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 ومكمالتها السيدات توظيف البعد الثالث اإليهامى إلثراء بعض مالبس
 أمينسكينة  ا.م.د/ ،ا.م.د/عواطف بهيج

 :البحث ممخص
ترتيبات  باستخداـمحصوؿ عمى تصميمات نسجية مستحدثة الحالى لييدؼ البحث 

إلثراء لونية وخامات متنوعة عف طريؽ البعد الثالث اإلييامى "خداع البصر" وتوظيفيا 
المنيج الوصفي لتحقيؽ أىدافو البحث  واتبع، تصميـ بعض مالبس السيدات ومكمالتيا

 .التحميمي
 باتباعشرائط متنوعةمف ال ألوافو خامات  باستخداـيدوى تصميـ نسجى 25وتـ تنفيذ

والجمالية لألقمشة لتأثيرات النسجية اتوظيؼ و  )منتظـ،غير منتظـ(تصميـ النسجيمأسموبيف ل
)بموزة، تايور،  لبعض أنماط مالبس السيدات ومكمالتيا تصميمات أساسية( 3)عمى المنتجة 

، ثـ تقييميا Edraw Max8.4برنامج  باستخداـ يةتصميمفكرة ( 75)والحصوؿ عمى  (تونؾ
 لػموجيو الباحثتاف" اعداد تقييـ "استمارة ( 2) باستخداـ مف خالؿ آراء المحكميف

 (. "عينة البحث" مف السيدات )المتخصصيف، المستيمكاتػ
وبعد تقييـ التصميمات المقترحة وتسجيؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا توصؿ البحث 
إلي نجاح الرؤية النسجية والجمالية المقترحة والقائمة عمى تحقيؽ البعد الثالث اإلييامى 

األشرطة المنسوجة وتوظيفيا إلثراء تصميـ مالبس السيدات ومكمالتيا فى ضوء  باستخداـ
براز  آراء المحكميف مما يساىـ فى إتاحة مصدر فنى وتطبيقى جديد إلثراء مالبس السيدات وا 

مجموعة مف التوصيات والمقترحات ببحوث مستقبمية ، وفى النياية قدـ البحث جمالياتيا
زيادة القيمة الجمالية والتسويقية لممنتج الممبسى، لـ األقمشة تطوير مجاؿ تصمي إلمكانية

براز قيمة وأىمية إنتاج أقمشة منسوجة  الشرائط كمفردة تشكيمية يدويًا، مما يؤثر  باستخداـوا 
 .يات األسرة والمجتمعاقتصادوتنمية مشروعات فتح مجاؿ جديد لملإيجابيًا 

 .مكمالتالالسيدات،  مالبس، البعد الثالث اإلييامى:الكممات المفتاحية
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Employing the Illusory 3D to Enrich some Women's Clothing 

and Accessories 
Prof. Awatif Bahig, Dr. Sakeina Amein 

Abstract:  
The current research aims to obtain Innovative textile structures 

designs using various color arrangements, materials through 3D of 

"optical illusions", employ them to enrich design of some women's 

clothing and accessories (blouse, tayur, tonic), and follow research to 

achieve its objectives descriptive analytical approach.25 woven 

designs were implemented using various materials and colors of strips 

following 2 styles of textile design (regular, irregular), and employing 

the textile and aesthetic effects of fabrics produced on (3) basic 

designs for some styles of women's clothing and accessories. 

Obtaining (75) design ideas using Edraw Max 8.4, and then evaluating 

it through the opinions of arbitrators using (2) evaluation directed at 

(specialists, consumors of women "research sample"). After evaluating 

the proposed designs, recording and data processing statistically, the 

research reached success of the proposed textile, aesthetic vision based 

on achieving optical illusions3Dusing tapes and employing them to 

enrich designs of women's clothes and accessories in light of the 

opinions of the arbitrator, the research presented a set of 

recommendations and proposals for future research through which it 

can develop field of fabric design and show its role in increasing 

aesthetic and marketing value of clothing  product, Highlighting value 

and importance of producing woven fabrics using strips as a hand 

crafted single, which positively affects the opening of a new field for 

projects and development of family and community economics. 

 

Keywords: illusory3D,Women's Clothing, Accessories 
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 Introduction and previous studies: السابقةالمقدمة والدراسات 
ًا فى مجاؿ المالبس والنسيج، يوسيطًا تعبير  المستحدثةالتصميمات النسجية  تعتبر
وتعتبر  ،بتكاراالطبيعة خاصة وخواص جمالية ووظيفية ليا دور كبير فى تحقيؽ بوتتميز 

مكانياتو التشكيمية، لأساس العمؿ الفنى  إلختالؼ فى المظير السطحى وتأثيراتو وا 
 حداث تأثيراتإلتقنيات مختمفة  باستخداـإضافة تأثيرات متنوعة لممنتج النسجى ويمكن
كسابيا الجانب الجمالي برؤى تشكيمية معاصرةو قمشة لأل  تناولتو .(2006)محمد عبداهلل،ا 

 النسيج تصميـو  تراكيب النسجيةال ((Butler, KT, Davies, DW, et al ,2018دراسة
تجديدفى دخالا  و الخامات والشرائط،  باستخداـومظيره السطحى  ووخصائص

 )انجيدراسة  وتمكنت، مختمفة جماليةنسجية و والحصوؿ عمي تأثيرات تصميممجاالل
 استخداـمف  (2009،آخرونحسني، حنان عمي، رشدي(، )2016صبري،وفاء محمد،

 النسيج تنفيذ ، وثبت أفوالمالبس بشكؿ جديدالنسيج اليدوى وتوظيفيا فى  المختمفة الشرائط
ضافةبالخيوط،  بمقارنتو لوقت والجيد %منا20شرائطيوفرال باستخداـ تػأثير وعمؽ  وا 
ة يالوظيفالجمالية و ؤثر عمى الخواص ي المناسب لعرض الشرائط وسمكيا ختياراالو لمتصميـ، 

 نجاحإلي (2016، آخرون، إيناس عبدالعزيز، محمدزينب ). وتوصمت وكفاءة المنتج
 .عصور تاريخيةممبسية لتنفيذ تصميمات لالتطريز بالشرائط 

حسن  ،مها عمى، )(2020 ،سعاد عبد اهلل، عبير ابراهيم)دراسة اىتمت و
تكنولوجية لتدريس النسيج وتحسيف األداء كمدخؿ جديد و برامج تعميمية اعداد ب(2011،حسن

التراكيب  باستخداـمبتكرة  أنسجةالبرامج لمحصوؿ عمى  باستخداـلتصميـ المنسوجات 
 ,Bilisik, K)كؿ مف  تناولت دراسةو  ،وتوظيفيا إلثراء جماليات المنسوجالمختمفة النسجية 
2016(،)Stuart Nathan,2015(،)Wensuo, M, Bingqian, Y, 

Xiaozhong, R. A ,2011(،)Zhenzhen Quan, Tsu Wei Chou 
,2019)(،Bilisik, K. ,2012 ،)،غادة  ،(2018)غادةعبدالفتاح، حنانمحمد(
التكويف، تعددالطبقات، "فى مختمؼ  تصميمى منظور مف  3D ،2Dالنسيج(2018حمدي،

نرمين )دراسة  تمكنت،المعالجة الحرارية لمقماش"، و إضافة بعد ثالث بتجييز القماش
عرض رؤى  مف( 2019غادة عبد القادر، كريمة أحمد، )(، 2018حمدى،عواطف بهيج، 

 القيـ ثرتوأ  بصري، الخداع بال توحىالحصوؿ عمى منسوجات جديدة لمنسيج ثالثى األبعاد و 

https://www.theengineer.co.uk/author/nathans/
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 .Jessica L. Ridgway, J)أشارو لممنتج المنفذ، الجمالية والوظيفية والتسويقية 

Parsons, et al,2016)،)(Saliha AĞAÇ, Menekşe 
SAKARYA,2015)،( ،2017، آخرونمحمد حسن، محمد حسين ) الخداع أف

أشكاؿ ىندسية  مف خالؿ اإليياـ بالحركة أو العمؽ أو اإلثنيف معاً فف يعتمد عمي البصرى 
الخدعة  نتيجةإدراؾ البعد الثالث  ، ويتـغير مستقرة وتتحرؾ فعالً  ياجعؿ المشاىد يشعر بأنت

البصري  الخداعمالبس كما أف ، مكانية توظيفو لمعالجة بعض العيوب الجسميةا  ، و البصرية
صافيناز سمير، ، )(2005عبدالسميع، أمل)وتمكنت ، ثاليتؤدي إلى إدراؾ شكؿ الجسـ الم

مف (2018،آخرون، دسالى سعيهبه مصطفي، ، )(2018عواطف بهيج،
، مثؿ )البدانة، النحافة العيوب الجسميةبعض  إلخفاء فى المالبس البصريتوظيفاإلييام
 البارز والوسط الرقبة، البطف وطوؿ قصر، األكتاؼ الطوؿ، عيوب ،قصر القامة

، التصميـ الزخرفى لوافأساليب متنوعة منيا )عناصر التصميـ، األ باستخداـ( ...العريض
( ،...التصميمات المناسبة اختيارلألقمشة، التصميـ البنائى لمموديؿ، المقاسات الكبيرة، 

 تياية والجمالية والتسويقية ومواكببتكار االزياء المقترحة والمنفذة لمجوانب الوظيفية و وحققت األ
 ,Jessica L. Ridgway) ت دراسةتمكنو مموضة وفقًا آلراء المتخصصيف والمستيمكيف، ل

J. Parsons, M. Sohn ,2016)،) عبدالحافظ،  زينب)، (2005عبدالسميع،  )أمل
 وعناصر أسس مف توظيؼ( 2018(،)نجالء محمد، غادة شاكر، 2014أسماء عمى، 

 وتوظيؼلمعيوب الجسمية لممرأة،  التمويو عمى تعمؿ ممبسية تصميمات إنتاج فى التصميـ
 االرتقاءالجسـ و  عيوب إلخفاء زخرفية تصميمات استحداثفى  البصري الخداع نظـ

 والجمالية لمتصميمات. بالجوانب الوظيفية
إحتياجات المرأة مف المالبس  تعددإلي  (2020 ،، عبير نجيبأحمدزينب )تأشار و 

جذاب الخارجية لخروجيا إلى العمؿ، وحاجتيا لمتغيير المستمر لظيورىا بمظير الئؽ 
)غادة واىتمت دراسة . يةاقتصادلى تصميـ مالبس عصرية و إ. مما يدعو ذلؾ ومميز
   بعض استحداثو بعرض رؤى تشكيمية مبتكرة  (2020، )هند عبدالممك، (2018حمدي،
التراث، المختمفة،  وفالفنمف ) ستمياـاالبالمالبس وتنفيذ  تصميـ فى لمتجديدة المبتكر  المداخؿ
 .(لألقمشة... الحراري التشكيؿالكتابة، 
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 فتمنحيا لممرأة الخارجي المظير استكماؿ فى أساسى دور تمعب مكمالت المالبسو 
ىا بعناية ودقة اختيار وتساىـ في إضافة البيجة والجاذبية ويجب  بالنفس الثقة مفا مزيدً 
 المرأة اتاتجاىدراسة ب( 2019)عال عمى،اىتمت كما ،(2020عبير نجيب، أحمد،زينب )

)سعاد عبد اهلل، وتمكنت ، "المنفصمة والمتصمة" وأنواعيا يااستخدامو  ىاوشراء ىااختيار نحو 
دعاء (، )2016وفاء محمد، صبري، انجي)(، 2019(، )سناء محمد،2020عبير ابراهيم،
 باستخداـتنفيذ مكمالت لممالبس مف  (2018،عبدالمجيد نجالء(، )2019،عبد المجيد

لخدمة  ياالتدريب عمى ميارات تصميمو  (..، الطباعة، التطريز، التراث،يدويةفنوف)
، الجماليةالجوانب" وتحقيؽ المستيمؾو  لمتخصصيفالمنتج قبوال، وحققالمشروعات الصغيرة

 ."التسويقية، الوظيفية، يةبتكار اال
مصادر  عفالبحث  عمى اتفقت بعض الدراسات:التعميق العام عمى الدراسات السابقة

واألزياء،  النسيجفي مجاؿ تصميـ  بتكارااللفتح مجاؿ التجديد و  جديدةوأساليب وتقنيات 
، المختمفةلمنسيج اليدوى المستحدث وتأثيراتو  جديد يختمؼ البحث الحالى في تناوؿ أسموبو 
التشكيمية  اليدوية الزاخرة بالقيـ أحدالفنوف بإعتباره ستمياـلال جديدمصدر ك يااستخدامو 

ضافةوالوظيفية   ،يبشكؿ جديد فى المجاؿتوظيفو جاذبية يحقؽ لمنسيج إييامى بعد ثالث  وا 
ثراء القيـ ياإلتصميمات نسجية مبتكرة وتوظيف ستحداثالمما دعى إلي تقديـ رؤية جديدة 

 ومكمالتيا.  السيداتالجمالية والوظيفية ألزياء 
 Statement of the Problem: مشكمة البحث

، إييامى ذو بعد ثالثنسجي يدوي  تصميـ استحداثنظرًا لندرة الدراسات التى تطرقت إلي 
اليدوي ىدؼ لمكشؼ عف كؿ جديد، عرض البحث الحالى  لمنسيجوألف التحديث المستمر 
 مبتكر ىتركيب نسج باستخداـاليدوية المستحدثة التصميماتالنسجية رؤية جديدة لتنفيذ بعض 

، ومف ثـ جاءت الدراسة بعنواف والتفردالحداثة بتتميز  ومكمالتو لمسيدات أزياءفى  والتوظيؼ
 ".ومكمالتها السيدات مالبستوظيف البعد الثالث اإليهامى إلثراء بعض "

 تتمثل مشكمة البحث في التساؤالت األتية:
  التراكيب النسجية المستحدثة تمتاز  باستخداـكيؼ يمكف تصميـ أقمشة منسوجة يدويًا

 بالحداثة والتفرد؟
  إييامىما امكانية الحصوؿ عمى نسيج يدوى مستحدث يضيؼ بعد ثالث. 
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  برنامج استخداـكيؼ يمكف Edraw Max8.4  ومكمالتيا؟ السيداتأزياء وتشكيؿ لتصميـ 
 تساىـ  الحياكات مختصرة لمسيدات أزياء ابتكارج المستحدث في يالنس مف ستفادةكيؼ يتـ اال

 ؟الجسمية العيوب بعض إخفاءفى 
 القيـ الجمالية والوظيفية ج المستحدث إلثراءيمنسل التشكيمية اإلمكانات كيؼ يمكف توظيؼ 

 ومكمالتيا؟ السيداتألزياء 
  و المقترحة واألزياء المستحدث النسيج في والمستيمكيف المتخصصيف مفكالً  ءاماآر 

 .مكمالتيا
 Objectives: أهداف البحث

  الشرائط  باستخداـاإلييامى الحصوؿ عمى تصميمات نسجية مستحدثة تمتاز بالبعد الثالث
 منيا كمصدر جديد لمتصميـ. ستفادةاالو  المنسوجة

 ألزياء السيدات ومكمالتيا ثراء القيـ الجمالية والوظيفية إلج المستحدث يالنسخواص  توظيؼ
 العيوب الجسمية.بعض إلخفاء و 
  يف لممنتج النسجى خصصيف والمستيمكتخالؿ المتقييـ الرؤية النسجية والجمالية المقترحة مف

 . والممبسى المصمـ
   يات األسرة والمجتمع المصرىاقتصادالمساىمة فى تنمية. 

 Significance :أهمية البحث
  تاحة الفرصة صغيرة إلنتاج وتوظيؼ النسيج المستحدث المشروعات لمإحياء النسيج اليدوى وا 

 .نسائية معاصرة ومكمالت أزياءفى 
 إييامىذات بعد ثالث إلنتاج منسوجات وأزياء  أساليب مبتكرة استحداثو  عرض . 
  مف الوقت والجيد في تصميـ األزياء ومكمالتيا والتشكيؿ عمى المانيكاف  ستفادةاالتعظيـ

 برامج التصميـ المتخصصة.بعض باستخدام
 كاديمى مجالى تصميـ النسيج واألزياء كمدخؿ لتطوير القطاع فى المجاؿ األ بيف الربط

 .والصناعى
  وتفى ممرأة العيوب الجسمية لبعض  ومكمالتيا تخفىألزياء لتقديـ تصميمات متميزة

 ية.قتصاداالو العصرية ياحتياجاتبإ
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 Hypothesis :فروض البحث
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث

والتصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتيا لتحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( "التقنية، التصميمية، 
 ية والتسويقية" وفقًا آلراء المتخصصيف.قتصادالجمالية والوظيفية، اال

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث
لتحقيؽ جوانب التقييـ "التقنية، التصميمية، ألزياء السيدات ومكمالتيا والتصميمات المقترحة 
 متخصصيف.ية والتسويقية" وفقًا آلراء القتصادالجمالية والوظيفية، اال

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث
 وفقًا آلراء المستيمكات.ألزياء السيدات ومكمالتيا والتصميمات المقترحة 

  بيف ترتيب المتخصصيف والمستيمكات لإلمكانات التشكيمية لمنسيج  ارتباطيةتوجد عالقة
 .ألزياء السيدات ومكمالتيارحة المستحدث والتصميمات المقت

 Delimitations: حدود البحث
 : الزمنيةالحدود 

  2020 أغسطسإلي 2019مف نوفمبر الزمنية خالؿ الفترة تـ اجراء البحث. 
 الحدود البشرية:

 ( أعمارىف مف 18) وعددىف بمحافظة الشرقية السيداتعشوائية مف ة: عينالمستهمكات
 .سنة(45:30)

 :الحدود المكانية
 طبقًا لممتغيرات البحثية( مف األسواؽ المحمية.  :شراء الشرائط المستخدمة تحت البحث( 
  ألزياء ( تصميمات مقترحة 3)عمؿو، نسجية مستحدثةعينات (25)قص وتجهيز وتنفيذ

( 75)عمىالتشكيمية  و( تصميـ نسجى وعرض إمكانات25، وتوظيؼ )السيدات ومكمالتيا
اعداد  " Edraw Max8.4برنامج باستخداـألزياء السيدات ومكمالتيا تصميـ مقترح 

 .الباحثتاف"
  من قبل ألزياء السيدات ومكمالتها لنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة اتقييم

 قتصادبكميات)اال (المالبس والنسيج، تصميـ األزياء)في مجالى  المتخصصيفالمحكمين: 
 .المستيمكاتالمصرية،  جامعاتبال المنزلى، الفنوف التطبيقية، التربية النوعية(
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 :اإلجرائيةالحدود 
 (عينة تصميم نسجى 25تنفيذ عدد )تركيب نسجي مستحدث ثالثى المحاور  باستخدام

، ومقاس العينة إييامى"( يعطى بعد ثالث 2"، لحمة إضافية"ؿ1)سداء "س"، لحمة أساسية "ؿ
مف شرائط )الجبير، القطيفة، الشمواه، الجمد،  متنوعة ألوافو خامات  باستخداـ، 2سـ 20

المنتظـ، )التصميـ أسموب  استخداـو سـ"، 1"عرض استرص، الجالوف، الستاف، زخرفية( 
تـ و ،(2، ؿ1ات النسيج )س، ؿتجاىال ثالثية المحاورالتراكيب النسجية ، و غير المنتظـ(

بينما )نوع الخامة، عرض الشرائط، الترتيب المونى(،لػػ  المنتظـالنسجى أسموب التصميـ توحيد
 ختالؼ فى كؿ أو بعض )الخامة،بنظاـ اإلالعمؿ تـ  منتظـالنسجى الغير التصميـ فى 

 .الترتيب المونى، وقوة الشد واإلحكاـ( السمؾ،
  بموزة وبنطموف، مقترحة لألزياء النسائيةأساسية ( تصميمات 3)اعداد( 

(ومكمالتيا)حذاء،حقيبة، كولية، ساعة، إسويرة، حمؽ، بونيو، توؾ الشعر، رباط تونؾتايور،
 .EdrawMax8.4برنامج  باستخداـعنؽ، نظارة(

 (تصميم نسجى مستحدث25توظيف عدد ) المختمفة وعرض اإلمكانات التشكيمية لتأثيراتو 
مج برنا باستخداـومكمالتيا  السيداتمقترحة ألزياء أساسية ( تصميمات 3عمى )

EdrawMax8.4( تصميـ مقترح لألزياء الخارجية 75، والحصوؿ عمى )لمسيدات 
 فى فترات مختمفة. وٌترتدىخفاء العيوب الجسمية ا  الحياكات و  مختصرةومكمالتيا 

 ( 75)وامكاناتها التشكيمية عمى بالبحث منفذ يدويًا  (تصميم نسجى مستحدث25) عرض
مجاؿ  في حكـم (25)وعددىـ المتخصصين عمىألزياء السيدات ومكمالتها تصميم مقترح 

"عينة البحث" المستيمكات  وعمى )تصميـ النسيج والمالبس، األزياء( منجامعاتمختمفة،
التصميمات و حوؿ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث  آرئيـ لمعرفة (18وعددىف )

 .لألىداؼ تحقيقيا المقترحة لألزياء ومكمالتياومدي
 أدوات البحث: 

 طبقًا لممتغيرات البحثية( لتنفيذ تصميمات النسيج متنوعةالخامات : شرائط واألدوات الخامات(
، مقص التطريز، إبر شنيؿ رقـ مكتب ، دبابيس2سـ20المستحدث، نوؿ خشبى مساحتو 

 ، جياز حاسب آلى.20
 " برنامجEdraw Max 8.4:" ألزياء ومكمالتيا.والتشكيؿ لتصميـ مل واستخدامتـ 
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  اإلمكانات التشكيمية لمنسيج  فى المتخصصين رأي إلستطالع استبياناعداد استمارة
 الدراسة.اعداد مف ألزياء السيدات ومكمالتيا المستحدث والتصميمات المقترحة 

  ألزياء السيدات نحوالتصميمات المقترحة  المستهمكات الستطالع رأي استبياناعداد استمارة
 الدراسة.اعداد مف ومكمالتيا 

 األسموب اإلحصائى. 
 Methodology: منهج البحث

 يتبع البحث المنيج التحميمي الوصفى لتحقيؽ الفروض والوصوؿ ألىداؼ البحث.
 Definitions :المصطمحات العممية لمبحث

 :ويتـ تصميـ النسيج يوحى بالخداع البصرى بناء ىندسى ثالثى األبعاد البعد الثالث اإليهامى
تحريؾ خيوط المحمة حركة ثالثى األبعاد حوؿ خيوط السداء فى فراغ تحدده ذو بعد ثالث ب

(، 2006)محمد عبداهلل، أقمشة منسوجة ثالثية لمحصوؿ عمى المواصفة البنائية اليندسية، 
(Bilisik, K , 2016)(،(Stuart, Nathan. 2015. 

  شرائط  باستخداـ ذو بعد ثالث إييامىنسيج تصميـ : مبعد الثالث اإليهامىلالمفهوم اإلجرائي
ضافيةو  أساسية")سداء، لحمة   .( لمحصوؿ عمى أقمشة إييامية بصريةا 

 العالقات تنظيـ بيدؼ التصميـ وعناصر ألسس تخطيطية عممية : ىوتصميم األزياء 
 .(2020، ، عبير نجيبأحمدزينب ) بينيـالجمالية 

 أزياء خارجية تصمح لمنساء ويمكف  ابتكار: تصميـ و المفهوم االجرائي لتصميم األزياء
برنامج  باستخداـإرتدائيا فى مناسبات مختمفة، تـ تشكيؿ النسيج المستحدث عمييا 

 لجاذبية. إلخفاء العيوب الجسمية وتبسيط الحياكات، وتمتاز بالتفرد وا اإلدروماكس
 جمالو مف يزيدو ، عنو أومنفصالً  متصالً  سواء كاف لمممبس يضاؼ : كممامكمالت المالبس 

المكمالت  مستخدـل الجمالية الرغبة إشباع بو مظيرًا جمياًلوجذابًا ويتحقؽ يعطيو و ورونقو
 .(2020، ، عبير نجيبأحمدزينب )
 المنفصمة كسسواراتاإل مف لألزياء قطع تضاؼ: جرائي لمكمالت المالبسالمفهوم اإل 

وتـ تصميـ  ،وجاذبيو  رونقو و جمالو مف وتزيد الزى شكؿ إبداعي، وتتماشى معا لتعطيي
 .اإلدروماكسبرنامج  باستخداـالمكمالت وتشكيؿ النسيج المستحدث 

 

https://www.theengineer.co.uk/author/nathans/
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 :الدراسة التطبيقية
 تنفيذ التصميمات النسجية المستحدثة: -أوالً 
 كالتالى:المحاور  ثالثيتركيب نسجىبعض  باستخداـتنفيذ النسيج المستحدث يدويًا  -1
 الرأسى السداء ويرمز لو بػػ )س(. االتجاه:  يقصد بو المحور األول 
 (.1المائؿ بزاوية حادة المحمة االساسية ويرمز لو بػػ )ؿ االتجاه: يقصد بو المحور الثانى 
 (.2القطرى المحدد المحمة اإلضافية ويرمز لو بػػ )ؿ االتجاه:  يقصد بو المحور الثالث 

كيب اتر باستخدام2سـ20 البحثمساحة عينة ( تصميـ نسجى مستحدث: 25تنفيذ عدد) -2
مف الشرائط  مختمفة ألوافو خامات ،و (2، ؿ1المحاور )س، ؿ يةثالث ةمستحدث يةنسج
 ".المنتظـ، غير المنتظـالنسجى "التصميـ و 
 التصميات النسجية المستحدثة كما يمى:خطوات تنفيذ -3
 والنسيج ، ىالمبردمنسيج ل ومحاورهالمستخدـ  النسجى لمتركيبتخطيطى الرسـ الح يتوض تـ

رسـ تخطيطى لموحدة اليندسية المتعامدة  مف خالؿوذلؾ  (X ،Y ،Z)ذو ثالث محاور
 ة:( التالي3(، )2(، )1) كما موضح بالصورأرقاـ لمتصميـ النسجى

تثبيت و ، 2سـ20النوؿ الخشبى اليدوى مساحتو  باستخداـنسيج يدوى عينة ( 25)تـ تنفيذ 
 التالية: (5(، )4صورة )الدبابيس عمى النوؿ الخشبى كما موضح بالبشرائط السداء 

 

 ( تثبيت شرائط السداء عمى النوؿ5صورة ) ( تثبيت شرائط السداء عمى النوؿ الخشبى4صورة )
 ( طريقة تثبيت شرائط السداء عمى النول الخشبى5) رقم(، 4صورة )

 



 

883 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مع السداء، والتعاشؽ كنسيج مبرد اً ويسار  اً يف يميناتجاىوالنسج بتـ تعاشؽ المحمة األساسية  - أ 
 .(9، )(6صورة )كما موضح بال° 60مائؿ بزاوية  1/2

تـ تعاشؽ المحمة اإلضافية بشكؿ قطرى مع السداء والمحمة األساسية، تعاشؽ شريط واحد  - ب 
شريط )س(،  1شريط )س( ثـ المرور تحت عدد 2والمرور فوؽ عدد( 1)س(، )ؿمع ( 2ؿ)

بعد الىى التى تحقؽ ( 2)ؿ((، 1شريط )ؿ 1( وتحت عدد1شريط )ؿ 2والمرور فوؽ عدد
 التالية. (10، )(7صورة )لكما موضح  با الإلييامىالثالث 

التراكيب النسجية  باستخداـالشكؿ النيائى لمتصميـ النسجى المنفذ وتأثيراتو الجمالية  - ج 
 ( التالية:11(، رقـ )8صورة )المستحدثة موضح  بال

 

(مع 1( تعاشؽ شرائط )ؿ6صورة )
 °60)س(كنسيج مبردى وزاوية

 (2(تعاشؽ شرائط)ؿ7صورة )
 (بشكؿ قطرى1)س(،)ؿمع 

 ( الشكؿ النيائى 8صورة )
 لمتصميـ النسجى المستحدث 

 اإلضافية مع السداءو ( توضح طريقة تعاشق المحمة األساسية 8(، )7(، )6صور أرقام )ال
 فى التراكيب النسجية المستحدثة، والشكل النهائى لمتصميم النسجى المنفذ يدويًا بالبحث

 

 ية ما بيف التصميـ النسجى نتظامتـ تنفيذ التصميمات النسجية بالتنوع فى أسموب اإل
التصميـ تنفيذ ، حيث تـ المستحدث المنتظـ، التصميـ النسجى المستحدث الغير منتظـ

 

( 1( تعاشؽ شرائط )ؿ9صورة)
 °60مع)س( كنسيج مبردى وزاوية

(تعاشؽ 10صورة)
(بشكؿ 1(مع)س(،)ؿ2شرائط)ؿ

 قطرى

 ( الشكؿ النيائى11صورة )
 لمتصميـ النسجى المستحدث 

 اإلضافية مع السداءو ( توضح طريقة تعاشق المحمة األساسية 11(، )10(،)9صور أرقام )ال
 والشكل النهائى لمتصميم النسجى المنفذ يدويًا بالبحثفى التراكيب النسجية المستحدثة، 



 

884 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، 1ات )س، ؿاالتجاىثالثي  يسجالتركيب الن باستخداـالنسجى المستحدث المنتظـ يدويًا 
( 23) :( 12(، كما موضح بالصور)،الترتيب المونىالخامة، التوحيد فى )التصميـو ( 2ؿ

التركيب باستخدامالتصميـ النسجى المستحدث الغير منتظـ يدويًا تـ تنفيذ كما ، التالية
ختالؼ فى كؿ أو بعض المتغيرات ( بنظاـ اإل2، ؿ1ات )س، ؿاالتجاىثالثي  يالنسج

، كما موضح ، الترتيب المونى(الخامة، لشرائطاندماج ، إالشد ، الترتيب المونى، قوالتصميـ)
 ( التالية:   35) :( 24بالصور )

 

( نسيج يدوى 12صورة)
 أصفرشرائط ستاف)،منتظـ
 (2ؿ أسود، 1ؿ ذىبىس،

 ،(نسيج يدوى منتظـ13صورة)
، 1شرائط ستاف)برتقالى "س، ؿ

 "(2ؿ

(نسيج يدوى 14صورة)
، رصاص ستاف)سشرائط ،منتظـ

 (2ؿ أسود، 1ؿ بنى
 

 

 ،( نسيج يدوى منتظـ15صورة)
 رمادىشرائط ستاف)أسود س،

 (2ؿ أصفر،1ؿ

 ،( نسيج يدوى منتظـ16صورة )
 موؼس،  بنفسجىشرائط ستاف)
 (2، ؿ1ؿ

( نسيج يدوى 17صورة)
 كحولىشرائط ستاف)،منتظـ
 (2ؿ ذىبى،1ؿ رمادىس،

 (منفذة بالبحث،الترتيب المونىالخامة، (تصميمات نسجية منتظمة)التصميم17):(12صور )
 

 

( نسيج يدوى 18صورة )
س،  بيجشرائط ستاف) ،منتظـ
 (2ؿ طوبى، 1ؿ بيج

 ،( نسيج يدوى منتظـ19صورة)
، 1شرائط ستاف)أبيض س،أصفر ؿ

 (2تركواز ؿ

( نسيج يدوى 20صورة )
 أسودستاف) ،منتظـ

 (2، تركواز ؿ1ؿ أحمرس،
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( نسيج يدوى 21صورة )
شرائط ستاف)أسود س،  ،منتظـ

 (2، أحمر ؿ1أبيض ؿ

 ،( نسيج يدوى منتظـ22صورة)
، 1س، ؿ أبيضشرائط ستاف)
 (2ؿ نبيتى

نسيج يدوى ( 23صورة )
س،  بيجشرائط ستاف) ،منتظـ
 (2ؿ كحمى، 1ؿ بيج

 ( منفذة يدويًا ، الترتيب المونىالخامة، (تصميمات نسجية منتظمة )التصميم23):(18صور أرقام)
 

 

( نسيج يدوىغير 24صورة )
 ذىبىس،  لبنىستاف) ،منتظـ

 (2ؿ كحمى، 1ؿ

( نسيج يدوى غير 25صورة )
أسود س، )ستاف ،منتظـ

 (2، أحمر ؿ1أبيض ؿ

( نسيج يدوىغير 26صورة )
 حكمىس،  سيموف)،ستافمنتظـ

 (2، بنبى ؿ1ؿ
 ( منفذة بالبحث، الترتيب المونى( تصميمات نسجية غير منتظمة )التصميم26(،)25(،)24صور )

 

 
( نسيج يدوى غير 27صورة )
س،  أسودستاف) ،منتظـ
 (2ؿ أحمر، 1ؿأبيض

( نسيج يدوى غير 28صورة)
، 1س، ؿ كحولى)،ستافمنتظـ

 (2ؿ سيموف

( نسيج يدوى غير 29صورة )
س،  أسودستاف) ،منتظـ
 (2ؿ طوبى، 1ؿأخضر 

 ندماج(منفذة يدوياً اإل ،(تصميمات نسجية مستحدثة غير منتظمة)مستوى الشد29):(27صور)
 

 
( نسيج يدوى غير 32صورة )( نسيج يدوى غير 31صورة)(نسيج يدوىغير 30صورة )
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 ستاف"أزرؽشرائط)،منتظـ
 (2ؿجالوف ذىبى،"1ؿ أحمرس،

 ستاف"بترولىشرائط) ،منتظـ
 (2ؿ جبير لبنى، "1ؿ أبيضس،

نحاسى س،ستاف"طوبى )،منتظـ
 (2ؿ استرص ذىبى،"1ؿ

 يدويًا بالبحث( تصميمات نسجية مستحدثة غير منتظمة فى الخامة منفذة 32(،)31(،)30صور )
 

 

(نسيج يدوى 33صورة )
س،  أسودستاف  ،غيرمنتظـ

 أبيض
 2ؿ أبيض2أحمر:2أسود:1،2ؿ

(نسيج يدوىغير 34صورة)
س،  لبنىشرائط ستاف )،منتظـ
 (2ؿ كحولى1بيج:1،1ؿ بيج

( نسيج يدوى غير 35صورة )
 أبيضس،  أسودستاف) ،منتظـ

 (2ؿ أسود1أحمر:1أبيض:1،1ؿ

 ( تصميمات نسجية مستحدثة غير منتظمة فى الترتيب المونى منفذة بالبحث35(،)34(،)33)صور 

النسجية المستحدثة إلثراءالقيم  لمتصميمات التشكيمية اإلمكانات توظيف -ثانياً 
 :ألزياء السيدات ومكمالتهاالجمالية والوظيفية

محاكاه لمتأثيرات النسجية المنفذة والفى التصميـ  Edraw Max 8.4برنامج  استخدامتم  .1
ظيار امكاناتيا التشكيمية وخواصيا عمى  بالبحث ألزياء السيدات ( تصميمات أساسية 3)وا 

 ، وتصميـ المكمالت المناسبة ليا كما بالصور، بموزة وبنطموف، فستاف(تونؾ)ومكمالتيا 
 التالية.( 37)، (36أرقاـ )

أثيرات تتوظيؼ ب)عينة البحث( المستهمكم مع ءالتصميمات المقترحة بحيث تتالاعداد تم  .2
ثراء الجوانب الجمالية والوظيفية لألزياء إلوالخداع البصرى  3Dوالشكؿ يجالمنفذ النس

 . أرائيفالمقترحة والتعرؼ عمى 
( 25) وعددىاتوظيف اإلمكانات التشكيمية لتأثيرات التصميمات النسجية المنفذة بالبحثتم  .3

 باستخداـألزياء السيدات ومكمالتيا ( تصميـ مقترح 75)تشكيميا عمى فى  نسيج مستحدث
، لوف ونوع الخامة األساسية لكؿ األكسسوارتانيكاف، الم) وتوحيد، اإلدروماكسبرنامج 
 توضح ذلؾ.( 41):(38أرقاـ ) والصور تصميـ(
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تصميـ األزياء ل" Edraw Max"استخداـ(36صورة)
 مسطح العمؿلمانيكاف وسحبو  اختيارومكمالتيا ب

أداة الرسـ لرسـ الخطوط  استخداـ(37صورة)
 الخارجية والداخمية لمتصميـ واإلكسسوارات

 

 

 والمكمالت(تحديد القصات 38صورة)
 ختيارأداة التمويف ال باستخداـلتشكياللتصميم

 يج النس

شكؿ نيائى ألحد التصميمات ( 39صورة)
 مشكؿ عميوالقماشال وتأثيرات اومكمالتي
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(شكؿ نيائى ألحد التصميمات 40صورة)
 مشكؿ عميو القماشال وتأثيرات اومكمالتي

شكؿ نيائى ألحد التصميمات  (41صورة)
 مشكؿ عميوالقماشال وتأثيرات اومكمالتي

 
لجمالية( وتوظيفها النسجية واتم تحميل وتوصيف التصميمات النسجية وتأثيراتها )

( تصميم مقترح لألزياء الخارجية النسائية 75) عمىوعرض اإلمكانات التشكيمية 
فى  ترتدى’تونؾالتايور والالبموزة و  ، وتنوعت التصميمات المقترحة ما بيفومكمالتها

 أوقات)الصباح، بعد الظير، المساء(.
ظيار امكاناتو التشكيمية ا  المستحدث المنفذ يدويًا و  لمنسيجالتحميمى عرض الوفيما يمى 

 إلي (1ومكمالتيا بالجداوؿ أرقاـ ) لمسيداتعمى التصميمات المقترحة لألزياء الخارجية 
 ( التالية:13)
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 ومكمالتها السيداتالتصميم المقترح ألزياء اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (1جدول)
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 اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتها(2جدول)
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 اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتها(3جدول)
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 المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتهااإلمكانات التشكيمية لمنسيج (4جدول)

 
 



 

893 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتها(5جدول)
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 السيدات ومكمالتهااإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء (6جدول)
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 اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتها(7جدول)
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 اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي التصميم المقترح ألزياء السيدات ومكمالتها(8جدول)
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 ومكمالتهاالسيدات التصميمات المقترحةألزياءاإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (9جدول)

 
 



 

898 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 
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 ومكمالتهاالسيدات  التصميم المقترحألزياءاإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (10جدول)
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 ومكمالتهاالسيدات  التصميم المقترحألزياءاإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (11جدول)
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 ومكمالتهاالسيدات  التصميم المقترحألزياءاإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (12جدول)
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 ومكمالتهاالسيدات التصميم المقترحألزياءاإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمي (13جدول)
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  اءالقيمثر المنفذةإل لتحديد أفضل اإلمكانات التشكيمية لمتصميمات النسجية 
 استبيافاعداد تم ألزياء السيدات ومكمالتها لمتصميمات المقترحة  يةوالوظيفيةالجمال
استمارة و "، المالبس والنسيج، تصميـ األزياءى"( مف المتخصصيف في مجال25)ػػل موجو

 .)عينة البحث( المستيمكات( مف 18)لػموجية  استبياف

 ات البحث وهي كالتالي: ستبيانالتم حساب الصدق والثبات  -ثالثاً 
موجه لممتخصصين في مجال األكاديمى )المالبس والنسيج، تصميم  استبيان -1

النسيج المستحدثوامكانتو التشكيمية عمى ممتخصصيف لتقييـ لموجو  استبيافاعداد تـ األزياء(:
تو ا( تصميـ نسجي وامكان25عمي تقييـ ) ستبيافومكمالتيا، واشتمؿ اال السيداتأزياء 

( عناصر 5)و( محاور 4) وتضمف، ألزياء السيدات ومكمالتيا( تصميـ 75التشكيمية عمى )
ى قتصاداال، الجمالي والوظيفى،التقني، التصميمى)لبعداتشمؿ والمحاور لكؿ محور، 

 .(1،2،3ودرجات التقييـ لو )، تقدير ثالثيوال، (والتسويقي

متخصصيف فى  25في صورتو المبدئية عمي  ستبيافاال تـ عرض: ستبيانصدق محتوي اال -
وتـ حساب الصدؽ  ،، ليصبح فى صورتو النيائيةاآلراءوتـ التعديؿ بناءَا عمي  ،مجاؿال

 .بيرسوفلرتباط البحساب معامؿ ا
ستبيانبين درجة كل محور ودرجة اال رتباط ( قيم معامالت اال 14جدول )  

رتباط اال  المحور   مستوي الداللة 
  **0.835 البعد التقني لتنفيذ التصميم النسجى المستحدث

 
0.01 

 

 البعد التصميمى لتشكيل النسيج عمى األزياء المقترحة
 **0.819 ومكمالتها

 **0.846 البعد الجمالي والوظيفى
ى والتسويقيقتصادالبعد اال  0.829** 

داخمي  اتساؽويوجد(، 0.01دالة عند مستوي) رتباط ( أف معامالت اال14)جدوؿيتضح مف 
 محاوره.يدؿ عمي صدؽ وتجانس و يقيس ما وضع لقياسو و  ستبيافالابيف محاور 

جدوؿ كما بستبيانوتبيف ثبات اال ألفاتـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ : ستبيانثبات اال -
 :التالى (15)
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ستبيان( قيم معامل الثبات لمحاور اال15جدول )  
معامل ألفا    المحور  مستوي الداللة    

  **0.846 البعد التقني لتنفيذ التصميم النسجى المستحدث
 
 

0.01 

األزياء البعد التصميمى لتشكيل النسيج عمى 
ومكمالتها المقترحة  

0.843** 

 **0.842 البعد الجمالي والوظيفى
ى والتسويقيقتصادالبعد اال  0.841** 

)ككل( ستبيانثبات اال  0.840** 
 0.01(أف قػػيـ معػػامالت الثبػػات، معامػػؿ ألفػػا، دالػػة عنػػد مسػػتوي 15جػػدوؿ)تبيػػنمف ال

 .ستبيافيدؿ عمي ثبات االو 
التصػػميـ السػػتطالع رأي عينػػة البحثفػػى  اسػػتبيافاعػػداد تػػـ ات:موجــه لممســتهمك اســتبيان -2

ميػزاف  اسػتخداـتػـ و ( عبػارة، 12عمػي ) سػتبياف، واشتمؿ االالمقترح ألزياء السيدات ومكمالتيا
 .(1،2،3ودرجات التقييـ لو ) المستويات تقدير ثالثي

فى متخصص ( 20)في صورتو المبدئية عمي  ستبيافتـ عرضاال: ستبيانصدق محتوي اال*
معامؿ ،و الداخمي تساؽاال باستخداـالصدؽ )حساب و ، ئيـعمي آرا اً تـ التعديؿ بناءو ،مجاؿال
 .("ستبيافلكؿ محورلال"بيرسوف بيف الدرجة الكمية لرتباط اال

 ستبيانبين درجة كل عبارة ودرجة اال رتباط ( قيم معامالت اال 16جدول )
 رتباط اال  العبارة 

 0.867** مناسبة أبعاد النسيج المستحدث مع التصميم ومكمالته
 0.861** والتصميم ومكمالتهالمستحدث الوحدة والترابط والتناسق بين النسيج 

 0.886** المستخدمة فى التصميم  لوانمالءمة الخامات واأل 
خفاء بعض العيوب الجسمية رتباط تحقيق اال   0.802** بين الجانب الجمالی والوظيفی وا 

 0.887** تمبية المتطمبات الممبسية لممستهمك وامكانية إرتدائه في فترات مختمفة
 0.821** الجاذبية والتشويق والخداع البصرى 

 0.865** الجدة والحداثة والتميز والتفرد 
 0.824** القيمة المضافة لمتصميم ومكمالتهالجودة والمظهرية والتنوع فى 

 0.868** قبول المستهمك لمتصميم لمسايرته لمموضة 
 0.845** توافق التصميم مع الذوق العام وثقافة المجتمع
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 0.863** اختالف التصميم عما هو متاح باألسواق
 0.810** مالءمة التكمفة مع القدرة الشرائية 

 

(، 0.01كميا دالة عند مستوي ) رتباط معامالت اال( أف 16يتضح مف جدوؿ )
، كما أنو يقيس بالفعؿ ما وضع لقياسو، مما يدؿ ستبيافبيف محاور االى داخم اتساؽويوجد

 .ستبيافعمي صدؽ وتجانس محاور اال
ألزياء )عينة البحث( لتقييـ التصميمات المقترحة الخاص بآراء المستهمك ستبيانثبات اال -

ثبات التـ حساب تأثيراتو، و و  فى ضوء اإلمكاناتالتشكيميةلمنسيجالمستحدثا السيدات ومكمالتي
 .التطبيؽ عمى المستيمكاتب

 ستبيان( قيم معامل الثبات لمحاور اال17جدول )
 التجزئة النصفية معامل ألفا  

 **0.921 -   **0.801 **839.2. ككل ستبيانثبات اال
يدؿ عمي و ( 0.01دالة عند مستوي )الفا( السابؽ أف جميع قيـ معامؿ 17يتضح مف جدوؿ )

 .ستبيافثبات اال
 النتائج والمناقشة:

مجاؿ فى التصميمات التحميؿ التبايف لتقييـ َاراء المتخصصيف فى  استخداـتـ 
حساب متوسطات المربعات وقيمة )ؼ( ومستوي بالبحثبالمقترحة لألزياء السيدات ومكمالتيا 

، وحساب اإلنحراؼ المعياري ومعامؿ الجودة لترتيب النسيج المستحدث 0.01الدالة عند 
التالى يوضح ( 18جدوؿ )و .ألزياء السيدات ومكمالتياالمنفذ والتصميمات المقترحة 

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ الجودة لإلمكانات التشكيمية لمتأثيرات النسجية 
وفقًا آلراء التقييـ  لتحقيؽ جوانبألزياء السيدات ومكمالتيا والتصميمات المقترحة 

 .المتخصصيف
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رات لإلمكانات التشكيمية لمتأثي(المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة 18جدول)
 وفقًا آلراء المتخصصينتقييم ملألزياء السيدات ومكمالتها النسجية والتصميمات المقترحة 

 

 
 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية لمنسيج 
)ككل( "التقنية، التصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتها لتحقيق جوانب التقييم و المستحدث 

 ية والتسويقية" وفقًا آلراء المتخصصين.قتصادالتصميمية، الجمالية والوظيفية، اال
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ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لتقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج 
ومكمالتيا لتحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ(  ألزياء السيداتالتصميمات المقترحة و المستحدث 

 يوضح ذلؾ. التالى (19( السابؽ، رقـ )18آلراء المتخصصيف وجدوؿ ) وفقاً 
 ومكمالتها ألزياء السيدات( تحميل التباين لمتوسطات تقييم التصميمات المقترحة 19جدول )

 وفقًا آلراء المتخصصين
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 318.268 74 23551.832 بين المجموعات

16.107 
 

.000 
 71.167 1425 101412.975 داخل المجموعات 

  1499 124964.807 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيًا 16.107( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )19تشير نتائج جدوؿ)

لنسيج المستحدث والتصميمات تقييمامما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف  ،(0.01عند مستوي )
ا لتحقيؽ جوانب التقييـ "التقنية، التصميمية، الجمالية المقترحة لألزياء ومكمالتيا تبعً 

 .ية والتسويقية")ككؿ( وفقًا آلراء المتخصصيفقتصادوالوظيفية، اال

 
 ألزياء السيدات ومكمالتياالتصميمات المقترحةو معامؿ الجودة لمنسيج المستحدث  (1شكؿ )

 جوانب التقييـ )ككؿ( وفقًا آلراء المتخصصيفلتحقيؽ 
 يةالنسج أف أفضاللتصميمات(1( والشكؿ )19(، )18مف الجدوؿ ) يتضح

ألزياء التصميمات المقترحة وكذلؾ أفضؿ  (،8(، )17(، )3أرقاـ )ةالمنفذة بالبحث المستحدث
عمى  96.3، 98.3، 98.7( بمعامؿ جودة 23(، )51(، )8أرقاـ )السيدات ومكمالتيا 

ية قتصادالتقنية، التصميمية، الجمالية والوظيفية، اال" التقييـ لتحقيؽ جوانب تبعاً التوالى
يةالمنفذة بالبحث النسج العينات)ككؿ( وفقًا آلراء المتخصصيف. بينما كانت أقؿ  والتسويقية"



 

907 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اـ أرقألزياء السيدات ومكمالتيا التصميمات المقترحة ( وكذلؾ أقؿ 21)(، 23(، )19أرقاـ )
التصميـ وثبت أف ، عمى التوالى 82.1، 82.9، 73.3( بمعامؿ جودة 67(، )68(، )57)

التقييـ لتحقيؽ جوانب  تبعاً النسجى المستحدث الغير منتظمأفضؿ بالنسبة آلراء المتخصصيف 
أسموب التصميـ النسجى الغير منتظـ يعطى تنوع استخدامرجع ذلؾ إلي أف قد ي)ككؿ(. و 

ختالؼ فى وحدة الشكؿ اليندسى الذى يحقؽ البعد الثالث  ويكسب جاذبية، ولتنوع  اإلييامىوا 
العيوب  تخفىالتأثيرات ونجاحيا فى الحصوؿ عمى أزياء ومكمالت مبسطة الحياكات 

مكانية و ( 2006عبداهلل،)محمد (،Bilisik, K. , 2016)هوىو ما أكد الجسمية، إضافة ا 
كسابيا و قمشة مبتكرة فى شكؿ األحداث تأثيرات إلتأثيرات متنوعةلممنتج النسجى   جماالً ا 

 Zhenzhen Quan,Tsu)ما توصؿ إليواتفقت النتائج مع و ، برؤى تشكيمية معاصرة
Wei Chou,2019)،(،2018نرمين حمدى،عواطف بهيج ،)(،غادة عبد كريمة أحمد

جوانب الجمالية والوظيفية الوالخداع البصرى و 3D المنفذ النسيج تحقيؽو ( 2019القادر، 
 .والتسويقية
 لمتخصصين ا ألزياء ومكمالتها وفقًا آلراءا(تحميل التباين لمتوسط محاور تقييم تصميمات20جدول)

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 14.121 323.174 3 351.611 بين المجموعات

 
.000 
 21.851 1500 21609.776 داخل المجموعات 

  1503 22960.387 الكمي
( وىي دالة إحصائيًا 1.1241) بمغت( إلي أف قيمة )ؼ( 20تشير نتائج جدوؿ )

التشكيمية لمنسيج اإلمكانات تقييـ ( ويدؿ عمي وجود فروؽ بيف محاور 0.01عند مستوي )
 .المستحدث والتصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتيا

( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لمحاورالتصميمات المقترحة21جدول )  
المتخصصينوفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتها   

 ترتيب المحاور معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط الجانب
 1 91.54 7.76 68.59 التقنى

 3 89.21 7.26 66.91 التصميمي
 2 90.99 7.43 68.24 الجمالي والوظيفى

 4 88.49 7.23 66.360 ي والتسويقىقتصاداال
 



 

908 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ضوء فينتائج لمحاور التقييـ الأفضؿ تبيف ( 21)(، 20)الجدوؿ  مف خالؿ
،الجانب الجمالي  التقنىالجانب ) يمي كما وتـ ترتيبيـ المتخصصيف متوسطات تقييمات

تحقيؽ الجانب ( عمى التوالى، و ي والتسويقىقتصادالجانب اال ،الجانب التصميمي ،والوظيفى
، ثـ (90.99)، يميو الجانب الجمالي والوظيفى بمعامؿ جودة (91.54)التقنى بمعامؿ جودة 

ويقى ي والتسقتصاد(، ويميو الجانب اال89.21يميو الجانب التصميمي بمعامؿ جودة )
معامالت الجودة لمتصميمات المقترحة فى تقارب ويتضح وجود (. 88.49بمعامؿ جودة )
بشكؿ عاـ عف ىـ ، وىذا يدؿ عمى رضاالتقييـلمحاور المتخصصيف وفقًا لتقديرات 

توظيؼ التصميمات النسجية المستحدثةوتأثيراتيا يدؿ عمى نجاح ،كما التصميمات المقترحة
وترجع الدراسةإرتفاع معامؿ الجودة ، زياء النسائية ومكمالتيااألكمصدر لتصميـ  المختمفة
إلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث لعف جوانب التقييـ األخرى  التقنىلمجانب 

النسيج ذو المحاور الثالثية وجودة إليدقة تنفيذ والتصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتيا 
برنامج  استخداـو تقنية البعد الثالث  استخداـنجاح إحكاـ الشرائطأثناء عممية النسيج، و 

مما  اإليدرو ماكس فى التصميـ والتشكيؿ لممنسوج المنفذ عمى األزياء المقترحة ومكمالتيا،
ضافة قيمةو  أوضح مالءمتيا لمتصميـ، لممناسبة يةلمتصميمات المنفذة. ابتكار لمموضة، وا 

تفقت ىذه النتيجة ما أكدتو دراسة  سعاد عبداهلل، عبير )(، 2020)هند عبدالممك، وا 
(، )نرمين حمدى، عواطف بهيج، 2013(، )محمد عبدالحميد، 2020عبدالحميد، 

التقنيات الجديدة فى إبراز المظير الجمالى والمالمس ووتأثيراتو  استخداـبأىمية ( 2018
التكنولوجيا لتطوير المجاؿ تبعًا  استخداـبالتشكيؿ عمى المانيكاف، وأكدت عمى أىمية 

الحافظ، أسماء  عبد زينب) تفقت نتائج البحث مع ما توصمت اليوإكما لمتطمبات العصر، 
 الجسـ عيوب بعض إلخفاء السيدات لمالبس التصميمات المقترحة نجاحو  (2014، عمى

 والجمالية. الجوانب الوظيفة وتحقيؽ
 
 
 
 



 

909 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فضل عشر تصميمات مقترحة أل( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة 22جدول )
 وفقًا آلراء المتخصصين لتحقيق جوانب التقييم )ككل( ومكمالتها لألزياء

 

 بعد
 
 تصميم

جمالي  تصميمى تقني
 ووظيفى

ى قتصاداال
االنحراف  المتوسط والتسويقي

 المعيارى
معامل 
 ترتيب الجودة

8 372 368 372 368 74 5.30 98.7 1 
51 360 370 374 371 73.7 2.18 98.3 2 
23 370 357 367 351 72.2 3.26 96.3 3 
11 370 356 358 356 72 2.58 96.0 4 
25 350 351 361 370 71.6 9.74 95.5 7 
24 353 367 347 359 71.3 4.20 95.1 5 
12 368 365 353 338 71.2 3.18 94.9 6 
31 360 354 369 329 70.6 2.47 94.1 8 
48 325 359 358 363 70.2 3.37 93.7 9 
18 350 341 340 372 70.1 3.12 93.5 10 

أفضؿ عشر تصميمات مقترحة السابؽ (22، )(18يتضح مف جدوؿ )
مشكؿ عمييا النسيج المستحدث وفقًا آلراء المتخصصيف لتحقيؽ جوانب ا لألزياءومكمالتي

 ية والتسويقية".قتصادالتصميمية، الجمالية والوظيفية، االالتقنية، ككؿ "التقييـ 

 
تصميمات مقترحة لألزياء ومكمالتها مشكل عميها  (10)(معامل الجودة ألفضل 2شكل )

 وفقًا آلراء المتخصصين فى جوانب التقييم )ككل( النسيج
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( 10أف أفضؿ ) (2، )(1والشكؿ )السابؽ (22إلي ) (18يتضح مف الجدوؿ )
تصميمات مقترحة لألزياء ومكمالتيا مشكؿ عمييا النسيج المستحدث وفقًا آلراء 

ية قتصادالتقنية، التصميمية، الجمالية والوظيفية، اال" المتخصصيف فى جوانب التقييـ )ككؿ(
، 98.7( بمعامؿ جودة 23(، )51(، )8أرقاـ )تالتصميمات المقترحة جاءفوالتسويقية" 

عيوب إخفاء وتساعد عمى الحياكات  ةمبسط كأفضؿ تصميمات عمى التوالى 96.3، 98.3
ثـ جاءت التصميمات أرقاـ (، 8(، )17(، )3أفضؿ نسيج مستحدث رقـ ) باستخداـالجسـ 

، وعميو حقؽ النسيج عمى التوالى (18(، )48(، )31(، )12(، )24(، )25(، )11)
إثراء وتشير النتائج إلي ( أفضؿ نتائج،6(، )16(، )11(، )8(، )9(، )4المستحدث رقـ )

بتوظيؼ البعد الثالث والخداع البصرى ألزياء السيدات ومكمالتيا التصميمات المقترحة 
نتيجة التوظيؼ وترجع الباحتثاف ذلؾ لمحصوؿ عمى أزياء عصرية مبتكرة مبسطة الحياكات، 

الثالث والخداع البصرى ذو البعد  منتظـوالتشكيؿ الجيد لتأثيرات النسيج المنفذ غير ال
حساس المرئى يجابى عمى اإلثر اإلمما كاف ليا األ برنامج اإليدرو ماكس، باستخداـ

التقنية، التصميمية، الجمالية والوظيفية، جوانب التقييـ )لممحكميف وتـ ترجمتو في تحقيؽ 
تفؽ ذلؾ مع ما ا  . و ألزياء السيدات ومكمالتيالمتصميمات المقترحة ( ية والتسويقيةقتصاداال

(،)نجالء محمد، غادة شاكر، 2014عبدالحافظ، أسماء عمى،  زينب)ليو إتوصمت 
الجسـ  إلخفاءعيوب زخرفية تصميمات استحداثفى  البصري الخداع نظـ بتوظيؼ(2018

ثراء  مالبسمل ما سبق يمكن قبول الفرض وم، والجمالية لمتصميمات الجوانب الوظيفيةوا 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية "ينص عمي:  األول الذي

التصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتها لتحقيق جوانب التقييم )ككل( و لمنسيج المستحدث 
ية والتسويقية" وفقًا آلراء قتصاد"التقنية، التصميمية، الجمالية والوظيفية، اال

 ".المتخصصين
 

الفرض الثانى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية 
لتحقيق ألزياء السيدات ومكمالتها لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

ية قتصادجوانب التقييم "التقنية، التصميمية، الجمالية والوظيفية، اال
 والتسويقية" وفقًا آلراء المتخصصين.
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 تقسيمو إلي أربع فروض فرعية كما يمى: ىذا الفرض تـصحة ولمتحقؽ مف 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمى  -أوالً 

لتحقيؽ الجانب التقني وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتيا التصميمات المقترحة 
 المتخصصيف.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمى -ثانياً 
لتحقيؽ الجانب التصميمى وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتيا التصميمات المقترحة 

 المتخصصيف.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث عمى -ثالثاً 
لتحقيؽ الجانب الجمالي والوظيفي وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتيا صميمات المقترحة الت

 المتخصصيف.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث  -رابعاً 

قي ى والتسويقتصادلتحقيؽ الجانب االألزياء السيدات ومكمالتيا عمى التصميمات المقترحة 
 وفقًا آلراء المتخصصيف.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث  -أوالً 
 .الجانب التقني وفقًا آلراء المتخصصينألزياء السيدات ومكمالتها والتصميمات المقترحة 

وتشكيؿ تحميؿ التبايف لتقييـ الجانب التقني لتنفيذ ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب 
والمنفذ يدويًا بالبحث، فقد تـ وتصميـ األزياء النسائية ومكمالتيا  التصميـ النسجى المستحدث

حساب مجموع تقييمات المتخصصيف في المجاؿ لمتصميمات النسجية المستحدثة والمنفذة 
( السابؽ تحقؽ الفرض 18ؿ جدوؿ )بالبحث لتحقيؽ الجانب التقني، كما تبيف مف خال

إلمكانات ل، حيث تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات تقييمات المتخصصيف الفرعى األوؿ
لتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

 .التقني
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تقييـ المتخصصيف والترتيبم متوسطات ومعامؿ الجودة( 23جدوؿ )تبيف مف ال
،فحققت مؤشرات التقييـ نسب جيدة  لتحقيؽ الجانب التقني ومكمالتيالتصميـ أزياء السيدات 

ية فى النسيج يظير بعد نتظاماإلتنوع فى معامالت الجودة، وحصؿ عمى الترتيب األوؿ 
حكاـ محاور النسيج إنتظاـ، ثـ 89.77بمعامؿ جودة ثالث  فى الترتيب الثانى  تعاشؽ وا 

بمعامؿ  توليؼ خامات التنفيذ وثبات المظير السطحى لمنسيج ، ويميو89.37بمعامؿ جودة 
بمعامؿ جودة  ية فى النسيج يظير بعد ثالث وخداع بصرىنتظامتنوع اإلو ، 88.90جودة 
 .87.92بمعامؿ جودة دقة وميارة تنفيذ النسيج و ، 88.90

 

لإلمكانات التشكيمية لمنسيج ( متوسطات تقييم المتخصصين لمجانب التقنى 3شكل )
 المستحدث عمى األزياء النسائية ومكمالتها

 
 

لتصميم أزياء السيدات تقييم المتخصصين موالترتيب متوسطات ومعامل الجودة( 23جدول )
 لتحقيق الجانب التقني  ومكمالتها

 المؤشر
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 67.3333 66.3333 66.6812 65.942 67.029 المتوسط
معامل 
 89.77773 88.4444 88.90827 87.92267 89.372 الجودة

 1 4 3 5 2 الترتيب
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 متصميمات المقترحة لألزياء ل( تحميل التباين لمتوسطات تقييمات المتخصصين 24جدول )
 الجانب التقني ومكمالتهالتحقيق

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
المجموعاتبين   1231.28 74 307.820 

15.119 
 

.000 
 20.982 225 4720.71 داخل المجموعات 

  299 5951.99 الكمي

( وىي دالة إحصائيًا 15.119( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )24تشير نتائج الجدوؿ )
ألزياء السيدات لتصميمات المقترحة ا مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف ؛ (0.01عند مستوي )
لتحقيؽ الجانب التقنى وفقًا اَلراء السادة  والتى تـ تشكيؿ النسيج المستحدثعميياومكمالتيا 

 المتخصصيف فى المجاؿ.
( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة  ألفضل عشر تصميمات مقترحة25جدول )  

 ًا آلراء المتخصصينفي تحقيق الجانب التقنى وفقألزياء السيدات ومكمالتها 
 الترتيب  معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط التصميم
 1 99.20 0.89 74.40  8تصميم رقم 
 1 99.20 0.89 74.40  16تصميم رقم 
 1 99.20 0.89 74.40  29تصميم رقم 
 2 99.20 0.45 74.40  44تصميم رقم 
 2 98.90 0.45 74.40  23تصميم رقم 
 2 98.90 0.45 74.40  11تصميم رقم 
 3 98.90 0.89 73.60  12تصميم رقم 
 3 98.90 0.89 73.60  28تصميم رقم 
 4 97.90 1.10 73.60  33تصميم رقم 
 5 97.90 0.89 73.60  10تصميم رقم 

ألزياء لتصميمات المقترحة ايوضح المتوسطات ومعامؿ جودة السابؽ ( 25الجدوؿ )
 . بالبحث لتقييمات َاراء المتخصصيف لتحقيؽ الجانب التقنىالسيدات ومكمالتيا 
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 ( معامل الجودة ألفضل عشر تصميمات مقترحة لألزياء ومكمالتها 4شكل )

 وفقًا آلراء المتخصصين لتحقيق الجانب التقنى 
المقترحة أف أفضؿ التصميمات  (4) ،(3، والشكؿ )(25) إلي (23يتبيف مف الجدوؿ )

، (8، وفقًا آلراء المتخصصيف التصميـ )الجانب التقنىفي تحقيؽ ألزياء السيدات ومكمالتيا 
بمعامؿ  (11(، )23، )(44)رقـ ويميو التصميـ (، 99.20)بمعامؿ جودة  (29(، )16)

 لمقترحةاوأقاللتصميمات  (،98.70)( بمعامؿ جودة 12)رقـ ثـ التصميـ  (،98.90)جودة 
مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات  (97.30) ( بمعامؿ جودة10)رقـ ىو التصميـ 

توظيؼ تأثيرات النسيج المستحدث فى  ةامكانيعمى  يؤكد ممالتحقيؽ الجانب التقنى، ( 10)
بذلؾ يتحقؽ صحة إثراء الخواص الجمالية والوظيفية لألزياء المقترحة لمنساء ومكمالتيا، و 

حكاـ محاور النسيج إنتظاـذلؾ إلي مالءمة  الدراسة وٌترجع. األوؿالفرعى الفرض   تعاشؽ وا 
المقترحة لمتصميمات لمنسيج  توليؼ خامات وثبات المظير السطحىو تنفيذ الدقة وميارة و 

اإلحساس ثالث و البعد والمظيرية ووضوحالية نتظاماإلتنوع و ألزياء السيدات ومكمالتيا 
 ,Butler, KTفمؿ تمؾ النتائج مع ما توصمت اليو دراسة ك واتفقتالبصرى، خداعبال

Davies, DW, et al ,2018)) ،(2009،آخرون حسني، عمي،حنان رشدي) نرمين( ،
فى  توظيؼ الشرائط( 2016،وفاء محمد، صبري (، )انجي18 20حمدى،عواطف بهيج،

ضافت والمالبس بشكؿ جديدالنسيج اليدوى  المناسب  ختياراالو تػأثير وعمؽ لمتصميـ،  وا 
 .وكفاءة المنتج ونجاح التقنيات ةيالوظيفالجمالية و عمى الخواص  أثرلعرض الشرائط وسمكيا 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث  -ثانياً 
 .والتصميمات المقترحة لألزياء لتحقيق الجانب التصميمى وفقًا آلراء المتخصصين
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تحميؿ التبايف لتقييـ الجانب التصميمى ىذا الفرض تـ حساب  صحة ولمتحقؽ مف
حساب و ، وتصميـ األزياء النسائية ومكمالتيا التصميـ النسجى المستحدثوتشكيؿ لتنفيذ 

مجموع تقييمات المتخصصيف في المجاؿ لمتصميمات النسجية المستحدثة والمنفذة 
( 18تبيف مف جدوؿ )و لتحقيؽ الجانب التصميمى، ا والتصميمات المقترحة لألزياء ومكمالتي

الثانى، حيث تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات تقييمات الفرعى السابؽ تحقؽ الفرض 
ألزياء السيدات إلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة لالمتخصصيف 

 .لتحقيؽ الجانب التصميمىومكمالتيا 

تقييـ المتخصصيف والترتيبم متوسطات ومعامؿ الجودةالسابق( 26جدوؿ )تبيف مف ال
حيث حققت التصميمى لتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا لمتصميمات المقترحة 

مؤشر التقييـ مؤشرات التقييـ نسب جيدة فى معامالت الجودة، وحصؿ عمى الترتيب األوؿ 
، 90.30بمعامؿ جودة لتشكيؿ النسيج عمى التصميـ  Edraw Maxبرنامج  استخداـنجاح ل

 ، ويميو89.39بمعامؿ جودة  النسيج المشكؿ ألوافمالءمة خامة و ثـ جاء فى الترتيب الثانى 
مالءمة أبعاد ، ثـ 89.37بمعامؿ جودة  والخداع البصرى 3Dمالءمة تأثيرات النسيج "الشكؿ

 تنوع اإلمكانات التشكيمية لمنسيج، وأخيرًا 88.83بمعامؿ جودة  ثيرات النسيج المشكؿوتأ
 . 88.81بمعامؿ جودة 

 تقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحةل والترتيب ومعامل الجودة(  متوسطات 26جدول )
 لتحقيق الجانب التصميمىألزياء السيدات ومكمالتها 
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 67.02857 66.61429 66.62857 67.04286 67.72857 المتوسط
معامل 
 89.37143 88.81905 88.83809 89.39048 90.30476 الجودة

 3 5 4 2 1 الترتيب
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 ومكمالتها المقترحة النسائية  لألزياء متوسطات تقييم المتخصصين لمجانب التصميمى( 5شكل)

 

 ومكمالتهاألزياء السيدات ( تحميل التباين لمتوسطات تقييم المتخصصين 27جدول )
 الجانب التصميمى لتحقيق

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 335.04 74 2479.960 بين المجموعات

16.219 
 

.000 
 21.971 225 4643.475 داخل المجموعات 

  299 2973.435 الكمي

( وىي دالة إحصائيًا 16.219كانت )( إلي أف قيمة )ؼ( 27تشير نتائج الجدوؿ )
ألزياء السيدات لتصميمات المقترحة ا مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف ،(0.01عند مستوي )
وفقًا اَلراء السادة  التصميمىلتحقيؽ الجانب  والتى تـ تشكيؿ النسيج المستحدثعميياومكمالتيا 

 .المتخصصيف فى المجاؿ
يارية ومعامل الجودة ألفضل عشر تصميمات مقترحة( المتوسطات واإلنحرافات المع28جدول )  

 في تحقيق الجانب التصميمى وفقًا آلراء المتخصصينألزياء السيدات ومكمالتها 
 الترتيب  معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط التصميم
 1 98.67 1.64 74.00  8تصميم رقم 
 1 98.67 1.95 74.00  51تصميم رقم 
 2 98.40 0.89 0 .73  31تصميم رقم 
 3 97.87 1.00 0 .73  35تصميم رقم 
 3 97.87 0.45 0 .73  5تصميم رقم 
 4 79.33 1.30 73.00  23تصميم رقم 
 5 96.53 1.10 72.0  19تصميم رقم 
 6 96.27 1.22 0 .72  25تصميم رقم 
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 7 95.73 1.10 72.00  55تصميم رقم 
 8 95.47 0.89 0 .71  74تصميم رقم 

ألزياء لتصميمات المقترحة ايوضح المتوسطات ومعامؿ جودة السابؽ ( 28وجدوؿ )
 .التصميمىبالبحث لتقييمات َاراء المتخصصيف لتحقيؽ الجانب السيدات ومكمالتيا 

 
 ألزياء السيدات ومكمالتها( معامل الجودة ألفضل عشر تصميمات 6شكل )

 لجانب التصميمىاوفقًا آلراء المتخصصين لتحقيق 
المقترحة أف أفضؿ التصميمات  (6(، )5، والشكؿ )(28) إلي (26يتبيف مف الجدوؿ )

التصميمى، وفقًا آلراء المتخصصيف التصميـ الجانب في تحقيؽ ألزياء السيدات ومكمالتيا 
ثـ  (،98.40)بمعامؿ جودة ، (31)رقـ ويميو التصميـ  (،98.67)بمعامؿ جودة  (51،)(8)

ىو التصميـ  المقترحةوأقؿ التصميمات  (،97.87)بمعامؿ جودة  (5، )(35)رقـ التصميـ 
( فى 10(مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات )95.47) ( بمعامؿ جودة74)رقـ 

، الجانب التصميمى لمنسيج المستحدث واألزياء النسائية ومكمالتيا تحت البحث
ةتوظيؼ تأثيرات النسيج المستحدث فى إثراء الخواص الجمالية والوظيفية نيممايؤكدامكا

الفرعى الثانى. بذلؾ يتحقؽ صحة الفرض لألزياء المقترحة لمنساء ومكمالتيا، و 
كؿ مف مالءمة ، و متشكيؿ النسيجاإلدروماكسبرنامج استخدامإلي مالءمة  الدراسةذلؾوٌترجع
والخداع  والبعد الثالثالتشكيمية  وتنوع إمكاناتيو وتأثيرات هأبعادو  النسيج المشكؿ ألوافخامة و 
 وخامة الشرائطيرجع إلى مالءمة كؿ مف الخطوطالبنائيةومساحات التصميـ  .كماالبصرى
فى تزاف والتناسب والوحدة واإليقاعواإلنسجاـ ضافة الىتحققاإلليا، باإل التصميمىوالحس 

ومناسبة أسموب . تحت البحثصميمات لتتوظيؼ البعد الثالث والخداع البصرى فى ا
الممبسية  حتياجاتاإلتمبي فى معاصرة التصميـ النسجى المستحدث وتصميـ وتشكيؿ أزياء 

 .Bilisik, K)ما توصؿ إليو وتتفؽ ىذه النتيجة مع مف الناحية التصميمية،
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,2016،)Stuart,Nathan.2015) ,( ،)Wensuo, M, R,2011 ،)
(Zhenzhen Quan,Tsu Wei ,2019)،( ،2018عواطف بهيج،  نرمين حمدى ،)
تتميز بالخداع  ثالثذات بعد منسوجات  وتصميـ (2019غادة عبد القادر، كريمة أحمد،)

ثراء الجوانب  3Dؽ النسيج يحقتو  البصري  .لممنتج المنفذالتصميمية وا 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث  -ثالثاً 
 .والتصميمات المقترحة لألزياء لتحقيق الجانب الجمالي والوظيفي وفقًا آلراء المتخصصين

تحميؿ التبايف لتقييـ الجانب التصميمى لتنفيذ ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب 
، فقد تـ حساب وتصميـ األزياء النسائية ومكمالتيا التصميـ النسجى المستحدثوتشكيؿ 

مجموع تقييمات المتخصصيف في المجاؿ لمتصميمات النسجية المستحدثة والمنفذة بالبحث 
( السابؽ تحقؽ الفرض 18تبيف مف خالؿ جدوؿ )و يفي، لتحقيؽ الجانب الجمالي والوظ

إلمكانات ل، حيث تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات تقييمات المتخصصيف الفرعى الثالث
لتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

 .الجمالي والوظيفي
 تقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة والترتيبم الجودة( متوسطات ومعامل 29جدول )

 لتحقيق الجانب الجمالي والوظيفيألزياء السيدات ومكمالتها 
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 68.36 69.81333 69.16 68.06667 65.82667 المتوسط
معامل 
 الجودة

87.76889 90.75556 92.21333 93.08444 91.14667 

 3 1 2 4 5 الترتيب

https://www.theengineer.co.uk/author/nathans/


 

919 

 2020نوفمبر ـ الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تقييـ المتخصصيف والترتيبم متوسطات ومعامؿ الجودةالسابق( 29جدوؿ )تبيف مف ال
لتنفيذ الجمالي والوظيفي لتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا لمتصميمات المقترحة 

ات، حيث حققت مؤشرات التقييـ نسب جيدة فى معامالت الجودة، وحصؿ عمى التصميم
العاـ بمعامؿ  الجاذبية والتشويؽ ومسايرة خطوط الموضة والذوؽالترتيب األوؿ مؤشر لتقييـ 

بمعامؿ  اإلبداع والتميز وجودة التصميـ المقترح، ثـ جاء فى الترتيب الثانى 93.08جودة 
تناسب التصميـ مع السيدات، وامكانية ارتداءه في مناسبات توافؽ و  ، ويميو92.21جودة 
إثراء القيـ الجمالية والوظيفية  لمتصميـ المقترح بشكؿ ، ثـ 89.37بمعامؿ جودة  مختمفة
حداثة الفكرة ونجاحيا فى تصميـ مبتكر يمبى ، وأخيرًا 88.83بمعامؿ جودة  مبتكر

خفاء العيوب الجس  . 87.76بمعامؿ جودة  ميةاالحتياجات الممبسية العصرية وا 

 
 ومكمالتهاالسيدات ألزياء(متوسطات تقييم المتخصصين لمجانب الجمالي والوظيفي 7شكل)

ألزياء السيدات متصميمات المقترحة ل( تحميل التباين لمتوسطات تقييمات المتخصصين 30جدول )
 لتحقيق الجانب الجمالي والوظيفيومكمالتها 

المربعاتمجموع  مصدر التباين  الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية 
 341.227 74 25250.798 بين المجموعات

17.218 
 

.000 
 22.762 225 5121.45 داخل المجموعات 

  299 30372.248 الكمي

( وىي دالة إحصائيًا 17.218( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )30تشير نتائج الجدوؿ )
ألزياء السيدات لتصميمات المقترحة ا مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف ،(0.01عند مستوي )
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وفقًا الجمالي والوظيفي لتحقيؽ الجانب  عميياج المستحدث يالنسوالتى تـ تشكيؿ ومكمالتيا 
 اَلراء المتخصصيف فى المجاؿ.

( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة ألفضل عشر تصميمات مقترحة31جدول )  
 في تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي وفقًا آلراء المتخصصينألزياء السيدات ومكمالتها 

 الترتيب  معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط التصميم
 1 99.73 1.64 74.8  8تصميم رقم 
 1 99.73 1.64 74.8  51تصميم رقم 
 2 98.4 0.89 73.8  31تصميم رقم 
 3 98.13 1.1 73.6  35تصميم رقم 
 3 98.13 1.95 73.6  5تصميم رقم 
 4 97.87 1.3 73.4  23تصميم رقم 
 5 96.53 1.1 72.4  19تصميم رقم 
 6 96.27 1.22 72.2  25تصميم رقم 
 6 96.27 1.3 72.2  55تصميم رقم 
 6 96.27 1.22 72.2  74تصميم رقم 

ألزياء السيدات لتصميمات المقترحة ا( يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة 31والجدوؿ )
 . الجمالي والوظيفيبالبحث لتقييمات َاراء المتخصصيف لتحقيؽ الجانب ومكمالتيا 

 
وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتها ( أفضل عشر تصميمات 8شكل )

 المتخصصينمتحقيق الجانب الجمالي والوظيفي
ألزياء المقترحة أف أفضؿ التصميمات  (8)،(7، والشكؿ )(31) إلي (29يتبيف مف الجدوؿ )

رقـ وفقًا آلراء المتخصصيف  الجمالي والوظيفي،الجانب في تحقيؽ السيدات ومكمالتيا 
ثـ  (،98.40)بمعامؿ جودة ، (31)رقـ ويميو التصميـ  (،99.73)بمعامؿ جودة  (51،)(8)
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ىو التصميـ  المقترحةوأقؿ التصميمات  (،98.13)بمعامؿ جودة  (5، )(35)رقـ التصميـ 
( فى 10مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات ) (،96.27) ( بمعامؿ جودة74)رقـ 

توظيؼ تأثيرات النسيج المستحدث  ةامكاني يؤكدو ، الجمالي والوظيفيلتحقيؽ الجانب تحقيؽ 
ؽ صحة بذلؾ يتحقفى إثراء الخواص الجمالية والوظيفية لألزياء المقترحة لمنساء ومكمالتيا، و 

حداثة الفكرة ونجاحيا فى ذلؾ يرجع إلي مالءمة  الدراسة وٌترجعالفرعى الثالث. الفرض 
خفاء العيوب ثراء القيـ و  الجسمية، تصميـ مبتكر يمبى االحتياجات الممبسية العصرية وا  ا 

الجاذبية و جودة الاإلبداع والتميز و مبتكر،و  بشكؿ الجمالية والوظيفية لمتصميـ المقترح 
توافؽ وتناسب التصميـ مع السيدات، العاـ و  والتشويؽ ومسايرة خطوط الموضة والذوؽ

ف واتفقت تمؾ النتائج مع ما توصمت اليو دراسة كال م. وامكانية ارتداءه في مناسبات مختمفة
(- Jessica L. Ridgway, al,2016) ،) ،صافيناز سمير، (، 2015)أسماء عبد اهلل(

العيوب  بأساليب متنوعة إلخفاء البصري اإليياـ توظيؼ فتـ(، 2018عواطف بهيج، 
ا تيوالجمالية ومواكب يةبتكار االالوظيفية و  القيـزياء المقترحة والمنفذة حققت األالجسمية، و 

كما  لموضة وذلؾ وفقًا آلراء المحكميف والمستيمكيف وأصحاب محالت بيع مالبس،وامعصر ل
 Saliha AĞAÇ, Menekşe) اتفقت النتائج أيضًا مع ما توصمت اليو

SAKARYA,2015)،)،(، 2019(، )سناء محمد، 2020)سعاد عبد اهلل، عبير ابراهيم
(، 2019،دعاء عبد المجيد ابراهيم،)(2017أية محمود، سامية محمد، سحر حربى،)
 لمكمالت المالبسالمنفذة  التصميمات المقترحة و وتحقيؽ (2018،نجالءعبدالمجيد)
مف قبؿ المتخصصيف، كما القت قبوؿ واضح مف قبؿ  يةبتكار االالجمالية و جوانب التقييـ ل

تسمت باألصالة والذوؽ واألناقة.   المستيمؾ وا 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانـات التشـكيمية لمنسـيج المسـتحدث  -رابعاً 
وفقـــــًا آلراء ى والتســـــويقي قتصـــــادوالتصـــــميمات المقترحـــــة لألزيـــــاء لتحقيـــــق الجانـــــب اال

 .المتخصصين
ى قتصادتحميؿ التبايف لتقييـ الجانب االولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب 

، وتصميـ األزياء النسائية ومكمالتيا التصميـ النسجى المستحدثوتشكيؿ والتسويقي لتنفيذ 
 لتصميـ أزياء السيدات ومكمالتيافقد تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف في المجاؿ 
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الفرعى ( السابؽ تحقؽ الفرض 18تبيف مف جدوؿ )و ،  ى والتسويقيقتصادالجانب اال لتحقيؽ
إلمكانات التشكيمية ل، حيث تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات تقييمات المتخصصيف الثالث

لتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 
 .ى والتسويقيقتصاداال

تقييـ المتخصصيف والترتيبم الجودةمتوسطات ومعامؿ السابق( 32جدوؿ )تبيف مف ال
لتنفيذ  ى والتسويقيقتصادااللتحقيؽ الجانب ألزياء السيدات ومكمالتيا لمتصميمات المقترحة 

ات، حيث حققت مؤشرات التقييـ نسب جيدة فى معامالت الجودة وحصؿ عمى التصميم
بمعامؿ جودة  اختالؼ وتميز التصميـ عف المتاح باألسواؽالترتيب األوؿ مؤشر تقييـ 

، 92.48بمعامؿ جودة  مناسبة التكمفة مع القدرة الشرائية، ثـ جاء فى الترتيب الثانى 93.76
، ثـ 91.30بمعامؿ جودة يز وتفرد التصميـ المقترح يساىـ في عممية الترويج والتسويقتمويميي

 ، وأخيراً 90.66بمعامؿ جودة  توظيؼ الفكرة التصميمية كمدخؿ لممشروعات الصغيرة
 . 88.78بمعامؿ جودة  مناسبة الفكرة التصميمية لمتنفيذ والتسويؽ

تقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة والترتيبم متوسطات ومعامل الجودة( 32)جدول 
 ى والتسويقيقتصادااللتحقيق الجانب ألزياء السيدات ومكمالتها 
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 68 66.59 68.48 70.32 69.63 المتوسط
 90.66667 88.78667 91.30667 93.76 92.84 معامل الجودة

 4 5 3 1 2 الترتيب
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تصميمات ملى والتسويقي قتصاداال( متوسطات تقييم المتخصصين لمجانب 9شكل)

 ألزياء السيدات ومكمالتهاالمقترحة 
ألزياء متصميمات المقترحة لتحميؿ التبايف لمتوسطات تقييمات المتخصصيف تـ 

 التالى:( 33كما بالجدوؿ ) ى والتسويقيقتصادااللتحقيؽ الجانب السيدات ومكمالتيا 
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 341.253 74 25245.712 بين المجموعات

17.216 
 

.000 
 21.571 225 4852.465 داخل المجموعات 

  299 30206.186 الكمي

( وىي دالة 341.253( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )33تشير نتائج الجدوؿ )
ألزياء لتصميمات المقترحة ا مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف ،(0.01إحصائيًا عند مستوي )
ى قتصادلتحقيؽ الجانب اال والتى تـ تشكيؿ النسيج المستحدثعميياالسيدات ومكمالتيا 
 .المتخصصيفوالتسويقي وفقًا اَلراء 

 ( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة ألفضل عشر تصميمات34جدول )
 ى والتسويقي وفقًا آلراء المتخصصينقتصادفي تحقيق الجانب االألزياء السيدات ومكمالتها 

 الترتيب  معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط التصميم
 1 99.20 1.64 74.40  8تصميم رقم 
 1 99.20 0.97 74.40  2تصميم رقم 
 1 99.20 1.18 74.40  18تصميم رقم 
 2 98.93 1.85 74.40  51تصميم رقم 
 3 98.67 1.10 74.40  25تصميم رقم 
 3 98.67 1.10 74.40  60تصميم رقم 
 4 98.40 1.54 73.80  65تصميم رقم 
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 4 98.40 1.75 73.80  52تصميم رقم 
 4 98.40 1.72 73.80  19تصميم رقم 
 4 98.40 1.10 73.80  74تصميم رقم 

 

ألزياء ( المتوسطات ومعامؿ جودة ألفضؿ عشرتصميمات 34الجدوؿ )يوضح 
ى قتصاداالبالبحث لتقييمات َاراء المتخصصيف لتحقيؽ الجانب السيدات ومكمالتيا 

 .والتسويقي
 

 

وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتها تصميمات مقترحة ( أفضل عشر 10شكل )
 ى والتسويقيقتصاداالالمتخصصين لتحقيق الجانب 

أف أفضؿ التصميمات  (10)إلي(9، والشكؿ )(34) إلي (32يتبيف مف الجدوؿ )
ى والتسويقي، وفقًا آلراء قتصاداالالجانب في تحقيؽ ألزياء السيدات ومكمالتيا المقترحة 

( 51)رقـ ويميو التصميـ  (،99.20)بمعامؿ جودة  (18(، )2،)(8المتخصصيف التصميـ )
وأقؿ التصميمات  (،98.67)( بمعامؿ جودة 25)رقـ ثـ التصميـ  (،98.93)بمعامؿ جودة 

مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف  (98.40) ( بمعامؿ جودة74)رقـ ىو التصميـ  المقترحة
ةتوظيؼ ممايؤكدامكاني، والتسويقيى قتصادااللتحقيؽ الجانب ( فى تحقيؽ 10التصميمات )

لألزياء المقترحة لمنساء  يةوالتسويق يةقتصاداالتأثيرات النسيج المستحدث فى تحقيؽ الجوانب 
مناسبة ذلؾ إلي  رجع الدراسةوت  الفرعى الرابع. بذلؾ يتحقؽ صحة الفرض ومكمالتيا، و 

 وامكانية المتاح باألسواؽالتصميـ عف وتفرد ختالؼ وتميز ،وا  التكمفة مع القدرة الشرائية
توظيؼ كمدخؿ لممشروعات وال مناسبة الفكرة التصميمية لمتنفيذ والتسويؽيو و وتسويق وترويج

(، 2015)أسماء عبد اهلل، واتفقت تمؾ النتائج مع ما توصمت اليو دراسة . الصغيرة
 زياء المقترحة والمنفذة لمجوانب(، وحققت األ2018)صافيناز سمير، عواطف بهيج، 

لمموضة وذلؾ وفقًا آلراء المحكميف و مع متطمبات العصر  ياتماشيو والتسويقية  يةقتصاداال
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كما اتفقت النتائج أيضًا مع ما توصمت إليو  والمستيمكيف وأصحاب محالت بيع مالبس،
(، 2019(، )سناء محمد، 2020)سعاد عبد اهلل، عبير ابراهيم،دراسة كممف 

أية محمود، سامية محمد، سحر (، )2016انجيصبري،وفاء محمد، )
التدريب و (2018،نجالءعبدالمجيد(، )2019،دعاء عبد المجيد ابراهيم،)(2017حربى،

التطريز عمى التراكيب النسجية المنفذة باستخدامالمالبس عمى ميارات تصميـ مكمالت 
 يةقتصاداالجوانب التقييـ التصميمات المقترحة والمنفذة لممكمالت  ، وحققتبالشرائط
 مف قبؿ المتخصصيف، كما القت قبوؿ واضح مف قبؿ المستيمؾ. والتسويقية

ينص عمي: توجد فروق ذات  الثانىالذي الفرضصحة وفي ضوء ما سبق يمكن قبول 
داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

التقييم "التقنية، التصميمية، الجمالية لتحقيق جوانب ألزياء السيدات ومكمالتها 
 ية والتسويقية" وفقًا آلراء المتخصصين.قتصادوالوظيفية، اال

 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم اإلمكانات التشكيمية الثالثالفرض 
 لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة لألزياء وفقًا آلراء المستهمكات.

تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ اإلمكانات التشكيمية  ولمتحقؽ مف ىذا الفرض
لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة لألزياء وفقًا آلراء المستيمكات )عينة الدراسة( 

 ( يوضح ذلؾ:35وجدوؿ )
ألزياء ومكمالتها وفقًا آلراء المستهمكاتا( تحميل التباين لمتوسط تقييم تصميمات 35جدول)  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة "ف" المربعات

 35.395 17 601.720 بين المجموعات
13.398 

 
.000 

 2.967 198 587.400 داخل المجموعات 
  215 1189.120 الكمي

( وىي قيمة دالة 13.398( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )35تشير نتائج الجدوؿ )
ألزياء التصميمات المقترحة ( مما يدؿ عمي وجود فروؽ بين0.01)إحصائيًا عند مستوي 
 .وفقًا آلراء المستيمكاتالسيدات ومكمالتيا 
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 التصميمات المقترحة ( المتوسطات اإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم 36جدول )
 وفقًا آلراء المستهمكات ألزياء السيدات ومكمالتها 

اإلنحراف   المتوسط عبارات التقييم م
 المعياري

معامل 
 الترتيب الجودة

مناسبة أبعاد النسيج المستحدث مع  1
 التصميم ومكمالته

50.07 1.24 92.72 7 

2 
الوحدة والترابط والتناسق بين النسيج 

 10 92.07 0.97 49.72 المستحدث والتصميم ومكمالته

المستخدمة  لوانمالءمة الخامات واأل  3
 11 88.07 1.44 47.56 فى التصميم 

بين الجانب الجمالی  رتباط تحقيق اال  4
خفاء العيوب الجسمية  3 94.15 1.31 50.84 والوظيفی وا 

تمبية المتطمبات الممبسية لممستهمك  5
 وامكانية إرتدائه في فترات مختمفة

49.73 1.19 92.10 8 

 5 93.36 1.54 50.41 الجاذبية والتشويق والخداع البصرى  6
 5 92.94 0.97 50.19 الجدة والحداثة والتميز والتفرد  7

الجودة والمظهرية والتنوع فى القيمة  8
 8 92.32 1.56 49.85 المضافة لمتصميم ومكمالته

قبول المستهمك لمتصميم لمسايرته  9
 لمموضة 

49.96 1.54 92.52 9 

توافق التصميم معالذوق العام  10
 2 94.81 1.54 51.20 وثقافةالمجتمع

11 
اختالف التصميم عما هو متاح 

 4 94.00 1.50 50.76 باألسواق

 1 95.33 1.40 51.48 مالءمة التكمفة مع القدرة الشرائية  12
تـ حساب المتوسطات اإلنحرافات المعيارية ومعامؿ الجودة لتقييـ ( السابؽ 36مف خالؿ جدوؿ )

 . آلراء المستيمكاتوفقًا ألزياء السيدات ومكمالتيا التصميمات المقترحة 
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 ألزياء السيدات ومكمالتها التصميمات المقترحة ( متوسط تقييم 11شكل )

 وفقًا آلراء المستهمكات
 

 (متوسطات ومعامؿ الجودة11( والشكؿ )35(، )34تبيف مف خالؿ الجدوؿ )
،حققت بنود التقييـ ألزياء السيدات ومكمالتياممتصميمات المقترحة المستيمكاتتقييـ موالترتيب

مالءمة التكمفة مع القدرة نسب جيدة فى معامالت الجودة، وحصؿ عمى الترتيب األوؿ بند 
توافؽ التصميـ مع الذوؽ العاـ ، ثـ جاء فى الترتيب الثانى 95.33بمعامؿ جودة الشرائية 

الوظيفی بيف الجانب الجمالی و  رتباط تحقيؽ اال، ويميي94.81بمعامؿ جودة  وثقافة المجتمع
خفاء بعض  اختالؼ التصميـ عما ىو متاح ، ثـ 94.15بمعامؿ جودة  العيوب الجسميةوا 

المستخدمة  لوافمالءمة الخامات واأل، وفى الترتيب األخير 94.00بمعامؿ جودة  باألسواؽ
 . 88.07بمعامؿ جودة فىالتصميـ 

تصميمات  10( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة ألفضل 37جدول )  
 المستهمكاتفي تحقيق جوانب التقييم وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتها 

 الترتيب  معامل الجودة اإلنحراف المعياري المتوسط التصميم
 1 97.53 1.65 52.80  8تصميم رقم 
 2 97.22 1.64 52.50 51تصميم رقم 
 3 97.07 1.79 52.33  31تصميم رقم 
 4 96.91 1.11 52.33  25تصميم رقم 
 4 96.91 1.85 52.25  23تصميم رقم 
 5 96.60 1.4 52.42  11تصميم رقم 
 5 96.60 1.4 52.42  18تصميم رقم 
 5 96.60 1.31 52.42 48تصميم رقم 
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 6 96.45 1.23 52.17 24تصميم رقم 
 7 96.22 1.40 52.17  52تصميم رقم 

 

تـ حساب المتوسطات اإلنحرافات المعيارية ومعامؿ الجودة ( السابؽ 37مف جدوؿ )
 . وفقًا آلراء المستيمكاتألزياء السيدات ومكمالتيا ألفضؿ عشر تصميمات مقترحة 

 
 

 تياالتصميم(يتضح أف أفضؿ 12والشكؿ ) ،(37)إلي (35مف خالؿ الجدوؿ )
، وفقًا آلراء المستيمكات( 97.53( بمعامؿ جودة )8النسائية ومكمالتياالتصميـ المقترح رقـ )

ألزياء التصميمات المقترحة وأقؿ ، (97.22( بمعامؿ جودة )51التصميـ المقترح رقـ )ثـ 
وفي ضوء ما سبؽ يتبيف ،(96.22( بمعامؿ جودة )52)التصميـ رقـ السيدات ومكمالتيا 

لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج  الثالثتحقؽ الفرض 
وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتيا المستحدث يدويًا عمى التصميمات المقترحة 

جاذبية وخداع وحداثة و  نوعتمظيرية و و  دقة وجودةالمستيمكات، وترجع الدراسة ذلؾ إلي أف 
 مع الذوؽ العاـ وثقافة المجتمع ياتوافقو مع القدرة الشرائية التصميمات مالءمة تكمفة و  بصرى

تفقت نتائج الدراسة الحالية مع، عما ىو متاح باألسواؽ يااختالفو مسايرتو لمموضة و  ما  وا 
(، Jessica L. Ridgway, J. Parsons, M. Sohn, 2016) دراسة توصمت إليو

(Nashwa Elshafei,2015،)(،2014زينبعبدالحافظ، أسماء عمى)( ، ،صافيناز سمير
، دسالى سعيهبه مصطفي، ، )(2018،نجالء محمد، غادة شاكر، )(2018عواطف بهيج،

أساليب  باستخداـالعيوب الجسمية إلخفاءفى المالبس البصريتوظيفاإلييامو (2018،آخرون
زياء وحققت األالممبسيةمتصميماتوالمستيمكيف لتقبؿ المتخصصيف و البصري لمخداعمتنوعة 

)سعاد كما اتفقت أيضًا مع ما توصمت اليو كؿ مف لمموضة، تيالجوانب التسويقية ومواكبا

 

 ألزياء السيدات ومكمالتها تصميمات عشر أفضل متوسطات تقييم (12شكل)
 وفقًا آلراء المستهمكات
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انجيصبري،وفاء محمد، )(، 2019(، )سناء محمد، 2020عبد اهلل، عبير ابراهيم،
تقبؿ في (2018،نجالءعبدالمجيد(، )2019،دعاء عبد المجيد ابراهيم(، )2016

 مف قبؿ المتخصصيفالتسويقيةية و قتصاداالجوانب وحققت المتصميماتالمستيمكيف ل
 ات.المستيمكو 
 

بين ترتيب المتخصصين والمستهمكات  ارتباطية: توجد عالقة الرابعالفرض 
ألزياء السيدات لإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

 .ومكمالتها
الرتب لسبيرماف بيف ترتيب المتخصصيف والمستيمكات  ارتباط حساب معامؿ  تـ

كما ألزياء السيدات ومكمالتيا لإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 
 التالي: (38) ىو موضح بالجدوؿ

بين ترتيب المتخصصين  رتباطيةالرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة اال  ارتباط معامل  (38جدول )  
 ألزياء السيدات ومكمالتهالمقترحة ألفضل عشر تصميمات  (عينة البحث) اتوترتيب المستهمك

 رتباط اال معامل  المستهمكات التصميم المتخصصين التصميم
 لسبيرمان

8تصميم رقم  1  8تصميم رقم  1 
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 (

0.
85

2
)*
*

 

51تصميم رقم  2 51تصميم رقم 2 
23رقم تصميم  3  31تصميم رقم 3 

11تصميم رقم  4  25تصميم رقم 4 
25تصميم رقم  4  23تصميم رقم 5 
24تصميم رقم  5  11تصميم رقم 6 
12تصميم رقم  5  18تصميم رقم 7 
31تصميم رقم  5 48تصميم رقم 8 
48تصميم رقم  6 24تصميم رقم 9 
18تصميم رقم  7  52تصميم رقم 10 

المتخصصيف كؿ مف توجد عالقة طردية بيف ترتيب ( إلي أني38جدوؿ)تشير نتائج 
( وىي 0.852، حيث بمغت قيمة )ر= التقييـوبنود وذلؾ في ضوء محاور ات المستيمكو 

ف ىناؾ توافؽ بيف نتائج أ(، مما يدؿ عمى 0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )
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جوانب جاح التصميمات المقترحة في تحقيؽ التقييـ مف الناحية العممية والعممية مف حيث ن
لممرأة وتميزىيا ببساطة الحياكات وتفردىا وقدرتيا عمى إخفاء بعض العيوب الجسمية  التقييـ

عف المتاح باألسواؽ مف حيث التكمفة والتصميـ والجاذبيةوذلؾ تمبتوظيؼ النسيج المستحدث 
عف  وفقًا لحدود البحث الثالث، الخداع البصرى(المنفذ يدويًا بالبحث وتأثيراتو المختمفة )البعد 

( لمتصميـ والتشكيؿ إلستثمار الوقت اإلدروماكسالتكنولوجيا الحديثة )برنامج  استخداـطريؽ 
صافيناز سمير،  )(،2015)أسماء عبد اهلل،  كؿ مفوىو ما يتفؽ مع دراسة والجيد، 

ية بتكار االلمجوانب الوظيفية و  زياء المقترحة والمنفذةاأل تحقيؽ في(، 2018عواطف بهيج، 
لموضة وذلؾ وفقًا آلراء المحكميف وامع متطمبات العصر  يياتماشو والجمالية والتسويقية 

دراسة ، كما اتفقت النتائج أيضًا ما توصمت إليو والمستيمكيف وأصحاب محالت بيع مالبس
)سناء (، 2020)سعاد عبد اهلل، عبير ابراهيم،(،Nashwa Elshafei,2015) كؿ مف
تحقيؽ و (2018،نجالءعبدالمجيد(، )2019،دعاء عبد المجيد ابراهيم)(، 2019محمد، 

مف قبؿ  يامكمالتلممالبس و ي والتسويقي قتصاداالىو بتكار االالجمالى و  الجودة والجانب
تسمت باألصالة والذوؽ  المتخصصيف، كما القت قبوؿ واضح مف قبؿ المستيمؾ وا 

بين ترتيب  ارتباطيةعالقة  الرابع الذى ينص عمى )وجودوبذلك يتحقق الفرض .واألناقة
المتخصصين والمستهمكات لإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث والتصميمات المقترحة 

 (.ألزياء السيدات ومكمالتها
 :مستخمص النتائج

 التصميمات المقترحة وأفضؿ  (،8(، )17(، )3أرقاـ ) ةالمستحدث يةالنسج اتالتصميم أفضؿ
وحصموا عمى ( وفقًا ألراء المتخصصيف 23(، )51(، )8أرقاـ )ألزياء السيدات ومكمالتيا 

 الترتيب.عمى  96.3، 98.3، 98.7معامؿ جودة 
  التصميمات المقترحة و  (11(، )17(، )3أرقاـ ) ةالمستحدث يةالنسج اتالتصميمحصمت

 ورضى عالي مف قبؿ عمى درجة قبوؿ( 31(، )51(، )8أرقاـ )ألزياء السيدات ومكمالتيا 
 عمى التوالى. 97، 97.2، 97.5المستيمكاتبمعامؿ جودة 

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ اإلمكانات التشكيمية لمنسيج المستحدث
 المستيمكات.المتخصصيف و وفقًا آلراء ألزياء السيدات ومكمالتيا والتصميمات المقترحة 
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  بيف ترتيب المتخصصيف والمستيمكات لإلمكانات التشكيمية لمنسيج  ارتباطيةتوجد عالقة
تبيف وجود تقارب في ، و ألزياء السيدات ومكمالتياالمستحدث والتصميمات المقترحة 

 .بشكؿ عاـ عف التصميماتئيـ معامالت الجودة لمتصميمات، مما يدؿ عمى رضا
 احية العممية والعممية مف حيث إحصائية بيف نتائج التقييـ مف الن ةذات دالل ةتوجد عالق

يةوالجمالية، الوظيفجوانب التقييـ"التقنية والتصميمية نجاح التصميمات في قدرتيا عمى تحقيؽ 
والخداع  الحداثة والمعاصرةبعمى شرائيا لتميزييا  اتقباؿ المستيمكا  و  ية"التسويقية و قتصاداال

 .ياكاتالبصرى وامكانية معالجة بعض العيوب الجسمية ومبسطة الح
  فى إثراء المستيمكاتو  وفقًا آلراء المتخصصيف نجاح التصميمات النسجية المستحدثةثبت

 لمعالجةالحياكات الخروج بأزياء ومكمالت عصرية مبسطة و الجوانب الجمالية والوظيفية 
عف المتاح باألسواؽ المصرية  ىاوتفرد ىاتميز ومناستيا لمقدرة الشرائية و العيوب الجسمية، 

المستوردة، مما أكد عمى امكانية تسويقيا عمى مستوى واسع ومنافستيا لممالبس و المحمية 
 الخارجية النسائية ومكمالتيا. 

  أفضؿ خامة لتنفيذ النسيج المستحدث ىى الدمج بيف الشرائط )الزخرفية والستاف( مع
 منتظـ. الغير التصميـ النسجى أسموب استخدام

 وفقًا آلراء  وأخيرًا البموزة( تونؾاتاألزياءالمقترحة بوجو عاـ ىى )التايور ثـ التصميم أفضؿ
 والمستيمكات. المتخصصيف

  3كمما قؿ حجـ وحدة الشكؿ اليندسىD .لمنسيج كمما أثرى الخواص الجمالية لممنتج 
  3كمما قمت مساحة وأبعاد القصة بتصميـ األزياء المشكؿ عمييا النسيجD  كمما أثرت

 الخواص الجمالية لممنتج الممبسى.
  نجاح الرؤية النسجية والجمالية المقترحة والقائمة عمى تحقيؽ البعد الثالث اإلييامى ثبت

 األشرطة المنسوجة. باستخداـ
 التوصيات:

 مف  ستفادةاالو بدراسة التصميـ النسجى المستحدث  ىتماـتوجيو المزيد مف األبحاث نحو اال
 تصميـ األزياء.ذلؾ كمصدر جديد ل

 فى الجمالية والوظيفية القيـ لتعزيز األزياء والنسيج  مصممي بيف المثمر التعاوف تحفيز 
 اإلنتاج. مستوى رفع األزياء و مجاؿ
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 أساليب جديدة. باستخداـبيف مجالى النسيج واألزياء دمج الببالدراسات المتعمقة  ىتماـاال 
 وتفى باحتياجات المستيمؾالحياكات  مبسطةتصميمات ممبسية عصرية  ابتكارب ىتماـاال. 
 النسيج واألزياء.وتشكيؿ بتدريس أحدث البرامج المتخصصة لتصميـ  ىتماـزيادة اال 

 المقترحات والبحوث المستقبمية:
  أساليب متطورة. باستخداـواألزياءمجالى تصميـ النسيج لمربط بيف  مستحدثةتقديـ رؤى 
 .إمكانيةتطوير مجاؿ تصميـ األقمشة لزيادة القيمة الجمالية والتسويقية لممنتج الممبسى 
  الشرائط كمفردة تشكيمية يدويًا، مما يؤثر  باستخداـإبراز قيمة وأىمية إنتاج أقمشة منسوجة

 .يات األسرة والمجتمعاقتصادوتنمية مشروعات إيجابيًا لفتح مجاؿ جديد لم
  لحؿ  سوؽ العمؿوفرص جديدة فى صغيرة المشروعات التعظيـ قيمة العمؿ اليدوى ودوره في

 .قتصاداالتنمية مشكمة البطالة و 
 ءاإلجر بخامات مختمفة  بتنفيذ منسوجات مستحدثة التجريبية الدراسات مف المزيد إجراء 

 فنيًا وجماليًا. المجاؿ تثري جديدة متغيرات
 مصادر وأساليب جديدة بالمجاؿمستوحاة مف  شبابية عصريةتصميمات أزياء  استحداث. 

 المراجع العربية واالجنبية:
 لزيادة التصميـ وعناصر أسس مف ستفادةاال إمكانية (:2005) مأمون السميع عبد أمل -1

 لمصرية، مجمةا المرأة جسـ أنماط بعض في السمبية النقاط عمى والتمويو الجمالية القيمة
 ، يناير.5،عدد النوعية، جامعة المنصورة التربية بحوث

مف التطريز بالخرز  ستفادةاالإمكانية :(2016،وفاء محمد ابراهيم) صبري عبدالقوى نجيإ -2
عمى التراكيب النسجية المنفذة بالشرائط وتوظيفيا إلنتاج مكمالت ممبسية ذات قيمة جمالية 

النوعية، المجمة العممية لعموـ التربية التربية  ، كميةالمنزلي قتصادعالية لدى طالبات اال
 .المنوفية جامعة النوعية،

مف المكمالت المنفصمة مف الكروشية لتجديد  ستفادةاال(:2019) عاء عبد المجيد ابراهيمد -3
عادة  مالبس السيرة، المجمة العممية لكمية التربية النوعية، جامعة المنوفية،  استخداـوا 
 ، يناير.1جزء ،18عدد، 2مجمد

 مف ستفادةاال إمكانية (:2009مبروك) محمد رشا شار،ب  حسني ،حنان أحمد عمي رشدي -4
المحجبات  لمالبس المنفذة النماذج لبعض الجمالية القيـ الساتاف إلثراء بشرائط التطريز
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 المتغيرات ضوء في المنزلي قتصاداال"المنزلي،قتصادلال13ومكمالتيا،المؤتمرالعربي
 .نوفمبر18،19، جامعةالمنوفية ، النوعية التربية كمية"، المعاصرة يةقتصاداال

تصميمات مستوحاة مف  استحداث(:2014عبدالحافظ عمى، أسماء عمى أحمد) زينب -5
الخداع البصرى مقترحة لمعالجة العيوب الجسمية تصمح لمفتاة الجامعية، المؤتمر السنوى، 

 المنصورة. ،جامعة النوعية التربية، 4عدد،1مجمد
: المالبس الخارجية ومكمالتيا، دار (2020)السعيدعبدالعزيز، عبير نجيب أحمد زينب  -6

 الكتاب الحديث، القاىرة.
 (:2016)زينب محمد أمين، إيناس عبدالعزيز عمى، منى عمى عباس، داليا أحمد محمد -7

البحوث فى ، مجمة ذاتية(التطريز بالشرائط فی تنفيذ تصميمات عصور تاريخية )تجربة 
 .3عدد، 2، مجمدالمنياجامعة  ،النوعية، كمية التربية النوعيةالتربية 

وحدة تعميمية مقترحة لتنمية  (:2020عبد اهلل صالح، عبير ابراهيم عبد الحميد)سعاد  -8
تقنيات فف النسيج المفاىيمي في تصميـ مكمالت المالبس،  استخداـقدرات الطالبات في 

 ،يناير.57مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد
 ستحداثمف ميارات التفكير االبداعي ال ستفادةاال(:2019سناء محمد عبدالوهاب) -9

التربية  صياغات تشكيمية لمكمالت المالبس لخدمة الصناعات الصغيرة، المجمة العممية لكمية
 ، ابريؿ.1،جزء 18عدد،1النوعية، جامعة المنوفية، مجمد

رؤية تصميمية وجمالية معاصرة  (:2018صافيناز سمير محمد، عواطف بهيج محمد) -10
لمقميص الرجالي إلخفاء بعض العيوب الجسمية في ضوء مفاىيـ مدرسة الباوىاوس، 

التعميـ النوعي ومتطمبات سوؽ توجيات استراتيجية في ، المؤتمر العممى الدولى السادس
 ابريؿ. 23،24العمؿ(، كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، 

:تنفيذ منسوجات تتميز بالخداع (2019)غادة عبد القادر السيد،كريمة أحمد الحسين -11
لمؤتمر العممي الدولي منيا فى اثراء القيمة الجمالية لحقائب السيدات، ا ستفادةالبصرى واال

، كمية التربية النوعية، تعميـ النوعي والتنمية المستدامة في ضوء الثورة المعموماتية "السابع"ال
 .مارس 11،12، جامعة المنوفية

العوامؿ المؤثرة عمى السموؾ الشرائى لمكمالت المالبس لممرأة (:2019عال عمى عموان) -12
 بريؿ.أ،1جزء،18عدد، 1كمية التربية النوعية،جامعة المنوفية،مجمد، العاممة، المجمة العممية
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