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  بالورش الصناعیة الصغیرة التدریج الیدوي ومدي تأثیره علي جودة تصنیع روب النوم النسائي
Manual gradation and its effect on the quality of manufacturing of ladies sleep 

robes in small scale industrial workshops 
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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 

تمر القطعة الملبسیة بمراحل تصنیع مختلفة من أھمھا مرحلة التدریج وھي عبارة عن الحصول علي اكثر من 
للحصول علي قیاسات متعددة وعلي درجة عالیة من  قیاس من خالل رسم نموذج واحد للباترون، ثم تدریجھ

الجودة، ویمكن الحصول علي تدریج الباترون من خالل التدریج الیدوي والتدریج بواسطة الكمبیوتر، وعلي 
، اال انھ مازال یستخدم التدریج الیدوي للحصول علي القیاسات )1(الرغم من التقدم التكنولوجي لصناعة المالبس

مودیل وخاصة في المؤسسات التعلیمیة المتخصصة والورش الصناعیة الصغیرة والتي ال یوجد بھا المختلفة من ال
وحدة تصنیع متكاملة، لذلك تلجأ الي عملیة التدریج الیدوي في الحصول علي القیاسات المختلفة للمودیل وھذه 

التي تحتاج في سرعھ في االنتاج الطریقة تحتاج الي وقت وجھد اكبر لذلك ال تتناسب مع مصانع المالبس الكبرى 
البحث من خالل ما ھي  تتضح مشكلةنظرا لألعداد الكبیرة التي تقوم بإنتاجھا تبعا لمتطلبات السوق، ومن ھنا 

كیفیة التغلب علي بعض مشكالت التدریج الیدوي والتي تواجھ منتجي المالبس بالورش الصناعیة الصغیرة من 
الي الوصول الي افضل طرق التدریج الیدوي للروب  یھدف البحثة، أجل الحصول علي منتج عالي الجود

النسائي بما یتناسب مع جودة التصنیع، وایضا الحصول علي منتج نھائي للروب النسائي علي درجة عالیة من 
وجود فروق ذات داللة احصائیة بین اراء المحكمین حول العینات المنتجة بالبحث وكانت  ویفرض البحثالجودة 

ھي أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین العینات المنتجة وفق لنتائج التحكیم، وقد تم التوصل الي  النتائج أھم
 وأوصت الباحثةافضل طرق التدریج الیدوي للروب النسائي والحصول علي اعلي درجة ممكنة من الجودة، 

تقدیم الحلول المناسبة لھا والتي تواجھ بإلقاء الضوء علي الصعوبات المختلفة لمراحل تصنیع المالبس ومحاولة 
  لعمل في الورش الصناعیة الصغیرة.أصحاب ا

 التدریج الیدوي   
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 جودة تصنیع 
Manufacture Quality, 
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   Introduction:مقدمة
تعد صناعة المالبس من احدي الصناعات الداعمة لالقتصاد التي 
تھدف الي تقدیم منتج ذات جودة عالیة والعمل علي زیادة االنتاج 

عالمي، وتعد بشكل مستمر لتلبیة احتیاجات السوق المحلي وال
مصانع المالبس الصغیرة  والورش الصناعیة ایضا من داعمي 
االقتصاد المحلي حیث انھم یعملون علي سد احتیاجات جزء من 
السوق المحلي والتي تساعد في النھوض بصناعة المالبس بشكل 
ملحوظ، وتعتبر المالبس من االحتیاجات االساسیة للفرد مثل 

ولذك تحتاج الورش الصناعیة  )2(احتیاجھ  للمأكل والمشرب،
الصغیرة بعض من االھتمام بجودة التصنیع لقطع التي تقول 
بإنتاجھا، ومن أھم المراحل التي یجب االھتمام بھا ھي عملیة رسم 
الباترون وتدریجھ بالطرق المختلفة ة وممیزاتھ واألسس العامة 

خل والتي تتم بشكل فردي دا )3(التي تبني علیھا عملیة التدریج،
مصانع المالبس ذات االنتاج المحدود وبعض ورش انتاج المالبس 

  الصغیرة.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

یمكن تحدید مشكلة البحث من خالل االجابة علي بعض التساؤالت 
  االتیة:

. ما درجة قبول المتخصصین للعینات المنتجة والمقترحة 1
  لنسائي ؟لألربعة تدریجات لقیاسات الروب ا

ما مدي تأثیر التدریج الیدوي علي جودة تصنیع روب النوم  .2
  النسائي بالورش الصناعیة الصغیرة ؟ 

  :  Hypothesis البحث فروض
. ھناك فروق ذات داللة احصائیة بین اراء المحكمین حول قبول 1

  العینات المنتجة بالبحث.
مدي تحقق ھناك فروق ذات داللة إحصائیة آلراء المحكمین في . 2

   جودة انتاج روب النوم النسائي.
 : Objectiveھدف البحث  

. الوصول الي افضل طرق التدریج الیدوي للروب النسائي بما 1 
  یتناسب مع جودة التصنیع.

. الحصول علي منتج نھائي للروب النسائي علي درجة عالیة من 2
  الجودة. 

علي منتج . الضبط الجید للباترون وتدریجھ من اجل الحصول 3
  علي الجودة.

  . عمل تدریج لقیاسات مختلفة من الروب النسائي یتناسب مع.4
  : Significanceأھمیة البحث 

الوقوف علي الصعوبات التي توجد في عملیة اعداد التدریج  .1
 الیدوي.

المساھمة في رفع مستوي جودة المنتجات بالورش الصناعیة  .2
 الصغیرة.

 سائي بالورش الصناعیة.تحسین جودة انتاج روب النوم الن .3
  :Methodology منھج البحث 

یتبع البحث المنھج التجریبي لمناسبتھ مع موضوع البحث وھو 
عمل عدة عینات تجریبیة للروب النسائي من خالل التدریج الیدوي 

) مع رسم S) ,(M),(XL) ,(2XLألربعھ قیاسات وھي  (
  ن خاللھ.) والذي یتم عمل التدریج مLالباترون للروب بمقاس (

  :  Delimitations حدود البحث
  ھـ.1441م/2019الفصل الدراسي االول لعام حدود زمانیة: 
مشغل (بست لوك) وھو عبارة عن ورشة صناعیة حدود مكانیة: 

  صغیرة توجد بمحافظة جده.
  أدوات البحث:

استمارة استبیان لتحكیم العینات المنتجة من خالل التدریج الیدوي 
ه علي جودة تصنیع روب النوم النسائي بالورش لقیاس مدي تأثیر

  الصناعیة الصغیرة.
 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 

  التدریج
التدریج مرحلة مھمة جدا من سلسلة متتالیة من مراحل الوصول 
الى منتج لھ قیمة وجودة عالیة ، حیث ان التدریج للباترون وھو 

الواحد، وھى مرحلة عبارة عن عمل عدة مقاسات لنفس المودیل 
والتأكد من  )4(تأتي بعد مرحلة انتاج القطعة االولى لمودیل ما،

صحتھ من حیث الشكل ومن حیث صحة المقاسات التي تؤدي الى 
والتدریج ایضا ھو زیادة أو )12(تلبیس جید یرضي المستھلك، 

نقصان النموذج الرئیسي  من مقاس إلى آخر مع االحتفاظ بأجزاء 
لي خالل مرحلة التدریج ، حیث یتم تغیر مقاس النموذج األص
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النموذج األساسي تبعا لجدول قیم فروق التدریج إلنتاج مدى من 
القیاسات قد تكون أكبر أو أصغر مع االحتفاظ بالنسب في جمیع 

  النماذج 
ھو مجموعھ من المقاسات من األصغر إلى األكبر  مدى التدریج :

ت المتتالیة، وقیم ھذه الفروق مع ثبات غالبیة الفروق بین المقاسا
  )5(داخل المقاس ال تكون ثابتھ خالل مدى التدریج. 

مقدار الزیادة والنقصان الذي یجرى على النموذج  فروق التدریج :
  )6( في أماكن محدده للحصول على مقاسات اكبر أو أصغر.

  كیفیة عمل التدریج الباترونات:
 ً أو باستخدام برامج الحاسوب تتم عملیة التدریج للباترون إما یدویا

المختلفة، حیث تتم إزاحة كل نقطة على حدود الباترون، عن 
  (Grade Rules) طریق مجموعة مساطر التدریج.

  ممیزات التدریج : 
الحصول على نماذج بقیاسات متعددة في وقت قیاسي وعدم 

ضرورة رسم نموذج منفصل لكل مقاس مع التركیز على حفظ 
) ودرجة Fitting) والضبط (Lineوالخط ( )Balanceاالتزان (
 Style) مع االحتفاظ بسمات الطراز (Vastnessاالتساع (

Sense من خالل كل مقاس لنفس النموذج ، وتجرى عملیات (
ضبط واختبار القیاسات بدرجة عالیة من الدقة على النموذج 

) وذلك لضمان الحصول على نماذج Master Patternالرئیسي (
  )12( ة مما یوفر الجھد والوقت.مدرجة سلیم

  الجودة:
ورد في مصطلح الجودة مرادفات كثیرة كما قام تعریفھ كثیر من 

الباحثین علي انھا ھي مجموعة من الصفات والخصائص التي 
تساھم في إنتاج سلعة ذات مستوى مناسب بتكالیف أقل وعوادم 

 استھالك اقل وذلك لتنمیة نسبة المبیعات, أي أن الجودة ھي
المالئمة لالستخدام وانخفاض نسبة العیوب وانخفاض نسبة التالف 

انخفاض شكاوى العمالء, كما یمكن  أو الفاقد وإعادة التشغیل,
تعریفھا على انھا أتخاذ إجراءات للسیطرة على االنتاج وھذا 
یستلزم وضع معاییر تحدد كل من التكلفة والجودة واالداء ثم 

والتعرف على االجراءات الصحیحة  مقارنة المنتج بتلك المعاییر
  )7( الالزمة عند ظھور مشاكل والتخطیط لتحسین وتطویر المنتج.

ویعتبر نظام مراقبة الجودة لدى العدید من البرامج المكلفة التي ال 
تعطى االھتمام الكافي بالرغم من أھمیتھا الواضحة لسعة منتجات 

ء ویتم في الشركة وأثرھا الواضح على تالفى استمرار الخطا
بعض المصانع الخطأ الشائع من اطالق اسم مراقبة الجودة على 

% في النھایة، ولكن الحقیقة انھ فحص 100عملیات فحص االنتاج 
  )8( نھائي لإلنتاج وال یعبر عن مفھوم زائد للجودة.

  محاور الجودة:
  أوال: جودة التصمیم:

م بعض الخصائص المعینة الملموسة وغیر الملموسة في تصمی
المنج او الخدمة، والجودة المتمیزة للتصمیم قد تعنى االعتماد على 

  )7( طریقة انتاج افضل لتحقیق دقة اكبر ومظھر افضل للسلعة.
  ثانیا: جودة األداء:

ترتبط بقدر السلعة على القیام بالوظیفة المتوقعة منھا، أي بدرجة 
صالح ولھ عملیة الصیانة واالسھاالعتماد او الجدارة كذلك درجة 

  للسلعة عند الحاجة إلى ذلك.
  ثالثا: جودة االنتاج:

یعرف بجودة المطابقة للمواصفات، ویتوقف ذلك على اختیار 
التصمیم بحیث یتالءم مع القدرات التكنولوجیة المتاحة في العملیة 

االنتاجیة مدى المنشأة بالتطابق تبین قدرات العملیات االنتاجیة 
للمنتج قد تؤدى إلى جودة  ومجموعة المواصفات الموضوعة

مطابقة ممتازة على الرغم من أن المواصفات الموضوعة للمنتج 
  او الخدمة تكون اصال في مستوى متوسط.

: ھو عملیة منتظمة لزیادة كفاءة وفعالیة  التحسین المستمر للجودة
جملة الخواص والصفات الممیزة لمنتج أو خدمة ما بشكل یحقق 

 ة والضمنیة باستمرار، احتیاجات العمیل المعلن
  : خطوات التحسین المستمر للجودة

  حدد العملیات ودرجة المخاطرة المصاحبة . . 1
 اختر عملیة للتحسین وحدد المسئول عنھا. . 2
  حدد مطالب العمالء. . 3
 شكل فریق التحسین . . 4
 كون خطة التحسین . . 5
 راجع العملیة الحالیة ( الوضع الحالي ) . . 6
 أنشئ مقاییس األداء . . 7
 لیة وحدد التحسینات .حلل العم . 8
 نفذ التغیرات في العملیة . . 9

 قرر صالحیة وفاعلیة عملیة التحسین . . 10
 ضع وحافظ على الضوابط . . 11
 )8( حسن بصفة مستمرة . . 12

  الروب النسائي:
یعتبر الروب النسائي من المالبس النسائیة المنزلیة وھو من اثر 

لفة المالبس المنزلیة استخداما ویوجد منھ اشكال وتصمیمات مخت
وایضا یصنع من أنواع مختلفة من االقمشة منھا ما  )9(ومتنوعة،

یستخدم في فصل الصیف وفصل الشتاء ومن أھم مسمیاتھ (روب 
الروب  -روب بكم جابونیز  -روب بكم رجالن -الكیمونو

  )10( الشتوي).

  إجراءات البحث:
تناول البحث  التدریج الیدوي ومدي تأثیره علي جودة تصنیع 

  م النسائي بالورش الصناعیة الصغیرةروب النو
من خالل رسم نموذج لباترون الروب النسائي ثم عمل تدریج 

  لقیاسین اصغر وقیاسین أكبر. 
ھو المقاس الثابت والذي تم عمل التدریج من (L)ویعتبر مقاس 

خاللھ لألربعة قیاسات حیث تم عمل تدریج لقیاسین أصغر وھم 
(S)، (M)   وقیاسین اكبر وھم)XL) ,(2XL(.  

ثم قص وتنفیذ عدد الخمس ارواب التي تم رسمھا وتدرجھا 
بالطرق الصناعیة المتعارف علیھا وضبطھا من حیث جودة 

   مراحل االنتاج والتشطیب.
وقد تم عرض العینات المنتجة علي مجموعة من المحكمین في 

مجال التخصص ألبداء آرائھم حول المنتج، وذلك من خالل 
تحتوي علي ثالثة محاور رئیسیة وكل محور بھ استمارة استبیان 

  خمس عبارات یتم من خاللھم تقییم المنتجات.
  نموذج استمارة تحكیم العینات المنتجة والمقترحة لألربعة تدریجات لقیاسات الروب النسائي 

  الخاصة بالمحكمین) S (,)M (,)XL (,)2XL(وھم 

  محاور التقییم
  التصمیم

مناسب إلي   مناسب
  حد ما

غیر 
  مناسب

 أوال : مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي
 ضبط نسب التدریج بین المودیل والقیاس الذي یلیھ لخطوط االكتاف . 1
 ضبط نسب التدریج بین المودیل والقیاس الذي یلیھ لحردات الرقبة . 2
 ضبط نسب التدریج بین المودیل والقیاس الذي یلیھ لحردات االبط . 3
 سب التدریج بین المودیل والقیاس الذي یلیھ لخطوط الجنابضبط ن . 4

      



Elham Hasanin 119 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  ضبط نسب التدریج بین المودیل والقیاس الذي یلیھ لخط نھایة الزیل. . 5
  ثانیا : مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي

  ضبط حیاكة خطوط االكتاف.   . 1
 ضبط حیاكة شریط الجبیر علي حردات الرقبة واالمام واالكمام . 2
 یاكة عراوي الحزام في المكان المناسبضبط ح . 3
 ضبط حیاكة خطوط الجناب . 4
  ضبط حیاكة ثنیة الذیل . 5

      

  ثالثا : مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي
 قص الزیادات من الخیوط بجمیع أجزاء الروب . 1
 الضبط الجید للخیاطات لجمیع اجزاء الروب  . 2
ادیة عل . 3 ات االرش ات والعالم ادج بالبیان ب الب ي تركی روب ف ي ال

 المكان المناسب
 كي جمیع اجزاء القطعة بشكل صحیح . 4
 جودة الشكل العام للمنتج النھائي . 5

  

      

  أوالً: بناء أدوات البحث والتحقق من صدقھا وثباتھا.
تم إعداد استبیان الستطالع آراء كل من "المتخصصین في مجال 

ت صناعة المالبس، للعینات المنتجة والمقترحة لألربعة تدریجا
من ) S) ,(M),(XL) ,(2XL( لقیاسات الروب النسائي وھم

التدریج الیدوي ومدي تأثیرھا علي جودة تصنیع روب النوم 
ھو المقاس (L)النسائي بالورش الصناعیة الصغیرة، ویعتبر مقاس 

الثابت والذي تم عمل التدریج من خاللھ لألربعة قیاسات حیث تم 
  (S)عمل تدریج لقیاسین أصغر وھم 

 (M)   وقیاسین اكبر وھم)XL) ,(2XL(.  
  وفیما یلي توضیح لخطوات بناء االستبیان  

استبانة آراء المتخصصین  في مجال المالبس والنسیج  . 1
في العینات المنتجة والمقترحة لألربعة تدریجات لقیاسات 

 )1الروب النسائي: ملحق (
التعرف علي آراء كل من أ. الھدف من االستبانة : 

مجال صناعة المالبس في العینات  المتخصصین في
المنتجة والمقترحة لألربعة تدریجات لقیاسات الروب 

من التدریج  S) ,(M),(XL) ,(2XL( النسائي وھم
الیدوي ومدي تأثیرھا علي جودة تصنیع روب النوم 

  النسائي بالورش الصناعیة الصغیرة.
  اشتملت علي ثالث محاور كاالتي:ب. وصف االستبانة: 

مدي ضبط نسب التدریج للمنتج النھائي لكل قیاس ألول: المحور ا
  ) درجة. 15) عبارات بموجب (5علي حدي ویندرج أسفلھ (

مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي المحور الثاني: 

   ) درجة.15) عبارات بموجب (5ویندرج أسفلھ (
مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي المحور الثالث: 

  ) درجة.15) عبارات بموجب (5رج أسفلھ (ویند
) 45) عبارة بموجب (15وبذلك یكون مجموع عبارات االستبانة (

درجة، وتتكون االستبانة من میزان تقدیر ثالثي (مناسب، مناسب 
إلي حد ما، غیر مناسب) وذلك بإعطاء (ثالث درجات لمناسب، 

  ودرجتان إلي حد ما، ودرجة لغیر مناسب).
 حصائیة الستبانة آراء المتخصصینالمعامالت اإل

یقصد بھ قدرة االستبانة علي قیاس مما وضع صدق االستبانة: 
لقیاسھ، وتم التحقیق من صدق االستبانة باستخدام نوعین من 
الصدق "صدق المحكمین، الصدق اإلحصائي" وفیما یلي 

 )11( توضیح ذلك.
) 1یعرض الصورة المبدئیة لالستبانة ملحق (صدق المحكمین: 

علي مجموعة من المتخصصین في مجال المالبس والنسیج 
بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، والتحقق من صدق 
محتواھا وإبداء الرأي فیھا من حیث (دقة الصیاغة اللغویة 
للعبارات، دقة الصیاغة العلمیة للعبارات، سھولة ووضوح 

العبارات   ئمةالعبارات، مالئمة المحاور لھدف االستبانة، مال
لمحاور االستبانة، تناسب عدد العبارات داخل كل محور، تسلسل 
العبارات في كل محور)، والتي أقروا بصالحیتھا للتطبیق بعد 
إجراء التعدیالت فیما یخص ترتیب وصیاغة بعض العبارات، 

 والجدول التالي یوضح نسب االتفاق.

  استبانة آراء المتخصصین) یوضح نسب اتفاق المحكمین علي بنود 1جدول (
  النسبة المئویة %  بنود التحكیم  م
  %100  دقة الصیاغة اللغویة للعبارات  1
  %95.83  سھولة ووضوح العبارات  3
  %100  مالئمة المحاور لھدف االستبانة  4
  %95.83  تناسب عدد العبارات داخل كل محور  6

) ارتفاع نسب اتفاق المحكمین علي 1یتضح من الجدول (
%) 100%، 95.83ود االستبانة حیث تراوحت ما بین (بن

  مما یدل علي صدقھا.
 صدق االتساق الداخلي:

حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من العبارات  . 1
 المكونة لكل محور، والدرجة الكلیة للمحور لالستبانة.

حساب معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور من  . 2

 )11( محاور االستبانة والدرجة.
الصدق اإلحصائي: تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي 
وذلك بحساب معامل االرتباط (معامل ارتباط بیرسون) بین 
درجة كل محور الدرجة الكلیة لالستبیان، والجدول التالي 

  یوضح ذلك:
) یوضح قیم معامالت االرتباط بین درجة كل 2( جدول

محور 
  والدرجة الكلیة الستبانة آراء المتخصصین

  الداللة  االرتباط  محاور االستبانة
  0.01 **0.831  المحور األول: مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي

  0.01 **0.847  يالمحور الثاني: مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حد
  0.01 **0.865  المحور الثالث: مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي

)، وبذلك یمكن القول أن ھناك اتساق داخلیا 0.01مستوي () أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند 2یتضح من جدول (
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بین محاور االستبیان، كما انھ یقیس بالفعل ما وضع لقیاسھ 
  صدقھ وتجانسھ.مما یدل علي 

 ثبات االستبانة:
دقة االختبار في القیاس  reabilityیقصد بالثبات 

والمالحظة، وعدم تناقضھ مع نفسھ، وھو النسبة بین تباین 

الدرجة علي المقیاس التي تشیر إلي األداء الفعلي 
  للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طریق:

 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  . 3
 )half –Split )11زئة النصفیة طریقة التج   . 4

 ) یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة الستبانة آراء المتخصصین3جدول (

  التجزئة النصفیة  معامل ألفا كرونباخ محاور االستبانة
  الداللة  االرتباط  الداللة  االرتباط

  0.01  0.919 -0.813  0.01  **0.828  مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي
  0.01  0.922 -0.820  0.01 **0.843  مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي
  0.01  0.916 -0.805  0.01  **0.814  مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي

  0.01  0.919 -0.812  0.01  **0.828  مجموع االستبیان ككل
 

یم معامالت الثبات: یتضح من الجدول السابق أن جمیع ق
معامل ألفاكرونباخ، التجزئة النصفیة، دالة عند مستوي 

) مما یدل علي أن االستبیان تتمتع بدرجة عالیة من 0.01(

  الثبات.
  

 العینات المنتجة والمقترحة لألربعة تدریجات لقیاسات الروب النسائي  . 1

          
S  M  L  XL  2XL  

  
خصصین للعینات المنتجة :  ما درجة قبول المتتساؤل البحث

 (Sوالمقترحة لألربعة تدریجات لقیاسات الروب النسائي وھم (
,(M), (L),(XL) ,(2XL(  من التدریج الیدوي ومدي تأثیرھا

علي جودة تصنیع روب النوم النسائي بالورش الصناعیة الصغیرة 
  ؟

  اختبار "كروسكال وایلز"
 (Sائي وھم (للتعرف علي أفضل تدریجات لقیاسات الروب النس 

,(M), (L),(XL) ,(2XL من التدریج الیدوي ومدي تأثیرھا (
علي جودة تصنیع روب النوم النسائي بالورش الصناعیة الصغیرة 

  من وجھھ نظر المتخصصین:
.إختبار "كروسكال وایلز" للتعرف علي أفضل تدریجات 1

لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر المتخصصین المحور 
ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي األول (مدي 

 حدي):
 

  ) یوضح نتائج اختبار كروسكال وایلز للمحور األول4جدول(
ً آلراء المتخصصین د. ح =     4(مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي) طبقا

  البیان
  الداللة  المحسوبة 2كا  المحور

للمنتج  األول: مدي ضبط نسب التدریج 
  0.01  19.368  النھائي لكل قیاس علي حدي

) أنھ توجد فروق دالة إحصائیا بین تفضیالت 4یتضح من جدول (
آراء المتخصصین لتدریجات قیاسات الروب النسائي لمحور 

مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي، 

سائي من وبناء علي ذلك تم ترتیب تدریجات لقیاسات الروب الن
  حیث األفضلیة والجدول التالي یوضح ذلك.

  
ً للمحور األول 5جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   (مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي) طبقا

  ائي لكل قیاس علي حديالمحور األول: مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھ  التدرج المقترح
  ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي  متوسط الرتب لكل تدریجات لقیاسات الروب النسائي

 S( 17.70 2مقاس ( 
 M( 15.30 3مقاس ( 
 L( 20.50 1مقاس ( 
 XL( 8.40 4مقاس ( 
 2XL( 3.10 5مقاس (

لمحور مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي بعا ) أن ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي ت5یشیر جدول (
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حدي حیث كان أفضل تدریجات لقیاسات الروب النسائي من وجھھ 
) وھو 20.50)" بمتوسط رتب (Lنظر المتخصصین " مقاس (

القیاس الثابت للباترون االول للروب والزي تم من خاللھ عمل 

ات الروب النسائي من التدریجات األربعة یلیھ تدریجات لقیاس
) ، مقاس M)، مقاس (Sوجھھ نظر المتخصصین (مقاس (

)XL) 2)، مقاسXL .والبیان التالي یوضح ذلك  

  
ً للمحور األول (مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي 1شكل بیاني ( ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المت   خصصینلكل قیاس علي حدي) طبقا
ً للمحور األول 6جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   (مدي ضبط نسب التدریج  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي) طبقا

          
  (المركز األول) 

 )Lمقاس ( 
  (المركز الثاني) 

 )Sمقاس ( 
  (المركز الثالث)

 )Mمقاس ( 
  ابع)(المركز الر 

 )XLمقاس ( 
  (المركز الخامس) 

 )2XLمقاس (
  
.اختبار "كروسكال وایلز" للتعرف علي أفضل تدریجات 2

لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر المتخصصین المحور 
 الثاني (مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي):

  ) یوضح نتائج اختبار كروسكال وایلز للمحور الثاني 7جدول(
ً آلراء المتخصصین د. ح = (مد   4ي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي) طبقا

  البیان
  الداللة  المحسوبة 2كا  المحور

الثاني: مدي تحقیق جودة التصنیع لكل 
  0.01  14.366  قیاس علي حدي

) أنھ توجد فروق دالة إحصائیا بین 7یتضح من جدول (   
ت الروب تفضیالت آراء المتخصصین لتدریجات قیاسا

النسائي لمحور مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي 

حدي، وبناء علي ذلك تم ترتیب تدریجات لقیاسات الروب 
  النسائي من حیث األفضلیة والجدول التالي یوضح ذلك.

  
ً للمحور الثاني8جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین(مدي تحقیق جودة التصنیع لك    ل قیاس علي حدي) طبقا

  المحور الثاني: مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي  التدرج المقترح
  ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي  متوسط الرتب لكل تدریجات لقیاسات الروب النسائي

 S( 15.8 3مقاس ( 
 M( 17.9 2مقاس ( 
 L( 18.2 1مقاس ( 
 XL( 5.9 5مقاس ( 
 2XL( 7.2 4مقاس (

النسائي تبعا لمحور مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس ) أن ترتیب تدریجات لقیاسات الروب 8یشیر جدول (   
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علي حدي حیث كان أفضل تدریجات لقیاسات الروب 
)" Lالنسائي من وجھھ نظر المتخصصین " مقاس (

االول  ) وھو القیاس الثابت للباترون18.2بمتوسط رتب (
للروب والزي تم من خاللھ عمل التدریجات األربعة یلیھ 

تدریجات لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر 
)، 2XL) ، مقاس (S)، مقاس (Mالمتخصصین (مقاس (

  والبیان التالي یوضح ذلك. XL)مقاس (

  
ً للمحور الثان2شكل بیاني ( ي (مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء   المتخصصین حدي) طبقا
ً للمحور الثاني 9جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   (مدي تحقیق جودة التصنیع لكل قیاس علي حدي) طبقا

          
  (المركز األول) 

 )Lمقاس ( 
  (المركز الثاني) 

 )Mمقاس (
  (المركز الثالث)

 )Sمقاس (
  (المركز الرابع) 

 )2XLمقاس (
  (المركز الخامس) 

 )XLمقاس (
.اختبار "كروسكال وایلز" للتعرف علي أفضل تدریجات 3

لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر المتخصصین المحور 
 الثالث (مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي):

ً آلراء ) یوضح 10جدول( نتائج اختبار كروسكال وایلز للمحور الثالث (مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي) طبقا
  4المتخصصین د. ح = 

  البیان
  الداللة  المحسوبة 2كا  المحور

الثالث: مدي تحقیق جودة التشطیب لكل 
  0.01  10.263  قیاس علي حدي

ائیا بین ) أنھ توجد فروق دالة إحص10یتضح من جدول (    
تفضیالت آراء المتخصصین لتدریج قیاسات الروب النسائي 

لمحور مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي، 

وبناء علي ذلك تم ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي 
  من حیث األفضلیة والجدول التالي یوضح ذلك.

  
ً للمحور الثالث ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تب11جدول (   عا

ً آلراء المتخصصین   (مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي) طبقا

  المحور الثالث: مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي  التدرج المقترح
  ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي  متوسط الرتب لكل تدریجات لقیاسات الروب النسائي

 S( 14.9 3مقاس ( 
 M( 16.6 2مقاس ( 
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 L( 17.7 1مقاس ( 
 XL( 8 4مقاس ( 
 2XL( 7.8 5مقاس (

) أن ترتیب تدریجات لقیاسات الروب 11یشیر جدول (      
النسائي تبعا لمحور مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس 

علي حدي حیث كان أفضل تدریجات لقیاسات الروب 
)" وھو Lالنسائي من وجھھ نظر المتخصصین " مقاس (

القیاس الثابت للباترون االول للروب والزي تم من خاللھ 

) یلیھ 17.7عمل التدریجات األربعة بمتوسط رتب (
تدریجات لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر 

)، XL) ، مقاس (S)، مقاس (Mالمتخصصین (مقاس (
  والبیان التالي یوضح ذلك. 2XL)مقاس (

  
ً للمحور الثالث (مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس) یوضح ترتیب ت3شكل بیاني ( علي  دریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   حدي) طبقا
ً للمحور الثالث 12جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   (مدي تحقیق جودة التشطیب لكل قیاس علي حدي) طبقا

          
  (المركز األول) 

 )Lمقاس ( 
  (المركز الثاني) 

 )Mمقاس (
  (المركز الثالث)

 )Sمقاس (
  (المركز الرابع) 

 )XLمقاس (
  (المركز الخامس) 

 )2XLمقاس (
.اختبار "كروسكال وایلز" للتعرف علي أفضل تدریجات 4

لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر المتخصصین المحاور 
  تبانة ككل):ككل (مجموع االس

  
  ) یوضح نتائج اختبار كروسكال وایلز للمحاور ككل13جدول(

ً آلراء المتخصصین د. ح =     4(مجموع االستبانة ككل)طبقا
  البیان

  الداللة  المحسوبة 2كا  المحاور

  0.01  41.574  مجموع االستبانة ككل
دول (    ن ج ح م ین 13یتض ائیا ب ة إحص روق دال د ف ھ توج ) أن

یالت آراء  ائي تفض روب النس ات ال دریج قیاس ین لت المتخصص
ب  م ترتی ك ت للمحاور ككل (مجموع االستبانة ككل)، وبناء علي ذل

دول  لیة والج ث األفض ن حی ائي م روب النس ات ال دریجات لقیاس ت
  التالي یوضح ذلك.

ً للمحاور ككل 14جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا
ً آلراء المتخصصین(مجموع االستبانة ك   كل)طبقا

التدرج 
  المقترح

  المحاور ككل (مجموع االستبانة ككل):
  ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائيمتوسط الرتب لكل تدریجات لقیاسات 
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  الروب النسائي
 S( 47.87 3مقاس ( 
 M( 47.97 2مقاس ( 
 L( 55.70 1مقاس ( 
 XL( 20.53 4مقاس ( 
 2XL( 17.93 5مقاس (

ائي 14یشیر جدول (    روب النس ) أن ترتیب تدریجات لقیاسات ال
ل  ان أفض ث ك ل) حی تبانة كك وع االس ل (مجم اور كك ا للمح تبع
ین "  تدریجات لقیاسات الروب النسائي من وجھھ نظر المتخصص

اترون 55.70)" بمتوسط رتب (Lمقاس ( ت للب ) وھو القیاس الثاب

ل ا ھ عم ن خالل م م زي ت ھ االول للروب وال ة یلی دریجات األربع لت
ین  ھ نظر المتخصص ن وجھ ائي م روب النس ات ال تدریجات لقیاس

اس (S)، مقاس (M(مقاس ( اس (XL) ، مق ان  2XL))، مق والبی
  التالي یوضح ذلك.

  
ً آلراء 4شكل بیاني ( ً للمحاور ككل (مجموع االستبانة ككل)طبقا ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

  تخصصینالم
ً للمحاور ككل 15جدول (   ) یوضح ترتیب تدریجات لقیاسات الروب النسائي تبعا

ً آلراء المتخصصین   (مجموع االستبانة ككل) طبقا

          
  (المركز األول) 

 )Lمقاس ( 
  (المركز الثاني) 

 )Mمقاس (
  (المركز الثالث)

 )Sمقاس (
  (المركز الرابع) 

 )XLمقاس (
  (المركز الخامس) 

 )2XLاس (مق
  

  : Results النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینات المنتجة وفق  .1

  لنتائج التحكیم.
. وجود فروق دالة إحصائیا بین تفضیالت آراء المتخصصین 2

لتدریجات قیاسات الروب النسائي لمحور مدي تحقیق جودة 
  التصنیع لكل قیاس علي حدي 

بین تفضیالت آراء المتخصصین  وجود فروق دالة إحصائیا .3
لتدریجات قیاسات الروب النسائي لمحور مدي ضبط نسب التدریج  

  للمنتج النھائي لكل قیاس علي حدي
. وجود فروق دالة إحصائیا بین تفضیالت آراء المتخصصین 4

لتدریج قیاسات الروب النسائي لمحور مدي تحقیق جودة التشطیب 
  لكل قیاس علي حدي 

ق دالة إحصائیا بین تفضیالت آراء المتخصصین . وجود فرو5
لتدریج قیاسات الروب النسائي للمحاور ككل (مجموع االستبانة 

  ككل)
  :Recommendations التوصیات

إلقاء الضوء علي الصعوبات المختلفة لمراحل تصنیع المالبس . 1
  ومحاولة تقدیم الحلول المناسبة لھا

واجھ أصحاب العمل في . المساھمة في حل المشكالت التي ت2 
  الورش الصناعیة الصغیرة.

. توجھ االبحاث العلمیة الي المشروعات الصغیرة وتقدیم الحلول 3
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