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  لیالئم التغیرات الجسمیة للمسنات " الكورساج"تعدیل الجزء العلوي للنموذج األساسى النسائي

Adjusting the upper part of women basic pattern "corsage" to fit 
elderly women bodies' changes 
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

ولعل من ، االرتقاء بصناعة المالبس الجاھزة فى مصر إلى مستوى التنافس العالمى یتطلب حل بعض المشكالت التى تواجھھا
ھى ، ة المنتجات المطروحة فى األسواقأھم ما یواجھ مصنعي المالبس الجاھزة من مشكالت، والتى لھا أثر مباشر على طبیع

طرق بناء النماذج التى تتناسب مع طبیعة الجسم البشري والتي تمثل بالنسبة للمستھلك الحصول على ملبس یحقق الراحة 
ولن یتحقق ذلك اال من خالل ضبط ، وان یتناسب مع احتیاجاتھ ومتطلباتة وخصائصة الجسمیة، واالتزان والمرونة والضبط

وھناك بعض الفئات الخاصة التي تعاني من مشاكل ضبط ومطابقة الملبس ، بما یتناسب مع متطلبات الجسم البشري النموذج
ألجسامھم ویرجع ذلك الى وجود صفات جسمیة تختلف عن الفئات الطبیعیة األخرى، ومن ھذه الفئات فئة المسنین، فأن  التغیر 

  .تقدم في السنفي الشكل والھیئة والقوام ھو أوضح تعبیر عن ال
ویھدف البحث الى استخالص أھم الفروق واإلختالفات الالزم تعدیلھا فى رسم النماذج األساسیة للكورساج النسائي لیالئم 

باالضافة الى ، والتوصل الى نموذج أساسي معدل للكورساج یناسب أجسام النساء المسنات، الخصائص الجسمیة للمسنات
رحة لعوامل المطابقة و الضبط الجید على الجسم، واستخدم البحث أداة مقیاس تقدیر للنماذج قیاس مدى تحقیق النماذج المقت

ً لطریقة  مسنات بمنطقتي القاھرة ) 10(وتكونت عینة البحث من من عدد ، "قبل التعدیل وبعد التعدیل " Aldrich" المنفذة طبقا
تائج التي توصل إلیھا البحث استخالص أھم الفروق ، ومن أھم الن)عام  70:  65(والقلیوبیة یتراوح أعمارھن بین 

النسائي على أساس الخصائص الجسمیة للمسنات ،و تم  واإلختالفات الالزم تعدیلھا فى رسم النماذج األساسیة للكورساج
لتعدیل قبل ا النسائي لعینة البحث للكورساج األساسي التوصل لوجود فروق ذات داللھ احصائیة بین متوسطى درجات النموذج

  .وبعده لصالح بعد التعدیل

 النموذج   
Pattern   

 التغیرات الجسمیة  
Physical changes   

 المسنات 
Elderly women  
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  :Introductionالمقدمة 
خیرة األھتمام بقضیة جودة صناعة المالبس تزاید فى اآلونة األ

 ً ً ھاما الجاھزة فى مصر حتى أصبح الكثیرون یعولون علیھا دورا
ومما ال شك فیھ أن فتح باب ، فى مواجھة ظروف المنافسة الدولیة

المنافسة یدفع صناعة المالبس فى مصر الى مالحقة التطورات 
بحیث یتھیأ للمنتج  العالمیة إال أنھ یتعین أن تكون المنافسة عادلة

   .المصرى نفس الظروف المھیأة للمنتج األجنبى المنافس
ولكى ترتقى صناعة المالبس الجاھزة فى مصر إلى مستوى 

ولعل ، البد من حل بعض المشكالت التى تواجھھا، التنافس العالمى
من أھم ما یواجھ مصنعي المالبس الجاھزة من مشكالت، والتى لھا 

ھى طرق ، عة المنتجات المطروحة فى األسواقأثر مباشر على طبی
بناء النماذج التى تتناسب مع طبیعة الجسم البشري وتحقق لھ 

  الراحة الملبسیة
والراحة الملبسیة تعرف على أنھا عدم االحساس باأللم أو الضیق 

و راحة الملبس مرتبطة ارتباط وثیق بكل ، والشعور باالنسجام التام
  ستخدم في االنتاج                                    من القماش والنموذج  الم

  )81-  2016: منال سیف ، بھیرة جبر(
وتعتبر مرحلة اعداد النماذج من أھم مراحل انتاج المالبس والتي 

كما یتوقف علیھا مدى نجاح التصمیم ، تبنى علیھا العملیات األخرى
، ساسيبل االنتاج ككل فصناعة المالبس تبدأ من النموذج األ

وتنتھي بعینة التصمیم المختار، فعندما نحصل على نموذج دقیق 
واذا قمنا بعملیة القص والتشغیل بدقة ، نصل لمنتصف عملیة االنتاج

نھى ( .فنحصل على منتج ذو درجة عالیة من الضبط و الجودة
أن    )2013 –االء الحجیري ( ، وتذكر )12-  2011: مجدى 

اف التي یسعى لھا كل من منتجي المالبس المضبوطة أھم األھد
وھي تمثل بالنسبة للمستھلك الحصول على ، المالبس والمستھلكین

وان یتناسب مع احتیاجاتھ ، ملبس یحقق الراحة واالتزان والمرونة
ولن یتحقق ذلك اال من خالل ضبط ، ومتطلباتة وخصائصة الجسمیة
یق ویقصد بضبط النموذج  تحق، النموذج لیالئم الجسم البشري

التناسق واإلنسجام بین الثیاب وجسم اإلنسان بمعنى أن یكون 
خطوط تصمیم الملبس مستقرة ومنسد لھ على أماكنھا المناظرة لھا 

   .على الجسم وتحدث تناغم معھ وتحسن من مظھره

  )137 – 2003 –نجوى شكري واخرون (
ومن خالل الخبرة العملیة للباحثة وجدت أن ھناك بعض الفئات 

التي تعاني من مشاكل ضبط ومطابقة الملبس ألجسامھن الخاصة 
ویرجع ذلك الى وجود صفات جسمیة تختلف عن الفئات الطبیعیة 

  .األخرى، ومن ھذه الفئات فئة المسنین
صاحب التحسن الكبیر في الرعایة الصحیة في العالم ازدیاد عدد ف

من سكان العالم % 20المسنین في المجتمع حیث یتوقع أن یكون 
عام كما یتوقع أن یكون في مصر  65من المسنین فوق  2030م عا

والتقدم في السن ھو ، سنة 60ملیون مصري أكبر من  20نحو 
وتبدأ ، تحول بیولوجي غیر قابل لالرتداد یحدث في تدرج مستمر

ً لبیانات الجھاز المركزي ، ھذه المرحلة عادة في سن الستین و وفقا
غ متوسط العمر المتوقع لالناث في للتعبئة العامة واألحصاء فقد بل

  .    عام 68ومتوسط عمر الذكور ، عام 72مصر 
  )121- 2006:أحمد وحید مصطفى ( 

  
  )122- 2006:أحمد وحید مصطفى ( )  1(شكل رقم   

ولكل مرحلة عمریة ، ویعتبر التغیر سمة من سمات الكائن الحي
ة، وان خصائصھا وسماتھا الجسمیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعی

ً لكبار السن ھي المتعلقة بالمظھر الجسمي   أكثر التغیرات وضوحا
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 تقوس فنجد انحناء الجسم لألمام و) 1(كما موضح بالشكل رقم 
وسقوط الرأس الى األمام ،امتالء البطن ، ونقص الطول، الظھر
فقدان بعض ، نحافة العظام، انثناء األرداف الى األمام، والجنب

اال أن النساء یتضح ، دل أكبر من النساءالوزن في الرجال بمع
وتعد ھذه المرحلة أكثر ، انحناء األرداف بصورة أكبر من الرجال

ً في النساء عن الرجال   . ایالما
  )530 – 2012:فؤاد أبو حطب ، آمال صادق( 

أن بتقدم العمر یحث نقص في ) 2003- ابراھیم العبیدي ( ویذكر 
كما یتضاءل عرض ، قامة المسن بسبب ضمور بعض الغضاریف

المنكبیین نتیجة تآكل الغضاریف وضعف العضالت وھو ما یسبب 
أن التغیر في ) 2006:أحمد وحید مصطفى ( ھطول لألكتاف ویؤكد

كما ، الشكل والھیئة والقوام ھو أوضح تعبیر عن التقدم في السن
انخفاض ، یؤكد أن من أبرز العالمات ألجسام المسنین قصر القامة

انحناء الظھر الذي یزداد بتقدم السن ، العضلي للجسم في المحتوى
،تحرك الرأس الى  C حتى یصبح العمود الفقري على شكل حرف  

ھذه ) 2(ویوضح الشكل رقم ، انثناء الركبتین لألمام، األمام
  .التغیرات

  
  )2(شكل رقم 

الى أنھ من الضروري أن ) 2009- سامیة ابراھیم لطفي ( وتشیر 
بمظھر یجعلھ یقبل على الحیاة ویتعایش مع من  یحتفظ كبیر السن

ً عندما یقابل معروضات المستھلك ، حولھ وقد یكون ذلك صعبا
( العادي في األسواق، وال یجد المالبس المناسبة لھ كما تذكر 

ضرورة توفیر االحتیاجات األساسیة ) 2000- خدیجة روزي
 للمسنین من مآكل ومسكن وملبس بما یناسب سنھم ویضمن لھم

أن ) 2010- سناء بخاري ( الراحة النفسیة والجسمیة، وذكرت 
التغیرات الجسدیة التي تؤثر على شكل جسم المسن وھیئتة یجب أن 

كما ذكرت أن مالبس المسنین لم تأخذ ، تراعى عند صناعة المالبس
أن )  2014- رباب الزبیر ( وتذكر ، نصیبھا من الدراسات العلمیة

مالبس كبار السن والتي تتمثل في الراحة تحقیق الكفاءة الوظیفیة ل
والضبط ومالئمة الخامة المستخدمة ومستلزمات االنتاج من أھم 

ویعود باالحساس الطیب ، العوامل التي تشعرھم بالثقة في النفس
 Samah )(وتذكر ، نحو كبر سنھم  واستعادة رغبتھم في الحیاة

Said-2009 ھتمام أن مرحلة المسنین تحتاج أن تصبح بؤرة ا
، المجتمع وأن توجھ األبحاث العلمیة لتحقیق متطلبات ھذه الفئة

ھناك دراسات تناولت مالبس المسنین، فھدفت و
-.Meinander,Harriet&Varheenmaa, Minna)(دراسة
الى التعرف على متطلبات مالبس المسنین من حیث األقمشة 2002

كما  والمنتجات األكثر ارتداء، وخصائصھا ،األلوان المفضلة
تناولت دراسة و، تناولت أسالیب العنایة بمالبس ھذه الفئة

)(Pamela J. Brown,& Laura Sternweis.-2003 
وكیفیة اختیار مالبس تتناسب مع ، االحتیاجات التصمیمیة للمسنین

القدرات الحركیة والعضلیة للمسن وتجعلھ یعتمد على نفسھ في 
-Selda GÜZEL)13(وھدفت دراسة ، ارتداء وخلع المالبس

الى التعرف على التفضیالت الملبسیة والمشاكل التي تقابل 20
المسنین عند اختیار مالبسھم والناشئة عن التغیرات الجسمیة وذلك 

وتوصلت الى وجود مشكلة تتعلق ، سنة 65لمن تجاوز من العمر 
بعدم وجود مالبس موجھة لھم في االسواق من ناحیة الراحة 

 & SHIKHA DASHORA( ناولتكما ، الجسمیة والضبط
MEENU SRIVASTAVA -2016 ( دراسة مستوى رضا
عن المالبس ) عام   70:   65( النساء المسنات  في المرحلة من 

وتوصل الى أن الغالبیة  العظمى من أفراد العینة كانوا ، المشتراه
أقل رضا عن المظھر العام للمالبس من حیث الراحة والتصمیم 

راض إلى راض للغایة عن لون  دت فیھاوالتشطیب في حین وج
 .النسیج، والملمس، والطباعة

كما رأت الباحثة من خالل االطالع والبحث أن ھناك العدید من 
الدراسات التي تناولت تعدیل النماذج لتحقیق الضبط والمطابقة 
والتوصل إلى العالقة بین طریقة عمل النموذج وتحقیق مستوى 

) 1995- مدحت مرسي( و منھا دراسة ، أفضل من الدقة والمطابقة
وھدفت الى محاولة ایجاد نموذج للبنطلون الرجالي تتوافر فیة 

نجالء ( عوامل الضبط الجید والراحة الجسمیة، كماھدفت دراسة 
إلى اإلستفادة من خبرة مصممى األزیاء ) 2008 –عبد المجید 

دراسة العالمیین فى معالجة اإلختالفات باألنماط الجسیمة للمرأة و
العوامل والقیاسات المؤثرة على أبعاد جسم المرأة للوصول إلى 
قاعدة بیانات للقیاسات األنثروبومتریة المقننة واألنماط المختلفة 

َ مع ) 21 – 18(لجسم الفتاة المصریة فى المرحلة العمریة  عاما
و ، المشاركة فى حل مشكلة التوافق وضبط التصمیم مع ابعاد الجسم

على أھمیة اعداد ) 2005- سھا أحمد عبدالغفار (أكدت دراسة 
النماذج بناء على مقاییس الجسم البشري حیث یعتبر النموذج  
العمود الفقري لصناعة المالبس وأھم مراحلھا التي تسھم في نجاح 

اال أنھ  على مستوى علم الباحثة ال المنتج وتؤثر في درجة الضبط ،
مطابقة بین النموذج وأبعاد یوجد دراسة تھدف الى تحقیق الضبط وال

أجسام المسنین مما دفعھا إلى القیام بھذه الدراسة راجیة أن تسھم 
نتائج البحث فى حل بعض مشكالت الضبط عن طریق اقتراح 
بعض التعدیالت على النماذج األساسیة للكورساج النسائي بما 
یتناسب مع أبعاد أجسام المسنات ویرفع مستوى جودة المنتج 

 .النھائي
 Statement of the Problemمشكلة البحث 

  :ومما سبق تتضح مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة 
الى أي مدى یمكن استخالص أھم الفروق واإلختالفات  - 1

الالزم تعدیلھا فى رسم النماذج األساسیة للكورساج النسائي 
  لیالئم الخصائص الجسمیة للمسنات؟

ل للكورساج كیف یمكن التوصل الى نموذج أساسي معد - 2
 یناسب أجسام النساء المسنات؟

ما مدى تحقیق النماذج المقترحة لعوامل المطابقة و الضبط  - 3
 الجید على الجسم؟

  :Objectivesھدف البحث 
  :یھدف البحث الى 

استخالص أھم الفروق واإلختالفات الالزم تعدیلھا فى رسم   - 1
 النماذج األساسیة للكورساجالنسائیلیالئمالخصائص الجسمیة

 للمسنات 
التوصل الى نموذج أساسي معدل للكورساج یناسب أجسام  - 2

 النساء المسنات
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قیاس مدى تحقیق النماذج المقترحة لعوامل المطابقة و  - 3
 الضبط الجید على الجسم

  : Significance أھمیة البحث
  :تتضح أھمیة البحث في النقاط التالیة

سب ھذه مساعدة القائمین على صناعة المالبس بانتاج ما ینا •
 .الفئة باستخدام النموذج المعدل

المساھمة في تحسین الحالة الوجدانیة والنفسیة للنساء  •
 المسنات من خالل اشباع احتیاجاتھن الملبسیة

 ربط التعلیم الجامعي بواقع المجتمع واحتیاجاتھ •
  -:Methodologyمنھج البحث 

یتبع البحث المنھج الوصفي الشبة تجریبى لمناسبتھ  •
  . أھداف البحث والتحقق من فروضھلتحقیق 

  :Procedureالخطوات االجرائیة للبحث 
  - :Sampleعینھ البحث 

مسنات بمنطقتي القاھرة ) 10(تشتمل عینة البحث على 
وھى عینھ )  70:  65(والقلیوبیة یتراوح أعمارھن بین 

حیث تم اختیار تلك المسنات  بشكل عمدى بحیث ، عمدیة
، ص الجسمیة لتلك المرحلةیظھر فیھن بوضوح الخصائ

  .والمشار الیھا في مقدمة البحث
، 24( كما تم اختیار العینة بحیث تقع في مقاساتھا بین مقاسي 

وتم تحدید ذلك بناء على دوران الصدر ومقارنتة بجدول ) 28
وتم اختیار ھذه المقاسات لشیوعھا بین " Aldrich" قیاسات 

 .النساء المسنات
   -:أدوات البحث 

ً لطریقة مقیا قبل " Aldrich" س تقدیر للنماذج المتفذة طبقا
  ".التعدیل وبعد التعدیل 

   - :Delimitationsحدود البحث 
  - :تقتصر الدراسة على 

حتى بعد نھایة األرداف  "النموذج األساسى للكورساج النسائي 
ً لطریقة الدریتش " سم 10ب    طبقا

ضح بھ الخطوط تنفیذ النماذج  السابقة على قماش الدمور المو
 .األرشادیة األساسیة

  -:  Hypothesis فروض البحث
یمكن استخالص أھم الفروق واإلختالفات الالزم تعدیلھا  - 1

فى رسم النماذج األساسیة للكورساج النسائي على أساس 
  .الخصائص الجسمیة للمسنات

توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین متوسط درجات  - 2
قبل  نسائي لعینة البحثال للكورساج األساسي النموذج

 .التعدیل وبعده لصالح بعد التعدیل
   -:Terminologyمصطلحات البحث 

   pattern:   النموذج  -1
و ومنحنیة و متداخلة  ناتجة عن  مستقیمةعبارة عن خطوط ھندسیة 

القیاسات المختلفة ألبعاد الجسم  والتي تتخذ في النھایة  استخدام
                                                             شكال مماثال لھ                

  ) 41 – 2001: زینب عبدالحفبظ (
ً من  ویقصد بالجزء العلوي للنموذج الجزء العلوي للملبس بدءا

وقد یمتد الى خط األرداف بحیث یتوافر ، الرقبة وحتى خط الوسط
  .فیھ الضبط والمطابقة  مع خطوط الجسم األساسیة

 Physical changes:    ات الجسمیة  التغیر -2
ھي مجموعة من التغیرات التي تطرأ على بنیة الجسم االنساني 

، وقد تدل تلك التغیرات على التحسن أو التدھور، ووظائف أعضائھ
  .وعادة ما یكون التدھور في المراحل المتأخرة من العمر

  )11-  2012:فؤاد أبو حطب ، آمال صادق( 
  elderly people:    المسنین -3

ھذه المرحلة على )  2012:فؤاد أبو حطب ، آمال صادق(تعرف 

أنھا مرحلة في حیاة االنسان تمر بعملیات تغییر تدریجي في الشكل 
 60وتعتبر الفترة ما بین ، والوظیفة والقدرة على تحمل الضغوط

  .عام ھي المحك الرئیسي الذي یحدد ھذه المرحلة 65عام الى 
    Fitting:      الضبط  -4

التناس   ق واإلنس   جام ب   ین الثی   اب وجس   م اإلنس   ان بمعن   ى أن یك   ون 
خطوط تصمیم الملبس مستقرة ومنسد لھ عل ى أماكنھ ا المن اظرة لھ ا 
                             .عل     ى الجس     م وتح     دث تن     اغم مع     ھ وتحس     ن م     ن مظھ     ره

             )                                   137 – 2003 –نجوى شكري واخرون (
  :التحضیـــر لتجربــة البحـث 

  :بناء مقیاس التقدیر  - 1
ویختل ف ، وتفید مقاییس التقدیر في قیاس كثی ر م ن أن واع األداء

مقی اس (فقد یستخدم ثالث درج ات ، أسلوب التقدیر من مقیاس آلخر
واتبعت الدراسة الحالیة می زان ، )خماسي(أو خمس درجات ) ثالثي

  .التقدیر الثالثي
  :الھدف من مقیاس التقدیر  -أ

لق   د ت   م تص   میم مقی   اس التق   دیر لتقی   یم درج   ة ض   بط النم   اذج 
األساس یة لطریق  ة ال دریتش قب  ل اج  راء التع دیالت المناس  بة ألجس  ام 

ث  م یطب  ق نف  س ، المس  نات ف  ي المرحل  ة األول  ى م  ن تجرب  ة البح  ث
المقی  اس م  رة أخ  رى بع  د إج  راء التع  دیالت الالزم  ة ف  ي المرحل  ة 

   .من تجربة البحث الثانیة
  : إعداد مقیاس التقدیر  -ب

یحت  وي الغ  الف ، یتك  ون المقی  اس م  ن ث  الث ص  فحات وغ  الف
ك  ذلك ، عل  ى مك  ان مخص  ص الس  م المحك  م وتخصص  ة والجامع  ة

كما یتضمن بع ض األس ئلة الموج ودة ، عنوان الدراسة والھدف منھا
بجدول موجھ للمتخصصین في مج ال المالب س الج اھزة  ع ن م دى 

، ة ص یاغة بن ود المقی اس للنم وذج األساس ي لطریق ة ال دریتشمالئم
ومدى سھولة ووضوح ، ومدى قدرة المقیاس على تحقیق الھدف منھ

 .العبارات
  : محاور وبنود المقیاس  -جـ

 –أم ام (یحتوي مقیاس التقدیر عل ى أربع ة مح اور أساس یة ھ ي 
ن وك الً م ، وذلك للجزء العلوي من جسم النس اء) كم -خلف  –جنب 

ً من البنود بواقع  ، بن د لمح ور األم ام) 16(تلك المحاور تضمن عددا
بن  د )   12(  ، بن  د لمح  ور الخل  ف) 16(، بن  د لمح  ور الجن  ب) 13(

  .لمحور الكم
  : تعلیمات المقیاس  -د

توجد إرشادات موجھ ة إل ى المتخصص ین المطل وب معرف ة آرائھ م 
رش  ادات ھ  ذه اإل، م  ن خ  الل اإلجاب  ة عل  ى مح  اور وبن  ود المقی  اس

في المك ان المخص ص ل ذلك ف ي المقی اس ) P(تتطلب وضع عالمة 
كم  ا تتض  من التعلیم  ات ، أم  ام البن  د ال  ذي ینطب  ق علی  ھ أثن  اء التقی  یم

نس  بة اتف  اق (اإلجاب  ة عل  ى األس  ئلة الت  ي بالج  دول لحس  اب الص  دق 
  .)المحكمین

  : تصحیح المقیاس  -ھـ
أم  ام ) P(م  ة توض  ع عال، تتض  من أداة البح  ث مقی  اس تق  دیر ثالث  ي

الخانة التي تنطبق على حالة النموذج من قبل المصححین التي تعب ر 
غی  ر  –مناس  ب إل  ى ح  د م  ا  –مناس  ب (وتت  درج م  ن ، ع  ن آرائھ  م

ثم تترجم ھذه العالمات إلى درجات بحی ث تعط ي مناس ب ) مناسب 
وغی ر مناس ب ، أما مناسب إلى ح د م ا  درج ة واح دة فق ط، درجتان

  . صفر درجة
ً ل ( مح  اور وبن  ود مقی  اس التق  دیر تك  ون درج  ة مح  ور األم  ام وطبق  ا

ومح     ور الخل     ف ، )درج     ة26(،ومح     ور الجن     ب ) درج     ة32
وبذلك تكون الدرج ة الكلی ة ) درجة  24( ومحور الكم ، )درجة32(

   .)درجة114(للمقیاس 
  : الصدق والثبات -و

تم حساب صدق وثبات مقی اس التق دیر وذل ك لل درجات الت ي حص ل 
ر من المح اور ال ثالث الت ي یتض منھا المقی اس للتأك د علیھا كل محو
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   .من صحتھ وقدرتھ على قیاس ما وضع لقیاسھ
  : صدق  المحتوى  -

تم عرض مقیاس التقدیر عل ى مجموع ة م ن األس اتذة المتخصص ین 
للتأك  د م  ن م  دى س  ھولة ووض  وح ) 2(ملح  ق رق  م ) 7(یبل  غ ع  ددھم 

المقی اس وق د أجم ع وارتباط أھداف البح ث ببن ود ، عبارات المقیاس
المحكم  ین عل  ى ص  الحیة مقی  اس التق  دیر للتطبی  ق ولق  د بلغ  ت نس  بة 

   .وھي نسبة مرتفعة تسمح بتطبیقھ% 97االتفاق بین المحكمین 
  : ثبات المصححین : الثبات  -

تم حساب ثبات المصححین وذلك بتقدیم النماذج األساسیة للكورساج 
الئم أجسام المسنات والتي النسائي بعد اجراء التعدیالت الالزمة لت

، تم تصحیحھا بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمین المتخصصین
وذلك باستخدام مقیاس التقدیر في عملیة التقویم وقام كل مصحح 

تم حساب معامل االرتباط بین درجات ، بعملیة التقویم بمفرده
باستخدام معامل االرتباط الرتب لكل ) ع، ص، س(المصححین 
  .یوضح ذلك) 1(حده والجدول رقم  عینة على

  )ثبات المقیاس(معامل االرتباط بین المصححین  )1(جدول رقم 
  المقیاس ككل  محور الكم  محور الجنب  محور الخلف  محور االمام  المصححین

  871,  861,  835, 904, 923,  ص –س 
  765,  724,  ,761  788,  745,  ع –س 
  862,  903,  911,  849,  817,  ع –ص 

  
من الجدول الس ابق ارتف اع ق یم مع امالت االرتب اط ب ین ویتضح 
القترابھ  ا م  ن  0.01وجمی  ع الق  یم دال  ة عن  د مس  توى  ، المص  ححین

  .الواحد الصحیح مما یدل على ثبات مقیاس التقدیر
  : المرحلة األولى لتجربة البحث 

  :إعداد النماذج االساسیة - 1
نم  اذج اساس  یة مرس  ومة طبق  ا  10قام  ت الباحث  ة بإع  داد 

ریقة ال دریتش بع د رف ع المقاس ات المطلوب ة بدق ة م ن عین ة لط
  البحث من النساء المسنات 

  : قص وحیاكة النماذج   - 2
قامت الباحث ة بق ص وحیاك ة النم اذج األساس یة الس ابق إع دادھا 
  .على قماش الدمور مع توضیح الخطوط  االساسیة بالخیط االحمر

  : تقییم النماذج األساسیة  -3
، ج األساس  یة للكورس  اج قب  ل اج  راء اي تع  دیلت  م تقی  یم النم  اذ

بعرض القطع المنفذة من قماش الدمور عل ى نف س الس یدات الت ي ت م 
ً لمقی   اس التق   دیر بواس   طة ، أخ   ذ قیاس   ھن ث   م تقی   یم النم   اذج طبق   ا

وم ن ث م ، المتخصصین األكادیمیین بمجال صناعة المالبس الجاھزة
ل  ى ض  بط الوق  وف عل  ى من  اطق الض  عف والقص  ور الت  ي تحت  اج إ

  .حسب شكل الجسم لكل منھن
  : تفریغ البیانات  -4

قام  ت الباحث  ة بتفری  غ البیان  ات ف  ي ج  داول الس  تخالص نت  ائج 
واتض ح وج ود العدی د م ن النق اط الت ي تحت اج إل ى ، المرحلة األول ى
   .الضبط والتعدیل

  :المرحلة الثانیة من تجربة البحث 
قامت ، ربة البحثبعد االنتھاء من إجراء المرحلة األولى من تج

الباحثة بعدد م ن الخط وات اإلجرائی ة للقی ام بالمرحل ة الثانی ة بھ دف 
ً لنت   ائج  اج  راء التع   دیل المناس   ب للمس  نات م   ن عین   ة البح  ث طبق   ا

  : المرحلة األولى وتلك الخطوات ھي كما یلي 
  :إعداد النماذج األساسیة وتعدیلھا  -1

تي حصلت على أقل م ن بعد تحدید البنود التي تحتاج إلى الضبط وال
أما البنود التي حصلت على أعلى من ، من الدرجة الكلیة للبند% 85

ذلك فھي تعتبر في رأي المتخصصین جی دة الض بط وال تحت اج إل ى 
من النماذج االساس یة للكورس اج م رة ثانی ة  10وقد تم إعداد ، تعدیل

ھ  ا بالتع  دیالت الت  ي ظھ  رت م  ن التقی  یم األول  ى للنم  اذج وال  ذي ت  م فی
  )عینة البحث(مراعاة الخصائص الجسمیة للمسنات 

  : قص وحیاكة النماذج األساسیة المعدلة  -2
 10قامت الباحثة بتعدیل النماذج السابق إعدادھا للحصول عل ى 

  نماذج اساسیة للكورساج النسائي تم قصھم وحیاكتھم 
  : تقییم النماذج األساسیة المعدلة للمرحلة الثانیة  -3

لنم  اذج األساس  یة المعدل  ة بطریق  ة ال  دریتش بعرض  ھا ت  م تق  دیم ا
على نفس المتخصصین اللذین سبق وقاموا بالتقییم للتأك د م ن ض بط 
وتم  ام تع  دیل النق  اط المطل  وب تع  دیلھا ف  ي النم  اذج الس  ابقة والت  ي 

بھدف الوصول لنم اذج أساس یة ، %85حصلت بنودھا على أقل من 
م والوص ول إل  ى من  تج تام ة الض  بط والراح ة واالنس  دال عل ى الجس  

   .نھائي جید الضبط
  :الدراسة التطبیقیة 

ومن خالل المرحلة األولى ، من خالل الدراسات السابقة
لتجربة البحث تم تحدید المشكالت الجسمیة التي تؤثر على شكل 

  :الملبس وھي 
 )مرتفع  –متوسط ( الظھر  تقوس  -
 انحدار خط الكتف تجاه األمام  -
 البطن والجنب الممتلئ -
 )ترھل الصدر ( الصدر الصغیر المنخفض  -
 انحناء الذراع عند منطقة الكوع -

، 4، 3، 1( وتتضح في العینة رقم : المشكلة الجسمیة األولى 
6 ،7(  

  متوسط بالظھر  تقوس  -
وجود شد عند خط عرض )  1(  ویتضح من الصورة رقم 

، الظھر تقوس الظھر مع ارتفاع في خط الذیل وذلك نتیجة ل
اجراء تعدیل على النموذج برسم خط عرضي من وتتطلب ذلك 

( موازي لخط الذیل ویقطع خط نصف الخلف في نقطة )  6(  نقطة 
، 24سم في مقاس  1.8ویشق على الخط الضافة مقدار )   7

ثم یتم تعدیل خط النصف كما  28سم في مقاس  2.2واضافة مقدار 
  )  3(  موضح بالشكل رقم 

  
  )3(شكل رقم 
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 9، 8، 5، 2(  رقم اتوتتضح في العین: یة الثانیة المشكلة الجسم
،10(  

 مرتفع بالظھر وانحدار بخط الكتف تجاه األمام تقوس  -
 تعدیل نموذج الخلف  -  أ

وجود شد عند خط عرض )  2(  ویتضح من الصورة رقم 
 تقوس الظھر مع ارتفاع شدید في خط الذیل وذلك نتیجة ل

كتف نتیجة كما یظھر خطوط تشریب أعلى ال، الظھر المرتفع
لضیق ھذه المنطقة وتتطلب ذلك اجراء تعدیل على النموذج كما 

)   6( ھو موضح بالشكل المقابل برسم خط عرضي من نقطة 
ثم )   7( موازي لخط الذیل ویقطع خط نصف الخلف في نقطة 

حتى تتقابل مع الخط المرسوم  ) 3( نمد بنسة الكتف من نقطة 
ویشق على )   5 - 3(  بنسة ثم یشق على ضلع ال) 5( في نقطة 

، الى أعلى)   3(  ثم نرتفع بالنقطة ، عرضیاً )   7 - 6(   خط 
وتغلق البنسة ویقاس خط الكتف لیتم تعدیلة بطرد الزائد خارج 

  )  4(  النموذج كما موضح في الشكل رقم 

  
 )4(شكل رقم 

 تعدیل نموذج األمام  -  ب
سرات في وجود زیادة قماش وك)  3(  ویتضح من الصورة رقم 

، منطقة ما بین الكتفین وذلك نتیجة انحدار خط الكتف تجاه األمام
 1.5مقدار )   1(  ویتطلب ذلك االنخفاض بخط الكتف من نقطة 

كما موضح في الشكل رقم  28سم في مقاس  1.8، 24سم في مقاس 
 )5 (  

  
  )5(شكل رقم 

 6، 4، 3، 1(وتتضح في العینة رقم : المشكلة الجسمیة الثالثة 
،7 ،10(  

 البطن والجنب الممتلئ  -
وجود شد عند خط الخصر مما )  4( ویتضح من الصورة رقم 

ویتطلب ، أثر على عدم استقامة خط نصف األمام للعینة المنفذة
سم من نقطة  5ذلك شق على خط مرسوم أسفل خط الوسط ب 

سم حسب ارتفاع  3.2: سم 2و أضافة مقدار ) 2(الى نقطة) 1(
تعدیل خط الذیل ،وخط نصف األمام ،وخط الجنب البطن ثم یتم 

  )6(كما موضح في الشكل رقم 

  
  )6(شكل رقم 

، 8، 5، 3، 2(وتتضح في العینة رقم : المشكلة الجسمیة الرابعة 
9(  

 الصدر الصغیر المنخفض  -
انخفاض في نقطة ارتكاز بنسة )  5( ویتضح من الصورة رقم 

ه المنطقة ،و كما یالحظ وجود قماش زائد في ھذ، الصدر
الى نقطة ) 5(یتطلب ذلك النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر

مع  28سم في مقاس  2.8، 24سم في مقاس  2بمقدار ) 6(
 7( الى نقطة ) 3(تصغیر بنسة الصدر بالتحرك من نقطة 

ثم یتم ، 28سم في مقاس  1.8، 24سم في مقاس  1.5مسافة )
لمقدار السابق كما بنفس ا)  2( الى نقطة) 1(التحرك من نقطة 

  ). 7(  موضح في الشكل رقم 

  
  )7(شكل رقم 
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وتتضح في عینات البحث التسع : المشكلة الجسمیة الخامسة 
  ) 4، 3( باستثناء عینة 

  انحناء الذراع عند منطقة الكوع -
وجود شد في منطقة الكوع مع )  6( ویتضح من الصورة رقم 

ك استخدام نموذج ویتطلب ذل، قصر في طول كم الخلف عن األمام
سم في  1سم  بدال من   1.5الكم ببنسة و تعدیل خط الذیل بنزول

  الخلف 
، 9 ، 5، 2( وتتضح في العینة رقم : المشكلة الجسمیة السادسة 

10 (  
 تضاؤل عرض المنكبین  -

ویتم معالجة ذلك من خالل قیاس طول الكتف بعد غلق البنسة 
  .وطرح الزائد خارج حدود النموذج

  لبحث ومناقشتھانتائج ا
  : ینص الفرض األول على : الفرض األول 

یمكن استخالص أھم الفروق واإلختالفات الالزم تعدیلھا فى رسم " 
النس   ائي عل   ى أس   اس الخص   ائص  النم   اذج األساس   یة للكورس   اج

   ."الجسمیة للمسنات 
وللتحقق من صحة الفرض السابق ت م تحدی د ال درجات والنس ب 

التحكیم وذلك بعد استبعاد البنود التي حص لت المئویة لمحاور وبنود 
% 85على نسبة عالیة وال تحتاج إلى تعدیل وھذه النس ب أعل ى م ن 

وفیم  ا یل  ي ی  تم ، )ك  م  -خل ف –جن  ب  –أم  ام (ف ي المح  اور األربع  ة 
 .استعراض ذلك

  24مقاس ) : 1(عینة البحث رقم 
انحناء  -البطن والجنب الممتلئ  -متوسط بالظھر تقوس  -

  عند منطقة الكوعالذراع 
  سم عند خط البطن  2زیادة مقدار : محور األمام 
  سم  1.8یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف :محور الخلف 
  سم عند خط الجنب 1.3زیادة مقدار :محور الجنب 

   سم عند خط ذیل الخلف 1.5زیادة :محور الكم 
  24مقاس ) :  5، 2(عینة البحث رقم 

 -ار بخط الكتف تجاه األماممرتفع بالظھر وانحد تقوس  -
انحناء الذراع عند منطقة  -الصغیر المنخفض الصدر
  الكوع

النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار :  محور األمام  -
ثم تصغیر ، سم 1.5تصغیر بنسة الصدر بمقدار ، سم 2

، خط الكتف بنفس المقدار من ناحیة حردة االبط
  .سم1.5بمقدار واالنخفاض بخط الكتف على حردة االبط 

برسم خط عرضي موازي لخط الذیل : محور الخلف  -
ویقطع خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل 
مع الخط المرسوم ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على 

ثم نرتفع بضلع البنسة الى أعلى كما ھو ، الخط العرضي
  )  4(  موضح بالشكل السابق رقم 

  دیلال یحتاج تع:محور الجنب  -
  سم عند خط ذیل الخلف 1.5زیادة :محور الكم  -

  24مقاس ) : 3(عینة البحث رقم 
البطن والجنب  -متوسط بالظھر  تقوس  -

  الصدر الصغیر المنخفض - الممتلئ 
النزول  - سم عند خط البطن  2زیادة مقدار : محور األمام  -

تصغیر بنسة ، سم 2بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار 
ثم تصغیر خط الكتف بنفس ، سم 1.5الصدر بمقدار 

واالنخفاض بخط الكتف ، المقدار من ناحیة حردة االبط
 .سم1.5على حردة االبط بمقدار 

یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف :محور الخلف  -
  سم  1.8

  سم عند خط الجنب 1.3زیادة مقدار :محور الجنب  -
  ال یوجد تعدیل:محور الكم  -

  24مقاس ) : 4(عینة البحث رقم 
البطن والجنب  -متوسط بالظھر  ستقو -

  الممتلئ 
 سم عند خط البطن  2زیادة مقدار : محور األمام  -
یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف :محور الخلف  -

  سم  1.8
  سم عند خط الجنب 1.3زیادة مقدار :محور الجنب  -
  ال یوجد تعدیل:محور الكم  -

  28مقاس ) : 6،7(عینة البحث رقم 
انحناء  -البطن والجنب الممتلئ  -رمتوسط بالظھ تقوس  -

 الذراع عند منطقة الكوع
 سم عند خط البطن  3.2: سم 3زیادة مقدار : محور األمام  -
یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف :محور الخلف  -

  سم  2.2
  سم عند خط الجنب 2.5زیادة مقدار :محور الجنب  -
  سم عند خط ذیل الخلف 1.5زیادة : محور الكم  -

  28مقاس ) : 8،9(حث رقم عینة الب
 -مرتفع بالظھر وانحدار بخط الكتف تجاه األمام تقوس  -

انحناء الذراع عند منطقة  -الصدر الصغیر المنخفض 
 الكوع

االنخفاض من نھایة خط الكتف مقدار : محور األمام  -
 2.8النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار ، سم1.8
ثم تصغیر خط  ،سم 1.2تصغیر بنسة الصدر بمقدار ، سم

واالنخفاض ، الكتف بنفس المقدار من ناحیة حردة االبط
 .سم1.5بخط الكتف على حردة االبط بمقدار 

برسم خط عرضي موازي لخط الذیل : محور الخلف  -
ویقطع خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل 
مع الخط المرسوم ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على 

نرتفع بضلع البنسة الى أعلى كما ھو ثم ، الخط العرضي
  (    )موضح بالشكل رقم 

  ال یحتاج تعدیل:محور الجنب  -
    سم عند خط ذیل الخلف 1.5زیادة :محور الكم  -

  28مقاس ) : 10(عینة البحث رقم 
 -مرتفع بالظھر وانحدار بخط الكتف تجاه األمام تقوس  -

 عانحناء الذراع عند منطقة الكو -البطن والجنب الممتلئ 
االنخفاض من نھایة خط الكتف مقدار : محور األمام  -

 سم عند خط البطن 3.2: سم 3زیادة مقدار  - سم 1.8
برسم خط عرضي موازي لخط الذیل : محور الخلف  -

ویقطع خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل 
مع الخط المرسوم ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على 

ضلع البنسة الى أعلى كما ھو ثم نرتفع ب، الخط العرضي
  (    )موضح بالشكل رقم 

 سم عند خط الجنب 2.5زیادة مقدار : محور الجنب  -
  سم عند خط ذیل الخلف 1.5زیادة :محور الكم  -

لوج   ود ف   روق  وب   ذلك ت   م التحق   ق م   ن ص   حة الف   رض األول
واختالف   ات جوھری   ة والت    ي م   ن الممك   ن تع    دیلھا ف   ي الطریق    ة 
المستخدمة لرسم النماذج الخاصة بالكورس اج النس ائي ف ي المح اور 

  ). كم -خلف  –جنب  –أمام  (األربعة 
أن تل  ك الف  روق واالختالف  ات الجس  میة ألجس  ام وت  رى الباحث  ة 

ً على ضبط النموذج  ً مباشرا ومن ثم ضبط الملبس المسنات لھا تأثیرا
ً لمرت دي تل ك المالب س ً س لبیا و یمك ن ، على الجسم مما یعط ي ت أثیرا

الحصول على نماذج مضبوطة وتنطبق على مقاییس جسم المس نات 
بتع  دیل تل  ك الف  روق واالختالف  ات عل  ى خط  وط النم  وذج األساس  یة 

س ھا (حتى تعطي الضبط التام على الجسم، وھذا ما یتفق مع دراس ة 
الت ي أك دت عل ى ان االخ تالف ف ي ش كل ) 2005 -الغفار احمد عب د

الجسم للمقاس الواحد یؤثر عل ى درج ة ض بط النم وذج عل ى الجس م 
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) 2008 -نجالء عب د المجی د (كما اتفق مع دراسة ، لجمیع المقاسات
الت  ي أك  دت عل  ى أن  معالج  ة االختالف  ات باالنم  اط الجس  میة للم  رأة 

على أبعاد الجسم تساھم في حل  ودراسة العوامل والقیاسات المؤثرة
ً م ع ، مشكلة التوافق وضبط التصمیم م ع أبع اد الجس م واتفق ت أیض ا

والتي أشارت الى ض رورة )   2012  -وسام دمحم ابراھیم ( دراسة  
اجراء التع دیالت الالزم ة عن د رس م النم اذج االساس یة عل ى اس اس 

ج ومطابقتة االشكال المختلفة لجسم المرأة للوصول الى ضبط النموذ
 .لخطوط الجسم

  : الفرض الثاني
  :الفرض الثاني على ینص

توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین متوسط درجات "  - 1
قبل  النسائي لعینة البحث للكورساج األساسي النموذج

  ".التعدیل وبعده لصالح بعد التعدیل
،  )T-TEST(للتحقق من صحة ھ ذا الف رض ت م تطبی ق  اختب ار ت 

كم ا ھ و موض ح ، ت محاور وبنود المقیاس المستخدممن واقع درجا
  :بالجداول التالیة 

  )1(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 3(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  ریةالح

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,370 28,293  قبل التعدیل  االمام
  

9  6,282  0,01  
  1,480  31,953  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,05   13,657  9  10  0,815  14,197  قبل التعدیل  الجنب
  1,286  20,596  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  10,392  9  10  1,635 26,160  التعدیلقبل   الخلف
  1,720  29,948  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,05  2,418  9  10  1,414 22,023  قبل التعدیل  الكم
  1,860  23,802  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  17,620  9  10  5,234  90,673  قبل التعدیل  المجموع
  6,346  106,299  بعد التعدیل

  
ب  ین قب  ل وبع  د التع  دیل ) ت(یتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق أن قیم  ة  

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النس ائي المنف ذ للعین ة رق م 
لمح ور   13,657لمح ور األم ام ، 6,282" ھي عل ى الت والى ) 1( 

  17,620  ، لمح ور الك م 2,418، لمح ور الخل ف 10,392، الجنب
لص الح  0.01قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى وھي " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساس ى للكورس اج للعین ة  رق م ، بعد التعدیل

ال  بطن والجن  ب  -متوس  ط ب  الظھرتق  وس )  24( مق  اس رق  م  ) 1(
ق  د أدى ال  ى تحس  ن ] انحن  اء ال  ذراع عن  د منطق  ة الك  وع -الممتل  ئ 
س م عن د  2زی ادة مق دار شق و[ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، النتائج

سم، م ع  1.8و یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف ، خط البطن
یمكن الوصول ألفضل درج ة ] سم عند خط الجنب 1.3زیادة مقدار 

   .ضبط ومطابقة للجسم
  )2(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 4(  جدول رقم 

  
  المحاور

المتوسط   تجربة البحث
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,488  25,746  قبل التعدیل  االمام
  

9  5,669  0,01  
  1,150  28,900  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  6,231  9  10  1,447  14,881  دیلقبل التع  الجنب
  2,151  21,731  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  14,261  9  10  1,448  19,998  قبل التعدیل  الخلف
  1,873  30,680  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01   3,376  9  10  1,608 22,530  قبل التعدیل  الكم
  لصالح بعدالتعدیل
  1,892  24,796  عدیل بعد الت   

  0,01  18,935  9  10  15,991  83,155  قبل التعدیل  المجموع
  27,066  106,107  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور  6,231محور األمام ،ل 5,669" ھي على التوالى ) 2( 

  18,935  ، لمحور الكم 3,376، لمحور الخلف14,261، الجنب
 0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 

أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج ، لصالح بعد التعدیل
مرتفع بالظھر وانحدار  تقوس )  24( مقاس رقم  ) 2(للعینة  رقم 
انحناء الذراع  - الصدر الصغیر المنخفض - تجاه األمامبخط الكتف 

ویرجع ذلك إلى أنھ ، قد أدى الى تحسن النتائج] عند منطقة الكوع 

تصغیر ، سم 2النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار [بمراعاة 
ثم تصغیر خط الكتف بنفس المقدار ، سم1.5بنسة الصدر بمقدار 
بخط الكتف على حردة االبط واالنخفاض ، من ناحیة حردة االبط

سم، و برسم خط عرضي في الخلف موازي لخط الذیل 1.5بمقدار 
ویقطع خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل مع الخط 
ثم ، المرسوم ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على الخط العرضي

یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ] نرتفع بضلع البنسة الى أعلى 
  .لجسمومطابقة ل
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  )3(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 5(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,224 18,760  قبل التعدیل  االمام
  

9  12,376  0,01  
  2,119  31,470  بعد التعدیل لصالح بعد التعدیل

 0,01  6,641  9  10  1,183  15,657  قبل التعدیل  الجنب
  1,944  21,894  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  5,479  9  10  1,093  20,891  قبل التعدیل  الخلف
  3,763  28,620  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  2,614  9  10  1,253  20,824  قبل التعدیل  الكم
  1,014  23,463  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  20,742  9  10  4,753  76,132  قبل التعدیل  المجموع
  8,840  105,447  بعد التعدیل

  
عد التعدیل بین قبل وب) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   6,641لمحور األمام ، 12,376" ھي على التوالى ) 3( 

  20,742  ، لمحور الكم 2,614، لمحور الخلف 5,479، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم  أى، بعد التعدیل

البطن والجنب  - متوسط بالظھر  تقوس )  24( مقاس رقم  ) 3(
، قد أدى الى تحسن النتائج] الصدر الصغیر المنخفض - الممتلئ 

 - سم عند خط البطن  2زیادة مقدار [ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة 
تصغیر بنسة ، سم 2النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار 

ثم تصغیر خط الكتف بنفس المقدار من ، سم 1.5الصدر بمقدار 
واالنخفاض بخط الكتف على حردة االبط بمقدار ، ناحیة حردة االبط

سم، وبالنسبة للخلف یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف 1.5
یمكن ] سم عند خط الجنب 1.3سم  كما یضاف زیادة مقدار  1.8

  .رجة ضبط ومطابقة للجسمالوصول ألفضل د

  )4(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 6(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,386  17,423  قبل التعدیل  االمام
  

9  21,148  0,01  
  1,051  28,893  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

 0,01  10,243  9  10  0,846  25,712  قبل التعدیل  الجنب
  1,015  29,263  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  12,661  9  10  1,611  17,951  قبل التعدیل  الخلف
  1,597  29,885  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  11,114  9  10  1,152  16,536  قبل التعدیل  الكم
  0,865  21,762  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  20,231  9  10  4,995  77,622  قبل التعدیل  المجموع
  4,528  109,803  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(قیمة  یتضح من الجدول السابق أن

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور  10,243لمحور األمام ، 21,148" ھي على التوالى ) 4( 

  20,231  ، لمحور الكم11,114، لمحور الخلف 12,661، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

البطن والجنب  - متوسط بالظھر  تقوس )  24( مقاس رقم  ) 4(
ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، قد أدى الى تحسن النتائج] الممتلئ

و یشق عند منطقة ارتفاع ، سم عند خط البطن 2شق وزیادة مقدار [
] سم عند خط الجنب 1.3سم، مع زیادة مقدار  1.8الظھر ویضاف 

  .یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ومطابقة للجسم
 

  )5(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 7(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

راد عدد أف
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1.517  18,527  قبل التعدیل  االمام
  

9  7,162  0,01  
  2,869  27,988  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  6,231  9  10  1,448  14,881  قبل التعدیل  الجنب
  2,151  21,731  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  14,261  9  10  1,448  19,999  قبل التعدیل  الخلف
  1,873  30,680  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل
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  0,01  2,608  9  10  1,249 20,823  قبل التعدیل  الكم
  1,017  23,445  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  19,730  9  10  5,662  74,231  قبل التعدیل  المجموع
  7,911  103,844  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   6,231لمحور األمام ، 7,162" ھي على التوالى ) 5( 

   19,730 ، لمحور الكم 2,608، لمحور الخلف 14,261، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

مرتفع بالظھر وانحدار بخط الكتف  تقوس )  24( مقاس رقم  ) 5(
انحناء الذراع عند منطقة  - الصدر الصغیر المنخفض - تجاه األمام

ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، الى تحسن النتائجقد أدى ] الكوع

تصغیر بنسة ، سم 2النزول بنقطة ارتكاز بنسة الصدر بمقدار [
ثم تصغیر خط الكتف بنفس المقدار من ، سم1.5الصدر بمقدار 

واالنخفاض بخط الكتف على حردة االبط بمقدار ، ناحیة حردة االبط
لذیل ویقطع سم، و برسم خط عرضي في الخلف موازي لخط ا1.5

خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل مع الخط المرسوم 
ثم نرتفع ، ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على الخط العرضي

یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ] بضلع البنسة الى أعلى
 .ومطابقة للجسم

  )6(لعینة البحث رقم ) وبعد التعدیل قبل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 8(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,447  19,999  قبل التعدیل  االمام
  

9  14,259  0,01  
  1,873  30,684  لبعد التعدی  لصالح بعد التعدیل

 0,01  19,606  9  10  0,835  13,579  قبل التعدیل  الجنب
  1,162  24,566  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  12,798  9  10  1,440  19,795  قبل التعدیل  الخلف
  2,232  28,198  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  11,114  9  10  0,865  16,536  قبل التعدیل  الكم
  1,152  21,762  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  24,631  9  10  4,587  69,909    المجموع
  105,210  6,419  

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   19,606لمحور األمام ، 14,259"  ھي على التوالى) 6( 

   24,631 ، لمحور الكم 11,114، لمحور الخلف 12,798، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

بطن والجنب ال - متوسط بالظھر تقوس )  28( مقاس رقم  ) 6(

قد أدى الى تحسن ] انحناء الذراع عند منطقة الكوع - الممتلئ 
سم عند خط  3.2زیادة مقدار [ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، النتائج
كما ، سم 2.2كما یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف ، البطن

سم عند  1.5و زیادة ، سم عند خط الجنب 2.5یراعى زیادة مقدار 
یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ومطابقة ] خط ذیل الخلف

  .للجسم
 

  )7(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (      داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 9(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  ةقـیـمـ
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,447  19,995  قبل التعدیل  االمام
  

9  14,259  0,01  
  1,873  30,684  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01   18,070  9  10  1,221  14,094  قبل التعدیل  الجنب
  1,687  24,573  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  12,376  9  10  1,224  18,760  قبل التعدیل  الخلف
  2,119  31,470  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  3,479  9  10  1,093  20,891  قبل التعدیل  الكم
  3,763  23,620  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  22,540  9  10  4,985  73,741  قبل التعدیل  المجموع
  9,442  110,347  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(ضح من الجدول السابق أن قیمة یت

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   18,070لمحور األمام ، 14,259" ھي على التوالى ) 7( 

   20,540 ، لمحور الكم 3,479، لمحور الخلف 12,376، الجنب
لصالح  0.01احصائیة عند مستوى وھي قیم ذات داللة " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل
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البطن والجنب  - متوسط بالظھر تقوس )  28( مقاس رقم  ) 7(
قد أدى الى تحسن ] انحناء الذراع عند منطقة الكوع - الممتلئ 
عند خط  سم 3.2زیادة مقدار [ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، النتائج
كما ، سم 2.2كما یشق عند منطقة ارتفاع الظھر ویضاف ، البطن

سم عند  1.5و زیادة ، سم عند خط الجنب 2.5یراعى زیادة مقدار 
یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ومطابقة ] خط ذیل الخلف

  .للجسم
 

  )8(لعینة البحث رقم ) دیلقبل وبعد التع( داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 10(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10  1,363  17,633  قبل التعدیل  االمام
  

9  31,326  0,01  
  1,269  30,177  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  6,231  9  10  1,447  14,881  قبل التعدیل  الجنب
  2,151  21,731  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01    27,963  9  10  1,249  16,292  قبل التعدیل  الخلف
  1,509  22,337  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

  0,01  11,642  9  10  0,648  14,858  قبل التعدیل  الكم
  1,611  22,095  بعد التعدیل   الح بعد التعدیللص

  0,01  20,357  9  10  4,707  63,664  قبل التعدیل  المجموع
  6,540  96,340  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   6,231لمحور األمام ، 31,326" على التوالى  ھي) 8( 

  20,357  ، لمحور الكم 11,642، لمحور الخلف 27,963، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

بالظھر وانحدار بخط الكتف  مرتفع تقوس )  28( مقاس رقم  ) 8(
انحناء الذراع عند منطقة  - الصدر الصغیر المنخفض  - تجاه األمام

ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، قد أدى الى تحسن النتائج] الكوع
النزول بنقطة ، سم1.8االنخفاض من نھایة خط الكتف مقدار [

تصغیر بنسة الصدر بمقدار ، سم 2.8ارتكاز بنسة الصدر بمقدار 
، ثم تصغیر خط الكتف بنفس المقدار من ناحیة حردة االبط، سم 1.2

سم، وبرسم 1.5واالنخفاض بخط الكتف على حردة االبط بمقدار 
خط عرضي في الخلف موازي لخط الذیل ویقطع خط نصف 

الخلف و نمد بنسة الكتف حتى تتقابل مع الخط المرسوم ثم یشق 
م نرتفع بضلع ث، على ضلع البنسة، ویشق على الخط العرضي

یمكن ] سم عند خط ذیل الخلف 1.5وبزیادة ، البنسة الى أعلى
  .الوصول ألفضل درجة ضبط ومطابقة للجسم

 

  )9(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل (  داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 11(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  

  "ت"

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

  10 0,693  20,169  قبل التعدیل  االمام
  

9  21,542  0,01 
  2,103  32,113  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  11,642  9  10  0,648  14,858  قبل التعدیل  الجنب
  1,611  22,095  بعد التعدیل  للصالح بعد التعدی

 0,01  14,700  9  10  1,461  21,296  قبل التعدیل  الخلف
  1,640  32,097  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  11,642  9  10  0,648  14,858  قبل التعدیل  الكم
  1,611  22,095  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  25,365  9  10  3,45  71,181  قبل التعدیل  المجموع
  6,965  108,4  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور   11,642لمحور األمام ، 21,542" ھي على التوالى ) 9( 

  25,365 ، لمحور الكم 14,950، لمحور الخلف 14,700، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

مرتفع بالظھر وانحدار بخط الكتف  وس تق)  28( مقاس رقم  ) 9(
ند منطقة انحناء الذراع ع - الصدر الصغیر المنخفض  - تجاه األمام

ویرجع ذلك إلى أنھ بمراعاة ، قد أدى الى تحسن النتائج] الكوع
النزول بنقطة ، سم1.8االنخفاض من نھایة خط الكتف مقدار [

تصغیر بنسة الصدر بمقدار ، سم 2.8ارتكاز بنسة الصدر بمقدار 
، ثم تصغیر خط الكتف بنفس المقدار من ناحیة حردة االبط، سم 1.2

سم، وبرسم 1.5ف على حردة االبط بمقدار واالنخفاض بخط الكت
خط عرضي في الخلف موازي لخط الذیل ویقطع خط نصف 

الخلف و نمد بنسة الكتف حتى تتقابل مع الخط المرسوم ثم یشق 
ثم نرتفع بضلع ، على ضلع البنسة، ویشق على الخط العرضي

یمكن ] سم عند خط ذیل الخلف 1.5وبزیادة ، البنسة الى أعلى
  .فضل درجة ضبط ومطابقة للجسمالوصول أل
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  )10(لعینة البحث رقم ) قبل وبعد التعدیل(داللة الفروق بین متوسطي درجات التطبیق  ) 12(  جدول رقم 
  

  المحاور
المتوسط   تجربة البحث

  الحسابي
  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عدد أفراد 
  العینة

  "ن"

درجات 
  الحریة

  "ح.د"

  قـیـمـة
  "ت"

داللة مستوى ال
 واتجاھھا

  10  292 ,0  18,176  قبل التعدیل  االمام
  

9  24,364  0,01  
  1,533  31,019  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  25,830  9  10  0,818  15,814  قبل التعدیل  الجنب
  1,091  25,359  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  31,278  9  10  1,723  19,922  قبل التعدیل  الخلف
  2,092  28,459  بعد التعدیل  لصالح بعد التعدیل

 0,01  3,479  9  10  1,093  20,891  قبل التعدیل  الكم
  3,763  23,620  بعد التعدیل   لصالح بعد التعدیل

  0,01  24,347  9  10  3,926  74,803  قبل التعدیل  المجموع
  8,479  108,457  بعد التعدیل

  
بین قبل وبعد التعدیل ) ت(بق أن قیمة یتضح من الجدول السا

لمحاور مقیاس التقدیر لنموذج الكورساج النسائي المنفذ للعینة رقم 
لمحور  25,830لمحور األمام ، 24,364" ھي على التوالى ) 10( 

 24,347 ، لمحور الكم14,650، لمحور الخلف 31,278، الجنب
لصالح  0.01وھي قیم ذات داللة احصائیة عند مستوى " للمجموع 
أى أن تعدیل النموذج األساسى للكورساج للعینة  رقم ، بعد التعدیل

مرتفع بالظھر وانحدار بخط  تقوس )  28( مقاس رقم  ) 10(
انحناء الذراع عند  - البطن والجنب الممتلئ  - الكتف تجاه األمام

ویرجع ذلك إلى أنھ ، قد أدى الى تحسن النتائج] منطقة الكوع
سم ،و زیادة 1.8اض من نھایة خط الكتف مقدار االنخف[بمراعاة 

سم عند  2.5بزیادة مقدار ، سم عند خط البطن 3.2: سم 3مقدار 
خط الجنب، وبرسم خط عرضي في الخلف موازي لخط الذیل 

ویقطع خط نصف الخلف ثم نمد بنسة الكتف حتى تتقابل مع الخط 
ثم  ،المرسوم ثم یشق على ضلع البنسة، ویشق على الخط العرضي

سم عند  1.5كما أنھ بزیادة ،، نرتفع بضلع البنسة الى أعلى محور
یمكن الوصول ألفضل درجة ضبط ومطابقة ] خط ذیل الخلف

  .للجسم
 24مقاس ) 5،4،3،2،1( للعینة رقم  ومن خالل الجداول السابقة

نجد أن التعدیالت التي أجریب على النموذج األساسي للكورساج قد 
وھو ، ة للعینات المنفذة على أجسام المسناتحققت الضبط والمطابق

والذي یؤكد على )  1995 –مدحت دمحم مرسي (ما یتفق مع دراسة 
أن من عوامل الضبط الجید والراحة الجسمیة بناء النموذج السلیم 

ً مع دراسة الذي یتناسب مع طبیعة الجسم الھام ( ،  و یتفق أیضا
ى ضرورة بناء والتى اشارت ال)  1998 - فتحى عبد العزیز 

النماذج التى تتناسب مع طبیعة وشكل الجسم المصرى بصفة عامة 
وفى مجال تصمیم وانتاج البنطلون الحریمى بضفة خاصة مما یؤثر 
على درجة ضبط وجودة البنطلون ومن ثم درجة تفضیل المستھلك، 

والتي )  2005 –سھا احمد عبدالغفار ( كما یؤكد على ذلك دراسة 
االختالفات فى شكل الجسم تؤثر على درجھ الدقة أشارت الى أن 

وأكدت على أنھ  یجب اجراء بعض ، والمطابقة للنموذج على الجسم
التعدیالت والتى تمكن من الحصول على نماذج اساسیھ تامة الضبط 

  على الجسم  
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