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 تنوعإثراء مالبس األطفال الدنيم بتصميمات طباعية مبتكرة بالدمج بين جماليات 
 الترتيب الموني لمتراكيب النسجية البسيطة مع الخصائص الفنية لمفن التكعيبي

 د.وئام حمزة

 مستخمص البحث:

مبتكرة طباعية ممبسية  اتتصميملدراسة إمكانية تقديم رؤى فنية إلى ييدف البحث 
برنامج إمكانيات المعالجة المختمفة في  استخدامب، لمالبس األطفال الدنيم"الجينز"

لتموين ذة بورق الكانسون ف  ن  الفوتوشوب لمتعامل مع بعض عينات التراكيب النسجية الم  
مفن الخصائص الفنية والجمالية لمرسومة باالعتماد عمى ال تصور الحيوانا بعض

بعد ذلك استخدام إمكانيات  المطموبة ليتمالتكعيبي لموصول لمتصميمات الطباعية 
الفوتوشوب مع أسس تنظيم الشكل المناسبة وعناصر وأسس التصميم الفنية في إثراء 

عرض تمك مالبس الدنيم بتمك التصميمات الطباعية،ثم  مجموعة متنوعة من
أنسبيا  الختيارعمى بعض المحكمين المتخصصين من أساتذة الجامعات تصميمات ال

،وبعد معالجة النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة   من حيث جوانب التقييم
تبين لنا نجاح التصميمات المقدمة من الباحثة في الحصول عمى قيم جودة عالية وفقًا 

( في الحصول عمى 1)،كما تبين حصول التصميم الممبسي رقم المقاسةلمحاور التقييم 
 8 %(9885أعمى قيمة في تقييم الجودة الكمية بنسبة)

 التراكيب النسجية8 -الموني رتيبالت-الفن التكعيبي  -الدنيم  الكممات الرئيسة:
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Enrich children's denim clothing with innovative print 

designs by combining the aesthetics of color diversity 

arrangement of simple tissue compositions with the artistic 

characteristics of cubist art 

Abstract: 

The research aims to study the possibility of providing artistic 

insights into printed clothing designs for children's jeans by using 

different processing capabilities in Photoshop to deal with some 

samples of histological structures that has been made  with 

Canson paper to color some painted animal pictures based on the 

artistic and aesthetic characteristics of Cubist art to reach the 

required typographical designs ,Photoshop capabilities are then 

used with the foundations of organizing the appropriate shape and 

the elements and foundations of artistic design to enrich a variety 

of Jeans outfits with these typographical designs, then present 

these designs to some of the specialized arbitrators of university 

professors to choose the most appropriate aspects of evaluation. 

After processing the results using appropriate statistical methods, 

we found the success of the designs provided by the researcher in 

obtaining high quality values according to the measured 

evaluation axes, we also found that, the  clothing design no(1) has 

the highest value in total quality assessment (98.%) 

Keywords 

- Jeans.-Cubist art- Color arrangement- Histological structures. 
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 :المقدمة والمشكمة البحثية
يأتي البحث استجابة لمعديد من الدراسات التي أوصت بضرورة البحث عن مصادر -

جديدة لمرؤى الفنية في مجال تصميم مالبس األطفال ،ومداخل جديدة تسيم في 
االرتقاء بالممارسة اإلبداعية في التصميم  نتيجة احتياج المصممين الدائم إلمدادىم 

 يكون أن المصمم عمى يجب حيث8كاراالبتبمداخل متنوعة وجديدة تساعدىم عمى 
 منيا ويستميم يستقى فنية مصادر عن بالبحث الذىنى لنشاطو ومجدداً  اً متأىب دائما
 وفرديتيا وأصالتيا حداثتيا ليا متميزة ألعمال واضحة بصمة التصميمية ولترك افكاره

 الصياغة إعادة فى الفنية وميارتو شخصيتو عن بوضوح تعبر والتى الواضحة
 ووحدات زخارف من ويحتوي وماالفن التكعيبي  يعتبر و- 8المصادر لتمك والتوظيف

 8مالبس األطفالتصميمات  إلثراء مبتكرة ألساليب اً مصدر  فنية
عمى التأثيرات  واضحاً تأثيرًا أو حتى أحد مكوناتو التركيب النسجي اختالف يؤثر  و-

يعمل كل تركيب نسجي عمى ظيور المون بدرجات مختمفة من حيث  المونية الناتجة،
عمى ظيور درجة  1/1،فمثال يعمل التركيب النسجي البسيط حيث شدة المون وقيمتو،

المون بصورة أعمق وأنقى بسبب كثرة التعاشقات فيو ،اما التركيب النسجي األطمسي 
يفاتو العالية8كما أن اختالف فيعطي تأثيرًا المعًا  ودرجة لون أفتح لنفس المون لكثرة تشي

يضا مظير لوني مختمف ،وذلك مع استخدام ترتيب أبداية التركيب النسجي يعطي 
استخدام ترتيب لوني ثابت لكل من السداء كما أن 8 لوني ثابت لكل من السداء والمحمة

لذا  ، يختمف عن استخدام ترتيب لوني غير ثابت مع نفس التركيب النسجي8والمحمة
المحمة  ستفادة من ىذه التأثيرات المختمفة في عمل أقالم في اتجاه السداء أويمكن اال

أو عمل المربعات المتساوية او مختمفة االحجام ،وذلك بتغيير ترتيب ألوان الخيوط أو 
 8المحمات أو االثنين معا حسب المسافات المطموبة ،دون تأثير قاعدة النسيج المستعمل

 8 (62، صفحة 0201)حمزة، 
لمالبس مبتكرة طباعية ممبسية  لذا يحاول البحث الحالي تقديم وصياغات تشكيمية ، 

الموني لمتراكيب النسجية المنفذة بورق  بيرتالت تنوع الدمج بين جمالياتباألطفال 
، المعتمدة في الخصائص واألسس الفنية والجمالية لمفن التكعيبي الممون وبينالكانسون 
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التنظيمية لمشكل ،باإلضافة لعناصر وأسس تصميم إخراجيا عمى بعض األسس 
 األزياء8

 أهمية البحث:

اإلرتقاء بالممارسة اإلبداعية في مجال تصميم األزياء من خالل إيجاد مداخل جديدة  -1
 االطفال8 مالبسمجال تصميم في  تبتعد عن التقميد المباشر لمرؤى الفنية

فن " ،و"األزياءتصميم  فن"،و“التكعيبي كالفن“المختمفة أىمية الربط بين الفنون إبراز -0
 8األطفال مالبستصميم  مجال فيفكر تصميمي مستحدث  الشتقاق "النسيج

في  المتنوعة الترتيبات المونية إبراز القيم الفنية الجمالية والتشكيمية الناتجة عن -3
 لتراكيب النسجية البسيطةا

 أهداف البحث: 
الترتيبات المونية  تنوع من مستميمة االطفال ألزياء طباعية تصميمات إستحداث-1

 ممدرسة التكعيبية8الخصائص الفنية والجمالية للمتراكيب النسجية البسيطة وباستخدام 
 عرض وتحميل التصميمات الممبسية المقترحة0-8
 جديدة8 قيم فنية تشكيمية ذات ،مبتكرةطباعية  ممبسية اتتقديم تصميم -3
وعناصر وأسس التصميم الفني  باستخدام الحاسب تطبيق أسس تنظيم الشكل  -4

 اآللي لعمل التصميمات الطباعية المقترحة8
 :فروض البحث

تصمح لعمل  متغيرات لونية مختمفةب عينات نسجية ورقية تصميم وتنفيذيمكن  -1
 8محاور التقييم المقاسة تحت البحث لوفقًا لألطفال تصميمات طباعية ممبسية 

 المتنوعة الترتيبات المونيةتصميمات طباعية ممبسية بالدمج بين  عمليمكن  -0
 لمتراكيب النسجية البسيطة وبين الخصائص الفنية والجمالية لممدرسة التكعيبية8

 يمكن إثراء مالبس األطفال الدنيم بالتصميمات الطباعية المقدمة تحت البحث8 -3
 8قييم التصميمات المقترحةاليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين آراء المحكمين في ت -4
 التصميمات الممبسية وبعضيا"8تقييمات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  -5
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 حدود البحث:
المصنوعة  )أوالد وبنات( تقديم تصميمات طباعية لمالبس األطفال حدود بشرية: -

 (108( لسن) 6في فترة الطفولة المتوسطة،من سن) ،الدنيم"الجينز"من أقمشة 
اختيار التراكيب النسجية المستخدمة في البحث عمى التراكيب النسجية اقتصر -

 البسيطة)السادة ،والمبرد ،واألطمس(8
 منهج البحث: 

،وتحهيم اننتائج اإلحصائية نتقييًات يستخدو في توصيف انتصًيًات  :وصفي تحهيهي-

 .انًحكًين 

 .ًقترحة ان وانًهبسيةطباعية انتصًيًات انين خالل تقديى :شبه تجريبي  -

 مصطلحات البحث:

وسيمة بنَّاءة ليا  ووه ،م 1920-1929بين  الفترة فيا الفن ظير ىذ:  الفن التكعيبي-
 حدأىو ،و (Huusko, 2014) ،اإلمكانية إلحداث الوضوح واالنسجام في العمل الفني

 التركيز،و يتم فييا  شكل لكل أساسا اليندسي الخط الحديثة التي اعتمدت الفنون أنواع
 حيث المكعب، وخاصة األجسام اليندسية خالل من األشياء إلى النظر فكرة عمى
 وجوه، ستة تمتمئ الكمية عندما وأبعادىا كماليا تأخذ التي التامة الحقيقة الفكرة

 (879، صفحة 0201) عبد العظيم و محمد،  تماما كالمكعب

لمسداء ألوان الخيوط تأثير تغيير ترتيب  :نسجية في التراكيب ال  التأثير الموني-
وتختمف التأثيرات الناتجة في  ترتيبات لونية معينة ، لعمل عمى مظير المنسوجوالمحمة 

التصميم الواحد باختالف ترتيب األلوان وعددىا واختالف البدء في تكرار التركيب 
 النسجي ،واختالف التركيب النسجي أيضًا8

ناء المنسوج عمى النول عن ب  بواسطتيايتم الكيفية التي  ىى :التراكيب النسجية-
 8(0201)حمزة،  طريق تعاشق خيوط السداء مع خيوط المحمة في النسيج
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 الدراسات السابقة:
 أواًل :دراسات متعمقة بالفن التكعيبي:-

 الجمود خامة خصائصلدراسة  (0215) يشار، توفيق، و كمال،  سعت دراسة
 لمسيدات رةھالس مالبس عمى معاً  توظيفيمتمكنت من ثم  التكعيبي الفن وخصائص
 باستخدام ومكمالتيا رةھالس لمالبس تصميمات خمس بتصميم وقامت، ومكمالتيا

إلى   (0218)العيدروس،  دراسة تىدفكما  8 لإلليام كمصدر التكعيبي الفن لوحات
والمدرسة التكعيبية، واالستعانة بيا في وضع تصميمات  شيةدراسة سمات المدرسة الوح

لمكمالت األزياء مرتبطة برؤى مستحدثة في الخامات وطرق التنفيذ، وأظيرت  ابتكارية
تظير في الخطوط البنائية وألوان مكمالت  النتائج إمكانية تحقيق قيم فنية وجمالية

) عبد قامت دراسة بينما  8األزياء مستوحاة من سمات المدرسة الوحشية والتكعيبية
لطباعة  تصميماتعمل  في التكعيبي الفن لوحات توظيفب (0201العظيم و محمد، 

)إبراىيم و محمد وقدمت دراسة  8النساء مالبس صناعة في المستخدمة الكتانية االقمشة
رؤية فنية معاصرة لتوظيف المون كمؤثر إبداعي في تصميم االزياء  (0218، 

8كما وظفت دراسة  موندريان نالفنا لوالمستوحاة من أعما المطبوعة لمسيدات
الفن التكعيبي في تصميم أزياء مستوحاة من المالبس  (0202)العجاجي و الشريف، 

 وكشفت دراسة حيائو باستخدام الفنون الحديثة8ا  التقميدية بغرض إبراز التراث الممبسي و 
ية والجمالية في أعمال عن القيم التشكيم (0201) الميدي، صبحي ، و شيماء ، 

المدرسة التعبيرية والتجريدية لالستفادة منيا في عمل تصميمات طباعية ألقمشة 
بين الفن  (0202)الرفاعي، فوزي، و عشيبة، 8 ودمجت دراسة مالبس السيدات

لعمل تصميمات مبتكرة لممكمالت الممبسية بأسموب فني  التكعيبي و الصور الطبيعية
من القيم الجمالية  (0201)عبادة و يسري، دراسة  استفادتو  ذو طابع مميز8

صياغات تشكيمية طباعية التشكيمية لتقنية الكوالج)التركيبية التكعيبية( في ابتكار 
 مستوحاة من المعالم األثرية المصرية القديمة8 توالتي شير ألقمشة الحجاب 

 :لألطفال من مدارس الفن الحديث ممبسيهباستمهام تصميمات متعمقة  تًا: دراسانيثا
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 الفنانين من كال ألعمال الفني األثر عمى متعرفل (0211)زغمول،  دراسة ىدفت
 األطفال أزياء لمصممي التصميمي الفكر عمى"  كمى بول ، ميرو جوان"  السرياليين
 ابتكار في توظيفيا خالل من ألعماليما الفنية والقواعد األسس من واالستفادة
) استفادت دراسة  ة8 بينماالمتوسط الطفولة لمرحمة لمبنات" دريل" لمنتج تصميمات
 معالجات الستميام التفكيكية لممدرسة المميزة الفنية السمات من (0219الدغيم، 
 خمسة تنفيذو قامت ب المبكرة الطفولة مرحمة في البدينة الطفمة لمالبس تصميمية
 األطفال لمالبس تصميمية مقترحات (0218) نبوى،  كما قدمت دراسة 8تصميمات

 والفنون "اإلغريقي ،الفرعوني"  القديمة الفنون دمج خالل من المتوسطة الطفولة لمرحمة
، صفحة 0202)عمي، بينما نفذت دراسة "  التجريدية ، البصرى الخداع"  الحديثة
في مرحمة الطفولة المتوسطة تصمح  (بنات)تصميمات لألطفال مجموعة من ال (000

من لوحات فناني المدرسة  ومستميمة المشاغللمفترة الصباحية منفذة من بقايا أقمشة 
) واستحدثت دراسة . التكعيبية بأسموب التصميم باالسكتش لمجال المشروعات الصغيرة

مستميمة من   ألزياء االطفالمجموعة من التصميمات  (041، صفحة 0219أحمد، 
البناء التکوينى   ج المفرادات التشکيمية لمختارات من أعمال رواد الفن الحديث معدم

لعالمات النوتة الموسيقية ، وقد أسفرت نتائجو عن إيجابية آرائيم تجاه التصميمات 
فقدمت رؤية تصميمية مستحدثة أيضًا ألقمشة  (0215)لطفي، 8أما دراسة المقترحة

الخط والمون لدى التكعيبيين  مالبس األطفال ولكنيا قائمة عمى
مجموعة من  (0216)عثمان، 8وابتكرت دراسة (بيكاسو،وبراك،وليجيو،وديموني)

لمكمالت مالبس األطفال في مرحمة المراىقة بالدمج بين الصور  الطباعية التصميمات
 الطبيعية والفن التكعيبي8
 اإلطار النظري لمبحث:

 المتوسطة:تصميم مالبس األطفال في مرحمة الطفولة -
لما كان تصميم أزياء األطفال أحد الفنون التشكيمية الميمة المؤثرة في تنشئة وسموك 

معرفة مدي العالقة بين اتجاىات بعض الفنون  األطفال ، لذلك أصبح من الضروري
الحضارة ، خاصة أن  وبين تصميم األزياء والذي أصبح من أىم الفنون األساسية في
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إلي تحقيق التواؤم بين  الدراسة وصوالبستقبل مما يجعمو جديرا الم عمادطفل اليوم ىو 
في مزاجو وسموكو  معنوياتو وصحتو النفسية وحاجاتو المادية خاصة أن المالبس تؤثر

عدوانية ، لذلك فإن االىتمام بخطوط تصميماتيا ال  وتغرس الثقة في نفسة وتجعمو أقل
في تنمية خيال  جة كبيرة والتي تشاركيعد شيئا ثانويا ولكنة من األمور الحيوية بدر 

 الطفل الذي يعد وظيفة ميمة في نموه ألنو يشكل طريقة لتنظيم نشاطاتو وأساساً 
 .(003، صفحة 0202)عمي،  وتنشيط فعالياتو األخرى لممارسة مياراتو الحركية

 شخصية تشكل التى السنوات من تعد المتوسطة الطفولة أن عمى النفس عمماء دويؤك
 خالل الطفل شخصية تشكيل فى اً رًا ىامدو  ولممالبس و،وميول قدراتو ومياراتو و الطفل
 ولفت الظيور وحب انور أق بين والفردية التميز تحقيق إلى يسعى حيث المرحمة تمك
 اإلحساس و، النفسي اإلشباع إلى باإلضافة بنفسو، ثقتو وتعزيز بو المحيطين انتباه

 ومصادر وألوانيا خاماتيا واختيار خطوطيا بتصميم االىتمام نإف لذا بالرضا،
 8(0216) نور الدين، األىمية  غاية في أمر بيا االستميام

  مدارس الفن الحديث
 ، التجريدية ، التكعيبية"  كالمدرسة الفنية المدارس من العديد العشرين القرن فى ظير 

 خصباً رًا مصد الحديث الفن لرواد الفنية األعمال وتعد "،88 البوب، ، السيريالية
 يستطيع التشكيمي بناءىا مفردات وتحميل الفنية سماتيادراسة  خالل فمن ،لالستميام
عادة  ترجمتيا من يمكنو فكرى مخزون تكوين المصمم  وتوظيفيا وتنظيميا صياغتياوا 
 الصادقة المعايشة مدى عمى ذلك ويتوقف التصميميو، مقترحاتو فى مستحدث بشكل
، 0219) أحمد،  ليا الفنى التوظيف مىع وقدرتو المصمم جانب من األعمال لتمك

 8 (039صفحة 
 :ةالمدرسة التكعيبي-
 مبتكرة صياغات إليجاد عن ىدف المجردة العالقات في تبحث يةمتشكي حركةىي  

 يمالعق مالنظا ذات التشكيمية العالقات إلى العاطفية الرؤية سيطرةمن  الفنية مالقي تخرج
 & ,Al-Shorbaji, Mustafa) التحرر إلى لالشكب وتتج كانت التي الجمالي

Youssef, 2014) 8 وقد نشأت التكعيبية نتيجة انقسام المدرسة الوحشية بين طرفين
السطح واآلخر يمثل عامل الخط المعبر عن  نأحدىما يمثل عامل المون المعبر ع
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 1929وبدأت عام  :المرحمة التحميميةمراحل ىي: 3الحجم ،وقد مرت التكعيبية ب 
طريق  نوتعتمد عمى تجزئة األجسام لمكعبات تجمع من أشكال وتتم معالجتيا ع

التالعب بالظالل موىمين بالحركة مع االعتماد عمى األلوان الحيادية مثل الرمادي 
: وحاولوا فييا انقاص الشكل من التجزئة مع إبراز التركيبيةوالمرحمة ،واألزرق والبني 

وظير ذلك في اعمال  :التمصيق )الكوالج( ومرحمة نات ىندسية،خصائصو في تكوي
)حامد، عبد الغفار،  براك،كما استخدموا خامات بسيطة ومختمفة بيدف الرفع من قيمتيا

 تعبيرمل جديدة قوطر  لوسائ بابتكار التكعيبين الف رواد بدأو 8(0218و عمي خان، 
 ندسيةيالل األشكا في متمثال الحقيقيل الجما اكتشفوا حيثمفن ل ىمتصور  نع

 لوأشكا والمنحنية المستقيمة الخطوطيم بين أعمال فتنوعت البنائية، وتركيباتيا
 والمخروطات المكعبات رؤية نم تمكنواو  المتعددة بأبعادىا والمثمثات المكعبات
 الفن نمو في تأسيس و الفضل ويرجع ،الطبيعي لاألشكا في اليندسية لواألشكا
وبراك ومن أشير فناني ىذا الفن أيضًا خوان غريس وألبرت  بيكاسو، إلى التكعيبي

 8 (0201) عبد العظيم و محمد،  غيمر،وبول سيزان،وباول كيمي
 لتراكيب النسجية:الترتيب الموني عمى اتأثير -
تؤثر حيث ، نسيجمن العوامل األساسية في إظيار القيم الفنية والجمالية لم األلوانعتبر ت

معرفة التركيب النسجي األصمي  المنسوج تأثيرًا كبيرًا لدرجة يصعب معوعمى مظير 
مميزة ومتنوعة يصعب تنفيذىا والحصول  اال بالفحص الدقيق ،كما انيا تعطي أشكاالً 

من خالل عمل ترتيبات لونية معينة لمسداء  عمييا بالطرق النسجية العادية
واحد باختالف ترتيب األلوان وعددىا والمحمة8وتختمف التأثيرات الناتجة في التصميم ال

وتنفرد  ،واختالف البدء في تكرار التركيب النسجي ،واختالف التركيب النسجي أيضاً 
بتكار تأثيرات لونية غير محدودة  التراكيب النسجية بأن ليا القدرة عمى إستحداث وا 

باقي عوامل التركيب البنائي  والمحمة معخيوط السداء لوان المشترك ألتأثير نتيجة ال
كما أن لأللوان تأثير عمى اإلحساس بالوزن ،فاألسطح ذات األلوان الباردة ،النسجي 

كما أن  ،الفاتحة تعطي إيحاء بخفة الوزن، بينما تعطي الساخنة والقاتمة إحساسًا بالثقل
أو أصغر  المون ىو أحد الوسائل التي يمجأ إلييا الفنان لكي يجعل األشياء تبدو أكبر

 8(0201)حمزة،  من حجميا الطبيعي
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 :إجراءات الدراسة العممية
 أدوات البحث:

 8(1تنوعة)ممحقكانسون بترتيبات لونية مالورق قطع نسجية منفذة عمى مجموعة  -
 8(0)ممحقالطباعية القطع النسجية المناسبة لعمل التصميمات الختيارمقياس تقييم  -
 8(3)ممحقالمقترحة الطباعية مقياس تقييم التصميمات  -
التصاااااااااميمات الطباعياااااااااة التاااااااااي تااااااااام إثراؤىاااااااااا جماليااااااااااً بمقيااااااااااس تقيااااااااايم لممالباااااااااس  -

 8(4)ممحقالمقترحة
مجموعاااااة مااااان الصاااااور المرساااااومة التاااااي سااااايتم التعامااااال معياااااا باساااااتخدام القواعاااااد  -

 (58والخصائص الفنية لمفن التكعيبي)ممحق
 :مقاييس التقييمالصدق والثبات لبنود ومحاور -

عن طريق حساب مقاييس التقييم الثالثة تم حساب الصدق والثبات لبنود ومحاور 
مع األخذ في معامل االرتباط لبيرسون ومعامل ألفا كرونباخ وكذلك التجزئة النصفية، 

 (18( وقيمة غير موافق )0( وقيمة موافق إلى حد ما )3موافق )االعتبار أن قيمة 
 لقطع النسجيةتقييم ا ياسق( معامالت االرتباط لم1جدول) 

 الداللة معامل الثبات ألفا كرونباخ االرتباط المحاور
 2821 28543- 28674 28855 28908 المحور الوظيفي -1
 2821 28547 - 28683 28865 28773 المحور الجمالي-0

 لمقياس تقييم التصميمات الطباعيةاالرتباط  ت( معامال0) جدول
 الداللة معامل الثبات كرونباخألفا  االرتباط المحاور

 2821 28533- 28644 28898 28883 المحور الجمالي -1
 - 28684 28845 28745 المحور الوظيفي -0

28577 
2821 

 - 28529 28862 28900 محور تحقيق العناصر واألسس الفنية-3
28476 

2821 
 - 28610 28867 28852 ككل المحاور

28508 
2821 
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 مقياس تقييم لممالبس المطبوعة باستخدام التصميمات الطباعية ل( معامالت االرتباط 3) جدول
 الداللة معامل الثبات ألفا كرونباخ االرتباط المحاور

 2821 0.603- 0.543 0.843 28844 المحور الجمالي -1
 2821 28577- 28684 0.832 28705 المحور الوظيفي -0
 2821 0.607- 0.598 0.877 28880 محور تحقيق العناصر واألسس الفنية -3

 2821 0.573 -0.631 0.850 28817 ككل المحاور

 لمحاورمعامالت الثبات   ،و( أن معامالت االرتباط 3،0،1ول )ايتضح من الجد
( وذلك ألنيا اقتربت من الواحد الصحيح 2821دالة عند مستوى) مقاييس التقييم جميع

 8 مقاييس التقييممحاور  وثبات جميع مما يدل عمى صدق وتجانس
 :العممي مراحل التنفيذ* 

 *أواًل: مرحمة تنفيذ القطع النسجية:
(قطعاااة نساااجية باااورق الكانساااون المماااون باساااتخدام 52وتنفياااذ)بتصاااميم  الباحثاااة قامااات-

 ممحاق)لونية متنوعة مع التراكياب النساجية البسيطة)الساادة ،والمبارد ،واألطماس(ترتيبات 
 التقياايم محاااوربنااود و  حيااث ماان أنساابيا واختيااار اھتقاايملحكمااين الم عمااى عرضاايا ثاام (1

 8فأعمى%  85 عمى قطعة النسجية ال حصول بشرط،المقاسة
 تحت البحث: ةتقييم المحكمين لمقطع النسجية المقترح*

 
 (المتوسطات الوزنية لدرجات تقييم المحكمين لمعينات الحاصمة عمى النسبة المئوية المطموبة1شكل)
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( 09نجاح ) المحكمينالمعالجة اإلحصائية لتقييمات ( يتضح لنا بعد 1من شكل)
مما يحقق الفرض األول من ، سبة المطموبةقطعة نسجية في الحصول عمى الن

يمكن تصميم وتنفيذ عينات نسجية ورقية بمتغيرات لونية مختمفة  "فروض البحث
تصمح لعمل تصميمات طباعية ممبسية لألطفال وفقًا لمحاور التقييم المقاسة تحت 

ة بألوانيا كيب النسجياتر للتمك االتشكيل الزخرفي الفني  الحتواء وقد يرجع ذلك"، البحث
لعمل تصميمات  يمكن توظيفيا وفنيةعمى قيم جمالية وحجميا التكراري  وخطوطيا

 8لألطفال طباعية ممبسيو
 القطع النسجية التي تم وقع عميها االختيار من قبل المحكمين:*

    
 3تركيب نسجي(3)صورة   0تركيب نسجي(0)صورة        1تركيب نسجي(1)صورة

 
6تركيب نسجي (6)صورة          5ركيب نسجي(5)صورة  4تركيب نسجي(4)صورة

9تركيب نسجي(9)صورة  8ركيب نسجيت (8)صورة 7تركيب نسجي(7)صورة
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 10ركيب نسجي(10)صورة  11تركيب نسجي  (11)صورة    12تركيب نسجي(12)صورة

  

 15تركيب نسجي(15)صورة  14تركيب نسجي (14)صورة      13تركيب نسجي(13)صورة

 

 18تركيب نسجي(18)صورة 17تركيب نسجي(17)صورة     16تركيب نسجي(16)صورة

 
 01تركيب نسجي(01)صورة       02تركيب نسجي(02)صورة   19تركيب نسجي(19)صورة

 
 04تركيب نسجي(04)صورة   03ركيب نسجيت(03)صورة     00 تركيب نسجي(00)صورة  
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 07تركيب نسجي (07)صورة       06تركيب نسجي(06)صورة     05تركيب نسجي(05)صورة

 

 09تركيب نسجي (09)صورة     08تركيب نسجي(08)صورة           
 :التصميمات الطباعيةثانيًا:مرحمة تنفيذ *
القواعد والخصائص الفنياة لمفان التكعيباي فاي التعامال ماع أوال قامت الباحثة باستخدام -

ماع التعامال رسومات الحيوانات التي تم اختيارىا من قبل الباحثاة وتقسايميا ىندسايًا ،ثام 
تماك تماوين لالفوتوشاوب إمكانياات  القطع النساجية المختاارة مان قبال المحكماين باساتخدام

سواء باالتكرار أو التصاغير أو التكبيار أو االنعكااس أو عمال بعاض التاأثيرات  ،صور ال
لتصـــميمات ا يفاا حكمااا ىاااو موضااالفوتوشااوب غيرىاااا ماان أدوات  الظاال والنااورالمونيااة و 

 الطباعية المقترحة التالية:
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 (3)تصميم طباعي(30)صورة       ( 0)تصميم طباعي(31)صورة   (1)تصميم طباعي(32)صورة

   
 (6)تصميم طباعي(35)صورة ( 5)تصميم طباعي (34)صورة    (4)تصميم طباعي(33)صورة  
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 (8)تصميم طباعي(37)صورة    (7)تصميم طباعي (36)صورة

 
 (9)تصميم طباعي(38)صورة

 
 (12)تصميم طباعي(39)صورة
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 تحت البحث: ةتقييم المحكمين لمتصميمات الطباعية المقترح
تم عرض التصميمات الطباعية السابقة عمى المحكمين لتقييميا من حيث محاور -

التقييم المقاسة لبيان مدى صالحيتيا إلثراء القيمة الجمالية لمالبس الدنيم لمفئة 
  8% فأعمى85التصميم الطباعي حصولو عمى العمرية المستيدفة، ويشترط لنجاح 

 
 الوزنية لتقييمات المحكمين لمتصميمات الطباعية المقترحة )%( تالمتوسطا (0شكل )

نجاح جميع ( يتضح لنا بعد المعالجة اإلحصائية لتقييمات المحكمين 41من شكل)-
الفرض مما يحقق ،التصميمات المقدمة من الباحثة في الحصول عمى النسبة المطموبة

الترتيبات يمكن عمل تصميمات طباعية ممبسية بالدمج بين  "الثاني من فروض البحث
المونية المتنوعة لمتراكيب النسجية البسيطة وبين الخصائص الفنية والجمالية لممدرسة 

لنجاح الدمج بين الفن التكعيبي و الترتيبات المونية المتنوعة  وقد يرجع ذلك،"التكعيبية
تحقق التميز  و لمتراكيب النسجية في الحصول عمى قيم تشكيمية زخرفية مبتكرة

اإلستفادة من التشكيالت  ،ونجاح التصميمات في واإلبتكار في التصميم الطباعي
 االستفادة من نجاحيا فيو كذلك المونية الزخرفية الموجودة بالتراكيب النسجية 
أسس وقواعد وخصائص الفن التكعيبي  الجماليات التي يمكن الحصول عمييا باستخدام

توزيع صور التراكيب النسجية المختمفة  مع  ،أيضًا قد يكون نتيجة النجاح في 
بألوانيا و خطوطيا  مع الفئة المستيدفة ومناسبتيا الصورةالمساحات المختمفة في  

 متماشية مع الموضة8التصميمة ال
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 : الطباعيةبالتصميمات  المالبسثالثًا: مرحمة إثراء *
 المختمفة الفوتوشوب وأدوات باستخدام إمكانياتالطباعية التصميمات تم التعامل مع -
،وذلك بغرض  مالبس األطفال المصنوعة من الدنيم)الجينز( بعض  ثراء جمالياتإل

 لممالبس كما في الصور التالية: المطموب الشكل النيائيى الحصول عم

 
 (1تصميم ممبسي)(42)صورة

تصااااااميم لسااااااالوبيت بناااااااتي تاااااام 
جماليااااااااااااااًا بالتصااااااااااااااميم  إثااااااااااااااراؤه

باساااااااااتخدام (2الطبااااااااااعي رقااااااااام)
التصاااااااميم بحجااااااام كبيااااااار عماااااااى 
الكورساااااااج العمااااااوي لمسااااااالوبيت 
وتاااام عماااال تغيياااارات لونيااااة فااااي 
توزياااااع ألااااااوان خمفياااااة التصااااااميم 
الطباااااعي لتتوافااااق مااااع الدرجاااااة 
المونياااة لقمااااش التصاااميم،ثم تااام 
اجتزاء خمفية التصميم الطباعي 
واسااتخدامو بشااكل مصااغر عمااى 
جاااااااااااااانبى  نياياااااااااااااة الساااااااااااااالوبيت 

 )الذيل(8

 (0تصميم ممبسي)(41)صورة 
تصميم لدريل بناتي،تم إثراؤه 
جماليًا بالتصميم الطباعي 

( بتوزيعو عمى جانبي  6رقم)
 صدر الدريل بالحجم الكبير

الصدر ليأخذ شكل تصميم 
،ثم بقوس دائري من أعمى

توزيعو بحجم صغير عمى 
الجيوب الصغيرة الموجودة عمى 
 الصدر،وبنفس الحجم الصغير
تم عمل شريط طباعي من 

بشكل عرضي التصميم ووضعة 
، جونمة الدريل من األمام بكامل

 وفي منتصف طول الجونمة 8

 
 (3تصميم ممبسي)(40)صورة

تصميم دريل بناتي،تم إثراؤه 
جماليًا بالتصميم الطباعي 

(باستخدام التصميم بحجم 4رقم)
كبير عمى منتصف الدريل من 
األمام بحيث يأخذ شكل تصميم 

فيظير التصميم مقوس ، الصدر
ناحية الداخل من جانبيو 
العمويين، باإلضافة لتقوس آخر 
في قمة التصميم لمداخل ليأخذ 
شكل حردة الرقبة،وبعد اجتزاء 
خمفية التصميم الطباعي تم 
استخدامو بشكل مصغر عمى 

كما بشكل متقابل جيوب الدريل،
تم اجتزاء أذني  الحصان 
 لووضعيم عمى حماالت الدري

 مكبر نسبيًا8و  بشكل متقابل
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 (4تصميم ممبسي)(43)صورة 
تصميم لشورت والدي،تم إثراؤه 

( 3جماليًا بالتصميم الطباعي رقم)
وضع التصميم بشكل مكبر عمى ب

الرجل اليمنى لمشورت بالكامل 
بحيث يأخذ شكل تصميم الشورت 
من أعمى،وبعد اجتزاء خمفية 
التصميم الطباعي تم وضعو 
بشكل مصغر ومعكوس االتجاه 
عمى ذيل الرجل اليسرى لمشورت 

 8 

 
 (5تصميم ممبسي)(44)صورة

تصميم شورت بناتي طويل،تم 
صميم الطباعي إثراؤه جماليًا بالت

( بوضع التصميم بشكل 8رقم)
كبير أعمى الرجل اليمنى 
لمشورت،ثم تصغير التصميم 
ووضعو بشكل معكوس عمى ذيل 
الرجل اليسرى لمشورت، ثم 
تصغيره بشكل أكبر ووضعو 
بشكل معكوس أيضًأ عمى زرار 

 الشورت8

 (6تصميم ممبسي)(45)صورة
تصميم شاورت بنااتي طويال،تم 

بالتصاااااااااااااميم إثاااااااااااااراؤه جمالياااااااااااااًا 
( بوضاااااااااعو 5الطبااااااااااعي رقااااااااام)
الرجل اليمنى  ىبشكل كبير عم

بالكامااال بعاااد اجتااازاء جااازء مااان 
،ثم أعمااااااى التصااااااميم الطباااااااعي

اسااااااااااتخدام التصااااااااااميم بشااااااااااكل 
عماااااى باااااادج  ومصاااااغر ووضاااااع

    أعمى الرجل اليسرى لمشورت8

 
 (7تصميم ممبسي)(46)صورة

 
 (8تصميم ممبسي)(47)صورة
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لجاكت تم إثراؤه جماليًا باستخدام  تصميم
(بوضعو بشكل 10الطباعي رقم)التصميم 

مكبر عمى الظير بالكامل،ثم اجتزاء رأس 
القطة وتوزيعيا عمى ذيل ظير الجاكت 

مرات،ثم اجتزاء رأس وذيل القطة و  3
وضعيم بتشكيل زخرفي مصغر و متقابل 

 أعمى ظير الجاكت8

تصميم جاكت تم إثراؤه جماليًا باستخدام التصميم 
( بوضعو عمى ظير الجاكت 1اعي رقم)الطب

)مسحوب عمى أصغر بحيث يأخذ شكل التصميم 
-من أسفل( ،وبعد اجتزاء جزء من خمفية التصميم 

بحيث يتم ترك الخطوط السوداء المقسمة لمخمفية 
يتم توزيعو بشكل متقابل ومصغر لمقاسين -فقط 

 عمى جانبي ظير الجاكت 8 
 

 
 (9تصميم ممبسي)(48)صورة

لجاكت تم إثراؤه جماليًا باستخدام  تصميم
( بوضعو عمى جانبى  9التصميم رقم)
بعد اجتزاء  بشكل متقابل صدر الجاكت

ومن  أجزاء من التصميم من أعمى
الجانبين،وبعد اجتزاء خمفية التصميم 
بالكامل تم وضع السمك بشكل مصغر 
ومتقابل من الذيل عمى جانبي سوستو 

 األسفل8منتصف الجاكت األمامي من 

 
 (12تصميم ممبسي)(49)صورة

تصميم جاكت تم إثراؤه جماليًا باستخدام التصميم 
(،بتوزيعو بأحجام مختمفة بشكل عشوائي 7الطباعي رقم)

ومتداخل عمى جانبى  الجاكت األمامي،وتم عمل نفس 
التوزيع مع التصميم بعد اجتزاء الخمفية8ويالحظ إضفاء 

مع الدرجة المونية  بعض الظالل عمى التصميم ليتناسب
 لقماش الجاكت8
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 تقييم المحكمين لمتصميمات الممبسية: *

 
 (المتوسطات الوزنية لتقييمات المحكمين لمتصميمات الممبسية3شكل)

( يتضح لنا نتائج تقييم المحكمين لمتصميمات الممبسية تحت البحث، 50من شكل ) -
الطباعية عمى المحكمين تم عرض صور المالبس بعد إثراءىا بالتصميمات حيث 
نجاح التصميمات الطباعية من حيث محاور التقييم المقاسة لبيان مدى  جودتيا لتقييم
وبعد المعالجة إثراء القيمة الجمالية لمالبس الدنيم لمفئة العمرية المستيدفة، في 

التصميمات الممبسية عمى نسب تقييم  حصولاإلحصائية لتقييمات المحكمين تبين 
إثراء مالبس األطفال  "إمكانية البحثمن فروض  لثمما يحقق الفرض الثا عالية ،

 اتنجاح التصميمد يرجع ذلك لوق، الدنيم بالتصميمات الطباعية المقدمة تحت البحث"
والعناصر واألسس الفنية لمتصميم، والتميز  في تحقيق القيم الفنية الجمالية ةالطباعي

مناسبة توزيع التصميم  ،والفكرة التصميمية لمتسويقمناسبة  ،وبسلمالواالبتكار في ا
 تصميم الممبسيال نجاح تبين من النتائج كما 8 مع التصميم الممبسي وألوانو الطباعي

وقد ،%(9885( في الحصول عمى أعمى قيمة في تقييم الجودة الكمية بنسبة)1رقم)
، الطباعي عمى الممبستوافر األصالة والحداثة والتميز في توزيع التصميم يرجع ذلك ل
(عمى أقل نسبة في تقييم الجودة الكمية بنسبة ) 4رقم) يالممبسالتصميم بينما حصل 

85838)% 
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 الممبسية تحت البحث( تحميل التباين بين آراء المحكمين بالنسبة لمتصميمات 4جدول)

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 المعنويةمستوى  قيمة ف متوسط المربعات

 751. 479. 3.173 3 14.453 المحكمين
 000. 19.493 127.871 3 1903.769 التصميمات

     6.615 18 369.932 الخطأ
       822 625683.350 المجموع

a. R Squared = .831 (Adjusted R Squared = .776) 

( والخاص بتحميل التباين بين آراء المحكمين بالنسبة لمتصميمات 4من جدول) -
المقترحة يتضح لنا عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين آراء المحكمين في تقييميم 

ويرجع ذلك ،،بمعنى قبول الفرضية الصفرية، 2825لمتصميمات عند مستوى معنوية
) اليوجد  الفرض الرابع لمبحثمما يحقق لتقارب تقييماتيم بالنسبة لتمك التصميمات،

،بينما فرق ذو داللة إحصائية بين آراء المحكمين في تقييم التصميمات المقترحة(
يتضح لنا وجود فرق معنوي ذو داللة إحصائية بين التصميمات وبعضيا،مما يحقق 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين التصميمات الممبسية الفرض الخامس لمبحث "
 وبعضيا"8

 نتائج البحث: ممخص*
 مبتكر8 فكر تصميمي اشتقاقالفنون المختمفة يساىم بشكل كبير في الدمج بين  -
استخدام إمكانيات البرامج والتطبيقات الحديثة في التعامل مع القطع النسجية الورقية  -

أدى لمحصول عمى نتائج غير محدودة من القيم التشكيمية التي يمكن استخداميا لعمل 
 الطباعية8التصميات 

اختيار الفن التكعيبي كان مناسبًا،ومتوافقًا لمدمج مع التراكيب النسجية الورقية،حيث  -
 يشتركان في الشكل اليندسي المميز لكمييما8

 : التوصيات

لتعمق في دراسة  وتحميل المصادر الفنية محل اإلستميام والبعد عن التقميد ا-1
لمزيد من اإلبتكارات في مجال تصميم أزياء لفتح مجال الرؤى الفنية  المباشرليا
 .األطفال
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 والنسيج المالبس مجال فى األكاديمية المؤسسات مع تعاونلم المصانع توجيو -0
 8 وتطبيقاتيا العممية االبحاثنتائج  من لالستفادة

االستفادة من نتائج البحث الحالي في عمل تصميمات طباعية ممبسية مناسبة  -3
 ولفئات العمر المختمفة8نسائية ورجالية 

 المراجع العربية واألجنبية

(8 إستحداث تصميمات ألزياء األطفال مستميمة 0219رانيا سعد محمد أحمد8 ) 18
من دمج مفردات البناء التشكيمي ألعمال رواد الفن الحديث بعالمات النوتة 

8 073-038(، الصفحات 35)35المجمة المصرية لالقتصاد المنزلي، الموسيقية8 
doi:10.21608/JHE.2019.87578 

(8 المدرسة الوحشية والتكعيبية كمصدر إليام 0218فاطمة عبد اهلل العيدروس8 ) 08
 (18)11مجمة العمارةوالفنون والعموم االنسانية، في تصميم مكمالت األزياء8 

3. Al-Shorbaji, M., Mustafa, N., & Youssef, Z. (2014). The role 
of the Cubist trend in the creation of contemporary works of 
art. . Journal of Specific Education Research(33), pp. 1218-
1232. 

4. Huusko, T. (2014). Reception of cubism in Finland. Ars, 
2(47), pp. 113-121. 

(8 مختارات البناء التشكيمى لمختارا من 0216ين8 )أشرف عبد الحكيم نور الد 58
كمصدر إلستميام تصميما  Auguste Herbinأعمال الفنان أوجيست ىيربن

 (08)مجمة عموم االنسان التطبيقيةألزياء االطفال8 
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عبدالعزيز شاكر8 )يناير، شيماء إليام حسين الميدي، اميرة نبيل صبحي ، و  68
ع وتأثيرىا عمى الفن اليندي في تصميم طباعة (8 تطبيق تقنية البعد الراب0201

 (18)11مجمة التصميم الدولية، اقمشة السيدات8 
(8 توظيف الفن التكعيبي 0202تياني ناصر العجاجي، و نورة عمي الشريف8 ) 78

المجمة األردنية لمفنون، في تصميم األزياء المستوحاة من المالبس التقميدية8 
13(18) 

يونيو،  1حنان حسني يشار، نشوه عبد الرءوف توفيق، و وسام عمي كمال8 ) 88
 مدرسة باستخدام اھومكمالت رةھ(8 توظيف خامة الجمد عمى مالبس الس0215
 10198-1013(، الصفحات 3)5مجمة التصميم الدولية، 8 التكعيبي الفن

البدينة من (8 إستميام معالجات تصميمية لمالبس الطفمة 0219ريم سعد الدغيم8 ) 98
  ،جامعة شقراء،كمية التصاميم، السعوديةرسالة ماجستيرخالل المدرسة التفكيكية8 

(8 األبعاد التشكيمية ألعمال "جون ميرو وبول 0211سحر عمى زغمول8 ) 128
دراسات  –مجمة عموم وفنون كمى" كمصدر لتصميم وتنفيذ مالبس األطفال8 

 (38)03وبحوث، 
ابتكار تصميمات لمالبس األطفال (8 0202سحر عمي زغمول عمي8 ) 118

مجمة العمارة والفنون مستميمة من الفن التكعيبي تنفذ ببقايا أقمشة المشاغل8 
 :8doi:DOI 050-000(، الصفحات 01)5والعموم االنسانية، 

10.21608/mjaf.2020.21438.1442 
(8 0201سيام عمي البدري عبد العظيم، و ىمت محمد فيومي محمد8 )مايو،  108

لوحات الفن التكعيبي في تصميمات لطباعة االقمشة الكتانية توظيف 
مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية، المستخدمةفي صناعة مالبس النساء8 

7(34 8)doi:10.21608/jedu.2021.64015.1268 
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(8 تصميم مالبس أطفال مواكبة 0216سيير محمود عثمان8 )أكتوبر،  138
مجمة التصميم الدولية، اتيا بطريقة آمنة بيئيًا8 التجاىات الموضة العالمية وطباع

6(48) 
(8 رؤية فنية معاصرة 0218عبير فاروق إبراىيم، و ميال عفيفي محمد 8 ) 148

لتوظيف المون كمؤثر إبداعي في تصميم االزياء المطبوعة لمسيدات والمستوحاة من 
 (128)3مجمة العمارة والفنون، موندريان8  نالفنال أعما

(8 التكعيبية التركيبية في تكوينات 0201ليمى عبادة، و اميرة يسري8 ) 158
مستوحاة من المعالم األثرية لممصريين القدماء رؤية معاصرة من خالل مجالي 

مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية، الرسم و التصوير وطباعة المنسوجات8 
6(07 8)doi:10.21608/MJAF.2021.65718.2241 
ممي حامد، لمياء وجدي عبد الغفار، و محمد عبد الحميم عمي خان8 محمد ح 168

مجمة التربية النوعية (8 االتجاىات األساسية لمتصوير الحديث والمعاصر8 0218)
 (08)6لمدراسات التربوية والنوعية، 

نشأت نصر الرفاعي، صافيناز محمد النبوي فوزي، و مبروكة إبراىيم محمد  178
يبي والصور الطبيعية لعمل عالدمج بين الفن التك(8 إمكانية 0202عشيبة8 )

العربى الحادى  -المؤتمر الدولى السابعتصميمات مبتكرة لمكمالت ممبسية8 
مجمة   "32328والعشرون لالقتصاد المنزلي،" اإلقتصاد المنزلى والتنمية المستدامة 

 (328)4 88جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي،كمية االقتصاد المنزلي
(8 رؤية تصميمية مستحدثة ألقمشة 0215انا عبد الباقي محمد لطفي8 )نيرف 188

مالبس األطفال قائمة عمى الخط والمون عند التكعيبيين)التكعيبيين 
 (08)0 مجمة الفنون والعموم التطبيقية بيكاسو،وبراك،وليجيو ،وديموني(8
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(8 الدمج بين الفنون القديمة والحديثة كمصدر 0218ىناء رمضان نبوى8 ) 198
رسالة ماجستير ، كمية لإلليام وتنمية روح األصالة فى تصميم مالبس األطفال8 

 8األقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية
)اإلصدار  الخيوط والتراكيب النسجية(8 0201وئام محمد محمد حمزة8 ) 028

 88طنطا،ج8م8عالطبعة األولى(8 مطبعة سنتر أيوب


