجموعة الضابطة



Nagla Hamdan  265 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  المجموعة التجریبیة   0.993  4.596  المجموعة التجریبیة
  طول األمام

  لصالح 0.01  5.069  0.115  0.882  المجموعة الضابطة
  0.769  3.756  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 

  مجموع منطقة الوسط ككل
  لصالح 0.01  7.151  1.044  2.957  المجموعة الضابطة

  2.654  8.352  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  :االتي )  3(یتضح من الجدول 

وھي لمحیط الوسط، " 3.849"تساوي " ت"أن قیمة  .1
لصالح  0.01قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

حیث كان متوسط درجات  المجموعة التجریبیة،
متوسط ، بینما كان ”4.596"المجموعة التجریبیة 

 .”2.075" المجموعة الضابطةدرجات 
وھي قیمة لطول األمام، " 5.069"تساوي " ت"أن قیمة  .2

المجموعة لصالح  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المجموعة حیث كان متوسط درجات  التجریبیة،
، بینما كان متوسط درجات ”3.756"التجریبیة 

 .”0.882" المجموعة الضابطة
لمجموع منطقة الوسط " 7.151"وي تسا" ت"أن قیمة  .3

 0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ككل، 
حیث كان متوسط درجات  المجموعة التجریبیة،لصالح 

، بینما كان متوسط ”8.352"المجموعة التجریبیة 
  .”2.957" المجموعة الضابطةدرجات 

لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو  "، المجموعة التجریبیةالمجموعة الضابطة" درجاتمتوسطي داللة الفروق بین ) 4(جدول 
  ) 4=1-ن(عند درجات حریة" لمنطقة البطن"والتبطین مع جسم العینة 

  المتوسط الحسابي  البنود
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  محیط البطن
  لحلصا 0.01  5.678  0.894  1.333  المجموعة الضابطة

  1.149  4.620  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
لمحیط " 5.678"تساوي " ت"أن قیمة )  4(یتضح من الجدول   

لصالح  0.01، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى البطن 
المجموعة التجریبیة ، حیث كان متوسط درجات المجموعة 

رجات المجموعة ، بینما كان متوسط د" 4.620"التجریبیة 
  " .1.333"الضابطة 

لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو  "المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة"داللة الفروق بین متوسطي درجات )5(جدول 
  ).4=1-ن(درجة الحریة عند " المجموع الكلي لألمام"والتبطین مع جسم العینة 

  المتوسط الحسابي  البنود
  "م"

  معیارياالنحراف ال
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  مجموع األمام ككل
  لصالح 0.01  18.909  2.518  10.173  المجموعة الضابطة

  4.692  26.454  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  

لمجموع " 18.909"تساوي " ت"أن قیمة )  5(یتضح من الجدول 
 0.01ائیة عند مستوى وھي قیمة ذات داللة إحصاألمام ككل ، 

المجموعة ، حیث كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة لصالح 
المجموعة ، بینما كان متوسط درجات " 26.454"التجریبیة 

  " .10.173" الضابطة
في وجود )2013-عبدالسالم (وتتفق الدراسة الحالیة مع دراسة    

ً في ضبط الكسوة بین المجموعتین لصالح  فروق دالة إحصائیا
المجموعة التجریبیة في األمام ، وكذلك  اتفقت مع دراسة 

في إعداد  الجزء السفلي  للمانیكان حیث بلغت )2006-عبدالغفار (
مما یؤكد دقة  وضبط الباترون  الكسوة  للجزء %) 100-89.4%(

في )2002-عبود (السفلى لمحور األمام ، كما اتفقت مع دراسة 

وجود فروق بین المجموعات األربع في طرق إعداد المانیكان في 
لعینة التجریبیة ویرجع تطابق شكل مانیكان ا. جمیع مناطق األمام

بعد الحشو والتبطین مع شكل الجسم بسبب أنھ نسخة من شكل 
  .الجسم، وبذلك یتحقق الفرض األول

 
ً بین متوسطي :"ینص على ما یلي  توجد فروق دالة إحصائیا

المجموعة الضابطة، المجموعة “قیاسات المانیكان لكل من 
ان بعد الحشو والتبطین مع لقیاس مطابقة شكل المانیك" التجریبیة

وللتحقق من  ".لصالح المجموعة التجریبیة" للخلف"جسم العینة 
وضح یالتالي  والجدول" ت"صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  :ذلك

شو لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الح" المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة" درجاتمتوسطي داللة الفروق بین )  6(جدول 
  ).4=1-ن(عند درجة الحریة " المجموع الكلي للخلف "والتبطین مع جسم العینة 

المتوسط   البنود
  الحسابي

  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  طول الظھر
  لصالح 0.01  6.061  0.488  1.328  المجموعة الضابطة

  1.992  4.776  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  محیط األرداف

  لصالح 0.01  5.209  1.114  2.059  المجموعة الضابطة
  2.982  4.004  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
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  مجموع الخلف ككل
  لصالح 0.01  7.775  1.863  3.387  المجموعة الضابطة

  3.035  8.780  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  

  :االتي)6(جدول یتضح من ال
وھي قیمة ذات لطول الظھر، " 6.061"تساوي " ت"أن قیمة  .1

 المجموعة التجریبیة،لصالح  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
، ”4.776"المجموعة التجریبیة حیث كان متوسط درجات 

 .”1.328" المجموعة الضابطةبینما كان متوسط درجات 
وھي قیمة ، لمحیط األرداف" 5.209"تساوي " ت"أن قیمة  .2

المجموعة لصالح  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
المجموعة التجریبیة حیث كان متوسط درجات  التجریبیة،

 المجموعة الضابطة، بینما كان متوسط درجات ”4.004"
"2.059”. 

وھي لمجموع الخلف ككل، " 7.775"تساوي " ت"أن قیمة  .3
المجموعة ح لصال 0.01قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المجموعة التجریبیة حیث كان متوسط درجات  التجریبیة،
 المجموعة الضابطة، بینما كان متوسط درجات ”8.780"
"3.387”.  

أ ن متوسط ) 2006عبد الغفار،(تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة 
لضبط ودقة محور الباترون %) 96.4-%86(النسبة یتراوح بین 

ساسي مما یؤكد أن إعداد الجزء األساسي الخلف للبنطلون األ
  . السفلي یتمتع بالضبط الجید في منطقة الخلف

في ضبط   )2013-عبدالسالم (وال تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة
  .لكسوة بالنسبة للخلف  ،  وبذلك یتحقق الفرض الثاني ا

 
ً بین متوسطي " :ینص على ما یلي  توجد فروق دالة إحصائیا

المجموعة الضابطة، المجموعة "قیاسات المانیكان لكل من 
لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع " التجریبیة

وللتحقق من ". المجموعة التجریبیة لصالح" للشكل"جسم العینة 
وضح یالتالي  والجدول" ت"صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  :ذلك
 

لقیاس مطابقة شكل المانیكان بعد الحشو " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة" درجاتمتوسطي داللة الفروق بین ) 7(جدول 
  ).4=1- ن(د الحریة عن "المجموع الكلي للشكل"والتبطین مع جسم العینة 

  المتوسط الحسابي  البنود
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  شكل الصدر بعد الحشو المانیكان
  لصالح 0.01  3.077  0.986  1.057  المجموعة الضابطة

  1.556  4.235  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  یكانشكل الوسط بعد الحشو المان

  لصالح 0.01  5.181  0.848  2.025  المجموعة الضابطة
  1.232  4.827  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 

  شكل األرداف بعد حشو المانیكان
  لصالح 0.01  4.087  0.658  0.909  المجموعة الضابطة

  1.001  3.897  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
  مجموع الشكل ككل

  لصالح 0.01  10.216  1.102  3.991  المجموعة الضابطة
  4.819  12.959  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 

  
  :االتي) 7(یتضح من الجدول 

لشكل الصدر بعد الحشو " 3.077"تساوي " ت"أن قیمة  .1
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المانیكان، 

حیث كان متوسط  المجموعة التجریبیة،لصالح  0.01
، بینما كان ”4.235"المجموعة التجریبیة درجات 

 .”1.057" المجموعة الضابطةمتوسط درجات 
لشكل الوسط بعد الحشو " 5.181"تساوي " ت"أن قیمة  .2

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المانیكان، 
حیث كان متوسط  المجموعة التجریبیة،لصالح  0.01

، بینما كان ”4.827"ریبیة المجموعة التجدرجات 
 .”2.025" المجموعة الضابطةمتوسط درجات 

لشكل األرداف بعد حشو " 4.087"تساوي " ت"أن قیمة  .3
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المانیكان، 

حیث كان متوسط  المجموعة التجریبیة،لصالح  0.01
، بینما كان ”3.897"المجموعة التجریبیة درجات 

 .”0.909" المجموعة الضابطةات متوسط درج
لمجموع الشكل ككل، " 10.216"تساوي " ت"أن قیمة  .4

لصالح  0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
حیث كان متوسط درجات  المجموعة التجریبیة،
، بینما كان متوسط ”12.959"المجموعة التجریبیة 

وبذلك یتحقق  ،”3.991" المجموعة الضابطةدرجات 
 .الثالث الفرض

 
ً بین متوسطي " :ینص على ما یلي  توجد فروق دالة إحصائیا

لقیاس مطابقة " المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة"درجات 
المجموع "شكل المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم العینة 

وللتحقق من صحة ھذا  ".لصالح المجموعة التجریبیة" الكلي
  :وضح ذلكیالتالي  والجدول" ت"بیق اختبار الفرض تم تط

لقیاس مطابقة شكل " المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة"قیاسات المانیكان لكل من  متوسطي داللة الفروق بین )  8(جدول 
  )4=1-ن(درجة الحریة " المجموع الكلي"المانیكان بعد الحشو والتبطین مع جسم العینة 

  بيالمتوسط الحسا  البنود
  "م"

  االنحراف المعیاري
  "ع"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت
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  المجموع الكلي
  لصالح 0.01  28.450  3.411  17.551  المجموعة الضابطة

  7.589  48.193  المجموعة التجریبیة  المجموعة التجریبیة 
   
" 28.450"تساوي " ت"أن قیمة )  8(یتضح من الجدول  

 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى وھي قیمة للمجموع الكلي ، 
المجموعة ، حیث كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة لصالح 

المجموعة ، بینما كان متوسط درجات " 48.193"التجریبیة 
  ، " 17.551" الضابطة

حیث ھدف مع دراسة  ) 2015-حمدان (واتفقت الدراسة الحالیة 
البحث  إلى  التوصل  ألفضل طریقة إعداد للمانیكان یؤدي إلى 
الضبط  والمطابقة للنماذج المشكلة علیھ ، والتقلیل من إجراء 
البروفة لضبط وتعدیل  وقد أسفرت النتائج  بوجود فروق ذات داللة 
إحصائیة بین متوسط درجات المانیكان التقلیدي الفیبر جالس عند 

لمدى مطابقة للجسم البشرى لصالح المانیكان الفیبر   0,01ى مستو
جالس ، كذلك أثبت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 

لصالح " قصة الفیبر جالس"و " األساسي "ضبط تشكیل النماذج 
  .وبذلك یتحقق الفرض الرابع.المانیكان الفیبر جالس

 Discussion  
المجموعة التجریبیة على المجموعة  یتضح من نتائج تفوق

" ت"قیمة  حیث بلغت ككل )األمام(الضابطة في كل من محور 
 0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  " 18.909"

لمحور " 7.775" "ت"وبلغت قیمة .  المجموعة التجریبیةلصالح 
 0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ككل، ) الخلف(

 "10.216“بلغت " ت"وأن قیمة  .لمجموعة التجریبیةالصالح 
 0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ككل، ) لشكل(

وأن الطریقة استخدام القالب اثناء  المجموعة التجریبیة،لصالح 
عملیة الحشو والتبطین حققت ھدف الدراسة في الحصول على 

  .  ةمانیكان مطابق بقیاساتھ وشكل لجسم مفردات العین
 Conclusion  

یھدف البحث الى دراسة مقارنة بین طریقتین من طرق الحشو 
والتبطین المانیكان األولى الطریقة التقلیدیة المتبعة في التدریس 
والثانیة باستخدام قوالب لشكل الجسم یستعان بھا اثنا عملیة الحشو، 

بع لم طالبات المستوى السا 10وطبقت على عینة عشوائیة بلغت 
یدرسن مقرر إعداد الجسم الصناعي، وقد توصلت الدراسة الى 

  .  تفوق الطریقة التجریبیة على الطریقة التقلیدیة
 Recommendations  

اجراء المزید من الدراسات في تبسط طریقة إعداد  .1
 .المانیكان، وتقلل من وقت التعلم

سالیب إجراء المزید من البحوث في مجال إعداد طرق وأ .2
في الوصول المانیكان إلى شكل وھیئة الشخصیة المعدّ 

 . لھا المانیكان
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