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Abstract  Keywords 

 كبیرا تطورا خاصة بصفة الریاضیة المالبس شھدت فقد المنسوجات صناعة في حدث الذي والتطور للتقدم نتیجة
 كبیرة بفاعلیة تؤثر والتي النھائیة التجھیزات إلي باإلضافة تصنیعھا طریقة أو النسجي وتركیبھا تكوینھا حیث من
  . ملبسیھ كقطعة واخراجھا وتنفیذھا إعدادھا طریقة في أیضا تؤثر وبالتالي ومظھرھا خصائصھا على
 تأثیر وما ؟ الریاضیة المالبس ألقمشة والمیكانیكیة الطبیعیة الخواص ما  التساؤالت في البحث مشكلة ثلتوتم

  ؟ المانیكان على تشكیلھا أسلوب على الریاضیة المالبس أقمشة لبعض والمیكانیكیة الطبیعیة الخواص اختالف
 دراسة  وكذلك  الریاضیة األقمشة لبعض والمیكانیكیة الطبیعیة الخواص على التعرف إلى البحث ھدف وعلیھ
  المانیكان على تشكیلھا أسلوب على الریاضیة المالبس ألقمشة والمیكانیكیة الطبیعیة الخواص اختالف تأثیر

  .مباشرة المانیكان على الریاضیة المالبس بأقمشة ملبسیھ تصمیمات تشكیل الى باالضافة
 وتشمل األقمشة خواص تقیس التي والمیكانیكیة الطبیعیة االختبارات من عدد اجراء تم البحث أھداف ولتحقیق
 باستخدام تصامیم ثالثة تنفیذ تم وقد والمطاطیة، والصالبة، واالنسدالیة، والسمك، المربع، المتر وزن اختبار
 مجموع وبلغ والبولیستر، بالك الكولد االسباندكس، ماكس، الكول وھي الریاضیة األقمشة من أنواع أربعة

 الطبیعیة الخواص لبعض تأثیر ھناك أن إلیھا التوصل تم التي النتائج أھم ومن تصمیم،) 12( المنفذة التصامیم
 عند احصائیة داللة ذات فروق ووجود المانیكان، على تشكیلھا أسلوب على الریاضیة لألقمشة والمیكانیكیة

  . األربعة الدراسة بأقمشة الثالثة التصامیم لتشكیل)  0،000(  معنویة مستوى

 المالبس الریاضیة   
sportswear 

 الكول ماكس 
Coolmax  

 االسباندكس 
Spandex 

 الكولد بالك 
Coldblack 

  األنسجةخواص 
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 التشكیل على المانیكان 
Draping 
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:Introduction  
یعتبر التشكیل على المانیكان من األسالیب الراقیة لتصمیم وانتاج 

حیث یتأثر بالتطور السریع في الحیاة من الناحیة ، المالبس
التشكیل التعامل مما یفرض على فناني ، االقتصادیة والتكنولوجیة

كما یتطلب االلمام ، مع ھذه التطورات لتنمیة ھذا الفن وتحدیثھ
والدرایة بالتقدم التكنولوجي في مجال األقمشة وتحدید مدى قابلیتھا 

فالتشكیل ) 1995، مؤمن) (2001مؤمن، (للتشكیل بشكل جمالي 
والتعامل مھا بأسلوب یناسب ) األقمشة(ھو تطویع فني للخامة 

جسما معین او مانیكان بمقاس محدد إلنتاج زي مبتكر یتمیز ویالئم 
الدسوقي (بشكل جمالي ونفعي من خالل التعامل مع ھذه األقمشة 

وفنان التشكیل على المانیكان یستخدم األقمشة  ).2017وآخرون، 
قواعد ومعاییر  المختلفة بخصائصھا المتعددة فیطوعھا مستخدما

من المعرفة العلمیة والتطبیقیة  یداعلیھا مستف بھا ومتمرسا ملما
ألسلوب التشكیل على المانیكان مما یحقق لھ الخبرة التي تساعده في 
اختیار األسلوب التقني األمثل والذي یتناسب مع خصائص القماش 

)connie, 1996. (  
وألسلوب التشكیل على المانیكان تقنیات خاصة تمیزه عن غیره من 

ویختلف شكل وجودة تلك ، بس األخرىأسالیب تصمیم وتنفیذ المال
فالتقنیة الواحدة یختلف ، التقنیات بتنفیذھا بأقمشة متنوعة الخصائص
لخصائص القماش المنفذة  شكلھا وجودة تنفیذھا من قماش آلخر تبعا

فقد یتناسب قماش ما تشكیل تقنیة وال یتناسب تشكیل تقنیة ، بھ
إعطاء الشكل حیث أن صفاتھ وخصائصھ ال تساعد على ، أخرى

فالتقنیات تحتاج إلى مھارة عالیة مع دقة في ، الجید لتلك التقنیة
) 2008عبد القادر،(المستخدمة كما تتأثر باختالف األقمشة ، التنفیذ
للتقدم والتطور الذي حدث في صناعة المنسوجات فقد  ونظرا

من حیث  كبیرا شھدت المالبس الریاضیة بصفة خاصة تطورا
یبھا النسجي أو طریقة تصنیعھا باإلضافة إلي تكوینھا وترك

التجھیزات النھائیة والتي تؤثر بفاعلیة كبیرة على خصائصھا 
في طریقة إعدادھا وتنفیذھا  ومظھرھا وبالتالي تؤثر أیضا

حیث تعد المالبس الریاضیة من  .واخراجھا كقطعة ملبسیھ 
 & Wuالمتطلبات األساسیة  لألنشطة الریاضیة المختلفة 

Chalip,2013) ( وقد دخلت إلى سوق األزیاء الفاخرة عن طریق
العالمة التجاریة المشتركة لتقدیم مجموعة فاخرة من الماركات 

فظھرت أقمشة ریاضیة ، )et-al,2016 Choong,(الریاضیة
تصامیم متعددة  كما ظھرت أیضا، حدیثة لھا خصائص مختلفة

ج لتنفیذھا أسلوب للمالبس الریاضیة النسائیة محكمة الضبط تحتا
ثالثي األبعاد لما تمتاز بھ تلك النوعیة من األقمشة بالمطاطیة أثناء 
عملیة تجھیزھا واخراجھا كقطعة ملبسیھ، لذا فإن أفضل أسلوب 
لتنفیذ ھذه النوعیة من األقمشة أسلوب التشكیل على المانیكان ؛ ألنھ 

لراحة عن طریق المانیكان یمكن تحدید مقدار االتساع الالزم وا
بینما یتعذر ذلك عند التنفیذ بأسلوب ، المطلوبة أثناء التنفیذ
  .الباترونات المسطحة 

ومن الدراسات التي تناولت استخدام األقمشة في التشكیل علي 
یتضح أن ھناك مجموعة من الدراسات تناولت خصائص ، المانیكان

وسف ومنھا دراسة عال ی، األقمشة وعالقتھا بالتشكیل علي المانیكان
والتي تناولت تأثیر بعض العوامل المختلفة لألقمشة في ) 2001(

فھدفت إلى ) 2004(وأما دراسة سمر علي، التشكیل علي المانیكان
دراسة االمكانات التشكیلیة للخامة كمصدر للتصمیم على المانیكان 
وتوصلت إلى تحدید الخصائص العامة للخامات وربط عالقة تلك 

دراسة عال یوسف  أیضا، المانیكان الخصائص بالتشكیل على
والتي اھتمت بتحقیق الخواص الوظیفیة لألقمشة وخامات ) 2004(

وعلیھ یتم تحدید الخواص ، التشكیل علي المانیكان لشكل التصمیم
ودراسة فایزة بترجي ، الواجب توافرھا في خامة الزي النھائي

طھ والتي أوضحت التشكیل علي المانیكان ومدي ارتبا) 2004(
في  بالخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لبعض األقمشة األكثر استخداما

) 2007(كما أوضحت دراسة الھام مقصود ، مجال المساء والسھرة
على بعض ) قطیفة، تفتاه، شیفون(تأثیر اختالف األقمشة المنسوجة 
( وھدفت دراسة ایمان عبد القادر، تقنیات التشكیل علي المانیكان

ة تأثیر بعض خصائص أقمشة الدانتیل على إلى دراس) 2008
كما ھدفت دراسة نجالء ، تقنیات التشكیل على المانیكان

إلى التعرف على أنواع األقمشة وخواصھا ومدى ) 2009(الثبیتي
  .مالءمتھا للتشكیل على المانیكان إلنتاج تصمیمات للمرأة

أما الدراسات التي تناولت أقمشة المالبس الریاضیة وتصامیمھا 
ھدفت إلى تصمیم أقمشة ) 2003(دراسة وحید صالح: منھا

بتركیبات بنائبة تتوائم مع االحتیاجات الفسیولوجیة والحركیة 
) 2006(ودراسة ایمان خضیر " لمالبس الریاضة للمعاقین بدنیا
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بعنوان دراسة مقارنة ببن أقمشة التریكو وأقمشة المبرد في صناعة 
، بینما دراسة سلوى سلیمان "المالبس الریاضیة الخاصة بالتخسیس

ھدفت إلى التعرف على الصعوبات والمشاكل التي ) 2007(
، ودراسة سماح حفني "تواجھھا صناعة المالبس الریاضیة 

رؤبة لتصمیم بعض المالبس الریاضیة لالعبین " بعنوان) 2010(
اھتمت بدراسة ) 2016(، أما دراسة أمیرة بنداري "المعاقین بدنیا
أقمشة تریكو اللحمة الدائریة واألقمشة المنسوجة  قابلیة حیاكة

، وآثارھا على جودة األداء الوظیفي للمنتج النھائي الریاضي
وتمثلت في االستفادة من ) 2016(ودراسة سالي العشماوي 

تكنولوجیا الحاسب اآللي في تصمیم وتنفیذ مالبس البحر للمحجبات 
بینما ، األحمرمستوحاة من عناصر الطبیعة البحریة في البحر 

ھدفت إلى استحداث ) 2018(درغام، الكحكي، دراسة الدسوقي
تصمیمات ملبسیھ لالعب ریاضة التنس مستوحاه من أعالم الدول 

  ".العربیة 
بالنظر إلى الدراسات السابقة في مجال التشكیل على المانیكان  
ومجال المالبس الریاضیة ومقارنتھا بالدراسة الحالیة یتضح أن 

لم تتناولھ الدراسات السابقة  جدیدا ة الحالیة قد تناولت جانباالدراس
في استخدام األقمشة الریاضیة ودراسة خصائصھا وتشكیل 

 . تصمیمات ریاضیة من تلك األقمشة على المانیكان مباشرة 
على ما سبق فقد ظھرت مشكلة البحث في أھمیة دراسة بعض  وبناء

، ك النوعیة من األقمشة الریاضیةالخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لتل
ومعرفة تأثیر تلك الخصائص على أسلوب تشكیلھا على المانیكان ؛ 
فدراسة خواص األقمشة واختیار التصمیم المناسب لھا یعد من 
األسس التي یجب مراعاتھا أثناء عملیة التشكیل على المانیكان ومن 

صمیم المشكل أھم العوامل المحددة للجودة ویرتبط بإظھار جمال الت
وعلیھ اھتم البحث بدراسة الخواص ، على المانیكان، ومدى تقبلھ

وتأثیر بعض ، الطبیعیة والمیكانیكیة لبعض انواع األقمشة الریاضة
  .خواصھا على أسلوب تشكیلھا على المانیكان 

Statement of the problem 
  :تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالیة 

  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ألقمشة المالبس الریاضیة ؟ ما - 
ما تأثیر اختالف الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لبعض أقمشة - 

  المالبس الریاضیة على أسلوب تشكیلھا على المانیكان ؟
Objectives 
األقمشة  لبعض الطبیعیة والمیكانیكیةالتعرف على الخواص  - 

  . الریاضیة
الطبیعیة والمیكانیكیة ألقمشة الخواص اختالف  دراسة تأثیر - 

  .المالبس الریاضیة على أسلوب تشكیلھا على المانیكان 
تشكیل تصمیمات ملبسیھ بأقمشة المالبس الریاضیة على  - 

  .المانیكان مباشرة
: Hypothesis  

 الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشةھناك تأثیر لبعض الخواص  - 1
  .الریاضیة على أسلوب تشكیلھا على المانیكان 

توجد فروق ذات داللة احصائیة لتشكیل تصمیم الدرابیھ الواسع  - 2
  .على المانیكان بأقمشة الدراسة األربعة 

توجد فروق ذات داللة احصائیة لتشكیل تصمیم الكروازیھ على  - 3
  .المانیكان بأقمشة الدراسة األربعة 

لة احصائیة لتشكیل التصمیم المتعاكس على توجد فروق ذات دال - 4
  .المانیكان بأقمشة الدراسة األربعة 

:Study Significance 
یعد البحث الحالي إضافة جدیدة لمجالي التشكیل على المانیكان  - 

  .والمالبس الریاضیة 
إفادة المتخصصین بمجال المالبس والنسیج  بأفضل اسلوب  - 

  .ریاضیة لتشكیل المالبس ال
 

Methodology 
وذلك في ، اتبع البحث المنھج التطبیقي لتحقیق األھداف البحثیة

 وأیضا، اجراء االختبارات المعملیة على بعض األقمشة الریاضیة
في تنفیذ تصمیمات نسائیة للمالبس الریاضة باألقمشة الریاضیة 

للتعرف على تأثیر خواصھا على بأسلوب التشكیل على المانیكان 
  .عملیة التشكیل 
Procedure 
  : أدوات البحث 

، عینات لبعض أقمشة المالبس الریاضیة محلیة ومستوردة - 1
  ) .1(موضحة بالجدول 

  . مانیكان شخصي تم إعداده للتشكیل  - 2
كان استبانة لتقییم التصامیم المنفذة بأسلوب التشكیل على المانی - 3

، للتعرف على مدى قابلیة األقمشة للتشكیل على المانیكان
وبلغ ) غیر مناسب، إلى حد ما، مناسب(باستخدام میزان ثالثي 

  .  درجة)  27(مجموع الدرجات الكلیة لالستبانة
ستبانة على عدد من المتخصصات االتم عرض   :صدق االستبانة 

غرض الذي أعد ستبانة للاالإلبداء الرأي في مدى مالئمة بنود 
وبذلك ، وتم اجراء التعدیالت التي تم اقتراحھا من قبلھن، ألجلھ

  .ستبانة قابلة للتطبیق االأصبحت 
محكمات في ) 5(تم تقییم التصمیمات من قبل  :ثبات االستبانة

  . ستبانةاالالتخصص  للتأكد من ثبات 
تم اجراء االختبارات المعملیة الخاصة  :االختبارات المعملیة - 4

بخواص األقمشة التي قد تؤثر على أسلوب تشكیلھا على 
المانیكان بالمركز القومي للبحوث والمعھد القومي للمعایرة 

  :وتمثلت تلك االختبارات في 
تم اجراء االختبار باستخدام جھاز  :اختبار وزن المتر المربع  - 

Petit Balance Chyo  للمواصفة القیاسیة  تبعاASTM D 
3776 .  

 AMESتم اجراء االختبار باستخدام جھاز:  ار السمكاختب - 
Masters of Measurement(U.S.A)  للمواصفة  تبعا

  . QTY-3-MO34Eالقیاسیة 
 Drapeتم اجراء ھذا االختبار باستخدام جھاز  :اختبار االنسدالیة - 

tester  للمواصفة القیاسیة  تبعاBS 5058 :1973  
 Toyosekختبار باستخدام جھاز تم اجراء اال :اختبار الصالبة  -

Apparatus(Technical Corporation Japan)  تبعا 
  .             ASTM D 1388للمواصفة القیاسیة 

تم اجراء االختبار باستخدام جھاز  :اختبار المطاطیة  -
  Constant-Rate-of-Extension Type Tensile 

Testing Machine  
  .  ASTM D4964 - 96(2016)للمواصفة القیاسیة  تبعا 

Results 
    : خصائص األقمشة الریاضیة  أوال

  مواصفات األقمشة الریاضیة محل الدراسة) 1(جدول 
  مم/ السمك   2م/ جم/ وزن المتر المربع   األقمشة  م
  0,018  149  كول ماكس  1
  0.022  264  سبـاندكس  2
  0,026  217  كولـد بالك  3
  0,023  166  بولیستر محلي  4
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مواصفات أقمشة الدراسة من حیث وزن المتر ) 1(یوضح جدول 
المربع والسمك حیث أظھرت النتائج أن قماش الكول ماكس بلغ 

، بینما وسمكا ھو أقل األقمشة وزنا) 0,018(وسمكھ ) 149(وزنھ 
مقارنة ببقیة  وھو أعلى وزنا) 264(قماش االسبـاندكس بلغ وزنھ 

أما قماش الكولـد بالك فبلغ وزنھ ، )0.022( أقمشة الدراسة وسمكھ
) 166(قماش البولیستر بلغ وزنھ  وأخیرا) 0,026(وسمكھ ) 217(

  ) . 0.023(وسمكھ 

 خواص األقمشة الریاضیة محل الدراسة ) 2(جدول 

  .بالنسبة لطولھا األصلي% 100استطالة العینة بنسبة )1( 
  .بالنسبة لطولھا األصلي% 125استطالة العینة بنسبة )2( 
  .بالنسبة لطولھا األصلي% 150استطالة العینة بنسبة )3( 

أن قماش الكول ماكس قد حقق أعلى معدل ) 2(یوضح جدول 
یلیھ قماش ) 0,182(لالنسدالیة مقارنة ببقیة أقمشة الدراسة بمعامل 

قماش  وأخیرا) 0,242(ثم قماش البولیستر ) 0,186(كولـد بالك 
فمعامل االنسدالیة یعبر عن زیادة نصف ) . 0,492(االسباندكس 

قطر العینة على الجھاز بعد اجراء االختبار األمر الذي تقل معھ 
فأعلى معدل انسدالیة یتحقق عند أقل قیمة لمعامل ، انسدالیة العینة

فقدرة القماش على االنسدال أي ) 2000احمد حسن،(دال االنس
السقوط بلیونة وقدرتھ على التشكیل بثنیات ناعمة حول الجسم 
وقریبھ منھ خاصة عند الحركة دون أن یترتب على ذلك حدوث 
تشوھات للتصمیم أو تجعدات على سطح القماش وھي من الصفات 

 2003ر واخرون عبد القاد(التي تؤثر على تشكیل القماش ومظھره 
ا في تحدید ا متمیزكما تعد من الخواص الھامة التي تؤدي دور) 

مالءمة المنتج لالستخدام النھائي، باإلضافة إلى ما تقدمھ من قیم 
  . )٢٠٠١، حربي(جمالیة 

أن قماش الكول ماكس أقل األقمشة  كما یوضح الجدول أیضا
، 178(ضي صالبة حیث بلغت صالبتھ في االتجاه الطولي والعر

بینما قماش االسباندكس أكثر األقمشة صالبة وبلغت ) 237,3
ومما ، )1257,86، 1424(صالبتھ في االتجاه الطولي والعرضي 

سبق یتضح اتفاق تائج االنسدالیة مع نتائج الصالبة حیث تتناسب 
صالبة األقمشة  مع قیم انسدالھا وھذا یفسر ایضا الصالبة عكسیا

فكلما قل معدل االنسدال ، لى مقدار انسدالھاع حیث تنعكس سلبیا
وقد ترجع . كلما زاد من صالبة القماش وعدم قدرتھ على الثني 

زیادة صالبة قماش االسباندكس وقلت انسدالھ إلى زیادة وزن  أیضا
القماش والتي تؤدي إلى زیادة طول الجزء المثني للعینة أثناء 

، بترجي(یتفق مع دراسة  انسدالھا مما یعني انخفاض انسدالھا وھذا
2004 ( َ في أنھ كلما كانت العینة خفیفة الوزن ) 2002رشاد، (و

فإن الجزء المثني منھا تحت تأثیر وزنھا یكون صغیر وبالتالي 
فالصالبة تعبر عن مدى . وأقل صالبة والعكس  تكون أكثر انسداال

بة مما یعني أن األقمشة ذات الصال، مقاومة القماش إلجھادات الثني
العالیة تقاوم اجھادات الثني بدرجة كبیرة ومن ثم تعطي احساس 

، )2008بخاري، ، قشقري(بعدم الشعور بالراحة عند ارتدائھا 
وھي من أھم الخواص لأللیاف حیث تنعكس على سھولة ثني 

  ) .2002، السمان(األقمشة عند استخدامھا في تنفیذ المالبس 
أن قماش االسباندكس ) 2( أشارت النتائج الموضحة بجدول أیضا

َ % 100أعطى أعلى قیمة في مقاومة الشد عند استطالة بنسبة  و
125 % َ ) 2،100- 1، 350- 0، 450(حیث أعطت قیم % 150و

على التوالي وھذا یعطي انطباع أن قیمة المطاطیة أعلى للعینة بینما 
في حقیقة األمر ارتفاع القیم یرجع إلى ارتفاع درجة مقاومة العینة 

لشد الواقع علیھا وذلك نتیجة لمتانتھا العالیة وھذا یتفق مع اختبار ل
، الصالبة ومظھریة الخامة وعدم قدرتھا على التشكیل المناسب

كذلك یتضح من القراءات تساوي القیم لكل من قماش الكول ماكس 
% 100وقماش البولیستر عند استطالتھم بنسبة وقماش الكولدبالك 

بینما أظھر قماش ، )150،0(بالنسبة لطولھم األصلي بقیمة بلغت 
الكول ماكس وقماش البولیستر ارتفاع في القیم عند استطالتھم بنسبة 

وعلیھ فالمطاطیة من الصفات . بالنسبة لطولھم األصلي% 150
لمقاییس  كل محكم وفقاالھامة التي تتیح للمصمم تشكیل المالبس بش

فأقمشة التریكو لھا قابلیة للمطاطیة ولكن قابلیتھا الستعادة ، الجسم
عبد (شكلھا بعد التعرض للشد محدودة وتختلف من نوع إلى آخر 

  ). 2003القادر واخرون، 
تم تشكیل عدد ثالثة تصامیم بأسلوب  :تشكیل التصامیم :  ثانیا

وبذلك بلغ ، أقمشة الدراسة األربعةالتشكیل على المانیكان باستخدام 
  .مجموع التصامیم المنفذة اثنى عشر تصمیم 

تصمیم مكسم على الجسم بدرابیھ واسع على  :التصمیم األول 
منطقة الصدر والكتف، تَم تنفیذ التصمیم بأقمشة الدراسة األربعة 

  .باستخدام أسلوب التشكیل على المانیكان مباشرة 
غیر متماثل مكسم ودرابیھات مائلة تشع  تصمیم :التصمیم الثاني 

تَم تنفیذ التصمیم . من أحد األكتاف إلى منطقة الصدر وخط الجنب
بأقمشة الدراسة األربعة باستخدام أسلوب التشكیل على المانیكان 

  . مباشرة 
بدرابیھات ، تصمیم مكسم یأخذ شكل ونمط الجسم :التصمیم الثالث 

تَم تنفیذ . األمامیة والخلفیة متعاكسة على الصدر وحول الرقبة 
التصمیم بأقمشة الدراسة األربعة باستخدام أسلوب التشكیل على 

  . المانیكان مباشرة 
  :اثبات الفروض : ثالثا

الطبیعیة والمیكانیكیة ھناك تأثیر لبعض الخواص : "الفرض األول 
 وللتحقق . "لألقمشة الریاضیة على أسلوب تشكیلھا على المانیكان

 .ا الفرض تم اجراء اختبار تحلیل التباین ھذ من

 
  األقمشة الریاضیة على أسلوب تشكیلھا على المانیكانتحلیل التباین لخصائص ) 3(جدول 

  مستوى المعنویة  قیمة ف  متوسط المربعات  ح.د  مجموع المربعات   مصدر التباین

    700.378  3  2101.133  بین المجموعات 
  411.987  

  

  
0،000  

  
  1.700  56  95.200  عة الواحدةبین المجمو

    59  2196.333  المجموع الكلي

    م
  األقمشة

  
معامل 
  االنسدالیة

  المطاطیة   الصالبة
االتجاه 
  الطولي

االتجاه 
 العرضي

  )1(قیم المطاطیة 
100 %  

  )2(قیم المطاطیة 
125%  

  )3(قیم المطاطیة 
150%  

  1،800  0،900  0،150  237,3  178  0,182  كول ماكس  1
  2،100  1،350  0،450  1257,86  1424  0,492  سبـاندكس  2
  0،150 0،150 0،150  569,6  403,46  0,186  كولـد بالك  3
  0،300 0،150 0،150  356  332,26  0,242  بولیستر محلي  4
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اختالف تأثیر خصائص األقمشة على نجاح ) 3(یظھر جدول     
) 411.987(المحسوبة ) ف(حیث ظھرت قیمة ، التصامیم المنفذة

مما یؤكد أن ) 0،000(عند مستوى معنویة  وھي دالة احصائیا
اسة  تأثیر على نجاح لخواص األقمشة المستخدمة في الدر

التصمیمات المنفذة بأسلوب التشكیل على المانیكان وبذلك یتحقق 
  .الفرض األول للبحث 

توجد فروق ذات داللة احصائیة لتشكیل تصمیم  :الفرض الثاني 
وللتحقق . الدرابیھ الواسع على المانیكان بأقمشة الدراسة األربعة 

كما تم حساب ، من الفرض تم اجراء اختبار كروسكال والیس
  .النسب المئویة والمتوسطات لدرجات المحكمات 

وجود فروق دالة عند مستوى معنویة ) 4(یتضح من جدول 
بین أقمشة الدراسة األربعة  للتصمیم األول الدرابیھ ) 0.002(

  ) .14.921( 2الواسع حیث بلغت قیمة كا
على  لمالئمتھا ألسلوب التشكیل ویمكن ترتیب أقمشة الدراسة وفقا

المانیكان للتصمیم األول الدرابیھ الواسع في ضوء النسب المئویة 
یلیھ قماش ، قماش الكول ماكس: والمتوسطات الحسابیة كالتالي 

  .قماش االسباندكس  الكولدبالك ثم قماش البولیستر وأخیرا
وھذا یتفق مع نتائج االختبارات المعملیة السابقة لخصائص األقمشة 

ش الكول ماكس تمیز باإلنسدالیة والمرونة حیث یالحظ أن قما
وھذه الخصائص جمیعھا ساعدت ، والمطاطیة والوزن المنخفض

على سھولة تشكیلھ ولفھ مباشرة على المانیكان بإنسیابیة لیأخذ شكل 
مما ، ونمط الجسم دون الحاجة لعمل قصات أو بنسات لتكسیمھ

َ نجاح التص م ُ میم بشكل ساعد على تكوین درابیھات ناعمة ومن ث
یلیھ %) 100(أفضل حیث حصل على موافقة المحكمات بنسبة 

وھذا یتفق مع دراسة عبد ، قماش الكولد بالك ثم قماش البولیستر
حیث توصلت إلى أن ھناك بعض الخصائص ) 2008(القادر 

أما بالنسبة ، لألقمشة التي تحتاجھا التقنیة لتنفیذھا بالشكل األمثل
على أقل نسبة موافقة بلغت  لقماش االسباندكس فقد حصل

فیالحظ أنھ لم یحصل على الدرجة المطلوبة لنجاح % ) 17.77(
التصمیم فكان من الصعب لف القماش على المانیكان مباشرة 

فخصائص القماش لم ، لتشكیل الدرابیھات الناعمة على الصدر
تساعد على اظھار الدرابیھات بالشكل المطلوب وقد یرجع ذلك لقلة 

وزنھ المرتفع مقارنة ببقیة أقمشة  صالبة القماش وأیضاانسدال و
وھذا یؤكد بأن ھناك بعض الخواص لألقمشة والتي تؤثر ، الدراسة

  . أكثر من غیرھا في قابلیتھا للتشكیل على المانیكان  
توجد فروق ذات داللة احصائیة لتشكیل تصمیم  :الثالث الفرض  -

وللتحقق من . سة األربعة الكروازیھ على المانیكان بأقمشة الدرا
كما تم حساب النسب ، الفرض تم اجراء اختبار كروسكال والیس
  .المئویة والمتوسطات لدرجات المحكمات 

 
  "التصمیم االول" لتشكیل تصمیم الدرابیھ الواسع على المانیكانداللة الفروق بین أقمشة الدراسة ) 4(جدول 

 
  "التصمیم الثاني"لتشكیل تصمیم الكروازیھ داللة الفروق بین أقمشة الدراسة ) 5(جدول 

المتوسط   % اراء المحكمات  األقمشة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   ح.د  2كا
  غیر موافقة  الى حد ما  موافقة  الداللة

    0.00  3  0 0  %100  كول ماكس
  

16،015  

  
  
3  

  
  

001،0  
  0، 16  1,35  %80 %4،44  %55،15  سبـاندكس
  0.099  95،2  0 %4.45  %95.55  كولـد بالك
بولیستر 
  0.00  3  0 0  %100  محلي

وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى ) 5(یتضح من جدول 
بین أقمشة الدراسة األربعة  للتصمیم الثاني ) 0.001(معنویة 

  ) .16،015( 2احیث بلغت قیمة ك) الكروازیة الغیر متماثل(
لمالئمتھا ألسلوب التشكیل على  ویمكن ترتیب أقمشة الدراسة وفقا

المانیكان للتصمیم الثاني في ضوء النسب المئویة والمتوسطات 
یلیھما ، قماش الكول ماكس وقماش البولیستر: الحسابیة كالتالي 

  .قماش االسباندكس  قماش  الكولد بالك وأخیرا
ختبارات المعملیة السابقة لخصائص األقمشة وھذا یتفق مع نتائج اال

یالحظ من التصامیم المنفذة قابلیة ومالئمة خصائص قماش حیث 
قماش البولیستر لتشكیل التصمیم على المانیكان  الكول ماكس وأیضا

یلیھما قماش الكولد %) 100(وحصال على أعلى نسبة موافقة بلغت 
لیة والمطاطیة وخفة بالك حیث تطلب نجاح التصمیم توفر االنسدا

الوزن وقد توفرت تلك الخصائص في قماش الكول ماكس وقماش 
البولیستر وقماش الكولد بالك وساعدت بدورھا على سھولة 
تطویعھا وتشكیلھا على المانیكان وتكوین درابیھات شعاعیة ناعمة 
ومتناسقة تأخذ شكل الجسم فالخصائص الممیزة لألقمشة مع التنفیذ 

یل على المانیكان ساعدت على النجاح الكبیر بأسلوب التشك

والملحوظ  للتصمیم والحصول على الشكل المطلوب بسھولة 
وكفاءة وقد حصلت تلك ألقمشة على أعلى نسب موافقة للمحكمات 

  . في مناسبتھا للتصمیم والتشكیل على المانیكان
بینما قماش االسباندكس حقق نجاح نسبي ولم یظھر التصمیم 

طلوب ؛ فخصائص القماش لم تساعد في الحصول على بالشكل الم
الدرابیھات الناعمة والتي تأخذ شكل ونمط الجسم فكان من الصعب 
تكسیم التصمیم على المانیكان حیث ظھرت بعض الثنایات الغیر 
مرغوبة في التصمیم ؛ وقد یعود ذلك إلى صالبتھ وقلة انسدالھ 

لذلك حصل على أقل ، قلة مرونتھ ومطاطیتھ وزیادة وزنھ وأیضا
. مقارنة ببقیة األقمشة %)  55،15(نسبة موافقة للمحكمات بلغت 

في أنھ یمكن تحدید ) 2004، عبد الاله(وھذا یتفق مع نتیجة دراسة 
لخصائص تلك  مالئمة خامة دون أخرى للتشكیل على المانیكان وفقا

  . الخامة 
التصمیم  توجد فروق ذات داللة احصائیة لتشكیل :الرابع الفرض 

وللتحقق من  .المتعاكس على المانیكان بأقمشة الدراسة األربعة 
كما تم حساب النسب ، الفرض تم اجراء اختبار كروسكال والیس

  .المئویة لدرجات المحكمات
 

المتوسط   % اراء المحكمات  األقمشة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   ح.د  2كا
  غیر موافقة  الى حد ما   موافقة  الداللة

    0.00  3  0  0  %100  كول ماكس
  

14.921  
  

  
  
3  

  
  

0،002  
  0.149  1.42  %56،75  %6،67  %17.77  سبـاندكس
  0.149  93،2  0 %6.5  % 93.5  كولـد بالك
بولیستر 
  .0،415  2،68  0 %31.12  %68.88  محلي
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 "الثالثالتصمیم "لتشكیل التصمیم المتعاكس على المانیكان داللة الفروق بین أقمشة الدراسة ) 6(جدول 

  
وجود فروق ذات داللة احصائیة عند ) 6(یتضح من الجدول 

بین أقمشة الدراسة األربعة في تنفیذ ) 0.000(مستوى معنویة 
 ) .531،18( 2حیث بلغت قیمة كا) المتعاكس(التصمیم الثالث 

لمالئمتھا ألسلوب التشكیل على  ویمكن ترتیب أقمشة الدراسة وفقا
في ضوء النسب المئویة والمتوسطات  المتعاكس المانیكان للتصمیم
َ قماش الكولد بالك وقماش : الحسابیة كالتالي  قماش الكول ماكس و

  .قماش االسباندكس  البولیستر بنسب متساویة وأخیرا
 وھذا یتفق مع نتائج االختبارات المعملیة السابقة لخصائص األقمشة

مع قماش الكول  حیث یالحظ نجاح تنفیذ التصمیم بفعالیة كبیرة
فكان من السھل ، قماش البولیستر ماكس وقماش الكولد بالك وأیضا

تطویع األقمشة ولفھا حول عنق المانیكان وتشكیل الدرابیھات  جدا
بشكل متعاكس على منطقة الصدر وحول عنق األمام وعنق الخلف 

تكسیم التصمیم على المانیكان وأخذ شكل ونمط الجسم ؛ فقد  وایضا
ت خواص تلك األقمشة على سھولة تطویعھا وتشكیلھا على ساعد

  .المانیكان مباشرة  ؛ لذلك حصلت على درجة عالیة من الموافقة 
أما التصمیم المنفذ بقماش االسباندكس یالحظ أنھ حقق أقل نسبة 

 ، نجاح مقارنة ببقیة أقمشة الدراسة
ساعد في فصالبة القماش وزیادة وزنھ وقلة انسدالیتھ ومطاطیتھ لم ت

تشكیل درابیھات ناعمة على الصدر بدقة حیث ظھرت بعض الثنایا 
الغیر مرغوب بھا على خط نصف األمام أسفل الصدر ومنطقة 
الوسط والجنب، فجمیع تلك الخصائص للقماش أثرت على نجاح 
تشكیل التصمیم بشكل سلبي لذلك حصل على أقل نسبة موافقة 

، عبد الاله(ع نتائج دراسة وھذا یتفق م%) . 20(للمحكمات بلغت 
في أن اختالف نوع الخامة وخواصھا یؤثر في عملیة )  2001

وعلیھ فلكل قماش قیود تفرضھ على التصمیم وعلى . التشكیل 
  . أسلوب وطریقة تشكیلھ و تنفیذه واخراجھ كملبس 

 التصمیم األول

 

 التصمیم الثاني

 
  التصمیم الثالث

 

 
Conclusion  

ر خواص األقمشة المختلفة على نجاح التصمیم المنفذ بأسلوب تؤث
  - 1 .التشكیل على المانیكان

الطبیعیة بعض الخواص توجد فروق ذات داللة احصائیة لتأثیر  - 2
والمیكانیكیة لألقمشة الریاضیة محل الدراسة على عملیة تشكیلھا 

  )  .0،000(على المانیكان عند مستوى معنویة 

المتوسط   % اراء المحكمات  شةعینات األقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   ح.د  2كا
  غیر موافقة  الى حد ما   موافقة  الداللة

    0.00   3 0 0  %100  كول ماكس
  

531،18  

  
  
3  

  
  

000،
0  

  0،22  53،1  %66.66 %13.34  %20  سبـاندكس
  0.00   3     0 0  %100  كولـد بالك

  0.00   3  0 0  %100  بولیستر محلي
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اكس أفضل االقمشة في تشكل التصامیم المنفذة قماش الكول م - 3
% 100(مقارنة ببقیة أقمشة الدراسة حیث حصل على نسبة موافقة 

 .  لجمیع التصامیم المنفذة بأسلوب التشكیل على المانیكان ) 
Recommendations  

اجراء المزید من التصمیمات المشكلة على المانیكان باستخدام  - 
  .ضیة األقمشة الریا

فتح المجال للباحثین لالھتمام بھذه النوعیة من خامات األقمشة  - 
 .الریاضیة في أسالیب أخرى 
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