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للطالبات خطوات اخذ قياسات الجسم برنامج تدريبي ل
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 أستاذ المالبس والنسيج المساعد بجامعة أم القرى

 المملكة العربية السعودية

 

 

 الملخص
 

 

 

م عند اختياره للقطعة الملبسية الجاهزة تعتبر المقاسات من أهم معايير اختيار المالبس الجاهزة ، فنجد الفرد يهت    

لذلك فمن  بالموديل أو اللون أو النسيج ، ولكن قد يقف حائرا بالنسبة لرقم القياس المناسب لحجم جسمه وطوله

 . رقم مقياس المالبس الجاهزة له المهم أن يتعرف الفرد على مقاسات جسمه وكيفية أخذ هذه المقاسات وما
 
 

على أساسها يتم إخراج القطع الملبسية ، وذ المقاسات من الخطوات التي يجب العناية بها تعتبر عملية أخو    

وهي من أهم العناصر التي تساهم في نجاح عملية التفصيل ، المراد تنفيذها بدقة وتكون مطابقة لقالب الجسم 

 . والخياطة
 
 

 :الي البحث  هدف
 سات الجسم  .تحديد الصعوبات التي تواجه الطالبات عند أخذ قيا -1

 يمكن اقتراح جهاز يوضح الخطوط األساسية ألخذ قياسات الجسم . -2

 .  يوضح خطوات اخذ قياسات الجسم إرشاديتصميم كتيب  -3
 

 :الي البحث  توصل
ً بين متوسطي درجات  -1 الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي توجد فروق دالة إحصائيا

 . التطبيق البعديلصالح واالختبار المهاري 

ً بين متوسطي درجات  -2 لالختبار التحصيلي  التطبيق القبلي والبعدي فيالطالبات توجد فروق دالة إحصائيا

 . لصالح التطبيق البعدى

ً بين متوسطي درجات  -3 لالختبار المهاري   التطبيق القبلي والبعدي فيالطالبات توجد فروق دالة إحصائيا

 . لصالح التطبيق البعدى
 
 

 : ي البحث بــأوص
 . من معلومات في دراسة اخذ القياسات بالطريقة الصحيحة هيحتوي االهتمام بالبحث وعلى ما -1

   . البحث في مكتبة كلية التصاميم لطالبات قسم المالبس والنسيج هذااعتماد  -2

  . ةالتدريس على تدريس محتوى البحث عند اخذ القياسات بالطريقة الصحيح أعضاءضرورة اعتماد هيئة  -3

   . دعم هذا البحث معنويا وماديا ليكون متداول بين طالبات قسم المالبس والنسيج -4

 . األزياءالتعريف بهذا البحث لطالبات كلية المالبس والنسيج وكل من تهتم بتصميم  -5
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Training Program for the Steps of 

Taking Body Measurements for 

Students Using an Innovative Device 
 

 

ABSTRACT 
    Sizes are of the most important criteria for the selection of ready-made clothes, we find 

an individual interested in choosing a piece of clothing ready-made model, color or fabric, 

but may stand bewildered for the appropriate measurement number for the size of his body 

and length, so it is important to recognize the individual sizes of his body and how to take 

these sizes and number His garments. 

 

    The process of taking measurements is one of the steps that must be taken care of, and 

on the basis of which the pieces of clothing to be executed accurately and conform to the 

body template, which is one of the most important elements that contribute to the success 

of the process of detailing and sewing. 

 

The research aims to: 

1- Identify the difficulties faced by female students when taking body measurements. 

2. A device can be suggested that shows the basic lines for taking body measurements. 

3 - Design a guide book illustrating the steps to take measurements of the body. 

 

Your search found: 

1- There are statistically significant differences between the average scores of students in 

the pre- and post-application of achievement test and skill test in favor of post-application. 

2 - There are statistically significant differences between the average scores of students in 

the pre- and post-application of achievement test in favor of post-application. 

3 - There are statistically significant differences between the average scores of students in 

the pre - and post - application of the skill test in favor of the post - application. 

 

I recommend Search by: 

1 - interest in research and the information contained in the study of taking measurements 

in the right way. 

2 - Adoption of this research in the library of the Faculty of Designs for students of the 

Department of Clothing and Textiles. 

3- The teaching staff should rely on teaching the research content when taking the 

measurements in the right way. 

4 - Support this research morally and materially to be circulating among the students of 

the Department of clothing and textile. 

5 - Introducing this research to the students of the College of Clothing and Textile and 

anyone interested in fashion design. 
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 قدمة :مال
 

ى وحت ،، وأعاله المستقبل  ، أساسه الماضي وأوسطه الحاضر يتكون كل مجتمع إنساني من بناء شامخ    

وقد  ، يرتقي اإلنسان سلم الحضارة البد أن يكون شعاع الماضي هو الضوء الذي ينير الطريق إلى المستقبل

ً وتفننت في صناعتها وإخراجها ، وللمجتمع السعودي عادته وتقاليده  اهتمت الشعوب العربية بالمالبس قديما

    م (.0202نادر، ، حيث أخذت المرأة البدوية تتودد إلى هذه الطبيعية ) الخاصة به
   

 االحتياجات، فهي ضرورية لسد االقتصادية وتعتبر صناعة المالبس من الصناعات التي لها أهميتها     

وتعتمد هذه الصناعة على قدر من العمالة يفوق ما تحتاج إليه الصناعات  ، الملبسية المتزايدة للسوق المحلي

ً ، لذا كان االهتمام بالعامل البشري ض األخرى ، نظراً لما تحتاج إليه هذه الصناعة من خبرات فنية  روريا

، وذلك عن طريق معاهد التعليم الخاصة  ، تتحقق من خالل الممارسات العلمية لهذه الخبرات وتكنولوجية

 .م(0991بمجال المالبس وصناعتها وتخريج أجيال قادرين على تسيير وإقامة هذه الصناعة )ماضي وفرغلي، 
 

بأخرى  أومواد الخام والخامات المساعدة بطريقة التحويل فيها يتم  التيمن الصناعات التحويلية ا كما أنه    

ً يستعملها مختلف األشخاص في  ،إلى منتجات ملبسيه وهي كذلك من الصناعات االستهالكية ألنها تنتج سلعا

عها على العمل اليدوي بدرجة جميع األوقات، كما يمكن اعتبارها من الصناعات الحرفية، حيث تعتمد في تصني

وتشكل صناعة المالبس قوة مؤثرة في الدول المنتجة للمالبس والنسيج سواء تم  .م(٠٢٢٢كبيرة )منديلي،

داخل هذه الدول او استغلت هذه المهارات التصميمية والتكنولوجية الهائلة في الهيمنة على التصنيع  هاتصنيع

 .  م(٠٩٩٢بالخارج )موسى، 
 

عنصراً مقبوالً في  الفرد إلى أن الهدف األساسي من استعمال المالبس هو أن يكون  jones(0220)ويؤكد     

وقد تطورت لمقابلة العديد من األغراض العملية في البيئة المحيطة، ومعرفة الموقف  ،عالم األجناس البشرية

ً لذلك التوحيد  وأسلوب الحياة المهني االجتماعي ذلك  من للمجموعة، ويستثني واالنتماء، فيتحقق تبعا

م( ، ويرى 0223وراء األزياء المعاصرة، ونسيان الماضي بما فيه من أصالة وعراقة ) مقالن، االنجراف

 .أن الحصول على مالبس جيدة يحتاج إلى دقة في أخذ المقاييس   Longم( 0993)
 

د يهتم عند اختياره للقطعة الملبسية تعتبر المقاسات من أهم معايير اختيار المالبس الجاهزة، فنجد الفرو    

 الجاهزة بالموديل أو اللون أو النسيج ، ولكن قد يقف حائرا بالنسبة لرقم القياس المناسب لحجم جسمه وطوله

رقم مقياس المالبس  لذلك فمن المهم أن يتعرف الفرد على مقاسات جسمه وكيفية أخذ هذه المقاسات وما

 م(.0203)مقالن ، الجاهزة له
 

قياسات الجسم السليمة هي العامل األساسي للحصول على الباترون مضبوطا دون الحاجه إلى تعديل وتعد     

كل لو، مقياس الجسم هو الذي يمكن التحكم فيه بواسطة قياسات مقننةف ، م (0993على النموذج ) ظاظا ، 

ننة والخاصة بصناعة النماذج شركة لها نماذج تعمل على جسم صناعي ثابت وفقا لجدول قياسات الجسم المق

الحقيقة أقرب مقاس الجاهزة، ويعتبر المقاس جزء من عملية تصنيع الملبس وكل تصميمات المقاس تعنى في 

 (. www.taunton.com) لقياسات الشخص
 

على أساسها يتم إخراج القطع الملبسية ، وا تعتبر عملية أخذ المقاسات من الخطوات التي يجب العناية بهو    

وهي من أهم العناصر التي تساهم في نجاح عملية التفصيل ، المراد تنفيذها بدقة وتكون مطابقة لقالب الجسم 

 . والخياطة
 

ومن خالل الدراسة والزيارات الميدانية وجد انه هناك صعوبات في تحديد قياسات الجسم بطريقة صحيحة     

 عرف عليضرورة الدعا الى  قطعة ملبسية جيدة الضبط مما إنتاجوبالتالي يصعب ، ينة البحث من قبل ع

من خالل موضوع البحث  يوضح دقة القياساتمبتكر جهاز  وتقديم،  توضيحية ألخذ قياسات الجسمالخطوات ال

 ."مبتكرجهاز للطالبات باستخدام خطوات اخذ قياسات الجسم برنامج تدريبي ل":
 

 لبحث :مشكلة ا
 

 : تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالية   
 ما الصعوبات والمشكالت التي تواجه الطالبات في اخذ القياسات ؟ -0

http://www.taunton.com/
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 ما أهم خطوات أخذ قياسات الجسم بطريقة مبسطة ؟ -0

 ؟ كيف يتم إعداد جهاز يساعد في اخذ قياسات الجسم بطريقة صحيحة -5

 ألخذ قياسات الجسم ؟ ما المقترح إلعداد كتيب يوضح خطوات مبسطة -4
 

 : البحث أهداف
 يهدف هذا البحث الى :   

 تحديد الصعوبات التي تواجه الطالبات عند أخذ قياسات الجسم  . -0

 يمكن اقتراح جهاز يوضح الخطوط األساسية ألخذ قياسات الجسم . -0

 .  يوضح خطوات اخذ قياسات الجسم إرشاديتصميم كتيب  -5
 

 أهميـة البحـث :
 : البحث فيما يلي ةأهميتتمثل    

 وضع خطوات ألخذ قياسات الجسم بطريقة مبسطة . -0

 تصميم جهاز يساعد في اخذ قياسات الجسم بطريقة صحيحة . -0

 إيجاد طريقة مبسطة ألخذ قياسات الجسم تخدم المهنيين والمتخصصين في هذا المجال . -5

 يوضح خطوات أخذ قياسات الجسم . إرشادياقتراح كتيب  -4
 

 مصطلحات البحث :
 

 : (anthropometry) القياسات البشرية أو األنثروبومتريةـ 
ً في التصميم    - وهي تهتم بقياس الفرد البشري بهدف فهم االختالفات المادية البشرية وتلعب دوراً مهما

 . الصناعي وتصميم المالبس

 ها في غرض ما عبارة عن إجراء قياس ألجزاء الجسم البشري وتحديد معايير لها من اجل استخدام    -

(https://ar.wikipedia.org/wiki/) 

 ( :The flat bar) ياس )المازورة(شريط القـ 
شريط خارجي أو داخلي ملفوف حول بعضه  إماوهو ، سم  032يتعدى  عبارة عن شريط طوله غالبا ال   -

مصنوع من البالستيك المقوى أو قماش مغطى بطبقة من ،  مأزورةالالبعض يخرج ويدخل بواسطة سوستة 

يرقم بالسنتيمتر أو  أن إماوهذا الشريط ، الدائن الخفيفة بحيث يصبح الشريط مرن ليسهل أخذ المقاسات 

 . م(0229)عبدالكريم، بالبوصه أو االثنان معا

 : Mannequin Dress Srand Dress Form ) الجسم الصناعي( المانيكانـ 
من حيث الهيئة وشكل القوام والقياسات للشخص المطلوب إعداد  هقالب يمثل الجسم البشري ويطابق   -

ويستخدم في تصميم وإعداد ، للقياسات الفنية التابعة للتوحيد القياسي لكل دولة  طبقاويصنع ، المالبس له 

 . م(0220)مؤمن، متعددة أنواعالنماذج والمالبس مباشرة وله 

 ( : Dupara barالدوبارة )شريط ـ 
تستخدم الكثير من األلياف ، من الخيوط المفتولة أو المظفرة  أكثرخيط أو حبل قوي مكون من ليفين أو    -

 )عبد ةباإلضافة الى العديد من األلياف الصناعي، الجوت ، القنب  الطبيعية لصناعة الحبل الملفوف مثل القطن ،

 . م(0229الكريم،

 led (Light emitting diode: )ئي الباعث للضوء الصمام الثناـ 
يكثر ، وتبعث الضوء حينما يمر خالله تيار كهربائي ، الموصالت  وأشباهمصدر ضوئي مصنوع من مواد    -

 . LED ويسمي اختصارااستخدامه 

(https://ar.mWikipedia.org/Wiki/) 
          

 : فروض البحث
ً بين متوسطي درجات  -0 الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي توجد فروق دالة إحصائيا

 . لصالح التطبيق البعديواالختبار المهاري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.mwikipedia.org/Wiki/
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ً بين متوسطي درجات  -0 لالختبار التحصيلي  التطبيق القبلي والبعدي فيالطالبات توجد فروق دالة إحصائيا

 . ق البعدىلصالح التطبي

ً بين متوسطي درجات  -5 لالختبار المهاري   التطبيق القبلي والبعدي فيالطالبات توجد فروق دالة إحصائيا

 . لصالح التطبيق البعدى
 

 :  منهـج البحـث

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي حيث يقوم على جمع البيانات والمعلومات حول المشكلة والهدف المراد     

ويتطلب المنهج التجريبي المرونة ، ويجيب على عدة تساؤالت خاصة بالبحث  ،لمي عنه عمل البحث الع

 .والوضوح وإن تكون المعلومات شاملة لكل األحداث المرتبطة بالحالة 
 

، الخامس ، الثالث "المستوى بطالبة من قسم تصميم األزياء  42تقتصر عينة البحث على  : عينـة البحـث

 هم بطريقة قصدية . " ، وتم اختيارالسابع
 

 أدوات البحـث : 
تعرف أداة البحث بأنها مصطلح منهجي يعني الوسيلة التي تُجمع بها المعلومات الالزمة لإلجابة على أسئلة     

 . م(0223 ،)عنان باهيالبحث أو اختبار فروضه 
 .  سمخطوات اخذ قياسات الجل للطالباتالمهارات وتنمية المعارف  لتحصيل تدريبيبرنامج  -0

المناطق  أكثر ، عند اخذ قياسات الجسم اتالصعوبات والمشكالت التي تواجه الطالب للتعرف علياستبيان  -0

 . مقترحات لحل المشكلة ، صعوبة في اخذ قياسها
 

وسائل جمع المعلومات والتي تتضمن مجموعة من األسئلة بهدف الحصول على استجابات  إحدىاالستبيان     

 ،تارة والمتمثلة في آرائهم وتفضيالتهم وتوجهاتهم نحو الموضوع قيد البحث )عنان وباهيالعينة المخ أفراد

 م(.0223
 

 .  التدريبياختبار تحصيلي )قبلي / بعدي( لقياس المعارف المتضمنة في البرنامج  -5

 .  التدريبياختبار تطبيقي مهاري )قبلي / بعدي( لقياس المهارات المتضمنة في البرنامج  -4

 .  التدريبيوذلك لقياس المهارات التي يحتويها البرنامج  الطالباتلتقييم نتائج  حظةبطاقة مال -3
 

تقوم المالحظة بجمع المعلومات عن طريق مراقبة عينة مجتمع الدراسة، ومالحظة جميع سلوكيات و    

نة دراسة تاّمة ، حيث يتم من خالل هذه األداة دراسة العي ، بدون إخفاء أي عنصر أو إهماله وعناصر المجتمع

 م(0223 ،وكاملة وتحليلها للحصول على النتيجة التي يهدف البحث بمعرفتها. )عدس و عبد الحق
 

 حـدود البحـث : 

 :  حدود مكانية
 قسم تصميم األزياء" كلية التصاميم  ،جامعة أم القرى". 

 

 حدد زمنية : 
 هــ . 0440/هـ 0442لعام الدراسي ا 

 

 

 اإلطار النظري :
 س

 الجسم :  أنماط
ولكل منا تصور ذاتي أو  ،تختلف األجسام البشرية وتتنوع من حيث الطول والوزن والقامة واألوضاع     

مفهوم خاص ألجسامنا ويعتبر " وليام جيمس " أول من اعتنى بهذا التصور وكذلك " حير سيلد " ويرى أن 

ً نالمظهر والقدرة البد بارة عن شكل مجسم ، والشكل المجسم له حجم الجسم البشري عو،  ية يلعبان دوراً هاما

يشغل حيزاً من الفضاء ، تعبر عنه أبعاد هندسية ثالثة هي : الطول والعرض والعمق الذي يمثله الجسم ، وعند 

 .) االرتفاعات واالنخفاضات(  النظر للجسم البشري من مختلف الزوايا يتم التعرف على أبعاده الخارجية
 

ارجي للجسم البشري بصورة ظاهرية من خالل استخدام نوعيات مختلفة من المالبس ويتغير الشكل الخ    

(Erwan,1979).  ًيشابهأو  ما يوجد شكل جسم كامل وتوجد األجسام البشرية بأحجام ونسب مختلفة ، ونادرا 

ج ولقد اهتمت كثير من المؤسسات المتخصصة في النماذ .م(0225عبود، ولزفتاوي وا شكل جسم آخر )مؤمن
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بدراسة الجسم البشري للمرأة للوصول إلى قياسات وتقسيمات نموذجية تتفق مع معظم أنماط األجسام ، وقد 

( وهذا التقسيم ألحجام جسم  silhouetteتوصل العديد منها إلى تقسيمات دقيقة تصف الشكل الخارجي للمرأة )

 لمرأة إلى عدة أقسام ومن أهمها التالي :ويمكن تقسيم أنماط أشكال جسم ا، المرأة معترف بها كمقاس نموذجي 
 

 : (profili)تقسيم شكل جسم المرأة حسب الهيئة العامة تقسيم 
تظهر  ختلفةاألوضاع المه ويمثل هذا التقسيم خمسة هيئات أساسية أكثر تمثيالً للهيكل النسائي ، وهذ    

تسطح الصدر واألرداف وهيئات تبرز  واضحة في حالة الهيئة العمودية المستقيمة ، وهناك هيئات تؤدي إلى

 .م( 0933)بروفيلي،الصدر واألرداف 
 

 :تقسيم شكل جسم المرأة حسب الطول وهيئة الجسم 
، بينما يكون الصدر  سم(031يتراوح طول هذه المجموعة من خمسة اقدام وثالثة بوصات ):  المراهقات -0

 سط .صغير ومرتفع والجسم صغير مع صغر مقاس الوسط وقصر طول الو

سم( ويتميز بالصدر المرتفع الناضج ،  035: يبلغ الطول حوالي خمسة أقدام وخمسة بوصات )تالشابا -0

  والوسط الطبيعي واألرداف المستديرة ، وطول الوسط قصير .

حجم الوسط  أما،  سم( والصدر ناضج عادي 033،4: يصل الطول إلى خمسة أقدام وستة بوصات ) اآلنسات -5

 (.(Mc call’s,1983ملة، وطول الوسط طبيعي طبيعي واألرداف كا

( والصدر يكون كامل النمو ومنخفضا ، محيط سم033،4السيدات : الطول خمسة أقدام وستة بوصات أيضاً ) -4

 الوسط كبير واألرداف كاملة ، والوسط طويل .

لوسط سم( ، والصدر الطبيعي ، أما ا035الحجم الصغير: الطول حوالي خمسة أقدام وبورصة واحدة ) -3

 . م(0225وعبود،ي الزفتاو )مؤمنالصغير واالرداف كاملة وطول الوسط قصير 
 

 :تقسيم شكل جسم المرأة حسب الخطوط الخارجية للجسم 
 في هذا التقسيم يتحدد شكل الجسم الخارجي من خالل الخطوط الخارجية للجسم من الوضع األمامي إضافة    

تم تقسيم شكل جسم ي، و بأكملهق بالجسم حتى تظهر تفاصيل الجسم زي ملتصإلى المنظر الجانبي بعد ارتداء 

 مجموعتين : المرأة حسب الخطوط الخارجية إلى

  إلى سبعة أنماط تقسيم  قامت بتقسيمهمجموعة(Spillane.M,1994) : 

 شكل المثلث المقلوب ، وله شكالن : -0

 ذي زوايا كبيرة ، والكتفين أعرض من الفخذين . 

 لكن الصدر والفخذين مستويان وليسوالكتفين عريضين ، والصدر أكبر من الفخذين ، و الجزء العلوي ثقيل 

  منحنيان.
 

 الشكل المستقيم )األنبوبي( : -0

يالحظ في هذا الشكل استقامة الكتفين مع الفخذين إلى درجة كبيرة ، ويقل الخصر )الوسط( عن الفخذين    

سم )األرداف( مستوية )أي ليس بها بروز أو انحناء كبير( سم أو أقل ، ومؤخرة الج٥٢بنسبة بسيطة تصل إلى 

 . وهذا الجسم منه الممتلئ ومنه النحيل
 

  الشكل األنبوبي الناعم : -5

يعتبر نسخة معدلة من الجسم المستقيم ، حيث أن له نفس خط الكتف المستقيم ، ولكن مع التحديد األكبر    

 ومؤخر الجسم منحنية .للوسط ، أي أن الكتفان مربعان والوسط صغير ، 
 

 الشكل الكمثري ذي الزوايا ) الشبه المنحرف (: -4

يتصف بضيق الكتفين وعرض الفخذين وهو يشبه الشكل التقليدي لثمرة الكمثري ، ولكن مع وجود اختالفات     

 منحدرين يسلكتفين إال إنهما مستقيمين ولإما في اتجاه الزوايا أو االنحرافات ، ويتميّز هذا الشكل برغم ضيق ا

ً  ونالحظ أن البطن ومؤخر الجسم مستويان  .نمستقيمان ومستويا في اتجاه الفخذين اللذان يكونان أيضا
 

  الشكل الكمثري ذي االنحناءات : -3

هذا الشكل يشبه الجسم الكمثري ذي الزوايا ولكنه أصغر عند الجزء العلوي ، وأكثر عرضاً عند الفخذين ،     

 انحناًء والكتفين منحدرات والفخذين منحنيان ، ومؤخرة الجسم مستديرة .والمظهر الجانبي أكثر 
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  شكل الساعة الزجاجية ) الناقوس (: -3

يالحظ فيه أن خط الكتف ناعم ، والوسط محدد ، والفخذين مستديرين ، والصدر وكذلك مؤخر الجسم     

  ناءات بوجه عام .ظاهرين وليس من الضروري أن يكونا كبيرين ويتميّز هذا الشكل باالنح
 

 شكل الجسم المستدير:  -3

يعتبر شكل الجسم هو شكل الساعة الزجاجية للقوام الممتلئ مع قصر منطقة الوسط ، وزيادة طول منطقة     

 م( 0225عبود ، و الزفتاويو الساقين ، وزيادة في محيط الوسط ) مؤمن
 

   إلى ستة أنماط تقسيم  قامت بتقسيمهمجموعةCad modeling ,1998)) : 
 

 القوام النحيف . -0القوام شديد النحافة          -0

 القوام المعتاد -4      القوام المثالي           -5

 م(.0225القوام شديد االمتالء  ) مؤمن.الزفتاوي.عبود ،  -3القوام الممتلئ                -3

 
 

 : ضبط المالبس لمقاسات الجسم
الملبس  ناسبها لمقاييس الجسم ، فإذا كانن الملبس بدرجة كبيرة على مدى تتتوقف درجة رضا الفرد ع     

أما إذا كان ضعيفاً بصورة مبالغ فيها فقد يؤدي إلى ، واسعا ً بدرجة كبيرة فأنه يظهر الفرد في صورة ضخمة 

  .لفت االنتباه بصورة تظهر عيوب الجسم
 

 : قياسات القوام""مقاس الجسم 
ً وتؤخذ من فوق كساء منسجم تمام، الواقعية للجسم  جامالحهي األبعاد وا     على الجسم أي من فوق لبسات  ا

( قياسات أساسية للجسم يجب أن تؤخذ لعمل معظم األنماط 4وألخذ قياسات االرتفاعات هناك )، طبيعية للتصميم 

 .(م0993السمان، )وخلفية الخصر(  -الفخذين معا  -الخصر  -هي ) الصدر 
 

 :  حيحة ألخذ قياسات الجسمالطريقة الص
 

 

 

 

 

 يوضح طريقة أخذ القياسات( 0جدول )

 المحيطات

وهيييييو الطيييييول :  محييييييط الرقبييييية

 . الدائري حول أسفل الرقبة

يؤخذذذ القيذذاس بلذذف شذذري  القيذذاس     

 . حول العنق دون شد

 

 

الطول  هو :محيط الصدر

 ر .الدائري حول الصد
يؤخذ بأن يمر شري  القياس     

ي اللوح ثم تحت اإلب  على عظمت

ثم على أعلى بروز الصدر وتكون 

األذرع متدلية ألسفل ويكون شري  

القياس ماراً فوق الصدر وفي 

 وضع أفقي.
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وهييييو الطييييول  : محيييييط الوسييييط

  . الدائري حول الوسط
ً حول أدق جزء في      يؤخذ مضبوطا

الوس  فوق الشري  المثبت مع مراعاة 

 عدم شد الشري  أو إرخائه.

 

وهو الطول  : محيط الجناب

  الدائري حول الجناب.
يؤخذ حول الجناب مع مراعاة     

أن يمر شري  القياس عند أكبر 

 حجم الموجود أسفل الوس  بما

سم( ويكون 12:22مابين ) يتراوح

شري  القياس موازياً لمحي  الوس  

ً أكثر  واألرض ويكون فضفاضا

 مما في حالة أخذ محي  الصدر

 

 العروض

وهذذو المسذذافة مذذن  : عييرض الظهيير

نصذذذف الظهذذذر إلذذذى تقابذذذل الذذذذراع مذذذع 

 الجسم من الخلف.

يؤخذذذذ أفقيذذذاً علذذذى الظهذذذر مذذذن نقطذذذة     

 اتصال الذراع بالكتف.

 

وهو المسافة  :عرض الصدر

من الجنب األيمن إلى الجنب 

األيسر إلى تقابل الذراع مع الجسم 

 . من األمام

ً على الصدر بتمر     ير يؤخذ أفقيا

شري  القياس من الجنب األيمن 

                إلى الجنب األيسر على بعد  

   سم( أسفل اإلب .5)

 ألطوالا

هذو المسذافة بذين نقطذة  :طول الظهير

التقذذاء الفقذذرة السذذفلية للرقبذذة إلذذى محذذي  

 . الوس  من الخلف

يؤخذذذ مذذن الفقذذرة السذذفلية للرقبذذة إلذذى     

 الوس .

 

فة بين هو المسا :طول الصدر

نقطة التقاء الرقبة بالكتف إلى 

 . محي  الوس  من األمام
يؤخذ بأن يوضع شري  القياس     

على الفقرة السفلية للرقبة ثم يمر 

الشري  بجانب الرقبة إلى أعلى 

بروز في الصدر ثم إلى خ  

  الوس  من األمام.

هذو المسذافة مذن محذي   :طول الجنب

 الوس  إلى محي  الجنب.

لطول من الوس  إلى أعلى هو ا    

بروز في الجنب ويؤخذ المقاس على 

 الجنب.

 

هو المسافة من  :طول الكتف

نقطة التقاء الرقبة بالكتف إلى 

 عظمة الرقبة.

يؤخذ من جنب الرقبة إلى نهاية     

 الكتف عند بدء الذراع.
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يؤخذ باستخدام مسطرة  :طول الحجر

زاويذذة قائمذذذة حيذذذث يقذذذاس مذذذن مسذذذتوى 

 الى مستوى الحجر.الوس  

يؤخذ بوضع شري  القياس حول     

الوس  ويتم القياس من شري  القياس 

إلى مقعدة الكرسي حيث تكون المرأة 

 جالسة.

 

هو طول القطعة  :الطول الكلي

 . المراد تفصيلها

يؤخذ بأن يوضع شري  القياس     

على الفقرة السفلية للرقبة الخلفية 

ثم يمد ويمد إلى الوس  ويثبت عليه 

باقي الشري  إلى الطول المطلوب 

. 

 

 الُكم

وهذو الطذول الذدائري  :محيط الذراع

 . حول أعلى الذراع تحت اإلب 

ويؤخذ بأن يمر شري  القياس حول     

قمة أعلى الذراع تحت اإلب  دون شد أو 

ارتخاء لشري  القياس لتجنب الزيادة في 

 المقاس .
 

وهو الطول من  :طول الكم

  كتف إلى مفصل اليد .عظمة ال

يؤخذ القياس من قمة الذراع إلى     

المرفق مع ثني الذراع ويقاس 

 الطول المطلوب .

 

وهو  :محيط اإلسورة

 .الطول الدائري حول رسغ اليد

ويتم قياس ذلك الجزء بعد     

ً على أن يتم  فرد األصابع جميعا

وضع شري  القياس عند 

 أعرض جزء من الكتف .
 

 

 م (0223م وبرج، 0911م ونادر،  0223، ) فرغلي
 

 ثابتة األخرى الطولية القياسات وبين للجسم الكلي الطول قياس بين النسبة أن( م0933) مصطفى وتذكر    

 يمكن ومنها ، ثابتة عالقة األخرى المحيطة للقياسات بالنسبة الصدر محيط اعتبار يمكن كما.  األعمار لمعظم

 يجب أنه إال ، الباترونات إعداد سهولة من الرغم على أنه الباحثة وترى ، األخرى المحيطة القياسات تحديد

 عمليات وتجنب ، الباترون بناء عليها يعتمد هامة خطوة تمثل فهي ، الجسم قياسات أخذ في الدقة مراعاة

ً .  والتعديل الضبط  .للجسم ابقتهاومط صحتها من للتأكد ، مرة من أكثر العينة قياسات أخذ ثم لذلك وتحقيقا
 

 اإلطار التطبيقي :
باإلضافة إلى عمل مانيكان  ،تهدف الدراسة التطبيقية إلى ابتكار جهاز يساعد في أخذ قياسات الجسم بدقه     

وتصميم نموذج إيضاحي يسهل على  ،تعليمي يوضح نقاط قياسات الجسم والطريقة الصحيحة ألخذ قياساتها 

ا يحد من المشكالت والصعوبات التي يمكن أن تواجه طالبات قسم تصميم مم ،الطالبات أخذ قياسات الجسم 

ووضع الحلول والمقترحات للتغلب على هذه ،  ةعام ةوالمهتمات بفن التفصيل بصف ةاألزياء بصفه خاص

 .المشكلة في مجال التشكيل على الجسم الصناعي 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.42.19 
 

 
534 

 
  

 األدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية :
       

 يوضح األدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية( 0جدول )

 مانيكان
مجسذذذذذم صذذذذذناعي يحذذذذذاكي الجسذذذذذم     

البشذذذري فذذذي تفاصذذذيله وتتنذذذوع أشذذذكاله 

فيوجذذذد مانيكذذذان الطفذذذل و المذذذراهقين و 

النسذذذذذذاء و الرجذذذذذذال وتختلذذذذذذف المذذذذذذواد 

المصذذذنوعة منذذذه حسذذذب ال ذذذرض منذذذه 

)خشبي ، فايبر ، كرتذون( و تذم اسذتخدام 

لمصذذذذنوع مذذذذن مانيكذذذذان واحذذذذد وهذذذذو ا

  الكرتون 

 شريط القياس
شري  المتر وتم استخدامه في     

 أخذ قياسات المانيكان

 

 

 شرائط ساتان
تم استخدام شرائ  من خامة     

الساتان لتثبيتها حول دورانات و 

اطوال الجسم لتحديدها ومن ثم 

 تركيب لمبات )الليد( عليه

 

 كاميرا
 رحالجهاز المقتاستعملت في تصوير     

 . المانيكان ،

  

  

 

 

 

 غراء
تم استعماله للصق شرائ  

الساتان على المانيكان إليضاح 

 . واألطوالالمحيطات 

 

 المقص
مقص متوس  الحجم استعمل لقص 

شرائ  الساتان الملصقة على 

 . المانيكان

 

 الحاسب اآللي
تم استعمال الحاسب األلي     

للتعديل على بعض الصور 

 . وعمل خطوات البحث

 

 لمبات الليد
 (LED( وهو اختصار ) Light Emitting Diode  وتعني الدايود المشع للضوء وهو عبارة عن عنصر كهربائي )

وعند مرور التيار الكهربائي يقوم  ،مكون من مادة شبة موصلة له طرفين ويسمح بمرور التيار الكهربائي باتجاه واحد فق  

آلية عمل         .والديودات هي عبارة عن قطعة أو شريحة تولد الضوء   ،بة ص يرة الدايود بإصدار إضاءة مشعة حول لم

: عنما يتم توصيل الدايود بتيار كهربائي يعمل التيار على تحفيز اإلليكترونيات الموجودة داخل الدايود وبالتالي تصدر  الليد

وة الطاقة التي تمتلكها وينتج عنها بصورة مباشرة ومما يميز أشباه الموصالت سعة فج ،فوتونات نستطيع مشاهدتها كضوء 

 . مما يعني قدرة شرائح الليد على إنتاج نطق من األلوان بسهولة ووضوح، لون الضوء الصادر من الدايود 

 
 

 
 

 

 : اقتراح مانيكان تعليمي
 

 يوضح األدوات المستخدمة في إعداد الوسيلة التوضيحية( 5جدول )

 المانيكان

 

 الشرائط

 

 

 غراء

 

 المقص

 

 إلضاءةا
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 قياسات الجسم على المانيكان المقترح :

 : : تجهيز المانيكان الخطوة األولى

 

 يوضح تجهيز المانيكان( 4جدول )

إحضيييار شيييريط مييين :  محييييط الرقبييية-0

السياتان وقصييه حييول محيييط الرقبيية وتثبيتييه 

 بالغراء.

إحضييار شييريط ميين  : محيييط الصييدر -0

حييط الصيدر وتثبيتيه الساتان وقصيه حيول م

 . بالغراء

إحضييييار الشييييريط  : محيييييط الوسييييط -5

 وقصه حول محيط الوسط وتثبيته بالغراء.

إحضار  : محيط البطن -4 

شريط من الساتان وقصه حول 

 . محيط البطن وتثبيته بالغراء

أعدنا  : محيط األرداف -3

نفس الخطوة السابقة حول محيط 

 . األرداف وتثبيته بالغراء

 

 . تم تحديد األكتاف وقمنا بفص الشريط وتثبيته -3

 

 تحديد عرض الظهر وقص الشريط وتثبيته. -3

 

 

 : أخذ أطوال المانيكان : الخطوة الثانية

 يوضح أطوال المانيكان( 3جدول )

تيم تحدييد طيول ارتفياع الصيدر وقيص الشيريط :  طول ارتفاع الصدر -0

 . وتثبيته بالغراء

 . يده وقص الشريط وتثبيته بالغراء: تم تحد طول الصدر -0

 

 . تم تحديده وقص الشريط وتثبيته : طول الظهر - 5
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 : المانيكان المقترح :الثالثة الخطوة 

 يوضح المانيكان المقترح( 3جدول )

وضعنا شريط اإلضاءة حول محيط  -0

رقبة المانيكان حيث أخذت الدوران 

 .الصحيح وتثبيته بالغراء
 

اإلضاءة حول  وضعنا شريط -0

محيط صدر المانيكان حيث 

أخذت الدوران الصحيح وتثبيته 

 بالغراء.
 

وضعنا شريط اإلضاءة حول  -5

محيط الوسط المانيكان حيث أخذت 

 الدوران الصحيح وتثبيته بالغراء.

 

وضعنا شريط اإلضاءة حول  -4

محيط بطن المانيكان حيث 

أخذت الدوران الصحيح وتثبيته 

 . بالغراء

وضعنا شريط اإلضاءة حيول محييط  - 3

أرداف المانيكييان حيييث أخييذت الييدوران 

  .الصحيح وتثبيته بالغراء
 

وضعنا شريط اإلضاءة عليى  -3

شيييريط السييياتان عليييى عيييرض 

 كتف المانيكان وتثبيته بالغراء.

 

 

وضعنا شريط اإلضاءة على  -3

شريط الساتان على عرض ظهر 

 .المانيكان وتثبيته بالغراء

 

عنا شريط اإلضاءة على وض -1

شريط الساتان على طول 

ارتفاع صدر المانيكان وتثبيته 

 بالغراء.

 

وضعنا شريط اإلضاءة على شريط الساتان على طيول صيدر المانيكيان  -9

 وتثبيته بالغراء.

 

 

 

ضعنا شريط اإلضاءة على شريط الساتان على طول ظهر و -02

 المانيكان وتثبيته بالغراء.

 

 

 

 

 : المقترح لقياسات الجسم الجهاز

 

 وضح شكل الجهازي( 0شكل )                                                 
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 : رسم تخطيطي للجهاز

 

 وضح رسم تخطيطي للجهازي( 0شكل )                                           

 

 : مكونات الجهاز

 ( يوضح مكونات الجهاز3جدول )

 الصورة أجزاء الجهاز الصورة أجزاء الجهاز

تتصل بها  : قاعدة الكترونية

، وسلك موصل، سلك  الحساسات

 . موصل للتيار الكهربائي

 

 

 

الجهاز يحتوي على نوعين 

يصدر نوعين  : اإلضاءةمن 

من اإلضاءة إحداهما باللون 

األزرق واألبيض واألخر باللون 

 . األزرق
 

تعمل على الحكم  : الحساسات

 أوى صحة استقامة الشريط على مد

 . ميالن الشريط

 

متصل بين  : سلك موصل

 . الجهاز والحساسات

 

متصل بين الجهاز والتيار  : سلك موصل للتيار الكهربائي

 . الكهربائي

 
 

 : طريقة عمل الجهاز

من هو عبارة عن جهاز الكتروني مزود بحساسات وإضاءة متصلة بتيار كهربائي تحتوي على نوعين     

إحداهما باللون األزرق واألبيض واألخر باللون األزرق عند وضع الجهاز بالطريقة الصحيحة بحيث  اإلضاءة
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يض ، وفي حالة ميالن شريط القياس عن تكون الحساسات عند التقاء شريط القياس يضئ باللون األزرق واألب

 خطوط الدورانات يضيء باللون األزرق ويعطي إشارة بوجود خطا وميالن في شريط القياس.

 

 

 

 

 

 

 

 ( توضيح صورة لتجهيز المانيكان5) شكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( توضيح صورة للمانيكان والجهاز معاً 4شكل )
 

 : صدق وثبات أدوات البحث

   :صدق االستبيان
 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .    

 

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :
 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين     

التي فيها  اتالقياس ، ، صعوبات اخذ القياسات الخطوات األولية ألخذ القياساتالدرجة الكلية لكل محور )

 التفضيالت والمقترحات( والدرجة الكلية لالستبيان ، والجدول التالي يوضح ذلك : ، صعوبة عند أخذ قياسها

 
 

  ستبياناالودرجة  ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور3جدول )

 الداللة االرتباط 

 2.20 2.330 : الخطوات األولية ألخذ القياسات المحور األول

 2.20 2.903 المحور الثاني : صعوبات اخذ القياسات

 2.20 2.105 التي فيها صعوبة عند أخذ قياسها اتالقياس المحور الثالث :

 2.20 2.133 التفضيالت والمقترحات المحور الرابع :
     

( القترابها من الواحد الصحيح مما 2.20ت االرتباط كلها دالة عند مستوى )يتضح من الجدول أن معامال     

 يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان .         
 

 الثبات :
، واتساقه  واطراده  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

ن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى فيما يزودنا به من معلومات ع

 األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -0

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -0
 

  ستبياناال( قيم معامل الثبات لمحاور 1جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 2.143 – 2.339 2.123 : الخطوات األولية ألخذ القياسات المحور األول

 2.314 – 2.320 2.344 المحور الثاني : صعوبات اخذ القياسات

 2.931 – 2.135 2.900 التي فيها صعوبة عند أخذ قياسها اتالقياس المحور الثالث :

 2.103 – 2.342 2.319 لمقترحاتالتفضيالت وا المحور الرابع :

 2.192 – 2.103 2.133 ستبيان ككلاالثبات 
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى     

 مما يدل على ثبات االستبيان .  2.20
 

 :  صدق وثبات االختبار التحصيلي

 الصدق :  -0

 موضوع صدق االختبار بما يقيسه االختبار وإلى أي حد ينجح في قياسه .  يتعلق

 الصدق المنطقي : 

  تم عرض االختبار التحصييلي عليى لجنية تحكييم مين األسياتذة المتخصصيين بغيرض التأكيد مين ميدى سيهولة

ة االختبييار ووضييوح عبييارات االختبييار ، وارتبيياط األهييداف بأسييئلة االختبييار ، وقييد أجمييع المحكمييين علييى صييالحي

 .التحصيلي للتطبيق مع إبداء بعض المقترحات ، وقد تم تعديل اآلتي بناءاً على مقترحاتهم 

 الثبـات :  -0

يقصد بالثبات أن يكون االختبار منسقاً فيما يعطي مين النتيائج ، وقيد تيم حسياب معاميل ثبيات االختبيار التحصييلي 

 بالطرق اآلتية : 

 نصفية : الثبات باستخدام التجزئة ال -أ

 – 2.143 الثبيات معاميل  ةتم التأكد من ثبات االختبار التحصيلي باستخدام طريقة التجزئة النصفية ، وكانيت قيمي

من الواحد الصحيح ، مما يدل عليى  هاالقتراب 2.20وهي قيم دالة عند مستوى ،  لالختبار التحصيلي ككل 2.902

 . ثبات االختبار التحصيلي

 ثبات معامل ألفا :  -ب

مرتفعيية وهييذا دليييل علييى ثبييات االختبييار  ةوهييي قيميي،  لالختبييار التحصيييلي ككييل 2.110وجييد أن معامييل ألفييا   

 .من الواحد الصحيح  هاالقتراب 2.20التحصيلي عند مستوى 

 

 ( ثبات االختبار التحصيلي 9جدول )

 ثبات االختبار 

  التحصيلي

 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 الداللة قيم االرتباط ةالدالل قيم االرتباط

2.110 2.20 2.143 – 2.902 2.20 
 

 

 صدق وثبات االختبار التطبيقي المهاري :

 الصدق :  -0
الصييدق المنطقييي : تييم عييرض االختبييار علييى مجموعيية ميين األسيياتذة المتخصصييين وأقييروا جميعيياً بصييالحيته 

   .للتطبيق
 

 الثبات :  -0
 ثبات المصححين : 

مل ثبات المصححين بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطيها مصححان أو أكثر يمكن الحصول على معا

لنفس األفراد أو لنفس االختبارات ، وبعبارة أخرى فإن كيل مفحيوص يحصيل عليى درجتيين أو أكثير مين تصيحيح 

 .اختبار واحد 

في عملية التقيويم وقيام كيل حظة بطاقة المال وتم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين وذلك باستخدام 

 مصحح بعملية التقويم بمفرده . 
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رتباط بين اليدرجات اليثالث التيي وضيعها المصيححين )س ، ص ، ع( لالختبيار التطبيقيي االوقد تم حساب معامل 

 البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي يوضح ذلك :

 "بطاقة المالحظة"ختبار المهاريلال( معامل االرتباط بين المصححين 02جدول )

 الُكم األطوال العروض المحيطات المصححين
بطاقة 

المالحظة 

 ككل

 2.340 2.125 2.903 2.143 2.300 س ، ص

 2.153 2.941 2.190 2.333 2.135 س ، ع

 2.310 2.132 2.359 2.104 2.953 ص ، ع
 

قييم دالية عنيد مسيتوى ال ، وجمييعبيين المصيححين يتضح من الجيدول السيابق ارتفياع قييم معيامالت االرتبياط     

القترابها من الواحد الصحيح ، مما يدل على ثبات االختبار التطبيقي الذي يقيس األداء المهاري ، كما ييدل  2.20

  . تصحيح االختبار المهاري األداة المستخدمة في يوهبطاقة المالحظة أيضاً على ثبات 
 

 البحث : نتائج
 

 ة :النتائج الوصفي
 

بإعداد وبناء استمارة لجمع البيانات والمعلومات حول موضوع الدراسة التي بها تتحقق  الباحثةقامت     

 يوضح ذلك . شكل، وفيما يلي  أهداف البحث وفروضه والخروج منها ببعض التوصيات والمقترحات
 

 

 

 

 

 

 

 ( النتائج الوصفية3) شكل

 الخطوات األولية ألخذ القياسات
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 الصعوبات التي تواجهك عند اخذ القياسات

27
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 النتائج اإلحصائية :

 الفـرض األول : 

 :  ينص الفرض األول على ما يلي 

ً بين متوسطي درجات    الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي "توجد فروق دالة إحصائيا

 لصالح التطبيق البعدي" . ختبار المهارياالو

 "ت" والجدول التالي يوضح ذلك : وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار   

 الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي "الفاعلية"( داللة الفروق بين متوسطي درجات 00جدول )

 الفاعلية
المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 4.900 43.090 القبلــي
42 59 40.002 

2.20 

 1.353 044.012 البعــدي لصالح البعدي

45.292

144.18

0

20

40

60

80

100
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140
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 الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي "الفاعلية"( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3) شكل

ت داللة إحصائية عند " وهي قيمة ذا40.002أن قيمة "ت" تساوي "( 3والشكل )( 00يتضح من الجدول )    

" ، بينما كان متوسط 044.012في التطبيق البعدي "الطالبات ، حيث كان متوسط درجات  2.20مستوى 

" ، مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح 43.090في التطبيق القبلي "الطالبات درجات 

 .التطبيق البعدي 

 59  درجات الحرية    df ، 40.002  قيمة )ت(    tة ايتا : تأثير تم تطبيق معادلالولمعرفة حجم    

n
2
 = 

t
2
 

2.931   
t
2
 + df 

nوبحساب حجم التأثير وجد إن 
2

 =  2.931 

 

        2 √ n2 
d =                            = 13.31 
  √ 1-n2 
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 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً كاألتي :

 حجم تأثير صغير = 2.0

 حجم تأثير متوسط = 2.3

 حجم تأثير كبير              = 2.1

 األول .وبذلك يتحقق الفرض تأثير كبير ، الوهذا يعنى أن حجم 

 :  الثانيالفـرض 

 :  على ما يلي الثانيينص الفرض  

ً بين متوسطي درجات     لالختبار التحصيلي  والبعديالتطبيق القبلي  فيالطالبات "توجد فروق دالة إحصائيا

 لصالح التطبيق البعدى" .

 وضح ذلك : يالتالي  والجدولوللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"     

 لالختبار التحصيلي التطبيق القبلي والبعديفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 00جدول )

االختبار 

 التحصيلي

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 0.253 3.200 القبلــي
42 59 04.253 

2.20 

      5.403 53.303 البعــدي لصالح البعدي
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36.517
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 لالختبار التحصيلي التطبيق القبلي والبعديفي ات الطالب( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3) شكل

وهي ،  لالختبار التحصيلي" 04.253أن قيمة "ت" تساوي "( 3والشكل ) (00يتضح من الجدول )     

في  الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  2.20قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وبذلك  ،" 3.200في التطبيق القبلي " الطالباتنما كان متوسط درجات " ، بي53.303التطبيق البعدي "

 الثاني .يتحقق الفرض 
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 :  الثالثالفـرض 

 :  على ما يلي الثالثينص الفرض  

ً بين متوسطي درجات     لالختبار المهاري   التطبيق القبلي والبعدي فيالطالبات "توجد فروق دالة إحصائيا

 لصالح التطبيق البعدى" .

 وضح ذلك : ت ةالتالي والجداولوللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"     

 

 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 05جدول )

 "المحيطاتلالختبار المهاري  " التطبيق القبلي والبعدي 

 المحيطات
المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 ""ن

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 محيط الرقبة

 2.950 0.002 القبلــي
42 59 3.223 

2.20 

 0.532 3.353 البعــدي لصالح البعدي

 محيط الصدر
 0.335 0.319 القبلــي

42 59 4.531 
2.20 

 0.430 3.904 البعــدي لصالح البعدي

  محيط الوسط

 0.220 5.330 القبلــي
42 59 3.024 

2.20 

 0.553 3.220 البعــدي لصالح البعدي

  محيط الجناب

 2.904 0.113 القبلــي
42 59 3.040 

2.20 

 0.423 3.305 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي للمحيطات    
 0.332 02.333 القبلــي

42 59 03.033 
2.20 

 5.251 09.235 البعــدي لصالح البعدي
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7.635

2.22

6.914

2.789
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محيط الجناب محيط الوسط محيط الصدرمحيط الرقبة

القبلــي

البعــدي

 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 1) شكل

 "المحيطاتلالختبار المهاري  " التطبيق القبلي والبعدي 

 :( 1والشكل ) (05يتضح من الجدول )

 2.20مستوى  وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند،  محيط الرقبةل "3.223أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط 3.353في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.002في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  محيط الصدرل" 4.531أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط 3.904في التطبيق البعدي " الطالبات، حيث كان متوسط درجات لصالح االختبار البعدى 

 ." 0.319في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  محيط الوسطل" 3.024أن قيمة "ت" تساوي " -5

" ، بينما كان متوسط 3.220التطبيق البعدي "في  الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 5.330في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  محيط الجنابل" 3.040أن قيمة "ت" تساوي " -4

ن متوسط " ، بينما كا3.305في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.113في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، للمجموع الكلي للمحيطات " 03.033أن قيمة "ت" تساوي " -3

" ، 09.235في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  2.20مستوى 

 ." 02.333في التطبيق القبلي " تالطالبابينما كان متوسط درجات 
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 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 04جدول )

 لالختبار المهاري  "العروض" التطبيق القبلي والبعدي 

 العروض
المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 هاواتجاه

 عرض الظهر
 2.313 0.304 القبلــي

42 59 4.500 
2.20 

 0.432 3.311 البعــدي لصالح البعدي

 عرض الصدر

 0.204 5.220 القبلــي
42 59 3.105 

2.20 

 0.305 3.125 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي للعروض 

 0.443 3.303 القبلــي
42 59 9.032 

2.20 

 0.125 04.490 البعــدي لصالح البعدي
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عرض الصدرعرض الظهر

القبلــي

البعــدي

 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9) شكل

 لالختبار المهاري  "العروض" التطبيق القبلي والبعدي 

 :( 9والشكل ) (04يتضح من الجدول )

 2.20صائية عند مستوى وهي قيمة ذات داللة إح،  عرض الظهرل" 4.500أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط 3.311في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.304في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  عرض الصدرل" 3.105أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط 3.125في التطبيق البعدي " الطالباتالبعدى ، حيث كان متوسط درجات  لصالح االختبار

 ." 5.220في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 
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وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، للمجموع الكلي للعروض " 9.032أن قيمة "ت" تساوي " -5

" ، 04.490في التطبيق البعدي " الطالباترجات لصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط د 2.20مستوى 

 ." 3.303في التطبيق القبلي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 

 

 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 03جدول )

 لالختبار المهاري  "األطوال" التطبيق القبلي والبعدي 

 األطوال
المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 طول الظهر

 0.404 5.302 القبلــي
42 59 3.203 

2.20 

 0.353 3.990 البعــدي لصالح البعدي

 رطول الصد
 2.115 0.204 القبلــي

42 59 4.440 
2.20 

 0.002 3.140 البعــدي لصالح البعدي

 ل الجنبطو

 2.353 0.331 القبلــي
42 59 3.951 

2.20 

 0.095 3.323 البعــدي لصالح البعدي

 طول الكتف

 0.020 0.994 القبلــي
42 59 3.504 

2.20 

 0.253 3.302 البعــدي لصالح البعدي

 رطول الحج

 2.313 0.331 القبلــي
42 59 3.000 

2.20 

 0.444 3.000 البعــدي لصالح البعدي

 الطول الكلي

 2.115 0.220 القبلــي
42 59 3.215 

2.20 

 0.042 3.343 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي لألطوال
 0.105 04.933 القبلــي

42 59 00.529 
2.20 

      5.343 42.903 البعــدي لصالح البعدي
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الطول الكليطول الحجرطول الكتفطول الجنبطول الصدرطول الظهر

القبلــي

البعــدي

 
 فيالطالبات روق بين متوسطي درجات ( داللة الف02) شكل

 لالختبار المهاري  "األطوال" التطبيق القبلي والبعدي 

 

 

 :( 02والشكل ) (03يتضح من الجدول )

لصالح  2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الظهرل" 3.203أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط درجات 3.990ي التطبيق البعدي "ف الطالباتاالختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 5.302في التطبيق القبلي " الطالبات

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الصدرل" 4.440أن قيمة "ت" تساوي " -0

ن متوسط " ، بينما كا3.140في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.204في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الجنبل" 3.951أن قيمة "ت" تساوي " -5

" ، بينما كان متوسط 3.323في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.331لقبلي "في التطبيق ا الطالباتدرجات 

لصالح  2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الكتفل" 3.504أن قيمة "ت" تساوي " -4

" ، بينما كان متوسط درجات 3.302في التطبيق البعدي " الطالباتاالختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.994في التطبيق القبلي " الطالبات

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الحجرل" 3.000أن قيمة "ت" تساوي " -3

" ، بينما كان متوسط 3.000في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.331في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

لصالح  2.20اللة إحصائية عند مستوى وهي قيمة ذات د،  لطول الكليل" 3.215أن قيمة "ت" تساوي " -3

" ، بينما كان متوسط درجات 3.343في التطبيق البعدي " الطالباتاالختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.220في التطبيق القبلي " الطالبات

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، للمجموع الكلي لألطوال " 00.529أن قيمة "ت" تساوي " -3

" ، 42.903في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  2.20مستوى 

 ." 04.933في التطبيق القبلي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
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 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 03جدول )

 لالختبار المهاري  "الكم" التطبيق القبلي والبعدي 

 الكم
متوسط ال

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 محيط الذراع
 2.355 0.323 القبلــي

42 59 1.440 
2.20 

 0.302 3.330 البعــدي لصالح البعدي

 طول الكم 

 0.231 5.440 القبلــي
42 59 4.002 

2.20 

 0.255 3.300 البعــدي صالح البعديل

 محيط اإلسورة

 2.335 0.213 القبلــي
42 59 3.503 

2.20 

 0.990 3.192 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي للكم
 0.503 3.054 القبلــي

42 59 00.024 
2.20 

      0.333 05.015 البعــدي لصالح البعدي
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محيط اإلسورة طول الكممحيط الذراع

القبلــي

البعــدي

 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 00) شكل

 لالختبار المهاري  "الكم" التطبيق القبلي والبعدي 

 :( 00والشكل ) (03يتضح من الجدول )

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  محيط الذراعل" 1.440أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط 3.330في التطبيق البعدي " الطالباتان متوسط درجات لصالح االختبار البعدى ، حيث ك

 ." 0.323في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 
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لصالح  2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  طول الكمل" 4.002أن قيمة "ت" تساوي " -0

" ، بينما كان متوسط درجات 3.300لبعدي "في التطبيق ا الطالباتاالختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 5.440في التطبيق القبلي " الطالبات

 2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  محيط اإلسورةل" 3.503أن قيمة "ت" تساوي " -5

" ، بينما كان متوسط 3.192في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

 ." 0.213في التطبيق القبلي " الطالباتدرجات 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، للمجموع الكلي للكم " 00.024أن قيمة "ت" تساوي " -4

" ، بينما كان 05.015في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  2.20

 ." 3.054القبلي " في التطبيق الطالباتمتوسط درجات 

 

 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 03جدول )

 للمجموع الكلي لالختبار المهاري  التطبيق القبلي والبعدي 

االختبار 

 المهاري ككل

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 اتجاههاو

 5.330 51.032 القبلــي
42 59 59.330 

2.20 

 3.495 023.335 البعــدي لصالح البعدي
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االختبار المهاري ككل

 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 00) شكل

 للمجموع الكلي لالختبار المهاري  التطبيق القبلي والبعدي 

للمجموع الكلي لالختبار " 59.330أن قيمة "ت" تساوي "( 00والشكل ) (03يتضح من الجدول )    

لصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط  2.20وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  المهاري

في التطبيق القبلي  الطالبات" ، بينما كان متوسط درجات 023.335في التطبيق البعدي " الطالباتدرجات 

 الثالث .وبذلك يتحقق الفرض  ،" 51.032"

 التوصيات : 
 

 . من معلومات في دراسة اخذ القياسات بالطريقة الصحيحة هيحتوي االهتمام بالبحث وعلى ما  -0
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   . البحث في مكتبة كلية التصاميم لطالبات قسم المالبس والنسيج هذااعتماد  -0

  .ة خذ القياسات بالطريقة الصحيحالتدريس على تدريس محتوى البحث عند ا أعضاءضرورة اعتماد هيئة  -5

   . دعم هذا البحث معنويا وماديا ليكون متداول بين طالبات قسم المالبس والنسيج -4

 . األزياءالتعريف بهذا البحث لطالبات كلية المالبس والنسيج وكل من تهتم بتصميم  -3
 

 : المراجع
 

 مطابع دار المعارف. ، القاهرة ، زء الثانيطريقة التفصيل بروفيلي الج: م( 0933، )ـــــــــــــــــــــ  -0

المساهمة فى برامج الحاسب اآللي  والفنية العلمية وأسسه األزياء تصميم :م( 0220) أبو موسى ، ايهام فاضل -0

 . التطبيقية ، دار الحسن

مؤسس  ، دار النشر ، الرباط ، الموسوعة العربية العالمية: م (  ٥٩٩١)  العزيز سلطان بن عبد ، أل سعود -5

 أعمال الموسوعة .

  . الشعب ، دار القاهرة ،٥ط ، النسائية المالبس وتصنيع تصميم أسس في مقدمة: م(0991) دمحم لطيفة  باراك، -4

دراسة تصنيع المالبس النسائية الخارجية وابتكار تصميمات للمرأة العاملة  :م( 0913بارك، لطيفة دمحم ) -3

 التربية للبنات.كلية  ، ، جدة رسالة دكتوراه ، السعودية

دار الفاروق للنشر  ، القاهرة ،0الطبعة العربية  ، التفصيل فن وإبداع وصناعة: م( 0223، رينيه ، ) برج -3

 . والتوزيع

 مطبعة شندلر العربية . ، ، القاهرة طريقة بروفيلي الجزء األول: م( 0949بروفيلي، ج ) -3

 . 0ط ، في نجد ، نسائيةالتراث التقليدي للمالبس ال: م ( 0913البسام، ليلي )  -1

  . ناشرون لبنان مكتبة ، بيروت  ، المحيط محيط :م( 0991بطرس ) المعلم البستاني،  -9

 للنشر.  الرشيد دار ، بغداد ، المجتمع وتغير التصنيع :م( 0910دمحم ) الحسن، إحسان -02

 العربي . الفكر دار ، القاهرة ، ٣ط ، الجاهزة تصنيع المالبس: م( 0994عايدة ) ، هاء والزرقاب ، رأفت  -00

 صناعة المالبس .في الحاسب  : م(  0222)  اللطيف رزق، سوسن عبد -00

 الثالث ، للتطوير  للصف مشاغل الوكالة المساعدة إدارة مقرر :م( 0225)  الرئاسة العامة لتعليم البنات -05

 المهني. الثانوي المعهد والنسيج المالبس قسم

،  0ط  ، التقنيات الحديثة في إعداد المانيكان للتشكيل :م( 0225 )الزفتاوي، حنان نبية وعبود، دعاء دمحم -04

 عالم الكتب.، القاهرة 

دراسة معدالت األداء لعمال مصانع المالبس الجاهزة  : م(0919سالم، عزة دمحم ) -03

 اإلقتصاد المنزلي.  كلية ، حلوان جامعة، ،القاهرة ماجستير رسالة ، الجاكيت الصيفي الرجالي البدلة 

 كلية االقتصاد. ،جامعة األسكندية  ، موسوعة المالبس: م(  ٥٩٥3ان، سامية لطفي ) سم -03

 . 0ط ، دليل الخياطة ، للخياطه الراقية للجاكيت والمعطف: م( 0999سنجر،) -03

 دار الثقافة. ،مكة المكرمة  ، االقتصاد المنزلي واالستهالك الملبسي: م( ٥٩٩٩شتا، عايده ونادر، خديجة ) -01

، جامعة التحدي ، الجماهيرية 0ط المنزلية واألمن الصناعي ، اإلداريةالنظم  : (0994القاسم ) الشيخ ، أبو -09

 العربية الليبية.

دراسة تحليلية العوامل المؤثرة على الشعور بالراحة في مالبس المرأة  :م( 0220) السالم  عال عماد عبد -02

كلية التربية لالقتصاد  ، المملكة العربية السعودية ، ابعةمقدمة من طالبات الفرقة الر ، العاملة بمنطقة مكة المكرمة

 . المنزلي

 " ، عمان: دار المستقبل.0م( " تصميم المخططات والخياطة "٥٩٩٢)  ظاظا، عصام ظاظا -00

 العربي. الفكر دار ،جدة،٥ط،المالبس تنفيذ وأسس الماكينات دراسات في :م( 0915 (، عليه عايدين -00

التشكيل على المانيان بين  : م(0225وى، حنان ، ومؤمن ، نجوى ، صدقى ، منى )لزفتااعبدالقادر، ايمان و -05
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