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  والفنون التطبیقیة جامعة الطائفكلیة التصامیم  ،شارك بقسم تصمیم األزیاء والنسیجأستاذ م
  

Abstract  Keywords 
لباترون الشخصي مواصفات خاصة حیث انھ یعتمد علي عدة قیاسات بأرقام تختلف باختالف طبیعة الجسم المراد ل

وغالبا تأتي ھذه القیاسات باختالفات عدة حیث أنھا تعتمد علي العیوب التي توجد , عمل النموذج الشخصي لھ
یعتبر الباترون الشخصي من و, علي القیاسات العالمیة المتفق علیھا عند عمل مثل ھذه الباتروناتبالجسم ولیس 

علي قیاسات شخصیة یوجد ایضا یحتوي واكثر الباترونات صعوبة حیث انھ یحتاج الي دقة في الرسم و التنفیذ 
فكرة البحث وھي محاولة للتغلب جاءت ھنا ومن , والتنفیذ ینیة واضحھ تعمل علي صعوبة الضبطبینھا فروق ب

 قسم تصمیم االزیاء والنسیج بكلیة التصامیم والفنون التطبیقیة الفرقة الثانیة ب علي المشكالت التي تواجھ طالبات
كیفیة  ھي مشكالت البحثوقد كانت من أھم , بصمیمات وقیاسات مختلفة الباترون الشخصي للبلوزة عند عمل

الخطوات الصحیحة إلعداد وتنفیذ الباترون  ماھي؟ و للبلوزةباترون الشخصي الإعداد  تالتغلب علي مشكال
تنمیة , الخطوات الصحیحة إلعداد وتنفیذ الباترون الشخصي الي تحدید ویھدف البحث الشخصي لكل طالبة

فروق ذات داللة  أن ھناك ویفرض البحث, مھارات الطالبات في رسم باترون البلوزة الصحیح وطرق تنفیذھا
الي  أھمیة البحثوترجع , تنفیذھاطرق البلوزة والشخصي إحصائیة بین مھارات الطالبات في رسم باترون 

قد حصل التصمیم أنھ  ھي نتائج البحثوقد كانت أھم , المساھمة في رفع مستوي الطالبات في مجال التخصص
قد حصل التصمیم رقم , 17,92یم التاسع بمتوسط ویلیھ التصم% 18.33رقم سبعة علي اعلي التقدیرات بمتوسط 

بإلقاء الضوء علي الصعوبات المختلفة التي  ویوصي البحث, %11.42علي اقل التقدیرات بمتوسط اثني عشر 
  .تواجھ الطالبات ومحاولة حلھا في مجال التخصص

  الباترون الشخصي   
Personal Pattern 

   البلوزة
Blouse 

  االعداد والتنفیذ
Preparation And 
Implementation 
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:Introduction  
ً ال تنفذ قد  ، ولكن كانت من خالل رسم الباترونكانت المالبس قدیما
الطرق  ھذه ، اغلببطرق مختلفةعلى الجسم أو على المانیكان  تنفذ

مع شكل الجسم،  والزي ال تتناسبكانت تؤثر على المظھر العام 
عیوب ھذه الطرق بطئ التنفیذ وقلة إنتاج المالبس أھم وكانت من 

  )1( .للمالبس التي ال تتناسب مع االحتیاج المستمر
المختلفة في مالبس الوزیادة االحتیاج الى الھائل ومع التطور     

في الى طرق عدیدة  تم التوصل  الشكل والتصمیم وسرعة التنفیذ
تتفق مع قیاسات الجسم وتساھم في سرعة  الباترونرسم وتنفیذ 

  .بما یتناسب مع احتیاجات الفرد إنتاج المالبس وزیادة عددھا
ھذا التطور اصبحت ھناك مقاسات دولیة متعارف علیھا نشأت مع و

من لجان متعددة للتوحید القیاسي في البالد المتقدمة وبعض البالد 
ً ، وتوصلت ھذه الل جان بعد إجراء البحوث والدراسات النامیة أیضا

لتالئم جمیع االجسام النحیل والضخم والطویل قیاسات مختلفة إلى 
والقصیر ، وحتى تكون مقاساتنا مثالیة فنضع الجدول ویكتب في 

  )2( .االجزاء المخصصة منھ البیانات على المقاس الخاص
ویعرف الباترون بأنھ تصمیم على الورق یتخذ شكل ومقاسات 
الجسم ، فالمھندس الذي یصمم عمارة یبدأ بتصمیمھا على الورق ، 

الذي نفعلھ نحن عندما نبدأ في تنفیذ الفستان أو  الشيءوھو نفس 
  . التصمیم

وللباترون الشخصي مواصفات خاصة حیث انھ یعتمد علي عدة 
تلف باختالف طبیعة الجسم المراد عمل النموذج قیاسات بأرقام تخ

وغالبا تأتي ھذه القیاسات باختالفات عدة حیث أنھا , الشخصي لھ
تعتمد علي العیوب التي توجد بالجسم ولیس علي القیاسات العالمیة 

ومن جاءت فكرة , المتفق علیھا عند عمل مثل ھذه الباترونات
لتي تواجھ الطالبات في البحث وھي محاولة للتغلب علي المشكالت ا

  .التغلب علي الباترون الشخصي للبلوزة
Statement of the problem 

 أھدافالتي یبني علیھا  األساسير تعتبر مشكلة البحث ھي المحو

یمكن تحدید مشكلة البحث من خالل التساؤالت , وفروضھالبحث 
  :اآلتیة
 ؟للبلوزةالباترون الشخصي إعداد  تكالكیفیة التغلب علي مش -1
الشخصي  الباترون إلعداد وتنفیذما ھي الخطوات الصحیحة   -2

 لكل طالبة ؟
تنمیة مھارات الطالبات في رسم باترون البلوزة كیفیة   -3

 ؟وتنفیذھا
Objective 

التغلب علي مشاكل الباترون الشخصي من اإلعداد حتى التنفیذ   -1
 لدي الطالبات

لشخصي الخطوات الصحیحة إلعداد وتنفیذ الباترون ا تحدید  -2
 لكل طالبة

الصحیح البلوزة  تنمیة مھارات الطالبات في رسم باترون  -3
 تنفیذھاطرق و

  التوصل إلي أفضل الطرق في رسم الباترون الشخصي -4
Hypothesis 

المنفذة وفقا المودیالت توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  -1
    .والصعوبات التي واجھھ الطالبات آلراء المحكمین

داللة احصائیة بین العینات المنفذة للبلوزة ھناك فروق ذات  -2
 من خالل الباترون الشخصي

الباترون الشخصي تنفیذ  تكالبعض مشإمكانیة التغلب علي  -3
 من اإلعداد حتى التنفیذ لدي الطالبات

فروق ذات داللة إحصائیة بین مھارات الطالبات في  ھناك -4
 رسم باترون البلوزة وتنفیذھا

Significance 
الصعوبات التي تواجھ الطالبات اثناء تنفیذ  الوقوف علي -1

 بعض المالبس الشخصیة
 .في رفع مستوي الطالبات في مجال التخصص المساھمة -2
تنمیة مھارات الطالبة المختلفة في اعداد وتنفیذ البلوزة  -3
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 .النسائي
 Methodology 

یتبع البحث المنھج التحلیلي التطبیقي من خالل دراسة لبعض 
واجھ طالبات قسم المالبس عند عمل الباترون التي ت المشكالت

  .الشخصي للبلوزة من اإلعداد حتى التنفیذ
Theoretical Framework 

  األسس التي یبنى علیھا الباترون
إن النموذج یوضع لصنف واحد من الجسم ، فأنت إذا نظرت إلى 
جسمك في المرأة وجدت أن الناحیة الیمنى مطابقة للناحیة الیسرى ، 
ولذا فنحن نكتفي بعمل نموذج نصفي ، وعند وضعھ على القماش 

وقبل أن نضع النموذج على القماش . في النھایة على فستان كامل
جزاء من النموذج ال تحتاج الى وضعھا یجب ان نعلم ان ھناك ا

على اجزاء مثنیة من القماش ، ونحتاج فیھا الى طبقة من القماش 
  .كالحزام وبطانة الكول

نقوم  ألننا كاألساوروھناك اجزاء تحتاج الى اكثر من طبقتین     
  .لألكمامبعمل اثنین منھا وھكذا 

والبد ان نضیف الى النموذج الذي نقوم بعملھ كل االرشادات     
الوافیة التي تساعدنا على اتباع االسس الصحیحة ، كوضع خطوط 
النسیج في اجزاء الباترون المختلفة بحیث یبین اتجاه ھذه الخطوط 

  )3(. الطولیة
  أنواع الباترونات
  :الباترون الجاھز

ویكون مرسوم علیھا المودیل  وتقوم بإعداده مجالت متخصصة
وأجزاءه ثم أضافة مسافات الراحة بعد أن تؤخذ من المجلة 

  .المتخصصة یكون الباترون جاھز لوضعھ على القماش
  :الباترون التجاري

تقوم بإعداده جھات متخصصة ویرسل في مظروف خاص علیھ كل 
ً یستعمل في المصانع   )4( .إرشادات استعمال ھذا الباترون وغالبا

  :الباترون الورقي المسطح
ھو باترون یوضع لنصف الجسم ویستخدم في القص الفردي 

  .ویوضع على القماش وھو مثني
  :الباترون الصناعي

ویقصد بھ مجموعة الخطوط الھندسیة المستقیمة والمنحنیة 
الجسم والتي تتخذ  ألبعادوالمتداخلة الناتجة عن استخدام القیاسات 

ً لھ ً مماثال   )5(. في النھایة شكال
  :المیتراج

ھو عملیة تتبع خطوة إعداد الباترون حیث یتم عن طریق عمل 
للتعرف على كمیة  للباترون الذي تم إعداده وتشریحھ مقایسة

القماش المطلوب في قص ھذا الباترون ، وتتم من خالل تعشیق 
اجزاء الباترون المختلفة مع مراعاة عدم ترك مسافات كبیرة من 

  )6(. االجزاء وبعضھا لتقلیل نسبة العادم
  :لعمل المیتراج المستخدمةاألسالیب 

استخدام االسلوب الیدوي ویقوم بھا شخص مختص ذو خبرة  .1
او " باترونست"مجال تعشیق النماذج ویطلق علیھ اسم في 

الى عملیة  باإلضافةمقص دار في حالة قیامة بھذا العمل ، 
  )7( .القص نفسھا

النماذج للوصول  وألبعاداستخدام مقیاس رسم لعرض القماش  .2
الى افضل صورة لتعشیق النماذج ثم تنفیذه على الحجم 

 .الطبیعي
الطرق وادقھا وھو المتبع استخدام الكمبیوتر وھو انسب  .3

ً في المصانع الكبیرة  )8( .استخدامھ حالیا
  .األھمیة االقتصادیة للصناعات الصغیرة

األھداف  تعمل الصناعات الصغیرة على تحقیق مجموعة من
 االقتصادیة وھى كاآلتي

 .المساھمة في استیعاب العمالة وتقلیل حجم مشكلة البطالة -1
  .تلبیة طلبات الصناعات الكبیرة -2
  .تخفیف حد العجز في المیزان التجاري -3
  )9( .تحقیق التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة -4

  :المالبس الجاھزة
ة  اج بالجمل ط اإلنت ا نم ھي التي یرتدیھا معظم الناس الیوم، ویوفرھ
ي  تھلك ف بة للمس د بالنس ت والجھ ن الوق ر م وفیر الكثی وتؤدي إلى ت

 .صنع المالبس وتوفر المال الذي سیدفعھ للخیاط أو لمصمم األزیاء
)10(  

  :صناعة المالبس الجاھزة
ات ا الخام ر بھ ي تم ات الت ي العملی ت  ھ ذ أن كان اج من دة لإلنت المع

تھالك  دة لالس نع ومع ة الص یھ تام ة ملبس بح قطع ى تص ة حت أقمش
ة  ات اإلنتاجی ا بالعملی الل مرورھ ص (خ ة  –الق ي –الحیاك ) الك

وتعتبر صناعة المالبس إحدى الصناعات الكبرى في العالم وتشمل 
افة ، باإلض)11(المالبس النسائیة والرجالي ومالبس األطفال والفتیات

ر،  ي، واألزاری ات والحل ز، والقبع راء والتطری ناعة الف ى ص إل
  )12( .ومالبس النوم، ومالبس الریاضة وغیرھا –والمالبس الداخلیة 

  :مراحا إنتاج المالبس الجاھزة
ا  ر بھ ي تم ات الت ك العملی یقصد بمراحل إعداد المالبس الجاھزة تل

ى  ة حت ت أقمش ذ أن كان اج من دة لإلنت ات المع ة الخام بح قطع تص
ملبسیھ تامة الصنع ومعدة لالستھالك وتختلف اآلراء نحو تقسیم ھذه 

  -:المراحل داخل المصانع إلى المراحل الرئیسیة التالیة 
  .وتشمل التصمیم الخارجي وتصمیم الباترون : تصمیم الزى  -1
ص  -2 ذ : الق ص وأخ اترون والق یق الب ة تعش ى عملی وي عل وتحت

  )11( .العالمات
وع : التفصیل  -3 ب ن ة حس غیل المختلف ى مراحل التش وي عل وتحت

  المنتج والتشطیب النھائي للسلعة 
ا : الكي  -4 ق كیھ ن طری وتتضمن عملیة التجھیز النھائي للقطعة ع

  وتجھیزھا في الصورة 
  .)12(النھائیة 

 :التطبیق العملي للبحث
طالبة  15وعددھم قد قامت الباحثة بتدریب طالبات الفرقة الثانیة 

بقسم تصمیم االزیاء والنسیج علي تنفیذ البلوزة النسائي من خالل 
الباترون الشخصي لكل طالبة لمحاولة الوصول الي بعض 

  .الصعوبات التي تواجھھم من االعداد حتي التنفیذ
وقت قامت كل طالبة برفع قیاساتھا الشخصیة ورسم النموذج 

نفیذ وتم وضعة علي الورق ثم االساسي لھا ثم اختیار مودیل للت
ضبطھ بما یتناسب مع القیاس الشخصي لكل طالبة علي حدي بدقة 
ثم وضع الباترون علي القماش وقصة وتجمیعھ  بالشكل المناسب 

  للمودیل الذي تم اختیاره من قبل
واسئلة یمكن اور تمارة استبیان تحتوي علي عدة محوقد تم بناء اس
كیفیة العمل وبات التي واجھتھم تعرف علي الصعومن خاللھا ال

من خالل عرض المودیالت المنفذة علي مجموعة من  حلھا
المتخصصین في مجال تصنیع المالبس لتحكیمھم ومقارنة النتائج 

لما تم التوصل الیة من صعوبات لدي الطالبات اثناء ریم وتنفیذ 
  .البلوزة

  ل الباترون الشخصياستمارة استبیان لتحكیم مودیالت البلوزة المنفذة من خال
  التقییم  العبارات  المحاور

  ال یتحقق  تحقق الي حدا ما  تحقق
المحور 

  األول
    ضبط البلوزة من حیث الشكل العام والقصة

        مالئمة الشكل العام للتصمیم -1
        تحقیق النسبة والتناسب للقصة -2
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        توافق خطوط التصمیم مع الخطوط االساسیة للبلوزة -3
        وضع القصة بالشكل الصحیح  -4

المحور 
  الثاني

    ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة
        ضبط بنس الصدر في المكان الصحیح لھا -1
        اختیار الخیاطة الخارجیة المناسبة لكل مرحلة -2
        ضبط حردة االبط مع خط نصف الكم -3
        تركیب الكولة بالشكل الصحیح للمودیل -4

المحور 
  الثالث

    الجودة التشطیب النھائي للبلوزة
        عمل السرفلة المطلوبة للبلوزة كامل-1
        قص الزیادات من الخیوط التي توجد بالبلوزة-2
        كي البلوزة بالشكل الالزم للمودیل-3
        وضع البلوزة في التغلیف المناسب للمودیل-4

  الباترون الشخصي للطالباتالمودیالت التي تم تنفیذھا من خالل 

    
  رسم نموذج بلوزة بكم رجالن) 2( شكل رقم  طریقة رسم النموذج االساسي للبلوزة) 1(رقم  شكل

    
  طریقة وضع بلوزة بكم رجالن علي القماش) 4(رقم  شكل  طریقة وضع باترون البلوزة علي القماش) 3(شكل رقم 

    
  بلوزة بكم رجالن قصطریقة ) 6(رقم  شكل  البلوزة قصطریقة ) 5(شكل رقم 
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 بلوزة كروازیة) 2(صورة رقم  بلوزة بكم طویل وكالونیة منتصف االمام) 1(صورة رقم 

    
 بلوزة بكم طویل) 4(صورة رقم  بلوزة بكم طویل وحزام علي الوسط) 3(صورة رقم 

    
 بلوزة بمرد بسیك وكم طویل) 6(صورة رقم  الوسطبلوزة بكم جابونیز وحزام علي ) 5(صورة رقم 

    
 بلوزة بقصة بالوسط وكشكشة) 8(صورة رقم  الوسطبلوزة بكم واسع وحزام علي ) 7(صورة رقم 
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 بلوزة بقصة بالوسط ومرد بسیط) 10(صورة رقم  وكم طویل بلوزة بحزام حول الكولة) 9(صورة رقم 

    
 بلوزة بكول بحاري وكم بأسورة) 12(صورة رقم  بكم واسورة وكسرات حول الرقبةبلوزة ) 11(صورة رقم 

    
 بلوزة بكم طویل وحزام علي الوسط) 14(صورة رقم  بلوزة كروازیة الي الوسط) 13(صورة رقم 

  
  بلوزة بكم جابونیز) 15(صورة رقم 
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  :أھم الصعوبات التي واجھھ الطالبات اثناء التنفیذ
  ضبط بنس الصدر في المكان الصحیح لھا -1
  للبلوزةالخیاطة الخارجیة  -1
  تركیب الكولة بالشكل الصحیح للمودیل -2
 ضبط حردة االبط مع خط نصف الكم -3
 لحردات الرقبة واالبط اتعمل االنفورم -4
 وضع القصة علي الورق  -5
 ضبط االسورة مع الكم -6
 ضبط بنسھ الوسط في المكان المخصص لھا -7
 الصدر بما یتناسب مع المودیل تصریف بنسھ -8
  ضبط القصة الكروازیة عند خط الوسط -9

  )الصدق والثبات(تقنین األدوات 
   استبیان بطاقة تقییم المحكمین للمودیالت المنفذة: أوالً 

ال  ین بمج قامت الباحثة بإعداد استبیان موجھ للمتخصص
یج  س والنس تمل  –المالب ذة واش ودیالت  المنف یم الم لتحك

  :مودیل) 15(تقییم ل محاور) 3(علي االستبیان
ور األول ة : المح ام والقص كل الع ث الش ن حی وزة م بط البل ض
  .عبارات) 4(وتضمن 

اني ور الث من : المح وزة وتض ة للبل ات الخارجی بط الخیاط ) 4(ض
  .عبارات

ث ور الثال من : المح وزة وتض ائي للبل طیب النھ ودة التش ) 4(ج

  .عبارات
ي  وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي ث تعط تویات بحی المس

ق  ة تحق ات(االجاب الث درج ا ) ث د م ي ح ق إل ین(وتحق ، ال )درجت
دة(یتحقق  ور األول )درجة واح ت درجة المح درجة، ) 12(، وكان

وكانت الدرجة ) 12(درجة، والمحور الثالث ) 12(والمحور الثاني 
  .درجة) 36(الكلیة لالستبیان 

  :صدق المحكمین: صدق محتوي االستبیان
ع لقیاسھویقصد بھ قدرة ا  ا وض اس م ي قی  ,الستبیان عل

ورتھ  ي ص ھ ف م عرض تبیان ت وي االس دق محت ن ص ق م وللتحق
ال  ص بمج اتذة التخص ن أس ین م المبدئیة علي مجموعة من المحكم

بة "  8المالبس والنسیج، وبلغ عددھم  دي مناس ي م م عل وذلك للحك
ارات  یاغة العب ذلك ص ھ، وك اص ب ور الخ ارة للمح ل عب د ك وتحدی

افھ ي أراء  وأض اء عل دیل بن م التع د ت ة، وق ارات مقترح أي عب
كل  دیل الش دة تع ارات الجدی ض العب افة بع الي، إض ین كالت المحكم

ا  ائي لھ كل النھ بح الش تبیان، لیص ام لالس ح "الع و موض ا ھ كم
  )13( .باالستبیان السابق

ور  ل مح ة لك ة الكلی ین الدرج الصدق باستخدام االتساق الداخلي ب
  :والدرجة الكلیة لالستبیان

ك   داخلي وذل اق ال تخدام االتس دق باس اب الص م حس ت
بین الدرجة الكلیة ) معامل ارتباط بیرسون(بحساب معامل االرتباط 

  :لكل محور والدرجة الكلیة لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك
  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان: 1جدول 

  الداللة االرتباط   المحور
  0.01 0.85  ضبط البلوزة من حیث الشكل العام والقصة: األول
  0.01 0.88  ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة: الثاني
  0.01  0.83  جودة التشطیب النھائي للبلوزة: الثالث

یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلھا دالة 
توي  د مس ا 0.01عن ن  القترابھ م یمك ن ث حیح، وم د الص ن الواح م

تبیان،  ذا االس ة لھ اور المكون ین المح القول أن ھناك اتساق داخلیا ب
انس  كما انھ یقیس بالفعل ما وضع لقیاسھ، مما یدل علي صدق وتج

  .محاور االستبیان
  ثبات االستبیان
ات  د بالثب ة،  reabilityیقص اس والمالحظ ي القی ار ف ة االختب دق

ن  ھ م ا ب ا یزودن راده فیم اقھ واط ھ، واتس ع نفس ھ م دم تناقض وع
معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة علي 

وص ي للمفح ي األداء الفعل یر إل ي تش اس الت اب )13(المقی م حس ، وت
  :الثبات عن طریق

 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -1
 Split – halfطریقة التجزئة النصفیة    -2

  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان: 2جدول 
  التجزئة النصفیة معامل ألفا   المحور

  0.901 -0.822 0.835 ضبط البلوزة من حیث الشكل العام والقصة: األول
  0.894 -0.846 0.863 ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة: الثاني

  0.923 -0.840  0.846 التشطیب النھائي للبلوزةجودة : الثالث
  0.906 -0.836  0.848  ثبات االستبیان ككل

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات، 
ي  0.01معامل ألفا، التجزئة النصفیة، دالة عند مستوي  مما یدل عل

  .ثبات االستبیان
  مناقشة الفروض والنتائج وتفسیرھا

  المحكمین لآلراءتحلیل التباین لمتوسط درجات المودیالت  المنفذة وفقا :  )3(جدول
 الداللة  "ف"قیمة  درجة الحریة متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصدر التباین

 1.937 40.915 14 572.811  بین المجموعات
 

.026 
 21.123 165 3485.250  داخل المجموعات 

  179 4058.061  الكلي
كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 

مما یدل ) 0.01(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي ) 1.937(
المحكمین،  آلراءعلي وجود فروق بین المودیالت  المنفذة وفقا 

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل الجودة وترتیب 
  ). لكك(المحكمین للجوانب  تقییماتالمودیالت  في ضوء 

  ) ككل(المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المحكمین للمودیالت المنفذة في تحقیق جوانب التقییم :  4جدول 
  ترتیب المودیالت معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المودیل

 10 61.81 6.16 14.83 )1(مودیل 
 3 71.18 5.09 17.08 )2(مودیل 

 12 60.42 5.35 14.50 )3(مودیل 
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 11 61.46 5.19 14.75 )4(مودیل 

 7 66.32 3.87 15.92 )5(مودیل 

 4 68.75 4.12 16.50 )6(مودیل 

 1 76.39 4.25 18.33 )7(مودیل 

 13 52.78 3.26 12.67 )8(مودیل 

 2 74.65 4.17 17.92 )9(مودیل 

 6 67.01 4.29 16.08  )10(مودیل 

 3 71.18 5.16 17.08 )11(مودیل 

 14 47.57 3.53 11.42 )12(مودیل 

 5 68.40 4.72 16.42 )13(مودیل 

 8 64.93 3.94 15.58 )14(مودیل 

 9 63.89 4.91 15.33 )15(مودیل 
ً آلراء المحكمین  )ككل(في تحقیق جوانب التقییم ویؤكد داللة الفروق بین المودیالت المنفذة  مقارنة بالصعوبات التي وفقا

 المختلفة التنفیذ واجھھ الطالبات اثناء عملیات 

  
  .المحكمین آلراءوفقا )  ككل(المودیالت  في تحقیق جوانب التقییم  لتقییماتیوضح معامل الجودة ) 7(شكل 

كان  أفضل المودیالت  )  7(نجد أن المودیل رقم ) 7(من الشكل 
كانت أقل ) 12(، والمودیل رقم )ككل(في تحقیق  جوانب التقییم 

 آلراءوذلك وفقا ) ككل(المودیالت في تحقیق جوانب التقییم 
  : المحكمین، وتفسر الباحثة ذلك بأن

  المحكمین لآلراءفقا تحلیل التباین لمتوسط درجات محاور المودیالت المنفذة و: )5(جدول 
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین

 268.360 1525.839 2 3051.678  بین المجموعات
 

.000 
 5.686 177 1006.383  داخل المجموعات 

  179 4058.061  الكلي
كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة    
مما یدل ) 0.01(وھي قیمة  دالة إحصائیا عند مستوي ) 268.360(

 لآلراءعلي وجود فروق بین محاور تقییم المودیالت المنفذة وفقا 

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل الجودة المحكمین، 
المحكمین لمحاور التقییم  تقییماتوترتیب المودیالت  في ضوء 

  . في التصمیم) ككل(
  في التصمیم في ضوء آراء المحكمین للمودیالت  ) ككل(المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التقییم :  )6(جدول

  ترتیب المحاور  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المحور

 2 61.67 2.39 14.80 ضبط البلوزة من حیث الشكل العام والقصة
 3 46.04 2.09 11.05 ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة
 1 87.64 2.64 21.03 جودة التشطیب النھائي للبلوزة
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  .المحكمین آلراءوفقاً  ) ككل(یوضح معامل الجودة لمحاور تقییم المودیالت  ) 8(شكل 

جودة التشطیب النھائي للبلوزة  یمثل : فنجد أن المحور الثالث
: المحاور في ضوء آراء المحكمین، یلیھ المحور األولأفضل 

: ضبط البلوزة من حیث الشكل العام،  یلیھ المحور الثاني 

وھذا ینطبق علي الصعوبات  ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة
كما ھو  التي واجھھ الطالبات اثناء عملیات التنفیذ المختلفة

  :موضح في الشكل الراداري التالي

 
  .المحكمین آلراءوفقاً  )  ككل(وضح معامل الجودة لمحاور  تقییم المودیالت  ی) 9(شكل 

Results 
المنفذة وفقا المودیالت توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  -1

    .والصعوبات التي واجھھ الطالبات آلراء المحكمین
قد حصل التصمیم رقم سبعة علي اعلي التقدیرات بمتوسط  -2

  .17,92التصمیم التاسع بمتوسط ویلیھ % 18.33
قد حصل التصمیم رقم اثني عشر علي اقل التقدیرات بمتوسط  -3

11.42.% 
قد حصل المحور الثالث وھو جودة التشطیب النھائي للبلوزة  -4

المحكمین  ءال را علي اعلي معامل جودة في الثالث محاور
 .وھو یتفق تماما مع الصعوبات التي واجھھ الطالبات

معامل جودة في  الثاني علي اقل التقدیراتقد حصل المحور  -5
في الثالث محاور ضبط الخیاطات الخارجیة للبلوزة  وھو

الصعوبات التي اكثر تماما مع  المحكمین وھو یتفق راءآل
  .واجھھ الطالبات

Recommendations  : 
نحو توجیھ برامج البحوث والدراسات ب ضرورة االھتمام -1

 .مراحل التعلیم الجامعي المختلفة الطالبات والطالب بجمیع

الوقوف علي اھم الصعوبات التي تواجھ الطالب اثناء الدراسة  -2
 .ومحاولة حلھا

 ,االھتمام بمجال الباترونات المختلفة لمحاولة تطورھا -3
توفیر االمكانات المتاحة للطالب والطالبات لتذلیل الصعوبات  -4

 .التي تواجھھم
الحدیثة في مجال تصنیع العمل علي مواكبة التطورات  -5

 .المالبس
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