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  دراسة لتقنيات النموذج األساسي للكورساج الخالي من البنسات للنساء 

A Study on corsage of women darts free basic model design methods  
  

 
  د اِّـنعم السخاويشيماء عب

  جامعة األزھر  - كلیة االقتصاد المنزلي ، مدرس المالبس والنسیج
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
یتوقف نجاح أي مودیل على اإلعداد للنموذج، لذلك تبدأ صناعة المالبس باختیار التصمیم ثم إعداد النموذج 

ھو األساس في صناعة  (Pattern)یعتبر النموذج أو الباترون الخطوات، ویتبعھ العدید من األساسي السلیم الذي 
المالبس حیث أنھ الخطوة األولى لعملیة اإلنتاج، وعملیة إعداد النموذج من أدق الوظائف التي یعتمد علیھا نجاح 

اسات المأخوذة ولذلك التصمیم و یؤثر على جودة المنتج الملبسي ألنھ یمثل الجسم البشري بأبعاده الثالثة تبعا للقی
ومن أھم مالمح النموذج األساسي وجود البنسات   .تحتاج إلى متخصصین على درجة عالیة من الكفاءة والدقة

التي تعمل على تكسیم الملبس لمالءمة بروزات الجسم في مناطق الصدر والبطن واألرداف وعظمتي اللوح 
المالبس تحتاج نسبة أكبر من مقدار الراحة مع عدم وجود  والكوع، فالبنسات مع أھمیتھا إال أن ھناك أنواع من

بنسات في النموذج مثل الفساتین البسیطة والبلوزات والقمصان والمالبس الجلدیة والمالبس التریكو والمالبس 
 One"المنزلیة ومالبس الكاچوال والمالبس الریاضیة، إلى جانب إنتاج مالبس الحجم الواحد أو المقاس الواحد 

size"  ، كما أن ھذا النوع من النماذج أكثر مالءمة إلنتاج المالبس في مصانع المالبس الجاھزة لسھولة وسرعة
ھل ھناك طرق مختلفة لرسم النموذج تتلخص فى التساؤالت التالیة  مشكلة البحث .التصنیع وبالتالي زیادة اإلنتاج

روق بین الطرق المختلفة من حیث الضبط ومقدار ما ھي الفو  األساسي للكورساج الخالي من البنسات؟ وما ھي؟
ما ھي الطریقة األمثل للحصول على نموذج أساسي للكورساج خالي من البنسات من حیث الضبط و الراحة؟

الطرق المختلفة لرسم النموذج األساسي للكورساج الخالي من التعرف علي  أھداف البحث ومقدار الراحة؟
  .ضل وأبسط طریقة للحصول على نموذج أساسي للكورساج خالي من البنساتمحاولة الوصول إلى أفو البنسات

  اتبع البحث المنھج التجریبي التطبیقي وذلك لمالئمتھ لھذا البحث ولإلجابة علي تساؤالت البحث وتحقیق األھداف 
ً ب ین متوس طي درج ات ض بط النم وذج بالطریق  ) أ ( ة وكانت أھ م  نت ائج البح ث  ھ ى  وج ود ف روق دال ة إحص ائیا

، 42(للمقاس ات موض ع الدراس ة ) لبناء النموذج األساسي للكورساج الخ الي م ن البنس ات للنس اء -طریقة ألدریتش(
ً ب  ین متوس  طي درج  ات ض  بط النم  وذج بالطریق  ة وك  ذلك ). 50، 46 للمقاس  ات ) ب ( وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائیا

ً ب  ین متوس  طي درج  ات ض  بط النم  وذج وج  ود ف  روق دال  ة إحص   باالض  افة ال  ى 50، 46، 42(موض  ع الدراس  ة  ائیا
للمقاس  ات ) الطریق  ة المقترح  ة لبن  اء النم  وذج األساس  ي للكورس  اج الخ  الي م  ن البنس  ات للنس  اء) ( ج  ـ ( بالطریق  ة 

ً ب  ین الط  رق الثالث  ة لبن  اء النم  وذج األساس  ي ) 50، 46، 42(موض  ع الدراس  ة  وأیض  ا وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائیا
  .لدراسة لصالح الطریقة المقترحةالخالي من البنسات موضع ا

 النموذج األساسي  
basic model/pattern 

 الكورساج 
corsage 

 البنسة 
Dart 
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   Introduction:مقدمة  
م ضرورة تطویر إن التنوع غیر المحدود في تصمیمات األزیاء  ّ یحت

إعداد النماذج والذي یتطلب من مصمم النماذج أن یكون لدیھ قدر 
من االبتكار والمھارة في اإلعداد والقدرة على التطویر والتعدیل، 
باإلضافة إلى الخبرة والممارسة العملیة من العوامل المھمة 

  .والضروریة البتكار نماذج دقیقة وعملیة
ى اإلعداد للنموذج، لذلك تبدأ صناعة فیتوقف نجاح أي مودیل عل

المالبس باختیار التصمیم ثم إعداد النموذج األساسي السلیم الذي 
 (Pattern)یتبعھ العدید من الخطوات، ویعتبر النموذج أو الباترون 

ھو األساس في صناعة المالبس حیث أنھ الخطوة األولى لعملیة 
ئف التي یعتمد علیھا اإلنتاج، وعملیة إعداد النموذج من أدق الوظا

نجاح التصمیم و یؤثر على جودة المنتج الملبسي ألنھ یمثل الجسم 
البشري بأبعاده الثالثة تبعا للقیاسات المأخوذة ولذلك تحتاج إلى 

أحمد سالمان ( .متخصصین على درجة عالیة من الكفاءة والدقة
  )1281 - 2009 - وآخرون

سات التي تعمل على ومن أھم مالمح النموذج األساسي وجود البن
تكسیم الملبس لمالءمة بروزات الجسم في مناطق الصدر والبطن 
واألرداف وعظمتي اللوح والكوع، فالبنسات مع أھمیتھا إال أن 
ھناك أنواع من المالبس تحتاج نسبة أكبر من مقدار الراحة مع عدم 
وجود بنسات في النموذج مثل الفساتین البسیطة والبلوزات 

لمالبس الجلدیة والمالبس التریكو والمالبس المنزلیة والقمصان وا
ومالبس الكاچوال والمالبس الریاضیة، إلى جانب إنتاج مالبس 

كما أن ھذا النوع ،  "One size"الحجم الواحد أو المقاس الواحد 

من النماذج أكثر مالءمة إلنتاج المالبس في مصانع المالبس 
  .لي زیادة اإلنتاجالجاھزة لسھولة وسرعة التصنیع وبالتا

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  :في التساؤالت اآلتیة  مشكلة البحثیمكن صیاغة 

ھل ھناك طرق مختلفة لرسم النموذج األساسي للكورساج  - 1
  الخالي من البنسات؟ وما ھي؟

ما ھي الفروق بین الطرق المختلفة من حیث الضبط ومقدار  - 2
  الراحة؟

یقة األمثل للحصول على نموذج أساسي للكورساج ما ھي الطر - 3
  خالي من البنسات من حیث الضبط ومقدار الراحة؟

   Objectivesف البحث اهدأ
 :إلى الحالي البحث یھدف

الطرق المختلفة لرسم النموذج األساسي التعرف علي  .1
 .للكورساج الخالي من البنسات

محاولة الوصول إلى أفضل وأبسط طریقة للحصول على  .2
 .موذج أساسي للكورساج خالي من البنساتن

  Study Significance:أهمية البحث 
 :تضح أھمیة البحث في النقاط التالیة

 .االستفادة من البحث في عمل دورات تدریبیة لتطبیق النتائج  - 1
یعتبر النموذج المبسط نواه للمشاریع الصغیرة حیث یساھم في  - 2

 .زیادة دخل األسرة
عالج  ة بع  ض المش  اكل والص  عوبات الت  ي تواج  ھ اإلس  ھام ف  ي م -3
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مصانع المالبس الجاھزة التي تحتاج ھذا النوع من النماذج في تنفیذ 
منتجاتھا لما توفره من وقت وجھد للوصول إلى نماذج تس اعد عل ى 

  .االرتقاء بمستوى الجودة
  .محاولة ربط التعلیم الجامعي بواقع المجتمع واحتیاجاتھ -4
لمیة مقننة لبعض ط رق الحص ول عل ى النم وذج توفیر دراسة ع -5

 .األساسي للكورساج خالي من البنسات
  : Delimitations حدود البحث

  :تقتصر حدود البحث على
ث  الث ط  رق لرس  م النم  وذج األساس  ي للكورس  اج الخ  الي م  ن  -1

لبناء النم وذج األساس ي ) Aldrich(طریقة ألدرتش  :البنسات وھي
ات، والثانی   ة طریق   ة بن   اء النم   وذج للكورس   اج الخ   الي م   ن البنس   

محمد السید حس ن، والطریق ة . محمد البدري، د. المسطح لكل من د
الثالث  ة مقترح  ة م  ن قب  ل الباحث   ة، وق  د رم  ز إلیھ  ا عل  ى الترتی   ب 

  ).أ، ب، ج(بالرموز 
ت  م إع  داد النم  اذج بمجموع  ة م  ن المقاس  ات تتك  ون م  ن ث  الث  -2

ز إلیھا عل ى الترتی ب ورم) 102، 96، 90(مقاسات لمحیط الصدر 
، والتي تم تنفیذھا لكل طریق ة م ن الط رق )50‘ 46، 42(بمقاسات 

  .الثالث لبناء النموذج األساسي الخالي من البنسات موضع البحث
 : Hypothesis فرض البحث 

ً عند مستوي  بین النماذج المنفذة ) 0.05(توجد فروق دالة إحصائیا
یق  جوانب التقییم في تحق) 50، مقاس 46، مقاس 42مقاس (
لبناء )  أ، ب، جـ(وفقا آلراء المحكمین لطرق التنفیذ ) ككل(

النموذج األساسي الخالي من البنسات للنساء لصالح إحدى ھذه 
  .الطرق

  :Methodologyمنهج البحث 
  :منھج البحث

اتب   ع البح   ث الح   الي الم   نھج التجریب   ي التطبیق   ي وذل   ك لمالءمت   ھ 
  .ق من فرضھلتحقیق أھداف البحث والتحق

  Research tools :أدوات البحث 
) استمارة استبیان(اقتصرت أدوات البحث على مقیاس تقدیر 

 .النماذج المنفذة
  : Procedure إجراءات البحث

  -:تم عمل مسح للدراسات السابقة وقد مر البحث باإلجراءات اآلتیة
اج استنباط الطریقة المقترحة لرسم النموذج األساس ي للكورس : أوالً 

  .الخالي من البنسات
 ً : اختیار مانیكانات قیاسیة بمقاسات مناسبة وھذه المقاسات ھي: ثانیا

)42 ،46،50(  
  ).102، 96، 90(أو محیط صدر

 ً إعداد نماذج ورقیة أساسیة للنماذج األساسیة الثالث : ثالثا
 .المستخدمة في البحث

 ً   .إعداد مقیاس التقدیر: رابعا
 ً  .دیرصدق مقیاس التق: :  خامسا

ً تقویم النماذج األساسیة بواسطة مقیاس التقدیر  سادسا
 ً   .ثبات مقیاس التقدیر:. سابعا
 ً  .تنفیذ النماذج التي تم رسمھا على قماش الدمور: ثامنا

 ً تقویم النماذج التي تم تنفیذھا وذلك بعرض صور النماذج : تاسعا
ھیئة المنفذة على المانیكانات على لجنة التحكیم المكونة من أعضاء 

 .التدریس
 ً ً للتوصل إلى أفضل الطرق : عاشرا تحلیل نتائج التقویم إحصائیا

 .للحصول على النموذج األساسي للكورساج الخالي من البنسات
  :Statistical Analysis  اِّـعامالت اإلحصائي

  -:تم استخدام معامالت إحصائیة مالءمة لمنھج البحث وھى
  .دق محتوى االستبیانمعامل ارتباط بیرسون للتأكد من ص - 1

 Alpha(حساب الثبات عن طریق معامل ألفا كرونباخ  - 2
Cronbach  .(  

  .في اتجاھین (ANOVA)تحلیل تباین  - 3
  .للمقارنات المتعددة  Scheffe) (اختبار شیفیھ  - 4

  : Terminology مصطلحات البحث
  : (Technique)التقنیة أو الطریقة  -1

ھارات وطرق العمل واإلجراءات أو ھي األنشطة الفنیة كالم     
 .األسالیب التي یؤدیھا األفراد لتحقیق أھداف عملیة

(http://rfmahbob.kau.edu.sa2018)                              
ھ  و نم  وذج لتفص  یل : كم  ا ذك  ر ب  المورد: (Pattern)النم  وذج -2

  .قطعة قماش كافیة لحیاكة ثوب
  :(Basic Model)النموذج األساسي  -3

رسم ھندسي تخطیطي على ورق مكون من خطوط ومنحنیات 
لتتوافق مع شكل جسم , متداخلة ومتقاطعة بطریقة علمیة مدروسة 

اإلنسان وفق قیاسات دقیقة للجسم بأبعاده الثالثة لتمثل الشكل 
ویرسم لنصف , الخارجي للجسم بما فیھ من انخفاضات وبروز

ً أساسیا ألنھ نصف أمام ونصف خلف، ویسمى با: الجسم أي  ترونا
فاطمة , عھود عجالن.  (األساس الذي یبنى علیھ التصمیم 

  )2014: الشمراني 
ھ  و الج  زء ال ذي ینحص  ر ب  ین قاع دة الرقب  ة وخ  ط  :الكورس اج - 4

الوسط، وعادة ما یكون ملتص قا عل ى الجس م ع ن طری ق بنس ات أو 
             (Mary walf -1998).   قصات

ش كل مثل ث مس ئولة ع ن ض بط وتش كیل  ھي طیة عل ى: البنسة -5
القماش المسطح لمالءمة بروز وانحناءات الجسم، وھي ج زء زائ د 
عن النموذج یثنى ویحاك في المل بس إلعطائ ھ ش كل الجس م الثالث ي 
                                                               .   األبع          اد، وتجع          ل ال          رداء ینس          دل بش          كل أفض          ل

  )2012 -عبد الحفیظ فرغليزینب (
   Theoretical frameworkاإلطار النظرى 
  ):الباترون(مفھوم النموذج 
یعني رسم أو تخطیط على  (Pattern)النموذج : في اللغة الفرنسیة

الورق المربعات لعمل خطوط النموذج المطلوبة بناءً على مجموعة 
  .قیاسات الجسم

جي للجسم تبعا لشكل قطعة ویحدد النموذج األساسي الخط الخار     
المالبس، فالنموذج یعد خریطة أو تخطیط یسجل البیانات 
والمعلومات الخاصة بنسب الجسم وحالتھ والشكل الخارجي 

  .واألجزاء المكونة للجسم بصورة مقننة
والنموذج األساسي المسطح عبارة عن خطوط ومنحنیات ترسم      

مقاییس دقیقة لجسم على الورق بطرق فنیة وھندسیة تبنى على 
معین ویأخذ شكل ھذا الجسم بواسطة الخیاطات والبنسات، وھو 

                                                              .األساس الذي یبنى علیھ أي تصمیم
   )2016وسام محمد إبراھیم، سارة إبراھیم مھران (

 :أنواع النماذج
واص خف باختالد النموذج داعإمة في دلمستخطرق الف اتختل
أو   یادوما یإسمھ م ریت، ونوع القطعة الملبسیة، ومةدلمستخالخامة ا
س لمالبافي مصانع ل یستعمزال کالھما مار وتولکمبیدام اباستخ  لیاآ
 .زةلجاھا

  :لتالیةطرق الد ابأحنماذج لـداد اعم إیتو
  (Flat Pattern): النموذج المسطح - 1
 ):المانیك    ان(لص   ناعي النم   وذج المش    كل عل   ى الجس    م ا -2

(Modelling or Draping)  
طریقة الم زج ب ین النم وذج ال ورقي المس طح و المش كل عل ى  -3

 The Flat pattern and Modelling) :المانیك  ان
together)  

 (Commercial pattern) :النموذج التجاري -4
 Computer Aided) :النموذج المعد باستخدام الكمبیوتر - 5

Pattern Design "CAD")  
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  (Flat pattern) النموذج المسطح 
 يطیطلتخم اسرلایقة دم طرتستخنماذج لن اموع لنذا افي ھ

(Drafting)م لمصمافیھا ن ي یستعیـسدھنـم سرة ـیقطرھي و
ك طریقتان ھنا، وبةولطلمنموذج الطوط اخل لعمم لجست ابقیاسا

 :دادهعم وإسرل
د قیاسیة تعتمت سامقادام ألساسي باستخنموذج الم اسریقة طر - أ

یة رلحاي طألنھا تعم لمصمـد اھي تفیومعینة ت لمقاساداول علی ج
 .رةلمتغیت اللتصمیمار البتکاابة لعملیة ولطلما

لشخصیة ت المقاسادام اباستخنموذج األساسي لم اسریقة طر - ب
ري لبشم الجسن امدة یدبعنایة شت لقیاساذ اخأقة دعلی د لتي تعتما
 .نموذجلل اعمع خطوات اتباقة في دلب الی جانإ

ل لتفاصیافي ف تختلطح نماذج لمسسي األسانموذج الن امق ینبثو
 میـدلتقـرض والعایقة وطر

ضة ولموایفتھ س ووظلملبوع انب لی جانذ إلتنفیوب اسلك ألذکو
 :ھي کما یليدة ولسائا
 :لقیاسينموذج الا - أ
نماذج لاتصنع منھ م ولجسطوط اخل ساسي یمثوذج أنمو ھو
ض بعوع لنذا اھن یتضموة ـلمختلفت امیماـلتصات ارى ذألخا
 .لمصنعل اخط دالضبد اعواقدات وشارإلا

 :طلمبسنموذج الا - ب
ت لقیاساداده اعإفي دم یستخوة طمبسم سریقة طربنموذج لذا اھذ ینف
 .ملجسامة ءیلھ لمالدتعوھ طبـضـن یمکث لشخصیة حیا

 :وراتألساسي للتایالنموذج ا -جـ
وذج لنماعلي ت یالدلتعن ام عةومجمراء جم إیتث حی
م یتسذي لوا) تلجاکیا( طفلمعوذج اعلي نمول لقیاسیللحصا

  .لنسبيع اباالتسا
 :لصناعينموذج الا -د
ت لمقاساداول اسمھ جرفي دم ح یستخطساسي مسو نموذج أھ
ب نسل وشکعن یة رورلضت ااـمولمعلل اعلی کوي یحتولقیاسیة ا
نماذج لن اموع لنذا الھف ال یضامة ، ولمالئاحة رالدار امقم ولجسا
وب لطلمم التصمیم اسن رمء النتھاد اال بعت إاطلخیاـدار امق
مسافة دة یاد زبع  کامالزء جل کد یعث حیزاؤه جأیح رتشو
ً مة تبعزلالت اسیعاولتت وااطلخیاا وى یحتوذج نھ نمم أي أللتصمیا

کما ، لخا....تاناطبوال وکوب وأجیـن مم لتصمیزاء اجأعلی جمیع 
 . ةطلخیات امسافاعلی وى یحت

2018-ttp://rfmahbob.kau.edu.sah  
  :النموذج األساسي الخالي من البنسات -ھـ

م ، لجسوق افس لمالبل افی شکم لتحکل اسائدى وحإھی : لبنسةا
بما م لجسل اشکط الملبس على ضبو ھلھائیسي رلدور الن افإك لذل

ھي ءات، وأماكنھا على نموذج الكورساج نحناروزات أو ابن فیھ م
  (Parish, P- 2013-32)     الوسط - الكتف - أعلى الصدر(

وكما یمكن التحكم في حجم ومكان البنسة بتقصیرھا أو نقلھا على 
) إلغائھا(حدود النموذج أوتصریفھا في قصة، یمكن أیضا تسطیحھا 

أو توزیع مقدارھا على حدود النموذج بطرق فنیة خاصة لما تتطلبھ 
  .النموذجالموضة مع االحتفاظ بضبط 

فالنموذج األساسي الخالي من البنسات ھو من أھم النماذج 
المستنبطة من النموذج األساسي المسطح، فھو یتمیز بالضبط غیر 
المحبك ویتمیز بشكلھ وتنفیذه المبسط بما یساعد على إنتاج نماذج 

والتي یتطلب إنتاجھا ) الفضفاضة(مطورة إلنتاج المالبس الكاجوال 
    (Haggar, Ann: 1990: 25) .فةعادة خامات خفی

وھو من أسھل الطرق للحصول على نماذج لتصنیع المالبس 
الكاجوال سواء كانت للمودیالت ذات األكمام المنفصلة أو المتصلة 
ً استخدامھا  مثل الكم الرجالن، فھو من النماذج المألوف جدا
ً ما یستخدم لصنع مالبس  للمالبس الخارجیة الكاجوال وغالبا

ریكو واألصواف والقماش المنسوج المطاط، كما أن استخدامھ الت
یعطي نتیجة جیدة لألقمشة الصلبة أو السمیكة مثل األقمشة المبطنة 

  .والمالبس المنزلیة (waterproof)وذال الفراء والمضادة للماء 

كما أن ھناك بعض النماذج التجاری ة الج اھزة مت وفرة ب دون بنس ات 
فضفاضة والتي تس تخدم للمالب س المنس وجة للمالبس الكاجوال أو ال

أو التریكو، ومنھ ا عل ى س بیل المث ال نم وذج القم یص لمجل ة ب وردا 
  .األلمانیة

ویمكن توضیح أسباب تفض یل اس تخدام النم وذج المس طح الخ الي 
  -:من البنسات فیما یأتي

كم  ا أن  ھ عن  د . إمكانی  ة تنفی  ذ أفض  ل عن  د تجمی  ع حیاك  ة الجن  ب –أ
وع من النماذج فإن ھ ال یحت اج إل ى أي تص ریف استعمال ھذا الن

  (Haggar, Ann: 1990: 27). للبنسات
أكث  ر مالئم  ة إلنت  اج المالب  س ف  ي مص  انع المالب  س الج  اھزة  –ب

  .لسھولة وسرعة التصنیع وبالتالي زیادة اإلنتاج
أكثر مالئمة ألن واع كثی رة م ن المالب س مث ل الفس اتین البس یطة  –ج

ب  س االس  ترخاء والمالب  س الجلدی  ة والبل  وزات والقمص  ان ومال
والمالب   س التریك   و والمالب   س المنزلی   ة والجاكی   ت الك   اجوال 

  .والمالبس الریاضیة والجلباب والعباءات
یالئ م ھ ذا الن وع م ن النم اذج ص انعي المالب س الخب  راء أو ذوي  –د

الخب  رة المح  دودة ولك  ن یرغب  ون ف  ي إنت  اج تص  میمات س  ریعة 
  .لتوفیر الوقت والجھد

  .أكثر مالئمة لنماذج الرجالن والكیمونو –ه
  .مواكبة الموضة السائدة مع االحتفاظ بضبط النموذج –و
یخف  ى مع  الم الجس  م مقارن  ة باألش  كال األخ  رى للنم  اذج وب  ذلك  –ح

  .یكون أقرب لمالمح الملبس اإلسالمي للمرأة المسلمة
انتشار المودیالت الفضفاض ة م ع الزی ادة ف ي اس تخدام األقمش ة  –ط

ت   ي تتمی   ز بالمطاطی   ة مث   ل خام   ات التریك   و كم   ا أن   ھ س   ھل ال
ً لكونھ غیر محب   ).فضفاض(ك واالرتداء نظرا

أكثر مرونة في القیام بتدریج النموذج والذي یحت اج إل ى ت دریج  –ي
التفاصیل الداخلیة فیكون الت دریج أس ھل ف ي الم ودیالت الخالی ة 

  .من البنسات
م ل خط وط تص میمیة یعطى المصمم احتماالت غیر مح دودة لع –ك

  .متداخلة أو أكثر ابتكارا ً
المحافظ  ة عل  ى ش  كل تص  میم األقمش  ة الت  ي تس  تلزم المحافظ  ة  –ل

  .علیھا مثل األقمشة المقلمة أو الكاروه
 :  work Practicalاإلطار العملي

لطالبات  - دراسات في النماذج(تدریس الباحثة لمادتي من خالل  - 1
) تیرم ثاني - یار وتنفیذ المالبستیرم أول، اخت - الفرقة الثالثة

وجدت بعض المودیالت المطلوب تنفیذھا مع الطالبات تحتاج 
لنموذج كورساج خالي من البنسات، حیث أنھ األنسب لتنفیذ 
تلك المودیالت، وبالبحث عن طرق بناء ھذا النوع من النماذج 
وجدت ھناك طریقتان موثقتان بالكتب، أحدھما أجنبیة وھي 

لبناء النموذج األساسي للكورساج ) Aldrich(ش طریقة ألدرت
الخالي من البنسات، والثانیة عربیة وھي طریقة بناء النموذج 

محمد السید حسن، . محمد البدري، د .د المسطح لكل من
  .وبتجریب ھاتان الطریقتان كانتا غیر جیدة الضبط

بالبحث عن تقنیات أخرى لرسم النموذج األساسي المسطح  - 2
وعلى شبكة ن البنسات خاصة ببعض المصانع الخالي م

اإلنترنت وجدت الباحثة تقنیات رسم متعددة، وبدراسة كل ذلك 
  .تم التوصل للنموذج المقترح للبحث

  - :بالترتیب كما یليوطرق الرسم الثالثة موضحة 
طریقة بناء النموذج األساسي الخالي من البنسات بطریقة 

   ed(Aldrich Winifr- 2008- 21(ألدریتش وینفرید 
  : القیاسات المطلوبة للرسم

  سم37= سم                   محیط الرقبة 88= محیط الصدر 
  سم34= سم                     عرض الصدر 21= عمق اإلبط 

  سم21.5= سم                  طول الكتف 34.4= عرض الظھر 
  مس20.5= سم                    طول الجنب 40= طول الظھر 

  سم7= عرض بنسة الصدر 
  :طریقة الرسم
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صفر ثم یمد منھا خط ) 5(یوضع في أقصى الیسار أعلى نقطة 
  . عمودي ألسفل

  . سم 1.5مسافة  )5 -1(
خط عرضي ) 2(سم ثم یرسم من نقطھ 2.5+ عمق االبط  )2 -1(

  . للیمین
سم ثم 51= ]7)+2÷88[(سم 7+نصف محیط الصدر=  )3 -2(

خط (وھذا الخط یمثل ) عمودي(نمد خط ألعلى وألسفل 
  ).نصف األمام

لكل ) ملیمتر3(سم ,3مع إضافة ) 5 - 2(نفس المسافة =  )4 -3(
  . في جدول المقاسات) 15(مقاس أكبر من مقاس 

حتى نقطة ) 5(طول الظھر ثم نمد خط عرضي من نقطة=  )5 -1(
)6.(  

حتى نقطة ) 7(طول الجنب ثم نمد خط عرض من نقطة =  )7 -5(
)8 .(  

  الخلف : أوالً 
ثم ) ملیمتر2(سم ,2 –) مقاس الرقبة (محیط الرقبة  1/5= )9 -5(

  . كما بالرسم) 9 - 1(وصل منحنى الرقبة 
سم، ثم نمد خط عرضي للیمین 1 –عمق االبط  5/ 1=  )10 -1(

  . دون قیاس
سم، ویتم رسم خط الكتف بالمسطرة 1+طول الكتف =  )11 -9(

اطع مع الخط الممتد من وذلك بإمالة المسطرة حتى تتق
 ).11(في نقطة ) 10(نقطة 

سم مقدار راحھ ثم نمد خط 1+نصف عرض الظھر =  )12 -2(
في  )15(عمودي ألعلى یتقاطع مع الخط الممتد من نقطة 

  ). 13(نقطة 
  ). 13 - 12(نصف المقاس =  )14 -12(

  األمام : ثانیاً 
  ). ملیمتر9(سم  0,9 -مقاس الرقبة  1/5=  )15 -4(
ملیمتر، ثم نرسم حردة 0,2 - خمس مقاس الرقبة =  )16 -4(

  ).16 - 15(الرقبة األمامیة 
سم، ثم نمد خط عمودي 1,5+ نصف عرض الصدر =  )18 -3( 

  . ألعلى بدون قیاس
  . سم2 –) 16 - 3(نصف المقاس =  )19 -18(
ً ) 21(سم، ثم نمد خط من نقطة  0,75) = 21 - 11(  للیمین موازیا

  . سم15بطول ) 22( لألرض حتى نقطة
سم حتى  0,5+طول الكتف = یمثل خط كتف األمام ) 23 - 15(

  ). 23(في نقطة ) 22 - 21(یمس الخط الممدود 
ثم نمد خط عمودي ألسفل ) 18 - 12(نصف المقاس  )24 -18(

  على خط أكبر حجم ) 26(حتي نقطة 
، 19، 24، 14، 11(نرسم حردة اإلبط كما بالرسم مرورا بالنقاط  - 

حسب ) 45(بزاویة ) 18، 12(وذلك بحیث نرتفع من نقطة  )23
  : المقاس كما یلي

سم، ومن نقطة  2,5مسافة ) 12(من نقطة ) 14 - 8(في المقاس  - 
  سم  2,25مسافة ) 18(
سم، ومن نقطة 3مسافة ) 12(من نقطة ) 22 - 16(في المقاس  - 
  سم 2,75مسافة ) 18(
سم، ومن نقطة  3,5مسافة ) 12(من نقطة ) 30 - 24(في المقاس  - 
  سم 3,25مسافة ) 18(

طریقة بناء النموذج األساسي الخالي من البنسات  )1(ویمثل الشكل 
  :بطریقة ألدریتش وینفرید

 -محمد السید حسن. محمد البدري، د. طریقة د(النموذج المسطح 
  )183ص  -2006

  : القیاسات الالزمة لرسم الباترون
  سم42= طول الظھر  - 2    سم          96= دوران الصدر  - 1
  سم20= طول الجنب  - 4        سم       75= طول القمیص  - 3
  سم112= دوران الجناب  - 5

  :طریقة تقسیم القیاسات

الناتج ......................... (سم 48=  2÷  96= دوران الصدر 
  )األول

الناتج ........ ( 54=  6+  48=  6+ أول ناتج = عرض الباترون 
  ) الثاني

الناتج ................... (سم 6.7=  8÷  54=  8÷ الناتج الثاني 
  )الثالث

 4+ 20.1=  4÷  3×  6.7=  4+  3× ثالث ناتج = حردة اإلبط 
طول اإلبط وھذا المقدار یمثل طول المستطیل الالزم لعمل حردة = 

  )سم6.7(اإلبط وعرضھ ھو ثالث ناتج أي 
  سم7.7=  1+  6.7= سم 1+ الناتج الثالث = ردة الرقبة لعمل ح

 7.7=  2÷ مقدار حردة الرقبة = لتحدید نزول كتف الخلف واألمام 
  سم3.8=  2÷ 

 
طریقة بناء النموذج األساسي الخالي من البنسات ) 1(شكل 

  بطریقة ألدریتش وینفرید
  :طریقة رسم النموذج 

یساوي عرض الباترون عرضھ ) أ، ب، ج، د(یرسم المستطیل  - 1
  .سم75سم وطولھ یساوي طول القمیص وھو 54أي 

سم 28ویبعد عنھ مسافة ) د - أ(یوازي الخط ) 1ه - ه(یرسم الخط  - 2
موازیا للخط السابق ویبعد عنھ ) 1و - و(وھو عمق اإلبط، والخط 

  .سم وھو طول الظھر42بمقدار 
) 1ف(ونقطة ) د - أ(في منتصف المسافة ) ف(توضع النقطة  - 3

 - ف(ویوصالن ببعضھما ویمثل الخط ) ج- ب(في منتصف المسافة 
  .الخط الفاصل بین األمام والخلف) 1ف
سم إلى أسفل وھذا 2سم للیسار، 7.7بمقدار ) أ(نبعد عن النقطة  - 4

سم 7.7مقدار ) د(یمثل حردة الرقبة الخلفیة، ثم نبعد عن النقطة 
  .الرقبة األمامیة سم إلى أسفل وھذا یمثل مقدار حردة7.7للیمین، 

سم ونضع 6.7وھو ) الناتج الثالث(مقدار ) ف(نبعد یسار النقطة  - 5
الناتج (خط رأسي یساوي ) س(، ونرسم من نقطة )س(نقطة 
، ونكرر ھذه الخطوة )م - س(سم ویسمى الخط 24وھو ) الرابع

، وبعد أن أصبح لدینا )ع - ص(ونرسم الخط ) ف(یمین النقطة 
وف ترسم فیھ حردة اإلبط الخلفیة س) س م ع ص(المستطیل 
  .واألمامیة

، ثم )1س(سم ثم نضع النقطة 3.8مقدار ) س(ننزل من نقطة  - 6
) 1س(نرسم خط بین أعلى نقطة في حردة الرقبة الخلفیة ونقطة 

  .ویمثل خط كتف الخلف
لنحصل على النقطة ) ص(نكرر نفس العملیة بالنسبة للنقطة  - 7
  .ویرسم خط كتف األمام) 1ص(
  .نرسم حردتي اإلبط األمامیة والخلفیة كما ھو موضح بالرسم - 8
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 رسم النموذج المسطح) 2(شكل 

  النموذج المقترح لرسم باترون أساسي خالي من البنسات للنساء
 -:المقاسات المطلوبة •

سم            40= طول الظھر  - سم            96= محیط الصدر - 
 سم13= طول الكتف  - 

تم رسم باترون واحد لألمام والخلف مع تغییر حردة ی: طریقة الرسم
الرقبة األمامیة عن الخلفیة، وكذلك خط كتف الخلف عن األمام، 

 - :وذلك باتباع الخطوات اآلتیة
خمس مرات ) 2(أوالً یتم تقسیم محیط الصدر على رقم  -

= 2÷48= 2÷96: للحصول على خمس نواتج كالتالي
24÷2 =12÷2 =6÷2 =3 

 :بعاده كالتالينرسم مستطیل أ -
سم، 42=  2+  40= سم 2+طول الظھر= طول المستطیل

  ).أ ب(ویسمى 
  ).مقدار راحة(سم 3+ ثاني ناتج للقسمة = وعرض المستطیل

، ثم نكمل رسم المستطیل فیكون )ب جـ(سم، ویسمى 27=24+3
  ).أ ب جـ د(

مسافة رابع ) أ(لرسم حردة الرقبة األمامیة ننزل من نقطة  -
+  6= سم لیكون عمق حردة الرقبة األمامیة 2 +ناتج للقسمة 

نفس المسافة لیكون اتساع ) أ(سم، ثم نقیس یسار نقطة 8=  2
 .الحردة، ثم نرسم حردة الرقبة األمامیة كما بالشكل

نقیس بعد نقطة اتساع حردة الرقبة األمامیة مسافة طول  -
= سم 1+ سم، ثم ننزل مسافة آخر ناتج للقسمة 13= الكتف 

لتحدید میل خط كتف ) ھـ(سم ونضع نقطة  4 = 1+  3
ھو خط كتف األمام، وامتداد ھذا ) ي ھـ(األمام لیكون الخط 

) و(سم في النقطة 2+ الخط ألسفل مسافة نصف طول الظھر
+  20= یكون عمق كل من حردتي اإلبط األمامیة والخلفیة 

سم، نحدد على أساسھ خط بعرض الباترون یسمى 23=  3
 .ط الصدرلیكون خ) ز ح(

أما لرسم خط كتف الخلف نرتفع عن خط كتف األمام بشكل  -
 ). ك ل( سم لیكون الخط 2موازي لھ مسافة 

بعد ذلك یتم رسم حردة الرقبة الخلفیة بتحدید نقطة أسفل نقطة  -
سم لتكون نقطة عمق حردة الرقبة الخلفیة، 0.5بمسافة ) أ ( 

 .مبشكل منحني كما بالرس) ك ( ویتم توصیلھا بنقطة 
) ھـ ح(ولرسم حردة اإلبط األمامیة نقوم بتوصیل النقطتین  -

) ھـ و(التي تنصف المسافة ) ط(بمنحنى للداخل من نقطة 
 .سم1.5مقدار 

) ل ح(أما لرسم حردة اإلبط الخلفیة نقوم بتوصیل النقطتین  -
 .سم0.5مقدار ) ط(بمنحنى للداخل من نقطة 

  
  ي خالي من البنساتالنموذج المقترح للباترون األساس) 3(شكل 

بعد ذلك یتم شف كل من األمام والخلف على حدة، وإلطالة     
النموذج حتى خط أكبر حجم یتم رسم خط أفقي مواري لخط الوسط 

ً لطولھ ویبعد عنھ مسافة طول الجنب   .مساویا
یمكن االكتفاء باستخدام النموذج على ھذه الصورة إذا : ملحوظة

 ً ً أسفل اإلبط ، أما إذا أردنا أن أردنا أن یكون الزي فضفاضا جدا
یكون مضبوطا بشكل مالئم للجسم فإننا نضیف خطوة تكسیم بسیطة 

سم على خط الوسط 2سم، ثم 1بحیث ندخل على خط اإلبط مسافة 
  .وحتي خط أكبر حجم بشكل منتھي، وھذا ما تم القیام بھ في البحث

                                         :ویمثل الرسم التالي الشكل النھائي للنموذج المقترح 

 
 الشكل النھائي للنموذج المقترح) 4(شكل 
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تم إعداد مجموعة من النماذج تتكون من ثالث مقاسات لمحیط  - 3
، 42(ورمز إلیھا على الترتیب بمقاسات ) 102، 96، 90(الصدر 

46 ‘50 .(  
األساسي  تم تنفیذھا لكل طریقة من الطرق الثالث لبناء النموذج - 4

موضع البحث للمقارنة بینھم وتحدید أكثرھا الخالي من البنسات 
ً بتقییمھا مصورة على ثالث مانیكانات بنفس المقاسات تتمثل  ضبطا

صور النماذج المنفذة الخالیة من  توضحفي الجداول التالیة والتي 
  :البنسات موضع البحث

  )42(الثالثة لمقاس النموذج األساسي للكورساج للطرق ) 1(جدول : أوالً 
  الطریقة المقاس

  
  محاور التقییم

  
  )أ(الطریقة 

  
  )ب(الطریقة 

  
  )ج(الطریقة 

  
  
  
  
  

  األمام

      
  
  
  
  

  الجنب

      
  
  
  
  

  الخلف

      

 )46(النموذج األساسي للكورساج للطرق الثالثة لمقاس ) 2(جدول : ثانیاً 

  الطریقة والمقاس       
  

  محاور التقییم

  
  ) أ(الطریقة 

  
  ) ب(الطریقة 

  
  ) ج(الطریقة 

  
  
  
  
  

  األمام
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  )50(النموذج األساسي للكورساج للطرق الثالثة لمقاس ) 3(جدول : ثالثاً 

  
  
  
  

  الجنب

      
  
  
  
  
  

  الخلف

      

  الطریقة والمقاس       
  

  محاور التقییم

  
  ) أ(الطریقة 

  
  ) ب(الطریقة 

  
  ) ج(الطریقة 

  
  
  
  
  

  األمام

      
  
  
  
  

  الجنب

  
    

  
  
  
  
  

  الخلف
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  :Resultsنتائج البحث 
  )الصدق والثبات(تقنین األدوات 

 استبیان تقییم المحكمین للنماذج المنفذة: أوالً 
قام  ت الباحث  ة بإع  داد اس  تبیان موج  ھ للس  ادة للمتخصص  ین بمج  ال 

،  وق د ")2"ملح ق رق م ( لتحكیم النماذج المنف ذة –المالبس والنسیج 
كم ا ) مقاسات تم تنفیذھا بثالث ط رق 3(االستبیان علي تقییم  اشتمل
  :یلي

  ).50، 46، 42(تم تنفیذھا بمقاسات ) أ(الطریقة األولي 
  ).50، 46، 42(تم تنفیذھا بمقاسات ) ب(الطریقة الثانیة 
  ).50، 46، 42(تم تنفیذھا بمقاسات ) جـ(الطریقة الثالثة 

  :واشتمل االستبیان علي ثالث محاور 
اتج  اه النس  یج، الخط  وط، مق  دار الراح  ة، (األم  ام : لمح  ور األولا

  .عبارة) 12(وتتضمن ) الشكل العام
) الخط  وط، مق  دار الراح  ة، الش  كل الع  ام(الجن  ب : المح  ور الث  اني
  .عبارة) 14(وتتضمن 

اتج اه النس یج، الخط وط، مق دار الراح ة، (الخل ف : المحور الثالث
  .عبارة) 12(وتتضمن ) الشكل العام

قد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات بحیث تعطي اإلجابة و
، غی ر )درجت ین(ومالئ م إل ي ح د م ا ) ثالث درج ات(مالئم : بـ

) 36(، وكانت درجة المح ور األول كك ل )درجة واحدة(مالئم 
،  )36(درج ة، والمح ور الثال ث ) 42(درجة، والمح ور الث اني 

 ةدرج) 102(وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان 
  : صدق محتوي االستبیان

وللتحقق من ص دق محت وي االس تبیان ت م عرض ھ ف ي ص ورتھ 
المبدئی  ة عل  ي مجموع  ة م  ن المحكم  ین م  ن أس  اتذة التخص  ص 

ً  11بمجال المالبس والنسیج، والذي بلغ عددھم  ملح ق "محكم ا
وذل  ك للحك  م عل  ي م  دي مناس  بة ك  ل عب  ارة للمح  ور "  1رق  م 

وتحدی   د وإض   افة أي  الخ   اص ب   ھ، وك   ذلك ص   یاغة العب   ارات
عبارات مقترحة، وقد تم التعدیل بناءً علي أراء المحكمین حیث 
ت   م إض   افة بع   ض العب   ارات الجدی   دة وتع   دیل الش   كل الع   ام 

  "2ملحق رقم "لالستبیان، لیصبح الشكل النھائي لھا 
الصدق باستخدام االتساق الداخلي ب ین الدرج ة الكلی ة لك ل مح ور 

  :والدرجة الكلیة لالستبیان
ت   م حس   اب الص   دق باس   تخدام االتس   اق ال   داخلي وذل   ك  

ب ین الدرج ة ) معامل ارتباط بیرس ون(بحساب معامل االرتباط 
والدرج  ة الكلی  ة )  األم  ام، الجن  ب، الخل  ف(الكلی  ة لك  ل مح  ور 

  :لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك

قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ) 4(جدول 
  ودرجة االستبیان

 االرتباط   محورال
  **0.87  األمام: األول
 **0.84  الجنب: الثاني
 **0.88  الخلف: الثالث

  0.01دالة عند مستوي **
یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلھا دالة 

ً )0.01(عن  د مس  توي  ، وم  ن ث  م یمك  ن الق  ول أن ھن  اك اتس  اقا
ً ب  ین المح  اور المكون  ة لھ  ذا االس  تبیان، كم  ا ان  ھ یق  یس  داخلی  ا

بالفعل ما وضع لقیاسھ، مما ی دل عل ي ص دق وتج انس مح اور 
  .االستبیان

  ثبات االستبیان
وت  م حس   اب الثب   ات ع   ن طری  ق معام   ل ألف   ا كرونب   اخ  

)Alpha Cronbach( 
  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان) 5(جدول 

 معامل ألفا  المحور 
 **0.823  األمام: األول
 **0.831  الجنب: الثاني
  **0.840  الخلف: الثالث

  **0.832  ثبات االستبیان ككل
  0.01دالة عند مستوي **

یتض   ح م   ن الج   دول الس   ابق أن جمی   ع ق   یم معام   ل ألف   ا 
مم ا ) 0.01(دال ة عن د مس توي  Alpha Cronbachكرونباخ 

  .یدل علي ثبات االستبیان
 : Discussion  اِّـناقشة

ً عند : صیغة الفرض ) 0.05(مستوي یوجد فروق دالة إحصائیا
في ) 50، مقاس 46، مقاس 42مقاس (بین النماذج المنفذة 

وفقا آلراء المحكمین لطرق التنفیذ ) ككل(تحقیق  جوانب التقییم 
لبناء النموذج األساسي الخالي من البنسات للنساء )  أ، ب، جـ(

  .لصالح إحدى ھذه الطرق
  :وللتحقق من ھذا الفرض قامت الباحثة بما یلي

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقییمات تم حساب  - 1
) 50، مقاس 46، مقاس 42مقاس (المحكمین للنماذج المنفذة 

األساسي الخالي " لبناء النموذج )  أ، ب، جـ(بطرق التنفیذ 
  :من البنسات للنساء كما ھو موضح بالجدول التالي

محكمین لضبط النماذج بالطرق الثالثة والمقاسات الثالثة یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقییم ال) 6(جدول رقم 
  موضع الدراسة

طریقة رسم 
 50 46 42 المجموع المقاسات المعالجات النموذج

 الطریقة أ
 49.58 49 50 49.75 المتوسط الحسابي
 5.19 5.47 6.16 5.50 االنحراف المعیاري

 61 61 61.25 60.75 المتوسط الحسابي الطریقة ب
 1.12 1.41 0.50 1.50 االنحراف المعیاري

 89.08 89.75 89.50 88 المتوسط الحسابي الطریقة ج
 3.23 3.30 2.64 4.24 االنحراف المعیاري

  - :تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن
) 42(متوسط تقییم المحكمین للنموذج المنفذ بالمقاس   §

یھ النموذج أفضل في تحقیق جوانب التقییم یل) جـ(بالطریقة 
 ).أ(، یلیھ النموذج المنفذ بالطریقة )ب(المنفذ بالطریقة 

) 46(متوسط تقییم المحكمین للنموذج المنفذ بالمقاس  §
أفضل في تحقیق جوانب التقییم یلیھ النموذج ) جـ(بالطریقة 

 ).أ(، یلیھ النموذج المنفذ بالطریقة )ب(المنفذ بالطریقة 

) 50(منفذ بالمقاس متوسط تقییم المحكمین للنموذج ال §
أفضل في تحقیق جوانب التقییم یلیھ النموذج ) جـ(بالطریقة 

 ).أ(، یلیھ النموذج المنفذ بالطریقة )ب(المنفذ بالطریقة 
مجموع متوسط تقیمات المحكمین للنماذج المنفذة بالطریقة  §

تلیھا الطریقة ) ككل(أفضل في تحقیق جوانب التقییم ) ج(
 ) أ(ثم الطریقة ) ب(

قب الباحثة علي ذلك بأن الطریقة المقترحة لتنفیذ النموذج وتع
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الخالي من البنسات ھي الطریقة األفضل في تحقیق جوانب 
اتجاه النسیج، والخطوط، ومقدار الراحة، : (التقییم من حیث
وذلك من بین الطرق الثالثة موضع الدراسة، )  والشكل العام

  ). أ(، ثم الطریقة )ب(تلیھا الطریقة 

ساب تحلیل التباین الثنائي االتجاه لمتوسط التصمیمات تم ح - 2
ً آلراء المحكمین  المنفذة في تحقیق الجوانب التقنیة وفقا

 :یوضح ذلك) 7(وجدول 

یوضح نتائج تحلیل التباین الثنائي االتجاه بین الطرق الثالثة لرسم النموذج والمقاسات الثالثة موضع الدراسة من ) 7(جدول 
   حیث ضبط النموذج

 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 0.00 363.8 4958.52 2 9917.05  طرق  رسم النموذج

 0,886 0,124 1.69 2 3.389  المقاسات
   13.62 31 422.44  الخطأ

    35 10342.88  المجموع
وھي ) 363.8(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 

ً عند مستوي  مما یدل علي وجود فروق ) 0.01(قیمة دالة إحصائیا
بین الطرق الثالثة لرسم النموذج والمقاسات الثالثة موضع الدراسة 
من حیث ضبط النموذج وفقا ألراء المحكمین،  فضالً عن عدم 

ً عند مستوي  بین المقاسات ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائیا

  .)50، 46، 42(الثالث 
ولتحدید اتجاه الفروق بین الطرق الثالث، قامت الباحثة بتطبیق  

للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو  Scheffe) (اختبار شیفیھ 
  :المبین في الجدول التالي

  وذجللمقارنات المتعددة بین الطرق الثالثة لرسم النم Scheffe) (الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار شیفیھ ) 8(جدول 

= م) أ(الطریقة   
49.58 

= م) ب(الطریقة  
 89.08= م) جـ(الطریقة  61.00

  *39.50 *11.41  49.58= م) أ(الطریقة  
 *28.08   61.00= م) ب(الطریقة  
    89.08= م) جـ(الطریقة 

  0.05دالة عند مستوي *
ً ) 8(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ً بین الطرق الثالثة دالة  لرسم النموذج، ) أ، ب، جـ(إحصائیا
موضع الدراسة من حیث ضبط ) 50، 46، 42(والمقاسات الثالثة 

ً آلراء المحكمین ویمكن للباحثة ترتیب الطرق وفق  النموذج وفقا

: تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار شیفیھ كالتالي
كما ھو موضح بالشكل ). أ(، الطریقة )ب(، الطریقة )جـ(الطریقة 

  :البیاني التالي

  

 
  متوسطات الطرق الثالثة لرسم النموذج والمقاسات الثالثة موضع الدراسة على ضبط النموذج) 1(شكل 

 : Recommendations التوصيات
لبناء النموذج األساسي ] ج [ استخدام الطریقة المقترحة  –1

للنساء في صنـاعة المالبـس  للكورساج الخالي من البنسات
  .الجاھزة

لبناء النموذج األساسي ] ج [ استخدام الطریقة المقترحة  –2
التي یحتاج تنفیذھا إلى نموذج  لنساءل للكورساج الخالي من البنسات

  ). خالي من البنسات(مسطح 
بناء النموذج األساسي للكورساج الخالي من تدریس طرق  –3

ضمن مناھج التدریس في الكلیات والمعاھد  لنساءل البنسات
  .والمدارس المتخصصة

وجود جھـات مختصة بكیفیة االستفـادة من نتائج البحوث في  –4
  .مجال التعلیم وكذلك في مجال الصناعة

بإجراء المزید من الدراسات في ھذا المجال للتعرف االھتـمام  –5
بناء النموذج األساسي للكورساج على أحدث الطرق في مجال 

  .التي تعطى أفضل ضبط للمالبس لنساءل الخالي من البنسات
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