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  ملخص
إلى استنباط بعض األسس والمعايير العلمية المقننة لضبط وتعديل ھذه الدراسة  ھدفت

، واالنسدال على الجسم نماذج معاطف النساء للوصول إلى نماذج تامة الضبط والراحة
واالستفادة مما تظھره النتائج فى تحديد أفضل الطرق لتدريس نماذج المعاطف فى مادة 

من تصميمان لمعاطف النساء وھما  وتكونت عينة البحث .وتنفيذ المالبس تكنولوجيا النماذج
لمعاطف معطف الكول شال ومعطف الكول تايور مع أحد أنواع األكمام الشائعة اإلستخدام با

والتشكيل على  النموذج المسطح"وھو الكم التايور وقد تم تنفيذ النماذج الخاصة بھا بطريقتان 
وتوصلت  ).٤٨، ٤٤، ٤٠(وذلك من خالل ثالث قياسات مختلفة للجسم وھم مقاسات " المانيكان
ً بين الطريقتان  الدراسة النموذج المسطح والتشكيل على (إلى وجود فروق دالة إحصائيا

المستخدمتان فى إعداد نماذج معاطف النساء لتصميمي الكول شال والكول تايور ) مانيكانال
بينما وجدت فروق دالة . وجميعھا لصالح التشكيل على المانيكان) ٤٨، ٤٤، ٤٠(بمقاسات 

، ٤٤، ٤٠(إحصائية بين ھاتان الطريقتان إيضا فى إعداد نماذج الكم التايور لنفس المقاسات 
ومن أھم التوصيات ضرورة اإلھتمام بتدريس مادة  .لصالح النموذج المسطحنت ولكنھا كا) ٤٨

نماذج معاطف النساء طبقا لألسس وقواعد علمية صحيحة تعني بأصول وأساسيات تعديل 
وضبط نماذج المعاطف وإدراجھا ضمن مناھج تنفيذ المالبس والنسيج بالكليات والمدارس 

  .المتخصصة
 
Abstract 

This study aims to devise certain principles and standards models for 
women coats designs which access to full control and comfort styles on 
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the body. Also, this study shows the best results and ideal ways to teach 
the coats designs and apparel technology models. Search sample 
consisted of two women coats named Shawl-Collar and Taylor-Collar 
cottage with one type of commonly used sleeve was implemented in two 
forms, flat form and the form that configuration to the dummy in three 
different sizes (40, 44, and 48). The study found statistically significant 
differences between the two methods which is success for the ones that 
configuration to the dummy for Shawl-Collar and Taylor-Collar. While 
differences exist between these two statistical function in the two models 
of the same sizes for flat model. Our recommendations are given to 
teaching the designs of women coats according to scientific principles 
rules in modifying models in curricula clothes and textiles colleges and 
specialized schools. 

  
  المقدمة ومشكلة البحث

تعد عملية إعداد النماذج من أدق العمليات التي تعتمد عليھا صناعة المالبس الجاھزة حيث 
من  لذا فإن دراسة أسس عمل النموذج تعتبر، يتوقف عليھا مدي نجاح التصميم واإلنتاج ككل

في وج الكبير األنتا من ناحيةضرورية سواء بالنسبة لصناعة المالبس المة واھالموضوعات ال
    ).٣ – ١٩٩٨ –مجدة مأمون (المجال التعليمي أيضا 

التي يصلح  لسيداتالخارجية ل مالبسفي الالھامة المعاطف من األجزاء األساسية  تعتبرو
إرتدائھا في كل فصول السنة وذلك مع إختالف خاماتھا نظرا لما تضفيه من أناقة لمرتديھا مع 

إعداد  ت معھا طرقتطور وبالتالي المعاطف تصميمات  تنوعت  لذلك فقد  .إخفاء عيوب الجسد
ام ويحدد مستوي حيث أن الضبط الجيد للمعطف يؤثر علي المظھر الع، بھا ةالخاص النماذج

يتطلب من القائم بتصميم  وھذا . ومن ثم درجة نجاح تصميم المعطف ككل جودته ودقة تنفيذه
من الكفاءة والخبرة التي تتمثل في القدرة علي النماذج وإعدادھا أن يتوفر لديه درجة عالية 

وفقا لمتطلبات ) طحة أو تم تشكيلھا علي المانيكاننماذج مس(تطويع النماذج بكافة الطرق الفنية 
 –١٩٨٣ –سامية طاحون (بأبعادة الثالثة  النسانألنماط المختلفة لجسم امدي تفھمه لالتصميم و

  ).١٣ – ٢٠٠٢ –مني عبد الرحمن ( )٣

  يـاو ھـج زھـون(ة ـا دراسـومنھ ةـالسابق اتـن الدراسـد مـك العديـدت ذلـد أكـوق
Wang Zhao Hui, 2007) ( بعنوان)باترون زيع مقدار الراحة وعالقتة بتعديل دراسة تو

الدراسة إلى إدخال العديد من التعديالت على طرق إعداد نماذج الجاكت ھذه ھدفت  )الجاكت
الجاكت قيق فھم أكبرألسلوب توزيع الراحة في تصميم نموذج تحالحريمي وذلك من خالل 

وقياسات الجاكت الحريمى وذلك بالباترونات  الراحةمقدار وتوطيد العالقة بين  الحريمي
توضيح  وايضا. ) 3dثالثية األبعاد(والمشكلة علي المانيكان )  2dثنائية األبعاد( المسطحة
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توزيع خاص بنظام تطبيق  وذلك من خاللدار الراحة العالقة بين موديل الجاكت وبين توزيع مق
 لىوقد اسفرت ھذه الدراسة ع .(EDM) (Ease Distribution Model)بالموديل  الراحة

خاص بتعديل وتوزيع مقدار الراحة التأسيس نظام حسابي للموديل تطوير ونجاحھا في إمكانية 
 (Segmental Girth Ease Allowance) (SGEA)بنظام  عرفوقد  ذجانمالبھا قياسو

  .جاكتات النساءل  ومتعددة في موديالت مختلفةالراحة  حققالذي 

األساليب المتبعة في (بعنوان  )Timo Rissanen, 2007 ،تيمو ريسنان(وأيضا دراسة 
التوصل إلي أفضل ضبط للنماذج الى الدراسة ھذه ھدفت ) الموضة وتطبيق النماذج تصميم

مجالي  كل منلمستخدم في صناعة المالبس وذلك من خالل معالجة ا القماشمن لتقليل الفاقد 
اربعة اساليب للتواصل  لىوقد اسفرت ھذه الدراسة ع، )الباتيرنماكير(تصميم األزياء والنماذج 

بين المصمم ومعد النماذج وقد أوصت بأھمية ذلك بين مصمم األزياء والقائم بعمل النماذج 
   .بالخامات المستخدمة الحد من الفاقدلي احتي يؤدي ذلك  اھملتعديل ممارسات) الباتيرنماكير(

 بعنوان)  ٢٠٠٦ ،عبير إبراھيم، حاتم رفاعي( دراسة كل منھذا وقد أشارت  أيضا 
وقد ) مقارنة بين النموذج المسطح والمشكل على المانيكان إلعداد نماذج النجيرى تامة الضبط(

جة عند إعداد نماذج الالنجيرى بالطريقتين المسطحة النات لكامعرفة المشھدفت ھذه الدراسة إلي 
 .والمجسمة

الراحة واالنسدال لتحقيق ستنباط بعض المعايير لتعديل وضبط نماذج الالنجيرى كما تم ا
 .على الجسم

إلي أن إعداد نماذج الالنجيرى بأستخدام التشكيل علي المانيكان تعتبر الدراسة توصلت و
 .لطريقة المسطحةمن أفضل الطرق بالمقارنة با

إلمام أھمية  تشير إليالتي ) ٢٠٠٣ ،السيد بدوىجيھان محمد (ايضا دراسة ذه الھ وأتفق مع
تعليم الطالب األسس والمبادئ  حيث توصلت إلي أن، الطالب بالطرق المختلفة إلعداد النماذج

ألكثر تعقيدا المھارات ا وان تعليم، الخاصة بأسلوب المانيكان يؤدى إلى فھم أعمق لھذه األسس
  . يؤدي إلي تحصيل واستيعاب أعلى لدى الطالب باألسلوب المسطح

بعنوان ) ١٩٩٨ ،إلھام فتحى عبد العزيز(وقد أكدت ذلك أيضا الدراسة التي اجرتھا 
مقارنة بين طرق بناء وتشكيل نماذج البنطلون الحريمى باستخدام المانيكان والباترونات (

حيث  )يل لطرق بناء وتصميم النماذج المسطحة فى الصناعةالمسطحة الستخدام أفضلھما كبد
ھدفت الدراسة إلى مقارنة ثالث طرق مسطحة لتنفيذ النموذج األساسى للبنطلون الحريمى 
للتوصل إلى أفضل الطرق الثالث وكذلك اقتراح طريقة رابعة لتنفيذ النموذج األساسى للبنطلون 

وتوصلت الدراسة من خالل مقارنة  .المانيكانوعرض لطريقة تشكيل البنطلون الحريمى على 
أن الطريقة الى ، االتزان والضبط لكل من الطرق السابقة االنسدال، مقدار الراحة، العامالشكل 

  .الرابعة المقترحة ھى األفضل وذلك ألنھا تميزت فى جميع عناصر المقارنة
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دراسة مقارنة (ن بعنوا) Margret Ann, 1973، مارجريت آن( دراسة ايضاويتفق معھم 
وھدفت ) الحريمي للفستان للتوصل إلي أفضل ضبط ولتنمية مھارات الطلبة لطريقتين للنموذج

إلي المقارنة بين طريقتين لبناء الباترون األساسي المسطح للنساء للوصول إلي ضبط جيد 
لدراسة ھذه ا وتوصلتللملبس وايضا لزيادة فاعلية ومھارة الطلبة ألستخدام احدي ھذه الطرق 

ر الضبط  إلي تفوق الطريقة الثانية علي األولي من خالل مقارنة كل من إداء الطلبة وعناص
  .الجيد في كال الطريقتين

تناولت المقارنة بين إن ھذه الدراسات لنا  وعلي ضوء ما تقدم من الدراسات السابقة يتضح
لتوصل ل دراسة النماذجھمية اقد اتفقت جميعھا على والطرق المختلفة إلعداد النماذج بوجه عام 

وتحقيق  لتنمية مھارات الطلبةومنھا من ركز علي العملية التعليمية ، اضبطالطرق  إلي أفضل
للتقليل من  ةالصناعي الوجھه منھدف إلي دراسة النماذج  قدواآلخر ، تحصيل أعلى لدى الطالب
 باستثناء دراسةطف الحريمي نماذج المعاإلي ولم تتطرق أى دراسة ، الفاقد من الخام المستخدم

 بھدفالتي تعرضت لباترون الجاكت الحريمي  )Wang Zhao Hui, 2007 ،ونج زھاو ھي(
  . من خالل وضع انظمة حسابية خاصة بذلك الباترون مقدار الراحة وعالقتة بتعديلدراسة 

ساء بالطريقة المقارنة بين إعداد نماذج المعاطف للنب تانأما الدراسة الحالية فقد قامت الباحث
الناتجة عند إعداد نماذج المعاطف  لكادراسة المش بھدف المسطحة والمشكلة على المانيكان

وأيضا  .حة واألنسدال علي الجسمبالطريقتين للتوصل إلي نماذج معاطف تامة الضبط والرا
 ولھذا .الطرق لرفع مستوي جودة المنتج النھائي في العملية التعليمية للطلبةللتوصل إلي أفضل 

التعليمي أيضا و يالصناعالمجال من أھم الطرق المستخدمة في  النموذج األساسى المسطحيعتبر
حتاج إلى عنصرين أساسيين فى إعداده بطريقة صحيحة ھما مقاسات دقيقة تمثل ت لذلك فھي

ه ؤوالمقدار اإلضافى الذى يحتاجه الجسم إلعطاءه حرية الحركة فى كل جزء من أجزا، الجسم
   طـة والضبـدال والراحـث االنسـن حيـب مـر المناسـزى التأثيـى الـيمكن أن يعطحتى 

)Allyne Bane, 1999, 2( (Margolios, 1977, 11,12).  

أما النموذج المعد باستخدام المانيكان فھو فن التعامل مع القماش وتطويعه على المانيكان 
ھذا النوع من النماذج أن يكون لديه ويجب أن يتوافر فى من يقوم بعمل ، لعمل نموذج معين

فالتشكيل على المانيكان ھو أحد أساليب تصميم  .لتشكيل على المانيكانل المھارة الكافيةالخبرة و
ً بالتصميمات المتميزة والتى يصعب ، وإعداد النماذج المجسمة للمالبس ً خاصا ويعتبر أسلوبا

ايضا التشكيل  ستخدمكما ي ).٤٤- ٢٠٠١ ،نجوى شكرى(تنفيذھا عن طريق النماذج المسطحة 
يستعان به لضبط  المالبس الجاھزة حيثإلعداد النماذج في بعض مصانع على المانيكان 

وذلك من خالل توافر عدد من األجسام ، النموذج بعد رسمه علي الورق باألسلوب المسطح
كل باترون قبل  التي تقابل كل مقاس في جدول المقاسات والتي يضبط عليھاالصناعية القياسية 

 ،سامية طاحون( خروجه لإلنتاج بھدف التأكد من مطابقته للجسم والحكم علي جودة الباترون
١٦٥ –١٩٨٣.(  
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ومن ، العلميةكاديمية األوفقا لألسس  المعاطف وطرق تنفيذھامن خالل تدريس نماذج و
المالبس  محتوى المناھج الدراسية وطرق تدريسھا بقسملتطوير ال اتجاھات مواكبة منطلق
م اينعكس إيجابيا على التحصيل العلللوصول إلى األسلوب الذى يتناسب مع الطالب ، والنسيج

قامت الباحثتان بإجراء مقارنة بين طريقتين إلعداد نماذج المعاطف بالطريقة المسطحة كما . لھم
ى نتائج للتعرف على أى الطريقتين يمكن أن يعط) التشكيل على المانيكان(والطريقة المجسمة 

  .أفضل في ضبط وإعداد نماذج المعاطف
  

  أھداف البحث
  :يھدف البحث إلي

 .دراسة المشكالت الناتجة عند إعداد نماذج المعاطف بالطريقتين المسطحة والمجسمة −

 .والراحة واألنسدال علي الجسم تامة الضبطالمعاطف  التوصل إلي نماذج −

نماذج المعاطف للفرقة الرابعة لشعبة اإلستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تدريس  −
 .وذلك لرفع مستوي جودة المنتج النھائي، المالبس والشعبة التربوية أيضا

  
  أھمية البحث

  :ترجع أھمية البحث إلي

 .من حيث الضبط والمطابقة للمعطف الحريميمضبوط ومتقن محاولة الوصول إلى نموذج 
يمكن االستفادة  الحريمي معاطفلمبتكرة لذج يعد البحث إضافة جديدة فى مجال إعداد نماكما 
للفرقة الرابعة لشعبة المالبس  وتنفيذ المالبس فى تدريس مقرر مادة تكنولوجيا النماذج امنھ

 تقدمم يوفن يعداد خريج على مستوى علمإل فيذ المعاطف للشعبة التربوية أيضانومادة ت
  .فى صناعة المالبسالمستمر لمواجھة الحياة العملية والتطور التكنولوجى 

  
  مصطلحات البحث

قفل يما  غالبامفتوح من األمام و، ملبس خارجي ذو أكمام: Coat :)المعاطف(المعطف 
  األكتاف إلي أسفل بأطوال متغيرة تبعا للموضة السائدة وينفذ يمتد من باألزرار والعراوي و

  ردـاء البـإتقا ـأھمھددة ـراض متعـألغ نـالجنسي الـة كـمن خامات متعددة ويرتدي
(American Heritage, 2000)  )٨ – ٢٠٠١ ،مني عبد الرحمن( .  

 يعبر عن الرسم التخطيطي ھوو) باترون(يعني باللغة الفرنسية :  Pattern: لنموذجا
ة والمتداخلة الناتجة منحنيوالمستقيمة الھندسية الط وخطمجموعة من الللملبس وھو عبارة عن 

على ، على الورق والتي تتخذ في النھاية شكال مماثال له اد الجسمعن إستخدام القياسات لألبع
لذلك " األرتفاع، العرض، الطول"األبعاد الثالثة  وذ االنسانأساس بعدين ليماثل ويطابق جسم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

) ٤٠ ،١٩٩٥ ،سميحة الباشا) (٢١ –١٩٨٣ ،سامية طاحون( الدقيقةالجسم يستخدم قياسات فھو 
  .)٢٤ – ١٩٩٨ ،مجدة مأمون(

يعتمد في  الذياألساس فى صناعة المالبس  ھو:  Flat Pattern: موذج المسطحالن
وتجرى عليه ، رسمه علي عدد من القياسات المقننة الموضوعة في جدول قياس معتمدة

 وبـات والجيـل البطانـالتعديالت الالزمة لضبطه ومالءمته لمقاسات الجسم ويشم
(Margolios, 1977 – 17). 

القماش  حركة وألتفافمن خالل  المتنوعة الخامات تطويع ھو:   Draping: التشكيل
الذي  الجسم شكل مع تتناسب محددة بتفاصيل معين شكل إلىللوصول حول الجسم  هانسدالو

  .)٤٣ -  ٢٠٠١ ،نجوى شكرى( بغرض عمل المالبس المتميزة أجله من يصمم

بالتشكيل ويطابق ھو أداة ضرورية ألسلوب التصميم المعروف :  Dummy: لمانيكانا
ويمكن استخدامه فى تصميم النماذج أو إلجراء التعديالت ، إلى حد كبير أبعاد جسم اإلنسان

  .)٤٢ص  – ٢٠٠١ ،نجوى شكرى(الالزمة لھا 

ھو أحد أساليب إنتاج :  Modeling on the dress-stand: لتشكيل على المانيكانا
وھو أسلوب له ، إنتاج المالبس الجاھزة المالبس بالطريقة الفردية وقد يدخل فى أحد مراحل
ھذا األسلوب ل هاستخدام مصمم األزياء عندأسس وقواعد ثابتة ويحتاج إلى مھارة وخبرة ودقة 

  .)٤٤ص  – ٢٠٠١ ،نجوى شكرى(
  

  حدود البحث
  :اقتصر ھذا البحث على

 .)ورالكول شال والكول تاي(نوعان من األكوال الشائعة األستخدام بالمعاطف وھما تنفيذ  −
 .المعاطف وھوالكم التايوربتنفيذ أحد أنواع األكمام المستخدمة  −
  ".طريقة بروفيلى"نماذج المعاطف التى تم إعدادھا بالطريقة المسطحة  −
 .نماذج المعاطف التى تم إعدادھا بأسلوب التشكيل على المانكيان −
 ).٤٨، ٤٤، ٤٠(استخدام مانيكان قياسى بمقاسات  −
  

  منھج البحث
  .والتحقق من فروضه، بحث المنھج التجريبى لمناسبته لتحقيق أھداف البحثيتبع ھذا ال

  
  فروض البحث

ً بين الطريقتان  ) والتشكيل على المانيكان، النموذج المسطح(توجد فروق دالة إحصائيا
  :فى إعداد نماذج مةالمستخد) ٤٨، ٤٤، ٤٠(للمقاسات 
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 .لصالح التشكيل على المانيكان..  معطف الكول شال  .أ 
 .لصالح التشكيل على المانيكان.. ف الكول تايور معط  .ب 
  .لصالح النموذج المسطح.. الكم التايور   .ج 

  
  عينة البحث

معطف لكول شال وا تصميمان لمعاطف النساء وھما معطفاشتملت عينة البحث على 
المسطح النموذج " ان وھمابطريقت متم تنفيذ النماذج الخاصة بھحيث  الكم التايورمع الكول تايور 

  ).٤٨، ٤٤، ٤٠(وذلك من خالل ثالث قياسات مختلفة للجسم وھى " والتشكيل على المانيكان
  

 أدوات البحث

 دقة وضبط النماذج المنفذة يمقيتلقياس و "تقديرالمقياس "إعداد استمارة  .١
معطف الكول شال للتقدير بموجب مقياس لكل من  اناسيقامت الباحثتان بتصميم مق

على ثالث محاور معطفان وقد احتوى مقياس التقدير لل، كم التايورومعطف الكول تايور مع ال
 اشتملوقد  .)بنود ٨( خلفال، )بنود ٧(جنب ال، )بند ١١(مام اال: لكل منھا عدة بنود وھيأساسية 

ودرجتين لألداء ، تقدير ثالثى بموجب ثالث درجات لألداء المضبوط تمامام يعلي تقيالمقياس 
  .ة واحدة لألداء الغير مضبوطودرج، المضبوط إلى حد ما

  صدق المقياس
تم عرض مقياس التقدير على مجموعة من األساتذة المتخصصين بقسم المالبس والنسيج 

وقد أجمع ، تهمدى مالئموبھدف التحقق من صدق محتوى المقياس ) ١٠(بالكلية وعددھم 
زيادة بعض و ديلبتع مع إبداء بعض المقترحات ٠.٩٤بنسبة المحكمين على صالحية المقياس 

  .ملحق البحثبكما ھو موضح ، وأصبح المقياس فى صورته النھائيةالعبارات 

  ثبات المقياس
تم حساب ثبات مقياس التقدير وذلك بتصحيح النماذج المنفذة بواسطة ثالثة من األساتذة 

حيث ، ردهبمفوقام كل مصحح بعملية التقييم ، المحكمين باستخدام مقياس التقدير فى عملية التقويم
باستخدام ) ع، ص، س(تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالث التى وضعھا المصححين 

رقم جدول والتالية المعادلة  لكل عينة على حده كما يتضح ذلك منلبيرسون  عامل ارتباط الرتبم
)١(.  

          مجـ ح ص ×مجـ ح س   =          معامل ارتباط بيرسون 

  ½)ص٢مجـ ح ×س ٢مجـ ح(                                           
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  المانيكان .٢
ان على تالباحث توقد حرص، )٤٨، ٤٤، ٤٠(بثالث قياسات مختلفة ) الجسم الصناعي(

باإلضافة إلى مقاس ، )٤٨(وآخر كبير إلى حد ما ، )٤٠(إجراء التجربة على مقاس صغير نسبياً 
 .لكى تتضح الفروق بين المقاسات) ٤٤(متوسط 

  الخامات والخامات المساعدة .٣
 -، أدوات تنفيذ المالبس لكول شال والكول تايورامعاطف  التى تم استخدامھا فى تنفيذ

أقمشة الحشو ( الخامات المساعدة  –) األقمشة الدمور(الخامات األساسية  –ماكينة الحياكة 
 ). والتقوية 

  .لكول شال والكول تايورمعامل االرتباط بين المصححين لكل من تصميمي ا :)١(جدول 

  تصميم الكول تايور  تصميم الكول شال  
 ٠.٨٤٣ ٠.٧٦٥  ص –س 

  ٠.٧٢٧  ٠.٧٨٢  ع –س 
  ٠.٨٩٩  ٠.٩٦٣  ع –ص 

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين والتى تتراوح بين 
  .ل على ثبات مقياس التقديرمما يد، وھى قيم دالة إلقترابھا من الواحد الصحيح ٠.٧٢٧، ٠.٩٦٣

  
  اإلطار النظرى

 الضبط  −
ً ومؤثراً على المظھر الخارجى للمرأة وھو ، يمثل ضبط الزى ومالئمته للجسم عامالً مھما

ھدف رئيسى يسعى كل من يقوم بإعداد النماذج سواء المسطحة أو المشكلة على المانيكان 
ل الجسم والخطوط الخارجية وكذلك ويعرف الضبط بأنه التوافق الحقيقى بين شك .لتحقيقه

الخطوط البنائية داخل التصميم بحيث ينسدل بنعومة وإنسيابية ويتحقق فيه التوازن والمالئمة 
 ،٢٠٠٣ ،إيمان عبد السالم وآخرون( فيظھر الزى فى شكل أكثر جاذبية وجماال على الجسم

  . )٧٣، ٧٢ ،٢٠٠٣ ،جيھان بدوي( )١٣٨، ١٣٧
 ط الجيدالعوامل األساسية للضب

ھناك عوامل مشتركة لتحقيق الضبط الجيد للملبس ويرتبط كل منھا باآلخر وال يمكن أن 
  .بعضالتحدد أخطاء الضبط ألى ملبس بناء على عامل واحد فقط نظرا الرتباط العوامل بعضھا 

 Grain: اتجاه النسيج
ر العوامل وھو من أكث، يشير اتجاه النسيج إلى الخطوط الطولية والعرضية فى النسيج

أھمية فى عملية الضبط ويؤثر بشكل مباشر على عوامل الضبط األخرى مثل االتزان واالنسدال 
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ة أم ال ـة صحيحـدل بطريقـزى ينسـان الـا إذا كـح مـويوض، سـبل فى كل جماليات الملب
)Patty, Brown, 1992, 262(.  

 Ease: مقدار الراحة
أو ھى نسبة متفق عليھا من السنتيمترات ، الجسممقدار الراحة مسافة إضافية على قياسات 

تضاف إلى القياسات الفعلية خالل مرحلة إعداد النماذج وذلك إلتاحة الفرصة لحركة الجسم 
  .)Winifred, Aldrich, 1996, 10(وراحته 

 Line: لخطا
من أھم عوامل الضبط المؤثرة على جمال الملبس وتوافقه وإنسجامه مع تكوين يعتبر الخط 

خطوط الشكل  كل وھو يشمل كل التكوينات البنائية والجمالية فى الثوب ويندرج تحته، لجسما
وخطوط تناسق أجزاء الرداء المختلفة مع ، الخارجى للزى، وخطوط تناسق الزى مع القامة

خطوط الخياطات الخارجية  وتتنوع الخطوط الموجودة بأى قطعة ملبسية إلى بعضھا البعض
خطوط  - خطوط البنسات  - خطوط منحنية -لشكل الخارجى للمالبس خطوط ا -األساسية 
  . )Patty, Brown, 1992, 264( التصميم 

 Balance: التزانا
فى تناغم وانسجام معا  عامبشكل  يشير االتزان إلى التناسق بين أجزاء الثوب والتصميم

ويرتبط االتزان  .هفالرداء المتوازن ھو الرداء الذى يعطى الشعور بالراحة عند النظر إلي
غير وتصبح المالبس غير متزنة إذا تم قصھا بطريقة ، بعناصر أخرى مثل اتجاه النسيج والخط

مما يتسبب فى تھدلھا بشكل غير الئق حيث ال تتبع خطوط الثوب خطوط الجسم ويبدو ، صحيحة
 .)Patty. Brown, 1992, 264(الثوب غير متناسق 

 Handel: االنسدال
طابق وتوافق المالبس مع بنية الجسم بحيث تنسدل على القوام دون أى االنسدال ھو ت

 .تجعدات أو طيات طولية أو عرضية نتيجة للشد أو االرتخاء مما يسئ إلى المظھر العام للملبس
ويتأثر االنسدال بخطوط النسيج واالتزان فإذا كانا صحيحين ففى الغالب يكون انسدال الزى على 

  .)١٤٨ ،٢٠٠٣ ،عبد السالم وآخرونإيمان (الجسم مضبوطا 
  

  نتائج البحث

 )أ ( الفرض 
ً بين الطريقتان " ينص علي أنه النموذج المسطح والتشكيل على (توجد فروق دالة إحصائيا

لصالح  )٤٨، ٤٤، ٤٠(مقاس  -المستخدمتان فى إعداد نماذج معطف الكول شال ) المانيكان
كما ھو   T-test)ت(الفرض تم إجراء اختبار  ھذامن صحة وللتحقق  "التشكيل على المانيكان

   ).٢(ول جدموضح ب
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دول  ال  :)٢(ج ول ش ان لمعطف الك طات الطريقت ين متوس روق ب ة الف اس  -دالل  -٤٤ -٤٠(مق
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بين الطريقتين ) ٤٨ -٤٤ -٤٠(لكل من المقاسات ) ت(ان قيمة ) ٢(يتضح من الجدول 
لف انھا دالة عند مستوى األمام والجنب والخ لكل من) شكيل على المانيكانالنموذج المسطح والت(

  . لصالح التشكيل على المانيكان) ٠.٠٥أو  ٠.٠١(الداللة 



 ٢١٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيفيان ميخائيل، ومنى حامد

 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ ١(باألشكال أرقام ومن النتائج السابقة يتضح إن إعداد نماذج معطف الكول شال الموضح 
من الطريقة المسطحة فى جميع  التشكيل على المانيكان جاءت نتائجه أفضلأن ) ٢(و ) ب –

  ).الخلف –الجنب  –األمام (المقاسات لكل من 
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) ٣(في الشكل رقم يوضح الرسم 
باللون (الفروق بين أجزاء النموذج المسطح 

والنموذج المشكل على المانيكان ) األسود
فيظھر أن بعض أجزاء ، )باللون األحمر(

النموذج قد تطابقت على بعضھا ولم يكن 
أى فروق فى الضبط فى حين ظھرت ھناك 

  .بالنموذجبعض الفروق فى أجزاء أخرى 

 الكول شال
تضح من تطابق النموذجين أنھما ي

متطابقين في كل من أتجاه النسيج وخط ثنية 
ي أرتفاع وقفة الكولة علي الكولة وأيضا ف

ولكنھما أختلفا في خط منتصف . الرقبة
الكولة من الخلف حيث أنھا لم تتطابق 

لوب التشكيل على المانيكان مع التى تم بأس
تنفيذھا بالنموذج المسطح لصالح التشكيل 

ويرجع ذلك إلى أن أسلوب  .على المانيكان
أعلي درجة من  التشكيل على المانيكان يحقق
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مما يساعد ذلك على الضبط  من الخلف صف الكولة مع خط نصف المعطفمنتخط لضبط ال
خالل تطابق  ومن .علي الجسمويحقق راحة أكبر لشكل الكولة حول الرقبة  لكوللخط لفة االجيد 

سم علي أمتداد خط  ٠.٥النموذجين يمكن تحديد نسبة التعديل في خط منتصف الكولة بالخروج 
  .)٤،٣(ين رقمي شكلالكما في  الخارجي ويصل علي نھاية خط الرقبة من الخلف الكولة

 البرنسيسقصة الخط 
لنموذجين أن ھناك فروق فى شكل القصة المنفذة بأسلوب التشكيل على تضح من تطابق اي

، لصالح التشكيل على المانيكانقد كان ذلك التى تم تنفيذھا بالنموذج المسطح وتلك المانيكان عن 
إلى أن أسلوب التشكيل على المانيكان يحقق أعلى درجة من الدقة والضبط والمطابقة  ھذاويرجع 

مع  بذلك اسبتتنل )ةمساحالمكان وال، شكل الخط(من حيث  القصةتحديد  حيث تم، ل الجسملشك
كان  فشكل دوران القصة البرنسيسأما النموذج المسطح ، الصدر وباقى أجزاء النموذج مقاس
بمقدار تصريف بنسة الصدر وعلى ذلك فھى ال تعطى النسبة المالئمة إلعطاء الشكل  امحدد

لنموذجين يمكن تحديد نسبة التعديل فى القصة فى النموذج ومن خالل تطابق ا .المناسب للقصة
   :المسطح لكى يعطى نفس درجة الضبط عند تشكيلھا على المانيكان كاآلتى

سم داخل القصة البرنسيس ونرسمھا بخط منحني للداخل  ١ندخل مسافة ) ١(في أمام 
وھذا ) سم ٢:١.٥( علي إستقامته إلي الخارج مسافة )٢(أمام  الصدرفييمد خط وكذلك أيضا 
 ٤٨سم أما مقاس  ١.٥) ٤٤(سم ومقاس ١تصبح ) ٤٠(ففي مقاس . المقاس إليانما يرجع  

في كال من كما ھو موضح  بخط منحني للخارج ويتم تعديل دوران البرنسيسسم ٢فتكون 
  .)٤،٣( ين رقميشكلال

 بطانة األمام
ھي تتماثل معھا في نفس فروق لذلك ف) ١(تعتبر بطانة األمام تكرارا لجزء الباترون أمام 

  .)٤(كما في شكل رقم التطابق في كل من خط منتصف الكولة وايضا خط القصة البرنسيس 
 خط الجنب

ويرجع ، من تطابق النموذجين ظھرت فروق بين الطريقتين لصالح التشكيل على المانيكان
مع شكل بما يتناسب ساعد على الضبط الجيد لخط الجنب ذلك إلى أن التشكيل على المانيكان ي

واألتزان المطلوب للمعطف ويؤدي أيضا إلي ضبط أفضل لشكل الذيل الجسم مما يحقق اإلنسدال 
  .المسطح عن النموذج

 الخلف
والرقبة وبالتالي  في خط النصف والكتفيتضح من الرسم تطابق النموذجين فى الخلف 

سطحة وال يوجد فيھا أى بروز شبه ممن أعلي ويرجع ذلك إلى أن منطقة الظھر اتجاه النسيج 
ولكن .  مما يساعد على ضبطھا بصورة جيدة سواء بالنموذج المسطح أو المشكل على المانيكان
التى تلك كان اإلختالف بينھما في شكل حردة اإلبط المنفذة بأسلوب التشكيل على المانيكان عن 

عمق بنسة الوسط المنفذة وأيضا في ، النموذج المسطحتنفيذھا بالنموذج المسطح  لصالح تم 
بأسلوب التشكيل على المانيكان عن التى تم تنفيذھا بالنموذج المسطح  لصالح التشكيل على 

عمق بنسة الخلف تقريبا واحدة في  فيهالنموذج المسطح تكون أن الى  وھذا إنما يرجع .المانيكان
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بما الملبس بطريقة جيدة  يعمل على ضبطفإنه ستخدام المانيكان جميع المقاسات أما بالنسبة إل
  .شكل الجسم  يتناسب مع

 أنفورم الخلف
حيث ال توجد فروق بين ، تطابق النموذجان فى ھذا الجزء بالنسبة ألنفورم الخلف

  .اتجاه النسيج عرض األنفورم وطولة و الطريقتين فى تحديد كل من
دت على أھمية التى أك )Timo Rissanen, 2007 ،تيمو ريسنان(تتفق النتائج مع دراسة 

 للمالبس على الجسم ضبط لتحقيق أفضل ديالت على طرق إعداد نماذج إجراء بعض التع
  .والتقليل من الفاقد في الخامات لتقليل تكلفة االنتاج

ضرورة توافر مقدار على حيث أكدت  )١٩٩٨ ،إلھام فتحى عبد العزيز( دراسةوأيضا مع 
للجسم للوصول تھا نماذج مطابقلتحقيق جودة ال  االتزان والضبط، االنسدال، الراحة المناسب

  .بھذه الصناعة إلى المنافسة العالمية

المانيكان علي تشكيل الأن  )٥١، ٢٠٠١،٥٠ ،نجوى شكرى(أيضا وتؤكد على ھذه النتيجة 
ئل الھامة عند كما إنه يعد من الوسا، يستخدم بھدف الضبط الدقيق ألجزاء الباترونات األساسية

ويساعد علي ضبطھا وسھولة تركيبھا كما يسھل ايضا ضبط الذيل الملبس ة في تثبيت البطان
 إنھذا باإلضافة  .ك في تركيب الكمللملبس وأيضا ضبط كل من فتحة العنق وفتحة اإلبط وكذل

 وتقييم جماال الشكل تمكنه من إبراز أكثر صفات المانيكان على التشكيلاألزياء في  مصممخبرة 
  .وبذلك تحقق الفرض األول، الجسملشكل  مالئمتھا مدى

  )ب (  الفرض
ً بين الطريقتان " ينص علي أنه النموذج المسطح والتشكيل على (توجد فروق دالة إحصائيا

لصالح  )٤٨، ٤٤، ٤٠(مقاس  -تايورالمستخدمتان فى إعداد نماذج معطف الكول ) المانيكان
كما ھو   T-test)ت(إجراء اختبار وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  ."التشكيل على المانيكان

  .)٣(جدول موضح في 
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ايور  :)٣(جدول  ول ت ان لمعطف الك ين متوسطات الطريقت روق ب ة الف اس  -دالل  -٤٤ -٤٠(مق
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بين الطريقتين ) ٤٨ -٤٤ -٤٠(لكل من المقاسات ) ت(ان قيمة  )٣(يتضح من الجدول 
األمام والجنب والخلف انھا دالة عند مستوى  لكل من) ل على المانيكانالنموذج المسطح والتشكي(

 .لصالح التشكيل على المانيكان) ٠.٠٥أو  ٠.٠١(الداللة 

الموضح باألشكال أرقام  ومن النتائج السابقة يتضح أن إعداد نماذج معاطف الكول تايور
الطريقة المسطحة فى جميع التشكيل على المانيكان جاءت نتائجه أفضل من أن ) ٦(و) ب –أ ٥(

 .)الخلفو الجنباألمام و(المقاسات لكل من 
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النموذج المسطح مع النموذج  جزاءألتطابق ان ھناك ) ٧(وضح الرسم في الشكل رقم ي
لصالح التشكيل االخرى وجود فروق بين الطريقتين فى بعض األجزاء والمشكل على المانيكان 

  .على المانيكان

 تايورالكول 
في كل من أتجاه النسيج وخط ثنية الكولة  تقريباتضح من تطابق النموذجين أنھما متطابقين ي

إلي أن ھذه النوعية من األكوال تتميز وھذا إنما يرجع  .وأيضا في أرتفاع وقفة الكولة علي الرقبة
يؤدي و )الريفيرا(وجزء سفلي  )الكولة(مما يجعلھا تنقسم إلي جزء علوي  االمامبخط حياكة في 

ولكنھما  للكولة في كال الطريقتينالتحكم في الطول والعرض وخط اتجاه النسيج  لمرونةذلك 
فيما أيضا وقد ظھر األختالف  ).٧(سم كما في شكل رقم  ٠.٥بمقدار  الكولة اختلفا في طول

حردة الرقبة حيث وجد انه مرتفع في التشكيل علي ب تقاطعةخط الكتف من عند بينھما في 
التشكيل علي المانيكان وھذا يؤدي إلي سھولة أكبر  ان عنة في الطريقة المسطحة لصالحالمانيك

المريح وبدون تجعيد وشد في تركيب الجزء العلوي للكولة في الجسم وكذلك الراحة واأللتفاف 
ولذلك تم تعديل الباترون المسطح بإرتفاع خط الكتف ألعلي من عند . للكولة علي خط التركيب

وھذا  ،)٨(رقم كما في شكل  األساسي  إلي نھاية خط الكتفويصل سم  ٠.٥افة الرقبة مس
  .الكولة التعديل يؤدي إلي تعديل وتطابق نموذجي

 خط القصة البرنسيس
ھناك فروق بين الطريقتين لصالح التشكيل على المانيكان فى تحقيق الضبط المناسب لشكل 

نيكان يأخذ شكل الجسم مما يساعد على توزيع القصة ويرجع ذلك إلى أن تشكيل القماش على الما
أما بالنسبة للنموذج المسطح فقد تركز مقدار تصريف ، مقدار التشريب على الصدر بشكل أفضل

وللوصول بالنموذج المسطح ، البنسة فى مكان واحد تحت الصدر مما يؤثر على شكل القصة
ومن خالل تطابق النموذجين يمكن لنفس الدرجة من الضبط التى حققھا التشكيل على المانيكان 

تحديد نسبة التعديل فى القصة فى النموذج المسطح لكى يعطى نفس درجة الضبط عند تشكيلھا 
سم داخل القصة البرنسيس ونرسمھا بخط منحني  ١ندخل مسافة ) ١(في أمام فعلى المانيكان 

) سم ٢:١.٥(سافة رج معلي إستقامته إلي الخا) ٢(للداخل وكذلك أيضا يمد خط الصدرفي أمام 
 ٤٨سم أما مقاس  ١.٥) ٤٤(سم ومقاس ١تصبح ) ٤٠(إلي المقاس ففي مقاس وھذا انما يرجع 

سم ويتم تعديل دوران البرنسيس بخط منحني للخارج كما ھو موضح في كال من ٢فتكون 
  ). ٨، ٧(ين رقمي شكلال
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 بطانة األمام
تعتبر بطانة األمام تكرارا لجزء الباترون 

لذلك فھي تتماثل معھا في نفس فروق ) ١(أمام 
  . ) ٨( رقم كما في شكلالتطابق 

 خط الجنب
من تطابق النموذجين ظھرت فروق بين 
، الطريقتين لصالح التشكيل على المانيكان

ن التشكيل على المانيكان يساعد إلي أويرجع ذلك 
على الضبط الجيد لخط الجنب  بما يتناسب مع 

نسدال واألتزان شكل الجسم مما يحقق اإل
المطلوب للمعطف ويؤدي أيضا إلي ضبط أفضل 

  .لشكل الذيل عن النموذج المسطح
  
  
  
  

 الخلف
تطابق ) ٧( رقم شكليتضح من الرسم 

 النموذجين فى الخلف في خط النصف والكتف
وبالتالي اتجاه النسيج  ويرجع ذلك إلى أن منطقة 
الظھر من أعلي شبه مسطحة وال يوجد فيھا أى 

مما يساعد على ضبطھا بصورة جيدة سواء  بروز
وقد  .بالنموذج المسطح أو المشكل على المانيكان

  : كان اإلختالف بينھما كاألتي
ظھرت فيھا فروق لصالح بالنسبة للرقبة  −

كانت اكثر راحة في التشكيل علي المانيكان و
لذلك تم  المانيكان عن النموذج المسطح 

لكول لقق سم لتح ٠.٥التعديل بنزول الرقبة 
الرقبة بدون  التركيب المريح بدورانتايور 
  ).٩(رقم كما بالشكل تجاعيد  شد أو 

أما بالنسبة لحردة اإلبط لم يتطابقا في كال  −
الطريقتين وقد كانت  لصالح  النموذج 

الباترون إلتجاه المسطح وھذا إنما يرجع 
المسطح للمعاطف نحو تحقيق اإلتساع بتعميق 

  .عند أرتداءة فوق المالبس ةاإلبط لتحقيق الراح
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فقد ظھرت به فروق بين الطريقتين لصالح خط منتصف الخلف بلتكسيم لأما بالنسبة  −
من خط منتصف تم تعديل ذلك بالنموذج المسطح بالدخول قد والتشكيل على المانيكان 

 ١:  ٠.٥يل من ذخط نھاية ال علي سم وكذلك أيضا  ١.٥:  ١الخلف علي خط الوسط  من  
   .)٩( رقم تم توصيلھما معا كما بالشكلسم و

 بطريقةبنسة الوسط المنفذة  ما عنأ −
فكانت أفضل عن التشكيل على المانيكان 

لصالح  التى تم تنفيذھا بالنموذج المسطح
ولكن بالرغم من . التشكيل على المانيكان

الباحثتان أن تكسيم الخلف مع  فقد رأتذلك 
رة بصولخلف اضبط  لم يحققوجود البنسة 

وھذا التشكيل على المانيكان في جدا جيدة 
إنما يرجع أن وجود التكسيم مع بنسة 
الخلف السابقة نتج عنه عدم ضبط لمنطقة 

شكل رقم بصورة جيدة  اإلبط وما حولھا
قصة ب البنسة إستبدال فقد تم لذلك) ٧(

 تقريبا من ثلث األبط بالخلف تبدأ برنسيس
 ٢.٥بقياس القصة ھذه ونقل البنسة علي 

 كما ھوللبنسة سم من الخط المنصف 
تم تنفيذ ذلك  وقد )٩( في شكل موضح

 لصالح التشكيل علي أيضاجاءت نتيجة و
 بصورة الخلفضبط  مما حققالمانيكان 

    .)١٠(رقم كما في شكل جيدة 
 أنفورم الخلف

تين ال توجد فروق بين الطريقوعامة سم كما في الخلف  ٠.٥الرقبة بنزولھا  تم تعديل حردة
  .)٩، ٧( ين رقميشكلالكما في فى تحديد كل من عرض األنفورم وطولة واتجاه النسيج 

أھمية تعديل فى  ) ١٩٧٣ – Margret Ann -مارجريت آن (مع دراسة تتفق النتائج 
وعلى الرغم من اختالف دراسة مع الدراسة  .على الجسمالنماذج للوصول إلي ضبط جيد للملبس 

رنة إال أنه اتفق معھا فى ضرورة تحديد أفضل الطرق إلعداد نماذج تحقق الحالية فى أوجه المقا
وبذلك يتحقق الفرض  .واالتزان، واالنسدال، الضبط والمطابقة للجسم من حيث مقدار الراحة

  .الثانى
وھذا  )ب ، أ( أن التشكيل علي المانيكان جاء بنتائج أفضل في التساؤلين  مما سبقويتضح 

برمري ، كارر(د من المتخصصين في مجال التشكيل علي المانيكان ومنھم يتفق مع أراء العدي
اللذين أجمعوا أن   (Crawford, 2004- 1) (Carr & Promeroy, 1992,  44) )وكوافورد

 فيھا يتبلور تشكيلية والخامة مادة الجسم من تتخذ فنية فكرية عملية المانيكان على التصميم عملية
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 يتيح فھو مختلفة بتصميمات أساسي نموذج لعمل الطرق سرعأ من أنه المصمم كما ھدف
 وانطباعا جوا بالخامة التصميم خالل من المصمم ويكتسب ومبتكرة كثيرة أفكار الفرصة لعرض

 أفكارا إلعطائه وانسدالھا الخامة على انسياب يعمل ألنه، الورق على التصميم من بكثير أفضل
 التصميم اتزان يرى أن المصمم خالله يستطيع فمن، يلالتشك عملية أثناء تقليدية غير كثيرة

  .الجسم بالضبط على ستظھر كما فيه المساحات ونسب وخطوطه
 )ج ( الفرض 

ً بين الطريقتان " ينص علي أنه النموذج المسطح والتشكيل على (توجد فروق دالة إحصائيا
لصالح النموذج  )٤٨، ٤٤ ،٤٠(مقاس  - المستخدمتان فى إعداد نماذج الكم التايور ) المانيكان
ول كما ھو موضح بجد  T-test)ت(تم تطبيق اختبار وللتحقق من صحة ھذا الفرض  "المسطح

)٤(.   
  .)٤٨ – ٤٤ – ٤٠(مقاس  – للكم التايورداللة الفروق بين متوسطات الطريقتان  :)٤(جدول 
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بين الطريقتين  )٤٨ -٤٤ -٤٠(لكل من المقاسات ) ت(يتضح من الجدول السابق ان قيمة 
األمام والجنب والخلف انھا غير دالة عند  لكل من) النموذج المسطح والتشكيل على المانيكان(

 .انھا جميعا لصالح النموذج المسطحمما يدل على ) ٠.٠٥أو  ٠.٠١(اى من مستويات الداللة 

أن  لنا ومن النتائج السابقة يتضح
إعداد نماذج الكم التايور باستخدام 

قة المسطحة جاءت نتائجه الطري
أفضل من طريقة التشكل علي 
، المانيكان فى كل المقاسات لألمام

كما ھو موضح والجنب ، الخلف
     .)١١(رقم شكل بال

وجود فروق بين النموذج المسطح والنموذج المشكل على  )١٢(رقم شكل اليتضح من 
أن نموذج الكم في كل من ) ٤٠(في مقاس ف .النموذج المسطحالمانيكان فى بعض أجزاءه لصالح 

في كال الطريقتين ويرجع ذلك إلى  إلي حدا ماتقريبا  الجزء العلوي والجزء السفلي منه متطابقين
مما  نموذج الكم بالطريقتين معا ومع خطوط الجسميساعد علي تطابق  راعذلل أن المقاس الصغير

  .المشكل على المانيكانيساعد على تحقيق الضبط الجيد لھا سواء بالنموذج المسطح أو 
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في كل من الجزء ھما تطابقعند نجد أن نموذج الكم )  ٤٨، ٤٤(أما بالنسبة لكل من مقاسي 
سم ٣زيادة ويرجع ذلك إلى مقدار الفي كل منھما  وجد فروق واضحةالعلوي والجزء السفلي منه 

الراحة سم ٤راع في النموذج المسطح للمعطف باإلضافة إلي ذالتي تضاف إلي دورانات ال
الباترون المسطح للكم القطعتين مما يؤدى إلى اتساع وراحة الكم التي تضاف إلي رسم  ةاألساسي

 -:لذلك نجد اآلتيفي كال جزئية 

راع ذخط الكوع وخط ال مكان فيراع ذعلي مقدار الراحة لحركة الالذي يؤثر الكم  اتساع −
  .عن المشكل علي المانيكانح من الداخل فنجده أكثر راحة واتساعا في النموذج المسط

والشكل الجمالي للتشريب قمة الكم الذي يحقق ارتفاع الجزء العلوي الكم بشكل دوران  −
راحة  ألسفلمناسب بعمق حردته ضبط حقق ي الذيللكم  حردة الجزء السفليوكذلك أيضا 

ج للمعطف من مكانه كالھما أفضل في النموذ دون إحداث سحب أو شدأكبر لحركة الكم 
) ١٢( رقم في شكلوھذا يظھر بصورة واضحة  .المسطح عن المشكل علي المانيكان

الطريقة المسطحة أفضل من التشكيل علي ف ولذلك  )٤٨، ٤٤( مقاسيفي  لنموذج الكم
  .في إعداد نماذج الكم التايورالمانيكان 

  

  



 ......"مقارنة بين النماذج المسطحة والمجسمة على " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٨٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

نفس درجة  ومن الممكن إجراء بعض التعديالت على النموذج المشكل بالمانيكان لكى يحقق
  :اآلتي الضبط عن طريق

يجب أن يراعي في طريقة إعداد ذراع المانيكان وحشوه التعرف علي الشكل التشريحي  −
للذراع حتي يمكن رفع القياسات وإعداده وحشوه وتطبينه ليطابق شكل الذراع بطريقة 

  . صحيحة
ة زيادة مقدار الراحة مع مراعاالقطعتين بعد تثبيت الذراع علي المانيكان أن يتم تشكيل الكم  −

بعد ذلك راع من الداخل ثم ذبجزئي الكم فى كل من خط الكوع وخط الھا يتم توزيعبحيث 
دوران  نصف قطرزيادة  لضبط الدورانات والعمل علي راع علي المنضدةذوضع اليتم 
إعطاء العمق وكذلك ايضا قمة الكم  شكل دوران لضبط   سم ) ٥:  ٣(مسافة من  الكم أعلي
راحة المسافة  تحقق ھذهبحيث سم  )٣:  ٢(مسافة من  بالنزولالجزء السفلي  حردهفي لالكا

  .راع من أسفل اإلبطلذلحركة ا

فى أن ) Wang Zhao Hui, 2007 ،ونج زھاو ھي(واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
ك وكذل .التعديالت التى أجريت أدت إلى تحقيق راحة أكبر وضبط أفضل للمالبس على الجسم

فى ضرورة تحديد أفضل ) جيھان بدوى(و) عبير إبراھيم، حاتم رفاعي(دراسة كل من مع  أيضا
، واالنسدال، الطرق إلعداد نماذج تحقق الضبط والمطابقة للجسم من حيث مقدار الراحة

  .وبذلك يتحقق الفرض الثالثً  .واالتزان
 

  التوصيات
  :ان باآلتىتوصى الباحثت

وضبط نماذج المعاطف ضمن مناھج تنفيذ المالبس  ضرورة إدراج أساسيات تعديل .١
 .والنسيج فى الكليات والمدارس المتخصصة

االھتمام بتقويم النماذج التى تدرس بالمقررات الدراسية بقسم المالبس والنسيج بصفة  .٢
  .مستمرة والتأكد من مطابقتھا لألجسام المختلفة

خدمة فى صناعة المالبس ضرورة إجراء أبحاث مشابھة تھتم بتعديل النماذج المست .٣
 .الجاھزة

تعاون المصانع مع المؤسسات األكاديمية فى مجال تخصص المالبس والنسيج لالستفادة  .٤
 .من التجارب والبحوث العلمية وتطبيقھا عمليا
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