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 :البحث مستلخص

 الرجالی القمیص صناعة وتعتبر الکمی، اإلنتاج أنواع تحت إنتاجها یندرج التی الملبسیة القطع من الرجالی القمیص یعتبر

 تعد لم التی والعالمیة المحلیة األسواق فی الجودة مستوى رفع إنتاجها یستلزم مما کبیرا   اهتماما   نالت التی الصناعات من

 جودة وتحقیق السلعة عن المستفیدین رضا أیضا   تعنی وإنما المتاحة، نظیرتها من أفضل خدمة أو سلعة إنتاج ببساطة تعنی

 االقتصاد بکلیة والنسیج المالبس قسم الرابعة بالفرقة الخاصة المشروع لمادة الباحثة تدریس خالل ومن, ککل المنشأة

 محتوى مواکبة منطلق ومن الجاهزة، المالبس مصانع لبعض المیدانیة الزیارات خالل من وکذلک األزهر، جامعة المنزلی

 للقمیص أساسیة نماذج إعداد مجال فی مقننة علمیة لدراسة بالکلیة القسم لحاجة ونظرا التطبیقی بالواقع الدراسیة المناهج

 بناء طرق لتعدد ونظرا   المجال، بهذا المرتبطة والمهارات بالمعارف ملمین خریجین إلى العمل سوق حاجة وأیضا الرجالی

 طرق خمس على الباحثة حصلت وقد الجسم، على الضبط من مختلفة درجات وبالتالی الرجالی للقمیص األساسی النموذج

 أرمسترونج وطریقة ،"Teresa" ل اإلیطالیة والطریقة والکاجوال، الکالسیک "Aldrich" ألدریتش طریقة: وهی منها

"Armstrong"، هذه بین من المصری للجسم ومالئمة ضبطا   الطرق أکثر معرفة تحتم لذلک الکفراوی، بثینة وطریقة 

 وهی البحث موضوع الرجالی للقمیص األساسیة النماذج رسم طرق بین فروق وجود یتأکد البحث فروض وبتحقق, الطرق

 ،"Teresa" ل اإلیطالیة للطریقة( ج) و ، الکاجوال ألدریتش لطریقة( ب) و ، الکالسیک "Aldrich" ألدریتش لطریقة( أ)

 النموذج: کاآلتی األفضلیة فی ترتیبهم کان بحیث الکفراوی بثینة لطریقة( هـ) و ،"Armstrong" أرمسترونج لطریقة( د)

( هـ) النموذج یلیه أرمسترونج، لطریقة( د) النموذج یلیه ألدریتش، لطریقة( أ) النموذج یلیه الکاجوال، ألدریتش لطریقة( ب)

 ."Teresa" ل اإلیطالیة للطریقة( ج) النموذج ثم ، الکفراوی بثینة لطریقة

 الكلمات المفتاحية:

 .الرجالی المالبس -القمیص الرجالي -النموذج األساسي  -النموذج 

abstract: 

The men's shirt is one of the clothing parts whose production falls under the types of 

quantitative production, and the men's shirt industry is considered one of the industries that 

has received great attention, which requires its production to raise the level of quality in the 

local and global markets, which no longer simply means producing a good or service better 

than its available counterpart, but rather means Also, the beneficiaries' satisfaction with the 

commodity and achieving the quality of the facility as a whole, and by teaching the researcher 

to the project subject for the fourth year, the Department of Clothing and Textile, Faculty of 

Home Economics, Al-Azhar University, as well as through field visits to some ready-made 

garment factories, and in order to keep up The curriculum content is applied and given the 
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need of the college department for a codified scientific study in this field' Due to the 

multiplicity of construction of basic pattern methods for the men's shirt and also the need of 

the labor market for graduates who are familiar with the knowledge and skills associated with 

this field, and given the multiplicity of ways to construct the basic pattern of the men's shirt 

and thus different degrees of fit on the body, The researcher has got five methods, including: 

the classic and casual Aldrich method, the Teresa Italian method, the Armstrong method, and 

the Buthainah Al-Kafrawy method, so it is imperative to know the most accurate and 

appropriate to the body among these methods, and to verify the research hypotheses make 

sure existnce differences between construction of the basic pattern methods of the men's shirt 

The subject of the research, which is the following:, (a) for the classic Aldrich method, (b) for 

the casual aldrich method, (c) for the Italian method of Teresa, (d) for the Armstrong method, 

And (e) for the Buthainah Al-Kafrawy method so that their ranking in preference was as 

follows: Pattern (b) of the Aldrich casual method, followed by Pattern (a) of the Aldrich 

method, followed by Pattern (d) of the Armstrong method, followed by Pattern (e) of the 

Buthainah Al-Kafrawy method, then pattern ( C) for the Italian "Teresa" method. 

Key Words:  

pattern- basic pattern - men's shirt- men's clothing. 

 

 المقدمة ومشكلة البحث: 

مستمر مما یجعل كل منتجي  تعتبر صناعة المالبس الجاهزة من الصناعات سریعة التغیر والتنوع حیث تحظى بتطور

المالبس والقائمین بأبحاثها یتنافسون على توفیر العوامل الالزمة لتطویر هذه الصناعة، وهناك عنصر هام وجوهري تقوم 

علیه صناعة المالبس الجاهزة بل ویمكن اعتباره المحرك األول لهذه الصناعة أال وهو األسالیب الهندسیة لتصمیم المالبس 

والقائمین  –ومهندس تدریج وتعشیق النماذج  -ومصمم الباترونات  –ه قسم التصمیم المكون من )مصمم األزیاء والذي ییمثل

 ومسئولي الرقابة وجودة اإلنتاج(. –على عملیة تنفیذ العینات 

لرجالي من والقمیص الرجالي من القطع الملبسیة التي یندرج إنتاجها تحت أنواع اإلنتاج الكمي، وتعتبر صناعة القمیص ا

الصناعات التي نالت اهتماما  كبیرا  مما یستلزم إنتاجها رفع مستوى الجودة في األسواق المحلیة والعالمیة التي لم تعد تعني 

ببساطة إنتاج سلعة أو خدمة أفضل من نظیرتها المتاحة، وإنما تعني أیضا  رضا المستفیدین عن السلعة وتحقیق جودة المنشأة 

 ككل.

د النماذج من أدق الوظائف التي تعتمد علیها صناعة المالبس الجاهزة، حیث یتوقف علیها مدى نجاح التصمیم وعملیة إعدا

واإلنتاج ككل، لذلك البد أن یتوفر في القائمین علیها درجة عالیة من الكفاءة والخبرة والموهبة تتمثل في القدرة على تطویر 

ا ، وتزداد أهمیة عملیة إعداد النماذج حیث تحدد نوع المنتج ومقاسه والشكل النهائي النماذج بكافة الطرق الفنیة تقنیا  واقتصادی

للتصمیم وتسلسل العملیات اإلنتاجیة من اختیار للخامات والخامات المساعدة، ویعد القمیص الرجالي من أهم القطع الملبسیة 

و مواصفات تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تحتاج إلى قدر كبیر من الدقة والضبط، مما یستلزم إعداد خریج ذ

 وبأسلوب یتناسب مع طبیعة العصر في ظل التقنیة الحدیثة لمواكبة هذه الصناعة.

ومن خالل تدریس الباحثة لمادة المشروع الخاصة بالفرقة الرابعة قسم المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة 

األزهر، وكذلك من خالل الزیارات المیدانیة لبعض مصانع المالبس الجاهزة، ومن منطلق مواكبة محتوى المناهج الدراسیة 

كلیة لدراسة علمیة مقننة في مجال إعداد نماذج أساسیة للقمیص الرجالي وأیضا بالواقع التطبیقي ونظرا لحاجة القسم بال

حاجة سوق العمل إلى خریجین ملمین بالمعارف والمهارات المرتبطة بهذا المجال، ونظرا  لتعدد طرق بناء النموذج األساسي 
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على خمس طرق منها وهي: طریقة  للقمیص الرجالي وبالتالي درجات مختلفة من الضبط على الجسم، وقد حصلت الباحثة

، "Armstrong"، وطریقة أرمسترونج "Teresa"" الكالسیك والكاجوال، والطریقة اإلیطالیة ل Aldrichألدریتش "

 وطریقة بثینة الكفراوي، لذلك تحتم معرفة أكثر الطرق ضبطا  ومالئمة للجسم من بین هذه الطرق على الجسم المصري.

 اآلتیة:في التساؤالت  مشكلة البحثویمكن صیاغة 

 ما هى الفروق بین الطرق الخمسة لبناء النموذج األساسى للقمیص الرجالي ضبطا  على الجسم. -

 للقمیص الرجالي ضبطا  على الجسم.ما هى أفضل الطرق الخمسة لبناء النموذج األساسى  -

 أهداف البحث:

 :إلى الحالي البحث يهدف

 دراسة بعض الطرق المستخدمة لبناء النموذج األساسى للقمیص الرجالي. – 1

نموذج محاولة الوصول إلى أفضل طریقة لبناء النموذج األساسى للقمیص الرجالي من بین الخمس طرق بناء ال – 2

 الرجالي.األساسى للقمیص 

 أهمية البحث:

 تتضح أهمية البحث في النقاط التالية:

 النموذج األساسى للقمیص الرجالي.توفیر دراسة علمیة مقننة لبعض طرق بناء  -1

یمكن االستفادة من نتائج هذا البحث فى تدریس المواد الدراسیة التخصصیة لطالب قسم المالبس والنسیج بتطبیق الطریقة  -2

 األمثل وتدریسها فى الكلیات المتخصصة.

 ع المجتمع واحتیاجاته.محاولة ربط التعلیم الجامعى بواق -3

اإلسهام فى معالجة بعض المشاكل والصعوبات التى تواجه مصانع المالبس الجاهزة التى تحتاج هذا النوع من النماذج  -4

 اعد على االرتقاء بمستوى الجودة.فى تنفیذ منتجاتها لما توفره من وقت وجهد للوصول إلى نماذج تس

 مصطلحات البحث:

 : الرجاليالقميص  -1

هو أحد القطع الملبسیة الرجالیة، وهو رداء خارجي یغطي الجزء العلوي من الجسم من الكتفین إلى مستوى  shirtالقمیص 

الردفین أو أعلى قلیال ، به یاقة تقص من قطعة واحدة أو قطعتین، ومرد یغلق بواسطة أزرار وعراوي، وكمین، وقد یرتدى 

 (485، 2016 وآخرون،)أحمد علي سالمان بمفرده مع البنطلون أو أسفل الجاكیت أو المعطف أو السویتر.               

 :(Basic Pattern)النموذج األساسى  -2

عبارة عن خطوط ومنحنیات ترسم على الورق بطرق فنیة وهندسیة خاصة، تبنى على مقاییس دقیقة ألبعاد جسم معین، 

 جسم بواسطة الخیاطات والبنسات، وهو األساس الذي یبنى علیه أي تصمیم.ویأخذ شكل ال

 (358، 2016)أحمد علي سالمان وآخرون،                                                                                      

 منهج البحث:

 تساؤالت البحث وتحقیق األهداف. ىعلاستخدم البحث: المنهج التطبیقي وذلك لمالئمته لهذا البحث ولإلجابة 

 أدوات البحث:

 استمارة استبیان خاصة بتحكیم السادة أساتذة التخصص  -
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 فروض البحث:

تحقیق جوانب التقییم  الي فيالرجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مقاسات النموذج األساسي للقمیص  الفرض األول: -

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصین"

تحقیق جوانب  الرجالي فيالنموذج األساسي للقمیص  محاور مقاساتفروق ذات داللة إحصائیة بین  توجد الثاني:الفرض  -

 التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین "

فروق ذات داللة إحصائیة بین طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجالي في تحقیق جوانب  توجد الثالث:الفرض  -

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصین "التقییم 

  حدود البحث:

 دراسة: علىيقتصر البحث 

والكاجوال، والطریقة  الكالسیك” Aldrichطریقة ألدریتش "خمس طرق لبناء النموذج األساسى للقمیص الرجالي هي:  -

 .، وطریقة بثینة الكفراوي"Armstrong"، وطریقة أرمسترونج "Teresa"اإلیطالیة ل 

 سم. 108، 100، 92ت هي: محیط صدر ثالثة مقاسات من النماذج األساسیة الخمس لتطبیق البحث وهذه المقاسا -

 النظري:  اإلطار

( قوله تعالى: "وإن كان قمیصه قد من 27الكریم بسورة یوسف علیه السالم في اآلیة ) لقد وردت كلمة قمیص في القرأن

 دبر فكذبت وهو من الصادقین" صدق هللا العظیم.

والقمیص: هو ملبس من قماش للجزء العلوي من جسم اإلنسان، وكان في البدایة یلبس حصرا  للرجال ثم أصبحت للنساء 

فإنه أصبح یشمل كل ما یلبس في الجزء العلوي من الجسم مثل السترات والمعاطف، أیضا ، وحسب المصطلح األمریكي 

هایات ضیقة وفتحة أما بالنسبة إلى المصطلح البریطاني فإنه ما زال متقیدا  بالمعنى القدیم وهو لباس مع یاقة وأكمام منتهیة بن

 عمودیة بأزرار.

 التي األولى األسرة قبور في وموجود الكتان من بیتري( مصنوع فلیندرز)البریطاني  العالم اكتشفه قمیص أول ویرجع

مصر، ومن أشهر القمصان التي تكلم عنها التاریخ المصري القدیم قمیص توت عنخ آمون والموجود بالمتحف  حكمت

 نالثام القرن وفي عشر، السادس القرن في األكمام القمیص ونهایات رقبة زخرفة وقد بدأ (،599المصري تحت رقم )

 .عشر التاسع القرن بدایة في الملونة القمصان الطویلة وظهرت الرقبة الموضة كانت عشر

لها فتحة رقبة مستدیرة بدون یاقة ویصل طوله إلى منتصف الساقین وله كمان  ویعرف القمیص قدیما  بأنه قطعة ملبسیة

واسعان یصالن للمعصم ویصنع من قماش الكتان أو القطن أو الحریر، ویختلف شكل وطول واتساع القمیص وكذلك الكم 

 في Camis ة )كمیس(المعروفة في أوروبا إلى كلم Chemiseمن منطقة وفترة زمنیة إلى أخرى، وترجع كلمة )شیمیز( 

 بالد فارس وهو قمیص مفتوح من األمام حتى منتصف البطن.

 (60م، 2016)محمود، سكينة أمين وسحر كمال محمود فودة ،                                                                

أما القمصان عند العرب فكانت أحیانا مغلقة من األمام وأحیانا أخري مفتوحة وذات عراوي وأزرار، ثم اخذت القمصان 

تتطور عند األوروبیین فأصبحت مغلقة بفتحات رقبة عادیة، ثم قمصان مفتوحة من األمام وذات یاقة مقواة مع وجود أكمام 

ص مع التطور االجتماعي بدایة من القرن السابع عشر لتظهر تلك طویلة أو قصیرة "نصف كم"، واختلف شكل القمی

 (13م، 2004)محمود، محمد أحمد عمر،                    ات الصدر.                    االختالفات في شكل الیاقات وقص
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، وبالرغم من أنه یتخذ شكال  والقمیص الرجالي من القطع الملبسیة الهامة حیث یرتدى صیفا  وشتاء  على البنطلون أو البدلة

ممیزا  أو خاصا  إال أنه من آن آلخر یمر ببعض التغییرات البسیطة في المودیل خاصة في شكل الیاقة التي تعتبر أساس 

والبنطلون القمیص وكذلك شكل وطول الكم باإلضافة إلى نوع القماش ولونه لیسایر الموضة السائدة ویالئم شكل الجاكیت 

   (7م، 2002عبد هللا عبد المنعم،  )حسين،                                                                    بة.تبعا  للمناس

أیضا  من الحریر الطبیعي  ویصنع القمیص من خامات طبیعیة كالقطن مثل البوبلین والفوال والباتسته والبیكیه، وویصنع

من  (Poplin)ویعتبر البوبلین وكذلك من خامات صناعیة تركیبیة أو مخلوطة مثل النایلون والذي ظهر في األربعینیات، 

: 100أفضل األقمشة المستخدمة في صناعة القمیص الرجالي ویصنع من نمرة خیط ذو درجة عالیة حیث تصل إلى "

لى إنتاج خامة خفیفة الوزن شفافة نسبیا  وناعم الملمس كما یتمیز بمظهریة سطح خاصة " فتلة/ بوصة مما یساعد ع200

حیث تعطي إحساسا  بوجود نقوش مربعة صغیرة نتیجة تكاثف خیوط السداء المتعاقدة على عدد أقل من خیوط اللحمة بتركیب 

   ا السادة أو المقلم أوالكاروه.                                                                                                ، وتصنع أقمشة القمیص الرجالي بجمیع األلوان والنقوش فمنه1 /1نسجي سادة 

(Wilcox, R.: 1969, 318)                                                                                                                 

والخامات الطبیعیة تعتبر من الخامات المفضلة في صناعة القمیص الرجالي نظرا  لثبات ألوانها التي تعطیها أكثر قیمة 

 (85م، 2009)أحمد، كفاية سليمان وآخرون،          وأجود مستوى وأرقي مظهرا .                                          

ملبسیة یبنى طبقا لنموذج أساسي معد خصیصا  له، والنموذج األساسي ألي قطعة ملبسیة عبارة والقمیص الرجالي كقطعة 

عن خطوط ترسم على الورق بطرق فنیة وهندسیة تبنى على مقاییس دقیقة لجسم معین، ویأخذ شكل هذا الجسم بواسطة 

 م(98، 2012)زينب عبد الحفيظ فرغلي،                     الخیاطات والبنسات وهو األساس الذي یبنى علیه أي تصمیم.

خریطة لترجمة وتسجیل قیاسات الشكل الخارجي للجسم البشري بصورة مقننة بحیث یتمثل شكل  النموذج األساسيویعد 

الجسم ثالثي األبعاد على هیئة مسطحة ذات بعدین، ویعتمد ضبط النموذج األساسي على مالئمة نوع وطریقة رسم النموذج 

                                                                                                                                        وذج حسب الطلب أو اإلنتاج الكمي.یاسات المرسوم على أساسها لجسم المرتدي سواء كان نمط عمل النمودقة الق

 )تعريف إجرائي(

 -وهي: النموذج األساسي بثالث طرق مختلفة  ويتم الحصول على

 الطریقة المسطحة.                           -1

 طریقة التشكیل على المانیكان )الجسم الصناعي(.  -2

 استخدام الطریقتین المسطحة والتشكیل على المانیكان معا . -3

والتقديم وأسلوب التنفيذ، وهذه النماذج وينبثق من النموذج األساسي المسطح نماذج تختلف في التفاصيل وطريقة العرض 

 نموذج المعاطف -النموذج المبسط                   ج -النموذج القیاسي                        ب -أ هي:

 (64م، 2001)شكري، نجوى، النموذج المستخدم في الصناعة.                                                             -د

 الضبط الجيد للملبس: 

 األساسیةیقصد بالضبط الجید: مدى تطابق خطوط النموذج )الباترون( مع أماكنها على الجسم من حیث أبعاد الجسم 

 (221، 2018)إدريس، محمد، محمد البدري، وبسمة الفناجيلي: )المحیط الدوران((.                 –العرض  –)الطول 

 -وهي: وهناك خمسة أسس مشتركة لتحقیق الضبط الجید للزي یرتبط الواحد فیها باآلخر 

 الخط. -5         الراحة          -4        االنسدال         -3             االتزان     -2            اتجاه النسیج        -1
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 مواصفات القميص جيد الضبط:

 لقمیص عمودیة على األرض، وأن تكون الخطوط العرضیة موازیة لألرض.أن تكون الخطوط الطولیة ل -

 أال یكون القمیص به زیادة كبیرة في الصدر. -

 أن تكون الكولة مضبوطة تماما  على الرقبة بدون ضیق أو اتساع زائد. -

 أن تكون حردة اإلبط مضبوطة بما یتطلبه المودیل. -

 واالتساع بما فیها أسورة الكم. أن تكون األكمام منسدلة مضبوطة الطول -

 أن یكون الجیب في وضعه ومكانه المضبوط على الصدر. -

 أن یكون طول القمیص مناسب لطول القامة. -

ویجب معرفة أن قمیص البدلة یختلف عن القمیص الذي یرتدى مع البلوفر أو البنطلون الكاجوال أو الجینز وهكذا، فلكل 

 الراحة المضافة إلیه أثناء تصمیم النموذج.نوع شكله الخاص من حیث نسبة 

 اإلطار العملي:

وقد تعددت طرق البناء وبالتالي  قامت الباحثة بدراسة دقیقة لألسالیب المستخدمة في بناء النماذج األساسیة للقمیص الرجالي،

بینها للوصول إلى درجات مختلفة للضبط على الجسم، ومن هذه الطرق حصلت الباحثة على خمس طرق قامت بالمقارنة 

" الكاجوال Aldrichأفضلها بما یحقق الضبط والراحة والمالئمة للجسم، وهذه الخمس طرق هي: طریقة ألدریتش "

وطریقة بثینة الكفراوي، وقد تم ترمیز  "Teresa"والطریقة اإلیطالیة ل  "Armstrong"والكالسیك، وطریقة أرمسترونج 

" الكالسیك ، و )ب( لطریقة ألدریتش الكاجوال ، و )ج( للطریقة اإلیطالیة Aldrich"الطرق كما یلي: )أ( لطریقة ألدریتش 

 ، و )هـ( لطریقة بثینة الكفراوي، وفیما یلي طرق الرسم الخمسة:"Armstrong" ، )د( لطریقة أرمسترونج "Teresa"ل 

 الطريقة األولى )أ(: النموذج األساسي للقميص الرجالي الكالسيك بطريقة ألدريتش

(Aldrich, W., 1997, 30) 

 القياسات المطلوبة لبناء النموذج: 

 محیط الصدر  -2مقاس الرقبة                        -1

 طول الوسط الطبیعي )من منتصف رقبة الخلف حتى الوسط(  -4عمق اإلبط                          -3

 طول الكم للقمیص -5عرض الظهر                1/2 -5

 مقاس اإلسورة  -7ول القمیص                      ط -6

 سم حول حدود أجزاء النموذج  1یتضمن هذا النموذج سماحات الحیاكة  -: ملحوظة
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 لبناء جسم النموذج: 

 
 ( النموذج األساسي للقميص الرجالي الكالسيك بطريقة ألدريتش1شكل رقم )

 

 نرسم من نقطة صفر خطین متعامدین.  -

 سم, ثم نرسم منها خط عرضي جهة الیمین بدون قیاس. 4( عمق اإلبط+ 1 -)صفر -

سم, ثم نرسم خط عرضي للیمین بدون 3( طول الوسط الطبیعي )من منتصف رقبة الخلف حتى خط الوسط(+ 2 -)صفر -

 قیاس. 

( وألسفل حتى 5قطة )سم, ثم نرسم خط عرضي للیمین, ثم نرتفع ألعلى عمودیا حتى ن 8( طول القمیص+ 3 -)صفر -

 (.6نقطة )

 سم.  12محیط الصدر+  1/2( 4 -1) -

 ( بدون قیاس.7سم, ثم نرتفع ألعلى من نقطة ) 1/2محیط الرقبة ناقص  1/5( 7 -)صفر -

 سم, ثم نرسم حردة الرقبة الخلفیة.  4.5( 8 -7) -

 ین. ( خط عرضي للیم9سم, ثم نرسم من نقطة ) 2( + 1 -قیاس )صفر 1/5( 9 -)صفر -

( على خط عمق اإلبط ثم ألعلى حتى 11سم, ثم نرسم خط عمودي ألسفل حتى نقطة ) 4عرض الظهر+  1/2( 10 -9) -

 (.12نقطة )

 ( بمنحنى خفیف ألسفل. 13 -8سم, ثم نصل ) 0. 75( 13 -12) -

 سم . 10( مسافة 14 -10) -

  ( بمنحنى خفیف ألعلى.15(, )14. سم, ثم نصل نقطتي )75( 15 -10) -

 .18, 17ألسفل حتى نقطتي  16. سم نثم نقیم خط عمودي من 05( + 4-1قیاس ) 1/2( 16 -1) -

 سم, ثم نرسم خط عمودي للیسار بدون قیاس.  4.5( 19 -5) -

 سم.  1محیط الرقبة ناقص  1/5( 20 -19) -

 سم, ثم نرسم حردة الرقبة األمامیة.  2.5محیط الرقبة ناقص  1/5( 21 -19) -

 , ثم نرسم منها خط عمودي بدون قیاس جهة الیمین. 1.5( 22 -10) -
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 بمنحنى خفیف ألعلى.  23, 20. سم, ثم نصل نقطتي 5(+ 13 -8( نفس قیاس )23 -20) -

 سم.  4.5محیط الصدر+  1/3( 24 -1) -

 بخط مستقیم.  24, 23, ثم نصل النقطتین 24سم من نقطة  3( نرتفع ألعلى 25 -24) -

 ( .25 -23قیاس ) 1/2( 26 -23) -

سم للداخل من  1بمنحنى كما بالسهم مع مراعاة الدخول  23, 25, 16, 10, 13یتم رسم حردة اإلبط بتوصیل النقاط  -

 .26نقطة 

 خط عمودي ألسفل بموازاة خط نصف األمام . 27سم مسافة المرد, ثم نرسم من نقطة  1.5( 27 -21) -

 خط عمودي ألسفل بموازاة خط المرد وخط نصف األمام.  28لمرد, ثم نرسم من سم مسافة بطانة ا 3.5( 28 -27) -

 یتم طي الباترون على خط المرد لتشكیل الرقبة في مسافة البطانة للمرد.ملحوظة: 

 سم.  2( 30 -17) -سم                    2( 29 -17) -

 سم.  1( 32 -31) -سم                  20( 31 -18) -

 سم, ثم نرسم خطي خیاطة الجنب. 1( 33 -31) -

 ( .18 -3( في منتصف المسافة )35( ، نضع نقطة )18 -6( في منتصف المسافة )34نضع نقطة ) -

 سم, ثم نرسم منحنى نهایة القمیص كما بالرسم . 4( 36 -34) -

هایة القمیص ولكن تم رسم ثم نرسم منها خط عمودي ألسفل وحتى ن 9سم یسار نقطة  2ولرسم ثنیة كالونة الظهر نضیف  -

 الباترون بدون كالونة أو كسرة في هذا البحث.

 لبناء الكم: 

 
 ( النموذج األساسي لكم القميص الرجالي الكالسيك بطريقة ألدريتش2شكل رقم )

 
 نرسم خط عمودي بدایته نقطة صفر  -

خط عمودي عرضي في كال االتجاهین  1ثم نرسم من نقطة  والخلفیة،مجموع حردتي اإلبط األمامیة  1/4( 1 -)صفر -

 قیاس.بدون 

 اإلسورة.سم مطروحا منه عرض  6( طول الكم+ 2 -)صفر -
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 خط عمودي عرضي في كال االتجاهین بدون قیاس.  3(, ثم نرسم من 2-1قیاس ) 1/2( 3 -1) -

 ( 5خط عمودي ألسفل حتى نهایة الكم في نقطة ) 4ثم نرسم من  مجموع حردتي اإلبط, 1/2( 4 -)صفر -

 (. 7خط عمودي ألسفل حتى نهایة الكم في نقطة ) 6مجموع حردتي اإلبط, ثم نرسم من نقطة  1/2( 6 -)صفر -

 . 10, 9, 8( إلى أربعة أجزاء بالنقاط 4 -یتم تقسیم المسافة )صفر -

 .13, 12, 11أجزاء بالنقاط  ( إلى أربعة6 -ویتم تقسیم المسافة )صفر -

سم  2(, 9سم من نقطة ) 1, صفر باالرتفاع 8بخط مستقیم ثم  4, 8بعد ذلك یتم رسم منحنى رأس الكم بتوصیل النقاط  -

سم من نقطة  1باالنخفاض  6, 12, 11سم من نقطة  1باالرتفاع  12( بمنحنى كما بالرسمم. ثم صفر, 10من نقطة )

 ( كما بالرسم. 13)

 ( . 5 -2المقاس ) 1/3( 14 -5) -

 ( .7 -2المقاس ) 1/3( 7-5) -

 ( بخط مستقیم.16 -4(, ثم نصل )14 -5في منتصف المسافة ) 16نضع نقطة  -

( هما 17 -6(, )16 -4( بخط مستقیم لیكون الخطان )17 -6(, ثم نصل 15 -7في منتصف المسافة ) 17نضع نقطة  -

 خطان حیاكة كم القمیص. 

 سم.15على بعد  19خط عمودي ألعلى في نقطة  14(, ثم نرتفع من 14 -2في منتصف المسافة ) 18نضع نقطة  -

 ( بمنحنى كما بالرسم .14 -2سم, ثم نصل ) 1( 20 -18) -

 اإلسورة: 

 سم  4تكون على شكل مستطیل طوله = مقاس اإلسورة +  -

 سم . 2وعرضه = عمق اإلسورة + 

 كول القميص: 

 حردتي الرقبة االمامیة والخلفیة. مجموع  1/2( 2 -1) -

 القميص الرجالي الكالسيك بطريقة ألدريتش ( أسورة3شكل رقم )     سم.                  1.25( مسافة عرض المرد+ 3 -2) -

 

 .3, 2, 1(, ثم نرتفع خطوط عمودیة ألعلى من النقاط 2 -1المسافة ) 4 /3( 1-4) -

 سم, ثم نرسم خط عرضي بدون قیاس. 2(+ سم )عمق الكول وكعب الكول 8( 1-5) -

 .8, 7(, ثم نرسم خط عرضي حتى نقطتي 5 -1المسافة ) 2 /1( 6 -1) -

 ( .10 -3(, )9 -3سم, ثم نصل ) 1( 9 -8) -

 سم . 0.5( 12 -1. سم, )75( 11 -9) -

 ( .7 -5نرسم شكل الخط الخارجي للكول في المسافة ) -

سم, ثم نصل 1( 15 -11(, )14 -7(, )7 -6في منتصف المسافة ) 13ثم نضع النقطة  یتم شف الخط الخارجي للكول, -

 ( بمنحنى كما بالرسم. 15 -13)

 (, ثم نفصل بین الكول وكعب الكول. 6 -14نصل المسافة ) -

 سم0.75( مسافة 5 -6سم ثم نطرح من الخط )0.25( ألربع مسافات كما بالرسم إلضافة توسیعات 4 -12تقسم المسافة ) -

 سم لكل منهم . 0.25أما كعب الكول فنطرح من الفواصل  -

 (. 15 -6(, )14 -6یتم إضافة مسافات حیاكة للخطین ) -



 2020سبتمبر                         لعدد الثالث والعشرينا -المجلد الخامس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

345 

 
 ( كول القميص الرجالي الكالسيك بطريقة ألدريتش4شكل رقم )

 

 الطريقة الثانية )ب(: النموذج األساسي للقميص الرجالي الكاجوال بطريقة ألدريتش

(Aldrich, W., 1997, 32) 

 النموذج:القياسات المطلوبة لبناء 

 محیط الصدر -2محیط الرقبة                                              -1

 طول الظهر )من الرقبة للوسط( -4عمق اإلبط                                                -3

 طول القمیص -6   عرض الظهر                                   1/2 -5

 یحتوي النموذج على سماحات الحیاكة ضمن حدوده ما عدا المكتوب علیها أنها بدون سماحات الحیاكة. ملحوظة: 

 . سم لجمیع حدود النموذج. 05إلى سم  1لإلنتاج بالجملة: یتم عادة بعد شف النموذج تقلیل سماحات الحیاكة من  -

 لبناء جسم النموذج: 

 
 ( النموذج األساسي للقميص الرجالي الكاجوال بطريقة ألدريتش5شكل رقم )
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 نرسم من نقطة صفر خطین متعامدین )نمد من نقطة صفر خطین في كال االتجاهین(.  -

 خط عرضي.  1سم , ثم نمد من نقطة  2( مسافة عمق اإلبط+ 1 -)صفر -

 ( خط عرضي.2سم, ثم نمد من نقطة ) 1وسط(+ ( طول خط الوسط )الطول ن منتصف الخلف إلى ال2 -)صفر -

 ( خط عرضي بدون قیاس. 3سم, ثم نمد من نقطة )1( طول القمیص+ 3 -)صفر -

 ( لتكون نقطة بدایة ذیل القمیص. 6( وألسفل في نقطة )5سم, ثم نرتفع ألعلى في نقطة ) 7محیط الصدر+  1/2( 4 -1) -

 م منها خط عرضي بدون قیاس.سم, ثم نرس 1( نصف مقاس مق اإلبط+ 7 -)صفر -

 ( ثم نرسم ثم نرسم منها خط عرضي بدون قیاس.7 -( نصف المقاس من )صفر8 -)صفر -

 سم, ثم نرسم منها خط ألعلى بدون قیاس. 1/2مقاس الرقبة )محیط الرقبة( ناقص  1/5( 9 -)صفر -

 سم, ثم نرسم حردة الرقبة الخلفیة كما بالرسم.  2( مسافة 10 -9) -

 (.13(, )12سم, ثم نرسم منها خط ألعلى حتى نقطتي ) 2( نصف عرض الظهر+ 11 -1) -

 سم . 3.5( مسافة 14 -13) -

 ( لیكون خط كتف الخلف. 15(, )10سم, ثم نصل النقطتین ) 1( 15  -14) -

 سم . 1/2محیط الصدر+  3 /1( مسافة 16 -1) -

 سم .1 –محیط الرقبة  1/5( مسافة 17 -5) -

 محیط الرقبة, ثم نرسم منحنى حردة الرقبة األمامیة . 1/5( مسافة 18 -5) -

 سم, ثم نرسم منها خطا عرضیا للیمین. 2( مسافة 19 -15) -

 سم لیكون خط كتف األمام. 1/2( + 15 -10( نفس المقاس )20 -17) -

 (. FP( بنقطة )21سمى نقطة )( بخط مستقیم وت21(, )20سم عمودي, ثم نصل النقطتین ) 2.5( مسافة 21 -16) -

 (.21 -20( نصف المسافة من )22 -20) -

سم, ثم نقیم منها خط عمودي ألسفل لیكون الخط الفاصل بین األمام 1( ناقص 16 -11( نصف المسافة )23 -16) -

 والخلف.

 (.22سم من نقطة ) 1.25خول مسافة بالد 20, 21, 23, 12, 15نرسم حردة اإلبط األمامیة والخلفیة بتوصیل النقاط  -

 بناء الكم: 

 سم حول الحدود الخارجیة. 1یتضمن رسم الكم مسافة حیاكة 

 (FPیتم شف الجزء العلوي من النموذج األساسي حتى خط الوسط مع تحدید نقاط حردتي اإلبط بما فیهم نقطة ) -

 نضع نقطة )صفر( عند نقطة أسفل اإلبط. -

 لنموذج األساسي.( با16( بدال من نقطة )1نضع نقطة ) -

 ( خط عرضي للیسار حتى خط نصف الخلف. 2مجموع حردتي اإلبط, ثم نمد من نقطة ) 3 /1( 2 -1) -

( , ثم نمد خط عرضي بموازاة السابق ویتم تمییز تقاطع هذا الخط مع حردة اإلبط 2 -1قیاس المسافة ) 2 /1( 3 -1) -

 (BP).الخلفیة بالنقطة 

 (.5(, )4تف األمام والخلف بالنقطتین )یتم ترقیم نهایتي خطي الك -

- (FP- 6( نفس قیاس المسافة )4- FP + بحیث تقاس بشكل مستقیم )سم ، ثم نصل  1.5FP)- 6.بخط مستقیم ) 

 ( بخط مستقیم. 7(, )6سم، ثم نصل النقطتین ) 1.5( بحیث یقاس بشكل مستقیم + BP -5( نفس قیاس )7 -6) -
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- (FP- 8( نفس قیاس )FP- )سم .0. 75بحیث یتم قیاسه بشكل منحني+  صفر 

 (.6سم ثم ننزل خط عمودي ألسفل من نقطة ) 1.25صفر( بحیث یتم قیاسه بشكل منحني+  -BP( نفس قیاس )9 -7) -

 (. 12 -11سم ثم نمد خط عرضي ) 1( طول الكم+ 10 -6) -

 (. 13 -8سم, ثم یتم توصیل ) 5(  13 -11) -

 (. 14 -9ثم یتم توصیل ) سم, 5( 14 -12) -

 (. 14 -10قیاس ) 1/2( 15 -10) -

 سم. 10(  طول 16( بخط منحني ثم نرسم خط عمودي ألعلى من نقطة ) 14 -10سم, ثم نصل )1( 16 -15) -

 بعد ذلك یتم رسم منحنى رأس الكم كالتالي:  -

 سم من المنتصف.  0. 75( یتم رسم خط منحني ألسفل على بعد 7 -9) -

 سم  1.5( یتم رسم خط منحني ألعلى على بعد 6 -7) -

- (6- FP یتم رسم خط منحنى ألعلى على بعد )2 ( 6( التي هي ثلث المسافة )17سم من نقطة- FP بحیث یمس المنحنى )

 (. (FPسم من نقطة  4( التي هي على بعد 18نقطة )

- (FP- 8 یتم رسم خط منحنى ألسفل على بعد )سم.  0. 75 

 سم ثم یرسم منها خط عرضي لیمثل خط الكوع.  2.5( + 11 -8المسافة ) 1/2( 19 -11) -

 

 
 ( النموذج األساسي لكم القميص الرجالي الكاجوال بطريقة ألدريتش6شكل رقم )

 

 : یتبع نفس خطوات رسم الكول في نمط كول القمیص الكالسیك.الكولة
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 الطريقة الثالثة )ج(: النموذج األساسي للقميص الرجالي بالطريقة اإليطالية )تيريزا أبوزو(

(Apuzzo, Teresa, 2004, 253)  

 سم لنصف محیط الصدر )مقدار راحة(. 10یتم إضافة ملحوظة: 

  -الخلف: لبناء جسم القميص: أوال 

 .(A)نبدأ رسم النموذج من أقصى الیمین بنقطة 

(A- B) -  سم ثم نرسم خط عرضي بدون قیاس.  10 -8نزل مسافة 

(A- c) - 1/ 8  +سم )مقدار راحة(, ثم نرسم خط عرضي بدون قیاس. 2.5ارتفاع الشخص الكلي عن األرض 

-) D -A( بدون قیاس.   طول الظهر من منتصف حردة الرقبة الخلفیة, ثم نرسم خط عرضي 

-) E -D( ن قیاس.بدو طول الجنب, ثم نرسم خط عرضي 

 -) F -A( بدون قیاس. طول القمیص, ثم نرسم خط عرضي 

(A- G) - 1/ 6 ( 2 /1المقاس والمقاس هو  .)محیط الصدر 

(G- G1) -  سم, ثم نرسم حردة الرقبة الخلفیة بتوصیل  2نرتفع ألعلىA,G  .بمنحنى كما بالرسم 

(A- H) -1/2 .عرض الظهر 

(C- C2) - 1/4  +سم )مقدار راحة(.  5محیط الصدر 

 (F- F1) - نفس قیاس(C-C2). 

(D- D2) -  نفس قیاس(C- C2) سم. 2-1ناقص 

(H- I) -  ننزل عمودیا ألسفل من نقطة(H)  .حتى خط الصدر 

(M- I) -  سم حتى  1محیط الصدر(, ثم تحرك  1/2) 1/8المقاس  1/8نتحرك ألعلىM1. 

(I- H1) - 1/2  المسافةI- H. 

(H1- l) -  سم, ثم نصل النقاط  3نرسم خط للیسار مسافةL1, G1 .لیكون خط كتف الخلف 

(C2- C3) -  سم على طول خط خیاطة الجنب, ثم نصل النقاط  2نتحرك ألسفلL1, M, C3  بمنحنى لیكون حردة اإلبط

 الخلفیة. 

 .(notch)عالمة تقابل  (C)سم على حردة اإلبط الخلفیة ونضع  13ألسفل مسافة  L1نتحرك من نقطة  -

(B- L1) -  سم من نقطة  1نمد خط عرضي قائم لعمل سفرة الخلف, ثم نتحرك ألسفلI1  .على حردة اإلبط الخلفیة 
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 ( النموذج األساسي للقميص الرجالي بالطريقة اإليطالية )تيريزا أبوزو(7شكل رقم )

 

 Bسم یسار نقطة  4إلضافة الطیة أسفل سفرة الخلف )مقدار الكالونة( نضیف  -

(F1- C3) - .نرسم خط حیاكة الجنب كما بالرسم 

(F- F1) - رسم منحنى خط الذیل كما بالرسم. ن 

 ثانيا األمام: 

(B- A) - 1/6 [ 1/2) 1/6المقاس .])محیط الصدر 

(E- D- C- A) - .نفس قیاس الخلف 

(F- A) - سم .2 –فس قیاس الخلف ن 

(G- A) - 1/6 [ ویرسم منحنى لیصل النقطتین  1/2) 1/6المقاس ])محیط الصدرG, B  .لتكون حردة الرقبة األمامیة 

(H- A) - سم. 1 -نفس القیاس كما بالخلف 

(C2- C) - 1/4  +سم )مقدار راحة(.  5محیط الصدر 

(D2- D) -  نفس القیاس(C2- C)  سم.  2-1ناقص 

(F2- F) -  نفس القیاس(C2- C). 

(I- H) -  ننزل عمودیا من نقطةH .حتى خط الصدر 

(M- I) -  محیط الصدر([. 1/2) 1/8المقاس ] 1/8نتحرك ألعلى 

(M1- M) -  سم. 1.5 -1نتحرك للیمین 

(L- H) - .نفس القیاس كما بالخلف 

(L2- G) - .نفس قیاس طول الكتف للخلف لیكون طول كتف األمام 
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(C3- C2) -  سم على خط حیاكة الجنب, ثم نصل النقاط  2نتحرك ألسفلL2, M1, C3  بمنحنى كما بالشكل لیكون

 على حردة اإلبط. L2سم من نقطة  11حردة اإلبط األمامیة مع وضع عالمة تقابل بعد 

(G1- G) -  ن االمام والخلف سم للحصول على سفرة األمام. بعد ذلك یتم فصل جزئي سفرة القمیص م 4 -3نتحرك ألسفل

 .(L1- G1) ,(G- L2)ثم وصلهما معا من خطي الكتف 

 سم(. 7.5سم للطیة الداخلیة )  3سم بطانة المرد+  3سم من خط نصف األمام ثم  1.5یرسم خط المرد على بعد  -

 یرسم خط نهایة الذیل كما بالرسم. -

 ثالثاً: بناء كم القميص:

 
 ول وأسورة القميص الرجالي بالطريقة اإليطالية )تيريزا أبوزو(( النموذج األساسي لكم وك8شكل رقم )

 

 على یسار الورقة.  Aیرسم خطان متعامدان من نقطة  -

(B- A) -( حسب الحاجة.6 -محیط الصدر( ویمكن إضافة )صفر 1/2= المقاس )سم 

(C- A) - =1/4  [ ناقص  1/2) 1/4المقاس ])الیمین.سم, ثم نرسم خط عرضي جهة 1.5محیط الصدر 

(D- C) -  نفس قیاس(B- A). 

E - =1/2  المسافةB- A + سم حتى نقطة 2, ثم نرسم منها خط عمودي ألسفل بطول الكمI  یطرح من طول الكم مقاس(

 اإلسورة(. 

(A1- A) - 1/2  المسافةE- A ثم نرسم خط عمودي ألسفل حتى نقطة ,F. 

(B1- B) - 1/2  المسافةB- Eسفل حتى نقطة , ثم نرسم خط عمودي ألF1. 

(L1- L) -  +سم )كسرات الكم(. 4محیط الرسغ+ مقدار الراحة 

(P- L) - =2/3  المسافة(L1- L). 

(P1- P) -  سم لعمل شق الكم . ویكمل الرسم كما هو موضح.  12نرتفع ألعلى مسافة 
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 رابعا: رسم أسورة الكم: 

 من الیسار. Aنرسم خطان متعامدان من نقطة  -

B- A) - +سم(.  4( طول اإلسورة )محیط الرسغ 

(C- A) - =7  .سم )عرض األسورة(, ثم یكمل المستطیل كما بالرسم 

 خامسا: الكولة: 

 یمین الورقة وألعلى. Bیرسم خطان متعامدان من نقطة  -

(B- A) - 1/2 . مجموع حردتي الرقبة األمامیة والخلفیة 

(B1- B) -  لة( .سم )كعب الكو 3نتحرك ألعلى مسافة 

(B3- B) -   سم . 11نتحرك ألعلى مسافة 

(B2- B1) - سم . 3نتحرك ألعلى مسافة 

(C- B2) -  سم )عرض الكولة أو ارتفاع الكولة(.  4 – 3.5نتحرك ألعلى مسافة 

(A2- A) - سم.  2.5سم ثم  2نتحرك ألعلى مسافة 

(C1- A2) -  شكل. سم، ثم نكمل رسم الكول كما بال 7 -6نتحرك ألعلى مسافة 

 

 الطريقة الرابعة )د(: النموذج األساسي للقميص الرجالي بطريقة أرمسترونج

(Armstrong, Helen Joseph, 2014) 

 القياسات المطلوبة لبناء النموذج :

 الطول الكلي: لألمام, الخلف )من بدایة الكتف إلى الوسط(. -1

 الخلف )من منتصف الرقبة لنهایة الكتف(.  عرض الكتف: األمام, -2

 الخط المنصف: لألمام, الخلف )من منتصف الرقبة للوسط( )مركز الطول(.  -3

 محیط الصدر )لألمام والخلف معا (.  2 /1 -4

 عرض الظهر. -5

 الرقبة الخلفیة. 2 /1 -6

 عرض الصدر. -7

 طول الكتف.  -8

الخلف )من منتصف الوسط وحتى نهایة  منحنى )انحدار( میل الكتف: لألمام , -9

 میل الكتف(.

 طول القمیص. -10

 طول الكم.  -11

 محیط كف الید.  -12

 محیط المعصم.  -13

 بطريقة ( النموذج األساسي لخلف لقميص الرجالي 9شكل رقم )          رأس الكم.                                                -14
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 أرمسترونج

 طريقة البناء: 

   (9شكل رقم ): * نموذج الخلف

(A-B) - الطول الكلي حتى الوسط )من الكتف( یرسم خط بطول الظهر حتى خط الوسط ثم یمد ألسفل وحتى الطول :

 .(E)المطلوب للقمیص في النقطة 

(D- A) -( ویرسم بخط عرضي من نقطة )من منتصف الرقبة لنهایة الكتف( عرض كتف الخلف :A كخط مرشد، ثم )

 سم(.  10بوصة ) 4مسافة حوالي  (D)ننزل من نقطة 

(E- B) - .)طول الخط المنصف للظهر )من الرقبة : 

(F- B) - نصف المسافة :(B- A) –1  .وربع بوصة 

 سم . 3.1 – (B- A)= نصف المسافة 

(G- F) - :1/ 4  +سم( )خط عرضي( .  3 – 2.5وربع بوصة ) 1 -1محیط الصدر 

(H- B) - = :(G- F) .خط عرضي 

(I- C) - =:(G- F)   خط عرضي، ثم نصل النقطG. H. I . 

(J- F) - :1/ 2  +وربع سم(.  1بوصة ) 2 /1عرض الظهر 

(K- J) -( یرسم خط ألعلي من نقطة :J )1/ 3   المسافة(M- J) . 

(L- A) - + سم( . 0. 3بوصة ) 8 /1: الرقبة الخلفیة 

(M- B) - )الكتف بحیث یمس الخط المرشد النازل من نقطة : انحدار )میل(D)  في(M). 

(N- L) - +وربع سم( بحیث یمس النقطة 1بوصة ) 2 /1: طول الكتف للخلف(M)  ویعبرها بحیث تكون النقطة(N)  بعد

 بخط منحني. (E- L)، بعد ذلك ترسم حردة الرقبة الخلفیة كما بالشكل، ثم نصل من (M)النقطة 

سم( ثم یرسم المنحنى  3وربع بوصة ) 1للیسار مسافة  (J)ط الخلفیة: نرتفع من الزاویة عند النقطة لرسم حردة اإلب -

 (.10كما بالشكل رقم ) N. K. Gبتوصیل النقاط 

ثم نرسم  (H)سم( من نقطة  2 -وربع 1بوصة ) 3/4 – 1/2لرسم تكسیم الخلف: ندخل من بدایة خط الوسط للداخل  -

 بالشكل.منحنى تكسیم الوسط كما 

ونصف بوصة  1 (C)سم(، ننزل من نقطة  7.5بوصة ) 3ألعلى مسافة  (I)لتعدیل خط ذیل للخلف: نرتفع من النقطة  -

 سم(. 3.75)
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 ( النموذج األساسي ألمام لقميص الرجالي بطريقة أرمسترونج10شكل رقم )

 

 (10* بناء أمام القميص: شكل )

 ثم نكمل باقي الخطوات التالیة:  (F)إلى   (G)أسفل ومن  إلى  (G)یعلق باترون الخلف ویشف من  -

(H- B) -.)الطول الكلي لألمام )من بدایة الكتف لخط الوسط : 

(I- H) - + )وربع سم(. 1بوصة ) 1/2: عرض الكتف لألمام )من منتصف الرقبة لنهایة الكتف 

 سم(. 10بوصة ) 4فة خط عمودي ألسفل مسا (I)یرسم من  (I- H)بعد رسم هذا الخط العرضي  -

(J- B) - میل الكتف بحیث یمس الخط النازل من نقطة :(I)  في(J). 

(K- H) - = :(L- A) .في نموذج الخلف لرسم الرقبة 

(L- K) - +وربع سم(، وهذا الخط یمكن أن یزید عن نقطة  1بوصة ) 1/2: طول الكتف لألمام(J). 

(M- B) - سم( ، ثم ترسم حردة الرقبة األمامیة بمسطرة المنحنیات كما بالشكل  1بوصة ) 8 /3 –: طول خط نصف األمام

(N- F) - :1/ 2  +سم(، ثم نرتفع عمودیا ألعلى من نقطة 0. 6بوصة ) 4 /1عرض الصدر(N) 4 ( 10بوصة )سم

 (O).ونضع النقطة 

 سم(.  2.8بوصة )  8 /1و  1للخارج  (N)ولرسم حردة اإلبط األمامیة نرتفع من زاویة  -

سم )بطانة المرد( لیتكون  3سم )عرض المرد( ثم  2ولرسم حردة القمیص یرسم خط موازي لخط نصف األمام على بعد  -

 الخط األول خط ثنیة المرد والثاني نهایة المرد. 

 
 (   11) رقم شكل: القميص سفرة
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 والخلف.یتم شف النموذج األساسي لكل من األمام  -

 بالنسبة للخلف:  

سم( ألسفل من بدایة خط نصف الخلف )منتصف حردة الرقبة الخلفیة( ثم نرسم منها خط  7.6بوصة ) 3نقیس مسافة  -

 عرضي لنهایة النموذج وبذلك تكون سفرة الخلف ویتم فصلها.

سم( وحتى نهایة القمیص  3وربع بوصة ) 1وعند عمل كسرة أو كالون أسفل السفرة نضیف لخط نصف الخلف مسافة  -

 ونضع عالمات لذلك. 

 بالنسبة لألمام:

 سم( وبذلك تكون سفرة األمام ویتم فصلها.  3وربع بوصة ) 1یرسم خط موازي لخط كتف األمام على بعد  -

( مع وضع عالمات تقابل عند بدایة 12بعد ذلك یتم توصیل جزئي السفرة األمامي والخلفي من خط الكتف شكل رقم ) -

 نهایة خط الكتف.     و

 سم. 1یضاف سماحات )مقدار( الحیاكة حول أجزاء الباترون حوالي  -

                
 جيب القميص (13شكل رقم )          سفرة القميص               (12شكل رقم )                                        

 ملحوظة هامة: 

 في كل من األمام والخلف وال یتم تنفیذ كسرة في خط نصف الخلف أسفل السفرة.  عند تكسیم الوسط یرسم بنسة

 قياسات كم القميص الرجالي: 

 سم( لكم األسورة.  6ونصف بوصة ) 2من طول الكم: ویكون بأقل  -1

 محیط الذراع.  -3ارتفاع قمة )ارتفاع رأس الكم(.                                             -2

 محیط المعصم.  -5محیط كف الید.                                                                -4

 

 
 ( رسم الكم14شكل رقم )
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 (   14طريقة بناء الكم: شكل رقم )

(B- A) - سم لكم األسورة.  6: طول الكم ویكون بأقل من 

(C- A) - بوصة.  2 /1 -: ارتفاع رأس الكم 

 .(B- A)عمودي على الخط  (C)ثم نمد الخطین یمین ویسار النقطة 

(D- C) - :1/2 .محیط الذراع 

(E- C) - =(D- C) ثم ترسم الخطوط من ،(D)  و(E)  إلى(A) مسافات متساویة ونكمل رسم  4، ثم تقسم كل منهما إلى

 منحنى حردة اإلبط كما بالشكل. 

 كسرات الكم: 

سم( لكل كسرة لیكون مجموع المقدار المضاف  3.2وربع بوصة ) 1لمقاس محیط المعصم یضاف مقدار كسرات الكم  -

 (D- F) .، (H- G)سم( ثم یتم توصیل النقاط  6.35ونصف بوصة ) 2

 لعمل شق المرد: 

 سم  1سم وعرض  13 -10یتم تحدیده في نصف الخلف على خط المعصم بطول  -

 ات بالمقص في مسافة الحیاكة على خط حردة الكم واحدة لألمام وعالمتین للخلفولتمییز أمام الكم عن خلفه یتم عمل عالم -

 (  a -15سم )شكل  1.25یتم تحدید طول األسورة عن طریق قیاس محیط كف الید بإضافة أسورة الكم: 

 
 ( أسورة الكم15شكل رقم )

 أوعن طريق اختيار المقاس المناسب مما يأتي:

 سم23المقاس الصغیر= 

 سم 24المتوسط= المقاس 

 سم  25المقاس الكبیر= 

 (. b -15سم( كما بالشكل ) 6ونصف بوصة ) 2ویتضمن ذلك زیادة مكان العروة والزرار أما عرضها فیكون 

 .(a- b- c) 16شكل رقم الكول وكعب الكول: 

 
 ( الكول وكعب الكول16شكل رقم )
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بوصة لیكون طول مستطیل كعب الكول  4 /3الرقبة األمامیة والخلفیة+  مجموع حردتي 1/2نقیس من باترون القمیص  -

 (. a -9سم( شكل ) 3.5بوصة )  8 /3و  1وعرضه 

ویتم عمل عالمات على هذه المسافة تحدد الخط الفاصل  (C- B)سم  2مجموع الحردتین+  1/2 (B- A)ویرسم المسافة  -

سم ثم نرسم الخط المنحني  1.25ألعلى على عرض المستطیل مسافة  (C), ونرتفع من نقطة (D)بین الحردتین في نقطة 

 كما بالشكل. 

 ولرسم الكول: )الجزء العلوي(: 

بعد ذلك یتم تقسیم  ( بنفس المقاسات الموضحة بالرسم,b -9یتم شف الجزء السفلي )كعب الكول( وترسم الكولة كما بشكل )

مم في كل منهما بشكل  3للحوصل على ثالث خطوط على مسافات متساویة یتم الشق علیهم وإضافة  4الخط السفلي على 

 ( وبذلك یكتمل رسم الكول. c -9مثلث كما بالشكل )

 الطريقة الخامسة )هـ(: النموذج األساسي للقميص الرجالي بطريقة بثينة الكفراوي

 (153بثينة، د.ت، )الكفراوي،  

 القياسات المطلوبة لبناء النموذج: 

محیط  -محیط الرقبة -طول الكم -عرض الظهر -الطول الكلي )من الفقرة العلیا من السلسلة إلى الحوض( -محیط الصدر

 سم.  5الرسغ ویضاف إلیه 

 
 ( النموذج األساسي للقميص الرجالي بطريقة بثينة الكفراوي 17شكل رقم ) 

 لبناء جسم النموذج: 
مرات, وذلك الحتیاجنا إلى  3سم )عرض النموذج(, ثم یقسم الناتج على  8ویضاف للناتج  2یقسم محیط الصدر على  -1

 هذه األرقام التي تنتج من القسمة في رسم النموذج فیما بع. 

 وله مساویا طول القمیص. یرسم المستطیل أ ب جـ د بحیث یكون عرضه مساویا نصف محیط الصدر بالزیادة, وط -2

 ینصف النموذج بالخط هـ و.  -3

سم, ثم یرسم  2یقاس یسار نقطة )أ( مقدار آخر ناتج للقسمة، وتوضع نقطة )ز( أسفل نقطة )أ( على الخط أ د بمقدار  -4

 الخط المنحنى لتكون حردة الرقبة الخلفیة. 
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سم 2( أسفل نقطة )ب( بزیادة 1قطة )ح(. وتوضع نقطة )حیقاس نفس المقدار من النقطة )ب( على الخط أ ب وتوضع ن -5

 لتكوین حردة الرقبة األمامیة.  1من المقاس السابق, ثم یرسم الخط المنحني ح ح

( على نفس المقدار ابتداءا  من النقطة 2( یسار نقطة )أ( بمقدار نصف عرض الظهر, ثم نضع نقطة )هـ1تضع نقطة )هـ -6

 )ب(. 

سم وتوضع  3ویضاف إلیه  3( طوله یساوي آخر ناتج للقسمة مضروبا  في 2(، )هـ1 من النقطتین )هـنقیم خطا  عمودیا   -7

 (. 1النقطتان )ط(، ) ط

سم من  5ط, وتقاس مسافة  1سم من یسار الخط هـ1( وتوضع نقطة )ك( على بعد 1سم أسفل نقطة )هـ 4تقاس مسافة  -8

 . 1ط 3سم من یمین الخط هـ 1( على مسافة 1(، وتوضع نقطة )ك2أسفل نقطة )هـ

 لیكونا خطي الكتف.  1نصل الخطین ز ك, ح ك -9

 ( بخط منحنى. 1نرسم حردةة اإلبط من نقطة )ك( إلى )ك -10

( بمقدار 1( أسفل )ل2سم, كما توضع نقطة )ل 4( بمقدار 1العرضي في الظهر أسفل نقطة )ز 1نرسم الخط ل ل -11

 في الثلث األخیر.  1مع الخط ل ل ل بحیث یتالقى 2سم, ثم نصل الخط ل2

 سم ویوازیه.  2ح بمقدار 1أسفل الخط  ك 1نضع الخط م م -12

سم, وذلك إلعطاء اتساع زیادة للظهر, ویدخل هذا  5یرسم الخط المنقط خارج الخط ل د أسفل سفرة الظهر بمسافه  -13

 المقدار تحت السفرة على شكل طیات. 

 المرد األمامي: 

سم أخرى. 2.5حـ, ثم نترك مسافة لبطانة المرد للجهة الیمنى مقدارها  1سم خارج الخط ح 1.5یرسم مرد عرضه  -14

 سم لبطانة المرد ألنها ستطوى طیتین إلى الداخل.  6أما الجهة الیسرى, التي ستكون بها العراوي فیترك لها 

 تعديل الذيل: 

سم 3ى الخط و د )لصالح الظهر( وهكذا الجهة األمامیة ولكن بتقلیل مسافة یعدل خط الجنب عند الذیل بخط منحنى عل -15

 من خط الذیل.

 
 ( سفرة القميص الرجالي بطريقة بثينة الكفراوي 18شكل رقم ) 
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 سفرة القميص: 

 ، ل( ثم یضاف إلیها مقدار باقي السفرة في الجزء األمامي وذلك بفصل1، ز، ك، ل1تشف سفرة الظهر على النقاط )ز

ووضع خط الكتف األمامي على خط الكتف الخلفي لیكونا سفرة من قطعة واحدة كالمبین بالرسم شكل  1م م 1الجزء ح ك

 ( وتقص هذه القطعة من طبقتین. 18رقم )

 یتم رسم یاقة القمیص كما بالرسم:ياقة القميص: 

 
 ( ياقة القميص الرجالي بطريقة بثينة الكفراوي19شكل رقم )

 

 م: ـــالك

سم( وطوله یساوي طول الكم  50= 2÷ 100یؤخذ نصف محیط الصدر بالدوران الزیادة وهذا یمثل عرض الباترون )

 المراد تنفیذه ناقص طول األسورة في حالة الكم الطویل. 

 بناء نموذج الكم: 

 سم مثال.  60سم وطوله یساوي طول الكم المراد تنفیذه ولیكن  50( عرضه 4, 3, 2, 1یرسم المستطیل ) -1

 ( لیفصل بین األمام والخلف. 6, 5ینصف المستطیل بالخط ) -2

 ( .8, 7( في النقطتین )5ویؤخذ الناتج عن یمین ویسار ) 3( وتقسم على 5: 1تقاس المسافة من ) -3

 (  بخط وهمي. 8, 1( بخط وهمي وكذلك )7, 9( ثم نصل )10, 9سم ونضع النقطتین ) 8( مسافة 4, 1ننزل من ) -4

 (.11سم في نقطة ) 1.5( ثم ترتفع 7, 9تنصف المسافة بین ) -5

 (.12سم في نقطة ) 1.5( ثم ننزل 8, 10تنصف المسافة بین ) -6

 م للخلف. ( لنحصل على رأس الك5سم عن نقطة ) 2( وبارتفاع 11, 9نصل ) -7

 ( لنحصل على رأس الكم لألمام. 5سم عن نقطة ) 2( وبارتفاع 12, 8نصل ) -8

 (. 10, 14(, )9, 13( ثم نصل )14, 13( في )3, 2سم من نقطتي ) 5ندخل  -9

 سم.  10: 8( بارتفاع من 6, 13نحدد فتحة األسورة في منتصف المسافة ) -10
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 طريقة بثينة الكفراوي( نموذج كم القميص الرجالي ب20شكل رقم )

 

 سم كما بالرسم. 6سم وعرضها  2 -ترسم األسورة بحیث یكون طولها یساوي نصف الكماألسورة: 

( 108، 100، 92وقد نفذت كل من الطرق الخمس بثالث مقاسات حیث تم رفع المقاسات ألشخاص بمحیطات صدر: )

 ( على الترتیب.3‘ 2، 1وقد تم ترمیز المقاسات باألرقام: )

 

 وفيما يلي صور النماذج المنفذة:

          
 ( خلف1الطريقة )أ( مقاس )       ( جنب              1الطريقة )أ( مقاس )            ( أمام       1يقة )أ( مقاس )الطر                 
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 ( خلف1( جنب                  الطريقة )ب( مقاس )1الطريقة )ب( مقاس )       ( أمام        1الطريقة )ب( مقاس )               

 

                
 ( خلف1( جنب                   الطريقة )ج( مقاس )1( أمام                     الطريقة )ج( مقاس )1الطريقة )ج( مقاس )              

 

           
 ( خلف1( جنب                   الطريقة )د( مقاس )1الطريقة )د( مقاس )     ( أمام            1د( مقاس )الطريقة )                
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 ( خلف1الطريقة )هـ( مقاس )      ( جنب          1ة )هـ( مقاس )الطريق        ( أمام     1الطريقة )هـ( مقاس )              

 

            
 ( خلف2( جنب                   الطريقة )أ( مقاس )2الطريقة )أ( مقاس )  ( أمام              2( مقاس )الطريقة )أ                

 

         
 ( خلف2( جنب                 الطريقة )ب( مقاس )2الطريقة )ب( مقاس )         ( أمام         2ة )ب( مقاس )الطريق            
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 ( خلف2( جنب               الطريقة )جـ( مقاس )2الطريقة )جـ( مقاس )     ( أمام           2)جـ( مقاس ) الطريقة              

 

 
 ( خلف2( جنب                   الطريقة )د( مقاس )2( أمام                    الطريقة )د( مقاس )2الطريقة )د( مقاس )                  

 

 
 ( خلف2( جنب                  الطريقة )هـ( مقاس )2( أمام                     الطريقة )هـ( مقاس )2الطريقة )هـ( مقاس )                  
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 ( خلف3مقاس )( جنب                الطريقة )أ( 3( أمام                       الطريقة )أ( مقاس )3الطريقة )أ( مقاس )                  

 

 
 ( خلف3( جنب             الطريقة )ب( مقاس )3( أمام                 الطريقة )ب( مقاس )3الطريقة )ب( مقاس )                  

 

 
 ( خلف3( جنب                   الطريقة )جـ( مقاس )3( أمام                    الطريقة )جـ( مقاس )3الطريقة )جـ( مقاس )               
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 ( خلف3س )( جنب                   الطريقة )د( مقا3( أمام                    الطريقة )د( مقاس )3الطريقة )د( مقاس )                  

 

 
 ( خلف3( جنب                 الطريقة )هـ( مقاس )3( أمام                 الطريقة )هـ( مقاس )3الطريقة )هـ( مقاس )                    

 

 تقنين األدوات )الصدق والثبات(

 أوال : استبیان تقییم طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجالي 

لتحكیم طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجالي  –تم إعداد استبیان موجه للمتخصصین بمجال المالبس والنسیج 

 ( محاور:4وتتضمن االستبیان علي )

 ( عبارات.11المحور األول: األمام وتضمن )

 ( عبارات.10المحور الثاني: الخلف وتضمن )

 ( عبارات.7المحور الثالث: الكم وتضمن )

 ( عبارات.3حور الرابع: الكول وتضمن )الم
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وقد استخدم میزان تقدیر لیكرت ثالثي المستویات بحیث تعطي االجابة مناسب )ثالث درجات(، إلي حد ما )درجتان(، غیر 

( درجة، 21( درجة، والمحور الثالث )30( درجة، والمحور الثاني )33مناسب )درجة(، وكانت درجة المحور األول )

 ( درجة93( درجات وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان )9بع )والمحور الرا

 صدق محتوي االستبيان: صدق المتخصصين:

ویقصد به قدرة االستبیان علي قیاس ما وضع لقیاسه. وللتحقق من صدق محتوي االستبیان تم عرضه في صورته المبدئیة 

( وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة 15)علي مجموعة من المتخصصین من أساتذة المالبس والنسیج، وبلغ عددهم 

للمحور الخاص به، وكذلك صیاغة العبارات وتحدید وأضافة أي عبارات مقترحة، وقد تم التعدیل بناء علي أراء 

 المتخصصین كما هو موضح بالجدول التالي:

 ألساسي للقميص الرجالي( معامل اتفاق السادة المتخصصين علي بنود استبيان تقييم طرق بناء النموذج ا1جدول )

 معامل االتفاق عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق بنود التحكيم

 %100 0 15 الصياغة اللغوية

 %93.3 1 14 سهولة ووضوح العبارات

 %100 0 15 تناسب عدد المحاور مع الهدف

 %93.3 1 14 تناسب عدد العبارات مع كل محور

 %100 0 15 تسلسل العبارات مع كل محور

 

( في حساب ثبات المالحظین لتحدید بنود التحكیم التي یتم 15استخدمت الباحثة طریقة اتفاق المتخصصین البالغ عددهم )

تنفیذها بشرط أن یسجل كل منهم مالحظاته مستقال عن األخر، وتم تحدید عدد مرات االتفاق بین المالحظین باستخدام معادلة 

، و 100(× حیث نسبة االتفاق= )عدد مرات االتفاق / )عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق(  Cooperكوبر 

 (، وهي نسب اتفاق مقبولة.%100، %93.3تراوحت نسبة االتفاق بین )

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

ام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور والدرجة تم حساب الصدق باستخد

 الكلیة لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك:

 

 (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان2)جدول 

 االرتباط المحور

 **0.865 األمام

 **0.888 الخلف

 **0.874 الكم

 **0.839 الكول

 

( القترابها من الواحد الصحیح، ومن ثم یمكن 0.01( أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي )2یتضح من جدول )

اتساقا  داخلیا  بین المحاور المكونة لهذا االستبیان، كما أنه یقیس بالفعل ما وضع لقیاسه، مما یدل علي صدق  هناك  إنالقول 

 وتجانس محاور االستبیان.
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 ثبات االستبيان:

دقة االختبار في القیاس والمالحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بین تباین الدرجة علي  reabilityیقصد بالثبات 

 Alpha Cronbachمقیاس التي تشیر إلي األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طریق معامل ألفا كرونباخ ال

 (: قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان3)جدول 

 معامل ألفا المحور

 **0.835 األمام

 **0.828 الخلف

 **0.844 الكم

 **0.849 الكول

 **0.839 ثبات االستبيان )ككل(

 

 ثبات االستبیان. علىمما یدل  0.01( أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة عند مستوي 3ویتضح من جدول )

 : نتائج البحث

تحقيق جوانب التقييم  الرجالي فيالفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مقاسات النموذج األساسي للقميص 

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصين" 

تحقیق جوانب  الرجالي فيوللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم مقاسات النموذج األساسي للقمیص 

 ( یوضح ذلك:4التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین وجدول )

 

جوانب التقييم )ككل(  تحقيق  الرجالي في(: تحليل التباين لمتوسط تقييم مقاسات النموذج األساسي للقميص 4)جدول 

 وفقا آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 2375.296 14 33254.142 بين المجموعات
2101.965 

 

.000 

 
 1.130 450 508.516 داخل المجموعات

  464 33762.658 الكلي

 

( وهي قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین 2101.965أن قیمة )ف( كانت ) إلى( 4تشیر نتائج جدول )

 تحقیق جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین. الرجالي فيتقییم مقاسات النموذج األساسي للقمیص 

تحقیق جوانب التقییم  لي فيالرجاوالجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة تقییم مقاسات النموذج األساسي للقمیص 

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصین.

 

 

 



 2020سبتمبر                         لعدد الثالث والعشرينا -المجلد الخامس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

367 

تحقيق جوانب التقييم  الرجالي فيومعامل الجودة لتقييم مقاسات النموذج األساسي للقميص  (: المتوسطات5)جدول 

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصين

 المتوسط المقاس النموذج
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 الجودة

ترتيب المقاس 

 داخل النموذج

ترتيب 

المقاسات 

 )ككل(

 نموذج )أ(

 4 1 88.32 0.44 39.74 (1مقاس )

 5 2 87.31 0.82 39.29 (2مقاس )

 6 3 85.59 1.15 38.52 (3مقاس )

 نموذج )ب(

 1 1 99.28 0.48 44.68 (1مقاس )

 2 2 98.28 0.84 44.23 (2مقاس )

 3 3 96.56 1.12 43.45 (3مقاس )

 نموذج )ج(

 9 1 44.16 0.34 19.87 (1مقاس )

 10 2 42.65 1.01 19.19 (2مقاس )

 11 3 42.58 0.90 19.16 (3مقاس )

 نموذج )د(

 7 1 75.70 1.24 34.06 (1مقاس )

 7 1 75.70 1.26 34.06 (2مقاس )

 7 1 75.70 2.67 34.06 (3مقاس )

 نموذج )هـ(

 8 1 66.38 0.34 29.87 (1مقاس )

 8 1 66.38 0.34 29.87 (2مقاس )

 8 1 66.38 0.34 29.87 (3مقاس )

 

 
 ( معامل الجودة لتقييم لتقييم مقاسات النموذج األساسي للقميص الرجالي في تحقيق جوانب التقييم )ككل(21شكل )

 وفقا آلراء المتخصصين

 

 ( یتضح أن:21) ( والشكل5من الجدول )

  ( 1الرجالي في تحقیق جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین هو مقاس )أفضل مقاس للنموذج األساسي للقمیص

 في النموذج )ب(.
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  أقل المقاس أفضلیة للنموذج األساسي للقمیص الرجالي في تحقیق جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین هو

 ( في النموذج )ج(.3مقاس )

فروض البحث والذي ينص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض األول من 

 مقاسات النموذج األساسي للقميص الرجالي في تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين "

 

تحقيق جوانب  الرجالي فيفروق ذات داللة إحصائية بين محاور مقاسات النموذج األساسي للقميص  الثاني: توجدالفرض 

 التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين "

تحقیق  الرجالي فيالنموذج األساسي للقمیص  محاور مقاساتوللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط 

 ( یوضح ذلك:6جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین، وجدول )

 

تحقيق جوانب التقييم )ككل(  الرجالي فيالنموذج األساسي للقميص  مقاساتمحاور (: تحليل التباين لمتوسط 6)جدول 

 وفقا آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 7.887 3 23.660 بين المجموعات
.108 

 

.956 

 
 73.187 461 33738.998 داخل المجموعات

  464 33762.658 الكلي

 

( وهي قیمة غیر دالة إحصائیا مما یدل علي عدم وجود فروق 0.108أن قیمة )ف( كانت ) إلى( 22تشیر نتائج جدول ) 

تحقیق جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین، والجدول  الرجالي فيبین محاور مقاسات النموذج األساسي للقمیص 

تحقیق جوانب  الرجالي فيالتالي یوضح المتوسطات ومعامل الجودة وترتیب محاور مقاسات النموذج األساسي للقمیص 

 التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین.

 

تحقيق جوانب التقييم  الرجالي فيومعامل الجودة لمحاور مقاسات النموذج األساسي للقميص  (: المتوسطات7)جدول 

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصين

 المتوسط المحور
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 الجودة
 ترتيب المحاور

 1 74.72 8.39 33.62 األمام

 3 73.61 8.70 33.13 الخلف

 2 73.90 8.51 33.26 الكم

 4 73.53 8.78 33.09 الكول
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( يوضح معامل الجودة لمحاور مقاسات النموذج األساسي للقميص الرجالي  في تحقيق جوانب التقييم 22شكل )

 )ككل( وفقا آلراء المتخصصين.

 

( تبین أن المحور األول "األمام" یمثل أفضل المحاور في ضوء آراء المتخصصین، یلیه 7( والجدول )22من الشكل )

 یلیه المحور الثاني: الخلف، یلیه المحور الرابع: الكول. "،المحور الثالث " الكم

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين " الرجالي فيمحاور مقاسات النموذج األساسي للقميص 

 

فروق ذات داللة إحصائية بين طرق بناء النموذج األساسي للقميص الرجالي في تحقيق جوانب  الثالث: توجدالفرض 

 التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين "

األساسي للقمیص الرجالي في تحقیق جوانب وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط طرق بناء النموذج 

 ( یوضح ذلك:8التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین وجدول )

تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا  الرجالي في(: تحليل التباين لمتوسط طرق بناء النموذج األساسي للقميص 8)جدول 

 آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 8299.132 4 33196.529 بين المجموعات
6743.341 

 

.000 

 
 1.231 460 566.129 داخل المجموعات

  464 33762.658 الكلي

 

( وهي قیمة دالة إحصائیا مما یدل علي وجود فروق بین 6743.341أن قیمة )ف( كانت ) ( إلي8تشیر نتائج جدول )

طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجالي في تحقیق جوانب التقییم )ككل( وفقا آلراء المتخصصین، والجدول التالي 

لي في تحقیق جوانب التقییم )ككل( یوضح المتوسطات ومعامل الجودة وترتیب طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجا

 وفقا آلراء المتخصصین.
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تحقيق جوانب التقييم )ككل(  الرجالي فيومعامل الجودة طرق بناء النموذج األساسي للقميص  (: المتوسطات9)جدول 

 وفقا آلراء المتخصصين

 المتوسط طرق بناء النموذج
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 الجودة
 ترتيب المحاور

 2 87.07 0.99 39.18 )أ( النموذج

 1 98.04 0.99 44.12 النموذج )ب(

 5 43.13 0.86 19.41 النموذج )ج(

 3 75.70 1.83 34.06 النموذج )د(

 4 66.38 0.34 29.87 النموذج )هـ(

 

 
( يوضح معامل الجودة طرق بناء النموذج األساسي للقميص الرجالي  في تحقيق جوانب التقييم 23شكل )

 وفقا آلراء المتخصصين.)ككل( 

 

( تبین أن أفضل طرق بناء النموذج األساسي للقمیص الرجالي " النموذج )ب(" یلیه النموذج 9( والجدول )23من الشكل )

 یلیه النموذج )هـ(، النموذج )ج(.)أ(، یلیه النموذج )د(، 

د فروق ذات داللة إحصائية بين وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص علي: توج

 تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين " الرجالي فيطرق بناء النموذج األساسي للقميص 

 

 ملخص النتائج:

بتحقق فروض البحث یتأكد وجود فروق بین طرق بناء النماذج األساسیة للقمیص الرجالي موضوع البحث في الضبط على 

لطریقة ألدریتش  النموذج )ب(الجسم المصري من حیث مقدار الراحة )االتساع(، بحیث كان ترتیبهم في األفضلیة كاآلتي: 

، یلیه النموذج لطریقة أرمسترونج ثم النموذج )د(لطریقة ألدریتش الكالسیك، ، یلیه النموذج )أ( الكاجوال في المرتبة األولى

 ."Teresa"للطریقة اإلیطالیة ل  ثم النموذج )ج( ،الكفراويلطریقة بثینة  )هـ(
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