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في رسم النموذج األساسي إلنتاج البنطلون النسائي ) 3D(ھدف ھذا إلى التعرف على فاعلیة البرامج ثالثیة األبعاد 
للوصول إلى عینات تامة الضبط في أقل زمن وأقل من خالل المقارنة مع األسلوب الیدوي في رسم النموذج 

ولتحقیق أھداف الدراسة اعتمدت الباحثة على المنھج التجریبي حیث استھدف دراسة مقارنة بین أسلوبین . تكلفة
نت عینة )3D(من أسالیب إنتاج نموذج البنطلون النسائي ھما الطریقة المسطحة وبرامج ثالثیة األبعاد  ، وتكوَّ

منھن في جامعة الملك عبد ) 6(منھن عامالت في جامعة تبوك و) 6(من النساء العامالت، ) 12(الدراسة من 
. العزیز، وتمَّ استخدام مقیاس تقدیر للنماذج المنفذة، واستمارة حساب التكلفة، وبطاقة مالحظة كأدوات للدراسة

ذج البنطلون النسائي المنفذ وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب الضبط في نمو
، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب )3D(باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 

) 3D(والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) 3D(الضبط في نموذج البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
إحصائیة في متوسط نسب الضبط في نموذج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب  المعدل، ووجود فروق ذات داللة

المعدل، ووجود فروق إحصائیة بین تكالیف إنتاج البنطلون النسائي ) 3D(الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
إنتاج البنطلون النسائي  لصالح تكالیف) 3D(المنفذ باألسلوب الیدوي و المنفذ باستخدام البرامج ثالثیة األبعاد 

، وجود فروق إحصائیة بین متوسط الوقت المستغرق إنتاج البنطلون النسائي )3D(المنفذ بالبرامج ثالثیة األبعاد 
لصالح الوقت المستغرق في إنتاج البنطلون ) 3D(المنفذ باألسلوب الیدوي و المنفذ باستخدام البرامج ثالثیة األبعاد 

تطویر : وفي ضوء نتائج الدراسة تمَّ تقدیم عدة توصیات، ومنھا). 3D(مج ثالثیة األبعاد النسائي المنفذ بالبرا
وتحدیث المناھج التي تدرس لطالبات المالبس والنسیج لمواجھة التطور الدائم في حلول مشكالت إنتاج و تنفیذ 
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  :Introductionمقدمة .
بس من الصناعات الھامة والتي تحظى بتطور تعتبر صناعة المال

مستمر نتیجة التطور السریع في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، 
مما یجعل من منتجي المالبس والقائمین بأبحاثھا یتنافسون على 

). 1، 2005, مناجي(توفیر العوامل الالزمة إلنتاج ھذه الصناعة 
لقرن العشرین وشمل ونتیجة لھذا التطور والذي حدث في بدایة ا

كل مظاھر الحیاة فأصبحت الحاجة للوصول إلى أسلوب علمي 
جدید في تصمیم النماذج وھي العملیة التي تسبق قص وتفصیل 

والتي یجب أن تعطي نتائج ثابتة ومضمونھ من  -المالبس 
متطلبات ھذا العصر، لذي یتمیز بسرعة التغییر والتجدید في 

وتمر ). 11، 2013بخاري،  (موضات وطرز ومالبس النساء 
الجاھزة بعدة مراحل، كل مرحلة تعتبر صناعة  صناعة المالبس

متكاملة صناعة الغزل، صناعة النسیج، الصباغة، إنتاج المالبس 
والواقع أن كل مرحلة تعتبر أساسیة ومستقلة ولھا قیمة مضافة 

  ).7، 2003زكي وعبد اللطیف، (على المنتج النھائي
البس باختیار التصمیم المطلوب والمراد إنتاجھ، تبدأ صناعة المو

ثم إعداد النموذج األساسي للتصمیم، والذي تلیھ العدید من 
الخطوات التي تنتھي بعینة المنتج أو التصمیم المراد، ولذلك فإن 
دراسة أسس عمل النموذج األساسي بطریقة سلیمة تعتبر مھمة 

النموذج األساسي وضروریة بالنسبة لصناعة المالبس حیث یعتبر 
. السلیم من العوامل الرئیسیة المؤثرة على جودة المنتج الملبسي

وتعد مرحلة إعداد النماذج من أدق المراحل التي تعتمد علیھا 
صناعة المالبس، حیث یتوقف علیھا مدى نجاح التصمیم واإلنتاج 
ككل، لذا یجب أن یتوافر لدى القائم بتصمیم النماذج درجة عالیة 

برة والكفاءة والموھبة، تتمثل في القدرة على تطویر النماذج من الخ
بكافة الطرق الفنیة الخاصة بھا وفقا لمتطلبات التصمیم لتتوافق مع 

زكي وعبد اللطیف ، (األنماط المختلفة للجسم بأبعاده الثالثة 

وتختلف أنواع النماذج تبعا لنوع االستعمال، فھناك ). 113، 2003
قوالب األساسیة التي تختلف في التفاصیل أشكال متنوعة من ال

واإلعداد والبناء، فیمكن التحكم فیھا وفقا لرغبة مصمم النماذج 
حیث إن من المؤشرات الرئیسیة ). 10، 2001ندا، (والموضة 

لضبط المالبس تطابق الخطوط بین جسم اإلنسان وخطوط الملبس 
في  بشكل سلیم تعطي الشكل المطلوب، وتزداد أھمیة النماذج

الصناعة ألنھا تحدد نوع المنتج وقیاساتھ كما تحدد طریقة تسلسل 
العملیات اإلنتاجیة مما یؤدي إلى تحدید تكلفة المنتج قبل بدء اإلنتاج 
ككل، وعلیھ فإن النموذج السلیم ضروري سواء بالنسبة لصناعة 
المالبس حسب الطلب أو بالنسبة لإلنتاج الكبیر أو المجال التعلیمي 

  ).170، 2003لسالم وآخرون، عبد ا(
ومن أنواع النماذج المختلفة في طریقة إعدادھا طریقة النماذج 

التشكیل على المانیكان والطریقة  الھندسیة المسطحة وطریقة
الرقمیة، وأسلوب النماذج الھندسیة األساسیة المسطحة الحدیثة 
تحتاج إلى عنایة في بناء النموذج حسب المقاسات فقط، ومتى تم 

ناء ھذه النماذج األساسیة تصبح األساس لعمل تصمیمات متنوعة ب
ویجتاز العالم الیوم عصر جدید ). 90، 2013بخاري، (ال حد لھا 

یطلق علیھ عصر المعلومات، حیث تعتبر الحواسب اإللكترونیة 
إحدى الدعائم األساسیة التي یرتكز علیھا، ویعتبر دخول الحاسب 

ج المالبس ظاھرة مھمة ومتطورة في مجال صناعات النسیج وإنتا
على وجھ العموم، كما أن معظم اإلنجازات التي أحرزھا الحاسب 
في ھذا المجال جاءت منتصف الستینات مما جعل الحاسب ھو 
األساس لكل احتماالت التطور الذي وصل إلیھ في الوقت الحاضر 

ندا، (مما یعبر عن بدایة جدیدة من التطور العلمي والتكنولوجي 
2001 ،101.(  

وقد كشفت تكنولوجیا الحاسب والمعلومات وسائل جدیدة إلنتاج 
المالبس، حیث ظھر تصمیم وإعداد نماذج المالبس باستخدام 
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، وھي برامج جدیدة متعددة ومتنوعة )3D(برمجیات ثالثیة األبعاد 
تتیح للمصممین والمنتجین تولید نموذج لشكل الجسم البشري أو 

وبرامج ). 3D(ھ باستخدام نمط ثالثي األبعاد التصمیم المراد إنتاج
إلعداد نماذج المالبس ھي تكنولوجیا المحاكاة ) 3D(ثالثیة األبعاد 

بوصفھا وسائل مبتكرة لخلق نماذج افتراضیة في مرحلة صقل 
وتكوین التصمیم في عملیة إنتاج المالبس، حیث یحتاج المصممین 

المشاكل، قبل وتحدید ) 3D(لتصور األفكار على شكل الجسم 
اتخاذ النماذج الفعلیة، ویتم بعدھا تطویر وتقییم النماذج قبل الموافقة 
على التصمیم النھائي واإلنتاج الضخم، ومن ثم تصنیعھا وتسلیمھا 

  ).Park et al, 2010, 506(إلى السوق االستھالكیة 
ً ألھمیة المالبس االجتماعیة والنفسیة والثقافیة فقد أصبح  ونظرا

كلھ یستجیب لھذه الخطوط والتطورات حیث إنھا تشكل العالم 
وتعددت ). 7، 1997السمان، (حیاتھ وفقا لھا طوال فترة انتشارھا 

أنواع وأشكال المالبس فمنھا المالبس الخارجیة والداخلیة، ویعد 
البنطلون من المالبس األساسیة والمھمة الذي استعملھ الرجال 

نوعھ واستخداماتھ خالل والنساء على السواء، وتطور شكلھ و
األزمنة المتعاقبة نتیجة للتطورات السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة، وزاد االھتمام بالبنطلونات التي اتسمت بالخطوط 

  .الشبابیة والحیویة، فتعددت طرق صناعتھا وإنتاجھا
وعند إنتاج البنطلون النسائي فإن أولى الخطوات التي تتبع ھي 

م إعداد النموذج األساسي الذي تتبعھ عدة خطوات اختیار التصمیم ث
للوصول لعینة النھائیة یتوفر فیھا معاییر الضبط الجید والراحة 
واالنسدال، لذلك فمن المھم أن تكون ھناك طریقة مثلى قدر 
اإلمكان لعمل النموذج األساسي من حیث الضبط الجید وتوفیر 

ة ضرورة التعرف ومن ھنا وجدت الباحث. الوقت والجھد والتكلفة
في رسم النموذج ) 3D(على فاعلیة البرامج ثالثیة األبعاد 

األساسي إلنتاج البنطلون النسائي من خالل المقارنة مع األسلوب 
الیدوي في رسم النموذج للوصول إلى عینات تامة الضبط في أقل 

  .زمن وأقل تكلفة
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  :ح مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیةبناء على ذلك تتض
  3(ما إمكانیة استخدام البرامج ثالثیة األبعادD ( في إنتاج

 - 40(النموذج األساسي للبنطلون النسائي للمقاسات المختلفة 
 ؟)48 – 44

  ما فاعلیة استخدام البرامج ثالثیة األبعاد في تقلیل زمن إنتاج
 ارنة باألسلوب الیدوي؟النموذج األساسي للبنطلون النسائي مق

  3(إلى أي مدى یساھم استخدام البرامج ثالثیة األبعادD ( في
خفض تكلفة إنتاج النموذج األساسي للبنطلون النسائي مقارنة 

 باألسلوب الیدوي؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

  :تھدف ھذه الدراسة إلى
في إنتاج النموذج ) 3D(استخدام البرامج ثالثیة األبعاد  -1

  ).48 – 44 – 40(ي للبنطلون النسائي للمقاسات األساس
قیاس فاعلیة استخدام البرامج ثالثیة األبعاد في تقلیل زمن  -2

إنتاج النموذج األساسي للبنطلون النسائي مقارنة باألسلوب 
  .الیدوي

في خفض ) 3D(قیاس فاعلیة استخدام البرامج ثالثیة األبعاد  -3
لنسائي مقارنة تكلفة إنتاج النموذج األساسي للبنطلون ا

 .باألسلوب الیدوي
    -:Significance أھمیة البحث

  :تبرز أھمیة ھذه الدراسة في
قد تسھم نتائج البحث في تدریس المقررات المتخصصة  -1

  .لطالب قسم المالبس والنسیج بكلیات االقتصاد المنزلي
قد یساھم البحث في معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجھ  -2

في إنتاج البنطلون النسائي ومن ثم المصانع المتخصصة 

تطویر وتحسین الكفاءة اإلنتاجیة وزیادة مستوى الجودة مما 
یؤدي إلى االرتقاء بصناعة المالبس الجاھزة في المملكة 

  .العربیة السعودیة
إمداد المكتبات العربیة بدراسة متخصصة في إعداد النماذج  -3

 .لقسم المالبس والنسیج
   Hypothesis فروض البحث

في إنتاج النموذج ) 3D(فاعلیة وكفاءة البرامج ثالثیة األبعاد 
مقارنة ) 48 – 44 – 40(األساسي للبنطلون النسائي للمقاسات 

  :باألسلوب الیدوي ویمكن قیاسھا من خالل الفروض الفرعیة التالیة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب الضبط بین  -1

ذ باألسلوب الیدوي والبرامج نموذج البنطلون النسائي المنف
 ) .3D(لصالح البرامج ثالثیة األبعاد ) 3D(ثالثیة األبعاد 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط تكالیف إنتاج  -2
البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي و البرامج ثالثیة 

 ) .3D(لصالح البرامج ثالثیة األبعاد ) 3D(األبعاد 
لة إحصائیة بین متوسط الوقت المستغرق توجد فروق ذات دال -3

في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والبرامج 
 ) .3D(لصالح البرامج ثالثیة األبعاد ) 3D(ثالثیة األبعاد 

  : Terminology المصطلحات
ھو النموذج الذي یرسم ): Flat Pattern(النموذج المسطح 

معین، یمثل ھذا الرسم الخطوط على الورق رسما ھندسیا بمقیاس 
المستقیمة والمنحنیة والمائلة بحیث یكون الناتج القاعدة األساسیة 

  ).13، 1995عابدین، (لتصمیم معین 
لبرامج الحاسب اآللي مفھومان أحدھما ) : Software(البرامج 

ضیق واآلخر واسع، فأما المفھوم الضیق فینصرف إلى مجموعة 
نسان إلى اآللة والتي تسمح لھا بتنفیذ التعلیمات الموجھة من اإل

مھمة معینة، أما التعریف الواسع فیشمل التقدیم الكامل المفصل 
بصورة كافیة للعملیات في شكل شفوي أو خطي أو غیره بغیة 
تحدید مجموعة التعلیمات المشكلة لبرنامج الحاسب اآللي وصلة 

  ).24، 2007خلیفة، (كل منھا باألخرى 
یطلق ھذا المصطلح ) : hree-dimensional( ثالثیة األبعاد

على النحت والتشكیل ذو الثالثة أبعاد، وھو عبارة عن محاكاة 
النموذج على المانیكان االفتراضي في وسط بیئة افتراضیة تسمح 

  ).11، 2008سالم، (ثالثیة األبعاد لرؤیتھ من جمیع الجھات 
-Programs of three(برامج ثالثیة األبعاد للنماذج 

dimensional models: (  باألداة برمجیة ً تعرف إجرائیا
تستخدم في تصمیم وأعداد نماذج المالبس ) 3D(ثالثیة األبعاد 

ذات منھجیة إبداعیة قابلة للتحویل واإلضافة إلنتاج المالبس 
بسھولة وضبط كما یعتبر البرنامج واحد من أھم المستحدثات 

  .المتطورة في عالم التصمیم
ھو زى رجالي ونسائي وھو رداء ): Trousers(البنطلون 

لتغطیة الجزء األسفل من الجسم ابتداء من خط الوسط إلى القدم 
بأطوال مختلفة تبعا للمودیل، وھو إما قطعة منفصلة أو جزء من 

  ).23، 2006فرغلي، (البدلة ولھ تصمیمات مختلفة 
  : Methodologyالبحث  منھج

یة بصفة أساسیة على المنھج اعتمدت الباحثة في الدراسة الحال
التجریبي حیث استھدف دراسة مقارنة بین أسلوبین من أسالیب 
تنفیذ النموذج المسطح للبنطلون النسائي ھما الطریقة التقلیدیة 

وطریقة استخدام برامج "الطریقة المسطحة " إلعداد النماذج وھي 
من ، و"3Dبرامج ثالثیة األبعاد "حدیثة في مجال صناعة األزیاء 

ثمَّ تحكیم النماذج المنفذة من قبل المتخصصین باستخدام مقیاس 
  .التقدیر لتحقیق أھداف البحث والتحقق من فروضة

  Sample الدراسة عینة
نت عینة الدراسة من  منھن ) 6(من النساء العامالت، ) 12(تكوَّ

منھن في جامعة الملك عبد ) 6(عامالت في جامعة تبوك و 
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  .العزیز
  راسة إجراءات الد

اعتمدت الدراسة على رسم النموذج األساسي للبنطلون النسائي 
باستخدام الطرق المتبعة داخل المصانع المنتجة للبنطلون النسائي 

  ).48، 44، 40(في المملكة العربیة السعودیة و تم رسمھ بمقاسات 
  تحدید القیاسات والمقاسات

ً ألنَّ أھمیة الدراسة ھو خدمة الصناعة بالدرج ة األولى وكذلك نظرا
الكلیات والمعاھد المتخصصة كان البد من أخذ قیاسات البنطلون 
عن طریق قیاس نموذج صناعي أساسي للبنطلون النسائي و كان 

  :على النحو التالي 

  الطول : وھو أخذ المقاسات العمودیة للنموذج: قیاس الطول
الكلي للبنطلون والذي یقاس من خط الوسط حتى نھایة 

، والطول الداخلي للبنطلون والذي یقاس من نقطة البنطلون
من منفرج الرجلین إلى نھایة طول البنطلون، وطول الجنب، 

  .وطول الحجر 
  وھو أخذ المقاسات األفقیة ): الدوران ( قیاس العرض

 ).أكبر حجم(محیط الوسط، ومحیط األرداف : للنموذج
ناعي وكانت القیاسات التي أخذتھا الباحثة من النموذج الص

  :كالتالي 

  .قیاسات نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة  )1(الجدول 
  48  46  44  42  40  القیاسات

  26  25  24  23  22  محیط الوسط
  29  28  27  26  25  محیط األرداف

  22,9  22,6  22,3  22  21,5  طول الجنب
  28,8  28,3  27,8  27,3  26,8  طول الحجر

  83,5  83  82,5  82  81,5  لداخلطول الرجل من ا
  110  109,5  109  108,5  108  الطول الكلي

  .وذلك بأخذ مقاس وترك اآلخر بحیث یكون االختالف ذو فارق واضح ) 48، 44، 40(واختارت الباحثة ثالثة مقاسات لتنفیذھا وكانت 

  .نموذج البنطلون األساسي النسائي بمختلف المقاسات )  1(الشكل 

22 25 21.5 26.8

81.5
108

0
20
40
60
80

100
120

22 25 21.5 26.8 81.5 108

محیط الوسط محیط االرداف طول الجنب طول الحجر طول الحجر 
بالداخل

الطول الكلى

قیاسات نموذج البنطلون األساسي النسائي 

40مقاس 

  
  .نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة) 40(مقاس ) 2(الشكل 

24 27 22.3 27.8 

82.5 

109 

0
20
40
60
80

100
120

24 27 22.3 27.8 82.5 109

طول الحجر  طول الحجر طول الجنب محیط االرداف محیط الوسط
 بالداخل

 الطول الكلى

  قیاسات نموذج البنطلون األساسي النسائي

 ٤٤مقاس 
  

  .نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة) 44(مقاس ) 3(الشكل 
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محیط الوسط محیط االرداف طول الجنب طول الحجر طول الحجر 
بالداخل

الطول الكلى

قیاسات نموذج البنطلون األساسي النسائي 

٤٨مقاس 
  

  .األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة نموذج البنطلون) 48(مقاس ) 4(الشكل 
  
 إعداد بطاقة المالحظة  

تتضمن بطاقة المالحظة مجموعة من البنود التي تقیس تكلفة 
اإلنتاج للطریقتین التقلیدیة وثالثیة األبعاد وكذلك الوقت المستغرق 

  .في كالھما
 ثبات المقیاس  

 77.0(بین  حیث تراوحت ما: معامالت ثبات االتساق الداخلي  - أ
 .لدرجات بطاقة المالحظة  81.0 –
حساب معامل ألفا كرونباخ وطریقة التجزئة النصفیة باستخدام  - ب

موضح بالجدول التالي  معادلتي سیبرمان وبراون وجثمان، كما ھو

:  
  .قیم معامالت ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة) 2(الجدول 

 طرق الثبات ألبعادا
 جثمان یبرمانس ألفا

 ** 0.658 ** 0.660 **0.710 الدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة
  .0.01دالة عند مستوى **  
  
یتضح من الجدول تمتع بطاقة المالحظة بدرجة مرتفعة من و

  . 0.01الثبات، لدى أفراد العینة وھى جمیعھا دالة عند مستوى 
  
  ظة من المالح بطاقةتمَّ حساب صدق : صدق بطاقة المالحظة

خالل التحكیم وعرضھا على األساتذة المتخصصین في قسم 
اإلجراءات السابقة تأكد للباحثة ثبات  ومن. المالبس والنسیج

وصدق بطاقة المالحظة، وصالحیتھا لالستخدام في البحث 
 .الحالي

 إعداد مقیاس التقدیر  
تحكیم النماذج المنفذة من البنطلون : الھدف من المقیاس  - أ

-44- 40(نماذج مختلفة المقاسات  6عددھا  النسائي والتي
الطریقة التقلیدیة إلعداد النماذج ثالثة منھا تم تنفیذھا ب) 48

وثالثة منھا تم تنفیذھا باستخدام " الطریقة المسطحة"وھي 
برامج ثالثیة األبعاد "برامج حدیثة في مجال صناعة األزیاء 

3D" ،وكان التحكیم قائم على اختیار النموذج األكثر  ً ضبطا
والذي یتناسب مع أبعاد الجسم المختلفة للوصول إلى 

  .األسلوب األفضل إلعداد النماذج 
یحتوي المقیاس على غالف یوضح : إعداد ووصف المقیاس  - ب

اسم الباحثة، عنوان البحث والھدف منھ باإلضافة إلى 
تعلیمات لتوضیح بنود المقیاس، تم تقسیم المقیاس إلى أربعة 

) الشكل العام –الخلف  –الجنب  –مام األ(محاور أساسیة 
  :وتتكون تلك المحاور من عدة بنود 

 مطابقة خط أكبر حجم  –مطابقة خط الوسط : (األمام– 
ضبط اتجاھات  –ضبط طول الحجر  –مطابقة فتحة الرجل 

الشكل  –االنسدال  –االتزان  –ضبط مقدار الراحة  –النسیج 
  ) .العام

 شكل  –بط تركیب السوستھ ض –مطابقة خط الجنب : (الجنب
 –االتزان  –شكل أكبر حجم من الخلف  –البطن من األمام 

  ) .الشكل العام –االنسدال 
 مطابقة خط أكبر حجم  –مطابقة خط الوسط : (الخلف– 

ضبط اتجاھات  –ضبط طول الحجر  –مطابقة فتحة الرجل 
الشكل  –االنسدال  –االتزان  –ضبط مقدار الراحة  –النسیج 

  ) .العام
 ضبط  -ضبط النسبة والتناسب فى العینة كاملة : (الشكل العام

ضبط مقدار الراحة فى  - اتجاھات النسیج في العینھ كاملة 
االنسدال في العینة  -االتزان في العینھ كاملة  - العینة كاملة 

 ) .الشكل العام للعینة كاملة -كاملة 
 

) √(مة یطلب من المحكم أن یضع عال: تعلیمات المقیاس -جـ 
نماذج  3أمام كل بند عند االختیار المناسب مع العلم أنھ تم تنفیذ 

) 48 – 44 – 40(مختلفة المقاسات لكل من الطریقتین بمقاسات 
  .نماذج  6لیصبح مجموع النماذج المنفذه 

 
تمَّ التصحیح عن طریق میزان تقدیر : تصحیح المقیاس –د 

َ (خماسي یتدرج من  ضبوط إلى حد ما م - مضبوط  –مضبوط جدا
وتتدرج الدرجات ) غیر مضبوط علي االطالق -غیر مضبوط  -

  .على التوالي ) 0، 1، 2، 3، 4(من 
 

تمَّ حساب صدق مقیاس التقدیر عن : صدق مقیاس التقدیر -ھـ 
من المتخصصین بقسم المالبس والنسیج  10طریق عرضھ على 

اقترحوھا من وذلك لتحكیمھ وإبداء اآلراء وأجریت التعدیالت التي 
تعدیل لصیاغة بعض العبارات وحذف البعض اآلخر والدمج 

  .واإلضافة أحیانا وبذلك أصبح مقیاس التقدیر في صورتھ النھائیة 
  
لحساب ثبات المقیاس تم استخدام طریقة : ثبات مقیاس التقدیر –د 

  :كرونباخ، والجدول التالي یوضح ذلك  –ألفا 
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 .كرونباخ وطریقة إعادة تطبیق المقیاس  –بطریقة ألفا قیم معامالت الثبات )3(الجدول 
  

  
أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة إحصائیا عند  الجدولیتضح من 

  .بات المقیاسمما یدل على ث) 0.01(مستوى داللة 
  إعداد نموذج البنطلون النسائي المسطح 

تمَّ استخدام النموذج المسطح األساسي للبنطلون النسائي للمقاسات 

والمستخدم في كثیر من مصانع المالبس الجاھزة ) 48، 44، 40(
المنتجة للبنطلون، وتم تنفیذ المقاسات الثالث للبنطلون النسائي 

  :ان على النحو التالي على قماش من القطن األبیض وك

  

  
  ) .48 – 44 – 40(نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من األمام للمقاسات ) 5(الشكل 

  
  ) 48 – 44 – 40( نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من الجنب للمقاسات ) 6(الشكل 

  

  
  ).48 – 44 – 40(ن األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من الخلف للمقاسات نموذج البنطلو) 7(الشكل 

  ألفا كرونباخ  األبعاد
  0.805 األمام
  0.827 الجنب
  0.802  الخلف

  0.795  الشكل العام
  0.815  الدرجة الكلیة للمقیاس
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   3Dإعداد نموذج البنطلون النسائي بالبرامج ثالثیة األبعاد 

َّم أخذ النموذج المسطح األساسي للبنطلون النسائي للمقاسات  ت
والمستخدم في كثیر من مصانع المالبس الجاھزة ) 48، 44، 40(

للبنطلون ، وتم تنفیذ المقاسات الثالث للبنطلون النسائي  المنتجة
وكان على ) Optitex(على برنامج ثالثي األبعاد ویسمى برنامج 

  :النحو التالي

  
  ) 48 – 44 – 40( نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من األمام للمقاسات ) 8(الشكل 

  
  )48 – 44 – 40( ون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من الجنب للمقاسات نموذج البنطل) 9(شكل رقم 

  
  )48 – 44 –40(نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة من الخلف للمقاسات ) 10(الشكل رقم 

تعدیل نموذج البنطلون النسائي باستخدام البرامج ثالثیة األبعاد 
3D:  

م مرحلة تقییم العینات تم تعدیل النموذج األساسي للبنطلون بعد إتما 
والذي تم تنفیذه بالبرنامج ثالثي ) 48، 44، 40(النسائي للمقاسات 

، حیث تم إدخال التعدیالت الالزمة على )Optitex(األبعاد 
ً للعیوب التي اتضحت من تقییم المتخصصین من  النموذج طبقا

مھا مرة أخرى بعد التعدیل وكانت خالل مقیاس التقدیر ، و تم تعمی
  :على النحو التالي

  
  )48–44 –40(نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة بعد التعدیل من األمام للمقاسات ) 11(الشكل 
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  )48–44–40(د التعدیل من الجنب للمقاسات نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة بع) 12(الشكل 

  

  
  )48–44–40(نموذج البنطلون األساسي النسائي مضاف إلیھا مقدار الراحة بعد التعدیل من الخلف للمقاسات ) 13(الشكل 

  األسالیب اإلحصائیة 
استخدمت الباحثة األسالیب اإلحصائیة لتقنین وإعداد أدوات 

بات صحة أو عدم صحة الدراسة عالوة على استخدامھا إلث
فروض الدراسة، وإیجاد ثبات وصدق المقاییس، ونتائج الدراسة 

المستخدمة في العلوم  SPSSباالستعانة ببرامج الحزم اإلحصائیة 
  :ومن أھم ھذه األسالیب اإلحصائیة المستخدمة , االجتماعیة

  اختبارt-test  لحساب الفرق بین متوسطي رتب الدرجات
  .المستقلة 

 الرتباط بیرسون معامل ا .  
  معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة.  
 )rprb(Matched-pairs rank-biserial correlation 

 ).أو قوة العالقة بین المتغیرین المستقل والتابع(لمعرفة 
  :Results النتائج

یتضمن ھذا الجزء عرضا لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في 
إلى نتائج  للوصولدراسة في تحلیل البیانات البحث وقد اعتمدت ال

) ت(البحث على المتوسطات واالنحرافات المعیاریة واختبار 

 )Independent Sample T-Test(لمجموعتین غیر مرتبطتین 
لحساب الداللة اإلحصائیة للفروق بین المتوسطات وفیما یلي 

  .عرض النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا 
اعلیة و كفاءة البرامج ثالثیة األبعاد ف": الفرض األول الرئیسي

)3D ( في إعداد النموذج األساسي للبنطلون النسائي للمقاسات)40 
  :، ویمكن قیاسھا من خالل الفروض الفرعیة التالیة )"48 – 44 –

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ": الفرض األول الفرعي
ذ متوسط نسب الضبط بین نموذج البنطلون النسائي المنف

لصالح البرامج ) 3D(باألسلوب الیدوي و البرامج ثالثیة األبعاد 
والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب )". 3D(ثالثیة األبعاد 

) ت(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة اختبار 
) Independent Sample T-Test(لمجموعتین غیر مرتبطتین 

بین متوسطي نسب الضبط  وذلك بھدف التحقق من داللة الفروق
في البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج 

، وجاءت النتائج كما ھو موضح في الجدول )3D(ثالثي األبعاد 
  :التالي

  
  )3D(الثي األبعاد داللة الفروق بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ث) 4(الجدول 

المتوسط   العدد  النموذج  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
الداللة   "ت"قیمة   نسبة التحسن  المعیاري

  اإلحصائیة
  

  األمام
  0.50  3.24  42  ثالثي األبعاد  *0.001  3.465  19.56  0.87  2.71  42  الیدوي

  
  الجنب

  0.51  3.18  42  ثالثي األبعاد  *0.002  3.187  17.78  0.84  2.70  42  الیدوي
  

  الخلف
  0.47  3.24  42  ثالثي األبعاد  *0.001  3.582  20.45  0.86  2.69  42  الیدوي

  
  الشكل العام

  0.46  3.28  42  ثالثي األبعاد  *0.00  4.049  21.93  0.82  2.69  42  الیدوي
  .0.05تشیر إلى المعنویة عند مستوى * 
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  :إلى ما یلي ) 4(تشیر نتائج الجدول رقم 

  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة (
بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي للمحاور 

المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ ) الخلف, الجنب , األمام (
وأن ھذه الفروق جاءت لصالح ) 3D(بالبرنامج ثالثي األبعاد 

كما , )3D(بعاد البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األ
, األمام (تراوحت نسب التحسن في محاور البنطلون النسائي 

بین ) 3D(المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) الخلف, الجنب 
)17.78  :20.45. ( 

  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة (
بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي للشكل العام 

) 3D(األسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد المنفذ ب
وأن ھذه الفروق جاءت لصالح الشكل العام للبنطلون النسائي 

كما بلغت نسب التحسن , ) 3D(المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
في الشكل العام للبنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي 

 ) .21.93(قیمھ ) 3D(األبعاد 
توجد "حقق الفرض الفرعي األول الذي ینص على أنھ وعلیھ یت

فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب الضبط في نموذج 
البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج 

 Chaw(، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ) "3D(ثالثي األبعاد 
Hlaing, Krzywinski and Roedel, 2012(  َّت أن التي أكد

البنطلون (فعالة لبناء نماذج ) 3D(تقنیة البرامج ثالثیة األبعاد 
تتناسب مع أنماط النساء المختلفة بشكل مضمون یؤدي ) النسائي

أسلوب لدیھ ) 3D(فأداة البرامج ثالثیة األبعاد . إلى رضا العمالء 
دقة نسبیا بالمقارنة مع النظریة التقلیدیة لتصمیم النموذج األولي 

وترى  ) .Yunchu and Weiyuan, 2007( لون النسائيللبنط
بالتحدید برنامج ) 3D(الباحثة أن استخدام البرامج ثالثیة األبعاد 

)Optitex ( لرسم نماذج المالبس كان ذو فاعلیة عالیة و كفاءة
ممتازة في تحدید المقاسات و القیاسات و الرسم و البروفة على 

التقلیدیة التي تطلبت الكثیر من  األجسام المطلوبة مقارنة بالطریقة
  .العمل و الجھد 

نموذج البنطلون النسائي المنفذ "كما تمَّ حساب نسب الضبط بین 
والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) 3D(بالبرنامج ثالثي األبعاد 

)3D (المعدل. "  
والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابیة 

لمجموعتین غیر ) ت(قیمة اختبار واالنحرافات المعیاریة و
وذلك بھدف  )Independent Sample T-Test(مرتبطتین 

التحقق من داللة الفروق بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون 
والمنفذ بالبرنامج ) 3D(النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 

المعدل، وجاءت النتائج كما ھو موضح في ) 3D(ثالثي األبعاد 
  :ل التاليالجدو

  
والمنفذ بالبرنامج ) 3D(داللة الفروق بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) 5(الجدول 

  .المعدل ) 3D(ثالثي األبعاد 

المتوسط   العدد  النموذج  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

نسبة 
  التحسن

قیمة 
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

  
  األمام

  0.17  3.93  42  ثالثي االبعاد معدل  *0.00  8.539  21.30  0.50  3.24  42  ثالثي االبعاد
  

  الجنب
  0.12  3.94  42  ثالثي األبعاد معدل  *0.00  9.467  24.21  0.51  3.18  42  ثالثي االبعاد

  
  الخلف

  0.19  3.91  42  ثالثي األبعاد معدل  *0.00  8.546  20.68  0.47  3.24  42  ثالثي األبعاد

  0.23  3.90  42  ثالثي األبعاد معدل  *0.00  7.820  18.90  0.46  3.28  42  ثالثي األبعاد  الشكل العام
  .0.05تشیر إلى المعنویة عند مستوى * 

  
  :إلى ما یلي ) 5(تشیر نتائج الجدول رقم 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة
ضبط في البنطلون النسائي بین متوسطي نسب ال) 0.05(

المنفذ بالبرنامج ثالثي ) الخلف, الجنب , األمام (للمحاور 
المعدل ) 3D(والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) 3D(األبعاد 

وأن ھذه الفروق جاءت لصالح البنطلون النسائي المنفذ 
كما تراوحت نسب , المعدل ) 3D(بالبرنامج ثالثي األبعاد 
, الجنب, األمام(البنطلون النسائي التحسن في محاور 

المعدل بین ) 3D(المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد ) الخلف
)20.68 :24.21. ( 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة
بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي ) 0.05(

والمنفذ ) 3D(للشكل العام المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
المعدل وأن ھذه الفروق ) 3D(برنامج ثالثي األبعاد بال

جاءت لصالح الشكل العام للبنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج 
كما بلغت نسب التحسن في , المعدل ) 3D(ثالثي األبعاد 

الشكل العام للبنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
)3D ( المعدل قیمھ)18.90. ( 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب  "وعلیھ یتحقق 

الضبط في نموذج البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
)3D ( والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد)3D ( و تتفق  ،"المعدل

دت أن أداة ) Cho et al, 2009(ھذي النتیجة مع دراسة  التي أكَّ
أسلوب ناجح و مفید لصنع ) 3D(برامج البناء الثالثیة األبعاد 

األنماط الشخصیة ثم تصمیم نماذج المالبس و التي یمكن إدخال 
وإن البرامج . التعدیالت علیھا بكل یسر و سھولة في أي وقت 

تعتبر أداة ذات منھجیة إبداعیة و قابلھ للتحویل ) 3D(ثالثیة األبعاد 
س بسھولة و التبدیل والتعدیل واإلضافة للمساعدة في إنتاج المالب

)Fang, 2003. (  
نموذج البنطلون النسائي "  تمَّ حساب نسب الضبط بین كما 

) 3D(المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
  ".المعدل 

والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابیة 
لمجموعتین غیر ) ت(واالنحرافات المعیاریة وقیمة اختبار 

وذلك بھدف ) Independent Sample T-Test(تین مرتبط
التحقق من داللة الفروق بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون 
النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 

)3D ( المعدل، وجاءت النتائج كما ھو موضح في الجدول التالي:  
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) 3D(سب الضبط في البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد داللة الفروق بین متوسطي ن) 6(الجدول 
  .المعدل 

المتوسط   العدد  النموذج  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
الداللة   "ت"قیمة   نسبة التحسن  المعیاري

  اإلحصائیة

  0.16  3.93  42  لمعدلثالثي االبعاد ا  *0.00  8.961  45.02  0.87  2.71  42  الیدوي  األمام

  0.12  3.95  42  ثالثي االبعاد المعدل  *0.00  9.505  46.30  0.84  2.70  42  الیدوي  الجنب

  0.19  3.91  42  ثالثي االبعاد المعدل  *0.00  8.922  45.35  0.86  2.69  42  الیدوي  الخلف

  0.23  3.90  42  المعدل ثالثي االبعاد  *0.00  9.198  44.98  0.82  2.69  42  الیدوي  الشكل العام
  .0.05تشیر إلى المعنویة عند مستوى * 

  

  :إلى ما یلي) 6(تشیر نتائج الجدول رقم 
  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة (

بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي للمحاور 
فذ المنفذ باألسلوب الیدوي والمن) الخلف, الجنب , األمام (

المعدل وأن ھذه الفروق جاءت ) 3D(بالبرنامج ثالثي األبعاد 
) 3D(لصالح البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 

كما تراوحت نسب التحسن في محاور البنطلون , المعدل 
المنفذ بالبرنامج ثالثي ) الخلف, الجنب , األمام (النسائي 
 ) .46.30: 45.02(المعدل بین ) 3D(األبعاد 

  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي معنویة (
بین متوسطي نسب الضبط في البنطلون النسائي للشكل العام 

) 3D(المنفذ باألسلوب الیدوي والمنفذ بالبرنامج ثالثي األبعاد 
المعدل وأن ھذه الفروق جاءت لصالح الشكل العام للبنطلون 

كما , المعدل ) 3D(ي األبعاد النسائي المنفذ بالبرنامج ثالث
بلغت نسب التحسن في الشكل العام للبنطلون النسائي المنفذ 

 ).44.98(المعدل قیمھ ) 3D(بالبرنامج ثالثي األبعاد 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب "یتحقق  وعلیھ

الضبط في نموذج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي 
واتفقت ھذه  "المعدل) 3D(امج ثالثي األبعاد والمنفذ بالبرن

حیث  )Yunchu and Weiyuan, 2007( النتیجة مع دراسة
ھو أسلوب ) 3D(أكدت أن استخدام أسلوب البرامج ثالثیة األبعاد 

مرن قابل للتغییر والتبدیل والتطبیق على نطاق واسع بالمقارنة مع 

وترى . لون النسائي األولي للبنط النظریة التقلیدیة لتصمیم النموذج
الباحثة أن إدخال التعدیالت و المالحظات المقترحة من أعضاء 
لجنة التحكیم على النماذج المنفذة بأسلوب البرامج ثالثیة األبعاد 

)3D ( ثم مقارنتھا مع نماذج البنطلون النسائي المنفذ بالبرنامج
األول و نماذج البنطلون النسائي المنفذ ) 3D(ثالثي األبعاد 

باألسلوب الیدوي ھي نقطة مھمة حیث إنھا وضحت لنا مدى 
في تعدیل نماذج ) 3D(إمكانیة و فعالیة البرامج ثالثیة األبعاد 

مالبس تم تنفیذھا و إخراجھا من قبل و ھذه المیزة توضح مدى 
كفاءة ھذه البرامج و فعالیتھا الواضحة من النتائج السابقة في إدخال 

ة دون الحاجة إلى إعادة تنفیذ النماذج التعدیالت بكل یسر و سھول
من الخطوات األولى و الوصول على النماذج المثالیة المطابقة 

  .لقیاسات األجسام المطلوبة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ": الفرض الثاني الفرعي

متوسط تكالیف إنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي 
لصالح البرامج ثالثیة األبعاد ) 3D(اد و البرامج ثالثیة األبع

)3D( . " والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب المتوسطات
) بأیام العمل(الحسابیة لتكالیف إنتاج البنطلون النسائي 

واالنحرافات المعیاریة والقیمة اإلجمالیة للتكالیف ونسبة التحسن 
ي في تكالیف إنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدو

، وجاءت النتائج كما ھو موضح في )3D(والبرامج ثالثیة األبعاد 
  :الجدول التالي 

  

واالنحرافات المعیاریة والقیمة اإلجمالیة للتكالیف ) بأیام العمل(المتوسطات الحسابیة للتكالیف إنتاج البنطلون النسائي ) 7(الجدول 
  ) .3D(باألسلوب الیدوي والبرامج ثالثیة األبعاد  ونسبة التحسن في تكالیف إنتاج البنطلون النسائي المنفذ

  المقاییس
 النموذج

القیمة اإلجمالیة للتكالیف 
 بالریال

المتوسط الحسابي 
  نسبة التحسن  االنحراف المعیاري  )أیام العمل(

  3D( 210  1.09 31.53(البرامج ثالثیة األبعاد   122.86  36.62 2.44  468  األسلوب الیدوي
  

  :إلى ما یلي ) 7(الجدول رقم تشیر نتائج 
وجود فروق بین القیمة اإلجمالیة لتكالیف إنتاج البنطلون النسائي 

، إذ بلغ )3D(المنفذ باألسلوب الیدوي والبرامج ثالثیة األبعاد 
متوسط تكلفھ اجر العامل بأیام العمل في إنتاج البنطلون النسائي 

متوسط تكلفھ  یوم عمل في المقابل بلغ) 2.44(باألسلوب البدوي 
اجر العامل في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ بالبرامج ثالثیة 

یوم عمل وذلك بنسبة تحسن في تكالیف ) 3D) (1.09(األبعاد 
إنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والبرامج ثالثیة 

لصالح تكالیف إنتاج البنطلون ) 122.86(بنسبة ) 3D(األبعاد 
 ) .3D(نفذ بالبرامج ثالثیة األبعاد النسائي الم

من العرض السابق یتضح تحقق الفرض الثاني الفرعي الذي ینص 
توجد فروق إحصائیة بین تكالیف إنتاج البنطلون  "على أنھ 

) 3D(النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي و البرامج ثالثیة األبعاد 
ثالثیة  لصالح تكالیف إنتاج البنطلون النسائي المنفذ بالبرامج

سالم شادیة ، (، و تتفق ھذه النتیجة مع دراسة ) "3D(األبعاد 
) 3D(التي توصلت إلى إن استخدام البرامج ثالثیة األبعاد ) 2013

في تنفیذ عینات المالبس بكافة أشكالھا المتعددة یوفر التكالیف 
. المبذولة بالمقارنة بالطریقة التقلیدیة في تنفیذ عینات المالبس 

 ,Petrak and Rogale(فق نتیجة ھذا الفرض مع دراسة كذلك تت
و التي أكدت إن النماذج المنفذة لقطع المالبس باستخدام ) 2006

تتطابق مع خطوط و ھیئة الجسم ) 3D(برامج ثالثیة األبعاد 
المعني و ھي تتیح تصور أكثر واقعیة للمالبس و ھذا یساعد على 

وترى الباحثة إن . بس خفض تكالیف اإلنتاج لنماذج عینات المال
النتیجة التي توصل إلیھا الفرض الثاني ھي نتیجة إیجابیة لصالح 

و التي وفرت الكثیر من مصاریف و ) 3D(البرامج ثالثیة األبعاد 
تكالیف اإلنتاج في مرحلة اإلعداد و التنفیذ و البروفة بالمقارنة مع 

  .الطریقة التقلیدیة 
ذات داللة إحصائیة بین  توجد فروق": الفرض الثالث الفرعي
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متوسط الوقت المستغرق في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ 
لصالح البرامج ) 3D(باألسلوب الیدوي و البرامج ثالثیة األبعاد 

والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب )". 3D(ثالثیة األبعاد 
واالنحرافات المعیاریة والقیمة ) ألیام العمل(المتوسطات الحسابیة 

جمالیة للوقت المستغرق بالساعات ونسبة التحسن في الوقت اإل
المستغرق إلنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي 

، وجاءت النتائج كما ھو موضح في )3D(والبرامج ثالثیة األبعاد 
  :الجدول التالي

 

قیمة اإلجمالیة للوقت المستغرق ونسبة التحسن في واالنحرافات المعیاریة وال) ألیام العمل(المتوسطات الحسابیة ) 8(جدول رقم 
  ) .3D(الوقت المستغرق إلنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي والبرامج ثالثیة األبعاد 

  المقاییس
 النموذج

القیمة اإلجمالیة للوقت 
 المستغرق بالساعات

  المتوسط الحسابي
  )أیام العمل(

االنحراف 
  المعیاري

نسبة 
  التحسن

  3D( 8.75  1.09 1.31(البرامج ثالثیة األبعاد   55.13  1.53 2.44  19.5  األسلوب الیدوي
 

وجود فروق بین القیمة اإلجمالیة إلى ) 8(تشیر نتائج الجدول رقم 
للوقت المستغرق بالساعات في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ 

متوسط  ، إذ بلغ)3D(باألسلوب الیدوي والبرامج ثالثیة األبعاد 
) 2.44(أیام العمل في إنتاج البنطلون النسائي باألسلوب البدوي 

یوم عمل في المقابل بلغ متوسط إنتاج البنطلون النسائي المنفذ 
یوم عمل وذلك بنسبة تحسن ) 3D) (1.09(بالبرامج ثالثیة األبعاد 

في الوقت المستغرق في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب 
لصالح ) 55.13(بنسبة ) 3D(برامج ثالثیة األبعاد الیدوي وال

الوقت المستغرق في إنتاج البنطلون النسائي المنفذ بالبرامج ثالثیة 
 ) .3D(األبعاد 

من العرض السابق یتضح تحقق الفرض الثالث الفرعي الذي ینص 
توجد فروق إحصائیة بین متوسط الوقت المستغرق " على أنھ 

المنفذ باألسلوب الیدوي و البرامج ثالثیة إنتاج البنطلون النسائي 
لصالح الوقت المستغرق في إنتاج البنطلون النسائي ) 3D(األبعاد 

وتتفق ھذه النتیجة مع  ،) "3D(المنفذ بالبرامج ثالثیة األبعاد 
التي أكدت إن استخدام البرامج ثالثیة ) 2013سالم شادیة، (دراسة 

بس بكافة أشكالھا المتعددة األبعاد في تنفیذ و تسویق عینات المال
یوفر الوقت المبذول بالمقارنة بالطریقة التقلیدیة في تنفیذ و تسویق 

وترى الباحثة مدى كفاءة البرامج ثالثیة األبعاد . عینات المالبس 
)3D ( بعد مناقشة الفرض الثالث و التأكد من الفارق الزمني

ي المنفذ المستغرق الواضح بین تنفیذ نموذج البنطلون النسائ
و البنطلون المنفذ بالطریقة التقلیدیة ) 3D(بالبرامج ثالثیة األبعاد 

حیث إنھا تتیح الكثیر من ) 3D(لصالح البرامج ثالثیة األبعاد 
الوقت للمنفذ في ابتكار و تصمیم نماذج مختلفة للمالبس في زمن 

  .قیاسي 
   -:Recommendations  التوصیات

  :لدراسة توصي الباحثة بالتالي من خالل ھذا العرض لنتائج ا
  تطویر و تحدیث المناھج التي تدرس لطالبات المالبس و

النسیج لمواجھة التطور الدائم في حلول مشكالت إنتاج و 
  .تنفیذ المالبس

  تدریس النموذج المسطح األساسي للبنطلون النسائي و غیره
 من النماذج لطالبات قسم المالبس و النسیج باستخدام البرامج

  .بالحاسب اآللي ) 3D(ثالثیة األبعاد 
  3(االھتمام بقیاس فاعلیة البرامج ثالثیة األبعادD ( في رسم

  .نماذج لمنتجات أخرى 
  توجھ مصانع المالبس إلى استخدام تقنیات حدیثة في إنتاج

  .المالبس للوصول للكفاءة المطلوبة في المنتج الملبسي
 ي المستخدمة في العمل على الربط بین برامج الحاسب اآلل

  .الصناعة و بین مواد قسم المالبس و النسیج 
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